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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 1 aiheesta: 

Kauppasopimus • 

Ministeri: 
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30/12 1933 sain vast~anottaa seuraavan sähkö

sanoman: -84 irti sanokaa Suomen Saksan taloudellinen sopimus 

2]/4 1922 i1mottakaa kun tapahtunllt-. Kun sähkCSsanoma 

saapui klo ]/2 2 päivällä lähetyatöön, oli aika jo niin 

myöhäinen, ettei saksalaisiin virastoihin enää voinut 

päästä eikä ketään henkilöä ta~ata, virastot kun uuden

vuoden pyhien tähden suljet tiin tavallista aikaisemmin. 

Tästä syystä jäi irtisa.nominen lähetystön ensimmäiseksi 

toimenpiteeksi v. 1934. 

Kuluvan tammikuun 2 päivänä kevin ministeriaal' 

tirehtööri Ritterio luona, jättäen hänelle ulkoa~iainmi

nisteri v. Neurathille osotetun allekirjoittamani nootin, 

joka oli näin kuuluva:-Im Auftrege meiner Regierung bee 

re ich mich Eurer Exzellenz zur gefälligen Kenntnisnah

me ergebenst mitzuteilen. dass die Finnische Regierung 

das vorläufige Ubereinkommen zwischen der Finnischen Re

gierung und der Deutschen Regierung Uber gewisse Fragen 

des Handelsverkehrs, vom 21. April 1922, laut dem § 19. 

des obigen Obereinkommens mit einer Frist von drei 
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Monaten hierdurch kUndigt. 

Ioh benutze j.n.e.-

Käyntini tapahtui klo 11 a.p. ja lähetin 

siitä Ministeriölle seuraavan puhelinsanoman: "Sopimus 

irtisanottu 2 tammikuuta 1934". Keskustelustani minis

teriaalitirehtööri Ritterin kanssa mainitsen seuraavaasa 

Herra . tter valitti, että Suomen hallitus 

täten asettunut kannalle, joka merkitsee tullisotaa. 

Huomautin, et tei minulla ole mitään lähempiä ohjeita 

asiassa, vain lyhyt määräys irtisanoa sopimus, mutta 

että käsitän hallitukseni pyrkimyksen olevan sen, että 

vastaisissa neuvotteluissa olisi täysin vapaat kädet 

kaikissa kauppasuhteita koskevissa kys~ksissä ja 

että ne siten saadaan yhdistetyiksi uuteen sopimukseen. 

Herra Ritter sanoi, että sellaise si kuin tilanne nyt 

on kehittynyt, hän ei voi nähdä juuri mitään mahdol

lisuuksia uuden sopimuksen syntymiseen eikä hän niin 

ollen tiedä, onko neuvo tteluista mitään hyötyä. Kun 

hän sitä paitsi oli juuri Bremenistä saanut tietää, 

että Suomessa saksalaisille tuotteille on pantu nelin

kertainen tulli, ovat olosuhteet vielä mahdottomammat. 

Huomautin tähän, ettei minulla tällaisesta tullikoroituk

sesta ole mitään tietoa, vaan ainoastaan siitä, että 

erinäisiä tulleja Suomessa piti tammikuun 1 päivästä 

koroittaa. mutta koskevat tullit kaikkia maita yhtä

läisesti, ellei erikoissopimuksia ole olemassa. Vielä 
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ilmoitti hän, että nämä Suomen toimenpiteet tietenkin 

tulevat aiheuttamaan sen, että Suomi ensi tilassa pois

tetaan suosituimmuutta nauttivien maiden luettelosta 

ja että hän myöskin heti tulee ryhtymään sellaisiin 

toimenpiteisiin, että suomalaisen voin, juuston ja kanan

munien tuonti Saksaan kielletään. Samalla valitti hän 

sitä, että hänen pyrkimyksensä Suomen-Saksan kauppasuh

teiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, jotka vuosikau

sia ovat kestäneet, täten juoksevat hiekkaan ja että 

Suomen puolelta koko tämä hänen ksuppapolitiikkensa 

desavuoidaan. Valitin puolestani myöskin sitä, että 

olosuhteet olivat johtaneet tällaiseen tilaan ja lau

suin toivomuksen, että mahdollisimman pian kaikesta 

ma t ta saataisiin aikaan sopimus, joka loisi siedettävät 

olosuhteet . maittemme välisissä kauppasuhteissa. Tähän 

huomautti hra Ritter, että mahdollisuudet näyttävät hy

vin hämäriltä ja että sopimukseton tila todennäköi

sesti tulee pitkäaikaiseksi. 

Saksalaisten pääneuvottelija Hemmen I joka on 

matkoilla, tulee palattuaan asettumaan yhteyteen kanssani 

vastaisten neuvottelujen suhteen. Ilmoitan niistä lä

hemmin saatuani kuulla saksalaisten käsityksen. 

Johtaja itter vetosi vieläkin suomalais-engl 

tilaiseen kauppasopimukseen ja sanoi ihmettelevänsä sitä, 

että Suomessa vallitsee sellainen käsitys, että Saksan 

tähän Suomen-Englannin sopimukseen pitäisi suhtautua 

aivankiin Ddtään ei olisi tapahtunut, vaikka siinä 
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periaatteessa on luovuttu yleisestä suositnirnmuudesta. 

Vastasin tähän samoilla väitteillä, joita tri Pitkäni 

neuvotteluissa täällä on esittänyt, nim. että saksa

laiset meidän käsityksenme mukaan tulevat Englannin 

sopimuksesta hyötymään enezmnän kuin englantilaiset, 

mutta hra Ritter näille väitteille ei antanut mitään 

arvoa • 

Siitä, onko nyt noudatettu menettelymme meil

le eduksi vai vahingoksi, en rohkene vielä käsitystäni 

lausua. 
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Lienee Iyytl raportin mmodoss8 luoda kat
I.UI tilanteeseen kauppaaopimnaneuvotteluisla Sao.en 

ja Swan TI1i11l huoli1D8tta siita, ettl 01. 

alempana mainituista aeikoista on aellaiai., joilta 

jo hallituksen kntlnmSDa Helsingissä luu1liselti 

tein selkoa. 
Alusi I18ini tsen lyhyesti aaksalailia 

klsityksil ja Taikutteita tlssl kysymykaesal. Kun 

le uusi ... il .. nkatao~I, jota kanaallisloaialistit 

Saksasla ,dustaT.t, pääsi ",SI. Taltaan, lisältyi 

aiihen Seksan klDl&D poliittisen, livistyksellis,n 

ja taloudellisen ,lämln johtaminen uusille laduil

lee taloudellisella alalla uudiatussuunt. on alka

nut aaatalousellmlD liirtlmisellä tlYlin toilenlai

aille perusteille kuin a, ennen on ollut. Ilmi' 

uudet perusteet OTat: talonpo jan kiinni ttblinen 

aaahesa, hben TelkautWllislllla ,atlllinen ja hben 

tuotanto~~11 saattaminen I,llais,kai, ett. hIn 
liiti ... elatuksena. sekl etU _ Toi tuottaa 

J akeluohjemalleJ" : 
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I,D r.vinnon, IliDkl Saksan bua tarvi ta.e. .ikl jU riip

PQT.i seka i yhteydeltllD .uahaD aaai l.88D. flst! a1.J8tl oli 

Saksan kanz'" ta tarpeellista poistaa ne Ii teet, jotka 'Iti
Tlt kehityksen kalke ... t. tlhln suuntaan ja joista liteis

tä ybi kaikkein tlrkeillpil oli buppaaopba.s Suomen 

kanssa. !Isiä .jettiin auoraTiiTaist. Ii alpo1iti ikkaa, josl8 

• ei ollenkaan otettu huomioon tbb poli tiikan Taiku.tubia 

ja leuraukaia ulospäin. Saksalaisten irtisanomisen jälkeen 

Tiiae I 81byn1 080ttama jyrkkyya j. ylimielinen eliint,mi

nen, joista aiko1nean olen kertonut, oTat epli1emltta ol

leet paitsi taktiikkaa, hyvin TahTalti tuon politiikan 

lan.le.t ja kaaTaneen, Toisipa lanoa 7li Iyrlitten pain

neen kanaallistunnon .iheuttamat, jolloin ei -.ltettu t.Y.Y
nesti oloauhteita ja tilannetta anioida. SeuraaTIIta ilae

nee, IDi ten aielial. on lIIluttunut. 

4t liiae TUoden lopulla klytyihin kauppaneuTottelui-
hin .n katlO tarpeelliseksi ykaityiskohtaisemmin koskea, 

olkoon v.in todettuna, etteivät ne johtaneet llihil'klln tu

lokseen. Seurauksena oli tullilotatila, joela .olemmin pu0-

lin on tuonti toisesta .... t. ositt.in kokonaan kiellett,y. 

'tilanteen käsityksessä on s1DtyJlyt a.llainen Ta I takbi suu , 

.tU aei11l Saksaa pidetlln hy6ktUTbI p1oleDl, mildl on 

oikea kasi tyakanta, Sakaahu lanoi 10pi.beDJdl' irti, kun 

lenaijaan Seka. on pitänyt aeitä Taltatoiaenpiteiden alot

teutekijlDl. 

10 eUDen lIhtölDi sao.een oli kuitenkin huoaat-
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kulu •• la 'liintyDlt j)'l"kkyya on auttunut .0viDnolliluu.
d,ksi ja haluksi pIIsta IpLtyne,aU vllitilaata .0piJl1k

a.llisiin kauppa~teisiin. BelaiDgisal klyde~aIDi oli 
mimula jo kunni a ,si ttlä kasi tykseDlni, että vaikk.kin 

.,idän on valt.ttava vastatoiaenpitein aakaalaiaiin hyök

klykaiin,.mu 1mi tenkaan ... asettua tiel teiselle klJlnalle 

neuvottelujen jatkamiseen Dlhd,n, vaan puolestamme osotet

tava halua lovintoon ja siitl ayystl lIhetettlv. neuvot
telijat jatkamaan katkenneita keaknsteluja niin pian kuin 

mahdollista. Asia tulee tietenkin toisenlaiseksi, JOI neu

vottelujen kuluelsa olottautuu, ettl laksalaiset asettavat 

.eUaisia vaatiDJD.ksia, etteDlle mi tl voi hyväksyi. Silloin 
jll Sakaa v88tuuna1aislksi neuvottelujen katkeamisest •• 

Palattuani Berliiniin tlviD a.ksalaisen pllneu

vottelijan tri He .. enin puheilla. Sanoin hänelle, että 

..ataloustuotteiden tuontikielto Saksaan on s,ynnyttlnyt 

~o.elsa poikkeuksellisen voimakkaan sakaalaisvaataisen mie

lialan, josta luu! tav8Iti Saksassa ei ole tlsi tyatlklän. 

ftmä aieliala ei ole _talous- eikä teollisuuapiireisal 

luonte.ltaan poliittinen, vaan pohtaaati taloudellinen. 

9I10aen teollisuus on aolidaarinen .atalouden kanssa ja 

sopimuksen mahdollisuudet ovat huonot, ellei Suomen .. ata

loud.lle saada entisil ehtoja elUytetyksi. Tri Heaen 

valtali tAhän, ,tt. Suo.essa klyntini aikana mieliala 

Seka.sa. on ~uttwDmt entistl sovinnollislmaaksi ja tod.l-
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lakin voimakas halu lopt.mksen aikalDs..-ise.n on 01 ..... 
la. H.b tuomitsi ankarasti ne typerlt Jdrjoitukset. eri

koisesti Berliner '1'ageblatt'in, jotka Sakaan lehdisll on 
juaistu ja _initsi tri Pitkbiemen HelsiDgissl ant ... 

sovinnollisen haastattelun erinomaisen suotuisasti vaikut

taneen tlälll. Maatalousministeriön ministeriaalitir.htööri 

Köhler, joka on lDaataloudellisissa kys~ksia" ratkaiseva 
henkilö ja jonka taholta ' suurimmat vaikeudet juuri ovat 

tulleet, on mJöskin kehoittanut sovinnollisuuteen sakl 

sanonut, että Suo.en kanssa nopeasti on aikaansaatava 

hyvl sopimDa. Epäilemättä neuvottelujen kulues88 tulee 

esitn~ palm~lisiakin seikkoja, .utta oli tri Hemmen 

siinä käsityksessä, ettl niistä kyllä eelvitlln. Selitin 

viell viimeisia tullikorotuksiamme ja tullitariffisyste.

IdlJmDe, täälli Jam näyttää olleen se käsitys, ainakin 

useilla tahoilla, .ttä kaikki viimeiset korotukset olivat 

nelinkertaisia siitl, mitä tullit viime vuonna olivat. 

Lopuksi mainitsin suomalaisten valtuutettujen matkustavan 

Berliiniin t.k. 20 päivänä. Tri He_en vakuutti viell 

Saksan lovinnODh81ua ja ilmi toi toivomuksensa nopeasta 

sovintoonpIIlysti. 

Mikäli täällä on voinut kuulla, ovat vii.eiset 

suomalaiset tuontikiellot teollisuusm •• ilman taholta aihe

uttaneet suoranaisen rJDD1ktin eri ~steriöihin ja siina 

auhteessa .dullisesti vaiknttaueet tilanteen kehitykseen. 

Luuisi ayös!dn. etU lovinncm halukkuutta on lislnnyt 



Bansbn tahol t. juuri tapahtunut l&kaalaie-ranablaiaD 

kaupp.aopilDkseD. irtisanoJdDen. !Itl tUannetta on eh

dotto.ati klytettavl hy?lksi ja neuvotteluihin ryhqt 

'YK rii ppamatt a lii ta, aika niiden lopullinen tulo 1 lie

neekiUln. 
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Ulkoasisinministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän rsporttini n:o 3 aiheesta: 

Poliittisesta tilanteesta Saksassa. 

l1i:oisteri: ~~--
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Senjälkeen kun viimeksi selostin Saksan sisi 

tä tilannetta, on maan poliittisessa elämässä 

seikkoja, jotka olevaa tilannetta kylläkään eivät muu-

ta, mUtta kuit~~in saattavat olla tnnnusmerkillisiä 

vastaiselle kehitykselle. ja siitä syystä maininnanar

voiset. KUn tietojen 'saanti vallit.evien olosuhteiden 

,vaikutuksesta on varsin vaikeaa, saksalaiset kun ovat 

lausunnoissaan erittäin varovaisia ja pidättyviä ja 

paljon on perustettava diplomaatti tovereiden kanssa 

tapahtuneeseen tietojen vertailuun, ei täysin selvää 

kuvaa ole mahdollista luoda, erilaisia ilmiöitä voi 

sentään t1loda esiin ja niiden perusteella DIlodostaa 

summittaisen yleiskuvan. 

Yleisenä h?omiona voitaneen lausua sisäisen 

tilanteen olevan sekavsmman kuin kuukausi, pari sitten. 

Näyttää siltä, kuin kansallissosialistisessa puolueessa 

olisi muodostumassa vastakohtia. Niiden aiheuttajana 

on keskinäinen kateus, kilpailu paikoista, mllräysvallas-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 
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ta ja muut personalliset seikat, vieläpä suuntariidat

kin. Ranskan suurlähettilr käytti tilanteesta verta

usta, sanoen edellämainittujen seikkojen johtaneen olo

suhteisiin, jotka ovat verrattavissa entisten puoluei

den väliseen taisteluun, ero on siinä, että kilpailu 

nyt tapahtuu yhden puolueen sisällä. Hallituksessa 

näyttää taistelu käyvän kvasi-oikeistolaisen ja puh
taasti valtiososialistisen suunnan välillä. Edellistä 

edustavat Göring, johon Saksan porvaristoaines näyttää 

turvautuvan, talousministeri Schmitt, rahaministeri Schweo

rin-Krosigh, jälkimäistä tri Göbbels ja maatalousminis

teri Darr~ sekä hallituksen ulkopuolelta työrintaman 

johtaja tri Ley. Kansleri Hitler ei vielä näytä 

olevan selvillä, mihin suuntaan olisi mentävä, vaan 

välttää selvää kannanottoa. Väitteet kanslerin ja 

sin pääministeri Göringin välisistä Tastakohdista ei

vät pi täne paikkaansa. Göringin kunnian- ja vallanhi

moinen luonne ajaa häntä kokoamaan itselleen yhä 

uusia toimia, joista viimeaikaisena saavutuksena on mai

nittava Preussin valtiollisen poliisin johdon otto. 

omiin käsiinsä. ~iden osavaltioiden poliittisen polii

sin yhtenäiseksi päälliköksi määrättiin heti Göringin 

otettua Preussin salaisen poliisin johdon haltuunsa 

S.S.-joukkojen päällikkö Himml er. Göringin ja Göbbelsin 

vastakohta sensijaan näyttää olevan niin jyrkkä, että 

sitä voitanee sanoa sovittamattomaksi. Preussin teatte 

Talvonnan otti Göring Göbbelsiltä itselleen ai qn Ia-
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kettäin. Väitetään kansleri Hitlerill. kansallissosia

listesten ideoiden mukaisesti olevan vtifiina laki 

Saksan valtakunnan yhtenlistyttämisestä ja osavalti

oiden hävittämisestä, mutta ettei sitä t6istaiseksi ole 

julaistu Göringin vastustuksen tähden, koska vi~inittu 
lain voimaantulon kautta menettäisi diktaattorin ase

mansa Preussissä. Pitääkö tämä väite paikkaansa, sitä 

en voi varmuudella sanoa, mainitsen sen vain yleisesti 

tiettävänä juttuna diplomaatti~lnnan keskuudessa. 

Jos hallituksessa on tällaisia eri virtauksia, 

niin on niitä varmasti puolueessakin. 

vasemmistoainekset vaativat jyrkkää sosialisoimispoliti 

kaa noudatettavaksi, oikeistoainekset taas koettavat 

sellaista hillitä tai estää. Tuntuu siltä kuin vase~ 

mistosunnnan vaikutus olisi vabvistumassa ja maan var

sinaisissa oikeistopiireissä, joita olen tavannut, näy

tään suoranaisesti kehitystä tähän suuntaan pelättävän. 

Ulkomaisten virkatoverien ke8~udessa mainittiin myöskin 

siitä, että itse ruskeassa talossa MUnchenissä olisi 

lIIllodostunut ryhmäkunta, joka ei ole tyytyväinen asiain 

kehitykseen. Ranskan suurlähettiläs väitti ~åkin, että 

S.A.-joukkojen keskuudessa oli~i tyytymättö~ttä siihen 

sovinnolliseen tapaan, jolla kansleri pyrkii hoitamaan 

ulkopoli tiikkaa Ranskaan nähden. Kukaan ei kui tenka8D 

tunnu tietävän mitään varmaa, joten kaikki nämä seikat 

on otettava huomattavalla varovaisuudella. 
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Ulkopuolella kansallilloaialistista pnoluetta 

on ollut eräitä ilmiöitä, joista on Iyytl mainita. 

Jo aikaisemmin olen kertonut kommlDistien aktiivisesta 

maanalaisesta toiminnasta, mikä edelleen kuuluu jatkuYaD 

varsin voimakkaana. Poliittisen poliisin päällikkö 

uini tsi minulle ennen joulua saaneensa kiinni 7 

Rote Fahnen kirjapainoa ja siinä yhteydessä muutamden 

Neuvostovenljän kauppavaltuuskuntaan kuuluvien heDkilöi

den joutuneen kompromittoidukai ja vangituksi. Ranskan 

suurlähettiläs ~nitsi kommunistien runaaaeti levit 

lentolehtii, kertoen niissä asioista, joista Saksan 

hallitus ei haluaisi julkisuudessa tiedettävän. MO

narkian palauttamista ajava liike on varmaankin viime 

aikoina valtakunnan presidentin sairauden tähden ollut 

toiminns ~ saan aktiivisempi, koskapa useat johtavat kan
sallissosialistit m.m. Göbbels erittäin jyrkästi ja 

kansleri varovammin, puhumattakaan lukuisista pienemmistä 

päälliköistä, ovat katsoneet tarpeelliseksi julkisissa 

puheissa jyrkästi asettua sitä vastaan ja tappaa aja

tuksenkin siitä. Reaktionista ja sen vahingollisuudesta 

kirjoittavat lehdet päivittäin, tuomiten kaikki tällai

set pyrkimykset. Merkille pantåyaa on, ettei Göring 

tässä taistelussa taantumusta valtaan ole ollenkaan 

osallisena. 

MOlempain edelllmainittujen liikkeiden merki 

tä ei saane nykyoloissa a"ioida kovinkaan suureksi, 
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on vain syyti todeta niiden olemassaolo. Sen sijaan 
on vakavammaksi tapahtumaksi mmodostunut protestantti
sessa kirkossa syntynyt kirkkoriita, jota säestlä tyy
tymltt6~s katolilaistenkin keskuudessa. Itse kirkko
riitaa en m&allikkona lähemmin pysty selostamaan, silll 
asia pohjautuu dogmeibin, mutta sen synnystl ja poliit
tisesta luonteesta on syytä huomauttaa seuraavaa. 

taistelu puhdasoppisen protestantismin ja kan
sallissosialistisen kirkkosuunnan välillä on sitäkin 
mielenkiintoisempi, kun muuten Saksassa laillista oppo
sitiota ei ole olemassa ja tämä kirkollinen oppositio 
samalla sisältää poliittisia, konservatiiveja Saksalais
kansallisia aineksia. Hitlerin alkuperäStä kannanottoa, 
ettei kansallissosialistinen valtio saa sekaantua kirkon 
sisäisiin riitoihin, ei ole voitu täysin noudattaa. 
Johtajaperiaatteen vieminen protestanttiseen kirkkoon, 
sen organisatoorinen yhdenmnkaistuttaminen ja hitleri
läisyyttä kirkossa ja uskonnossa edustava liike ~ut. 
sohe Christen· toiselta puolen, konservatiivisen vasta
liikkeen syntyminen kirkossa toiselta puolen, ovat joh 
neet tilanteeseen, jolla on välitön poliittinen merkit,ys 
ja johon epäilemättä poliittiset voiaasuhteet vaikntta-

erottaminen ja pastori Mnllerin, Hitlerin luo tt amusmi ehen, 
vaalin läpivieminen va1t~lnnanpiispaksi ei olisi ilman 
totalitälrisen ·kolmannen valt~lnnaD· painostusta ollut 
mahdollinen. Tämä painostus ef 1mi tenkaam tapahtunut 
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täydellä voimalla; niinpl laatt i vuoden lopussa oi
keaoppisten puolustus, jota edustaa ennenkaikkea etell
saksalaisten piispojen liitto ja ·pappien hätlliitto· 
(Pfarrernotbund). johon kuuluu 6 - 8000 jäsentä, järjes
tyä ja saavuttaa menestystä. ValtSkunnanpiispa MUller 
julkaisi verrattain vapaamielisen kirkkolain ilman 
lailpykälää; hän erotti äärimmäis-Iaksalaiskristillisen 
kirkkoministerin ja piispan Hoslenfelderin; ·saklalais
kriltilliset" kiellettiin liittämään nimeensä sana 
·uskonliike". Tämä kehitys olisi pian johtanut täydel
liseen oikeaoppisen suunnan valtaanpääsyyn ja • saksa
laiskristillisten" ja kaikkien vanhan testamentin 
hylkäävien ja "germanista uskontoa" puoltavien ainesten 
syrjäyttämiseen, vieläpä kansallissosialistisen valtakun
nanpiispan kukistumiseen. VåLtakunnanpiispa MUller teKi 
tällä hetkellä vastavedon: hän sopi yksinvaltiaasti 
Hitler-nuorison johtajan von Schirachin kanssa, että 
800.000 jäseninen ·evankelinen nuorisoliike" liitetään 
täydellisesti Hitlernuorisoon ja opposition,joka tätä 
vastaan ilmeni, nujersi hän määräyksellä, joka kieltää 
papeilta kaiken itsenäisen kirkkopoliittisen esiintyud
sen ja toistaiseksi lakkauttaa kirkkolain voimassaolon. 
Etelä-3aksan piispojen ja pappien hätlliiton vaatimuk
set hylätään, oikeaoppisten kokoukset estetään osittain 
poliisivoimin, eräitä evenkelisen nuorisoliikkeen johtajia 
Tiedään keskitysleireihin. Toiset, samaa suuntaa kannat
tavat papit ilmoittautuvat tämän johdosta viranomaisille 
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keskitysleiriin vietäviksi ja saavat kirkkokansan ke 

dessa marttyyrikruunun. Syntyneen tilanteen ratkaisu 

on tätä kirjoitettaessa mahdoton ennustaa. Ei ole 

oletettavissa, että oikeaoppinen suunta Frstyisi saa

maan tahtonsa läpi ja voittamaan puolelleen tai su

lattamaan itseensä saksalaiskristi lisiä, joiden äärima 

mäinen suunta hylkää vanhan testamentin ja uudesta 

testamentistakin Paaval in. lähennellen radikaal 

lista Rosenberg-Hauerin aatesuuntaa. Näyttää siltä, 

että totaliteettivaltio tulee pakotetQksi ylittämään 

rajat, joita se alkuaan oli aikonut kunnioittaa. Ka

tolinen kirkko. jonka papistoa nyt ~ös poliittisista 

syistä lukuisasti ahdistetaan (tehtyä konkordaattiso

pimusta selittää kansallissosialistinen hallitus eti 

tavalla kuin vatikaani, mikä aiheuttaa erimielisyyksiä) 

ei voi täysin kylmästi seurata kehitystä. koska lute

rila·sesta dogmatiikasta poikkeavan yhtenäisen "saksa

laiskirkon" muodostuminen helposti saattaa johtaa 

tuhoavaan taisteluun saksalaista katolilaisuutta vas

taan. Kansallissosialistiaiasa piireissä on olemassa 

vahvoja tende&Bsejä eriuskolaisuuden hävittämisen puo

lesta toteliteettivaltiossa. Jos vielä ottaa huomioon, 

että uskonnollisiin riitoihin voi pesiytyä paljon 

muutakin poliittista oppositiota, niin ei liene ha 

oaunut, jos pitää syntynyttä kirkkoriitaa vakavana 

ilmiönä saksalaisessa yhteiskunnassa. 



l 

• 

• 

-8-

Mielenkiintoa vailla ei liene tässä yhteydessä 

mainita, miten kansallissosialismin valtaantulo on vaiknt

tanut maan sanomalehdistöön. Ensinnäkin on todettava 

lehdistön -Gleichscheltungin" kautta muuttaneen varsin 

yksitoikkoiseksi, eihän arvostelua saa esiintyi eikä eri 

käsityksiä esittää, niin että yleisön harrastus S8Domal 

distöön on pahasti laskenut. aitsi sitä. että v. 1933 
noin 600 lehteä lakkasi ilmestymästä (niistä lienee 

mattava osa sosialidemokraatisia ja kommunistisia). on il

mestyvien lehtien painomäärä katastrofaalisesti laskenut. 

Joukko kansallissosislistisia lehtiä on taas tullut li

sää. Lehtien nykyään pakol lisen painosmääräilmoitusten 

mukaan ovat huomattavimpien päivälehtien keskimääräiset 

päivittäiset painosmäärät nykyään seuraavat: 

BerliÄpip lehdet Maeseudun lehdet 

Berl. MOrgenpost 342 888 
Völkiscber(Beobachte:r 311 384 

kans.sos. ) 
Berl.Loksl-Anzeiger 300 053 
Berl.Zeitung sm Mittag 99 810 
Der Angriff (kana.sos.) 94 200 
Berl.Tageblatt 74 784 
Deutsche Allg.Zeitung 62 455 
Vosaische Zeitung 49 710 
Börsenzeitung 30 000 

Westdeutscher Beobaoht~r 201094 
kana.sos. ) 

Leipziger Neueste Naoh-
richten 150,000 

B.abarger Fremdenblatt ll3pOO 
MUnchener Neueste 

Naohrichten 
Kölnische Zeitung 
Frankturter Zeitung 

106,158 
104,517 

65,100 

Edelläolevasta ilmenee. että hallituksessa ja 

puolueessa eri s,yistä erilaisia virtauksia on liikkeellä 

ja että puolueen ulkopuolella on olemassa suuntia, jotka 

ovat kansallissosialismia vastaan ja että hallitsevain 

on nimi ilmiöt otettava huomioon. Systeemi on kuitenkin 
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toistaiseksi niin luja, että olisi erheellistA vetll 

niistä seikoista liian pitkälle aenevil johtOpäätöksil, 

Yaan on niitä paremmin pidettävä mahdollisen kehityk

sen indiiaioina. Paljon raskaampana kuin nimi huolet, 

painaa hallitusta varmaankin kysymys maan taloudelli

sen elämän saattamisesta tasapainoon, ty6tt~den lie

ventämisestä ja valtion rahatalouden järjestämisestä • 
Näitä seikkoja tulen piakkoin käsittelemään Saksan 

taloudellisia oloja käsittelevässä raportissani. 

Ministeri: 
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• Ulkoasiainministe~iölle tunnioittaen ohelliseD8 

lähetän raporttini n:ot 4 ja 5 aiheista: 

• 

Ranskan - Saksan keskustelut aseistuksesta jt 

Ranskan - Saksan kauppasopimus. 

Ministeri: ~~-
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RAPORTTI n: 0 .... 4 ............ . 
. B.rliini ... ssa .29 .... p: nä .tammi ......... kuuta 19 .. 34 .. J y 

Asia: ... Raukan - Sakaan ke.1g1atelut 

.. ........................... i.tuk., • .t •. " ................................. .. -
Tiedustelin akan auurlähettilääl ta, ml tl 

•• eistuskys~lDeuvottelui ta Saksan ja Ranakan YI-

. 1 i111 olisi minit tavu. olilwL hän juuri saanut Sak

Ban vastauksen. 

Hän ertoi tll16in, etteivlt keskustelut ole 

asiaa olle~ka.D edistäneet, .illä kumpikin puoli P.Jsyy 

omalla kaDnallaan eikl ole 
lutiel1e. EDneatäin o ''1at DIIII näkökannat tunnetut. TIl

laisia88 oloeuhtei... eivlt toiveet kompromisain 1&.1-
tämisestl näytä suurilta, eikä hra Fran90is-Ponoet:kaan 

näyttänyt tietlTID. mitä hänen halli tukaenaa tulee Sak

aan viimeisen vast~.en .aatuaan tekemään. 

Saksa!ai.ella virallisella taholla taas ollaan 

aikai varovaiaia lausunnoissa, ettei niistä saa käsi

tyatä, mitä ajatellaan. Lehdiatö on julkaissut arvailu

naan, että Ranaka tllllln jälke_ tulee 10pettaMan vä

littlSJIän ajatuksenvaihdon Sakaan kanasa ja että aen

jälkeen on odotettavisa. EnglaDDin ja Itålian yrit,yk

ail olosuhteiden .Ilvitta.d •• kai, aillä Kan.ain!iittoon 

Sak.a ei tule pal ••• an. 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. ............................. ..... ........ .. _-....... "' .... _._ ................. .-............ ....... ............. . 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ... ..... mlnlaterlOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukaUn. 
EI ulkom .. eduatukaen, muUa ulkolllalnmlnlaterlOn tledol

tukaUn. 
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_ ...... (.~.4~~.~~~~ ... ~.Lf.~ .. ~~ .. ::.'!:. .... r.;. 

..................... ................................................. L4..~ ......... ~ .. ~.'Fi4.~ .. : ...................................... .. 
. af9~J~ 
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Berliini'" ~kmm 29 p:DI 1934. 

Jy 

I 

UlkoasiaiDminist~ri~~le. 

Ulkoasi81nmdnisteriölle lnnnioitta8n ohellisena 

lähetin raporttini ~ :ot 4 ja 5 aiheista: 

Ranskan - ~aks8D keskustelut aseistuksesta ja 

Ranskan - Saksan kauppasopims • 

IIiDieteri: /. 1) 
I 
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Banskan sanottua irti kauppasopimnksensa Saksan 

kanssa kyseIin Ranskan auurUhettilälltä, millaiseksi 

hän arvioi tilanteen muodostuvan. 

Hän huomautti,ettl kun Ranska Saksasta on osta

nut 1200 - 1400 miljoonalla frangilla eneJDJDän kuin Sak

sa Ranskasta ja Saksa siitä huolimatta vaatii, että 

siltä pitäisi ostaa vieläkin enemmän, samalla sulkien 

yhä enemmän omia markkinoitaan, ei enää ollut muta 

mahdollisuutta kuin sanoa sopims irti. Ranska ei pyri 

Saksan kansaa kaupallileen tasa18 inoon, vaan on edelle 

kin Yalmis ostamaan Saksasta 600 - 700 miljoonalla 

frangilla eneDllDän kuin se Saklaan myy, mu tta kun Saksa 

ei halua kuullakaan puhuttavan mistään sen kaupan ra

joittamisesta, ei huhtikuusIa alotettavilla neuvotteluil

la näytä olevan suuriakaan mahdollisuuksia . johtaa tu

lokleen. 

Neuvotteluista ja niiden mahdollisuudesta 

taa tällä hetkellä ehkä huomatuin saksalainen talous

lehti "Der deutsche Volkswin" kuluvan kuun 26 päiVän 

J AKELUOHJE: J akeluo hjemal lejll : 

UE 2 : A~. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIalIkal . mln s teri611e. 
EI ulkomaaedul tuklen t iedoltukllin. 
Ei ulkomaaeduatuklen. muHa ulko .. iai .. .. InI,ter iön tledol

tuklnn. 
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nUllerolaaan •• Dl. seuraavaan tapaan. SU.alainen neuvotte

lun johtaja viime joulukuisil.a neuvotteluii" olotti 

määrättyä pehmeyttä, mikä vahvisti ranlkalai.tll1 jo 111-

neltAAn itsepäistä as~etta. TähIn tuli lisäksi se oi

keastaan poliittisesta puolesta johtuva pyrki~s, että 

muita maita, kuten Englantia, Amerikkaa ja Belgiaa, kaup

pasopimussysteemiä pyrittäessä siirtämääD uudelle poh

jalle, on klsiteltävä erikoisella suosiolla. Saksan on 

seurattava rauhallisesti asian kehitystä. Ranska voidaan 

taivuttaa suopeammaksi sopimuksen solmimiseen, jos ~h

dytlän suosimaan Belgiaa, Hollantia ja Italiaa. 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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ASIA: ............................................... ............................. . 
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Berliinissä, 1 p:nä helmikuuta 1934. 

o 'fEN LÄHETY TÖ 

FINLAND B E - KJ KNING 

1 !(/ a.i' )y 
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U 1 k 0 a s i a 1 n m i n i s t e r i ö lIe • 

Ulkoasiainministeriöl le kunnioittaen ohellisena 

lähetän reporttini n:o 6 aiheesta: 

Osavaltioiden loppu • 

Ministeri: 
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Asia: ............................ ................... ........ ........................ .. 

.................... Q.~ ... !Il:t.~9.1dR ... lo.ppp. .. ...... ............. . 

.................................................................................... ................ 
(D 

JAKELUOHJE : 

~ 
Huhuina kierteli jo jonkun aikaa tieto, 

kuten olen maininnut, että kansleri Hitlerillä oli 

laki Saksan osavaltioiden hävittämisestä valmiina, 

mutta että Preussin ministeri presidentti Göringin 

vastustuksen johdosta toimeenpano olisi lykkäy~yt. 

Kun 30. 1. oli kulunut TUosi Hitlerin valtaantulos

ta, kutsuttiin täksi pliv"kai kokoon 12. 11. 33 

valittu Reichstag, jossa valtakunnankansleri antoi 

laajan selostuksen maan sis!- ja ulkopolitiikan 

kehityksestä, joita tulen erikseen selostamaan. Sa
massa is~ossa hyväksyttiin kolmessa lukemisessa 

hallituksen esittämä laki osavaltioiden lakkauttami

sesta, joka on seuraava; 

1 ar)ikla. Osava! tioiden kansanedustukset lakkautetaan. 

2 artikla. (1) Osaval tioiden ylin val tioval ta siirtyy 
val takunna) lee (2) Osavel tioiden hallitukset ovat val ta
knnnan hallituksen alaisia. 

3 artikla. ValtakunnaD Tal18nb~tijat (Statthalter) 
OTat sisäasiainministeri» virkavslvonnan alaiset. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. Tavallinen. 
•• _ _ . _ ..... . 0-• • • _ . . .. _ .. . . .... ... .. .. . . _ ...... -. ... . . . .. . . ... . .. . .. . .. . . 4 ........ ........... .. ...... • •••• 

Tavallinen Ja lIalkal . mlniaterlOlle • 

UE 2 : A 4. 

EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. multll ulkoasilllnmlnls teriOn liedol

tukalln. 
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4 artikla. Valtakunnan hallitus voi säätää uuden perus
tuslain (neues Verf8ssanglrecht ,etlen). 

5 artikla. Sisäministeri antaa lain voiaaanaaattamiseen 
tarvittavat asetukset ja hallintomäärlyklet. 

6 artikla. Laki a tuu voiuan sen ju!istamisplivästä 
lukien. 

Saksan valta~lnnan historiassa on täten 

lehti kääntynyt. Ja klyköön kansallissosialistisen 

systeemin miten tahansa, ei nyt tapahtunutta saane 

mikUn voima enää lIlut tumaan , vaan jää Saksan 

valtakunnan yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi 

Hi tlerin luu! tavasti suurimmaksi teoksi. Tammikuun 

31 pii väatä 1934 lakkaavat osavaltiot olemasta 

ja muuttuvat maakunniksi. Niiden hallitukset minis

tereineen jäivät edelleen valtakunnanhallituksen 

alaisiksi hallinnollisiksi elimiksi ja valtakunnan

hallituksen paikallisina edustajina, siis ~ös maa

kuntahallitusten yläpuolella, tulevat olemaan valtion

valvojat, Statthalter'it, jotka siis vastaavat maa

herroja Suomessa. 

Eri ruhtinassukujen mahdolliset toiveet 

päästi takaisin valtaistuimilleen, voitaneen katsoa 

lopullisesti rauenneiksi. Tämän totesi Hitler selos

tuksessaan Reiohstagissa varsin jyrkällä tavalla, 

sanoen m.m.: -aaluan tältä paikalta esittää vasta

lauseeni sitä äsken uudelleen esitettyä käsitystä 
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vastaan, että Saksa Toi jälleen tulla onnelliseksi 

vain perinnöllistan liittolaisrahtinaitten (Bundesfijrsten) 

alaisena. Ei! Oleme yksi kansa ja yhdessä valtakwl ... 

nassa haluamme elää!· 

Heti Reichstagin istunnon jälkeen kokoontui 

vaI takunnanneuvosto (Reichsrat). johon kuuluvat kaikkien 

osavaltioiden hallitusten edustajat, hyväkayan ~ös puo

lestaan edel läolevan lain. Laki tuli voimaan heti. 

Ministeri: f'/J 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän rapo rttini n:o 7 aiheesta: 

Saksan ulkopolitiikka. 

Ministeri; 
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RAPORTTI n: 0 ·.··l ·l ... ... . 
Berl.~~t ... ssa .. l.. p: nä .... b~lmi ... kuuta 1934 •. 

Asia: ............. .. ...................... ..... ....... ........ ...................... .. . 

..................... Saksan ulk?politii~ . .......... . 

......................... .. ........... ...... ..... .. ........................................ .... . 

Tammikuun 30 päivänä 1934 kokoontuneelle 

Reichstagil le teki vel takunnankansleri Bi tler selkoa 

hallit uksensa sisä- ja ulkopolitiikasta_ Seuraavassa 

kosketellaan viimemainittua puolta. 

Kun Saksan valtakunnan ulkopoliittinen johto 

ja suuntautuminen yhä voimakkaammin näyttää keskitt,y

vän kansleri Hi tlerin välittömään valvontaan ja muut 

asiaahoitavat henkilöt tuntuvat välttävän ·käsityksensä 

esittämistä näissä asioissa, vaan, kuten vastaava osas

to Auswärtiges Amtissakin, viittaavat kanslerin esityk

siin, pidän erittäin merkityksellisenä, että hallituk

seni mahdollisimman yksityiskohtaisesti tuntee Hitlerin 

tulevan ulkopolitiikan suuntaviivat. Siksi on seuraa

vassa miltei sanasta sanaan selostettu koko se osa 

kanslerin puhetta, mikä koski ulkopolitiikkaa ja jota 

kuuntelemaan olivat saapuneet miltei kaikki Berliinis

sä olevat 50 lähetystöpäällikköäe 

Puheen pääkohdat sisältävät yleisiä ulkopo

liittisia näkökohtia, vastaukson Stalinille, tunnustusta 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja: 

..... _ ............. _ .................... T.a.!.eJ..linen. ................... . 
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EI ulkomaaeduatukaen, muUn ulkoaalainmlnlsteriOn tledoi

tukann. 
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) 
Puolalle, vitsaa Itävallalle, kiitosta Italialle, toivo

muksia Ranskan suhteen ja vielä tunnustusta Englan

nille. KUn kanslerin selitykset ovat siksi yksityis

kohtaiset, etteivät ne tässä yhteydessä laajempia kom

mentaareja kaipaa, jätän sanan hänelle. 

\~ Yleistä. 

Uusi Saksan vaI takunta seisoi nyt (t8DllDi

kuussa 1933) yksin kaikkia muita kansoja ja valtioi-
II 

ta vastaan, yhden ainoan toivomuksen elähyttämänä; saa-

da rauhassa ja ystävyydessä elää niiden kanssa. Olim

me vakuutettuja siitä, että maailmassa jälleen päästään 

siihen, että kansojen välisistä erimielisyyksistä voi

daan keskustella, tarvitsematta heti ryhtyä väkivaltai

suuksiin. 

Versaillesin rauhansopimuksen kaikkein pahim

pia seurauksia on, että se, samalla kun se ikuistaa 

käsitteet voittaja ja voitettu, ee ~öskiD asettaa 

vaaranalaiseksi sellaisen ajatuksen vaki' tumisen, että 

kun sattuu 8rimielisY)~ksiä etujen valvonnassa kansojen 

keskan, on heikomman puolen kokonaan vaiettava tai 

vempi asevoimin niihin vastaa. Ajatus, että sopimuk

aellisesti vahvistetulla tiellä toiselle alkujaankin 

tehtyä vääryyttä saa yhä edelleen lisätä. voi kanso

jen välisessä elämässä johtaa moraalin mitä hirmuiaem

paan tuhoutumis en. Sillä kokemus osoittaa, että voi. 

tetun DÖyrä alistuminen ei suinkaan tee voittajaa 
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lauhkeammaksi, vaan kiihoittaa hänet yhä uusiin väki

valtaisuuksiin. 

Neljätoista vuotta on Saksan kansa koetta

nut oman henkensäkin uhalla noudattaa todellisen so

vintopolitiikan tietä, tehdäkseen sovinnon taipwD8ttomien 

vihollistensa kanssa ja luodakseen uuden eurooppalai

sen valtioyhteiskunnan. Tulokset olivat surulliset. 

Viittaukset tehtyihin myönnytyksiin reparatiopolitiikas

sa eivät päinvastaista myöskään todist. Sillä vasta 

sen jälkeen kun ei ainoastaan Saksan talouselämä 

vaan suurin piirtein kOko maailman talouselämä oli 

joutunut perikadon partaalle, päätettiin sopimukselli

sesti lopettaa toimenpide, joka itse asiassa ilman 

Saksan osuuttakin olisi ollut välttämätön. 

Samalla kun SEksan uusi halli tus oli päättä

nyt ryhtyä taisteluun Saksan yhdenvertaisuuden saavut

tamiseksi myöskin poliittisella alslla, oli se vakuu

tettu siitä, että se täten edisti taloudellisten suh

teiden tervehtymdstä yli koko maailman. Sillä ellei 

myrkkyä saada täydelleen poistetuksi kansojen poliitti

sista suhteista toisiinsa ja poliittisesta iJ~piiris

tä yleensä, ei taloudellisestikaan saada syntymään mi

tään luottamuksellista yhteistyötä. 

Tällainen yhteistyö on kuitenkin välttämätön, 

jos lähivuosina todenteolla tahdotaan voittaa ne suu

ret probleemit, jotka toiselta puolen ovat syntyneet 
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~ttwnei8ta olosuhteista maailman mwYDtimarkkinoilla 

ja tavaran ruuhkautumisesta niille seka toiselta puo

len johtuneet erinäisten kansojen ennalleen jäIneesti 

Tientipakosta. 

Periaatteessa on Saksan hallitus sitä mieltä, 

että suhteitten järjestelyssä mnihin maihin ei luon

nollisestikaan merkits, mitään se seikka, aita laatua 

eri kansojen lainsäädäntö ja valtiomuoto lieneekIIn. 

Jokaisen kansan oma asia on järjestää si

säinen elämänsä oman harkintansa DDlkaan. Samaten On 

myöskin Saksan kansan yksinoikeus valita Taltiomnoton

aa ja Taltiojohtonaa aisäinen luonne ja rakenne oman 

harkintansa mukaan. 

Olimme useita kuukausia pakoitetut toteamaan. 

että ne erimielisYY -dt, jotka ilmenivät meidän maailman. 

ka tsoDlllkseDllle ja _i den kanso j en lD8ailmaD ka t Bomuksen 

välillä, antoi vnt aihetta syytää Saksan kansan ja Sak

san valtakunnan niskoille lukemattomia epäoikeutettuja 

syytöksiä sekä lisäksi kohtelemaan sitä aiheettomalla 

epäluulolla. 

Me emme ole omaksuneet tällaista käsityskan

taa. Vilpitön pyrkimyksemme oli viimeisten 12 kuukau

den aikana hoitaa Saksan valtakunnan suhteita kaikkiin 

.nihin maihin sovinnollisuuden ja keskinlise~ yhteis

ymmärryksen hengessä, silloinkin, kun niiden kansojen 

ja oman kansamme Te1tiokäsitteet ylitsepälsemlttömästi 

toisistaan erosivat. 
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Sekä demokraattisiin että antidemokraattiaiin 

valtioihin nähden oli pyrkimyksenämme löytää keinoja 

ja teitä Tastakohtien poistamiseksi ja kansainvälisen 

yhteistoiminnan luomiseksi. 

YIP'jl. 
Tästä johtui, että huolimatta suuresta eroa

vaisuudesta itse maajlmankataomusten vllillä Saksan 

valtakunta tänäkin vuonna pyrki ylläpitämään ystävälli

siä suhteita myöskin Venäjään. Knn hra Stalin vii

meisessä suuressa puheessaan lausui pelkonaa julki sii

tä, että Saksas8a työskentelisi sovjettiTastaisia voimia, 

olan pakoitettu tässä yhteydessä tekemään sen huomau

tuksen •. että yhtä vähän kuin Venljlllä sallittaisiin 

kanaallissosialistista toimintaa, yhtä vähän Saksassa 

siedettäisiin kommunistista tendenssiä tai propagandan

tekoa , Kuta selvempänä tämä tosiasia esiintyy ja saa

vuttaa molempien Taltioiden kunnioituksen, sitä luonnol. 

lisemmin voidaan molempien maiden yhteisiä etuja hoi

taa. Me kannatamme sentähden ~öskin kaikkia toimen

piteitä IdIn olojen vaki innuttami seksi sopimsteitse, 

siinä tapauksessa, että johtavina näkökohtina eivät ole 

taktillis-poliittiset seikat, vaan rauhan vakiinnuttamis

pyrkimykset. 

Puol •• 

Tlstl ayystä ja näitä periaatteitaan noudatta

en on Saksan hallitus myöskin ensimmäisestä vuodestaan 

alkaen koettanut saada auhteenaa Puolan hallitukseen 

uudeksi ja paremmaksi. 



Kun tammikuun 30 päivänä otin hallituksen 

käsi ini, näyttivät molempien .aiden väliset suhteet 

mi tä suurimmassa määrin epltyydyttävil tl. Oli tarjolla 

vaara, että selvästi vallitsevista erimiel isyykaistl, 

jotka osaksi johtuivat Versaillesin sopimuksen alue

määräyksistä, osaksi siitä ~tyneestä molemminpuolises

ta kiihtymyksestä, kiteytyisi vihaDdelisyys, joka hel

posti, pitemmln aikaa kestettyäin, voisi saada molem

minpuolisen poliittisen vihollisuuden luonteen. 

TUollainen kehitys, paitsi siinä piileviä uh

kaavia vaaroja, estäisi tulevaisuudessa kaiken siunauk

sallisen yhteistyön syntymisen näiden kahden kansan 

välillä. 

Saksalaisten ja puolalaisten on järjestettävä 

olemassaolonsa keskinäisessä yhteisymmärryksessä toisten

sa kanssa. Sentähden on tarkoituksenmukaisinta luoda 
l 

tämä olotila, jota ~nnet vuodet aikaisemminkaan ei-

vät ole voineet poistaa eivätkä meidänkään jälkeemme 

tule poistamaan, sellaiseksi, että siitä on molammille 

kansoilla mahdollisimman paljon hyötyä. 

Mielestäni on myöskin välttämätöntä itse te

ossa näyttää, että vallitsevat erimielisyydet eivät 

estää löytämistä kansojen elämässä oikeata muotoa 

keakinäiselle yhteistyölle, joka on rauhalle ja molem

pien maiden hyvinvoinnille hyödyllisempi kuin poliitti

nen ja lopulta myöskin taloudellinen lama&nnus, joka 

pakostakin B.YD~t jos molemmin puolin vallitsee vaaniva 

pysyvlinen epäluulo. 
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Sen vuoksi ~ olikin mielestäni paikallaan ]CO .. 

e~a kahdenkeskisessA, suorassa ja avomielisessä keskus

telussa kosketella molempia maita koskevia ~symyksiä, 

,ikä lakkaamatta käyttää siihen kolmatta ja neljättä 

välikättä. Tulevaisuudessa olkoot niiden kahden kansan 

välillä vallitsevat erimielisyydet miten tahansa: yri tya 

poistaa ne sotilaallisin toimenpitein ei olisi, ottaen 

buomioon sen katastroofimaiset s~rauksett missään 

suhteessa siitä mahdollisesti koituvaan hyö~ ! 

Saksan hallitus oli sentäbden onnellinen kun 

se huomasi, että ny~isen Puolan valtion johtaja, mar
salkka Pilsudski, oli saman 8uuripiirteisen käsi tyskan

nan kannattaja ja kun tämä molemminpuolinen vakaumus 

voitiin ilmituoda sopimuksessa, joka ei ole ainoastaan 

Pa.olan ja Seksan kansoille hyödyllinen, vaan joka 

myös suuressa määrin edistää yleisen rauhan pysyväi

syyttä. 

Saksan hallitus on halukas ja valmis tämän 

sopimuksen puitteissa hoitamaan myöskin taloudellisia 

suhtei taan Puolaan si ten, että myöskin tällä alalla 

vallinneen hedelmättömän taantumisajan jälkeen seuraa 

hyödyllisen yhteistyön aika. 

Danzig. 

Meitä ilahduttaa myöskin suuresti, että tämän 

saman vuoden aikana Danzigin kansallissosialistinen 

halli tus oli tUaisuudessa antamaan samanlaisen seli

tyksen puolalaiselle naapurivaltiolleen. 
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Itävalta. 
Sitä vastoin valittaa Saksan hallitus suu

resti, että suhteet nykyiseen Itävallan hallitukseen 

eivät ole lainkaan tyydyttävät. S,yy ei ol e meissä. 

Väi te, että Saksan vel takun ta ,.1 __ " .,. tahtoo val

lata Itävallan valtion, on päätön eikä sitä voi mil

lään todistaa oikeaksi. 

Mutta selväähän on, että aate, joka on e1l

vBittänyt koko saksalaisen kansakunnan ja sitä syvim

min järkyttänyt, ei voi pysähtyä maan rajapyykkien 

kohdalle, joka ei ole saksalainen ainoastaan asujamis

tonsa, vaan joka historiansakin perusteella saksalai

~ena itäisenä rajama8Da (Ostmark) jo useita vuosi. 

satoja muodosti oleellisen osan Saksan valtakunnasta, 

olipa sen pääkaupunki puolen vuosituhannen ajan 

Saksan keisarin asuinpaikkanakin ja jonka sotilaat 

vielä maailmansodassa saksalaisten rykmenttien ja di

visioonien Yieressä .erasivat. 

UUtta vaikkei ottaisi tätäkään huomioon, ei 

tällainen asiaintila ole lainkaan merkillinen, sillä 

on muistettava, että melkein kaikki eurooppalaiset hen

kisesti vallankumoukselliset ajatukset ja liikkeet 

eivät ole olleet jälkeä jättämättä oman maan rajojen 

ulkopuolellakin. Niinpä Ranskan vallankUmouksen aatteet 

valtiollisista rajoista piittaamatta valtasivat koko 

Euroopan eri kansat • aivan samoin kuin nykypäivinä 

kansallissosialistinen aate on myöskin Itävallan saksa

lais8sutuksen keskuudessa herättänyt vastakaikua, johtuen 



luonnonlakien mukaisesta henki ja sie1unveljeydestä 

Saksan kansaan. 

Jos Itävallan h21li tus katsoo välttämättömäksi 

nujertaa tämän liikkeen käyttämällä valtiollisia voima

keinoja, on tämä luonnollisesti sen oma asia. MUtta 

sen on myöskin silloin persoonrJ.1isesti seisottava 

politiikkansa seurausten takana, vastattava siitä ja 

sitä puolustettava. Saksan valt~lnn8nhallitus on vas

ta silloin tehnyt johtopäätöksensä Itävallan hallituk

aen toimenpiteistä kansal1issosialismia vastaan, kun 

ne koskivat Itävallassa eläviä ja siellä ulkomaalai

sina oleskelevia Saksan kansalaisia. 

Eihän voida Saksan val tskUDIl8Dhalli tuksel ta 

vsatia., että se lähettäisi kansalaisiaan maahan, jonka 

hallitus selvästi on osoittanut näkevänsä jokaisessa 

kansallissosialistissa sille vastenmielisen aineksen. 

Yhtä vähän kuin me voisimme odottaa amerik

kalaisia tai englantilaisia turisteja Saksaan, jos 

näiltä Saksan alueella riistettäisiin heidän kansalli

set merkkinsä tai lippunsa, yhtä vähän voi Saksan 

valtak~anhallitus sallia, että niitä saksalaisia, jotka 

menevät vieraina toiseen maahan ja vielä lisäksi 

saksalaiseen maahan, kohdellaan siellti näin alentavalla 

tavalla. Sillä Bitlermerkit (Hoheitszeichen) ja haka

ristilippu ovat nykyisen Saksan valtakunnan symbooleja. 

Kaikki saksalaiset, jotka nykyään ulkomaille 

matkustavat, emigrantteja lukuunottamatta, ovat kansal

lissosialisteja ! 
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Kun Itävallan hallitus valittaa sitä, että 

Saksa estää kansalaisiaan matkustamasta maahan, jonka 

hallitus niin vihamielisesti suhtautuu jokaiseen y~ 

sityiseen täällä vallit •• T8n maailmankatsomuksen kan
nattajaan, niin ottakoon se huomioon, että jos ei 

näihin saksalaisten toimenpiteisiin olisi ryhdytty, 

eläisimme oloissa, jotka todella olisivat sietämättB

mät. Sillä koska nykypäivien Saksan kansalainen on 

liian ylpeä ja liian itsetietoinen antaakseen vastaan 

panematta itseltään riistää kansalliset knnniamerkkinsä, 

emme voi muuta kuin olla käymättä sellaisessa maassa. 

Myöskin Itävallan hallituksen väitettä vastaan 

että Saksan valtion puolelta valmisteltaisiin jonkin

laista hyökkäystä Itävallan valtiota vastaan, panen 

jyrkän vastalausseni. Joskin kymmenien tuhansien Itä

vallassa olevien poliittisten pakolaisten osanotto 

isänmaansa nykyisiin tapahtumiin voi ilmautua pahek

suttavissa teoissa, on Saksan valtion sitä yhtä mah
doton estää kuin muunkaan maailman on ollut mahdotoD 

lopettaa saksalaisten emigranttien ulkomailla harjoit

tamaa saksalaisvastaista työtä. 

Jos Itävallan hallitus valittaa Saksasta 

sin Itävaltaa vastaan harjoitettavaa poliittista 

gandaa, olisi Saksan halli tue paljoa suuremmalla 

oikeutettu valittamaan sitä poliittista propagandaa, 

jota muista maista harjoittavat siellä elävät poliit

tiset emigrantit Saksaa vastaan. 
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Se, että saksalaiset sanomalehdet ilmestyvät 
saksankielisinI, niin että Itävallan hallituskin niitä 
.01 lukea, on nykyisen Itävallan hallituksen mielestä 
ehkä valitettavaa, mutta Saksan .altakunnenbaIIitus ei 
voi sitä muuttaa. Mutta kun ei-eaksalaisissa maissa 
ilmestyy saksalaisia lehtiä miljoonapainoksin ja kun 
niitä kuljetetaan Saksaan, siinä olisi Saksan hallituk. 
sella todellakin painava syy protestin tekoon, sillä 
eihän ole selitettävissä, minkä vuoksi esim. berlini
Iäisten lehtien pitää ilmestyä Prahassa j& Pariisissa. 

Miten .aikeaa poliittisten emigranttien toi 
taa on emämaasta käsin hallita käy selvimmin ilmi 
siitä, että silloinkin, kun Kansainliitto korkeassa ase
massaan valvoo jonkun maan asioita. ei voida estää 
emigranttipiirien toimintaa emämaataan vastaan. MUutama 
päivä sitten on Saksan valtiopoliisi Saar-alueen ra
jalla vanginnut 16 kommunistia, jotka koettivat salakul
jettaa tältä Kansainliiton alueelta suuria joukkoja 
.altiovastaista propaganda-aineistoa Saksaan. Jos täl
lainen on mahdollista tuoreessa puussa. voidaan tuskin 
Saksan valtakuntaa vastaan tehdä syytöksiä samanlaisesta 
toiminnasta. 

Saksan hallitus ei erikoisemmin syytä ympäri]" 
11 olevia ve1toja niissä Saksaa vastaan siedetystä 
emigranttipropagandasta, jonka huippu.saavutus oli Saksan 
korkeimman oikeusistuimen häväisemiskomedia ja joka 
viell tlnäpäivänl ilmenee ilkeämie1isenä boykottina. 
Saksan hallitus voi luopua tästä syyttäjäasenteestaan, 
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silll se tuntee itsensä Saksan kansan tahdon järkky

mättömIksi edustajaksi ja sen luottamusmieheksi. 'lImIb1 

sisäisen varmuuden se on saavuttanut sen kautta, ettl 

se itseään rauhoittsakseen ja muulle maailmalle osoit

taakseen kuluneen vuoden aikana on muutamia kertoja 

vedonnut Saksan kansaan ja äänestykse~ kautta saanut 

todistuksen kannatuksestaan, olematta tähän toimenpitee

seen lainkaan pakoitettu. 

Itävallan hallitusta Yastaan tehdyt hyökkäyk

set kadottaisivat kärkensä, jos se antaisi Itävallassa 

asuville saksalaisille tilaisuuden osoittaa koko maa

ilman edessä oman tahtonsa ja hallituksen tahdon suh

teen toisiinsa. 

Minä en usko, että esim. Sveitsin hallitus, 

jolla myöskin on miljoonia saksalaista kansallisuutta 

olevia kansalaisia, voisi esittää minkäänlaista valitus

ta sen johdosta, ettl saksalaiset olisivat yrittäneet 

sekaantua sen sisäisiin asioihin. Syy siihen on mie

lestäni se, että maassa on sveitsiläisen kansan luot

taMUsta o~awhallitus. jonka ei tarvitse syyttää sisäi

sistä vaikeuksista ulkopoliittisia seikkOja. 

Tahtomatta vähimmässäkään määrin sekaantua 

toisten valtioiden sisäisiin oloihin luulen kuitenkin 

olevani oikeutettu sanomaan: Mikään val tioval ta 

ajan pitkään pystyssä ainoastaan väkivaltaisin keinoin. 

Kansallissosialistisen hallituksen suurimman huolenpidon 

alaisana tulee tulevaisuudessakin aina olemaan sen 

seikan uudelleen tarkistaminen, missä määrin hallitus 
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aiDa on kansan tahdon todellinen ilmausmuoto. Ja 

tässä mielessä me villit olemme todellakin parempia 

dlJDOkraatteja. 

Muuten on minun, vaikkakin ylpeydellä tunnus

ten itävaltalaisen veljesmaan kotimaakseni ja vanhem

pi ni kotimaaksi, pantava yastalauseeni sitä käsitystä 

vastaan, että Itävallan kansan saksalai smi eli olisi 

minkäänlaisen Saksasta tulevan yllytyksen tarpeessa • 

Luulen tuntevani kotimaani ja sen kansan vielä tä

näänkin siksi hyvin, että tiedän heidän sydämensä ja 

mielensä tykyttävän samassa tahdissa kuin 66 miljoo

naisen Saksan valtakunnan kansalaisten. 

Suokoon kohtalo kuitenkin, että tästä valit 

tavasta olotilasta vihdoinkin löydetään tie todella 

sovinnol liseen yhteisymmärrykseen. Saksan valtakunta on 

valmis, antaen täysin arvoa saksalaisten yapaalle tah

dolle Itävallassa, ojentamaan kätensä todellisen sovin

non aikaansaamiseksi. 

Italia. 

Tässä ulkopoliittisessa tarkastelusseni en 

olla lausumatta julki iloani senjohdosta, että 

vuoden aikana kansali issosialismin tuntema, jopa tradi

tionellinen ystävyys fashistiseen Italiaan ja se suu

ri kunnioitus, jota tämän kansan suuri johtaja myöskin 

keskuudessamme nauttii, molempien kansojen välisissä 

suhteissa yhä on lujittunut. Saksan kansa tuntee kii

tollisuudella ne sekä valtiollisen että objektiivisen 

oikeudenmukaisuuden osoitukset, joita se sekä Geneven 



• 

-14 .. 

konferenssin aikana että jälkeenkinpöin on saanut kokee 

nykyisen Italian taho1tae Italian valtiosihteeri SuvichiJl 

käydessä luonamme olimme ensi kerran tilaisuudessa 

Berliinissä osoittamaan maailmankatsomnksessaan meitä 

niin lähellä olevalle Italian kansalle ja sen suurelle 

valtiomiehelle kiitol lisuuttamme. 

Repska. 

Samaten kuin kansallissosialistinen hallitus 

tänä vuonna koetti saada Puolan kanssa sovintoa ai

kaan, oli rahe linen pyrkimyksemme myöskin poistaa 

Ranskan ja Saks~ välillä vallitsevat vastakohdat sekä 

yleisen puhdistuk3en toimeenpanemalla löytää tie lo

pull iseen sovintoon. 

Taistelu saksalaisten yhdenvertaisuudesta, jota 

kansamme kunnian ja oikeuden puolesta emme koskaan 

hellitä, saadtlan mielestäni parhaimpaan päätökseen vasta 

8i tten, kun sovinto syntyy näiden kahden suuren ksn,sa

kunnan kesken, jotka viime vuosikymmenien aikana niin 

usein ovat vuodattaneet parhaimpain poikiensa veren 

taistelutantereella, voimat ta sen kautta kuitenkaan ni

mellisesti asiaintilaa suurestikaan muuttaa. 

~elestäni e1 myöskään tätä probleemia voi 

ratkaista yksinomaan kylmien ammattipolitikkojen ja 

.diplomaattien silmälasien läpi katsot~a, vaan lopul

linen ratkaisu on ainoastaan löydettävissä siten, että 

ne, jotka aikaisemmin vihollisina ovat seisoneet vas-
I 

takkain, molemminpuolisen urhoollisuuden s~ttämän kun. 

nioituksen vaikutuksesta malttavat mielensH ja koettavat 
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lBytää aillan tulaYa!suute en , joka ei a88 tuntea ai
kaisempien kärtii~.ten toistumista, ellei Eurooppaa to
della tahdota johtaa kuilun partaalle. 

Ranska pelkää turvallisuuttaan. Kukaan Saksas
sa ei tahdo sitä uhata, ja olemme valmiit joka ta
val la tämän osoittamaan. Mutta Saksa vaatii yhdenver
taisuutta. Kellään maailmassa ei ole oikeutta sitä 
suurel ta kansalta kieltää Ja kellään ei tule olemaan 
voimia, ajan pitkään sitä estää. 

Meille, jotka olemme olleet kauhean sodan 
eläviä todistajia, ei mikään ajatus ole viernampi kuin 
saattaa nämä molemmin puolin ymmärrettävät tunteet ja 
vaatimukset sel laiseen asteeseen, että voisi syntyä 
halu uudel l een taistelu tante.reella mitata molempien 
kansojen voimia, mikä seuraamuksiltaen epäilemättä joh
taisi kansainväliseen kaaokseen. Tämän tuntien olenkin 
koett~ut. välttämättömän yhteistyön hengessä näiden 
den kansakunnan kesken, saattaa kysymykset jo nyt sel
laiseen ratkaisuun, ett eivät ne millään tavalla aiheut
taisi uutta intohimon ryöppyä. 
Saar, 

Ehdotukseni, että Saksa Ja Ranska nyt jo yh
dessä selvittäisivät Saar-kysymyksen, johtui seuraavista 
syistä: 

1. Tämä kysymys on ainoaJ joka maa .. alueelli
eesti näiden kahden valtion välillä on ratkaisematta. 
Saksan hallitus on tämän kysymyksen ratkaisun jälkeen 
valmis ja myöntyväinen hyväksymään Looarno-aopimuksen 
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ulkonaisen sanamuodon myös sisälliseati, sillä san 

jälkeenhän ei Ranskan ja Saksan välillä enää ole 

olemassa mitään territoriaalista kys~stä. 

2. Saksan hallitus pelkää, että vaikkakin 

kansanäänestyksen tuloksena olisi suunnaton enemmistö 

Saksan puolesta, kuitenkin • ayy.ntakeettomien emigrant 

piirien kiihoituksesta johtuen - kansanäänestysvalmis

telujen aikana kansalliset intohimot uudelleen sytty

vät ilmiliekkiin, mikä, ottaen huomioon, että lopputulos 

siitä ei kuitenkaan muutu, ei olisi lainkaan tarpeel

lista ja sen vuoksi valitettavaa. 

3. Olkoon äHnestyksen tulos mikä tahansa, 

vaikutt&a joka tapauksessa jommessakummassa kansassa 

häviön tunteen. Ja vaikkakin Saksassa silloin ilo~ 

liekit loimuavat, niin molempien kansojen välisen 

non vuoksi toivoisimme, että jo sitä ennen 

löytää molempia puolia tyydyttävä ratkaisu. 

4. Olemme vakuutettuja siitä, että jos 

ja Saksa yhteisessä sopimusehdotuksessa jo ennakolta 

järjestäisivät ja päättäisivät tämän kysymyksen, Saarin 

koko asujamisto äänestyksessä voimakkaalla enemmistöllä 

iloisena seisoisi tämän järjestelyn puolesta, ollen 

tästä tuloksena, että Saar-alueen asukkaat olisivat 

tuoneet kanttiIlsa ilmi ilman, että jommankwmnan 

kiinnostuneista kansoista tarvitsisi äänestyksen tulos

ta pitää voittonaan tai häviönään ja ilman, että 

propagandanteolla annettaisiin aihetta hälventää s.ynty

mäisillään olevaa molemminpuolista sovinnontekoa Saksan 

ja Ranskan kansojen välillä. 
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Valitan vielä nytkin., että Ranskan taholta 

e1 luultu voitavan tätä ajatusta toteuttaa. En kui

tenkaan kadota toivoani, että molemmissa kansoissa 

halu todelliseen ~ovintoon ja historiallisen sotakir

veen lopulliseen maahankaivamdseen yhä vahvistuu ja 

pulta vie tulokseen. Jos tässä onnistutaan, ei Saksan 

tinkimätöntä yhdenvertaisuusv8atimusta Ranskassa enää 

pidetä minään hyökkäyksenä Ranskan kansakunnan turval

lisuutta vastaan, vaan suuren kansan itseoikeutettuna 

vaatimuksena, jonk& k&nssa ei ainoastaan poliittisesti 

eletä sovinnossa. vaan : onka kanssa on niin monta 

yhteistä taloudellista intressiä. 

Epglanti• 

Kiitollisena tunnustamme, että Ebglannin halli

tus koettaa auttavasti kannattaa tällaisten ystävällis

ten suhteiden syntymistä. Engl&nnin suurlähettilään mi

nulle eilen antamaa ehdotusta uudeksi varustustensupis

tamisehdotukseksi tulemme parhaamme mukaan siinä hen

gessä tarkastamaan, jonka toukokuussa pitämässäni ulko

politiikkaamme selostav8ssa puheessa esitin. 

Että Saksan hallitus tänä vuonna oli pakoi

tettu eroamaan V&rustuskonferenssista ja Kansainliitosta, 

johtui ainoastaan siitä, että Saksaa mitä syvimmältä 

koskeva kysymys yhdenve rtaisuut emme lujittamisesta kan
sainvälisessä varustusten määräämisessä ei kehittynyt 

siihen suuntaan, jonka olin esittänyt toukokuussa tinki

mättömänä pääehtoDa ei ainoastaan Saksan vsltskunnan 

ansalliseksi turvallisuudeksi vaan ~öskin kansamme 

kansallisen kunnian ehtona. 
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Voin tänä hetkenä ainoastaan vielä kerran 

toistaa koko maailmalle, ettei mikään uhkaus eivätkä 

mitkään pakkokeinot voi Saksan kansaa koskaan saada 

luo~~an oikeuksistaan, jotka sille itsenäisenä kansa

kuntana kuuluvat. Mutta samal la voin myöskin vakuut

taa, että tällä itsenäisellä kansalla ei ole mitään 

muut 6 toivomusta, kuin että se saa voimiensa ja ky
kynsä mukaan käyttää kaikki poliitt iset, siveelliset 

ja taloudelliset voimansa ei ainoastaan niiden haavo

jen parantamiseksi, jotka mennyt aika on ihmiskun~aan 

jät tänyt, vaan ~öskin palvella kulttuurikansojen yh 

työn hyväksi, jotka kansat, kuten eräs englantilainen 

valtiomies täysin oikeutetusti onkin sanonut, henkis 

ja ruumiillisella työllään ovat olemassaolon tässä 

maailmassa ihanaksi ja todel la elämisenarvoiseksi teh-

neet. • maininnan 
Lopuksi ansaitsee kansleri.n puheesta~se r~h-

kea ja paljonkin totuutta sisältävä arvostelu Ver-

saillesin sopimuksesta ja sen seurauksista, minkä 

kansleri piti ulkopoliittisen tilanteen nykyiselleen 

kehityksen syynä. 

• Kun Saksan kansa marraskuussa 1918 presi

dentti Wilsonin lupausten sokaisemana ja niihiD 

luottaen Compiegnen sopimuksessa heitti aseensa, 

eli se, kuten vielä tänäänkin, siinä sisäisessä va

kaumukaessaan, jota mikään ei saa järkytetyksi, että 

8e oli syytön tuon sodan alkamiseen. Tätä tosiasiaa 

ei voi toiseksi muuttaa sekään seikka, että eräät 
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heikot henkilöt vastoin parempaa tietoaan pakoitet

tiin antamaan allekirjoituksensa tunnustuksen alle, 

jossa saksalaiset väitetään sodansyttymisen aiheutta

jiksi. Silloin Saksan kansan suuri enemmistö varmasti 

luo t ti siihen, että sen aseellisesta puolustuksesta 

luopuminen merkitsisi ei ainoastaan tämän sodan päät

t ymistä, vaan että se estäisi, ettei tuollainen kaubu

aika koskaan tulevaisu dessa enää voisi uudistua • 

Ellei tämä suunnaton viha olisi kaikkea jär

keä kuolettanut, olisi tämän eletyn kauhuajan kokemus

ten pitänyt ol la kaikille ' terveellisen! opetuksena 

estää tulevaisuudessa paremmalla yhteistyöllä kaiken 

tuollaisen uusiintuminen. Ainoastaan siinä tapauksessa 

olisivat tuon kaikkien aikojen kaikkein kauhaimman 

so~ mittaamattomat uhraukset olleet siunaumeksi ai

n.tin tuleville sukupolville. Versaillesin rauhansopi

mus teki tällaiset toiveet kuitenkin perinpohjin ja 

raa'alla tavalla tyhjiksi • 

Yrittämällä asettaa sodan lopulla vallinneen 

voimasuhteen oikeusjärjestyksen pohjaksi tulevassa kan

sojen elämässä, ikuistutti se toisaalta vihan- ja 

toisaalta hirveän katkeruudentunteen. Hylkäämällä 

tähänastiset kokemukset ja todella viisaiden varoitta

jien neuvot luultiin, että tulevaisuutta paremmin pal 

taisiin, kun sen hartioille sälytettiin menneisyyden 

kiroukset. !inoastaan siten on käsitettävissä J että 

tuollainen rauhanteko ihmiskunnan kaikkein kotimman 
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opetuksen jälkeen ei voinut synnyttää todellista 

rauhaa, vaan vielä suurempaa tyytymätt6myyttä. 

Tämän sopimuksen järj ett6mät poliittiset ja 

taloudelliset seuraamukset ovat perinpohjin hävittä

neet Saksan kansan luottamuksen kaikkien oikeusastei

den pätevyyteen maailmassa. 

Mutta miljoonat ihmiset pakoitettiin sen 

kautta tuntemaan vihaa maailmanjärjestystä kohtaan, 

joka teki mahdolliseksi suuren kansan jatkuvan sol

vsemisen ja alentemisen vain sen vuoksi, että sen 

onnettomuutena oli sankarillisen vastustuksen jälkeen 

hävitä sota, johon se tahtomattaan oli saatettu. 

Ilman muuta näkivät kommunistisen vallankumouksen 

johtajat ne tavattomat mahdollisuudet, jotka avautui ve 

va1lankumouksellisuudelle SakS81 kansan keskuudessa, 

tästä sopimuksesta ja sen käytännöllisistä vaiku

tuksista. Samalla kun kommunistinen puolue otti 

ohjelmaansa taistelun Versaillesta vastaan, onnistui 

sen saada puolelleen henkilöitä, jotka suuressa 

hädässään luulivat voivansa löJtää ulo spääsyn ainoa&

taen suuressa kaaoksessa. Mutta maailma ei näyttänyt 

huomaavan, että samanaikaisesti kuin se sokaistuna 

piti kiinni käsittämättömien, suorastaan järjettömien 

mahdottomuuksien kirjaimellisesta täyttämisestä, Sak.

sasS8 tapahtui kehitys, joka kommunustisen 

lankumouksen valmisteluna ennen pitkää olisi muodos

tunut D.S. voittajavalloille - ei hyötyätuottavaksi 
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vittljlksi. Täten ei kansallissosialistinen liike ole 

tehnyt palvelusta ainoastaan Saksan kansalle, vaan 

myöskin eurooppalaiselle ja Euroopan ulkopuolella ole

valle maailmalle, siIli voittonsa kautta se esti kehi

tyksen, joka olisi antanut kuoliniskun viimeisillekin 

parannnstoiveille aikamme suurista kärsimyksistä.· 

Ministeri: 
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U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t e r i ö lIe . 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 8 aiheesta: 

Kansleri Saksan sisäpolitiikasta. 
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8 • RAPORTTI n: 0 ..... ........... . 

B~rJ:J.~~ ....... ssa ....... 3.. p:nä ... hel mi ...... kuuta 19.3.4.. . f 1/ ~ CJ '?y 

-Asia: ................................................................................. . 7 _ - W 

.. ........... II;.;I..;n ~.gan .i81-.............. .. 

.............. pgl~~ii1rast •• 

Raportissani n:o 3 oli 

eräitä huomioita ja vaikutteita Saksan sisäisistä 

oloista. Niitä kosketteli valt~lnnankansleri laajessa 

selostuksessaan ReichstagisBa 30.1.34. Suurin osa tätä 

puhetta kosketteli kansallissosialismin nousua, kehitystä 

ja saavutuksia, joita ei ole tässä syytä sen enempää 

koskotella. Sen sijb&n ovat ne kohdat kanslerin pu

heesta mielenkiintoiset, joissa hän käsittelee niitä 

.-assa kansallissosialistisen puolueen ulkopuolells 

ilmenneitä virtauksia, joista alussamainitussa rapor

tissani jo olen kertonut ja joiden olemassaolo siis 

kanslerin esityksen kautta saa vahvistuksensa. Miten 

va! takunnsnballi tue ja puolue näihin ilmiöihin suhtau

tuu, 8ii tä en taa kanslerin puhe ja eräät si tä seuran

neet toimenpiteet kuvan. 

Kirkkoriidaata lausuu Hitler m.m.:· Pyrki~ksen 

täyttäminä säilyttää Saksan kansalle molemmissa kristil

lisissä uskontunnustuksis88 piilevät usko~olli8etJ moraa

liset ja siveelliset arvot, olemme syrjäyttäneet niiden 

JAKELUOHJE: 

T.vallinen. 
JakeluohJemalleja, 

Tavallinen. 
-.., . .,.-- ".-.............. ..... .,. .. _ ..... __ ... _ ........... -.......................................................... . Tavallln.n ja IIllkll ... .......... mlnilterUUle. 

•••• • •• •• • •• • ••• __ • • • ••••• . • •• • u . . .. .... . . ................. __ ~_ ..... _ • • • o-.......... . . .............. . . . . 

UI 2 : A 4. 

EI ulkom .. edultuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedultukaen, muHa ulkolllalnmlnllterlGn tiedol

tukalln. 
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poliittiset, mutta lujittaneet uskonnolliset järjestöt. 

Sillä sopimus vahvan kansallis80sialistisen valtion 

kanssa on kirkolle arvokkaampi kuin sellainen kon

fessionaalisten poliittisten yh~en vllinen tais

telu, joiden koalitiosta riippuvassa sovittelupolitii

kassaan täytyy ostaa henkilökohtaisia etuja puolueensa 

kannattajille, uhraten kansan todellisesti sisäisen 

uskonnollisen kasvatuksen ja lujittamisen •••• 

Kun kansallissosialistinen valtio kuluneena vuonna on 

antanut arvoa kristillisen tunnustuksen voimalle, 

odottaa se tämän tunnustuksen arvonantoa kansallisso

sialistisen valtion voimalle.-

!ästä lausunnosta voitaneen vetää se johto

päätös, että kansallissosialistinen valtio tulee aukio

riteetillaan lopettamaan kirkko riidat ja nujertamaaD 

syntyneen vastustuksen. Kuinka helppoa tämä tulee 

olemaan, sen näyttää tulayaisuus. 

KonarkistiResta liikkeeatä sanoo kansleria~.: 

~sallissosialistinen valtio ei millään ehdolla voi 

menneen ajan dynastiain etuja ja tlmfin etupoli t~ikan 

tuloksia tehdä ikuisiksi ajoiksi kansan ja sen val

tiollisen elämän velvoituksiksi •••• Kansallissosialismi 

asettaa näitä ruhtinaallista snkuvaltapolitiikkaa edus

tavia periaatteita Tastaan periaatteen Saksan kansan 

aäilyttämisestä ja menestyksestä. Siitä ayystä tahdon 

tlssä esittää protestin 8itä Iskett äin 1IUdistettua 

telsiä vastaan. että Saksa voisi olla onnellinen vain 
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perinnöllisten liittoruhtinaittensa alaiaena. Ei I 

OleDlDe yksi kansa ja tahdoDllle kuulua yhteen val t ... 

kuntaan. Olemme siksi kuluneena vuonna tietoisesti 

kohottaneet valtion ja hallituksen auktoriteettia 

niitä valtaan, jotka menneen ajan politiikan heikkoi

na jälkeläisinä ja perijöinä kuvittelevat voivansa 

asettsa tavanmnkaisen (traditioneIl) vastustuksenl8 

kansallissoaialistista valtiota vastaan. Kaikella kun

nioituksella monarkian saavutuksiin ja todella suu

riin keisareihin ja kuninkaisiin nähden historias

samme t on kysymys Saksan val talmnnan val ti 0lIII10 don 

lopullisesta muodostumisesta tänään kokonaan keskuste

lujen ulkopuolella.-

S~ päivänä knin kansleri lausui edellä 

olevat sanat , esitti Preussin ministeripresidentti 

Göring vaitakunnan sisl8siainministerille, että kaikki 

monarkistiset järjestat maassa kiellettäisiin ja hajo 

tettaisiin. Tähän ehdotukseen perustuen onkin aisä

asiainminiatgri Frick nyttemmin määrännyt näin tehtä

väksi. Jää nähtäväksi, kuinka perinpohjaisesti tämä 

toimitus tulee tapahtumaan. Stahlhelmin täydellinen 

yhdistäminen S.A.-järjestöibin ja sen oman keSkus

johdon hajoittaminen on epäilemättä yksi tähän 

sarjaan kuuluva toimenpide. Olen tavannut useita 

narldsmin kannattajia ja ovat he ilmaisseet ka Ira, ... n, 

tenaa sekä kanslerin kannanoton johdosta että odo

tettavissa oleviin toimenpiteisiin nähden. Mntta ku-
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ten jo edellisessä raportissani mainitsin, eivät 

sa ilmenneet oppositioliikkeet ole niin lujia, ettei 

vahvasti l ujittunut hallitus ja puolue pystyisi 

niitä pitämään kurissa ainakin pitemmän aikaa. 

Kommunismip nnjertamia8sta maassa käytti 

kansleri, vastatessaan Stalinin puheisiin, riittävän 

selvää kieltä, huomauttaen, että koska kansallissosia-

1ismi oppositiossa ollessaan selvi~tyi kommunisteis

ta, niin se nyt käy sitä heI pommin, kun kansallis

~osialismilla on absoluuttinen valta ja kommunistit 

maana1 aisessa oppositiossa. 

Sitä osaa porvaristoa vastaan, joka ei ole 

mukautunut uusiin oloihin, hyökkäsi kansleri puh,ee~:nsa81 

Hän lausui m.m.: ·~öskään ei osa porvarillisesta 

intel lektualismistamme luule voivansa mukautua kovaan 

todel lisuuteen. ~tta on todel l akin hyödyllisempää, e 

tä tämä juureton intellektualismi 

jos se olisi puoluelainen. Nämä piirit kääntävät 

selkänsä kaikel le terveel le ja mikä on sairaloista, 

se herättää heidän mielenkiintoaan ja kannatustaan. 

Näihin uuden hallituksen vihol lisiin lukisin 

myöskin noiden parantumattomien menneisyyteen katsoji 

joukon, joiden silmissä kansat ovat ainoastaan ~rra1-

lisia tekijöitä, jotka Tain odottavat harraansa, voi

dakseen tuoll.isen jumalenarmoitetun johdon alaisena 

tuntea ainoan mahdollisen sisäiåen ~dytyksensä 

tunteen. 
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Lopuksi las ken heihin ~öskin noiden kansal

listen ideologian pienen ryhmän, jotka luulevat, että 

kansakunta voidaan ainoastaan siten tehdä onnållis 

ettei se käytä hyväkseen IDi tään keksi tuhatvuotisen 

historian kokemuksista ja tuloksista, vaan knvitellus

aa karhuntaljassa aloittaa uudelleen vaelluksens8. 

Kaikkien näiden vastustajien lukumäärä ei 

nouse yhteensä edes 2 112 miljoonaan henkeen niitä 

yli 40 miljoonaan vastaan, jotka ovat liittyneet uu

teen valtioon ja sen hallitukseen. Näitä 2 miljoonaa 

ei edes voi pitää oppositiona, sillä ne muodostavat 

sekavan yhdistelmän, edustaen mitä erilaisimpia kats 

tokantoja ja mielipiteitä, kykenemättä lainkaan pyrki 

mään minkään16iseen yhteiseen positiiviseen päämäärään; 

ainoastaan nykyisen valtion yhteiseen kieltämiseen he 

pystyvät • 

latta vaarallisempia kuin nämä, on kaksi 

ihmisluokkaa, jotka todella ovat nykyisen ja tulevan 

valt6kunnan rasitus. 

Ensinnäkin nuo poliittiset muuttolinnut, jotka 

aina ilmestyvät sinne, missä parhaillaan on kesäinen 

elonkorjuu. Valtion ja puolueen puhdistaminen näistä 

julkeista parasiiteista on tärkeä tehtävä erikoisesti 

tulevaisuudessa. 

Toisena luokkana ovat perinnöllisesti heikko

mieliset ja sairaat, joiden lisääntJ~nen on saatava 
estetyksi! 
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K8naleri on täten puheessaan vetänyt esiin kaikki 

ne eri vastustusryhmät, joita kansallissosialisteilla maas
sa on. Näistä on, kuten jo aikaisemmassa raportissani 

maini tOin, kirkkoa koskeva liike vakavin, mutta on senkin 

merkitys arvioitava niissä rajoissa, missä valtasuhteet 

Saksassa nykyään ovat • 

Edelläolevat rivit olen merkinnyt täydennykseksi 

rsporttiini n:o 3 ja noudattaen periaatetta audiatur et 

a1 tera pars. 

Ministeri: IMt 
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Ulkoasisln:ninisteriölle. 

Ulkos.si~dnministeriö .l e Y.u!1!lici ttaen obellisena 

lähetän raporttini n:o 9 aiheesta: 

Saksal ais-puolalainen hyölckäämättömyysso:pimus. 

Ministeri: 
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Saksalail-puolalaiset suhteet ovat viime ai

koina antaneet paljon puheenaihetta. Raportissani 

n: 0 44 viime marraskuun 18 päivältä olen tätä asiaa 

käsitellyt sen suullisen deklaration johdosta, jonka 

kansleri Hitler ja Puolan Berliinin lähettiläs 

tipsn silloin antoivat ja joka lehdist6ssä kommnn i 

ana tiedotettiin. 

Tämän jälkean olen silloin tällöin sekä 

Puolan lähettiläältä että saksalaisista asiantunte

~ista piireistä tiedustellut, miten Dlidan maidan 

väliset suhteet kehittyvät ja on varsinkin hra 

Lipski aina maininnut suhteiden edelleen osottavan 

voimakasta parantumista. Viimeksi tapasin Puolan lä

hettilään saman plivän iltana, jolloin hän päivällä 

oli käynyt Hitlerin luona lopullisesti sopimassa 

26. 1. julaistusta T. Neurathin ja Lipskin allekir

joittamasta 10-TUOtisesta rauhasta. Tiedusteluuni ei 

hän tällöinkään vastannut muuta kuin että suhteet 

yhä paranevat ja seuraavana aamuna saimme lukea 

.JAKELUOH.JE : .JakeluohJemallejal 

Tavallinen. Tavallinen. 

Ui 2 : A 4. 

Tavallinen Ja lIa.kal .... . . ... mlnlaterlölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuklen. mutta ulkoaalalnmlnlsterllln tledol

tukalln. 
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lehdistl, miten ne o'Yat parantuneet. Samas&a tilai

suudessa olleille Baltian maiden lIhettiläille ei 

hra Lipsld ollut sanonut senlåUln vertaa kuin mi

nulle, joten luott~s hlneen on virkato'Yerien kes

kuudessa horjahtanut. M.m. sain kuulla, ettei Rans

kan täkäläinen auurllhe t tilli ollut tehtävästl sopi

maksesta tiennyt ennenkuin lehtien kautta, joten hän 

suhtautuu Puol6n lähettilääseen hyvin kielteisesti. 

Mitä sitten itse sopimuksen merkitykseen 

tulee, saanee Ministeriö tietoja eri maiden käsi

tyksistä asianomaisten llhetystöjemme kautta. Mikäli 

eri maiden lehdistöstä täällä julaistuista otteista 

ilmenee, on sopimus tyydytyksellä otettu vastaan 

muualla paitsi Pariisissa. Puolestani selosten seu

raavassa, miten tilannetta saksalaisella taholla arvi

oidaan • 

Ei liene liikaa sanottu, kun väittää, että 

Saksan-Puolan sopimus Saksan kansalle tuli täydelli

senä yllltyksenl, vieläpä suurelle osalle kanaaa on 

ainakin tällä hetkellä suorastaan käsittämätön. Kun 

15 vuotta on huudettu -koridorin" järjsttö~ttä 

ja sitä pidetty Saksalle mahdottomana hyväksyä, tuli 

lo-vuotinen rauhansopimus Puolan kanssa suurelle 

masa81le pommina, joka on vaikea ~attaa. Eipä sik

si ollut ihme, ettei Hitlerille uskollinen Reiohs

tagtkaan kanslerinaa innoittavaa selityatä oikein 

innostuksella tahtonut niellä, 'Yaan tarttuivat innos-
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tuksen osotukset kuin liian suuri leipäpala kurkkuun 

ja yain epämääräinen korina kuului diplomaattiaiti

oon, kun sen sijaan missa kohdissa puhetta kansle

rin sanat usein hukkuivat haltioituneisiin huutoihin. 

Päi vu. ennen oli luonani Yierailulla käynyt eräs 

Ruhrin alueen teol lisuusmagnaatti minulle vakuuttanut, 

ettei Saksa koskaan voi tu.Dnustaa ltJcoridoria-, vaan 

on tämä kohta rsuhansopirnnksessa ennemmin tai mfö

hemmin korjattava. Olisi niissä oloissa väärin väit

tää, että -johtajalla- tässä askeleessa&n kansa yksi

mielisenä olisi takanaan, paremminkin päinvastOin. 

Kui nk' on tilanne vielä sellainen, että tämä sopi

IIllS Saksan ksnnal ta katsottuna epäilemlttä on Sak

salle edullinen, siIli 10 vuoden kuluttua sen asema 

maailmassa varmaankin on toinen kuin nyt ja painos

tuskeinot tarkoitustensa saavuttamiseksi myöskin toi

senlaiset. 

KUn sopimuksessa sanotaan. ettei se riko 

eikä häiritse muita nlmmsDkin maan sitoumuksia tois

ten maiden kanssa, toivotaan saksalaisella taholla, 

että sopimus kuitenkin tekee mahdolliseksi san, että 

Puola voi kieltäytyä osallistwm&sta mahdolliseen 

hyökkäykseen Saksaa vastaan. jos Ranska sellaisen te

kisi joko omasta alotteestaan tai Kansainliiton toi

meksiannosta. 01 isi kui tenkin tarpeen lIhemmin tiet,D , 
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missä mieleesä sopimuksessa oleva rajoitus siitä, ettl 

se koskee yksinomaan Saksan ja Puolan vlllisil molem

minpuolisia (gegensei tige) suhteita, on ymmärrettävä. 

Sopimuksen täyttyminen riippuu näin ollen PUolan re

hellisyydestä. Saksan puolelta huomautetaan jo nyt, 

etteivät Saksan vaatimukset sen itärajoihin nähden 

kymmenen sopimnsvuoden kuluttua ole menettäneet voi

maansa. Positiivisin puoli sopimuksessa näyttää saksa

laiselta kannalta olevan siinä, että Saksa sen kautta 

on joutunut yhtymään Itä-euroopassa viime aikoina soI 

mittujen turv81lisuussopimneten piiriin ja päässyt 

täten ensimmäisen askeleen pois isoloitumisestaan. 

Myöskin lasketaan, ettei Puolaa enää, saatuaan asemansa 

Saksaan päin turvatuksi, kiinnosta sellaisten turv81li

suustakeiden luominen Itlmerenmaissa, joista Puolan

Venäjän välillä joku aika sitten neuvoteltiin, sekä 

ettei Puola myöskään välitä aeiain kehityksestä Itä

v&llsssa tai liity viimemainitun riippumattomuutta ta

kaavaan mahdolliseen sopimukseen. 

Muuten on syytä kysyä, missä määrin sopimuk

sella molemminpuolinen luottamus on vahvistunut. Onhan 

15 vuoden aikana kylvetty molempien kansojen mieleen 

epäluottamu~ta ja vihaa täysin tarkoituksellisesti ja 

luulisi vaativan pitkän ajan, annenkuin tämän kylvön 

idut ovat tuhotut. Tässä suhteessa, sanovatkin saksa

laiset, on sopimus teht.y 10 VUOdeksi, mikä aika voi 

paljon suhteita parantaa, jos liihen rehellisesti pyri
tään. 
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Sopimuksen merkityksestä ovat useammat 1 

kirjoittaneet, tietenkin hallituksen osottamassa henge 

aI. Seuraavassa otettakoon Börsen-Zeitungin pitkästi 

kirjoituksesta 112 loppuponsi& 

-jber das deutscb-polnische Abkommen ist 

nicht nur ale eine Neutralisierung der französisohen 

EinkreisUDge- und der ruBsischen Ressentimentpolitik 

gemeint. Es ist durchsus positiv aufzufassen. Es 

setzt an die Stelle der französischen Politik, 

die planmässig alle weltpolitischen Spannungen zusam

mensoh81tet und auf möglichst viele Staaten Uber

trägt, die ethode, duroh Lokalisierung und direkte, 

ntichterne Lösung von zweiseitigen Schwierigkeiten 

Europa zu entlasten. Indem e8 die deutsch-polnischen 

Spannungen abgrenzt und ohne Zwischenträger zu lösen 

sucht, mscht es z.B. die deutsob-französisohen Be
ziehungen frei von den polniscben Problemen. Sollte 

das nicht in Paris willkommen sein?-

Eräs toinen yleensä hyvin informoitu ja 

rajoitetulle piirille jaettu julkaisu taas kiinnit

tää huomiota m.m. seuraavaan sopimuksen Saksalle 

edulliseen vaikutukseen: -Angesichts der jugendlichen 

Kräfte, die sahon jetzt allenthalben in den ost

und sUdosteuropäischen Ländern auf eine innere Evo

lution hinwirken, gewinnt 8S grösste Wahrscheinlioh

keit, dass der Ablauf jenes Vertragea in die Zeit 

aines grundlegend veränderten Eildes der mitteleuro-
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päischen Verhältnisse fallen wird. Die deutsche 

Einschaltung in das bisherige Paktaystem kann don 

Prozess dieser Umwälzung von innen her nur wesent

lich erleichtern und beschleunigen. Dagegen werden 

auch aohwerlich solahe Garantiepllne von staatlicher 

Integrität etwas helfen, wie sie gegenwärtig im 

baltischen Raume gesponnen werden. Von Polen wird 

Deutschland allerdings verlangen können, dass es 

diese Pllne nicht länger mehr fördert, da sonat 

der Fal l eintreten .urde, dass zwar nicht seine 

-bisher schan Ubernommenen-, wohl aber kUnftige in

ternationale Verpflichtungen mit dem deutsch-polni

schen Abkommen im Widerspruch stunden. Wir wlissten 

auch nicht, was nach dem Absohluss dieses Abkommens 

speziel l Litauen noch zu beunruhigen vermöchte.-

Saksan laskelmat sopimuksen guhteen menevät 

näin ollen varsin pitkälle. Onko PUola arvioinut 

sen vaikutuksen yhtä laajaKsi, jää nähtäväksi. Ber

liinistä käsin arvosteltaessa näyttää siltä, kuin 

Saksa sopimuksen kautta olisi vetänyt paljon pitem

män korren kuin Puola, jonka päävoitto lienee siinä, 

ettei Saksa vastaisuudessa enää sekaan tune yhtä 

jon vähemmistökansallisuuskys~kseen Puolassa kuin 

ennen ja että kaupalliset neuvottelut ehkä tulevat 

sujumaan helpommin kuin tähän saakka. Lisäksi on 

Puola tällä menettelyllä rikkonut suhteitaan Ranskaan 

ja herättänyt Moskovassa epäluuloja, mitkä seikat 
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on laskettava Saksan Toitoksi. 

Mitä sitten tulee huhuihin salaisesta sopi

muksesta, jossa Puola Saksalle olisi antanut vapaat 

kädet Itämerenmaissa, näyttävät ne täältä katsoen 

epätodennäköisiltä. Asianomaiset kieltävät tietenkin 

sellaisen olemassaolon, vaikka se olisikin tosiasia, 

mutta muut .eikat panevat myöskin epäilemä8n huhuja • 

Ensinnäkään ~i ole uskottavaa, että Puola näin pi t

källe olisi sitonut kätensä, kun se ei suostunut 

tekemään julaistuakaan sopimsta us TIlpi -pyWil 

käsittäväksi täsmälleen määritellyksi opimukseksi, 

kuten saksalaiset erään diplomaattitoverini mukaan' 

oli sivat tahtoneet, vaan vaati sitä ylimalkaista 

muotoa, johon se sitten laadittiin. Ehkäpä tämä 

saksaleisten ehdotus onkin antanut aiheen huhuihin. 

Toiseksi Puola ei ole Saksalle sanottavana esteenä 

Baltikumdssa, vaan on Venäjän vaikutuksen ~ilpailu 

paljon vaarallisempi. Saksan painostus kaupaJ.lisella 

alalla Liettuassa, Latviass& ja Virossa muodostuisi 

varmaankin paljon efektiivisemmäksi kuin Puolan po

lii ttinen vaikutu~. En näin ollen pidä todennäköi

senä täl laisen sal8isen sopimuksen olemassaoloa ja 

s~lla kannalla ovat useat virkatoverinikin, joiden 

kanssa olen asiasta puhunut. 

Yhtenä tärkeänä tekijänä saklalais-puolalais

ten suhteiden paranemiseen on varmaankin ollut dik
välinen .1 

tatuurieii) " sympatia. Eiköhän tämän kahi tyksen 
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sona merkkinä piakkoin tule olemaan suurlllhetystBjen 

perustaminen Berliiniin ja Varsovaan. 

Edelläoleva oli jo kirjoitettu, kun tapasin 

tlhekkillisen virkatoverini. Hän sanoi kysyneensä suo

raan PIlolan lihettiläältl, onko jostain muustakin Puolan 

ja Saksan välillä sovittu joko kirjallisesti tai suul

lisesti paitsi julaistusta lO-vuotisesta rauhasta. Puolan 

lähettiläs oli siihen vastannut kategorisesti kieltei

sesti ja samanlaisen selityksen oli Puolan lähettiläs 

Prahassa antanut ulkoministeri Beneshille. TämI 

siis edelläesittämäni käsityksen. 

-
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Behatal9US. 

Saksan Valtiopankin rahataloudellinen kebit.Ys 

v. 1933 osottaa, että pankin on onnistunut, suoritettu

aan kesälll 1933 takaisin ulkomaiset lyhytaikaiset 

luotot, lisätä kulta- ja deviisivarastojaan ja vah

vistaa Saksan markan stabiliteettia. Heinäkuun 30 

päivästä joulukuun loppuun 1933 ovat nämä varastot 

nousseet Z7 4 milj. markasta 400 milj. markkaan. Sete

likate on noussut 11,5 %:iin. Kullasta luopuneita 

valuuttoja (punta, dollari y.m.) ei pidetä -katekel

poisina- • 

JAKELUOHJEI 

Saksan valuuttatilannetta arvosteltaessa on 

seuraavat seikat otettava huomioon. 

Valtiopankin laskelmien mDkaan piti Saksan 

valuuttatarpeen v. 1933 nousta 1497 milj .Rmk:aan ja 

valuuttatulojen pääomsliikkeestä 520 milj. markkaan 

(ylijäämä vapaasta liiketoiminnasta 250 milj.mk. ja 

tulot saksalaisista sijoituksista ulkomailla 150 milj. 

........ , ........................................ 1 ... ! .el.l.1lleA ............ .... . 
Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIllkll ... . mlniaterlOlle. 
Ei ulkomaaedultuklen tledoltukllin. 

....... -...................................................................................... . El ulkomaaedultuklen, mutta ulkoallainmlnllterlOn liedol
tukalin • 

.. _. ~._-_ .. .................... ............. . ....... ---................. "" ..................... ..... . 
Ui 2 : A 4. 
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mk. ja oletetut tulot paenneen pääoman palaamisesta 

(Kapitalfluchtgelder) 120 milj. mk.). Vientiylijäämistä 

oli täten saataya lisäksi m milj.Rmk. Kun lmiten

ldn v. 1933 viitenä ensimäisenä kuukautena lnmkautinen 

kauppavaihtoylijäämä rajoittui vain 52 milj. markkaan, 

päätti Saksan hallitus supistaa korko suoritukset 

(Zins811transfer) ~ prosentiksi ja lopettaa kokonaan 

ulkomaisten lainojen (paitsi Dawes- ja kalilaiDat) 

lyhennyssuoritukset, minkä kautta joulukuun loppuun 

1933 n. 2" milj. voitiin säästää eli ko.u.kausi ttain 

40 miljoonaa. Ulkomaanvaluutan kuukautinen tarve, joka 

oli n. 81 milj.Rmk., väheni tämän kautta n. 40 milj. 

markalla kuukausittain, niin ettei arvioitu vientiyli

jäämä riittänyt ainoastaan välttämättömiin transfer

suorituksiin, vaan siitä vielä lisäksi piti jäädä , 
vsltiopankin valuuttamäärän Yahvistukseksi jotakin. 

Knluneen transfer-puolivuoden 1933 tosiasialli

nen bilanssi osotti kuitenkin, etteivät transferjärjes

telylle asetetut toivomkset olleetkaan tlyttyneet. 

. Vaikkakin kauppavaihtoylijäämä heinäko.usta marraskuuhun 

kuukausittain nousi keskimäärin 65 milj. Rmk. eli noin 

7 miljJRmk. korkeammaksi kuin oli arvioitu, ei sitä 

kuitenkaan vastannut vastaava va1uuttain tulo, koska 

vientinumerot sisältävät kuukaudesta kuukauteen nousevan 

lisäviennin (~satzexport). joka keskimäärin ainoastaan 

puoleksi suoritettiin ulkosaanvaluutasaa. Valtiopankin 

ilmoitusten mukaan oli ulkomaisten yelkasuoritusten 
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käytettäväksi kauppavaihdosta kuukausittain langennut 

määrä vain n. 25 milj.mk. arvioituna 5 ensimmlisen ta

louSkuukauden makaan. 

Pläomaliikkeestä (Kapitalverkehr) v. 1934 ar

vioitu Saksan ulkomaanvaluuttatarve nousee 1213 milj. 

Rmk:aan, jolloin ulkomaisten valuuttain arvon lasku 

jo on otettu huomioon. Tästä summasta oli 379 milj. 

Rmk. lyhennyksiä ja 834 milj.Rmk. korkoja. 

Tätä l2l3 miljJRmk:n valuuttatarvetta vastaan 

on olemassa saksalaisten omistamien ulkomaa-arvopape

rien pääomaliikkeestl ja korkosäästöistä (30 mi1j. 

Rmk.) ja velkalyhennyksistä (<<> milj.Rmk.) kertynyt 

320 milj.Rmksi arvioitu tulo. Vapaassa liiketoimin

nassa syntyneet ylijäämät ovat vähentyneet eikä tule

vaisuudessa sidotuista valuuttavaroista (aus gehortet6n 

Devisenbeständen) enää voida ~tään tuloja laskea. 

Vuodeksi 1934 muodostuu näin ollen kattamaton kuukau

tinen deviisitarve, arvoltaan n. 74 milj.Rmk., jota taao 

vastaa n. 25 milj.Rmk. oleva kuukautinen kauppavaihto

ylijäämä. Lisäksi on tässä yhteydessä buomioonotettava 

laiva- ja matkustajaliikenteen tuottamat tulot, jotka 

kuitenkaan nykyisen lamakauden vallitessa eivät voi 

nousta kovin korkeiksi. 

Hallituksen pält~ksen kautta vähentää trans

fermaksut 50 prosentista 30 prosenttiin, säästetään 

kuukausittain 38 milj.Rmk., mikl vähentää kuukautis8n 

ulkomaanvaluuttavajaukaen 11 milj~:aan. Jonkinlainen 

valuuttare •• rvi oli saksalaisilla v. 1933 venä'äisissl 
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suorituksissa. Vaikka venäläisten tilausten arvo Sak

sassa v. 1933 oli vain n. laJ milj ... lbDk., nousivat 

venäläisten suoritukset Sakeaan aikaisemmista saksa

laisista tilauksieta mainittuna vuonna kaikkiaan 7~ 

milj.Rmk:aan. Tammikuun 1 päivänä 1934 olivat venä

läisten velat Saksaan vielä n. 700 milj .Rmk. luoden 

1933 maksuista auori tti Venäjä n. 2~ milj.Rmk. kul

lassa ja hopeasea ja 70 milj~. rekisterimarkoissa 

sekä noin l~ milj.Rmk. tuotteissa, kuten Ruotsin kaup

pa-attasea 'kertoi. Tä'ten on Saksalla vielä Venäjältä 

käsin käytettävissään huomattava valunttareservi, joka 

kuitenkin kuluvana vuonna tulee loppuunsuoritetuksi. 

V. 1935 ei tällaista venäläistä valuuttareserviä enää 

ole olemassa, kun Venäjä on suurin piirtein _ lopetta- • --
nut tai ainakin rajoittanut hyvin vähiin tilauksen-

sa Saksasta. 

valtion me;oaryioa 
Kun Saksan talousvuosi alkaa huhtikuussa, ei 

valtion rahallisesta vuosibilanssista vielä voida mi

tään täsmällisempää sama. Saksalaiset julkaisut väi t- L 

tävät juoksevain tulojen ja menojen marraskuun lopus

sa olleen tasapainossa. Ulkopuolella varsinaisia me

noja ovat työnhankinnat, joista edellisiltä vuosilta 

on jäänyt vajausta 1,9 miljardia Rmk., minkä vajauksen 

kuluv8,D8 vuotena väitetlln vielä suurenevlD. Rahava

rainmjnisteri on kuitenkin painostanut, että näiden 

etukäteen tapahtuneiden suoritusten kattaminen on 
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täysin mahdollinen, Jaa talousIlämän parantuminen jat

kuu vuoden 1933 suunnassa. 
Varat julkiseen työ»bankinta8D sanotaan saa

dun ilmaD, että letelipankin tarvitsi laajeDtaa luo

tonantoa8D, 

Ulkomaanka~pa. 

Saksan puhdas tavaranvaihto miljoonissa 

Rmk:ssa ja tonneissa samoinkuin sen tavaton aupistumi 

nen käy ilmi , seuraavasta taulukolta: 

Tuo n t i Vie n t i 

Määrä .Arvo Määrä Arvo 

1933 4,203,6 4.811,4 

1932 33.147c87l 4.666,5 42.915.106 5.739,1 

1931 40.779.511 6.127,0 57.296.065 9.598,6 
1930 56.951.816 10.393,2 63.580.525 12035,6 

V. 1933 on kauppavaihto Saksan ulkoll8wau-
passa supistunut. Vienti, jonka arvo v. 1932 oli 

5.739 milj.Rmk., oli v. 1933 enll 4.871 milj .. 'Rmk, 

Tämän supistumisen aiheuttaa osaksi alentunut hinta

taso, osaksi vähentynyt vientimälrien vaihto, Tuonti 

on edelliseen vuoteen verrattuna määrältään vain 

Tähän vähentynyt, arvoltaan vähentyi se 4.666 milj. 

Rmk:st. v. 1932 vain 4.203 milj, Rmk:aan v. 1933. 

Tuontia tavaralaadnn mukaan tarkasteltaessa 

pistää erikoilesti silmään maataloustuotteiden prosent

timääräisail osuuden voimakas Täheneminen. Tähän on 

tietysti vaikuttanut tulliDkorottamiset, monopooli, koti-



Ilaisen .atalouden nojeleminen ja avustudnen Sak

sassa. Va1mistuotteiden tuonti on ~öskin hiukan 

laskenut, kun sensijaan raaka-aineiden relatiivinen 

osuus tuonnista on nhvasti DOussut. Viennissä sen

sijaan on valmistuotteiden määrä noussut 72 prosen

tista v. 1929 aina 78 prosenttiin saakka. 

Tmonti on erikoisesti lisääntynyt eurooppa

laisista maista, varsiDkiD Kaakkois-Euroopasta ja Ita

liasta. Jos Englannin osuus tuonnissa on vähentynyt j 

niin kohdistun tämä vähentyminen enemmin arvoihin 

kuin määriin. 'me rikan osuus on voiukkaasti mennyt 

taaksepäin - seuraus Saksan vähentyneestä elintane

tuonnista Ete11-Amerikasta. 

Viennissä on Euroopan osuus myöskin suurempi 

ja on se varsinkin noussut Ranskaan, Belgiaan, Hollan

tiin ja Sveitsiin. Tuntuvasti vähentynyt on sensi

j88D vienti kullasta luopuneisiin maihin, erikoisesti 

Englantiin. Vienti VeDäjälle on myöskin v. 1932 läh
tien vahvasti laskenut. 

Vientiylijäämä v. 1933 on laskettu 668 mi1j. 

RBkai, enemmin kuin kolmSDDesta vähempi edellistä 

vuotta, jolloin se oli 1,1 miljardia Rmk. Valuuttain 

tulo oli, kuten jo edellä mainittiin, vieläkin vähäi

sempi. Valtiopankki on laskenut, että kun vienti 

heinl-marraskuun aikana oli 2.069 milj.Rmk ja tuonti 

1.742 milj.Rmk., ei se sensijaan, että sen olisi pi

tlnyt saada ulko_anva!uutta8 3'ZT milj .Rmk., saanut 



• 

• 

min lZT milj.Rmk., koska 200 milj. suoritettiin ulko

maan arvopapereilla, rekisterim&rkoilla ja soripseilll. 

Tämän perusteella on arvioitu, ettei todellinen ulko

lIlBanvaluutan virtaaminen ulkoaaankaupassa v. 1933 nOlr 

se juuri 3" milj.Rmarkkaa suureJJJNksi. Jos konjllDk

tuurit paranevat ja kauppavaihto pääsee lisäijntymlln 

niin koti- kuin ulkou8DJD8rkkinoilla, tulee Saksan 

raaka-aineiden tuontitarve sen mukaan kalvamaan, eri-• 
koisesti nousee tämän kautta metallin tarve. Tämän 

lisääntyneen tuonnin kattaminen tulee varmaankin tuot

tamaan vaikeuksia. Elintarpeiden ja valmistuotteiden 

tuonti on jo siinä määrin supistunut, että tällä 

alalla tuskin suurempaa cajoitusta voidaan ajatella. 

Uusia ulkomaalaisia luottoja ei ole enää saatavissa, 

joten katteeksi voi muodostua vain lisääntynyt vien

ti. Tässä suhteessakin näyttävät toiveet heikoilta 

niin .... kauan kuin Saksa säilyttää kultavaluutt8ll

sa ja autarkiapolitiikkansa. Huhuina on kerrottu, 

että eräät piirit hallituksessa jo olisivatkin kul

lasta luopumisen kannalla, mtta en näihin tietoihin 

ole ainakaan toistaiseksi voinnt saada vahvistusta. 

Rahanarvon alentaminen niissä maissa, jotka ovat ol

leet Saksan suurimpia kilpailijoita maailmanmarkkinoil

la, on luonut vaikean tilanteen Saksan vientiteolli-
? 

suudelle. Tärkeimpien ostajamaiden taholta taas uhkaa 

myyn timahdollisuuksien raj oi ttaminen. Kau ppasopillllsneu

votteluja kly Saksa parhaillaan &omen, Tanskan, Puo18ll, 

Belgian ja Italian kansaa ja Ranskan kanssa ovat 
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ne tulossa. Italian ja Belgian neuvottelut koskevat 

erikoiskysymyksiä, kuten keinotekoista silkkil ja hii

liä. 
Näyttää siltät että yleiseD konjUDktuurin pa

ranemisen synt,yessä Saksassa, jos se säilyttää kulta

valuuttansa, tulee muodostamaan terävämpi valuuttapuute, 

joka voi muodostua vaaralliseksi. EDltavaluutan 8äi

lyttäminen taas on erittäin edullinen nykyisissä olo. 

suhteissa Saksan ulkomaanvelkojen suoritukseen. Viral

liste~ tietojen mukaan on Saksan ulkomainen velka 

vuosina 1932 ja 1933 (helmikuuhun saakka) vähentynyt 

seu.raavasti: 
Heinäk. Helmik. Vähennys 
1931 1933 
Miljoonis8a markoissa 

Lyhytaikaiset ulkomaiset luotot 13,1 8,1 - 4,4 
Niistä Stillhalte-luottoja (6,3) (4,l) (- 2,2) 
Pi t käaikaisia luottoja 10,1 10,3 - 0,4 

--------------------------~---
lht • 

Muut ulkomaiset sijoi~8et 
Saksas8a 

23,8 19,0 - 4,8 

5,9 4,2 1,1 

Huomattava osa tästä vähe~ksestä (-6,0 

milj.Rmk.) johtun punnan arvon alenemisesta. Helmikuun 

lopusta 1933 alkaen ovat Slksan ulkomaalai set velat 

vlhentyneet Jh 4-4.5 miljaardilla markalla, pääasialli

sesti dollarin laskun vuoksi. Helmikuun lopulla 1933 

~li Saksan ulkomaisista veloista 9 miljardia Rmk. 
dollareissa, joten, dollarin arvon laskiessa 35 prosent.:. 

tia, Sekaan ulkaaaiset velat sen kautta vähenivät yli 
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3 miljardia Rmk. S_an suuntaan Taikutti Englannin 

punnan ja siitä riippuvien valuuttain arvon lasku 

vuoden 1933 alusta. Itse kuoletukset olivat myöskin 

1933 Terrattain pienet. Siitä johtuu, että säilytta

millä kul takan tansa on Saksan onnistunut vähentää 

ulkomaisten velkojensa määrän, joka heinäkuussa 1931 

oli ?/J miljardia Rmk •• n. 16 miljardiin tanmikuun 1 

päivänä 1934 (siihen laskettuna ulkomaalaisten hal

lussa olevat arvopaperit, ulkomaiset intressit ja 

kiinteimistöt) • 

Tlwtanto• 

Saksan teolli~uustuotannossa on v. 1933 

eräänlainen vilkastuminen huomattavissa. Tuo tsntoindek

si, joka elokuussa 1932 oli matalimmillaan eli 58,5, · 
oli marraskuussa 1933 noussut 7l,4:ä!n. Kulutustar

vikkeiden tuotannossa on vilkastuminen tekatiilialalla 

ollut huomattavin, jossa yksityiskaupan varastoiminen 

on näytellyt huomattavaa osaa. Kansallissosialististen 

univormupukujen hankinta on ollut siksi suuri, että 

se tämän alan tekstiiliteollisuudelle on merkinnyt 

erikoisen pe1jon. 

Myöskin automobiili- ja talousesineteollisuus 

on huomattavasti vilkastunut. Täti seikkaa ovet mi

nulle vakuuttaneet useat tuttavani rauta- ja teräs

teollisuusa1alla, väittäen tuotannon kasvaneen 20.25 
prosenttia edelliseen vuoteen verrat~, muutamissa 

tapauksissa saattaa prosentti nousta yli 3O:n. Baban-
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sijoitustoiminta on sensijaan pääasiassa rajoittwnut 

julkisiin alotteihin. Teollinen uudisrakennus on 

ollut vähäpätöistl, eikä luultavasti lähiaikoina 

tulekaan vilkastumaan. 

Keväästä 1932 lähtien on julkiseen työnhan

kintaan myönnetty 5,5 miljarnia Rmk., josta määrästä 

n. 1/4 on jo jaettu. Päätetyt työt ~oritetaan lop

puun vv. 1934 ja 1935. T,önhankinnan jakautuminen eri 

aloille ilmenee seuraavasta: 

Rakennusten korjauksiin ~ milj.Rmk. 
Omakotirakennuksiin ja etukaupunkisiirto-

loihin 170 .. .. 
laataloussiirtoloi in ja maanparannukseen 300 n • 
Vesitiet ja joenperkaukset 1to " • 
Kaikenlaiset kaivostyöt 2Eo II .. 
Huolto- ja liikennetoiminta (myös rautatiet)1055 II te 

Tierakennus: a) yleiset tiet 210 '1 II 

b) autotiet 2000 '1 II 

Sekalaisia työ~~ankintoja 439 " " 
Yht • 5.494 mi1j .Rmk. 

~aataloua. 

Saksan viljantuotan 0 tul e v. 1:333-34 rii t

tämään maan tarpeisiin. Karjatalouden tarpeisiin sitä 

vastoin on rehualnei ta vielä tuotava maahan. Saksan 

maataloudesta saadut tulot ovat kahtena viime vuotana 

vahvasti vähentyneet. niin että kun ne vuonna 1928-29 

olivat 10,2 miljardia, niin ne v. 1932-33 olivat 

6,5 miljardia Bmk. Tämä tavaton msataloudellisen osto

kyvyn väheneminen on syntynyt huolimatta lisääntynees-
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tä tuotannosta ja vaikutti siihen maataloustuotteiden 

suunnaton hinnanlasku. Vuonna 1933 on näitä hintoja 

yritetty korottaa ja on se oaittain onnistunutkin. 

Karjataloudel listen tuotteiden indeksi numero oli mar

raskuussa 1933 29 pistettä, eli 34,2 prosenttia kor

keampi kuin aliraja vuoden alussa. karjaindeksin nou

sun samana aikana tehde3sä 23,4 prosenttia. Mutta 

myöskin tämä huomattava maataloustuotteiden hintain 

nousu on vielä riittämätön ja Saksan maatalouden 

yleis tila edel leen verrattain epäedullinen, vaikka 

menopuolella maatalouden kannattavaisuuslaskelma aleni. 

työmar}tltiMt. 
Tuotannon vilkastuminen Saksassa v. 1933 on 

t ta et i vähentänyt t yöttömyyttä. Tätä työttömien 

v 'h t ämistä ajaa hallitus edelleen tarmokkaas

t i , toi oen kuluvana vuonna saavansa sen vielä huo

ma t vasti alenemaan. Toiminnan lisääntyminen, mikä 

v. 1933 saavutettiin, on kokonaistyöansiotuloissa tullut 

hyvin heikosti näkyviin. Virallisen tilastotoimiston 

arvion mukaan on työansiotulo 6,58 miljardista markasta 

kolmantena neljänneksen! 1932 n~ussut 6,12 miljardiin 

markkaan kolmantena nelj~eksenä 1933. Käsittääkseen 

näiden lukujen me'rki tyksen ostpk:yvyn kebi tykseen on 

otettava huomioon, että työtulon lisääntyminen on ai

heuttanut avustusten vähentämisen. Tämä merkitsee sitä, 

että työntekijäin ostokyky ei ole ollut suur~sti toi

senlainen kolaantena neljännekaenl 1933 kuin kolmante

na neljänneksen! 1932. 
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Hippet. 

Saksan hallituksen hintapolitiikka lIhtee 

siitä ede~yksestl, että on taloudellisesti terveem

pöI voittaa tappiohinnat, jotka ovet s]Jltyneet myyn
nin vähenemisestä, laajentamalla tuotteen menekkiä 

kuin niiden hintoja kohottaa liika korkeaksi. Vasta

kohtana msataloustuotteille pyritään teollisuustuottei

den hintoja säilyttämään vakavina, samoin muutetaan 

palkkoja hyvin vähin. 

Tukkuksuppahintaindeksi: 

Valmistuotteet 
Raaka-aineet 

Pääo'lllDP1o do s tus • 

Joulu. 1932 
113,6 
87,3 

Jouluk. 1933 
114,0 
89,3 

VUosille 1931 ja 1932 oli ominaista, ett! 

niiden aikana raha- ja pääomaliike vaarallisesti 

pieneni. Kiinnityskirjoja ei ollut liikkeellä ja 

säästöönpanoj~n määrä väheni 2 miljardilla Rmk:lla • 

Talous ei työskennellyt ainoastaan ilman voittoa, 

vaan päinvastoin suurella häviöllä, sillä myyntimark

kinoiden yleinen huonontuminen ja vähäinen käyttBkyky 

(Xapazitltsausnutzung) johtivat jatkuvaan lJtustannuslas

kelmien huonontumiseen. Samanaikaisesti vero taakka 

suureni ja hintojen laskiessa velkaantuminen yhä li

lääntyi. Tilastollisesti ei voi näyttää, miten suuri 

häviö kokonaisuudessaan oli. Osakeyhtiöihin nähden on 

pIIoma v. 1932 vähentynyt 2.548 milj. markalla plloman

pienentlmisen, konkurslien ja liikkeen lopettamisien 
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vuoksi. Pörssissä kaupattujen osakkeiden arvo oli 

vuodon 1932 lopulla ainoastaan 6.96 miljardia Rmk •• 

valtaavan määrin ollessa v. 1930 lopulla 9,84 mil

jardia ja v. 1929 lopulla 13.84 miljardia Rmk. 
Vuonna 1933 oli eräänlainen parannus huomat

tavissa. Vieläkään ei voi puhua suuremmasta uudesta 

pääowmnnlodostumisesta, mutta v. 1933 ei ole enää ha

vaittavissa mainittavampaa pääoman pienenemistl. Sääs

töpaukei~sa on sisäänmaksujen ja ulo80ttojen puhdas 

saldo (ilman korko-- ja n.s. Aufwertung-hyvityksil) 

jonkun verran sisäänmaksuvoittoinen ja myöskin bnnki

vakuutusyhtiöiden toiminta on kehittynyt edulliseen 

suuntaan. 

Pörssin asema on myö skin v. 1933 huoma ttavasti paran

tunut, etenkin kiinteäkorkoisiin arvoihin nähden. 

Pcsrssi-ip,gekpj.: 

Osakkeet 
Kiinteäkorkoiset arvot 

Liikenn.yht·ls • 

Jouluk! 12-11 Jouluk. 11..].6 
19,2 1933 

61.8 
16.1 

66,9 
89,4 

Valtiorautateiden liikenne oli v. 1933 pa

empi kuin edellisenä vuonna (+5 -1 %); myöskin 

vesistöliikenteesal oli parannusta havaittavissa. 
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Lopetan otteella talousministeri Schmi ttin jul

kaisemasta kirjoituksesta Saksan taloudesta, josta lel

viää .e kauppapolitiikka, jota ministeri pyrkii noudat

tamaan, millä aeneatykselll, le jll nähtäväksi: 

• Ra bleibt daher neben und auf Grand der 

pfleglichsten Behandlung des Binnenmarktes und der Ent

wicklung einer starken Nationalwirtschaft die Pflege 

der Ausfuhr immer notwendig. Die Londoner Konferenz 

hat ge1ehrt, USI die Llnder IDi t entwerteter lIhrung 

DOch Dicht willens oder in der Lage aind, ihre Wäh

rungen Z11 stabilisieren, und das 1 sie auf die Vortei-

103 , die ihnen diese Entwertung fiir den Export gibt, 

nicht verzichten wollen. lir haben also dami t zu rech

nen, daSI zanächst DOch die Zerrtlttung der Preise 

duroh das Valuta-DumpiDg dieser Llnder andauert und 

fi1r uns schwerste Schädigungen im Gefolge hat. Dazu 

kolJlDt ale fiir die Ausfuhr bedrohliche Tatsaohe das 

.1mrachsen des ProtektioniSJll18 in ellen Llndern der 

Welt. Diese Tatsachen erscbweren die Aufgabe fUr 

Deutschland ausserordentlich und zwiDgen e. Z11 äus

serster Vorsicht in seiner Handelspolitik. Deutschland 

rird sich darauf eiDstellen DÖBSIn, 8einen Bedarf vor

sugaweise aus solchen LlDdern su decken, die ihrerseits 

bereit aind, deutsche Jaren all Geg8Dleistwng UDd zur 

.lbdeckuDg der Schulden aufzunehaen. Das Zie1· JID1S8 also 

aein: Dicht em Autarkie, sondern im Gegenteil Vertia-
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fung der .irtechaft1ich~ VerflechtuDgan, aber DDr 

gegen11ber 801chen Llndem, die berei t eind, Leiet1mg8J1 

.dt GegenleistQQgen sm Terge1ten.-
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U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri Ö 1 1 e • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellise

na lähetän roporttini n:o 11 aiheesta: 

Keskustelu valtiosihteeri von Btilowin kanssa. 

Ministeri: 
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Asia: 

................ Keakustelu IaltiPlihteou ........ 

.............. TOn Wowin kanB". .. .................... .. ~ 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A 4. 

Eilen sain luonani tilaisuuden pitkään 

kesknsteluun valtiosihteeri von BUlowin kanssa, 

jolloin tiedustelin hAnen käsityksiään eri ta

pahtumista ja viime aikoina mieliä kiinnost~

neista asioista. Seuraavassa mainitsen keskuste

lun tirkeimmät kohdat. 

Juuri päättyneestä Englannin hallituksen 

jäsenen Edenip vierailusta kertoi hra von BUlow, 

etteivät neuvottelut olleet tuottaneet ~täln 

käytännöllisiä tuloksia, sillä ministeri EdeDillä 

ei ollut valtuuksia keskustella musta kuin 

Englannin promemoriasta aseistuskys~ksessl. Mai

nitussa asiakirjassa on useita kohtia, jotka 

Saksa voi hyväksylkiD tai ainakin asettaa kes

kustelujen pohjaksi, mutta se sisältää paljon 

sellaista, johon täälll ei voida suostua. Kes

kustelujen käytännöllinen merki~s on siinä, 

että hra Eden henkilökohtaisten neuvottelujen 

kautta kansleri Hitlerin ja ulkoasiainministeri 

Tavallinen. 
J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liaakal ministerlöll!l. 
EI ulkomaaedu.tuklen tledoltukslln. 
EI ulkomaaedultukae • muti .. ulkoasiainministeriön ti dol

tukIIin. 
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von Neurathin kansaa on saanut selvän kuvan Saksan 

kannasta. Italian tekemä ehdotus qsymykS8n järjestä

miseksi on Saksalle paljon helpompi hyväksyä, mtta 

siitä ei kannata vakaTasti keskustella, ellei se ole 

saanut Ranskan ja Englannin hyvlksymistä ja ellei, 

kuten hra von BUlowin sanat kuuluivat, -tämäntapaisia 

ehdotusta saada Pariisin kauttaw• 

Ssksan-Puol~ sopimnksesta huomautti hra von 

BUlow, ettei siihen liity mitään salaisia sopimuksia, 

mikä myös käy selville sopimusta tarkkaan luettaeasa. 

Sopimuksen merkitystä on liioitellut ainakin se lehti, 

jonka kirjoitusta allekirjoittanutkin tätä asiaa kos

kevassa raportissaan -rajoitetulle piirille jaettuna 

julkaisuna· selosti ja josta m.m. oskovan lehdet 

tekivät suuren numeron. Kaitenkin on sopimuksen pää

merkitys siinä tyynnyttävässä mielialassa, jonka se 

Saksan-Puolan suhteisiin luo ja jonka kautta se hel

pottaa muiden saksalais-puola1aisten suhteidsn järjes

täm t. Niinpä on tämän sopimuksen vaikutuksesta 

noin viikon kuluttua odotettavissa saksalais-pnolalai

sen kauppasopimuksen syntyminen ja vuosia keatAneen 

kauppasodan loppuminen. Kauppasopimus ei saata kaupalli

sesti muodostua erikoisen suurimerkitykselliseksi, kun 

kumpikaan puoli ei voi ostaa toisen päävientituottei

ta, mutta kauppasotatilan lopettajana ja maiden välis

ten sahteiden sopimuksellisena järjestäjänä sillä on 

huomattava asemansa. 
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~k1an-VlDljln suhteet ovat edelleen kylml!bkat. 

Saksan intressissä on niiden suhteiden ylläpitäminen 

hyvinä, mtta on Moskovan taholta vieroksumista ollut 

huomattavissa. -Litvinow on ky111 vastaanottanut llhetti

lis Nadolnyn, mtta Chintchuk (VeDljän lIhettiläs Berlii

niseI) , joka jo 1 1/2 viikkoa sitten Moskovasta palat

tuaan lupasi klydä luonani, ei ole vielä tul1ut-, ma;n;t

si hra von Blilow. Saksan kanaalaisia on viime päivinä 

Venäjällä vangittu ja syytetty sotilasvakoilusta, vaikkei 

heillä sotilaallisella alålla ole ollut mitään tekemis

tä MOskovassa. Täten on jälleen tulossa uusi poliitti

nen oikeusjuttu. 

Itlyal1gn oloja koskevaan tiednsteluuni vastasi 

valtiosihteeri, että DollfUss olisi täkäläisen käsityksen 

mkaan voinut toimia vähemmän verisesti ja muutaman 

päivän piirityksellä pakottaa vastustajansa antautumaan. 

Dollfussin jyrkkä menettely on aiheuttanut hänen kanna

tuksensa tuntuvaa heikkenemistä. On tällä hetkellä vielä 

vaikea sanoa, miten kehi VS tulee Itävallassa käymäen ja 

kenen käsiin maan johto lopuksi joutuu. Tilanne ei oli

si koskaan tällaiseksi kehittynyt, ellei Itävallassa oli

si ollut niin paljon henkilökohtaisia valtapyyteitä. 

Doll~ss neuvotteli sopimnksen aikaansaamisesta kansallis

sosialistien kanssa, samoin tekivät Fey ja Starhemberg, 

_tta kukin toisteDS~ selän taksDa ja omaan laskuunsa. 

Jos yksimielisesti olisi n~vote1tu, olisi sovinto aikoja 

sitten saatu aikaan ja paljon nyt tapahtuneesta voitu 
välttää. 
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§ek"du'p. JOI Banakassa olisi ollut luja 

halli tus, olisi'Yat ,akaalail-ranskalaiaet suhteet paljon 

enemmin parantuneet. Heikkojen hallitusten tähden ti

lanne on jälnyt hIilyvlksi. Douaergue' in halli tuskaaD 

,i ,1nlnal ole luja, mtta pi tu. se par1_antin 

toistaiseksi brisn. koska hallitubella on taskussaan 

parlamentin hajoitusvaltuus. 'EDglanti pyrkii liiabi 

Täli ttäjän osaa nlyttelemUn ja estU sen kautta 

Saksan ja Banskan välisten Tälittömien neuvottelujen 

nopeammsD edistymisen. SOTinnon s,yntyminen Sekaan ja 

Banskan TI1i11l on .ysin mahdollinen • 

..,...",~.~_. --
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän raport tini ~:o 12 aiheesta: 

Saksan farustautumdnen. 

Ministeri: 
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Asia: 

Saksan varustautuminen. ..... ............. . ... ...... . 

JAKELUOHJE: 

UE 1: A 4. 

Saksan aseistautumisesta vastoin Verasille 

sin sopimuksen määräyksiä samoin 

laallisesta järjestäytymisestä on 

kuin sen soti-
, 

paljon mustetta 

vuodatettu. Voitaneen jokseenkin varmasti sanoa, 

että näissä kirjoituksissa on paljon totta, mutta 

että niihin sisältyy myöskin runsaasti liioitte

lua. Mikä asema todellisuudessa on, siitä lienee 

mahdotonta saada selvää. Seuraavassa mainittakoon 

eräitä huomioita, jotka asiaan antavat jonkinlaista 

valaistusta. 

Koko se järjestelytap8, jonka puitteisiin 

S.A., S.5. ja Stahlhel~joukot ovat muoäostetut, 

on kieltämättä sotilaallinen. Niissä tapahtuvat 

harjoitukset sisältävät hyvin suuren määrän sota

harjoituksia. Virallisestihan näitä järjestöjä sa

notaan puoluejörjestöiksi, joiden tehtävänä on 

sallissosialismin ~aaminen ja sisäisen 

S8. ja puoluekurin säilyttäminen maassa, ilmSD 

niillä olisi mitään tekemistä sotilaallisen 

Tavallinen 
Jakeluohjemalleja, 

Tavallinen. 
Tavallln.n ja U"k,1 .... ........... . mlnlaterlGlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultukaen. mutta ulkoallainmlnllterlGn tledol

tukiIIn. 
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nan kanssa, jonka tehtäväni on maan turvallisauden 

valvominen ulospäin. Harjoituksissa saavat niiden jlr

~estöjen jäsenet suuren määrin sitä koulutusta, jota 

sotaTlessl - tarvitaan ja ovat ne niin ollen puoli

valmiita sotajoukkoja, joilta lähinnä puuttuu suurempi 

käytännöllinen tottums aseiden klytössä. Ampumabarjoi

tuksia pidettäneen kuitenkin heidänkin keskuudessaan 

pienois1dvälreilll (ja mahdollisesti suurillaldn ). IIll1tta 

on saksalaisten itsensä taholta kuulunut valituksia 

siitä, että ampumataito on ainakin toistaiseksi varsin 

puutteellinen. Sotilaallista arvoa lienee tosiasialli

sesti ml~skin n.s. vapaaehtoisella t,yöpalveluksella 

(Freiwillige Arbeitsdienst). jossa myöskin noudatetMSn 

ankaraa sotilaallista kuria ja pereh~tettäneen siinä 

olevia ~skin pioneeritoimintaan. NUorta polvea taas 

kasvatetaan järjestyksen tuntoon Bitle~orisojlrjes

töissä, joissa komento näyttää myöskin 01 van varsin 

luja. 

Varsinaisen sota-eseistuksen käyttöön lienee 

sen sijaan edelJlmajnlttajen järjestöjen totuttaminen 

verrattain rajoitettua. Sen sijaan on Saksan varsi

nainen pieni sotaväki, Reichswehr, alusta saakka ollut 

slllaista valiovlkeä. että jokainen sen mies pyatyy 

tarpeen tullen johtajaksi ja on var.maatikin pereh~

tetty kaikkiin nykyaikais~ sodan menettelytapoihin. 
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Parisan päivää sitten kesknstelin näistä asi

oista Reiohswehrin entisen ylipäällikön kenraali von 

Hammersteinin kanssa, joka viime helmikuun 1 päivänä 

jätti paikkansa (poliittisista syistä) kenraali von 

Fritsohille. Mikäli kerrotaan, olisivat kansallissosia

listi t armeijan päälliköksi halmmeet kenraalimajuri von 

Rei~henaun, joka on puolustusministerin lähin mies, mutta 

olisi von Hammerstein valtakunnan presidenttiin vaikut

tanut sen, että hän armeijan päälliköksi nimitti ken

raali von Fri tschin. Kenraalieversti von Hamnerstein 

ei ollenkaan kieltänyt ei tä. että Saksa on ryhtynyt 

valU s tamaan , vaan päinvastoin sanoi Saksan v8lUstautuvan 

niin paljon kuin olosuhteet suinkin sallivat, ilman että 

se aiheuttaisi konflikteja. Samalla mainitsi hän, että 

armeijan lisääminen 300,000 mieheen sa.oinknin Saksan 

vaatimukset riittävän nykyaikaisen puolustusaseistuksen 

hankintaan jo olisivat selvitetyt ja ettei niihin enää 

estettä olisi olemassa. Riita käy nykyään S~san ilma

voimista, joita Englantikaan ei tahtoisi Saka'alle myön

tää, koska se pelkää Ranskan ilmaJaivastoa, jota RanSka 

tällaisessa tapauksessa entisestään tulisi suurentamaan. 

-Että me ajan mittaan emme voi ~yä ainoastaan puo

lustus8seistuksem, vaan tarvi tsemme myöskin hyökkäysasai

ta, on itsestään selvää. mutta toistaiseksi riittää meil

le se, että meille myönnetään oikeus riittävän puolus

tus8seistuksan hankkimiseen-. 
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D.ma- ja kaasupuolustuksen hyväksi tehdään jatku

vasti propagandaa. VlestBn suojelua tällaisia hyökkäyiaiä 

vastaan pidetään erinomais,n tärkeänä ja kaaBUsuo~.paikko

jen rak~ntamista kaikkiin taloi}in välttämättömänä. Niin

pä on lIhetystö jo pariin otteeseen saanut kaupungin

hallituksen kehoituksen kaasusuojan rakentamiseen. 

EnglannjD ilmsiluasiamies puolestaan väitti len

tolaitoksen kehityksen Saksassa huomattavasti edistyneen 

ja myös pieniä, nopeita hyökkäykseen soveliaita koneita 

valmistettavan. 

Niinkuin edelläolevasta ilmenee, tehdään Saksassa 

t yötä maan puolustuskuntoisuuden kehit tämiseksi, mutta on 

tässä yhteydessä toistettava se, mitä jo eräässä aikai

semmassa raportissani mainitsin, että kestää vielä hyvän 

ailcs.a, ennenkuin Salma on päässyt niin pitkälle, että 

se vakavasti voisi ruveta ajattelemaan hyökkäyssotaa. 

Siihen tarvitaan ensiluokkaisessa kunnossa oleva suuri 

armeije, ensil uokkaiset varustukset ja ennen kaikkea pal

jon rahaa ja hyvässä kunnossa olevat v8ltiofinanssit. 

Näitä asioita ei saada järjestykseen kädenkäänteessä. 

Kun sotilaallinen kehitys Saksassa kuiteDkin on ilmeinen, 

olisi syytä saada 6i tä seuraamaan an:mattimies, mitä no

peammin, sitä parempi. 
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lähetin raporttini n:o 13 aiheesta; 

Hallinnollisia uudistuksia. 

Ministeri; l ;rbA~'V 
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Hallinnollisia uudistuksia • 

JAKELUOHJE: 

Erls huo_ttava ' kansa1lis.osialisti, joka 

hyvin uein on kolketuksissa Yal talmDDanakaDaler1n 

kana.a, kertoi minulle lIlutamia pIiviI sitten seu

raaYia 8telenkiintoisia seikkoja suunnitteilla ole

vista uudistuksista valtakunnanhsllinDon alalla. 
Kauleri oli lauaunut. ettei nykyinen ti

lanne valtaknnnan a.iain hoidossa ole tyydyttävä, 

koska kaikki Yanhat virutot ovat liian 

.ia ja hitaita toiminDassa&n ja kaikki kanslllis

.o.illistiset laitokset taae liika aktiivisia ja 

energisil. Siitä syystä on sellainen muutos s .. ta

Ya aikaan, ettl jlrjeltetäln puolueriraatot, jotka 

laativat Iuunnitelaat ja kaikki ehdotukset toimin

taa Yarten ja niiden tayttlmiDen annetaan vanhoille 

viraetoille puolueYirastojen Yalvonnan alaisena. TI

ten ei ole syyti pelätä liika radikaalia uudis

tuksia, koska Yanhat viraltot byrokraat ti sille koDeis

toineen ja tapoiDeen rii tUval" lllUlriD hida.tutta
yat tehtävien uudistusten toiaeenpanoa. 

Jakeluohjemalleja : 

!avallhen. Tavallinen. 
~ _" ....... ...... _ • •••. "' .. . ......... e _ ........... .. ..... . . .. . .. . . .. . .. . .. . . ............... el .. . ....... ..... .. . . 

Tavallinen ja lIalkll ... mlnlaterlölle. 

UE 2: A 4. 

EI ulkomaaeduatuklen tlodoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaalalnmlniatoriön tledoi

tukailn. 
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Tarkoitusta ~arten on toistaisekli .uUDDiteltu 

polue'liraltoibi koae pääviraltoa: 

1) 'lalouspolii ttineD ~ir .. to. joka ~almistelee 

kaikki taloudellista alaa koskevat .. iat (lirtlohaftlpoll

tisohel Aat) ja jonka johtajaksi on IIäIrltty val. takan

nsnministeri BDdolf Bel', Hitlerin lijainen puoluejohtaj 
2) Aualenpolitilche, Aat, joka tlsittelee ulko

polil ttiset kysyJlykset ja jo. johtajaksi tulee LyJpe
kiD lIhettills Ddt., D,ykJään Rosenbergin llbin ale •• 

3) Iulturpoliti,ohe, Jat. jota viell ei ole 

jlrjeltetty ja joka klsittelee kaikki. knlttuurikys~k

lil ja jonka johtoon tulisi Alfred Rosenberg, joka jo 

on ~tetty pmolueen kulttuuripropagandan johtajan teh

täviin. 

Talou.poliittinen ~ira,to toimii jo, vaikkei ole 

tlysin järje.tetty. Ulkopoliittist. ~iraltoa johtaa ~iell 

toistaiseksi hra Rosenberg ,ikai kannel hlnelle aiottu 

uuai toilli.to on saatu klydID. 

~elenkiiDtoiaiDta .,iassa tietenkin on se, että 

likäli kuin aikollllbet ... dafrJl tlYlin .. arin totntetuik-

81, vanhat viraatot jäävlt toisluokkailiksi aerkitykael

tllD ja ratkaisu ja .. iiutusvalta tulee olemaan edellI

mainituilla puolue~ir .. toill •• 
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Ulkoaliai~nisteriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 14 aiheesta: 

Saksan rahataloudel linen asema. 

Ministeri: ~l 
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Saksan 'Yaikea ja 'YIikeutuva rahatalO1ld.1linen 

as.. on pakottanut julkisuud.nldn .n.1DIDiiIl kysymystl 

kI.ittelemäin. Ulko .. ankaupan huonontum1nen tammiknua .. 

1934, jolloin passiivisuus .nsi kerran us.aan vuote«D 

ilmeni ja nousi 31 ailj oonaan Rmk : aan, on paDnut 

öallituksen huo1e.tmne.na ja 'Yaka'Ya.ti harkits.maan 
telomd.llisia olo.uhteita. Toises.. yhte1d.s8Ö olen jo 

kertonut, .!ten 'Yaltaknnnanpankin pr.sid.ntti Sohacht 
on .. i. s.lostanmt ja eDDnstanmt nopeita toi.anpit.i

ta 'Yeluuttaaiain hoidossa. Täti s.lostnsta on toisilla 

tahoilla pid.t~ 'YalmistUksena kollasta luopumi ••• n 
ja urkkinä hr. Schachtin as.1Wl horjuisesta, toisilla 

tahoilla taas pelotteluna 'Yelkojamail1e bahtikmus.. al
kavia tranef.riDeuvotteluja 'Yarten ja siis noiden neu

Tottelujen alkusoittona. KDka on oikeas.a, sitA on aah

dot~ta tod.ta ja Dlke. ..n ... ta a.iain kehityksestl. 

SeuraaTasla on yksityiskohtaisesti s.lostettu 

.rls juuri ilae.tyne.... kansallissosialistien talou

d.llisessa pälju1kaisus.a ~. Deutsche Volk .. irtschaft-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemall eja : 

tavallinen . .. __ .................................................................................. ..... . 

UE 2 : A 4. 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja lIalkai . .. minilterlölle. 
EI ulkomaaeduatukaen liedoltukaiin. 
EI ulkomaaeduatukaen. muU" u!koaalalnmlnlsterlön tiedol

tukann. 
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oleva kirjoitus ..... t. asi •• t., aika on yarsin aielen

kiintoinen, .iin! kun harrinaieen rehellisesti tuDmlstetaaD 

yaike. rahataload,Uinen .. ema. Tarkoi ttaako t ... ld.n kir

joitu8 BIk:n alennusta vai velkojain peloittamist., jll 

nähtäväksi. 
Todisteena siitä, miten vaikea Saksan ~an

kaupallinen ja yalunttataloudellinen tUanne nykyään on, 
on valtion valuutt.toimiston (B8ichalteIle fUr Devisen-

b .. irtschaf~) äskettäin 1llä~lellisesti tekemi ilmoi 

etu sen on alennettava aaalismun tuontia varten IIIJön

n,ttlvl valuuttakontiDgentti 1l7kyisestl 5O:lta 45 prosen~ 

tiin. TImIn .. keleen ottamista ei voitu TIlttäl, ottaen 

huomioon ulko~ankauppataloudellisen kehityksen ja yaltio

pankin jatkuvat kulta- ja 'faluuttahäviöt. Ulm.8Il'kanppa

tilanteelle on kuvaavaa, ,ttl Saksan ulko.ankm pp. vuoden 

19~ tammikuun jälkeen kuluvan vuoden tammikuussa ensi 

kerran oli jälleen passiivinen, ollen tuonti 31 ailj.Bllk. 
luurempi inln vienti. Joulukuuhlm yerrattuna oli tilia.e

.. buonontUDRt ao .1lj.Rmk:lla. Val~tt.taloadel1inen ti

lanne on .. rralkuun 7 päivän jälkeen 1933. jolloin 

valtiopankiD kulta- ja valuuttavarat olivat 415 milj.~ 
eli siis korkeiDlllil.laan, sikäli IIDlUttunut, etU on oltu 

pakoitettuja klyttämään Dlita kulta- j. valuuttavaroj. 

75 ailj..Bmk. Xebi tyk.en on siis tulevaisuudessa lmljetta

y. siihen, etU Saksan talouden on teollieuuden elvyttämi • 

• en kautta auurennettava yientilln. Elintarpeiden ja DaU-
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tintoaineiden tuontia .oi _.Iin .iell jossain ..arin 

.lhentU, _tta täten lUU .lI8t6 _odostu1si JadtenkiD 

hyYin pieneksi. IDiten vaikuttaa a.iaintilaan le, etta 

teollisuus käyttää yhl enemmin raaka-aineita, joita osakli 

voi tuottaa ainoaltaen ulkomailta, mten elim. puuvillaa, 

rautamalmia, kuparia 1... Jo nDDDa 1933 oli raab-eiDei

den tuontimälrl, .errattUDa v. 1932 tuontiin, kohonnut n • 

8 prosentilla, johtuen konjunktuurien paranemisesta. Raaka

aineiden tuonti ei siis ole aivan yhtä suuressa .alrin 

kohonnut min teollisuuden tuotanto, aika johtuu lii tA, 

että taloUlelämän elpyminen on etenkin hnoaattav1ssa 

lellaisi11a aloilla, jotka tarvitsevat TähemmID ulko .. ista 

raaka-ainetta sekä että ulko-.isten raaka-aineiden klyttÖl 

koetetaan vähentää, m~kI1i le suinkin on mahdollista. 

On kuitenkin lalkettava, että .altaiaundessakin raaka

aineiden tuonti yhl lisääntyy, luultavalti n. 10 prosen

tilla nettotuotannosta. Saks~u talous tarvitsee nlitl 

raaka-aineita, IRtta valunttapulen vuoksi oli .altion 

valunttatot.1sto pakoitettu alentamaan val.uttakonti~ent-

tia 10 prolentilla. 

TImIn toimenpiteen haitallisten vaikutusten ei 

tarvitse heti tulla näkyviin, koska maasl. on jonkin 

verran raaka-ainevaraatoja, joihin aluksi voidaan tul"'f'sutu&; 

sen vuoksi onkin täml toimenpide aluksi vain varoitus

.erkki. "tta kohtalokkaaksi _odostuu tilanne, jos leuraa

riDakin kuukausina tlml 45 prolenttia dUytetlän, pubVJlAtta 
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kaan liiti, että Iita Yiell kävisi tarpeellisekai alen

taa. 'l'ImI ei modostuisi kohtalokkaaksi ainoa8taan 

Saksan taloudelle, Ya8D myöaldn niiden aaiden telOWldene, 

jotka DJitl raaka-aineita Saksaan JlYTIlt ja jotka tlsta 

eläyat. Saksalle on tiet~in tärkeintä järjestää omat 

huolensa. Saksa voi tosin knukandeksi, ehkä kahdekeikin, 

rajoi ttaa sen tuontiin yarattavia valuuttamälril, _tta 

määrätyn ajan jälkeen on sen ryhdyttavl toisiin toimen.

piteisiin, se ei voi tyytyä kaavamaisuuteen, yaan sen 

on toimittava luunnitel"Dmukaisesti ja tarkoin harkit

tava, ~ssä Yaluuttoja on helpoin säästää. 

VUoden 1934 Yaluuttati1anne .aodostmnee Dlhtl

vlsti sellaiseksi, ettl nykyisen kehitys8UunD.D jatkaessa 

vientikaupasta saatavat Yaluutat parhaimmassa tapauksessa 

tulevat juuri riittämään tuonn.in kattamiseen siten, etta 

laivaliikenteestl 1.m. 1lhteistl s .. tavat valuuttatulot 

klytetlln tuonnin hyviksi. MUtta Saksa tarvitsee sitä 

paitsi Ya1uuttaa korkojensa maksuihin n. 700 mi1j.Rmk. 

seka mahdollisesti myöskin kao1etuamaksuihinsa. Viimeksi 

klydPssl neuvotteluissa on Saksa tehnyt velkojilleen 

erittäin kohtuullisen tarjouksen: se lupautuu transferoi

aaen n. 70-00 prosenttia koroistaan. Blin korkeaa trans

feria voi Saksa tulevaisuudessa tuskin ottaa Y .. tuulleen. 

Myöskin on Saksan tarkoin harki ttava. ad. ten tuonnissa 

voitaisiin säästää valuuttoja. Eräitl mahdollisu~si. on

kin elitetty, .otta Däitl valuutan lälstlmieaahdollisuuksia 
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kahvin, teen, bemleien y.m. tuonnin nhteen lienee 

auureati liioiteltu. TImI valuuttaprobleemi on atao 
ai ten ratkai.tarissa, ,tta Seksan teollisuudelle avataan 

unsi. vientimahdollisuuksia. Tlsta johtuukin hallituksen 

suuri aktiviteetti kauppapoliittisella alalla. TImI 

vite.tti onkin jo johtanut huomattaviin tuloksiin. Hol

lannin, Unkarin ja muiden valtioiden kanssa klytyjl 

tuloks.llisi. neuvotteluja seuraa nyt erittäin tärkel 

Tanskan sopims. Johtavatko dmä hallituksen pyrldaykset 

todella lOPQllisiin tuloksiin riippuu lähinnä ulkomaiden 

asenteesta niihin, siitl, ostavatko aImI saksalaisia 

teita ja siten avaavat Saksan viennille uusia aahdol

lilUusia. Tiili kyayaysaikel'llll joutuu noin kuukauden 

kuluttua eaille, kun Berliinissä käydään uusia transfer

neuvotteluja. Va1uuttakont~entin alentaminen On ollut 

ulka.a8J aisille velkojille varoitusmerkkinl siitl, että 

tällöin ovat •• UU Saksalle kohtalokbat kysymykset. 

BdelllolevaD tultua kirjoitetuksi on helmikuun 

kaupp.tUuto julaistu ja kly sii tl ilmi, ettl helmi

kuu ulkoaaaDkauppa ayöskin oaottu Saksalle 35 llilj. 

R.k. p ... iivisuutta. 
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/ Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 15 aiheelta: 

Liettuan asema • 

Ministeri: ~,&<-
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U.eampaankin ottee.een on ldettuan Berliinin-
v 

llhetti1äs Saulys ottanut puheeksi Beltian maiden 

liittoajatuksen ja perustaen olosuhteiden viimeaikai

seen kebi tyk.een (Saksan-Pu.olan sopillll) ja yhtei-

aiin etuihin ollut sitl mieltä, ettl tuo liitto 

olisi nyt saatava aikaan j. Suomenkin oltava siinä 

IIlkana. Nlyttll siis si1 U, ettl Liettuan llhetti

lä11ll olisi ohjeet tlssä asias.a, koska virkatoveri

eni kiertoraportteina jaetuista tiedoituksista olen 
tr 

huom.nnut •••• nl .. tuisi. keskuste1uj.. Ministeri Saulya 

ei kuitenkaan ole sen lähemmin IIIlIri tellyt milll 

pohjalla tuota . liitto. olisi kehitettävä, onpa huo

mauttanut, ettl ajatuksen edi.ta.ineDkin on varsin 

Taikea niin kauan kuin ZaUDius on Liettuan ulkomi

nisterinä, mska hln on lIJ.iiaksi preussiläinen-. 
~ 

Liettuan ... me ei FUolan-8aksan sopimuklen 

jälkeen ole helppo. Lienee varsin aelTää. ettei Puola 

eikl Sakaa tämln jllkeen •• etu Liettua tuke ... 

toistaan ~ataan, vaan päinya.toin yrittävlt kumpikin 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

.......... _ .......... _ ................ ~'!.~.~l~~~ ......................... . 

UE 2: • 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal .... .. ..... ministeriölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulko .. lalnmlnlaterlön tledol

tukalln. 
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.lta p.inostaa it.. hyöt.Jlka.en. Sekaan ~tautu.i

nen LiettDaaD on ~it.e aikoina, kI,tt •• k.1Di hra 

s.u.ysin .anoja, ollut abibDoi.aa, pienet, .lhIpltöi

•• t tapahtuaat puhalletaan suuribi j. lieM1in 

.tatuutiD peruste.lla pyritIIn sekaantu •• 1D Liettuan 

si.lisiiDkin alioihin. SanomalehdislI tehdään kai

ke.ta suuri numero. Bajaliikente.... tehdlln kaiken

laisia rajoituksia .... ss. tarkoitukses.. jne. Puo
lan kanssa t... Liettua yrittlä kertojani makaan 
neuvotella löytllkseen .ovinnon pohjan, mmtta ei~lt 

neklln neuvo tt eluyritykset tahdo edistyi, ken.ssl 

sitten syy lieneekälD. Sovinnon mahdollisuudet PUo

lan kanssa lienevitkin hyvin heikot niin kauan 

kuin LiettQa pitää kiinni VilDasta. Saksalais.ll. 

taholla taas puhutaan Liettuuta nykyäln usein hy

vinkin ivaIli.es.. lI~sl. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ................................. ~.;. ...................... . 

. ~~- . OSASTO . .... .......... ........... : ............... . 

ASIA: ............................ ............................. ... \ .... . 

........ ~:..~~.-:rb!.!.ic: ...... 4t..~ ... ~.~~.g: ...... ~./.~ ... {{ . 

..................................................................................................................................................................... ~ .. ~.~~t. 



• 

• 

Berliinissä, 27 p:nI aaaliskuuta 1934. 

SUOMEN LAHETV8TO 
I 

- - -
FflIILANDS BESKlCKNING l' ' j7.2 5d 

Yr-,/f 'w - ! 

/ 

'_ , .t/ ._ 

Ulkoasiainministeriölle • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohe11i

sena lähetän raporttini n:o 16 aiheesta: 

HUomioita Saksasta • 

Ministeri : 
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....... .lLl .. R. .L ... I...l .. N ... I. ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ...... ~ .. ~ ... ~ 
Berliini ...... s s a . 27 .. p : nä .... maalie. kuu t a 19 ... .3~. 

/ 9 J: . ct./ .Jy 

-Vy - Jy 
, , ... Asia: 

.............. Huo.nti.Qi.t.a .. .saka ata .• ;; .......................... . ..J 

............................................................................................... ... 
ei) 

JAKELUOHJE: 

---. 

Seuraavassa koetan kuvata en ilmiöitä 

nykypnivien Saksassa, yrittäen ~ÖB arvioida kehityk

~en suuntaa, mikäli sitä yleensä voi tehdä. Rerto

meni perustuu vaikutelmiin. joita olen saanut kes

kusteluista mitä erilaisimpien ihDdeten kanssa. fa

naattisimmista kansallissosialisteist a heidän jyrkim

pl.ln vastustaj iinsa saakka. Kun tällaist en henkilöi

den käsitykset ovat jyrkästi Ysstakkaiset, on abso

luuttista todellista tilaa esittävää kuvausta mah
doton saada, seuraava on tarkoitettu mahdollisjmman 

lähelle totuutta pyrkivlksi tilannekatsaukseksi. 

Saksan oikeistolaiset. 

Eräs ranskalainen, "Le Jourw-lehden haastat

telija, kysyi joku päivä sitten Preussin ministeri

presidentti GÖringiltä. mitä hän arveli huhuista, 

jotka koskevat monarkistista liikettä Saksassa. 

salaisten lehtien mukaan on hra Göring vastannut 

seuraavasti: ~lin monarJdsti. Nyt en ole enää 

Jakeluohjemall eja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ministeriölle. 

..... _ ............ _ ........ _ .. ................ ~~!~~;P.~~!t .... .... ...... . 

UE 2: A 4. 

EI ulkomaaeduatukaen tledoltukslln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoasiainminis teriön tledol

tukalln. 



\ ' 

• 

- '2 -

JDonarkisti enkI tasava! talsinen, olen vain Hitler

sies. KDD vanban ruhtiDaSSUTUn kannsttajat pyrkivät 

esiin ja heidID turmubenaa oli: 

toiadnut, tuokoan nyt keisarin ta

kaisin ... , silloin aloin jarruttamaan. Valtuutan teidAt 

se1ittämlln, että tulen kukistamaan monarkistiset veh

keilyt yhtä ankarin keinoin kuin vasemmi stovehkeilyt , 

jos se kävisi tarpeelliseksi.-

Tämä on viimeinen ja tuorein DIlistutua Sak

san oikeistolle. Syrjäytettynä valtakunnan ja osaval

tioiden eli -maiden-' (Llnder) hallituksi ,Dlyttivlt 

konservatiivit pyrkivän luomaan itselleen entistA lu

jemmat varustukset sotaväessä ja kirkossa. Kirkossa 

olikin todella Hitlerin va!takunnanpiispa UUller jon

knn aikaa perlytYDdaasenteesss, ~tta saatuaan puolu

een ja -johtajanA tuen ryhtyi hän uudelleen hyökkll

vöksi, kuten eräässä aikaisemmassa raportissani jo 

edellytinkin käyvän. Tänään näyttäti vastustaj ien 

(Pfarrernotbund) aaema heikolta. Tuloksena tlatä 

kotaistelusta vlitetään olevan sen, ettl lukuisasti 

protestantteja (ainakin oikeistomonarkisteja) suunnitte

lee siirtyudstä katoliseen kirkkoon, joka toistaiseksi 

ja Saksan ulkoplcielta johdettUDa. on valtian sekautu
~sen suhteen turvallisempi. 

Sotavlessä taas on viime kuukausina 8llori

tettu uusia .uutoksia johtavilla paikoilla, ja eijoi-
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·tettu niille luotettavampia sdehil, joten k.naalli •• o

sialistinen kanta sielllkiD on lujittu.asla. Sotalai 

seen vasta nyt aovellettu arialailpyklll on voi .. ta. 
tunnusmerkki kansallissosialistisesta yoitolta araeijaa

la. Arialaispyk l än kerrotaan kohdiltuvan noin 500 

armeijassa pal elevaan henkilöön. Heidän .ijalleen .... 

rätäln tietenkin aattuja kansallissolialistejao 

Kun protestanttises.. kirkossa, huolimatta yas

tustuksen nujertamisest., oppositio sittenkin jokseenkin 

varmasti jäi kytemään, on armeijan upseeristo todennl

köisesti mokautunut uuteen systeemiin. Hnten ylempIDl 

jo viitattiin on katolisen kirkon asema viell toinen. 

Ettei siellä vielä kulttuuritaistelu ole leimahtanut, 

johtwnee siitä, ettei aika litä varten vielä ole kyp
sä. Jos siis tämän mahdollisen tulevaisuuden taistelun 

jättää syrjään, voitaneen sanoa, ettei tämän päivän 

Sakeasaa enää ole riitaisuuksia ulkopuolella hallitse

vaa puoluetta, vaan ainoastaan sen sisl11l. KUinka vä

hän konser.atismi tästä hyötyy, on ilmeistä. Kun liik

kuu oikeisto (monarkisti) piireissä. huomaa hyvin ala

kuloisuuden. Ilmeinen la sk elaa sillä taholla on ollut 

Hi tlerin kau t a päästä val taan • Nyt näyttää tämä lal

kelaa pettävän tai ainakin lykkäytyvän pitkälle tule-
-

vaisuuteen ja alistuvasti suhtaudutaan kehitykseen. 

Kuvaavaa on eräin entisen keisarillisaaD hoviin kuulu

neen rouvan allekirjoittaneelle sanoma lause: ainoa 
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ilolllIe on knunnella radiossa ulkomaisia asemia, ... -

dakseume seurata, mitä lD88ilmassa tapahtuu. Syyti heil-

111 näyttääkin olevan MIletettyj8ll toiyeidensa jalkeen 

olla alakuloisia, silll1 uuden sunnnan miehet Yalloit

tavat paikat toisensa jllkeen. 

Ihdenm1kaistuttaminen (Gleichsohaltnng). 

Gleiehschaltung kuuluu päl1tekijöihin kansallis

sosialistisessa opissa. Kaikki on luotava yhdenmukai

seksi, kaikkien on ajateltava samalla tavalla jne. 

Tätä työtä jatketaan tarmolla. Luokkaero poistetaan 

siten, että työnantajat ja työntekijät yhdistetään yh~ 

teisiin järjestöihin, joiden toimintaan kaikkien !II!
nQllisest j on otettava osaa. Virastojen on meneteltl

vö samoin. Säännölliset illanvietot, joissa virkamiehet, 

vahtimestarit ja palvelus~ unnat ovat velvolliset yhdes

sä olemaan mukana, ovat pakollisia. Ylioppilsa- j& 

työväennuorisojärjestöj an on määräajoin järjestettävä 

yhteisiä kokouksia, keskustelutilnisuuksia ja juhlia 

läheisen kosketuksen ja yhtgeD~~uluvaisuuden kasvatta

misekai. Kaikkien nuorten on käytävä työleireissä 

( 6 kk.), joissa eri kansankerrokset sijoitetaan täysin 

sekaisin. Hitlernuoriso menettelee koulunuori~on ~uh

teen samoin. Hitlernuorisoon kuuluvien (ja vähitellen 

8ii~e~ k~uluvat kaikki) on uhrattava joka viikko 

yksi arki-ilta ja sunnuntaipäivästä tietääkseni puolet 

tähän toimintaan. Samoin ovat S.!. ja S.S:n jlrjes-
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tBihin kuuluvat yelvolliset· tekemiin. Kaikissa Dlissl 

tilaisuuksissa taotaan päihin kensallissosialistieia 

oppeja (aivan samoin kuin kommunismia opetetaan 

ja propagoida8n Venä jällä) ja kasvatetaan nuorempi 

polvi ajattelemaan yksinomaan kansallissosialistisesti. 

Täten saadaan Saksan kansa muutamien vuosien kuluttua 

henkisesti muovatuksi yhteen yhdenmukaiseen mnottiin, 

josta soraääniä ei saa kuulua. Tämä menettely tulee 

epäilemättä ajan mittaan hävittämään vapaan henkisen 

ajattelun ja PY6~h~.rt~l!mään henkisen kehityksen. Van

henmassa polvessa tietenkin ilmenee vielä paljon ar

vo stelua tätä kehityssuuntaa vastaeD, mutta kun tuo 

polvi vähitellen a].l~Re. olla vailmtusvallasta eliminoi

tu, ei sekään oppositio sanottavia merkinne. Eräs van

hempi yliopiston professori, tunnettu historioitsija, 

sanoi minulle kuvaavasti: -meidät vanhemmat on heitetty 

periferia8D ja ennen, virheellisesti kylläkin, periferi

aSS6 pitämämme nuoriso on vallannut keskuksen, kun 

emme sille sovinnolla halunneet siellä tilaa tehdä. 

Tämä on meille surullinen tosiasia, johon meidän on 

muksuduttcva. U 

La~ten vanhempien kes~~unesta olen kuullut 

useammankin kerran valituksia siitä, että lapsilta vaa

dit~&n liian paljon aikaa Bitl~rnuoriDotoimi~t~an ja 

että heitä siellä liiaksi rasitetaan, kun koulukin 

jo antaa runsaasti työtä. Täten vieroitetaan lapset 

kodista ja vanhemmiste. Tähän puoleen näytään viime 
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päivinä lehdistössäkin kiinnitettävän huomiota, koskapa 

kansallissosialistien lehti Esseniss! eräässä kirjoituk~ 

sessa&n muistuttaa) lii ka i intoutuneita llitl~rnuorison 

johtajiä siitä, että kansallissosialistisen ideologian 

~kaan koti ja perhe tunnustetaan yhteiskunnan alku

sclukqi ja lähtökohdaksi. - Edellämaini ttua valitusta 

liika F~ josta rasittamisesta olen kuulJnt ~0~ crfii

d n ~.Ä. ja S.8. järjestöihin kuuluvien tai heitä 

lähellä olevien henkilöiden puolelta. 

Talouselämän uudistuksia. 

Huolestumdnen talouspiireissäkin näyttää cIeven 

olemassa. Nekin saav"t myös vähitellen tottua si ihen j 

ettei hra Sohmittin johtama valtakunnan talousministe

riö ole enää entisen arvojärjestyksen turvapaikka ja 

tuki. Talousministeri on ryhtynyt tähän qaakka vähän 

koskettua talouselämää järjestämään uuden systeemin 

mukaiseksi. Alku on tehty eri ammattik\lntien (12) 
perustamisel le ja jatko tulee epäilemättä seuraamaan 

niin nopeasti kuin oloSQhteet sallivat. Eräs liikemies 

huomautti niist~ ~Jurist8 muu~oksista. joita uusien 

periaatteiden voimaantulon kautta kunkin yk8i~Jisen 

menetelmissään ja toiminnassaan on tehtävä, kun koko 

talouselämä joutuu valtion kontrollin alaiseksi yksi

tyi8yritteliäisyyda~Ai. jOAsa rsjoituksia toiminnallean 

saattaa kohdata joka puolella. Saksan talouselämä on 

epäilemättä kulkemassa suunnitelmataloutta kohti, eivätkä 
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ai tä johtavammatka&n henkiltlt kielll. Kenlallil.lialle

teja kannattavat massat ovat suurelta anl..t.t81tlla 

radikaalisia, vasemmalle kallistuvia aineksia, jolta 

ainoastaan vasemmalle suuntautuva politiikka voi tyy

dyttää. Siitä syystä onkin ainakin Berliinin diplo

maattikunnessa vallitsevana käsityksenä, että Saksan 

talous- ja sosiaalipolitiikka tulee vähitel len yhä 

enemmän sooialisoimissuuntaan kehittyväksi. V81takunnan

kansleri Hitleri n sanotaan haluavan välttää liian ra

dikaalisia uudistuksia, mutta vaikuttavat häneen varsin 

paljon ministeri Göbbels, työrintsm8n johtaja tri Ley, 

jota pidetään liian jyrkkänä, vaarallisena neuvonantajana 

ja Hitlernuorison joht"ja Baldur vo~ ohiraoh, nuori, 

fanaattinen kansal 1issoairu.ieti. Kansleri Hitlerin var

~iL8illA talo~Aasi8inncuvonant&ja on hra Kcppler, jota 

olen kuullut mainittavan päteväksi ~ebeksi alallaan. 

Saksanmarkka ja talouflPoli tiikka. 

Tätä asiaa olen useissa kirjoituksissa koske

tel lut, mutta katson olevan syytä vielä seuraaviin 

huomioihin. 

Valt~]nnaDpankin presidentin Scbachtin vakuu

tuksia siitä, että Rmk. säilytetään kullaosa, ei ole 

syytä epäillä, vaan ovat ne reheJlisesti annettujö. 

Suuressa työohjelmaa käsittelevässä puheessaan t.k. 21 

päivänä vakuutti valtakuuDsDkansleri Hitler samaa, lau-

6uen, että inflatio Saksassa on mahdoton (undenkbar). 
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K3symys on kuitenkin sjitH, riittääkö yksinomaan tahto 

rahan säilyttämiseksi myöskin aikeen menestymiseen, kun 

muu talouspolitiikka puhuu sitä yastaan, mikä on tar

peon tarkoituksen saavuttamiseksi. Että Saksan 

kauppabilanssi silminnähtävästi huononee, ei liene sat

tuma. Autarkiapoli tiiksllaan on Saksa itse ei vain 

estänyt tuontia, vaan myös 8i tonut vientinsä. Nyt on 

se alkanut käsittämään, että vientiä olisi edistettävä 

ja että tät~ varten myönnytyksiä tuonnin suhteen on 

välttämättä tehtävä. Mutta kun tuonti säännöllisesti 

kasvaa ja vienti supistuu, riippunee tämä pääasiassa 

noudatetusta hinta- ja talouspolitiikasta. Ulkomaisten 

raaka-aineiden hintain pieni nousu ei liene tässä 

BUuriarvoinen tekijä. Sen sijaan on siihen vaikuttanut 

kotimaisten markkinain vilkastuttamispyrkimykset, jota 

yritetään juuri alkaneen työnhankintataistelun kantta 

vielä lisätä, sillä tällaisen vilkastuttsmisen täytyy 

johtaa tuonnin lisääntymiseen ja vientiharr stuksen 

vähenemiseen. Kotimaassa houkuttelee nyt suurempi voi 

saantimahdollisuus. Saksan va~stautuminen osaltaan 

vaikuttaa varmaan myöskin tuonnin kasvuun. Tätä osuutta 

on kuitenkin mahdoton määritellä. Luulisi myös, että 

hidas luotonannon laajentaminen, joka on tarpeen työn

hankintaan ja talouselämän vilkastuttamiseeD, johtaisi 

sisäisen hintatason kohoamiseen. Kan Hitler, joka il

melsesti tästä vaarasta on tietoinen, edellämainitussa 

työnhankintaobjelmapuhec8saan uhkasi ~önantaji •• että 

hlD hintojen DOUste8sa ryhtyy mitä jyrkempiin toimen-
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piteisiin. niin on mahdollista, että taloudelliset tosi

asiat osottautuvat keltävlmmiksi kuin poliittiset uhka

ukset. Ei ole mahdollista saada sislmaista korkea

konjunktuuria pitlmllll hinnat matalalla. ~tta toisel

ta puolen korkeammat binnat johtavat kasvavaan tuon

tiin ja supistuv8an vientiin • 

'työttöma• 
Valtion toimenpiteillä viime vuoden kuluesaa 

työttömyys väheni noin 2.5 milj. hengellä olo~teissa. 

joista silloin tein selkoa. Sen jälkeen on tilanne 

pysynyt suurin piirtein DIIluttumattomana; tammikuussa 

työt~ömien luku lisääntyi lähes 200 tuhannella. mntta 

paleutui helmikuussa entiselleen. vieläpä hiukan vähe

nikin. Nyt on uusi hyökkäys työttö~tä vastaan 

alotettm, ja avasi sen kansleri Hitler eräällä tietyö

... 11. Baijerissa 21. 3. pitämällään suurella puheella. 

KuiDka paljon kevään kuluessa työttö~s vähenee. jll 

Dlhtlvlkai. Pyrkimykseni lienee sen täydellinen hävit

t.·iDan. Se tapahtuu osittain ja pääasiallisesti val

tion järjestämillä tiilIä (autotOpt, suon knivankaet. 

rakennustyöt, rautatiet y.m.) • .utta myös työttömien 

sijoittamisella eri teollieuuksiin ja muualle. joiden 

työmahdollisuuksia pyritään lisäämään kotimaistan mark

kinain vilkastuttamisella. 

Konsulimme Itä-Preussisaä kertoi, ettl sie11l 

kullekin työnantajalle. joka työttömän ottaa työhön. 
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suoriteta8D valtion puolesta kutakin työhön otettma 

koh ti Rmk. 2: ~ pii vässA, mikä on vähemmlJn kuin pli

vi t täinen työttÖmyys_TUstua. Koskeeko tlmA vain .. e

taloutta vai kaikkia, jää epAselvlksi. 
Työttö~den torjumisek i tarvitaan runsaasti 

varoja. Hallitus onkin korottanut juuri vahvistaaansa 

1/4 alkavan tal.ousV\loden menoarvion 500 milj. Rmk:11a 

viime vuotisesta juuri tAssä tarkoituksessa. Lisäksi 

on järjestetty eräänlainen pakkolaina, jota tult8Deen 

myös tähän klyttämään. Halli tus nim. hyväksyi pari 

päivää sitten lain, jolla olakl1htiet •• 1yoitettiin 

-.odoat ... an resenirahastoj fi julkisia tarpeita varten. 

Sen mnkBan on kaikkien osakeyhtiöiden, joiden osake

päAoma on 100.000 Hmk. tai enemmin, ja jotka aikana 

1. 11. 33 - 31. 12. 34 jakavat osinkoa yli 6 % edelli

sen vuoden toimizmasta, tuo 6 % ylittävä osinkomäArä 

jltettävl erikoiseen vararahastoon, joka käytetään vel

tion ,osavaltioiden tai kuntien lainoihin. Tämän kaut

ta tahdotaan, selitti kanSleri Hitler yllämainitussa 

PQheeSlaaD, estll, ettei voittoja saa kuluttaa egoiati

seksi hyö~ksi ja liis kollektiviteetin vahingoksi. 

Varojen hankinnasta työttö~den hävittämiseksi on raha

.!Disteri antanut ~stattelun, jossa hän, vastaten 

kysymykseen . mistä varoja saadaan. me. m. sanoo: -daa Geld 

wird gepwapt. Ich kann es ms lau:fendem Etat nl.cht 

geben. .ann ich es aus den Steuern sahlen låSnnte, 

dann brauchtan wir ein suaätzliches Arbeitsprograma 
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nioht. Diesen Pump nehme ioh durchans Dioht leioht~ 

sondern erkenne en, welohe 8chwere Vorbelaetung ftir 

kiiDftige Jahre darin liegt. Es ist 10 geregelt, clasl 

ebenso wie die SteuergutBcheine auch die knrsfristigen 

Kredi te zur Unterstutzung des Arbei tsbesohaffungapro

gramm8 im Laufe von fttnf Jahren abzudecken sind.-

neista. 

Bdellä olen majninnut eriDlisil huomioita} 

sekä poliittiselta että taloudelliselta alalta. Niistä, 

samoinkuin muistakin tiedoituksistani ilmenee, että 

Saksan vaikein kys~s nykyään on taloudellinen sel

vittely. Sisäpoliittinen puoli on jäänyt taaemmaksi, 

vahva halli tusval ta ja -systeemi säännöllisesti luji 

nut. Taloudelliset seikat sen sijaan antavat paljon 

huolta, eivätkä vaikeudet suinkaan ole Vähäiset, var

sinkin jos vielä samalla on pyrittävä kansallissosia

listisia taloudellisia oppeja toteuttamaan. Pessimistit 

ja nykyisen systeemin vastustajat ennustavatkin systee

min kukistumista tähän asian puoleen, optimistit ja 

varsinkin uuden suunnan kannattajat ovat vakuutetut 

asiain selviämisestä suotuisalla tavalla, vaikka se 

jonkun aikaa viekin. JiimemaiDituilla on epäilemättä 

puolellaan se tavaton optimismi, jolla he tulevaisuutta 

katsovat ja joka on levinnyt laajalle massoihinkin. 

Se on epäilemättä positiivinen tekijä, jota ei saa 

aliarvioida ja joka varmaankin auttaa monia vaikeuk

sia voittamaan. 
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Tarkaatelijan, joka joutuu sellaisissa olosuh

teissa toimimaan, kuin diplomaattinen edustaja nykyään 
Saksassa joutuu, on erinomaisen vaikea, a8Doisinpa 

ton, päästä asiain ytimeen käsiksi. Siksi ovatkin 

edelläolevat vaikutelmat vain viitteitö niistä mahdol

lisuuksista, minne kehitys voi kulkea ja tarkoitettu 

pilkkeiksi Saksan sisäisiin tapahtumiin. 
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Berliinissä, 28 p:nä maaliskuuta 1934. 
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ulkoasiainministeriö 1e kunnioittaen ohel1isena 

lähetän raporttini n:o 11 aiheesta: 

! 
Saksan taloudellinen tilanne maaliskuun 

puolivälissä 1934 • 

Ministeri: k~-
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JAKELUOHJEI 

Oli odotettavissa, että yleisen 

rin elpymistä Saksassa ehdottomasti seuraisi suu

rempi rahanniukkuus. Tämä on jo vuoden 1934 en

simmäisinä kuukausina ilmennyt. 

Tuptapto. Saksan teollisuustuotsnnossa on huomat

tavissa edistymistä. TyöttäD,yys väheni tammikuussa 

3,7 miljoonaan (- 285.000) ja helmikuussa 3,4 

milj. (- 400.000) ja oli teollisuudella yleensä 

runsaasti työtä. Niinpä oli esim. terästuotanto 

tammikuussa 1934 58 % suurempi kuin tammikuussa 

1933. ~öskin hiiliteollisuus on hyötynyt yaltion 

työnhankintaohjelmasta. Automobiiliteollisuus on 

~öskin voinut lisätä tuotantoaan ja tekstiili

teollisuus p,ysyä vuoden 1933 saavutustensa tasol

la. KOneteollisuudessa on etenkin a&atelouakoneit

ten ~ti ollut hyvä. 

Tuotannon elpymistä Saksassa osoittaa 

ayöskin sähkövirran k1ytÖD ja rautatieliikenteen 

J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal mlnlaterlölle. 

... _ .... _ ......... _ ............... _1. .. !.~.l.~~~., ..... . .............. . 

UE 2: A 4. 

EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukaUn. 
EI ulkom.aeduatukaen. mutta ulko.aialnmlnlsteriön tiedol

tukann. 
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jatkmTa lisääntyminen. NiiDpI on helmi~ssa la.tattu 

plivittlisin 104.200 v~a, ollen Tastaava plivittai

n8n mIIrä tammikuussa 103.000 vaunua. 

Intta huolimatta tästä edullisesta tilanteesta 

Saksan sisäisillä markkinoilla ei vientiä voitu li

sitä, vaikkapa Saksan hallitus ja liikepiirit parhaan
sa makaan yrittivätkin kehittää suhteitaan ulkomaihin. 

UlkollB,lPkallPpa. 

Vienti nousi tammikuussa 1934 350 ja helmi

kuussa 343 miljo0D88D Rmk:aan. joten se siis on edel

leen vähentynyt .7 miljoonalla markalla (elok. 1933 

• 432, syysk.:a 432. lokak.= 415 ja jouluk •• 424 Jdlj • 
Rmk.). !imI vähennys johtuu osaksi vientihintojen 

laSkusta. v. 1933 Terraten on vienti Tihentynyt ~ös

kin sen ,aoOA nähden. Mitä tulee määrään, oli vienti 

tlmäD vuoden ' helmikuussa vielä hieman edellisen vuo

den määrää suurempi. ArvoDDUkainen eroitua helmikuuhun 

1933 Terraten on siten selitettävissä, että vientihin

nat OTat laskeneet tasan 10 %:11.. latsolD8tta siihen, 

ettl elintarpeiden vienti on jonkunTerran pienentynyt, 

koskee kokoneisviennin väheneminen tammikuusta helmiknu

hun yksinomaan raaka-aineita, ollen nia. hiilenvienti 

edelliseen kuukauteen verraten supistunut. Valmistuot

teiden vienti ei sanottavasti ole DUuttunut. 
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vienti t'p"i- ja helmi1mu8s1 1934 (JDi1j :issa _:i8 .. ) 

Tavararyhlllt tammik. helmik. 

1. Elivät eläimet 0,6 0,6 1,2 

2. Elintarpeet ja juolD8t 13,0 11,6 24,6 

3 • Raaka-aineet ja puoli valm. 77,6 n,4 149,0 
4. Valmistavarat 258,7 259,7 518,4 

Yht. 1-4 1934 349,9 343,3 693,2 
• 1-4 1933 390,5 373,6 764,1 

IiÅgnnxs n lilj! BIk. 

Tuonti nousi tammikuussa 1934 372 ja helmikuussa 378 
joonaan arkkaan, aerki ten 8ii8 6 miljoonan markan tuonnin 

lisääntymistä. Koska tuonnin kokonaisano on yleensll hieman 

la8kenut, johtuu mainittu nousu yksinomaan tuontimUrien 

lisääntymisestä. iDnen kaikkea on helmikuussa lisllntynyt 

raaka-aineiden tuonti, joka jo kumpanakin edellisenä kuukau

tena osoitti noususuuntaa. Kyyntikaudesta sinänsä tämä li

säys tuskin johtunee. Koska helmikuu on tammikuuta lyhy

empi, olisi pikemminkin vlhentyminen ollut odotettavissa. 

Saksan lehdistö sIlittää siten, että -mälrälvänä tuonnin 

lisälDtymiselle oli lisääntynyt raaka-aineen kysyntä, joka 

seurasi jatkuvasta 8uostuisasta tuotannon kehityksestä.n 

Muilla aloilla on hintojen nousuauunta viimeisten kuukau

sien aikana myöskin aiheuttanut tarpeen ylittävän hankin

nan. Tällä koskee etenkin villaa. 
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~g;ti ~llIIIIIi- jg Äg]mikgglll ~~ (milj:issa ak:illa). 

Tavarar,yhmä t tammik. helmik. tammi/helllik. 

Elivät e11imet 3,3 3,8 1,1 

nintarpeet ja juomat 88,1 19,2 161,9 

Raaka-aineet ja puo1ivalm. 224,6 238,0 462,6 

Valmistavarat 22.5 22. 8 112.3 

Yht. 1-4 1934 312,1 3TI,8 149,9 
• 1-4 1933 367,6 347,1 124,7 

Tuonnin 1isääntmipen verrattuna v. 1933 tuontiin 

on 25.2 milj. merkkU. Raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 

tuonti oli vuoden 1933 tammikuussa 2l3,6 mi1j. mk. ja 

helmimussa 200,2 milj.mk., siis noin :0 milj. mk. pienempi 

kuin v. 1934. 

Tämä tuonnin lisääntyminen viennin vähent,yessä 

on vaikuttanut kauppabi1ansaiin romahdusmaisesti • 

Bi1anssi päättyi tammikuussa 1934 22 mi1joonaJtuon_ 

ylijäämällä, ollen vientiylijääml edellisessä kuukaudessa 

49 mi1j. markkaa. Siten on Saksan ulkomaankauppa ensi ker

taa v. 1930 jälkeen taasen osoittanut passiivisaldoa. Hel

mikuussa seurasi uudelleen saksalaisen kauppabilanssin 

huonontuminen ja nousi passiivisaldo aina 39 miljoonaan 

markkaan. 

fransferkqgferenssi. 

Transferkonferenssissa, joka pidettiin Berliinissä 

joulukuussa 1933, lupasi Saksan hallitus annen Hollannin 

ja Sveitsin kanssa tehtävien kauppa- tahi tr8DSferIOpiDUs

ten ratifioimista antaa ulko-.alaisil1e ve1kojilleen ti1ai-
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luuden lausua mielipiteensl niistä sopimnksista. Koska 

transferosuuden supistaminen 50 .:Ita 30 %:iin, jonka 

våltaknnnanpankki päätti, kohtasi useiden valtioiden 

taholta vastustusta, oli Saksan hallitus pakoitettu 

viell kerran neuvottelemaan asiasta velkojiensa kana ... 

Niissä neuvotteluissa, jotka käytiin Berliinissä 25 p • 

tammikuuta 1934, päästiin yksimielisyyteen seuraavasta: 

transferosuus jää 30 %;ksi, _tta skripseille on kulta

diskonttopankin maksettava entisten 50 % asamesta 

67 prosenttia. Tällä tavoin tulevat Saksan ulkomaalai

set velkojat 75 %:n asemesta (50 % ulkomaalaisessa 

rahassa ja 25 % skripseinl) nyt saImaan 77 %. Ihlhti

kuussa 1934 tullee uusi konferenssi kokoonkutsuttavaksi 

käsittelemään saksalaisten ulkomaavelkojen probleemia 

kokonaisuudessaan. Kauppasopimuksia Hollannin ja SVeit

sin kanssa, jotka takaavat heille korkojensa 100 %:sen 

maksun, on pidennetty 30 päivään kesäkuuta 1934. 

Myöskin Sak san lyhytaikaiset ulkomaanvelat jär

jestetään tänä vuonna uudelleen. Vanhan sopimuksen ase

mesta, joka meni helmikuussa umpeen, on helmikuun lo

pulla solmittu uusi luottosopimus (Deutscher Kredi t

Vertrag 1934), joka lienee voimassa helmikuun 28 päi

vään 1935. Tämä on neljäs luotto-sopimus vuodesta 

1931 pitäen. Niitten sopimusten kuluessa ovat Saksan 

lyhytaikaiset lainat vähitellen supistuneet 6,3 miljar

dista 2,8 miljardiin markkaan vuoden 1933 lopulla. 

TIlDI vuonna ei luottosopims 8i8ä111 mitään jatkuvia 

lainojen lyhennyksiä koskevia IIIIIrlyksil (5 % v. 1933). 
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Velkojien antamien tietojen mukajsesti on lyhytaikai.

ten lainojen kuoletus rekisterimarkkojen avulla TUODDa 

1933 jlrjestlytyllyt hyvin. Vuoden 1933 loppuun men

nessä oli kaiken kaikkiaan kuoletettu 406 miljoODaa 

aarkkaa, joista 102 milj. on jälleen siirretty Saksaan 

ja 304 ailjoonaa klytetty _tka- ja mihin menoihin • 

On odotettavissa, ett. jllelllolevat luotot, mlärlltlln 

2,8 miljardia _rkba, kohdakkoin pistuvat siihen 111-
ailluuUlrään, joka on tarpeen Saksan ulkoll8ankaupan ~a

hoittamiseen. 

YaltekpPPIRPenkki • 

IpI.dullis~ ~ppabilanssin seka akrip.eille 

brotettujen ubuj en seurauksena on va1 takuDnanpIII'ki n 
tila tammi-helmikuussa tuntuva,ti huonontunut • 

Yalt'9PPTIlIPkiA tjJ.sn Jttbi~y. (milj ._:i88a) 
31.1. 28.11. 7.111. 15.11I.24.11I. Bro 

376,2 333,5 3l2,9 265,1 245,0 - 1'1~2 
Katetelpoinen valuutta 6,9 6,1 6,4 8,1 11,3 + 10,4 
Vekselit 2844,8 2766,4 2861,8 2833,9 21€D,9 - 83,9 
Loabardit 80,8 248,2 78,3 . ,~,~ . 79~ - 1.7 
Setelit liikkee ... 3458.4 34~,l 3386,0 3'56;6 3293.0 - 165.4 
'talletukset 491,6 530.2 - + 32.6 
Setelikate 11% 9,1 % 9,4 % 8,2 % 8,0 % 

famaikuun lopusta -.aliskuun 24 päiviin 1934 
cm valtalmnllupankki aenettlnyt 131,2 1li1j.a.k. blta
kattee.tun ja on IIeinen set.likate aaaliskuun 24 
plivänl Iaatmlt 8 %:iin. TImI valtalmnnapankin kult.-
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reservin kuluminen olisi vieläkin tuntuvampi, ellei 

Venäjältä olisi saapunut huomattavia kultallhetyksil. 

Pno1iviralliden tietojen mukaan on valt8kunnaDp8nkki 

helmdkuun viimeisen viikon aikana saanut Venäjältä 

40 milj. markkaa kultaa. Virallisen tilaston maan 

nousi Saksan kullan tuonti tammikuussa 1934 21,9 

mi1j. u:aan ja helmikuussa 49,8 milj. markkaan. 

Tässä yhteydessä on mie1enkiintålta merkitä, 

ettei kullasta luopuneita valuuttoja kuten pantaa ja 

dollaria lueta katekelpoisekai valuutaksi, joten annettu 

kuva tilanteesta on todellista huonompi, kninka paljon, 

on mahdoton sanoa. 

VåLtaknnnanpankin kultavaraston supistuminen 

on, kuten taulukko osottaa, jatkunut myöskin maalis

kuussa. Saksan teollisuuden jatkuvat valitukset viennin 

epäsuotuisan kehityksen johdosta, kultav8raston nopea 

pienentyminen sekä viimeiset tiedot Tshekkoslovakian 

kruunun arvon laskusta ovat aiheuttaneet huhut, että 

Saksa aikoo luopua kultakannasta. Valtakunnanpankin 

presidentti, tri Schacht, on katsonut asian vaatimaksi 

kieltää näiden huhujen todenperäis,yyden mitä jyrkimmin. 

Mutta kaikki ylläesitetty osottaa, että ~aksan r~ 

tila on erittäiP vakava ja ett! AYkyisissä oloauhtei.

II tuskin on gdot§jtaviss§ tilantegn parantumistAt 

Valtakunnanpankin tilaa arvosteltaessa on kiiD
toi sata huomioida, että pankin to~inta rahamarkkinoilla 

on kasvamassa. Pankin arvopaperit nousivat helmikuun 

kuluessa 299 milj. markasta 335 milj.Rmk:aan, kohoten ,ii. 



• 

• 

• 

-8-

36 milj. Rmk:lla. 
Pääomamsrkkinoita Saksassa voidaan katsoa BUO

tuisiksi, finanssiministeriö saattoi alentaa valtion 

kassaosoitusten korkokennan 4 3/8 %:sta 4 114 %:iin, 

mikä merkitsee 3/8 %:n alenemista vuoden alusta lu

kien. Saksan nykyisen luottotilanteen arvoituksellisuus 

on nyt niinkuin aikaisemminkin ei luotan puutteessa, 

vaan hyvien luoton ottajien puutteessa. 

Tuotannon elpyminen ja korkeimpien osinkojen 

odottelu ovat vaikuttaneet parantavasti teollisuus

osakkeiden hintaan. Osakkeiden hintojen indeksi kohosi 

joulukuussa olleesta 61,36:sta tammikuussa 1934 10,11 

ja helmikuussa 1934 13,88: aan. Myöskin kiinteän koron 

tuottavien arvopaperien indeksi on kohonnut 9l,91:ään, 

laskeakseen sittemmin helmikuussa jonkunverran • 

Hinnat, 

Ensimmäistä kertaa vuoden 1933 huhtikuusta lu

kien on tukkuhintojen indeksi laskenut tammikuussa 

1934 96,3:een ja helmikuussa 95,8:aan. Tämä johtuu 

maataloustuotteiden hintojen laskusta (92,9:stä 

9l,0:aan ). 

Maataloustuotteiden hintojen aleneminen osottaa 

parhaiten, miten suuria vastuksia hallituksen politiikka 

kohtaa maataloudessa. 

Kuten tunnettua, on Saksan hallitus syyskuussa 

1933 määrännyt minimihinnat vehnälle ja rukiille, takaa

aatta talonpojille tuotteidensa menekkiä. Koska viimei-
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nen sato oli hyvä ja vehnän tarjonta erittäin 

eivät tilalliset voi sijoittaa vehnälnsl. Auttaakseen 

heitä on taasen otettu klytäntöön vehnän vienti 

titodistuksia vastaan ja sitä paitsi saa vehnän 

erikoisia todistuksia, joitten nojalla hänen hyväkseen 

tulee 25 markkaa tonnilta, jotka eivät ole Bdtään 

muuta kuin tavallista vientipalkkiota. 

'lUkeakseen eläinrasvojen hintoja on ne ase

tettu monopolijärjestelyn alaisiksi ja ovat viranomai

set oikeutettuja sälnnöstelemlln eläinrasvojen tuonnin 

määrää. (lIiärlttyä tuontiosuutta Dlääräämättä) 

K~papolitiikka. 

Kuluvan woden alussa on Ranskan ja Saksan 

välillä syntynyt kiihkeä kauppapoliittinen ristiriita • 

Kuten tunnettua, asetti Ranska uudet Saksalle erittäin 

epäedulliset kiintiöt, minkä johdosta Saksa korotti 

tulleja ranskalaisille tavaroille. Ranska vastasi tähän 

sanomal la irti v. 1927 sak&:J8l.ais-ranskalaisen kauppaso

pimuksen 19/4.34. Kumpikin hallitus selitti kuitenkin 

olevansa valmis ryhtymään mahdollisimman pian uusiin 

neuvotteluihin. Koska Ranska on yksi Saksan parhaista 

ostajista, Toi tällä riidalla olla erittäin vahin

golliset vaikutukset Saksan ulkomaankauppaan, 

Saksan vientiin. 

Chilen kanssa on telty uusi sopimus ja toivoo 

Saksa san Taikutuksesta mainittuun maahan jältyneittan 

saatavaasa vapautumista (n. 40 milj. Bmk.). 
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Helmikuussa Saksa solmi uuden kauppasopimaksen 

Unkarin ja Tanskan kanssa. Myöskin PIlol8ll kanssa on 

päästy IOTintoon ja kauppasodan, joka on useita wo

sia näiden maiden välillä jatkunut, voidaan katsoa 

päättyneen. Läpikulkukaupalle Hampurista ja Bremenistä 

on erittäin suuresta merkit,yksestä, että saksalaisia 

läpikulkutavaroita nyt voidaan viedä Puolaan. Kyöskin 

merenkulkua koskeva sopimns on aikaansaatu, joka jär

jestelee tämän kysymyksen osamäärl-perusteiden pohjaLla. 

V81tskpPPan fjp'Pssi~. 

Valtakunnan raha-asiat osoittavat jatkuvaa 

suotuisaa kehitystä. Kuluvan fiskaalivuoden ensimmäisi

nä 9 kuukautena (huhti-jouluk.) päättyi tulo- ja 

menoarvio 162 milj.markan ylijäämään ja fiDaDssiminis

teri toivoo, että tämä lumma riittäisi kolmen edelli

sen kuukauden vajauksen peittämis8«De 
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Berliinissä. 29 p:nä ualiskuuta 1934. 
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/ 
Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 18 aiheesta: 

Oikeusopit -kolmannessa valtakunnassa" • 

-Ministeri: 
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JAKELUOHJEI 
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Kansallissosialiemi on Saksassa pannut 

porvarillisen oikeusvaltion sijaan totalitäärisen 

valta- ja mie1ivaltevaltion, jossa hallitseva puo

lue on ainoa vallenhal tija ja -klyttäjl. PIlolue 

ja valtio ovat identtiset. Kansal1issosialistiset 

perusaatteet ovat tunkeutuneet oikeus elämään ja 

on niillä siellä huolD8ttava vaikutus. Kun oikeus 

ja talous ovat riippuvaisuussuhteessa toisiinsa, 

vaikuttaa edellämainittu seikka luonnollisesti 

maan talouselämäänkin. Sodan ja si tä seur8JUleen 

talouspulan aikana ovat valtiot yhä enemmän 

sekac.ntuneet talouselämään, pyTkien sitä monin 

DII1odoin säänn6ste1emWin ja tämä suunta jatkua 

totaliteettivaltiosaa entistä selvempänä ja jyr

kemplnä. Tähän tulee lisäksi, että uusia lailli

sia keinoja talouselämän ohjaamiseen ja siihen 

vaikuttamiseen on avautunut: ha1linto~aitokset ja 
puolue voivat huoaattavasBa määrä sä rajoittaa 

yksi~isten taloudellista vapautte joko rankaisu-

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIalkal ... mlnlaterllSlle. 
EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukaUn. 
Ei ulkomaaedultukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterllSn tiedoi

tukalin. 
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toimenpiteillä tai 8lknja&n lovelletun ja ~öhemmin 

laillistetun painostuksen kautta. 

Kansallissosialiami on tuonut vähin asial

lisia uudistusaatteita oikeuspolitiikkaan ja mikäli 

niin on tapahtunut, on se lähinnä koskenut rikosoi

keutta, jossa se vaatii rikoksen tekijlP eikä teon 

rankaisemista. Vaikka kansallissosialistinen juridiikka 

hylkääkin roomalaisen oikeuden, asettaen sen sijaan 

keskiaikaisen sakaalaisen oikeuden (jota perustui 

feodaaliseen v&ltasuhteeseen), ei S8 ole voinut käy

tännössä tätä toteuttaa, vaan menettelee varsin varo

vasti. 

-IDI_annen valtakunnan- lainsäädäntö on ollut 

tavattoman satoisa, TIhän on toiselta puolen vaikut

tanut lainsäädännön yksinkertaistuttaminen (valtuuslaki) • 

toiselta puolen totaliteettivaltion lainsäätämisinto. 

Vaikuttavimmat muutokset esiintyvät julkisen 

oikeuden alalla. Vaikkakin Weimarin perustuslaki muo

dollisesti vielä on voimassa, on valtuuslaki ja yhden

lIlkaistuttaminen (Gleichschal tung) johtaneet siihen. 

että puolue täydellisesti hallitsee julkisen elämän. 

Muutokset Yirkamieloikeualaissa vahvistavat ja lujitta

vat puolueen vailmtusta. Puolueen JIIluttuminen julkis

oikeudellisebi henkilöksi avasi uusia vero-oikeudelli

sia teitä (Spendnes8n). samoin Saksan työrintamsn 

(!rbeitsfront) uusi sosiaalinen järjestely. Nämä vero

tavat ovat nyttemmin alistetut rabaministeriön valvon-
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nan alaisiksi. liJl8llssioikeuden alalla on kansan 

vaikutus ja valvontavalta bnsanedustuksen tosiasialli

sen merkityksettömyyden tähden lakaDDut olemasta. Ta

loudellista lainsäädäntöä hallitsee pyrkimys mahdolli

seen autarkiaan sodan var8lta sekä oppi ·kansallisesta 

edusta·. Tässä lienee huomattava mielivaltaisuuden 

lähde, koska valtakunnan johto vapaasti voi määritellä, 

mikä kulloinkin on ·vaI tskunnsn etu· • 

RikosoikeuteQP on kohdistettu erikoista huo

miota. On annet tu laki ja asetuksia poliittisesta ri

kollisuudesta sekä tavallisista että raskaista rikok

sista, sterilisatiosta ja rangaistusten täytäntöÖDpanoa

ta. Huomattava tapahtuma on Preussin oikeusministerin 

ehdotus uudeksi rikoslaiksi, jossa ennenkaikkea pyritään 

seuraaviin seikkoihin: puolueen, johtajan, puolustusjärjes

töjen ja kansan puolustusvoiman suojaamiseen ja 

miseen. Uutuutena siinä on rotusuoja, jonka tarkoi tuk

sena on rodun puhtaana säilyttäminen. Ei kuitenkaan 

ole todennäköistä, että tästä ehdotuksesta koskaan 

tulee lakia. Talous- ja työrikoslain merkitystä lisä

tään korottamalla rangaistuksia ja rangaistusuhkaa. 

Siviiliproslsli -uudistuksen kautta on toteutet

tu käsittelyn suullisuus ja vä1ittö~s, oikeudenkäynnin 

aloite on siirretty oikeusistuimelle, riitapuolien väli

sen oikeudenkäynnin jäykkyys on voitettu. Tämä mene

telmä lienee otettu toisten maiden käytännöstä, joten 
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kansallis808ialistiDen andistu8pyrkimya ei sitlt ole 

keksinyt. Viimemainitun ansiota aanotaan uudistuksesaa 

olevan aaataloudellisen velkasuo;an laajentamista kos

kevan osan. Siviiliprosessimenetelml on niiden uudis

tusten kautta tullut notkeammaksi ja lisännyt tuoma

rinvaltaa • 

TUomari on sen sijaan tullut valtiosta 

pnvaisemmaksi. Bahtikuun 1 päivään voitiin hlnet 

taa ja on hän aaailmankatsomoksellisesti kansallisso

sialististen periaatteiden sitoma. Tlssl puolessa ilme

neekin oikeuselämän uusi politisointi. Tnomarien erot

tamattomu palautuu 1. 4. lIhtien, kun heidän po1ii t

tinen alistumisensa on kieltämätön tosiasia, MQtta ei 

sittenkään enää jää olemaan täysin riippumatonta, va

paata tuomarikuntaa.lrält ei-kansallis80.ialistiset juri8-

tit, joiden kans.a asiasta olen keSkustellut , ovat 

huomauttaneet, ettei tilanne ·Weimarin tasavallasta- tlssl 

suhteessa ole mu-ttunut. 8illl niin silloin kuin nyt

k~. olivat tuomarit poliittisissa asioissa aidotut 

hall itsevan vallan tahtoon, muuten he joko menettivät 

paikkansa tai ainakin oli heidän koho&mi8karriäärinsa 

10pls8a; .... on nytkin. Sen sijaan ovat he edelleen 

tlysin riippumattomat ratkaistessaan ei-poliittisia asi

oita. Kansallis80sialististen juristien radikslisin aines 

ei täS8ä suhtees8a ole saanut johtavien piirien kan

natusta p'yrki~ksilleen. 
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TalouI- ja kauppaoikeuteen on uusi lainläädln

tö toistaiseksi vähemmän puuttunut, mntta tulee vielä 

senkin vuoro, lrnnban aikaa riittää. Kaini ttavampi tapaui 

tällä alalla on perintötilalaki (Erbbofgesetz), joka 

tarjoaa laajan aiDeellisoikeudellisen velkasuojan ykai

tyistapanksessa. Tulevaisuus näyttää kuinka suuri perin

tötilaoikeuden merkitys tulee olemaan. Toistaiseksi ei 

liene varsin lukuisia perintötiloja luotu. 

%yöoikeus muuttuu yhä enemmän julkisoikeudel

liseksi asiaksi, kun valtio -tyän luottamusmiesten· 

(Treuhänder der Arbeit) kautta on ottanut tehtäväkseen 

työ- ja palkkaehtoj en määräämisen. Tätä alaa koskeva 

lainsäädäntö on vielä aivan keskeneräinen, sillä raamd

laki, -laki kansallisen työn järjestelystä", on vasta 

julaistu, toimeenpanoasetukset ovat vielä valmistelun 

alaisina. 

Saksassa jo useita kymmeniä vuosia oikeuden

käytössä lIovelletut n.s. yleisklsusulit (Generalklauseln) 

kuten ~yvät tavat", ·kohtuuton kovuus·, -tärkeä peruste" 

y.m. tulevat kansallissosialistisista opeista varmaankin 

saamaan liallkåiä kuten ·yhteisetu·, ·yksityisetu", ~

sallinen etu· y.m., joiden käyttö saattaa muodostua 

mielivsltaiseksi tai ainakin hyvin vapaasti tulkitta

vaksi. 

Nämä yleiset huomiot lienee syyti panna merkille 

oikeu8oppien kehityksestl kansallissosialistisesaa Saksassa. 
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I 
Ulkoasiainministeriöl l e kunnioittaen ohelli

sena lähetän raporttini n:o 19 aiheesta: 

Suomi ja Saksa • 

Ministeri: 
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JAKELUOHJEI 

UE 2 : A 4. 

Kauppasopimksen syntyminen on epäilemättä 

Saksas8a edullisesti vaikuttanut mielialaan Suo
mea kohtaan. Julkinen sana on runsaasti tapahtu

maa käsitellyt yatävällisess äänansävyssä. Erikoi

s3sti annetaan tunnustus sille, että Suomi on 

osottanut ymmärtämwstä Saksan talouspolitiikan 

uudelle suuntautumiselle. 

Tohtori Pitkäniemi on hallitukselle an

tanut yksityiskohtaisen selostuksen neuvotteluista. 

Seuraavassa haluaisin lyhyesti ~ös niihin kajota. 

Jo alusta alkaen oli selvä, että neu

vottelut muodostuisivat vaikeiksi, mutta kukaan ei 

liene uskonut, että ne tulisivat niin sitkeiksi, 

kuin ne tulivat. Olin neuyottelukuntamme kanssa 

yhtä mieltä siitä, että paras mahdollinen sopimus 

oli saatavissa vain mahdollisjmman nopeiden neu

vottelujen kautta, sillä toiselta puolen eDllle 

olisi menestyksellisesti voineet pitkää tullisotaa 

Saksan kanssa käydä ja toiselta puolen sen joh-

Tavallinen. 
Jakoluohjemallejal 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ... , .. ' ..... mlnlate,.lölle. 
EI ulkomueduatuka.n tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk.en. mutta ulkoa.lainmlnlate,.lön tiedol

tuk.lln. 



dosta Saksan asema olisi neuvotteluissa vahvistunut. 

Helmikuun kauppatilasto osottaa, että Saksan vienti 

edelleen pysyi huomattavan suurena välittömänä vienti

näkin Saksasta Suomeen, mutta on todellisuudessa pal

jon suurempi, sillä Saksan vienti Ruotsiin kasvoi koh

tuuttomasti, mikä voitaneen selittää vain siten, että 

oli kys~ksessä peitetty kauttavienti Suomeen. Maalis

kuun numeroita ei vielä tunneta, mutta olisi ihme, 

elleivät ne osottaisi 88JD88 suuntaa. Helmikuun tilas

ton tunnetaksituleminen aiheutti neuvotteluissa saksa

laisten taholta jyrkemmin kannanoton, mikä meitä suo

malaisia vain vahvisti siinä käsityksessä, että mah

dollisimman nopea so.into oli meille edullisin, tieten

kin mikäli se saadaan aikaan ehdoilla, jotka voidaan 

hyväksyä. Pu.humattaka8D siitä, että jatkuva, pitkä tulli

sota olisi johtanut välien huonontumiseen tai rik·ou

tumiseen muillakin aloilla, poliittisesti ja sivistyk

sellisesti, mikä aikaa ~öten olisi ollut vain vahin

goksi. Varsinkin kun Saksan ja Venäjän välit ovat 

huononlaiset, kuten nykyään, on hyvien suhteiden säily

minen Saksan kanssa poliittiselta kannalta meille var

sin merkityksellinen. Eikä niiden rikkoutuminen valta

kunnan kanssa, joka Euroopan asioihin yhä enemmän tulee 
, 

vaikuttamaan sen oman sisäisen aseman lujittuessa, muu

tenkaan olisi viiasta. 

Neuvostovenäjän suurlähettiläs, jonka eräissä 

tilaisuudessa kauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 

tapasin, sanoi;·teitte Tiis88sti kun nyt saitte va1mii~ 
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l.Ji sopillllksenne Saksan k8Dssa, sillä muutamien viikko

jen kuluttua, kun Saksa on saanut velkakysymyksensä s 

vitetyksi , ja rahataloudelliset asiansa määritellyksi, 

olisi asemanne ollut paljon huonompi ja saksalaisten 

asenne paljon jyrkempi". 

J.buten täytyy todeta, että nykyisen ballitseT&n 

suunnan taholla on Suomeen nähden hyvin suuret sympa

tiat olemassa. Sen huomaan lukuisista keskusteluista 

ja siitä halusta, mikä varsinkin kansallissosialistiselle 

lehdistöllä on saada haastatteluja Suomen oloista. 

on olemassa käsittääkseni varsinkin kaksi aihetta. En
sinnäkin se, että saksalaiset joukot ottivat osaa 

vapautukseen ja että Suomessa siitä saakka on ollut 

voimakkaat sympatiat Saksaa kohtaan. Toiseksi ja vielä 

enemmän siksi, että kansallissosialistit pitävät Suomea 

voimakkaan kansallishengen elähdyttämänä, esimerki1lisenä 

maana, joka on pystynyt huolimatta ruotsalaisesta ja 

venäläisestä vallanalaisuudesta säilyttämään kaikki puh
taasti kansalliset ominaisuutensa, että sillä on kan

sallista voimaa (Urkraft). Urheilulliset saavutukseume 

ovat myös osaltaan tätä kunnioitusta Suomea kohtaan 

ylläpitäneet. 

&omen kanna! ta katsottuna on siis asemamme Saksaaaa 

nykyään varsin edullinen. Mahdollisuudet propagandan tekoon 

kulttuurimme, turi __ e, urheilumme y.m. hyväksi ovat mitä 

parhaat, mikäli niitä halutaan käyttää hyväksi. 



TImI kanaaLlisasosialiatien 8,Jmpatia kivi ~ÖI 

ilmi kauppalopi~sneuvotteluissa. Jo kuukausi sitten 

mainitsi Liettuan lIhettills minulle kuulleensa, ettl 

puolue haluaa sopimsen tehtäviksi. Ja lam parissa 

kriitillisessä vaiheessa neuvottelnln1nnan ulkopuolella 

olevana kiinnitin eräiden huomattavien johtomielten, 

ennenkaikkea hra Daitzin ja Rosenbergin huomiota ayJl

t,yneisiin Taltakohtiin, vaikuttivat he toiminnallaan 

sen, että Tiralliset neuvottelijat muuttivat kanta8DIa 

sovinnollisemmaksi. Alfred Rosenberg. jonka tapaain DOin 

Tiikko ennen neuvottelujen päättymistä ja jolle huo

mautin vielä eai1läolevista Taikeuksista~ lauaui: olemme 

tehneet parhaamme lopimuksen aikaaRsamiseksi. 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän rapor t tini n:o 20 aiheesta: 

Kirkkoriita Saksassa. 

Mi . t . d 1/-
D1S erl:~~-
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Kirkkoriita Saksassa. 
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Saksan oloja käsittelevässä raportissani 

n:o 16 koskettelin myöskin otsakeasiaa huomauttaen, 

että valtSkunnanpiispa MUllerin jyrkät otteet ovat 

hillinneet protestanttista oppositiota, mutta että se 

siitä huolimatta jää kytemään. Samoin huomautin sii

tä, ettei riita katolisen kirkon kanssa vielä kun

nolla ole ennättänyt alkaa, mutta että kehitys näyt

tää kulkevan skismaa kohti. 

Pari v iimeistä viikkoa onkin nopeasti kebi t

tänyt tilannetta sekä opposition jälleen virkistymd

sen kautta protestanttisessa että selvemmän riidan 

alkamisen kautta katolisessa kirkossa. Huolimatta sii

tä, että Suomen lehdistö näyttää runsaasti seuraavan 

asiaa, selostan seuraavassa hiukan .~itl ilmiöitä näis

sä kysymyksissä, sillä niillä saattaa olla huomattava 

merkitys Saksan tulevassa kehityksessä siihen ratkai

sevastikin vaikuttamalla. 

Protestanttisessa kirkossa on opposition ta

holla ryhdytty muodostamaan maallikkopiireissä n.s. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 

UE 2: ••• 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal . . ..... mlnlaterlGlle. 
EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukllln. 
EI ulkomaaeduatukaen, muU" ulkolllainmlnlaterlGn tledol

tukalln. 
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-vapaita synoodeja- virallisen evankelisen kirkon 

keskuudessa, täten pyrkien välttämään julkista riitaa. 

Niiden tarkoituksena on ·saksalaisia kristittyjä" 

vastaan, jotka hallitsevat kirkkoa, puolustaa evankelis

ta oppia sellaisena kuin se Augeburgin uskon tunnus

tuksessa 1530 hyväksyttiin. Vahvimmat oppositiokeskuk

sst ovat Berliinissä, Reininmaassa ja Westfalenissa, 

siis erikoisesti niil lä alueilla, joissa synodaaliaja

tuksella kalvinismin vaikutuksesta on kannatusta. Val

takunnanpiispa MUllerin voimatoimenpiteet kuukausi sit

ten olivat erikoisesti iskuna reiniläis-westfalilaisia 

protestantteja vastaan, jotka reformeeratun käsityksen 

mukaan pitävät kiinni maallikkojen oikeudesta ottaa 

osaa kirkkoasiain käsittelyyn. Jokaisessa seurakunnassa 

järjestetään nyt maallikkojen synoodeja ja täten muo

dostuvat -vapaat synoodit·, jotka vastustavat politii

kan sekottamista kirkon toimintaan. Berliinissä on 

Dahlemin seurakunta opposition keskus ja on siellä 

myös mainitunlainen synoodi muodostettu. SeuraIDlnnan 

pastori Niemöller saarnaa edelleen Dahlemin kirkossa 

huolimatta siitä, että valtakunnanpiispa on hänet 

tanut ja määrännyt komiseaaripast~rin seurakuntaa hoi

tamaan. Seurakunta ei kuitenkaan ole tähän taipunut, 

vaan ilmoittanut komiseaarille, ettei häntä päästetä 

kirkkoon, jos hän yrittää tulla. Kun pastori Niemöller 

8.4. jälleen s88r.Dasi, oli kirkko tungokseen asti täynnä 



ja mielenkiinto entistä suurempi. -Uskomme on tungettu 

puolustukseen·, julisti valtakunDaDpiispan erottama paa

tori. ·Sen on sallittava, että sille määrätään uudet 

rajat ja että siitä tulee maallisen vallan uskollinen 

vasalli jo liittolainen. Kun veroi ja maa ,(mut und 

Boden) tulevat korkeiIDmiksi johtotähdiksi, on kristil

linen usko loppunut.· 

Vastustavien pappien erottamiset jatkuvat. 

Äskettäin on lehtitietojen mukaan erotettu 14 super

intendenttiä ja muuta johtavaa pappia Westfalenissa, 

m.m. maakuntasynoodin esimies Koch. 

Riidan näin jatkuessa protestanttisessa kir

kossa, on se katolisessa kirkossa vaste alkuasteillaan. 

Jo joitain viikkoja sitten teki UUnchenin 

piispa Faulhaber saarnoissaan huomautuksia natsioppeja 

vastaan, joihin puoluelehdistössä kiinnitettiin huomiota, 

ei kui tenkaan millään jyrkällä tavalla. Pääsiäisenä 

antoi paavi sitten huomatun kehotuksensa Saksan katoli

selle nuorisolle pysyä uskollisena kirkolle, mikä keAo

tus jo ainänuå sisältää varotuksen kansallissosialis

teille. Samoihin aikoihin tapahtui pienempi kahekka 

Berliinin lähistöllä, kun noin 300-hitlernuorta hyökkäsi 

n. 200 katolilaisen nuoren kimppuun ja lienee siinä 

mellakassa käytetty tikarejakin. Asiasta ei Saksan 

lehdistö san enemmän kuin kirkkoriidasta yleensäkään 

ole saanut hiiskua sanaakaan, mtta on tietojeni II1Ilkaan 
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tutkims tapahtuman johdosta pantu toimeen. Huoma 

katolilainen hyökkäys on tähän mennessä tapahtunut 

Berliinin piispan Baresin saarnan kautta, jossa hän 

suorastaan nimitti natsien kirkollisia oppeja ·saata

nan sakramentiksi-, joihin kuuluu kirjallisuus, -mikä 

silmiemme edessä kasvaa maasta kuin myrkylliset sie

net, joka on synnissä si innyt , synnissä kustannettu, 

synnissä myyty, mädättääkseen kokonaisen kansan.· Sa

malla puhui hän kaikkien pelosta, -in der heutigen 

Zeit. den Tagen der Furcht und des Bangens, wo jeder 

ml t Bangen in die Zukunf t sieht- • Tämä saarna on 

herättänyt myrskyn kansallissosielistisessa lehdistössä. 

Siellä syytetään katolista kirkkoa pyrkimyksestä 

sekaantua politiikkaan samoinkuin katolilaiset syyttä

vät natseja pyrkimyksestä politisoida kirkko omia 

oppejaan varten • 

Katolinen riita on siis myös ldristymässä. 

Edellä oleva on tarkoitettu kuvan luomiseksi tilan

teesta, mikä saattaa lIIlodostua, jos asiain sallitaan 

omaa latuaan kehittyä, kohtalokkaaksi jommallelmmms' lee 

Historia kuitenkin osottaa, että usl'onnon asioissa 

useimmiten 1'altio on vetänyt lyhyemmän korren. 

Väitetään, ettei kansleri Hitler itse olisi 

halukas ryhtymään taisteluun kirkkoa vastaan, mutta 

että puolue häntä siinä ankarasti painostaa. Jos 

näin on, missä on silloin ~hrerprinzip-? Jää mie-



lenkiintoiseksi nähdä, miten kebi tys tulee kulkemaan, 

Niinkuin jo aikaisemmin olen huomauttanut, saattaa 

poliittinenkin oppositio helposti pesiytyä uskonnolli

siin liikkeisiin, jos niille annetaan tuulta siipien 

alle. 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

läh tän raporttini n:o 21 aiheesta: 

Löhetystötaloe 

Ministeri: ~f(~-
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JAKELUOHJE I 

UI II A 4. 

Kun lähetystötalon kunto on sellainen, että 

se kaipaisi paljonkin kQrjauksia, mutta varojen saan

ti tarkoitukseen riittävässä määrin näyttää varsin 

vaikealta, katson olevan syytä tehdä seuraavat huo

miot ja s~attaa ne Hallituksen tietoon. 

Mikäli minulle on kerrottu, on se kaupungin 

osa , jossa lähetystö sijaitsee, rakennettu suoperli

selle maalle Spree-joen rannalle. Tästä syystä on 

rakennuspohjakin ollut pehmeä ja talot siihen 

vielä rakennettu puupaal.ujen varaan. Tästä s3Ystä 
on llhetystötalonkin perusta pehmeä, niin että talo 

vankasti tärisee suurempien kuorma-auto jen sivuaja

essa ja on varmaankin yhtämittaisessa pienessä 

liikkeessä päättäen siitä, että eräässä asuinhuonees

sani oleva peili h rkeämättä liikkuu. Tämän olen 

maininnut vain osoitukseksi siitä. että tällainen 

rakennus vaatisi yhtämittaisia korjauksia, ettei se 

pääse siinä määrin rappeutumaan, että se luhistuu. 

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja "aIkai .... .... mlnlaterUUle. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukann. 
EI ulkomaa.eduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterl«!n tledol

tukann. 
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Talon nykyisistä puutteel1isuuksista mainitsen 

lyhyesti seuraavaa. Talon seinistä, varsinkin pihanpuo

leIla, on rappaus suurilta aloilta pudonnut ja putoaa 

sateen ja kylmän vaikutuksesta edelleen. Sama ilmiö 

on pienemmässä määrin huomattavissa myöskin kadun puolel

la, jossa se saattaa muodostua vaaralliseksi. Sitä pait

si on tal o päältäpäin niin likaantunut, että se välttä

mättä tarvitsisi siistimistä, tullakseen saman näköiseksi 

kuin muut Alsenstrassen talot. Vesijohdot ovat täällä 

olo aikanani seinien sisällä jo kolme kertaa halenneet 

js kiireellisesti korjattava. Asiantuntija, joka niitä 

on käynyt tarkastamassa, on pitänyt koko vesijohtoputkis

ton uudistamista välttämättömänä, koska vanhat lyijyput

ket jo ovat niin pullistuneet, että hal keamisia yhä 

useammjn tulee tapahtwmaan. Sisäisiä korjauksia ja puh

distustäitä kaikissa kerroksissa kaivattaisiin kipeästi, 

useat lattiat ovat vajonneet kuopalle, ikkunaraamit kai

paavat tiivistystä,katot ja seinät puhdistueta , eähköjoh

dot uudis tueta j n.e. Kaikkiin näihin tarkoituksiin 

olen jo viime vuoden lopulla pyytänyt, annettuani ammat

timiesten eri aloilta tehdä kustannusarvioita, n. puoli 

miljoonaa snomenmarkkaa, millä määrärahalla välttämättö

cimmät korjaukset voitaisiin suorittaa. Ettei tämä meno

erä ole suinkaan kohtuuton, vaan päinvastoin varsin 

vaatimaton. sitä osoittaa se, että arkkitehti Armas 

Lindgren, joka talon aikoinaan tarkasti välttämättö~ä 



• 

• 

- 3 -

korjsoksia ailmllläpitäen, Ulkoaaiainministeriölle 25 

päivänä helmikuuta 1925 plivätyasl kirjeelalän ehdotti 

korjauksiin 56,855 ~., siis jo lilloilenkin kurssin 

mukaan enellllDän kuin laatimani ehdotus. Arkkitehti 

Lindgrenin laaja arvostelu talon kunnosta on muuten 

varsin valail,yaa luettavaa. Fyydetyatä määrärahasta 

myönnettiin silloin kuitenkin vain noin puolet, joka 

meni katon uudistamiseen ja talon lämpöjobtopattereit 

uudistamiseen. Uuden tarkastuksen toimittivat talossa 

Yleisten Rakennusten Ylihallituksen arkkitehti Savonius 

ja dipl.insinööri T. Kranok toukokuussa 1929, jättäen 

lausuntonsa Yleisten Rakennusten Ylihallitukselle tam

mikuun 1 päi vänä 1930. Täsaäkin tarkaatuksessa ehdo

tetaan lukuisa määrä korjauksia, jotka varojen puutte 

kuitenkin suurjmmaJta osalta ovnt jääneet tekemättä. 

KUn välttämättömien korjausten yhä jatkuva 

tekemättäjättäminen johtaa talon yhä suurempaan rappe

ut~seen ja sitä muksan myöskin nouseviin korjaus

kustannukaiin, oli si välttämätöntä niin pian kuin mah

dollista saada käytettäväksi riittävä määräraha korj 

aia varten. 
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Berliinissä, 19 p:nä huhtikuuta 1934. 

OMEN LÄHETY TÖ 

FINLAND H E KJ KJlJ ING 
" . J:i J.-~ I Jy 

9~ 
. ( . .1 '1 ~}f ' -

- r ~ 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t e r i Ö 1 1 e . 

;. 
U1koasiaiDministeriöl le kunnioittaen ohei sona 

lähet än raport tini n:o 22 aiheesta: 

Saksanmarkkn ja transferneuvottelut. 

2 JI~_ 
Mini st eri: / ~~~---
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........................... Saks'pmBrkka ja 

.......................... trgpsferneuvottelut . .......... ... 

Saksan rshataloudellinen asema on edelleen 

yleisen huomion esineenä. Äskettöin julaistu vnltakun

nan meno arvio tslousvuodelle 1934-1935, josta lähetystö 

on jo selostuksen Ministeriölle lähettänyt, osoittaa, 

että valtion tulot eivät riitä sen menoihin, vaan 

että tulevaisuutta rasitetaan tekemällä lainoja koti

maassa, tarpeelli sten menojen peittämiseksi. Kuluvan 

talousvuoden lopussa tulee tulevaisuutta rasitetuksi 

noin 6 miljardilla Rmk:lla, johon myöskin on arvioitu 

tämän talousvuoden alussa o1lut 2 miljardin vajaus 

aikaisempien vuosien talousarvioista. 

Saksan velkasuorituksista on parhaillaan 

ennakkoneuvottelujs käyty Ba8elissa ja alkavat varsi

naiset neuvottelut t.k. 27 päivänä Berliinissä. Valta

kunnanpankin pre8identti Schacht on useaan ottee8een 

niitä neuvott eluja silmälläpitäen elittänyt Saksan 

taloudellista huonoa asemaa ja valtiorahaston kate

yarojen yhtämittaista supistumista sekä kulta- että 

JAKELUOHJE: J.keluohjemalleja: 

.. A1!l.~I.'.~~.P..J!al.l~j;.P.kI.tll.e .... ja .......... . 
~omen Pankille. 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I11k11 mlnllterllSlle. 
EI ulkomlledultuklen tledoltukalln. 
EI ulkomlledultukaen, mutta ulkolllalnmlnllterllSn tledol

tukalln. 



. , 

• 

• 

-2-

aetelivaraatoisaa. Kateprosentti on nykyäln 6-7 vllil

lä. TIllöin on otettava huomioon. ettei , . tteeksi 

ole laskettu kullasta luopuneita valuuttoja, kuten 

puntia ja dollareita. 

Saksan rahataloudellisen aseman näin osoittae&

sa jatkuvaa huonontumistaj ulkoIlaankauppakin kun näyt

tää yhä vain supistumisen merkkejä, kyselin luonani 

vierailleen amerikkalaisen pankkimiehen Henry Mann'in 

käsi~ksiä tilanteesta. Hän totesi aseman huonoksi 

ja oli sitä mieltä, että saksanmarkkaa on vaikea säi

lyttää kultapariteetissa. Prestigesyistä, knn yhä uudel-

leen ja uudelleen kullassapysYEdstä on vakuutettu, ei 

kuitenkaan luopuminen voi tapahtua aivan lähiaikoina 

eikl seD toimeenpanoaikaa voida määritellä. Asiain 

tilaan tulevat tietenkin paljon vaikuttamaan transfer

neuvottelujen tulokset ja vasta niiden päätyttyä on 

mahdol lista tilannetta paremmin arvioida. Todennököinen 

tulos transferneuvotteluista tulee olemaan se, ettei 

Saksa niiden jälkeen tule tekemään mitään velkasuori

tuksia toistaiseksi. Mitä taas markan alentamiseen 

tulee, arveli hra Mann Saksan tulevan toteuttamaan 

sen siinä muodossa, että Rmk:n kotimainen arvo tulee 

pysymään knltatasolla ja ulkomainen arvo leskettavaksi 

määräprosentin, toisin sanoen, tulee olemaan kaksi ra

haa, kotimainen raha ja ulkomainen raha. 

Ai van viime pii vinä on julkisuudessa talou-
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dellisissa ammattijulkaisuissa ruvettu puhumaan siitä, 

että Saksan on myyjiltäön saatava lainaa ulkomaan

kaupan ylläpitämisekseen. Kun raaka-eineiden tuonti koti

markkinateollisuuden vilkastuessa on tullut niin suurek

si, ettei vienti enää riitä sitä peittämään, on edellä. 

mainitunlaatuinen ajatus herätetty, jonka mukaan raaka

aineiden myyjien siis olisi myönnettävä Saksalle luot

toa, koska Saksa muuten ei pysty ostoja maksamaan. 

Tämän kuun 18 päivänä luonani olleelta ulko

ministeri von r eurathil ta tiedustelin, ml tä hän ajatteli 

saksanmarkan asemasta, koska meillä kauppasopimuksen rati. 

fioinnin yhteydessä oli epäilty saksanmarkan pysyväi-

syyttä. 'nisterl v. Neurath sanoi tuntevansa nämä 

Suomessa ilmenneet epäilykset ja vakuutti, ettei saksan

markka missään tapauksessa tule luopumaan kultaparitee

tista, koska Saksan olisi mahdoton sellaista kestää. 

Seurauksena ku:lasta luopumisesta olisi, että kaikki 

välttämätön raaka-aineiden tuonti vastaavasti kallistui

si, mikä taasen luonnon pakolla nostaisi hintoja koti

maassa. Kun tämä seikka horjuttaisi maan taloudellista 

tasapainoa, ei siihen voida mennä. Tulevista transfer

ne~vottelui sta ~li ministeri v. Neurath siinä käsityk

sessä, ettei Saksa niiden j lkeen enää tule suorittamasr 

minkäänlaisia velkamaksuj , 5 115 sama käsitys kuin hra 

Mann'illa. 
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Luonani ollut Englannin suurlähettiläs Sir 

Eric Phipps piti ~öskin Saksan taloudellista asemaa 

hyvin huonona, mtta ei halwmut lausua mitään ennus

teluja kehityksen suhteen. 
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Berliinissä, 19 p:nä huhtikuuta 1934. 
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I 
lkoasiainministeriölle kunnioitt aen oheisena 

lähetän r 'poT tini n:o 23 aiheesta: 

Aseistuksen rajoitus • 
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Ajatus aseistuksen supistamisesta, joka 

vuosikausia on ollut kansainvälisen politiikan 

ja Kansainliiton ohjelmassa, lienee nyttemmin kat

sottava haudatuksi. Olojen kehitys on osoittanut, 

ettei kukaan halua supistaa sitä varustusta, mikä 

on olemassa, vaan päinvastoin kaikki pyrkivät 

lisäämään. Siitä syystä voitaneen asian käsittelyä 

korkeintaan kutsua enää aseistusten rajoittamiseksi, 

jossa on kysymyksessä sen maksimimäärän määräämi

nen, mitä kullakin as~istuksessa saa olla ja 

todennäköisesti on nykyisiä määriä suurempi. 

lisuudessa on siis kys~ksessä aseistuksen lisää

minen. 

Ne pitkäaikaiset keskustelut, joita viime 

ukausien kuluessa asian johdosta on käyty suur

valtojen kesken ja joiden painopisteen! on ollut 

ranskalaisen ja saksalaisen teesin sovittaminen, 

lienevät nyt katsottava epäonnistuneiksi. Ranskan 

eilen (18/4) Englannille jättämä vastaus estää 

JAK E LU 0 HJ E: JakeluohJemalleJal 

Tavallinen. 
" ........ . ... .. .... . .. . ...... . ...... .. _ ••• __ ....... ~ . . . .... . _ ••• • • •• •• •••••••••••••••••••••• • • 44 •• 
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Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal .. ... ministerilIlle. 
EI ulkomaaedustuklen tledoltuksUn. 
EI ulkomaaedustukaen. muttll ulkoaslalnmlnlaterll5n tledol

tukalln. 
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suurlähettiläs Sir Eric Phipps, jonka mielipidet 

asiasta tiedustelin, sanoi Ranskan tällä vastauk

slllaan sulkeneen kaikki portit vastaisilta neu

votteluilta ja asian tämän johdosta ajautuneen 

täydelliseen umpikujaan. Valittaen syntynyttä ti

lannetta ja suhtautuen verrattain pessimistisesti 

tulevaan poliittiseen kehitykseen hän sanoi: 

~erriot'n ja Tardieux'n edustama kanta näyttää 

saaneen Ranskan koko hallituksen puolelleen eikä 

tulevaa kehitystä suinkaan ole helppo arvioida.-

Mi tä Saksan kantaan tulee ei siinä 

ole odotettavissa mitään muutosta. Saksa tulee 

pitämään kiinni siitä, että se ainakin muodolli

sesti tulee saamaan tasa-arvoisuuden ja tasa

oikeudellisuuden ja että sille ~önnetään riit

tävä puolustuskyky. Kansallissosialismi on tavat

tomassa määrässä, aivan liiaksikin, nostanut 

kansassa sekä kansallistuntoa että puolustustah 

Ei ole syytä vähintäkään epäillä seuraavia 

ministeri Röhm'in. S.A-joukkojen esikuntapäällikön, 

sanoja, jotka hän 18.4. lausui diplom8attih1Dnalle 

. ja ulkomeanlehdistön edustajille pitämässään S.A

järjestöä selostavass8 puheessaan, jossa häu kos

ketteli sitä mahdol lisuutta, että joku hyökkäisi 

Saksan kimppuun:· iieder und immer wieder hat 

!dol! Hitler der Welt erklärt, <iass <ias neue 
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Deutsohland ~ dem gigantisohen vor ihm liegenden 

inneren Aufbauwerke lange Jahre des Friedene brau

ohe. Dieser bewusste Friedanswille Deutsoruands llsst 

aber niemandea auoh nur den Funken einer HOffnnng, 

ungestraft an die deutsche Zukunft rUhren zu dt1rfen. 

Jeder Einbrucb in die Reichsgrenzen wird nicht nur 

das neichsheer, sondern das gesamte Volk bis zum 

letzten Mann zur leidensohaftlichen und fanatisohen 

A bwebr berei t finden! Und in diesem Sinne .ird 

allein die Ts~saohe des Vorhandenseins der S.A. 

kanftig jeglichen völkerreohtswidrigen Angriff auf 

das neue Deutsohland zu einem derartigen Risiko 

mach en, dss8 jeder Kriegstreiber ge~en ist, sioh 

ernsthaft zu uberlegen, ob bei dem unbedingten und 

bis ~ letzten entsohlossenen deutsohen Lebens- und 

Verteidigu.ngswillen die Gewinnmöglichkei t fiir dan 

Angreifer mit der Höhe des Einsatzes noch in Ein

klang zu bringen ist! Unter diesem Gesiohtspunkt 

kann man geradezu sagen, dass die S.!. der Gsrant 

den Frieden ' in Uitteleuropa darstellt. 

Das jedoch ist nur eine Begleiterscheinung 

- im Wesen der S.!. begrtindet und ihre !ufgabe ist 

es nicht I • 

/~---..... 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lä etän raportt i i n:o 24 aiheesta: 

Saksan ulkomaankaupan vaikutus sen 

talouselämään. 



• 

, 

• 

......... ..B ... E .. R .. L .. I ... I...N ... l ........... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 .. 2. .. 4 ....•... 

~~~l..t.i:~l . ssa .. 2.6 ... p: nä ..... buh:ti .... ltuuta 19 ... 34. r 
As i a : .... Saksan ulkoma8plrnnPan ........... . 
.. ....................... vsikutus sen talous- .......... . 

........................ elämään . .................................................. .. 

JAKELUOHJE I 

. 

Yhä suuremmalla levottomuudella ovat joh

tavat ja vastuunalaiset piirit Saksassa seuran

neet maan ulkoMaankaupan kehitystä, joka Saksan 

kannalta katsottuna on ottanut varsin murheellisen 

suunnan. Seuraavassa olkoon näyt teeksi otettu pari 

taulukkoa kolmelta viime vuodelta, 'otka osoitta

vat kaupan kebi tystä maaliskuussa ja tammi-ms8lis

kuussa: 

Tuonti (milj.Rmk.) 
Vienti ( -• ) 
jktiivi 

Tuonti (milj .Rmk. ) 
Vienti ( _. - ) 
Aktiv.+ tai paS8. -

1I1 1,1§mg 
1932 1933 1934 

364 362 398 
527 426 401 

+ 163 +64 +3 
Tammi-maal iskuu 

1932 1933 1934 
1245 
1607 

+ 362 

1017 
1191 

+ 114 

1148 
1094 
-54 

Huoleatuninen kehitykseen ei ole 

kun tietää. ettl Saksan maksukyky nykyään kokonaan 

on rii puvainen ulkoJD88Dbu en aktiiviauudest 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. Tavallinen • 
• ..,_. __ • .•••• u · ........ .. . ........ . _ •• ' . .. _ •••••••••• • ••• •• ••• -. .. . ..... . .. ....... .. ... .. , ••••••• 

Tavallinen ja IIaakal . . minlaterlölle. 
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tukann. 
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Sentähden onkin vakavasti lUvettu harkitsemaan DOlldate

tun talouspolitiikan edullisuutta ja autarkisten pyr

kimysten haitallista vaikufusta ulkomaankaupan kehityk

seen. Julkisissa tilaisuuk~issa ovat ~an johdosta 

vastuunalaiset henkilöt esittäneet hiukan muuttuneita 

mielipiteitä talouselämän hoidosta. 

Ibero-!merikaDisehe lnstitutin ystävien vuosi

päivillä Hampurissa t.k. 14 päivänä esiintyi ulkoasi

ainministeri v. Neuratb. Po.heessaan, jonka pääkonsuli 

Lundström laajemmin raportissaan n:o 1 on selostanut, 

bra v. Neurath toteaa, että iskusana -autarkia", joka 

useissa piireissä on näytellyt tärkeää osaa ja ulko

herättänyt suurta huomiota, kaikissa Saksan vai

vai iss8 piireissä on voitettu kanta. Tosin 

v sa elintarpeissa ja raaka-aineissa saatt~a 

do_lisi riippumattomaksi vastnnvists ulkolaisista 

tuot teista , mutta m&an keskeinen asema Euroopassa vaa

tii ymmärtävää ja vastavuoroisuutee~ ~rustuvaa suhta

utumi sta muihin maihin. Toisena huomattavana seikkana 

mainitsi mini teri välttämättömäks i harkita, onko vapaa 

t avaravaihto ja ehdoton suosituimmuus paras kauppapoli

tiikan periaate maailmassa. Se on epäilemättä ollut 

sitä Saksalle, mutta kauppapolitiikan viime vuosien 

k~hitys on jo vienyt sivu tämän periaatteen. Eri 

puolilla toimeenpannut valuutta- ja kauppapoliittiset 

rajoitukset ovat myöskin pakoittaneet Saksan siirtämään 
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välttämättömät tuontinsa niihin maihin, : otka ovat val

miit ostamaan Saksan tuotteita. 

T.k. 22 päivänä piti valtakunnan maatalous

ministeri Dar~ Baijerin talonpoikain suurkokouksessa 

MUncheni .sä, jossa useampia kymmeniä tuhansia Baijerin 

talonpoikia oli läsnä. puheen uudesta maatalouspoli

tiikasta, jossa hän myöskin kosketteli ulkomaankaupan 

umpikujaan ajautumista sekä Saksan viimeaikaisen maa

talouspolitiikan vaikutusta siihen. Tämä mielenkiintoi

nen puhe, jonka lähetystö erikseen laajemmin tulee 

selostamaan, on siitä huomattava, että maatalou8~isteri 

siinä tunnustaa välttämättömäksi luopua aikaisemmasta 

autarkiakannasta j& tekemään mahdolliseksi maatalous

tuotteiden tuonnin ulkomailta. Hän sanoo m.m.: Juuri 

tänään, jO_loin ulkomaan valuutan pula meidät 

rajoitt amaan tuontiamme. olemme me talonpojat tilaisuu

dessa ja myöskin valmiit ottamaan niskoilleDllle uusien 

ulkomaalaisten elintarpeiden ja erinäisten raaka-ainei

den lisätuonnin, niin, vieläpä sitomaan ulkomaille hei

dän myyntimahdollisuutensa Saksan markk' oilla ja 3en 

kautta luonnollisestikin vastavuoroisuuden perusteella 

jälleen lisäämeän saksalaisten tuotteiden vientiä. 

Voimme tehdä tämän muuttamatta katsantokantojamme, koska 

olemme saaneet ~ikaan järjestyksen omaSS6 talossamme. 

Voimme joka hetki tarkoin valvoa mitä meillä on, 

mitä me tarvitsemme ja mitä sen johdosta voimme 

kaa ulkomailta maahan.-
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Valtakunnanpankin presidentti Schacht selittää 

päivää ennen transferkonferenssin alkamista, että Saksan 

taloudelliseen asemaan on vain kahdelta taholta apua 

löydettävissä : toiselta puolen lisäämällä Saksan v~ ntiä 

maai1msnkaupan vilkastuttamisen kautta ja toiselta puolen 

velkoj ain myöntyudsen kautta korkomääriin nähden ja kuo

l etusten ja korkomaksuj en lykkäämisen avulla • 

Pyrkimystä vähemmän radikaa1isiin toimenpiteisiin 

talouselämässä osoittaa myöskin seuraava seikka. Saksan 

teol lisuus- ja kauppapäivien presidentti v. Rentelen, 

joka ~ö8kin 61i Saksan kauppaeemmatti~lnDan johtaja 

(FUhrer des Re ichsstandes des deutschen Handels) on 

vapautettu kaikista toimistaan eli kuten täällä on 

sanot tu wbeurlaubt-. Ollen ollut . yksi tähän saakka 

vaikutusvaltaisimmista miehistä suhteiden järjestämisessä 

kansallissosialistisen valtion ja maan talouselämän vä

lillä, joutuu hän nyt syrjään. Tämön äkilli sen muutoksen 

sanotaan aiheutuneen erimielisyyksistä talousministeri 

Scbmi tt' in kanssa, joka ei ole pitänyt suotavana niin 

kiireeU.i stä talouselämän ammattirakenteen voimaanpanos, 

kuiI v. Rentalen halusi. v. Rentel en'in pyr1å.myksenä oli 

saada kauppakamarit lujasti käsiinsä ja käyttää niitä 

talouselämän ammattikunnallistuttamisen (ständiscbe Aufbau) 

tukikobtina. Tällä kertaa on 3iis talousministeri Schmitt, 

joka ei pidä liian hätäisistö uudistustoimenpiteistä, vaan 

haluaa tervehdyttää talouselämän sen omilla voimilla, pystynyt 

hillitsemään liika radikaaleja uudistusyrityksiö. 



1 
I 
I , , 

I 
\ ' 

, 
\ , , 
\ 
\ 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: . f: ............................ . 

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

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

_~\~fu~~~:~cl' . 
~. fJ d -

....... .......................................................... , .................... ~~ .. _ ............................... .............. .. . . 

!) . - . 
.............................................................. ............................... ...... ..................................................... / ...................... .. . 



Berliinissä, 2 p:nä toukokuuta 1934. 

. OMEN LÄHETYSTÖ 

FINLA.1IID BES1QCKJ\IING 

U 1 k 0 a S 1 a i n mln 1 s t e r j ö lIe • 

m koasi irurini t eriölIe kunnioittaen oheisena 

h än ra por tini n: o 25 aiheesta : 

Baltianmai et . 

&\:inisteri; ~-

• 



• 

•• 

· ............ B ... .E .. .R ... L. .. l .. .I .. .N ... l ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... .. 4 ... 5 ... , 
Berliini .. ssa .... 2 .. p: nä taukO' ....... kuuta IQ ... 3tL 

Asia: ... ................... ........... ............................................... . 

...... takeet • ........................ ........... ........... ....................... . 

30/4 kävin valtiosihteeri von BUlowin luona 

tiedustel emassa, voisiko hän mainita jotain lisää 

hen, mitä sanoma! ehdistö ssä oli näkynyt ja mi tä Sak

san lähettiläs Helsingissä ienäjln 

le Baltianmaiden itsenäisyyden turvaami 'lesta oli mai

ninnut. Hän kertoi tällöin seuraavaan tapaan, koske

tellen ei ainoastaan tekemääni kysymystä, vaan sen 

lisäksi Saksan ja Venäjän suhteita: 

Saksan ja Venäjän suhteiden ylläpitäRdnen 

hyvinä on varsin vaikeaa niiden täysin erilaisten 

valtiosysteemien johdosta, jotka kummassakin maassa 

va litsevat. Vähän sen jälkeen kun kansallissosia

list inen suunta Saksassa oli saanut val lan käsiinsä, 

oli Jaksa, edelläolevan seikan huomioonottaen, ilmoitta

nut Venä jälle, että huolimatta Venäjän kokonaan toi

senlnise t valtiol lisesta struktuurista ja sisäpoliit-

, tisasta järj estel mästä, Saksa ulkopolitiikassaan tulee 

BU tautwmaan Venäjään ystävällisesti eli samalla ta-

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2 : Ii 4. 

JalteluohjemalleJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalltal .. mlnislel'lOlle. 
EI ulltomuedualulta.n tledollukalln. 
EI ulkomaaedualukaen. mul111 ulkoaalalnmlnlalel'lOn tledol

lukalln. 
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valla kuin aikaisemminkin ja odottaa, että Venäjä me

nettelee samoin. Venä jän suurlähettiläs Berliinissä 

Chintchuk onkin koko ajan täy in lojaalisti tätä 

periaatetta noudattanut; ovatko kaikki Venäjän suur

lähetystön jäsenet menetelleet samoin, on toinen asia. 

Moskovassa ovat korkeat poliittiset järjestöt ja hen

kilöt myöskin suurin piirtein osoittaneet samanlaista 

suhtautumista, paitsi ulkoasiainkomissaari Lit1rinow, joka 

jo pitemmän aikaa on hyvin epäystävällisesti menetel

lyt Saksaan nähden, pyrkien suorastaan rettelöihin ja 

vaikeuksien aiheuttamiseen. Valtiosihteeri v. BUlow 

painosti useampaan kertaan, että tässä ovat kysymyksessä 

hra Li twinowin henkilökohtaiset saksa1aisvastaiset mie

lialat. 

Edelläoleviin tekijöihin perustuen on mahdol

lista, että hra Litwinow teki esityksensä Baltianmaiden 

turvalli suustakeista siinä mielessä, että Saksa siihen 

vastaisi kielteisesti ja EI aisi siitä harmia. Hra v. 

BUlow oli henkilökohtaisesti sitä mieltä, ettei suurlä

hettiläs Nadolnyn olisi pitänyt Litwinowin ehdotusta 

ollenk an ottaa vastaan, vuen heti huomauttaa, ettei 

hän voi sitä hallitukselleen esittää, koska se Saksan 

kannal ta oli IDB.hdoton hyväksyä. Suurllhettiläs Nadolnyn 

argumentit kuitenkin ovat myöskin riittävän painavia 

hänen menettelJ~sä puolustukseksi, sillä hän 

rattain kylmiin Saksan ja Venäjän välisiin suhteisiin, 
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joita olisi yritettävä parantaa ja täst~ syystä tätä

kin ehdotusta t arkoin harkittava, eikö sitä jossain 

muodossa, jonka Saksa voisi hyväksyä, olisi voitu käyt

tää. Ehdotusta olikin kaikin puolin ja perusteellisesti 

Berliinissä tutkittu, mutta huolimatta parhaimmasta tah

dosta tultu kielteieeen tulokseen ja Moskovalle annettu 

sen mukainen vastaus kuin mitä ministeri BUsing Hel-

a issä Herra Ulkoasiainministerille on ilmoittanut. 

~aksa ei ole voinut hyväksyä ehdotusta siksi, 

ettei se nykyääIf pidä Venäjää minkäänlai~ena vaarana 

Baltian valtioil le, että se itse monta kertaa on va

kuuttanut, ettei se halua sekaantua asianomai~ten mai

den iteenäi~teen sitä uhkaamalla ja ettei se myöB

k.&än näe mitään kolmatta valtiota, joka voisi maini t

tujen maiden turvallisuudelle oUa vaarallineno Ennen 

kaikkea ei Saks kui tenka8D voinut ehdotusta hyväksyä, 

koska se peri8atteelli~Asti §i koskaan voi suostua kah

den (tai useamman) valtion väliseen sopimukseen, joka 

koskee kolmansia maita, jotka eivät ole asiassa mnkana. 

Viimemainitun seikan merkitystä korosti valtiosihteeri 

useampaan . kertaan. 

Samalla kun hr. v. BU10 valitti sitä, että 

Li twino oli saattanut Saksan sellaiseen asemaan, joka 

pakotti kielteiseen vastaukseen, täten aiheuttaen Litwi

nowille t~lmenpiteissään tappi on, tuntui siltä, kuin pi

täisi hän Li twino in yhä kasvavaa asemaa ja vaikntus-
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valtaa MOskovassa tosiasiana. Ilmeisesti tuomitaan täll

lä vakavasti, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä 

Li twinowin mielialan parantamiseksi Saksaa kohtaan. Kun 

Saksa vuosi sitten ratifioi n.s. Berliinin sopimuksen 

Venäjän kanssa, pidettiin sitä täällä hyvin tärkeänä 

valtiotekona, jolla tahdottiin osoittaa, että aksa huo

limatta sisäisistä erilaisuuksista Venäjän olojen kans

sa, haluaa sinnepäin ylläpitää hyviä suhteita ja huo

mautettiinkin tästä erikoisella painolla oskovessa. 

Siel läpäin ei kuitenkaan tälle teolle annettu sitä 

arvoa, minkä se ansaitsee, vaan väheksyttiin sen merki

tystä. 

Kun Saksa on perustellut vastaustasn samoilla 

sei oilla, joilla Suomi aikaisemmin katsoi puolelais

venäläisen riippumattomuustakuun tarpeettomaksi, ei ollut 

ihme, ttä kun samana iltana kuin ede läselostettu 

~eskust elu hra v. BUlo 'in kanssa oli tapahtunut, eräis

sä kutsuissa jouduin keskusteluun Auswärtiges Amtin 

poliittisen osaston päällikön "eyer'in kanssa, hän en

simmäiseksi iloisena h~omautti: -nyt on varmaankin 

Suomi tyytyväinen aksaan-. Muuten ovat useat täkä

läiset virkatoverini olleet varsin uteliaita asian 

~~hdosta ja erikoisesti kiinnittäneet huomiota8D sii

hen seikkaan, että Venäjä on pyrkinyt sopimkseen 

asiaakoskevien mieltä kysymlttäo Litwinowin Saksan 

julkaiseman kommunikean johdosta antama lisäsel itys katso 

Saksassa hyvin heikoksi ja koko asia loppuunkäsitell yksi. 
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Aseistuskysymys '/ 

Ministeri : ~ 
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JAKELUOHJE : 

UE 2: A 4. 

Ranskan vastauk en johdosta aseistuakysymyk

ses3ä, joka näyttää sulkeneen portit jatkuville neu

vot teluille ja joka Saksassa hämmästyksellä otettiin 

vastaan, on ulkoministeri von Neurath Saksan lehQis

tölle antanut saksalaista kantaa valaisevia tietoja. 

Tässä selo stuksessa uudi stetaan ne Saksan v8atittUk

set tasa-arvois~udesta, 'otka jo y1 31sesti ovat tun

netut ja huomautetaan, ettei Saksan suhtautuminen 

suinkaan ole antanut vähintäkään sitovaa perustetta 

äkilliselle paolle jatkuvista neuvotteluista. Vai keu

det ovat pääasiassa neuvotteluissa tulleet Ranskan 

taholta, joka joka kerta kun sovintoon on oltu 

pääsemäi~illään, oc vieri t tänyt esiin uuden kysymyksen 

uusine vaikeuksineen. Ei voida olet t ea miltään halli-' 

tukselta, että se jät tää maausa turvallisuuden ja 

kohtalon epämä "räiseksi aj aksi toisten valtioiden 

mieli vallan ja harkinnan alaiseksi. Ultimatumien, dik-
taattien ja yksipuolis t en järjestelyjen aika Saksaa 
vastaan on tietenkin jo ohi. Vain hyökkäyksiä vastaan 

JakeluohjemBlleja: 

Taval linen. Tavallinen. 

• 

Tavallinen ja III.kal mlniet ,.llSlIe. 
EI ulkomaaedustuksen tiedoltukllln. 
Ei ulkomaaeduatuklen. multa ulkoas lBlnmlnls le,. llSn tiedol

tukalin. 
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turvattu Saksa voi täyt tää ne rauhantehtävät, jotka sille 
Euroopan keskustassa kuuluvat. Puolustuskyvytön Saksan val
takunta johtaisi lopuksi historian kaikkien lakien mukaan 
valtataistelui i n ja Euroopan mannermaan sekasortoon. ~gen 
die anderen Regierungen die grosse Chance benutzon, die 
ihnen die ~ich9regierung unter ihrer starken und 
Ftihrung bietet. Unsere Hand bleibt auch weiterhin zur Ver
ständigung ausgestreckt, es kommt nur auf den Entschluss der 
andere. egierungen an, diese Hand zu ergreifen. w 

30/4 kysyin valtiosihteeri von Btllowilta. oliko 
aseistuskysymyksessä Ranskan vastauksen jälkeen mitään 
uutta kuultavissa. 

Herra von Mow mainit si tällöin. etteivät 3uvichin 
keskustelut Lontoossa ole asiallisesti uutta tuoneet. vaan 
että sekä Lontoo että Rooma ovat edelleen epäti etoisia 
siitä, mitä nyt olisi tehtävä. Toiselta puolen ovat mo
le~~t edel lämaini tut paikat sel villä siitä, ettei ollut 
sallittava näinä päivinä suuanit~ltua komissionin kokoon
tumi sta, jossa yksinomaan Ranskan kannall e olisi propa
gandaa t ehty, v 8D oli lykkääminen (toukokuun lopulle) 
tarpeel linen. Tällöinkään todennäköisesti ei muuta saavute
ta kuin vnlitteluja neuvottel ujen epäonnistumisesta. Näyt
täb hyvin epätodennä öiseltä, että mitään sovintoa voidaan 
saada aikaan, kun tilanne on sellainen, miksi se on kehi t- . 
tyn t , s.t.s., että Saksa on valmis englantilais-italialai
sen ehdotuksen pohjalla saamaan sopimuksen aikaan, että 
Italia noin 100 prosenttisesti ja Englanti noin 80 
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prosenttisesti on suostunut niihin muutoksiin,joita 

Saksa on ehdotukseen halunnut, mutta Ranska kokonaan 

kieltäytynyt sillä pohjalla neuvottelemasta. Toiselta 

puolen taas on Banskan ehdotus sellainen, että Saksal
le on m2hdoton sillä pohjalla keskusteluihin ryhtyä. 

utama päivä sitten nimitti Saksan presi

dentti S.S.-joukkojen standarttikomentajan (vastaa ryk

mentin komentajaa) Joaohim von Ribbantrop'in toimeen, 

jota kutsutaan ~eauftragter fur Abrtistungsfragen-, 

Tiedustelin valtiosihteeri v. Moril ta merki tsikö tämä 

nimitys sitä, attä aseistuskysymyksen käsittely otetaan 

pois Auswärtiges Amtil ta ja siirretään mainitulIe her

ralla, joka on kansleri Hitlerin luottamusmies. Herra 

v. Btilow huomautti tähän, ettei asia ollut niin, vaan 

että koska on osoittautunut vaikeaksi yhtä mittaa 

kutsua suurlähettiläitä kotiin suullisiin neuvotteluihin, 

he kun ovat asemapsikoissaan sidotut kaikenlaisten 

kutsujen ja muiden velvol lisuuksiensa tähden, on pidet

ty tarpeel lisena määrätä erikoinen henkilö, joka aina 

voidaan lähettää viemään ohjeita suurlähettiläille ja 

asettumaan yhteyteen asianomaisten vierasmaalaistenkin 

johto enkil öiden kanssa. v. Ribbentrop on jo käynyt 

tällaisissa neuvottelulssa Varsovassa, Pariisissa ja 

Lontoossa ja ollut keskusteluissa myöskin asianomais

ten maiden ulkoministerien kanssa, mutta kun hänellä 

tähän saakka ei ole ollut minkää~aista virallista 

asemaa, on hänen toimintansa ollut vaikeampaa, mikä 
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estEivä seikka edelläolevan nimityksen kautta nytteJ!lllin 

on poistettu. I V. Ribbentrop työskentelee Auswärtiges 

Amtissa, jossa hänelle on varattu työhuone. Hän on 

niin ollen kiinteässä kosketuksessa Auswärtiges Amtin 

kanssa, mutta on tosiasiallise~ti katsottava kan~leri 
Hitlerin luottamusmieheksi aseistusasiaa varten, mitä ky

symystä kanslerin välittömän valvonnan ja ohjauksen 

alai sena hoidetaan. Herra v. Ribbentrop ei tule olemaan 

observaattorina Geneven aserii~takb.ouksessa toukokuun 

lopulla eikä sinne Saksasta ketään mautakean lähetetä. 

Saksan näkökanta täest1 kysymyksessä on sama kuin aikai 

semmin, joten aan suhtaut~sessa asiaan mitään 

ei ole odotettavissa. Tämä oli hra " v. BUlowin selitys. 

Kun hän lisäksi huomautti kansleri Hitlerin tulleen 

levottomaksi siitä, etteivät neuvottelut edisty sen no

peammin ja par mmin, lienee pidettävä selvänä, että 

kaBs1eri " suurin piirtein on ottanut asian hoidon vä- " 

1ittömästi o~in käsiinsä, ~rjäyttäen Au ärti es Amtin 

vä1iasteena. 

Epätietoisuus aseistuskysymyksen tulevan kehityk

sen suhteen näyttää olevan yleinen. Englannin, Ranskan 

ja Italian suurlähettiläät eivöt kysymyksiini osanneet 

antaa edes 01ettamuksel1isia vastauksia. Belgian lähetti

läs oli ainoa, joka jokseenkin varmana käsi tyksonään 

esitti, että koska kukaan ei halua ryhtyä estesota&n 

(guerre preventive), ei ole muuta mahdollisuutta kuin 

jonkunlaisen sopimuksen aikaanstlfiminen. Täll-öin on Rans-
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kan taivuttava englsntilais-italialaiseen ehdotukseen, 

joka ottaa huomioon Saksan tärkeimmät vaatimukset, niin 

katkeralta kuin se ranskalaisista saattaa tuntuakin • 

Tässä yhteydessä voin ~öskin mainita, ettei 

valtiosihteeri von BUlow pitänyt todennäköisenä Venäjän 

liitty~stä Kansainlii ttoon sen jäsenenä, koska Kansain

liiton paktin useat artiklat käyvät täysin vastoin 

niitä periaatteita, jotka Venä jäJlä vallitsevat. Sen 

sijaan piti hän hyvin tOdennäköisenä, että Venäjä 

män kuin ennen tulee osal listumaan Kansainliiton toi

mintaan, olematta sen jäsenenä. Saksa on myöskin 

palaamaan KSnsainliittoon niin pian kuin Kansainliiton 

peruskirja uudistetaan tarkoitustaan vastaavaksi. 

-
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JAKELUOHJE: 

UE 2: A" 

Tiedustelin 30/4 valtiosihteeri von BUlowilta, 

mitä tietoja hänellä oli Ranskan ulkoministeri 

13arthoun matkasta PuolaSl ja Tshekkosl ovakiaan ja 

millaiseksi hän matkan merkityksen arvostelee. Vas

taus kävi seur avaan tapaan: 

13arthoun matkan tarkoituksena oli lujittaa 

Ranskan vaikutusta Puolassa ja Pikku-Ententen maissa. 

Hänen vastaanottonsa Puolassa oli kylmän kohtelias 

ja sai hän siellä vakuutuksen, että Puola tulee 

noudattamaan liitto30pimustanD Ranskan kanssa, mutta 

ei tule sitä laajentamaan. Sa~lla kun tästä on 

Saksalle ilmoitettu, on Puolan taholta lisäksi huoma

utettu mökin ranskalaisille ilmoi tetuksi, että . Puola 

tulee tarkkaan noudattamaan sitä sopimusta, jonka se 

~aksan kanssa on t hnyt ja täyttämään sen määräyk

set. H rra v. BUlow sanoikin ol~vansa va ' tettu, 

että Puola tulee sanansa pitämään. Näin ollen ei 

ulkoministeri Barthou Puolan matkallaan saavuttanut 

mitään uutta eikä muutosta olevaan tilanteeseen. 

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. mlniaterlGlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, muttll ulkoaalalnmlnlsterlGn tledol

tukann. 
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Tshekkoslovakiassa, jossa Benes täydellisesti 

tekee oen, mitä Pariisi käskee , oli vestaanotto luon

nollisestikin l!1mmin, mutts ei sielläkään matkan 

tuloksena voida mitään uutta ja aikaisemmasta poik

keavaa todeta. 

itä Pikku-Sntenten sisäiseen ebjyyteen tule 

huomautti vaI tiosihteeri, ettei s j} niin erinomainen 

ole. Intressit OVAt monessa suhteessa erilai et ja 

tosiasial linen tekijä, joka näi t ä valtioita yhdc 

on yksino en Unkarin kysymys . Herra v. BUlowin kä

sitys oli se, ctteiv .. t näiden maiden ulkoministerit

kään otE. pi tämiään '.onferensseja varsin vakavasti , 

eihän niiden päätöksissä vuosikausiin mit"än uutta 

ole ilmennyt , vaan kerrotaan aina samoja ylei iä asi

oita ja kokoonnutaan p~äasiassa vaikut ksen tekemi

seksi ulosp· ·in. Kun Rumanian lähettiläs Auswärtiges 

Am issa on k··~ n t keskustelemassa s iitä , että Saksan 

ja Rumanian välit voisivat olla pal ·cn paremmat 

kuin mitä ne ov t, jos Saksa olisi huvitettu k~uFpa

suht ei den ~arantamise9taJ on häne l le buomoutettu, että 

Sakea miele lään on valmis kehittämti3n näitä suh

teita valtioiden ken sa, joty~ noudattavat itsenäistä 

poli tiikkaa, ei vätk·· anna toiston ohjata itseään. Jos 

Pikku-Ententekin itsenäisenä esiint isi omal la politii

kal laan, ottamatta ohjeita muualta pä in, olisivat epäi

lemättä suhteetkin aksan kanssa helpommin hoidettav 

sa. 
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Barthoun matkan tuloksista mainitsi Ranskan 

suurlähettilä ,ettei sen tarkoi tu.ksena ollut minkään 

uusien t rkoitu sperien saavuttaminen ja että hra 

Bartbou siihen on ollut täysin tyytyväinen. 
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Berliinis~ä, 2 p:nä toukokuuta 1934. 

SVO~N LXHETY8TÖ 

FINL.I\. . .'~IDS BESKlCKNING 

I 

~r. 
U 1 k 0 a S 1 a i n m i n i s t e ' r i ö lIe . 

Ulkoasiainminist'eri "lIe kunnioi ttaen oheiRena 

lä~etän rsporttini n:o 2e aiheesta: 

Vap np" i" än vie to Saksassa. 

Mini st eri : /~ 
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Toista kertaa 'uh1i kansal1issosialistinen 

Saksa kansallisjuhlakseen val itsemaansa päivä" vapun "i

vää . inaiset juhlnllisuudet o_i kai rki 18 v lta

kwlne s38 järjestetty. Berli"nissä oli ne jä p"ä juhlaa , 

joi hi k i kkiin lkova1 tojen lähetti :f t oli kut ... uttu. 

Klo 9 aamu la Hitle -nuoris juhla , jossa järjestän 

joht ja Ba dur von chiracb piti p"äpuheen ja valts

hmnankansleri terve ti maan nuorisoa. JG.o 2 päiv" lä 

sisäjuhla suure sa oopperassa. valtakunnan kulttluri

kamarin järjestämä, jo sa ministeri Goer els oli • u

jana. Klo 4 i1t päivällä varsinainen valtio'uhla 

(taatsakt ) Tempelhofer-kentäl1ä, jossa valtakunnankan le-

ri i. Ja vihdoin klo illalla 10fpujuh1a kunin-

kaalli sen linnan edu ta 1 J jossa ministeri presidentti 

Gosring esiinty~. Dipl omaattikunta 0 i jokseeru'in 

tarkoin kokonaisuude saan okoontunut p"äjublaan Tsmpel ... 

bofin kentälle, kun sen sijaan muissa juhl issa heitä 

oli vähemmän ja harvoja 1ähettiläitä . Niinpä osa lis

tui allekirjoittanut air.oastaan pääjuhlaan, lähetystä-

JAKELUOHJE, Jakeluohjemalleja, 

Tavallinen • ...... _._ ...... __ ............. _ ..... l'll.y.Bllinen ......... .............. . 

UE 2: A 4. 

TavoilInen ja lIalkll .... .. ministeriOlle. 
EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukllln. 
EI ulkomaaeduatuklen, muttn ulkoaslalnmlnlaterlOn tlodoi

tukann. 
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sihteeri Niskasen edustaessa lähetystöä se ä Hitler

nuorison juhlassa että kulttuurikamarin juhlssse. 

Tempelhofin juhla muodostui piirteiltään 

val tavaksi, läsnä oli 2 miljoonaa ihmistä. Kenttä oli 

niin laaja ja sel laisen kansanpaljouden aiheuttama 

liike nostatti siksi paljon pölyä, ettei juhlaparvek

keelta oen toista ä'rtä juuri voinut eroittaa. Jär

jes~Js juhlassa ol i erinomainen eikä mitään tiettäviä 

h"iriöi tä sa ttunu t. Ohj elmaan kuului p ri musiikki

kappaletta ja v~ltakunnankansleri puhe, jossa hän, kuten 

ministeri Goebbe s tervehdyspuheessaan sanoi, teki toi

minna t an til i' Saksan kansa lee Kuten kaikissa pu

h~issa, moitittiin tässäkin aikaisempaa systeemiä ja 

sen vikoja, arvosteltiin ankarasti niitä kritikoita, 

jotka ol oja arvostelevat pahansuop&isesti, antamatta 

tunnustusta sillektHin, mitä positiivisia saavutuksia on 

ollut, huomautettiin työ t tömyyskysymyksen hoitamisen 

hetke ~lä olevan hal lituksen tär eimmän tehtävän ja 

toistp.n kysymysten tulevan va ta sen jälkeen. Kansleri 

huomautti siitä, että miljoonat entiset vastustajat 

ovat liittyneet kansallissosialistiseen liikkeeseen Ja 

ottavat sie-lä osaa valtakunnan uudestirakentamiseen 

htä tarmokkaasti kuin entiset puolueen jäsenet. Kui

tenkin on vastustustakin olemassa, vars iikin neg tiivisen 

kritiikin harjoittajana, mutta kansan ja valtakunnan 

menestykseksi on kaikki saatava liikkee~ iRkaan. ~Nur 

wenn es uns ge l ingt, die eminenten, schöpferischen 
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persönlichen erte Aller zwm Einsatz zu bringen und 

ausl eben zu lassen, ird die Gesamtsumme unserer 

ationalfähigkeiten zur Augoirkung kommen.~ Koko kansa 

on uudel leen kasvatettava uudessa hengessä, että se 

voisi menestyä. Vasarasta on tuleva taas saksal aisen 

tyomiehen mer kki ja sirpistä saksalaisen tal onpojan 

tunnua. Suunnaten suurimm&n osan' puhettaan täte~ 

kansallissosialistisena oppina Saksan kansal le, koskette

li kansleri puheensa l oppuosassa tunnetulla tavalla 

Saksan kansan tasa-arvoisuu80ikeuksia kaikilla aloilla 

muiden kansojen rinnalla. Hän huomautti vielä, ette~ 

Saksan kansa tum:3 kostoa eikä halua valldtuksia, 

vaan tahtoo kaikille kansoille ojentaa sovinnon käden. 

*Es (Saksan kansa) wird vor allem niemals verzicht 

dar uf Ieisten, ein Volk mit gleichen Hechten zu sein 

es auoh jeder Zeit gewillt ist, ftir die Erhal

des Friedens und der 0 fahrt uf dieser Welt 

geringere Opfer zu bringen, als andere Natio

Sle zu bringen ebenfal ls bereit sind". Kanslerin 

otettiin tietenkin vastaan tavat tomin suosion

o8oituksin. 

sowie 

tung 

nioht 

nen 

uhe 

Kaupunki oli ~et~nkin miljoonien lippujen 

koristama ja kaikkialla~~i kadun vedettyjä tunnuslau

seita, sisältäe~ ~ansallissosia1isti9ia iskulauseita, 

kuten "Vereinte Kraft - Grosses schafft· , -FUhrer be

fiehl - wir folgen- y.m.m. 
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Koko .. tilaisuus Tempelhof-kentällä teki ääri

viivoilta8D mahtavan vaikutuksen, mutta ei sisällÖl t 

tuonut mitään uutta eikä erikoista. Tilaisuuteen 

kokoontuneet massat edustivat kaikkia ammattikuntia, 

·Stände", ollen työnantajat, ~Jöntekijät, virkamiehet, 

liikemiehet, kaikki sekaisin. Niinpä kerrotaan Göer~~f;~ 

marssineen juhlakentälle tavallisena rivimiehenä 

Siemensin tehtaiden työmisten joukossa • 

Ensimätsenä päivänä toukokuuta astui halli 

jälleen askeleen eteenpäin Saksan yhdistämisen me 

säe Tästä päivästä lähtien perustettiin uusi valta-

kunnanmjnisteriö: Tiede ,kasvatus- ja 

ministeriö. Nämä asiat ovat ennen 

kansanvalistus
osavaIti 

olleet eri _w-, 
omina hcidettavina. Ensimäiseksi valtakunn&nministerik

si uuteen ministeriöön nimitettiin Preussin opetus

ministeri Rust. Toisella toimenpiteellä lakkautettiin 

itsenäinen Preussin sisäministeriö ja siirrettiin 

P reussin sisäministerin tehtävät valtakunnan sisäasi
I 

ainministerille. . Hallitus j~tka8 näin ollen johdon-

mukaisesti yhdistämistyötään . 
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Tämän kuun kuluessa olen pariin otteeseen 

käynyt lyhyillä virkamstkoilla Bostock'issa, Lyypekissä, 

Kieli ssä, Dresdenissä ja Leipzigissä, tutustuakseni 

mainituissa kaupungeissa sijaitseviin konsuleihin ja 

konsulaatteihin sekä saadakseni jonkun!aisen kuvan 

vallitsevista mielialoista. KOnsulsattien ja konsulien 

toimi~sn suhteen ei ole erikoisempaa mainittavaa, 

sen sijaan oli mielenkiintoi~ta saada asianomaisen

konsulin kuvaus olosuhteista kussa in konsulipiiri ssä • 

Vaikkakin kuvaukset ·useissa seikoi ssa kaikkialla kUJ
r
-

vät yhteen, on niissä kussakin oma omalaatuisuutensa, 

josta syystä annan sanan kullekin konsulilIe vuo-

• ronsa jt1lkeen. 

JAKELUOHJEI 

Varakonsuli Junge Rostocki ssa sanoi mieli

alan sekä maaseudulla talonpoika isväestön että yhdys

kunnissa työväestön keskuudessa yleensä olevan hyvän 

ja arvostelun js tyytymättömyyden, mikäli sitä esi in

tyy, keskittyvän intel ligenssiin1 josta suuri 

Tavallinen. 
Jakeluohjemallejal 

Tavallinen. 
Tavallln.n ja IIl1l:al .... . .. .... mlnlaterl«llle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, muttll ulkoaalalnmlnlaterl«ln tledol

tukelln • 
..... ........................... -..-... ,.. ......... __ .... _ ............................. "' ......................... . 
UI 2:"" 
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systeemin aikana ennen johtoasemissa ollutta ainetta, 

on joutunut syrjäytetyksi, vieläpä suoranaisiin talou

dellisiin vaikeuksiin. Maataloustuotteiden hintain nou

su aikaisempiin aikoihin nähden on epäilemättä suures

sa määrin tyydyttänyt talonpoikia ja työväClstön ke 

dessa on myöskin edullisesti vaikuttanut se seikka, 

että työmahdollisuudet suuressa määrin ovat lisäänt.y

neet ja työväki saanut ansiota. Niin kauan kuin 

tätä suuntaa jatkuu, ei konsulin käsityksen mukaan 

hallitus tule menettämään joukkojen kannatusta. 

Lj7Pekin konsuli Kroeger sanoi, ettei Lyype

kissä kansallissosialistinen innostus koskaan ole 01-
. ,' 

lut kovin suuri ja ettei viime vuosi eikä tämänkään 

vuoden alkupuoli näytä L.lypeki ssä minkäänlaista talou

dellista elpymistä. Täm" onkin joksenkin luonnollista, 

koska Lmekki elää ulkom ankaupasta ja merenku:. sta 

ja kumpikin näistä on yhtä mittaa taantumassa. 
co 

kohtaisesti konsuli arvosteli hyvin 

sosialistista talouspolitiikkaa, joka ei ollenkaan vas

taa Hansakaupunkien etuja, joiden intressissä on vapaa

kaupan säilyttäminen. Konsuli väitti kansallisaosialis

tis9Esa politiikassa olevan runsaasti kOmDluistisia 

pyrkimyksiä. 

Kielin konsuli Arp kertoi väestön Schleswi

gissä edustavan ehkä innokkainta kansallissosialismda 

koko maassa. Schleswigiläine.n kansa on jonkun verran 
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juroa ja hidasta sekä hitaasti innostuvaa, mutta kun 

sen saa jostakin vakuutetuksi. pysyy se siinä lujasti 

kiinni, menköön sitten vaikka päin seinää. Kielilli

sissä talouspiireissä ollaan noudatetun talouspolitii

kan suhteen varsin levottomia ja yhtä mittaa 

mistä kaikkeen taloudelliseen ja valtiolliseen 

seen rahat saadaan. Veroja tosin on useissakin tapa

uksissa alennettu, mutta kaikenlaiset pakolliset avus

tukset y.m. rasittavat sensijaan entistä enemmän ja 

ne yhdessä verojen y~ssa raskaammat kuin entiset 

korkeat verot. Hän valitti myös, että Hitler-nuori30-

järjestö rasittaa lapsia aivan liika paljon, häiriten 

tavattoI!l8ssa määr""ssä koulutyötä ja riistäen lapset 

suureksi osaksi kodilta. 

Konsulien kuvaukset käsittävät huomattavaa 

alaa Saksan valt skunnas ta , edustavathan ne Mecklen

burgia, Lyypekkiä ja Schleswig-Holsteiniä. Omine. matka ... 

havaintoinani olisi edelliseen lisättävä, että harras ... 

tus kansallissosialistiseen liikkeeseen todella ulko

naisesti näytti verrattain suurelta pitkin maaseutua

kin. Useissa kylissä ja kaupungeissa matkan varrella 

näin S.A.-joukkoja ja Hitler-nuorisoa arkipäivästä 

huolimatta harjoituksissa marssimassa. Suorastaan 

6i kävi katsella pieniä 6-8 vuotisia poikasia, joita 

marssitettiin pitkiä matkoja, eivätkä lyhyet jalat 

tahtoneet riittää tahdissa pysymiseen suurempien rin

nal la. Kysyin eräältä l4-vuotiaalta Hitler-nuorukaiDelta, 
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paljonko hänen on oltava mukana toiminnesst.h Hän 

sanoi yhden illan viikossa kuluvan illanviettoon, toi-

1:18n illan johonkin kansallisaosialistiseen opetustar

koi tukaeen ja aULnUlltai t marsseibin. Kun kaikki nämä 

tilaisuudet ovat pako lisia ja v6ativat epäilemättä 

valmistustakin, ei ole ihmetel t"vää, jos vanhemmat yhä 

enen~än al vat valittaa. Samaa kertoi Lyypekin kon

suli S.A.-jerjestöihin kuuluvi~n, toimessaolevien henki

löiden valittavan. 

Dresdenin konsuli v. Frenckell mainitsi 010-

uhteista toimintapiirisaään seuraavaan tapaan: 

Ta oudellinen elpyminen viime vuodesta lähti-

en on aksissa olut hvvin .. huomattava. en buomaa 

pankkialalla, jolla konsuli itse toimii siitä, että 

pan. ki toi inta on p~ .. : n vilkastunut, samoinkuin aii tä

kin, ett.. s "äs ö" npanij ain panot ovat kasvaneet. Eri

koisen edullisi ssa olosuhteisw8 on &ksin t ekstiili

teollisuus toimi~ut. saaden b, .. .. ansiota, mu t te m ös-

ki muill teol lisuusaloi la on uomst 4 &va vilkastumi

nen todettavissa. ~deliala se ä maaseudulla että var

sinkin työväestön eskuudessa on hyvä ja maan halli

tukseen nähden luottavainen. Konsuli väitti Saksin 

olevan kansallissosislis~in p~ätukikohtia vnltakunnaBsa. 

Konsulimme Leipzigissä, v. Hase, valitti sitä, 

että suomalaiset opiskelijat jokseenkin tarkoin olivat 

hsvinneet Leipzigistä, kun heitä siellä ennen oli 01-
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lut runsaasti. Hän käsitti kuitenkin taloudellisten 

seikkojen olevan ptlävaikuttimena tähän olotilaan. 

Mitä sisäiseen tilanteeseen tulee, ei konsuli v. Hase 

nä ttänyt olevan yhtä optimistinen kuin hänen virka

veljensä Dresdenissä. It se toimien ki rjateol lisuus-

ala la ja om "' t8en ehkä Saksan suurimman kirjaintukku

myyntiliikkeen, vali t t i hän sitä, ettei kirjallisuuden 

ja kirjapainotyön tukemiseksi hallituksen taholta oltu 

mitään tehty, kuten mu illa teo_lisuufl loil la, vaan oli 

se jätetty omin voiIninsa se viytJmääD, mikä seikka 

on kir jamarkkinoita huomattavasti supistanut. Kirjamark

kinateo .lisuus ei vienni Asä nauti nii tä helpoitlksia 

ja etuisuuksia, joita muille aloil le on suotu Ja 

kui tenkin pi t" isi kirjal liCluuden merkityksen propaganda

välineenä olla suuren. - KO~lni stinen salsinp.n toimin

ta t yöväestön keskuudessa Lei pzigin alueella on kon

sul.in muks811 varS1D intensiivi stä, vaikkei sitä toden

näköisesti voida minkäänlpisena vaarana pitä", ei aina

kaan toistais6ksi. Kuinka Saksan yleinen taloudellinen 

asema olosuhtei ssa, joissa ulkomaankauppa on versin 

t yre tynyt . keh:, ttyy, aii tä näytti konsuli o::'evan huo

lissaan. Arvostelussaan osotti hän yleens: ' huomattavaa 

varovaisuutta. 

Nämä lausunnot osottavat, kuinka käsitykset 

ja mielialat ovat erilaiset, riippuen yleisistä olo

suhteista eri seuduilla, asianomai sen mentsliteetista 
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tai henkilökohtaisista eduista. Kieltämätöntä kuitan

kin on, että tyy~ttömiH oleviin oloihin on run

saasti olemassa, osottavathan sen Saksassakin julki

suuteen p .. ··stetyt tiedot va5takohdista, kuten suuri, 

yhä ldristJ . kirkkoriita, kOI!lDl1l1istinen meanalainen 

toi~nta, vastako~dat S.A .-järjestön ja entisen Stahl

helmin välillä , uhutaan viimemaini t un la .kauttamises

ta ja So dten erosta hallitukseo ta), väh~mmän julkisu 

dessa tapahtuva taistelu noudatettavasta tolous- ja 

flnanssipolitiikasta , r.m. Näitä kuikkia ilmiöitä on 

kuitenkin arvostel tava todal li sia valtasuhteita sil~l

läpitäen, 5i lä hallitsevan suunnan voimakeinot 

toistaiseks i riittäviltä kaikenl isten yrityaten nujer

tamiselrsi. Luulisi, et.tä niin kau ku i!l kyetään 

tal on_oikais- ja t yöläisväestölle osottamaan, ett~ 

dän hyväkseen ja olojen parantamise~s' jotair. kou

r~antuntuv a tehdään (mBataloustuotteitten hintat&son 

kohottaminen j a työmahdollisuuksien luominen), ei ole 

syyts 0dottoa massojen asettuvan vastarintaan. Oppo

sitio keskittyneekin nykyään pääasiaosa intel ligenssiin. 

Er"s S.A.-johtoon kuuluva henkilö huomautti , että 

joskus näit .. oppositioilmiöitä m ös hal litustaholla 

suurenne 1 en tarkoituksellisesti, että ne sitä paremmin 

pelotuksen ja vorottava in esimerkki en kautta saat3'siin 

kukistetuiksi. Seikka, j osta on syytä mainita on se, 

että väitetään uolueen sisällä tyytymättömyyttä esiin-
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tyvän niiden ryhmien taholta, jotka eivät ole pääs

seet toimiin tai saaneet tehtäviä, ja tämä tekijä 

saattaa ajan mittaan muodostua vaarsllisemmaksikin 

kuin ulkoapäin tuleva oppositio. Tämän mielialan vah

vuudesta on kuitenkip mahdoton saada mitään varmaa 

kuvaa. Eräs korkeassa asemassa ollut sotilashenkilö 

mainitsi kerran lukuisten tyytymättömie puoluejäeenten 

käyneen ent. kansleri von Schleioherin luona, 8settuen 

hänen kanssaan yhte~~een. 

NiUh~in edelläkerrotuista konsulien puheista 

ilmenee, kes1 itty~ miltei koko heidän arvostelunsa 

noudatettuun talouspolitii!rksaIl. Rahataloudellinen puris

tus onkin ankara ja osottaa v in vaikeutumsen merk

kejä, transf e!'. 'vottelut näyttävät hyvin vähäisiä 130-

vinnonmabdollisuuysia, samoin käy ulkomaankauppa yhä 

edullisempaan suuntaan, mutta sisämainen talouselämä 

osottaa päinvastaista ja elpyminen on ulkonaisesti 

silrrinnähtävä liikenteen vilkastUBdse~sa. Kuinka paljon 

tämä vilkastund en on keinotekoi9~n elvytyksen vaiku

tusta, sillä suurelta osalta se sitä on, jäHköön lä

hemmin määrittelemättä, todettakoon vain, että viime 

systä tähän päivään ero on mer illepanteva. Viime 

vuoden lokakuussa puolikuollut Berliini on nylQ'ään 

varsin vilkasliikenteinen. 

Jo se seivjca, että hallitus vappuna julisti 

sodan -repiviä- arvostelijoita ~ritikaster und Mies-
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macher" vasta osottaa, että tyytymättömyyttä on ole-

massa var in laajassa mittakaavassa, koskei näin voi

makkaaseen t imenpiteeseen muuten olisi tarvittu ryh
tyä, eikä tri Göbbelsin ja muiden hallituksen jäsenten 

teht"vs. tässä hengessä propaganda- ja esi tellrämatkoja 

viikko kaupalla. On ilmeisesti niin, että ihmiset kyl

lästyVät alituiseen pako _liseen juhlimiseen, samanlaisiin 

suurisanais' in juhlapu eisiin. joihin mitään asiallisesti 

uutta ei tule lisää, yh ämittaisiin keräyksiin, 

orgenisointiin ja yliorganisointiin. Ja lis"ksi kaivaa 

taloudellisesti ajattelevien, myös kansallissoslaliat'sten 

piirien mieliä kyaJ~Y3, kuinka maan rshotaloudellinen 

a ema kykenee kestämään ne ankarat rasltuk~et, jotka 

tuottamsttomat työt työttömyyden estämise s' si euttavet. 

Y.est ~kö systeemi kaiken tämän painon, jtiä nähtäväksi, 

lienee parasta olla ryhtymättä ennusteluihin. 
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U1.oas i 'nministeriöll e l(ufin i oi ttaen oheisena 

lähe t~ rsporttini n:o 30 aiheesta : 

Latvian tap htumat ja 

Ministeri: ~~~.-
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..................... Latvian tapahtumat ja Saksa. 

.JAKELUOH.JEI 

UI 1: A 4. 

On l uonnollista, et tä Saka sa Latvian vjime

päivien t apahtumat ovat herättäneet huomiota. Kun 
kansallis90sialistinen suunta yleensä on asettunut 

lamentarismia vastaan , ei ole ihme, että Latviassa 

tapahtunutta vallankeski tystä on täällä tervehditt 

tyydJ t ksellä, rii . pumatta siitä, mitkä motiivit Latvi

assa ol osuhteiden muutokseen ovat vaikuttaneet. 

lähettiläs , joka minul le verrattai n yksityiskohtaisesti 

tapahtu 'sta on kertonut, mainitsi saksal öisten joka 

puolel la, jossa hän niitä t apsa , h~tä onnittel evan 

tapahtuneen johdosta. Itse hän m öSKin näkyy saksalais 

ten kesYuu dessa siitä tekevän numeron. Parhaillaan 

Saksassa vierailevia latvialais ia sanomsl ehtimiehiä 

on kuulem&D mukaan hyvin ju.hli ttu. Tyydy yksellä 

on t odet tu myöskin Latvian hallituksen viimepeiväiset 

toimenpiteet saksa aista boikottia vastaan maassa. 

Tapa )~'uien tuloksena voitaneen sanoa olevan suurempi 

ymmärt~s Saksassa Latviaa kohtaan. 

Miten le distö on auhtautunut Latvian tapah-

Tavallinen. 
.JakeluohJemallejal 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1I.lk.1 ... . ,. .. ...... mlnl.terIGlle. 
EI ulkomuedu.tuklen tledoltukllln. 
EI ulkomuedu.tuklen. mutta ulkoa.lalnmlnl.terIGn tledol

tukalln. 
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tumiin. siitä mainittskoon seuraavat Berliner Tageblatt' 

in ja Börsen Zeitungin kirjoitusten pääkohdat. 

T.k. 16 päivän Ber1iner Tageb1attissa kirjoit

ti lehden päätoimittaja Paul Scheffer, että tieto 

Latvian hallituksen päätöksestä syrjäyttää parlamentti 

tulee äkillisenä, mutta ~ yl lättävänä. Kirjoituksessa 

lausutaan, etttl lakkaamaton puoluetaistelu tuli näkyvi 

parlamentaarisen ajatuksen kokoonkui\~sessa. Kirjoi

tus jatkuu: Riian h&l1ituksen toimen iteet merkitsevät 

uutta eta pia libet&alis-demokraattisen hallitusmuodon . 
häviämisessä Euroopasta . 3uurin lilson-valtio on jou

tunut nyt tärrän kehityksen tielle. ailma voi sitä 

terve tiä tai paheksua. Joka tap9uksessa so on mei

dän päiviemme olemusta. Wilson-valtio perustettiin 

demokratian esitaistelijaksi . Mutta se saattaa säilyä 

vain, jos se kulkee toista tietä • 

T.k. 16 päivän Börsen-Zeitungin kirjoituksen 

pääsisäl t ö on seuraav: Poikkeu til&D valmi ~taminen on 

tapahtunut huolelli~esti ja varovp.isesti. Latvian hal

litu nä ttää saaneen siinä oppia muista maista. 

Tyytymättömyys parIa enttiin ja pelko sisäisten levot

tomuuksien vaarasta, joihin molempiin seikkoihin 

. hallitus vetoaa aktionin~a tueksi, mui tuttavat 

Saksan vallanb1mouksen samanlaiset t~ussanat. 

nen vaara on viime kuukausien kuluessa ollut Latvi

assa suuri. Muistettakoon vain marxilaisten hyökkäykset 

ulkoministeri Salnaisia vastaan, hänen ~uomitessaan 
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sosialistien saksalaisvestaiset toimenpiteet. Marxilais~ 

t en kiihoitus vaaransi myös 

suhteita. Muutamia viikkoja 

saksa1ais-latvialaisia 

sitten Saksan Riian-lihet-

tilään oli protesteerattava Latvian kommunistisen ja 

sosia istisen lehdistön Hitleriin kohdistamien solva

usten johdosta. Kirjoitus loppuu.: 'Jos Latvian halli

tukselle nyt onnistuu tarttua lujalla kädellä aSl

oiden kulkuun ja toteuttaa valtion auktoriteetti tais

telussaan parla.me tarismia ja marxismia vastaan, niin 

suhtaudumme tähän alkuun sympatialla, sillä viime kuu

kausien koke~ksethan ovat osoi t taneet, että marxilai

set vaikutukset ulkopolitiikkaan eivät palvele korke

ampi a intressejä, vaan mitä brutaalisinta egoismia sen 

vastenmielisimmässä muodossa. A 

Venäjän täkä äinen 

tiläs Chintshuk on 10me.1la 

asiainhoita ja (auurlähe t

ja tulee lomalta palat-

tuaan jä ttä ':ön oimensa Berliinissä, palatakseen 

Moskovaan. Uudeksi suurlähettil····ksi tulee Venäjän lä

hettiläs Ankarassa) näytti olevan kovin kiinnostunut 

Latvian tapshtumist&, kos ~a minulta tiedusteli, merkit

seekö muutos Latvian siirtymistä Saksan vaikutuksen 

a ais kai. Vast&sin, etten tiet enkään lähemmin tunne 

olosuhteita Latviassa, mutta että kokemukseni Virosta 

p&1le at minut olett amaan , ettei näin ole asiain l8i ta. 

Pikemminkin lienee tarkoituksena ollut est .. s ekä oike-

ta että vasemma ta tulevat v·.i al taiset yri t kset. 
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JAKEL.UOHJE I 

kehua 

Ei voitane tätä nykyä suurestikasn 

aksan ulkopoliittista asemaa. Hi tler ja 

hänen syst.eminsä ovat saaneet pur jehtia koko 

ajan kovba va t atuu1ta. Berliinistä käs in asioi

ta arvioitaess näyttä~ sil tä kuin se ymmärtä-

m s , jota muuta~q kuuk usi ei t ten englantilaisella 

t aholla ak sa koht aan ilme i , olisi jälleen 

muu ttunut pidättyvämm' ksi . P··i:.:vailruttimena t ähän 

lien~ e ollut Saksan varustautuminen, jota ei 

voida kieltä" • 

Tässä yhteydessä pari sanaa aikai sempi en 

tiedoitusten lis 'ksi aksan varust6utuud sest a . 

Versai lesin sopimushan edellytt .... , ettei Sak c.n 

a ei '8 sas ol l a uur e pi kuin 100.000 miestä. 

Kun viime v'ik}olna olen eri puolille Saksaa 

t ebnJt piysmatkoja autol la, olen kiinnittänyt huo-

miote iihen, että 

runsaasti ollut er1 

Tava l inen. 

eichs~ehrgarnisoneja on hyvin 

puolilla maata, luku isilla 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
-..._' ... ' ....... ..-......... __ .. --... -........................ ............. .... .......... -............................... . 

Tavallinen ja lIalkal .... . . minlaterllSlle. 

UE 2: A 4. 

EI ullc.omaaeduatuk.en tledoltukalln. 
EI ulkomaaedualukaen. muttll ulkoaalalnmlnlsterlGn tledol

tukalln. 
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pikkupai kkakunnillakin. Niitä on o ~,lut todella niin 

runsaasti, että itsestään on herännyt kysvmys , voiko 

100.0 miehestä riittä' niin monelle taholle. Olen 

asiaa er'iltä sotilasasiamiehiltä tieduste lut Ja ovat 

he 
. 
nn e~t eicha ehrin miesluvun jo olevan 2-3 mS1 

kert a niin s ure kuin Verasi lesin so imus edellyt-

Uiu. Kieli ssä k" 
~ 
dess" 1 kerrottiin , että sinn .. ar-

haillaan perustet n suurts ma - ja meTilentotu~ikob-

taa. Eisenachis 8 

mistunutta suurt a 

ht eydescä erään 

mainittiin ja nä tettiin 

l entovonemoottoritehd eta, 

auto~obi itehtaan kanssa 

juuri vlll

joka. on 

ja jonka 

palveluk een on palkattu 400 uutta ammattityöleistä . 

Vii IJ'leai Koina olen niinik"ån u camman .in kerran huoman-

nut suurl!'. .S.-os toja msrSS1van 

18, oeikka, jota aikaise in e1 uuri huomannut . Val-
tio!l poliisivoim a on tuntuvasti suurennet tu Ja saa-

vat poliisit sotilsa.J.lisen Koulutuksen. Tässä li enee 

riitt"vä määrä suuri , alta osalta näkemiäni, mikä osot 

t~a sotila lisen toi rr innan kasvua. Sell isista 

ta kuin aseiden ankinnasta, ei tietenkään ol e niin 

hel ppo ääst.. se.,ville ja kuuluu,.in se smmattimies-

ten tehtäviin. 

J s ede läolevaan vielä lisätään leisesti 

twan tut Saksan varustautumisbudjetin suurent _~is F rät, 

niin voi ymmärtää , että naapurit ovat tulleet levotto

miks~. Ranskalais-saksalaiset suhteet ovat viime 
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ne huomattavasti kirjs~eet ja saksalainen lehdistökin 

alkanut käyttää verrattain terävää kieltä. Englantia 

näyt tää lähinnä saksan lentovoirnien lisääntyminen peloit

t avw. Italian ja aksan suhteet ov t tuntuvasti jääh-

tyneet I erikoisesti Itävallan kysym keen johdosta. Venä-

jän a S 8an väli t ov ... t keikke muuta kuin hyvät ja 

huononsi niitä vielä kansleri Hi l erin jolrrkkä puhe tyä-

rintaman kokoukq ssa n01D viikko sitten, mi El Ventijän 

a iainhoita jan sanojen mu n on herä tän oskovaosa 

s urta närk"st stäo ~ino& maa, johon aksa on n ' S t:J1l 4" t 

jo kun verr:::n ta an ul:tei t en, on Puola, jon.k 

kan:J a mit .... suurem iA ankausko ia e1 liene ny 

ole s • Jaks ssa ele tiin hallituspiireissä siin" 

mistisensa te j vo n a , e tä 0 i Irus Puolan kans a r: ,koisi 

se ii i se ullru .. ii rin , 0 on ak a oli joutun t 

Ja a E< l Sl ei 1e ien v"l' c il1e veSl l e. ei 
... t enk en ole t p$3 tunut , vaan p 1nva t in näy t .. s siltä , 

kuin j ... c.in määrin jo !älventyn . e 'luott mus Saks 

koht a olisi jälleen kasvsnassa. o.>ak .. a ett mat es-
t t finPD_,j -j 1 omaank ja v uutta- aloilla 

ov t 1.J en 1n io taneJt siihen, ei t·~ rruu lIe. ak~alle .. 
alet an tehd' v t aavanl i o.- i vaikeuksia, mikä seikka 

o i heu t ut k t8st~ofimaise suunnan ~ koan kuluv n 

vuorten ul~omD~ kaupassa. ~t~· · kaikki nämä oikat vah-

v ti rmostuttavat v stuunalaisia hallituspiirejä l e1 

ole ihme. Pakottavatko ne SiksaD markan 1 0 umaan 
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kullasta (mikä kysymys jälleen on yleisenä puheen

aiheena) ja muuttamaan oko tähän 

t louspolitiikkansa, jää näht'väksi. 

EdeJlä ei ole kosketeltu sitä suurempaa 

pi enempti" epäluottanusta, mikä Saksaa kohtaan valli t

see sen pienemmissä n apureissa 1 osittain kauem

penakin, olkoon siihen vain näin iitattu. Maini tta

koon kuitenkin pari l l a sanall a u 0 n 3 teutumises 

1 täva1 t aan . Julki suudessa ästä kysym, Ksestä näkyy 

v"hän tietoja ei .li it .. vir li ze ,i sanot tavas i 

käsi te läksän, sillä kansa lis30siali sti sissa piireigsä 

näyt tää e v rma vakaumus ol evan vellalla, et tei 

Saksan t aholta Itävall an suht J ~n t rvitseksan eri-
koise in 

hen, että 

m öhe . io 

itseniiisenä 

t oi m's , sillä kehity ulee kulkemaan sii-

t äv 1 ta kL s:'n:: hedelmänä ennemmin tai 

uto a k is~osi;8 in liin, ulu 91 

k 3a i sosi lj ti3ene valtion ' 8 myö-
re~n ~oLoliittisten olo u teiden salli sss, y dis-

t " l ä "aksaan . It"v~, lsm l' ettilä valitteli 

chi kaanejs , 'oit yht.. mi tt a rajElla t ahtuu 

r ettelöi ", J li r a e.n sm i sina • m., joi den 

hänen htä mittaa on Berliinissä esi t ett"vä 

harmia . Dak n sano 

raj a

johdost , 

pro es

eh-
dis tä uolestaan suhtautuu hyvir. t erävälIä j 1ro

nisell a t vall a, nyk i een It .. v 1 eJl JO si käläi I in 

t& shtumii ne 
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Yleisenä Berliinistä kä in saatlUla vaikutelmana 

tä~ tJ~ sano ,että aksan asema kansainvälisesti edelleen 

on huono '8 isolatio suurempi kuin mit' e uutawia 

' uuksusia aikaisemmin e i vuodenvaihteen tienoilla näytti 

olleen. . hin toi enpi teisiin tämän kehityksen aiheutt 

suunn vaikutuksesta aksassa ryhd tä' ja mitä aseman 

parantamiseksi yritetääll tehdä, sitä harkittaneen halli

tuspiireissä varsin vakavasti. 
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j Ulko.liaiDministeriölle kunnioittaen oheisena 

lIhetän raporttini n:o 32 aiheelta: 

Bulgarian tapahtumain merkitys. 

Ministeri: 
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Bulgariassa tapahtunut siirtyminen diktatuu

riin on Saksassa herlttäDyt suurta huomiota, koska 

tapahtuneessa nllhdllD Ranskan politiikan voitto sekl 

Saksaa että 1 taliaakin vaataan. Asiaata olen saanut 

aeuraavanlaatuilia aelityksil, jotka mielestäni ovat 

yleiaeurooppalaista tilannetta tuvaavina riittävän .!e

lenkiintoisia paperille merkittäviksi. 

Polii ttinen keikau8 Bulgariasaa t.k. 19 pli

vlnl on varsin huomattava ilmiö eurooppalaises.. po
litiikas8a. Että ~8~ksessä on Ranskan politiikan 

voitto, on ila.~atl. Bulgarian llhettills Pariisissa 

on kutsuttu ulkoasiainminilteriksi. kuningas on julia

tukseasaan ilmoittanut pyrkivänsä yatlyYy8sahteiliin 

ennenkaikkea vllittö~en naapuriensa kanssa ja suhteet 

Venäjään aiotaan l11Ii tilassa järjestää. Uusi pällmi

nisteri ja tärkeimmät hallituksen jäsenet kuuluvat 

polii ttiseen ·.lDOw.ryheMän, joka harrastaa lähent~stä 

Jugollariaan ja taistelee I4:ichailorin johtamaa ·Iarow-

järjeatöä (sisäinen aakedODialainen vallankamouajlrjeatö) 

J AKELUOHJ E : J ake luohjemalleja : 

.......................... _ ........ ~'!M1D~ •.......................... 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai minlate r lö lle. 
El ulkomaaeduatuksen t iedoltukslln . 
EI ulkomaaedua1ukaen, muUn ulkouiainm lnlaterUSn ticdoi

tukailn. 



• 

• 

vaataan. wImro'n- toiminta on ollut pläeateenl Balgarian 

liittymiseksi Litvinovin Lontoonpöytlkirjaan hyökklljln 

mIIrittelemiseksi, jossa hyökkäykseksi lålaitetlln myös 

aseistettujen bandiittijoukkojen rajan yli tapahtuvat 

retket. Lii ttymisen tähän pöytäkirjaan sanotaan kni te

kin olevan ensiluokkaisen tärkeä bulgarialaia.vaniläisten 

suhteiden järjestämiseksi ja olisi sekl Bumanian että 

Turkin taholta IIt1Utamia pAiviä sitten &lgarialle huo

mautettu, että tällainen toimenpide avaisi myös tien 

Bulgarian lii ttymi seksi Balkanin sopimukseen, samoiDkuin 

Albanianldn. 'l'lten olisi vihdoin koko BalkaniD alue 

laatu liite~ksi venllliseen turvallisuus sopimussyst eemiin , 

mihin Ranska niin vakaTasti on pyrkinyt, koska Pariisin 

ja Moskovan välillä solmittava -.olemadnpuolinen avustus

sopimus- perustuisi tällaiseen -Itä- ja kaakkois8Uroopan 

LooarDOon-. !Itä tietä pyrkii Venäjä toi eenkin tulok-

seen, ~stanmeren Looarnoon·, Dardanellien kollektiiviseen 

turvaamissopimukseen kaikkien lastan- ja Egeaaaeren rant 

valtioiden keakene Tästä renkaasta puuttui vielä Bulga
ria. 

Bulgarian tapahtumilla on toinenkin puoli. 

InglsDDin lehdistö kuuluu mainitsevan Soiian keikausta 

ItalilP tappioksi. JUlkisuudessa ei ole ollut tunnet

tua, ettl ent. adnisteripreaidentti lInaohanoff Euroopan

.. tkillaen vakavasti oli luunnitellut Bulgarian palaa

mista ItaliaDlinjalle. Tärkeimmät diplomaattiset aaianaa 
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olivat Bulgarian ve1kajlrjeatelykysymy8, Sofia auhtautu

ainen Balkansopimakseen ja kauppavaihtokyaymJs. Ellei 

hiD Lontoossa ja Pariisissa saanut tukea, saattoi hän 

kääntyä Roomaan ja liitt.J1 roo.e!aiseen TODaVaDaopt.Dk

seen. Ei ole lelvyyttä siitä, .illaisin ratkaisuin hra 

lIu lohano ff palasi Sofiaa, mtta jo pohdas aahdollisuus 

Bulgarian liitt~sestä Italiaan lisälsi riskin. Vielä 

. vuosi sitten oli balgarialaia-it81ialainen ystävyys 

tasapainomoaenttina Balkanilla, nyt olisi. se vienyt kah

denlais8n vihamielisen koalition yhteentörmäykaeen. Se 

olisi ollut viimeinen askel Italian aikaansaamassa Jugo

slavian piiri tysrenkaass8 sen jälkeen knin Albanian li

Blksi maaliskuussa Itävalta ja Unkari olivat liit~eet 

italialaiseen vaikutuspiiriin. Täten olisi syntynyt sel

lainen tilanne, jota sil.alläpitäen Balkansopimus tehtiin 

puhtaasti italialaisvastaisena voimarybmänä JUgoslavian 

vaiku tuksesta syntyneine aalapykälineen. Tämä tilanne 

olisi melkein vllttämlttö~dellä tuonut esiin koko 

!driankysymyks en , mikä on ollut se kohta Italian poliit

tisessa asemassa, joka on ajanut sen etsimään tukea 

Saksa. ta. Tlssä paljastuu tähänastisen Balkanpaktimeka

nismin koko vaara ja ranskalais-i talialaisen lähentymi

sen takakylld. Bulgarian kanDasta on niinollen tosiasi

allisesti riippunut, .uuttuisiko tämä kahden suurvallan 

lähentyminen akuuttiseksi sodanvaaraksi. 
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Banskan poli tiikan pääpyrkimyksenI Balkanilla 

on Adriankysymyben Yaimentaminen. 11m tlssl qByJVkaesll 

10Yi ttelu ei ole mahdollinen, voi Banska vain jyrkIllI 

Italian eristlDdsel1ä Balkanilta pitäl asian latenttina. 

Tähän kuulun Italian aseman likvidointi Albanialsa, . 
josta Rooma, aielenkiintoista kyllä, kolme plivlä Bulga.

rian keibhduksen jälkeen kutsui pois sotilasllhetyst6n

al. Vasta sitten, kun Italia tulee vakuutetuksi, ettl 

sen oTet Balkanille sille lopullisesti ovat suljetut 

ja jos Ranska osottaisi valmiutta riittöviin korvsnk

siin Italialle Afrikassa, tekisi Italia arvatenkin suh

teissaan Jugoslaviaan 1SOo kulman, ~kI on välttämätöntä 

ranskalais-i talialai sen ya tlvyyden ja yhteis työn saatta

miseksi effektiiviseksi. Tästl ollaan vielä kaukana, 

mutta epäillä ei sovi, että Pariisissa ja Roomassa 

tähän suuntaan toimitaan. Kansainvälinen aseistautumis

kysymys ei tässä yhteyc. s81 kauppaobj ektina suinkaan 

näy tt ele pieDintä osaa. 

Saksan toimintaan ovat Bulgarian tapahtumat 

sikäli vaikuttaneet, että ministeripresidentti Göring, 

joka parhaillaan on matkalla Jugoslaviassa ja Kreikassa, 

Saksan hyviksi propagandaa tekemIssI ja jonka piti vie

railla .yös Sofiassa, on tämän vierailu likil peruutta

zw.t ja palaa suoraa tietä kotiin. 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän raport tini n:o 33 aiheesta: 

Saksan ulkopolitiikka. 

Kinisteri: ~ • 
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JAKELUOHJE, 

Raportissani n:o 31 käsittelin Saksan 

ulkopoliittista as ..... osottaen sen eristynei

syyden, jossa maa muhun muil.masn nähden nyky .. 

Iän on. Seuraavassa tarkastellaan, mitkä ovat 

olleet ne syyt, jotka tähän olotilaan ovat 

johtaneet ja missä määrin Saksa itse on sii

hen antanut aihetta. 

Pohjimmeisena tekijänä Saksan eristynei

syyteen on tietenkin kansallissosialismin V&l.JLIiO., .. 

Ol o, joka Hitlerin ja hänen apulaistensa julis

taman ulkopoliittisen ohjelman kautta kaikkien 

saksalaisten yhdistämisestä on herättänyt epäi

lyjä Saksan vel tauspyrkilVksistä ja joi ta Hitler 

huolimatta kaikista vakuutuksistaan ei ole kyen

nyt haihduttsmaan. Näin syntynyttä epäluottamusta 

eivät suinkaan ole vähentäneet ne epäonnistuneet 

ja sopimattomalla ajalla tapahtuneet otteet, joiB~ 

ta Saksan ulkopoli tiikka on saanut kärsii. Juu-

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. .. -.. ,._ ........................ ~ ... '" ............. ........................ ~ .................... . 
TavallInen Ja IIlIkal .. mlnl.te,.ll:IlIe • 

UE 2 : A C. 

EI ulkomaaeduatukaen tledoltukllin. 
EI ulkomaaeduatuklen. muUn ulkoallainmlnlsle,.ll:In lindol

tukllin. 



• 

• 

-2-

ri kun suurvaltainväliset 8seistusneuvottelut olivat 

arimmalla asteellaan, julaistiin Saksan lisätty meno

arvio sen armeijaa, laivastoa, ilmavoimia ja S.J:ta 

varten. Pari päivää huhtikuun 17 päivänä julaistun 

Ranskan nootin jälkeen, jossa Ranska, viitaten Saksan 

8seistautUDdseen, hylkäsi välittömien neuvottelujen jat

kamisen, tiedotettiin Sakeasaa asetus valtakunnan il

mailnministeri6n laajentamisesta ja useiden ilmailuvi

rastojen perustamisesta eri puolilla maata. Ja nyt, 

kun yleiskomissioni ja Kansainliiton neuvosto Gen~vessl 

ovat koolla, järjestetään Berliinissä suuri mielenoso

tus afrikalaisten siirtomaiden takaisinsaamiseksi, minkä 

erikoisesti Englannille pitäisi olla epäDdeluista. 

Saarin alueen saksalaisuuden hyviksi järjestetyt miel 

osotukset näyttävät myös ylittävän tarkoituksenmukai

suuden rajat, eivätkä suinkaan ole edistäneet sovin

non syntymistä. Itävallan suhteen noudatettu ärsyttävä 

poli tiikka on myös tähän laj iin kuuluva ilmiö. 

Tällaisiin eptionnistuneisiin otteisiin tulee 

lisäksi se, että Saksan ulkopolitiikkaa hoidetaan use. 

eMma]la taholla. Ulkoasiaiom;nisteriö näyttää joskus 

joutuvan syrjäytetyksi kanslerin välittömästi johtaman 

ulkopoli tiikan kautta, jonka edustajana ulkomailla 

matkustaa hra von Ribbentrop. Sitten tulee yht'äkkiä 

ylimääräisiä amisaarioita, kuten Göring, joka viimeksi 

lenteli Balkanilla, kuten minulle vakuutettiin, osot-
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taakseen mieltään Italiille, jonne hän oli ensin 

aikonut mennA, mtta josta huomautettiin, ettei tIllJ. 

kertaa ol isi eopivaa tul1a. !lllaiset seikat eivät 

ilmeisestikäln helpoita asiain hoitoa, vaan luulisi 

tekevln niiden johdonmu.kaisen käsi ttel~ epäselväksi. 

liten on sitten ulkopolitiikka maan silli

seltA kannalta katsottuna? l8naalle näytetään ulko

poliittinen asema vain virallisessa valaistuksessa 

ja ni in, ettei varjo lankea hallitsevalle suunnalle. 

Ei julkista eikl yksityistä arvostelua saa esiintyä. 

Täten puuttuu täydelleen mielialojen astemitteri, 

mi ten kansa seuraa ulkopolii ttista kebi tystä ja 

kuinka se siihen suhtautuu. 

Saksan hallitus on T iime vuoden marraskuus

sa tapahtuneesta ulkopoliittisesta kansanäänes~kaestl, 

joka sille tuotti tavattoman voiton, kaikesta päät

tien tullut liian luottavaiseksi noudattamaansa suun

taan, eikä riittävästi ottanut huomioon sitä, että 

ulkopolitiikkaan vaikuttavat, usein ratkaisevastikin, 

muutkin tekijät kuin mielialat omassa maassa. 
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Viimeaikaiset ilmiöt ovat tuoneet voimakkaam-

min j u lkisuuteen sen sis '" sen jtlnnityksen, mikä nyky

, Saksassa vallitsee ja johon jo edellises " Saksan 

sisä ist" tilannetta kä sitt··v · s " raportissani viittasin . 

T lou eIlinen vaikea t'lanne jo puolestaan ylläpit ää 

hermost eisuutta j levottomuutta l a ajoissa piireissä, 

mutta poliittinen jännitys näytt ' .. samassa suhteessa 

kasvavan. Siitä ~eura&vessa muutamia näytteitä. 

Onhan jo p itemmän aika llut huomattavissa 

v stakohtia puolueen isällä, kuten olen kertonut, mutta 

ahrollisimman paljon peittää. Ne, niitä on koe ettu 

j otk ovat esittäneet arvosteluja , on leimattu maan-

pet ureik i ja kesäkuu julistettiin hyökkäyskuukau eksi 

nä · tä arvostelijoita, "Kritikaster, Nörgler und ies-

macher" vastaan. Tarmoll on ministeri Göbbels apurei-

n en t~tä ta'stelua hoitanut, mutta siitä huolimatta 

näyttä~ arvostelu kaikilla tahoilla vain kasvavan. 

Huomiota herättävin ilmiö on ollut sanoma-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

UI 1:"., 

Ta"alllnen. 
Ta"alllnen Ja lIalkal mlniaterlOllo. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, muHa ulkoaalalnmlnlsteriOn tledol

tukalln. 
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~ehdistöstä tunnet tu varakansleri v. Papenin kuu.l.uisa 

Marburgin puhe, jossa hän erittäin terävästi arvoste-

1i noudatettua vasemmistopolit iikka a. ·Olemmeko tehneet 

marxilaisvastaisen vallankumouksen toteuttaaksemme" mar

xismin· huudahti hän. Hän puhuu vielä liika-intoutu

ne·eta nuorista vallankumouksellisista ja kirkkoriidas

ta, joka saattaa johtaa Saksan eristymiseen muusta 

kristillisestä maailmasta . • Suuret miehet eivät s.ynny 

propagandan avulla, vaan kasvavat omista teoistaan ja 

historian antamasta tunnustuksesta·. Tässä ~teesea ei 

bysanttilaisuuskaan auta. Hallitus tietää hyvin, kuinka 

paljon itsekkyyttä ja 0 manvoitonpysntiä vallankumou!csen 

suojakatteen alla harjoitetaan. Saksan kansa tietää, 

että sen asema on vakava ja tuntee herkästi väki

vall3!l ja vääryyden. Ei mikään jiirjestö eikä sotavä

ki pysty ajanmittaan ylläpitämään luottamusta. Ei 

rison y1lyttämise11ä eikä uhkauksilla avuttomia kansan

osia kohtaan ylläpidetä luottamusta, vaan luottamuksel

lisella kOsketuksella. Kansa kantaa kaikki uhrit, kun 

va.an ei heti jokaista arvostelun sanaa katsota pahan

ilkiseksi teoksi eikä epätoivoon joutuneita patriootte

ja julisteta maanpettureiksi. Yksipuoluesysteemillä on 

oikeutuksensa vain niin kauan, kuin kumouksen vakiin

nuttaminen sitä vaatii. 

Varakanslerin sanoista huokuu sitä tyytymättö-
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myyttä, joka on levinnyt laajalle sivistyneistön kes

kuudessa. Mutta tyytymättömyyttä n~ttää esiintyvän 

myös työväestön ja maala1sväeetönkin keskuudessa, vaikk' 

ei sen laa uutta voida sen tarkemmin määritellä. 

Tavallaan varakanslerin arvosteluun voidaan sanoa mi

nisteripresidentti Göringinkin viime päivinä pitämisaä 

puheissaan Berliinissä ja Hampurissa yhtyneen, vaikka 

tämä onkin tapahtunut varovassa muodossa ja erinäis1n 

varaumin. Hän tunnustaa tyytymättömyyttä olevan ole

massa. Hän sanoo tahtovansa puolustaa Preussin valtion 

auktoriteettiä nykyisenä ratkaisevana hetkenä ja täten 

turvata kansallissosialistinen valta konservatiiviselle 

pohjalle, asettuen täten Göbbelsin vasemmistosuuntautu

mieto vastaan. Tästä ei kuitenkaan ole s.yytä vetää 

jOhtopäätöstä yhteistoiminnasta von Pa!>en - Göring, mutta 

voidaan ehkä johtua siihen ajatukseen, että oikeisto

ainekset turvautuvat tästä lähin enemmän Göringiin, 

jolla on valtaa, kuin v. Papeniin, jonka asema on 

heikko. Jos kansleri Hitler jonain päivänä asettuu 

vasemmistosuuntaa vastaan, saa hän varmaankin voimak

kaimman tukensa juuri Göringin puolelta, jonka käsis

sä on koko poliisi ja valiojoukkoja S.A. ja 8.8. 

järjestöistä. 

Bttä v. Papen puheelleen olisi saanut valta

kunnanpresidentin siunauksen ennen tai jälkeen sen 

pitämistä, ei luotettavalta taholta saamieni tietojen 
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mukaan pidä paikkaansa. Hän on pitänyt sen omasta 

alotteestaan tarkoituksella estää liukumista vasemmalle 

ja luultavasti tuntien pettymystä ja Tastuunalaisuutta 

asiain kehi tyssuunnasta. Olihan aikoinaan o1keisto-mo

narkistisissa piireissä kansallissosialisteja tuettu 

tarkoituksella heidän kauttaa n itse päästä valtaan, mut

ta laskelmat rupeavatkin pettämään. Syvästi pettyneitä 

kuuluvat olevan nekin suuret liikkeen rahoittajat ja 

tukijat, kuten Thsssen ja Hugenberg, jotka nyt huo-

maavat olevansa tunkiolle heitettyjä tarrJeettomia ko-

ryfeoja. 

Tohtori Göbbels onkin varakanslerille heti 

antanut vastaiskun ei ainoastaan kieltämällä hänen pu

heensa julkaisemisen, vaan vastaamalla siihen useissa 

puheissa, joissa hän nimenomaan huomauttaa, ettei kan

sallissosialismin v ihollinen ole työväestön joukoissa, 

"vaan niiden ylhäisten herrojen piirissä, joille kan

sallissosialisroi on vain ajan ilmiö-. Nämä ovat löy

dettävissä reserviupseerien (m.m. von Papen), sivistyneis

tön ja sanomalehtimiesten keskuudesta. Vain k ansallis

sosialismilla on arvostelun oikeus, muut arvostelijat 

on kukistettava. -Sen laBtuisiin ihmisiin vaikuttaa 

vain vOima, itsetietoisuus ja lUjuus-, selitti herra 

GÖbbels • . -US kuljemme heidän ylitsensä ja historia 

tulee puhumaan meistä, eikä heistä. Ylpeydellä voimme 

sanoa: me olemme uuden valtakunnan parempi nuoriso ja 



• 

• 

• 

meillä on sentähden yksinomainen oikeus tätä valta

kuntaa edustaa. Sillä uusi aika kulkee meidän muka

namme-. Tällainen kehoitus osottaa, että tri Göbbels 

on vastaanottanut taisteluhaasteen eikä tule taipu

maan. Herrojen von Papenin ja Göbbelsin välistä ju1-

kista sovintoa lienee pidettävä vain ulospäin tarkoi

tettuna peittelemisenä, eikä todellisena. 

Miltei joka taholla, jossa Saksassa liikku

essaan sattuu politiikasta puhumaan, saa kuu1la vain 

arvostelua. Tyytyväisiä näyttävät olevan vain ne kan

sallissosialistit, jotka ovat saaneet virka- tai toi

mipaikkoja. Olenpa varsin huomattavien henkilöiden 

kuullut lausuvan sellaistakin, ettei Saksassa koskaan 

ole ollut niin vähän auktoritääristä hallitusta kuin 

nykyinen, sillä jokainen pikku päällikkö tekee suurin 

piirtein mitä haluaa. Tätä valitettiin jo viime syk

synäkin m.m. Ruhrin alueella käydessäni. Kuuluisaksi 

tottelemattomuudestaan ja omavaltaisuudestaan on tullut 

Itäpreussin maaktUlnan johtaja Koch, joka on täydessä 

oppositiossa m.m. maatalousministeri Darreta vastaan 

eikä täytä vi i.lllemaini tul ta saamiaan määräyksiä, e:ikä 

muid enkaan ohjeita. 

Kun ottaa huomioon kaikki eri tekijät: valta

kunnan ulkopoliittinen yhä suurempi isolatio, kirkko

riidat sekä protestanttisessa että katolisessa kirkos

sa valtiovaltaa vastaan, finanssipula ja taloudelliset 
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yhä kasvavat vaikeudet, varsinkin vanhemman sivisty

neistön syrj~tetty asema, kommunistinen salainen t oi

minta y.m. niin ei ole ihme, että tyytymättömyyttä 

esiintyy monilla tahoilla. Eräät väittävä t Hitlerin 

asemaa siksi heikoksi, että hän vapaissa vaaleissa 

enää saisi korkeintaan 1/3 äänistä. Tätä sisäistä 

heikkouttaan pyrkii hallituksen vasemmisto voittamaan 

sillä, että se koettaa suosia sitä osaa kansasta, jo

ka muodostaa massan: työväestöä. Toivo heidän voitta

misekaeen on kuitenkin vain silloin olemassa, jos pys

tytään lähe~tyvät kärsimysten ajat ja vaikeudet peittä

mään luottavaisiin fraaseihin kommunistien tapaan. Kon

servatiiviset ainekset toteavat alifUhrerien puheista 

kalthulla sen nopeuden, jolla t ä t ä rataa vasemmalle lui

sutaan j a v. Papen astuu esiin . Hän antaa puheellaan 

j onkunlaisen merkin oman suuntansa joukkojen kokoamises

ta. Ja herra Göring antaa oman varoituksensa liialli

sesta vasemmistoradikalismista. Kaikessa t ässä sekavuu

dessa ei ole mahdo tonta, että kansleri Hitle r jonain 

päivänä liittyy konservatiiviseen suuntaan ja pela tbS 

itsensä vapautuen (Reichswehrin avulla 1) kansallisbol he

vistisista alifUhrereistään . 

Nämä ovat vain arviOita, joista olen halunnut 

mainita osotukseksi, minkälaisia käsityksiä on liikkeel

l ä tulevan kehityksen suhteen. Miten se todella tulee 

kulkemaan, jää nähtäväksi. Ilmeisenä voitanee kuitenkin 
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pitää, että taistelu puolueen sisällä on v. Papenin 

puheen kautta saanut uutta virikettä. Mi}{ä suunta 

siinä lopuksi tulee voittamaan ja kuinka nopeasti se 

kehittyy, muutamassa kuukaudessako vai vuosienko kulu

essa, on \::ysymys, jo on kukaan tällä hetkellä ei pys

tyne antamaan vastausta. Tosiasiana v oidaan toistaisek

si pitää. Sitä, että alh: jan innostus alkaa haihtua. 

Tämä ei kuiten_ en merkitse, että kansallissosialismi 

j o l ähest y isi loppua n, mutt sa tta olla oireena 

sen rappeutumise~ta , ellei se pysty kehitty muut-

tumaan j o mukautuma n olostthteit vastaavaksi. 
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Valtakunnan kansleri Hitler on ilmeisesti 

raskaammin tuntenut Saksan isolation painon itseä~ 

rasittavan huolimatta kaikista optimistisista selityk

sistä än j a hakee teittt siit" vapautwn seksi. Siksi 

py i hån , aseist skysymyksen kehityttyä enevessä tun-

nettuun suuntaan, s ada t avata Italian h~llituksen pää-

miehen j l ähetti samanai isest' luo tt am\\smiehensä 

vo Ribb ntropin Pariisiin ja Lontooseen maaperä' tut-

kim' • Onko t!'i Göb elsin samaan aikaan tap ahtune el-

18 V rsov nmatkalla v " litön yhteys kanslerin ulkop li-

ti ikan kanssa, ei ole t äysin selvä , mutta epäilemät

tä sekin tarkoitti puolalais-saksalaisten suhteiden laa-

jentamista. 

Mitä tuloksia neuvottelut Veneziassa ovat an-

taneet, siitä on lehdistö ollut hyvin pi ' ttyvä inen 

tai oikeammin sanoen se ei ole lausunut mitä muuta 

kuin os ottanut yleistä tyytyväisyyttä tapaamisen johdos

ta j ' kertonut ulkonaiset seikat hyvin tarkoin. Aus-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja: 
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Tavallinen. 
Tavallinen ja Halkal .. .. .... mlnilte~llSlIe. 
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wärtiges Amtisso ollaan siinä määrin pidättyväisiä, että 

mainitaan vain ylimalkaisia fraaseja. Erinäisillä 

la dipl maattikunnan keskuudessa, joilla joitain tieto

ja pitäisi olla, väitetään tuloksia Hitlerin kannalta 

hyvin laihoiksi, sillä fusso1ini ei ole suostun lt si

tomaan käsiään missä ' t ä rkeissä kysymyksissä , vaan ai-

noastaan luvannut ettaa Saksan näkökohtia aseistus-

kysymyksessä tukea ja antanut Hitlerille erin"isiä neu

voja kotoisten asiain suhteen. Kukaan ei kiellä sitä, 

ettei ne otteluissa olisi keskusteltu Itävallasta, Kan

sainliitosta j Itä locarnosta, mutta mill" tuloksilla , 

siit .. vaietaan. Ottaen huomioon kaik'< i vallitsevat kan

sainväliset olosuhteet, onhan Italialla v arsin suuria 

etuja v lvottav a suhteissaan Ranskaan ja Englantiin, 

joita liittym~en Saksaan ei korvaisi, oli ilmeistä, 

että Veneziassa kahdesta keskustelijasta Hitler oli 

heikompi ja hänen pyrkimyksenää n ulospääay isolation 

umpikujasta. Mutta , kuten sanottu, ei hän tässäkään 

suhteessa liene saanut kovinkaan pitkälle menev i ä si

toumuksia ussolinin taholta. Sen sijaan on varsin 

tOdennäkÖistä, että Hitlerin oli annettava lupauksia 

Itävallan asioihin sekaantumisen suhteen, (Uinka pit

kä lle meneviä, on toinen k symys. Ainakin on Berlii-

nissä. peruutettu 26/6 pidettäVäksi Itävallan 

kansall issosialistien rohks.isemiseksi j ä rjestetty jätti-
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läiskokous, jossa Itävallasta paenneen kansall issosialis

ti Frauenfeld'in piti esiintyä pääpuhuj8Da. 

Kysymys, jossa Venezias·sa todennäköisesti yk

simielisyys saavutettiin, koskee kielteistä ~~tautumis

t a i täeurooppalaisiin regionaalitakuusopimuksiin, coska 

sellaiset eivät vastaisi lrummanlcaan etuj a . SakB an k an

naltahan tällaiset sopim tset aikeuttaisivat tulevai

s uudessa eaim. mahdollisia revisioniv aatimuksia. Erä·· t 

v liitt 'v t , e ttä t ä ss" suhteessa Venez i ssa olis i so

vittu e hdott aa takuusopimusta , johon kaikki Euroopan 

vall t liittyisiv~t Kellog pa t1r t apaan. 

Hra von ibbent ropin ma t kan t arkoituksena 

ei ollut muu kuin sondeer a t a mi elialo ja Pariis i 

taas 

aja 

Lontooss eikä hän liene mitään uutta t ässä suhteessa 

voinut tuoda. On varsin mahdollista, että Hitler uu

delleen koetta s aada käynt iin välittömät saksalais

ransk laiset neuvottelut , sillä nåissä auhteissahan 

poliittinen pa inopiste todell isuudess lepää . 

Alk aa näyttå" s il t ä , kuin ruve ttaisiin Saksas

sa huomaama an KansaLl'lliitosta poisj · .. · isen v rjopuolia-

kin , ei ä v in sen etuja . Viime neuvoston 

k " i tel tiin er~i t a Sa}tsaa lähe iseat i koskevia 

sill , kuten Saarin kys ymys , ja luulen, että 

l i .n taholla pahoiteltiin s it .. , ettei oltu 

k" v" littöm~sti asian kulkuun voitu va i kutt 

kokouksess a 

kysymyk

useammal

l å snä , ei-

• Tosin-
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han Saarin asiassa sittemmin laitettiin erikoinen ko

mitea, johon Saksa sai lähettää edustajansa, vapaa

herra von Lersnerin, mutta aserajoituskeskustelussa o

lisi varmaankin läsnäollut Saksan edustaja ehkä voi

nut jotain vail ttaakin. Luonnollista on, ettei tääl

l ä millään taholla julkisesti ole valitettu poissa

oloa Gen~vestä, mutta rivien vä listä on sellaista voi

nut lukea tai tuntea • 

Pal atessaan Gen~vestä kävi hra Litvinoff vie

r ilulla ulkoministeri von Neurathin luona. Tästä käyn

nist~ on Auswärti ~es Amtissa kerrottu, että Litvinoff 

keskusteli n.s. Itälocarnon sopimuksesta, mutta ei teh

nyt sellaisen solmimisesta vs.litönt ·· ehdotusta. Sen 

sijaan oli Ranskan ambassadööri aikoinaan sondeerates

saan Saksan suhtautumista mainitunlaiseen sopimukseen 

nimenomaan ~ainostanut , että ajatuksen isä on hra 

Litvinoff. Mitään kehityst· asiassa ei toistaiseksi 

liene Saksan suhteen tapahtunut . 
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Nopeammin kuin kukaan aaattoi aaria tae ovat 

tapahtwaat Sakeassa kehittyneet nAkyvikai teoiksi. 

Olihan ilu jo lItlutaman kuukauden ajan ollut 

aähköistl, kuten olen raportoinutkin, ja aaattoihan 

milloin tahansa purkaua tulla, mutta 1leen.. oltiin 

aiinä käsitykeesal, että TaItavampia tapahtumia oli

ai odotettava Taata myöhemmin. Iaku tuli kui 'tenkin 

nyt jo Tal 1 anpi tljltahol ta termi tuksella mrakata 

rajulla otteella Tarsin pitkälle kehittyneekai väi

t etyt auunni teimet Tallaneiirtoaikeista. Rii ttäTä 

todistusaineisto ilmoitettiin saadun kootuksi ja 

sen perusteella katsottiin voitavan iskeä. Tapah

tumain kulku on sanoaalebdistä ~ettu, en sitä 

tässä kertaa, tahdon aensijaan seuraavassa esittää 

eräitä täydentäviä tietoja ja näkökohtia, joita 

ei ole julkisuuteen la,kettu, jättäen kuitenkin 

tuun kertojille, ,il1ä kukaan ei nlytä OIIaavan 

täsmällisiä tietoja ja joilla niitä mahdollisesti 

.... _ ..... _._ .............. _.hy.allinen ............ .............. . 
Jakeluohjemalleja I 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lk.1 .. ..... mini.terIGlle. 
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on, eivät uskalla IDi tään puhua. Täsmällisil tietoja cm 

si tä pai tsi vanaaankin vain harvalla henkilöIli, 

eivätkä nekään ole halukkaat niitä antamaan. Kerrotaan 

nimittäin, että suunnitellun islam valmistukseen ottivat 

osaa vain Hitlee, Göring, Göbbels, Frick, Rosenberg. 

Kun Preussin ministeripresidentti Göring lehdisto~le 

antamassaan tapahtumain selostuksessa sanoi, ettl PUhrer 

toimenpiteellään on helunnut murskata sekä vasemmalta ettl 

oikealta tulevat yritykset kansallissosialistisen lyateemin 

kaatamiseksi, lienee hän tässä oikeassa. Olihan entinen 

S..A.-päälliklrö ja osa hänen apulaisiaan radikaaleja, kun 

taas kenraali v. Schleicher on katsottava kollsenatiiviaeell 

suuntaan kuuluvaksi. Raportissani n:o 29 viime toukokuun 18 

päivältä olen jo maininnut, että t3yt3m1ttömlt puolueen jäse

net olivat asettuneet yhteyteen kenraali v. Sohleicherin 

kanssa. Kenraali v. Sdlleicher oli hallituksessa ollessaan 

pyrkinyt kehittämään laksalais-venöläisil suhteita lIheisiksi, 

väitetöänpä, että liittolopiDDsluonnos maitten välillä oli 

jo olemassB ja estyi toteutumasta vain kansallissosialistien 

valtaantulon kautta. Näitä ajatuksia ja suunnitelmia väitetUn 

hAnen edelleen valmistelleen ja saaneen mukaansa niihin S.A.
jlrjestöÖD kuuluvia tyyt.ymlttömil vallanhimoisia aineksi~ 

Että kehitys oli vienyt S.A-joukkojen eaiknntapäällikönkin 

tälle tielle, sitA tuskin ulkopuolella tiedettiin ja nyt väi

tetään sen johtuneen Böhmin vallan- ja kunnianhimosta, jota 
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•• kI v. Schleicher että Röhmin lähimmät vain yllyttivlt. 

Röhmin epäDorma81it taipumukset ovat nyt vedetyt eliin 

hallitaev1en taholta,tarkoituksesN mstata hänet kannatta

jiensa k Skuudessa, joita väitetään olleen varsin huomattavat 

Irät S.~-jo~o · ssa. JOI tämä eplmoraalinen puoli olisi 

ol lut erottamisen syynä, ei Röhmiä olisi koskaan ollut hyväk

sytty toimeensa, sillä koko Saksa näytti niistä olevan tie-

i nen jo Röhmin ilmestyessä nAyttämölle. v. Sohleicherin 

t kOituksenaf aal lanotaan olleen Röhmin avulla hajottaa 

kansallissosialismi ja käyttää häntä astuinlautana omia suun

ni te1ml.aan varten. Kauemm&n aikaa tiilIä olleet virkatoverini 

ovat taas kuvanneet v. Schleicherin kunnianhimoiseksi , juo

ni ttelevaksi ja epäluotettavaksi henkilöksi. Ulkovallan, 

joka oli kiinnostettu ja sekaunut asiaan, väitetään olevan 

Venäjän, jonka sanotaan käyttäneen suuria summia Dazipäälli

köiden lahjomiseksi. Eräs diplomaatti väittää kuulleensa, 

että kys~ksessä olisi Ranska. KUn tilanne oli kehittynyt 

tällaiseksi ja kansleri Hitler kaikesta oli tietoinen sekä 

virallisten tiedonantojen makaan saanut riittävästi todis

teita, iski hän yllättäen tuloksella, joka toistaiseksi il

.eisesti on lujittanut hän~ valta-asemaansa. 

Kapinassa surmattuja ei ole vain Böhm, Schleicher ja 

7 korkeampaa päällikköä, joista virallinen tieto on annettu, 

vsan on heitä enemmin. Vangittuina lienee latoja sekä oikeis

to.. että vaseDlDi.topiireistl. AlDDIltuksi väitetään Hitlerin 

aikoinaan kansallislosialistisesta puolueesta poiapotkima 

Gregor Strasser, joka olisi ollut välittäjä Röhmin ja v. 
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Sohleicherin välilll. Väitetään varaltenaleri v. Papeninkin 

olevan valvonnanalainen. Kapinaliikkeen pesäpaikka lienee 

ollut varsinaisesti ~chenissä, mmtta ol i se levinnyt varsin 

laajalle, päät täen ammutuista piiriplälliköistl. joita oli 

Saksissa, Baijerissa, Pomaerissa, Brandenbargis... Sles assa 

ja Berliinissä. Saksan kruununprinssi kuuluu myös olevan s 

utunut juttuun, kertoo huhu. Että liike Itelösaksassa oli 

vimmin l evinnyt, osottaa sekin, että rautateillä sillat y.m. 

llUut olivat S.S-joukkojen vartioimat ja junat pysäh<i1tettiin 

matkan varrella avonaisella radallskin. 5.A-joukkoihin ei 

hallitus nähtävästi ole luottanut, koska yksinoaaan 8.S.

joukkoja sekä sotaväkeä ja poliiseja käytetään valvontaan 

ja vartiointiin. Virallisesti on S.A-järjestö heinäkuussa 

lomalla. Pohjoissaksassa oli kaikki sensijaan rauhallista, 

eikä sie11l matkustaessani vartiointia eikä mitään muitakaan 

ulkonaisia merkkejä levottomuudesta huomannut. 

Kun virallisel la taholla tietojen antamisessa ollaan 

erittäin pidätt äisiä, leviävät kaikenlaiset huhut kulo

valkean tavoin. En niitä sen enemmän rupea kertomaan, aika 

tulee osottamaan, paljonko niissä on perää ja mitä liioiteltua 

Vaikka suunnilleen saatoinkin arvata vastauksen jo etukäteen, 

halusin kuitenkin koettaa, mitä Auswärtiges Amtissa viralli

sesti tapahtumista kerrottaisiin julkaistujen tietojen li

säksi ja kävin ministeriaalitirehtööri Keyerin luona tie

dustelulla. Hän sanoi, kuten olin odottanut, että sekä valta-
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kunnankanslerin Tiralliset julistukset että Glringin ja Göb

belsin puheet ovat niin avomieliset ja yksityiskohtaiset, ettei 

niihin mitään ole lisättävlI. Kaikki huhut ovat valheita ja 

hallitus on niin luja ja ehyt, ettei ole pienintäkään peruet.*

ta epäillä sen pysyviisyyttä nykyisessä kokoonpanossaan. Kun 

sain näin -tyhj entävin· vastauksen, jossa siis kiellettiin 

nekin ampumiset, jotka nazitaholta on yksityisesti myönnetty 

tapahtuneen, kuten v. Papenin sihteerien v. Bohsen ja Tschier

skin sekä edel lämainitun Gregor Strasserin, en katsonut kan
nattavan kysellä pitemmältä. Hallituksen päämiesten rajut 

otteet OTat epäilemättä tehneet vaikutuksensa myös in virka

miehiin. Val. talmn nankansl eri on luvannut aikanaan tehdä yksi ty:it

kohtaisesti selkoa tapahtumista ja täytyy jäädä tätä tiedoitus

ta odottamaan. Lehdistö suitsuttaa ylistystä kanslerin tar

molle, lujuudelle ja nopealle toiminnalle, joka on pelastanut 

Saksan vel talomnan. 

Mikä olisi sitten tilanne? Tähän kysymykseen lienee pa

rasta vastata varovasti, sillä vastainen kehitys näyttää arvaa

mattomalta. Hitler ei ole mennyt oikealle eikä vasemmalle, 

Teen iskenyt molemmille puolille ja poistanut joukon häntä 

häiritaaviä esteitä. Hän on toistaiseksi kulkenut ·omaa lin

jaansa- ja lujittanut omaa asemaansa, jota yritettiin horjuttaa. 

Uutta poliittista suuntautumista ei vielä voida huomata mihin-

kään päin. Toiselta puolen luulisi jyrkän menettelyn joksikin 

aikaa hillinneen vastustajain intoa, ja kuitenkaan ei voi olla 

kysymattä, eikö terrori Iynnytä vastaterroria, joka voi ilmetä 

monissa muodoissa ja taas Taatie uusia uhreja, jotka vähäksi 

aikaa taltuttawt heränneet intohimot ja kostonhalun. 
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lälriteselln uuden miehen Lutlen Röhmin sijaan S.A.

joukkojen esikuntapäälliköksi, jotka todennäköisesti tullaan 

uudelleen organisoimaan, ehkäpä suureksi osaksi hajoittamaan

kin, antoi Bi tler 12 IDOraalista käskyä uudelle päällikölle 

noudatettavaksi. Niissä hän vaatii kaikilta sokeaa tottelevai

suutta ja ehdotonta kuria,päälliköiltä hyvää käytöstä ja esi

merkillistä esiintymistä ja jotka tätä vastaan rikkovat, heti 

eroitettaviksi S.A:sta ja puolueesta. Tähän saakka tapahtunut 

juopottelu ja juhliminen on kokonaan lopetettava, eikä -diplo

maattisia kutsuja saa järjestää eikä ottaa vastaan-. Valtion 

virallinen edustus kuuluu yksinomaan valtakunnanpresidentille 

ja ulk08siaiDmjnister~le.S.A-johtajat eivät saa matkustaa 

kelleissa limusini- tai kabrioletautoissa eikä sellaisten 

hankkimiseen saa valtion varoja käyttää. Jokaisen S.A-päälli

kön on työskenneltävä omalla alallaan eikä sekaannuttava tois

ten asioihin, eamoin on heidän osoitettava ehdotonta lojaali

suutta ja uskollisuutta käytöksessään valtakunnan sotavoimia 

kohtaan (väitetään nimittäin, että Röhm olisi pyrkinyt liittä

mään valtakunnan armeijankin S.A-järjestöihin, saadakseen 

si ten armeijankin päällikkyyden käsiinsä). Päälliköt eivät 

s •• vaatia alaisiltaan enempää kuin minkä he itse ovat valmii t 

uhraamaan. 
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Edellisessä raportissani n:o 36 kuvailin 

Sakeas8s toimitettua wpuhdistusta" ensi vaikutelJden 

v ~ossa ja niihin tietoihin perustuen, joita sil

loin oli saatavissa ja jotka kaikilta yksityiskoh

diltaan eivät Dlytä pitäneen paikkaansa (Ve Papenin 

sihteeri '1'schirsky ei ollut ammuttu, vaan vang! ttu ja 

nyttemmin Tirallisen tiedon maan vapautettu). Seuraa

TaBa8 yritän TIhIn laajemmiD eritellä puolentoista 

Tiikon huomioimisten jälkeen tapahtumden todennäköis

ta aerkityatl. 

Virallisella taholla on lukuisia kertoja 

huolI!8utettu, että kansleri Hitlerin häikäilemätön 

menettely on pnolustettavissa siksi, että ellei hän 

näin olisi toiminut ja uhrannut nii tä henkilöi tä, 

jotka menettivät henkensä ja joiden todellisesta 

lukumäärästä ei vieläkään ole Ddtään tietoa, olisi 

sisällissota päässyt F~hkeam8an ja to~aDsittain ih

misiä saanut surmansa verisissä yhteenotoissa. Hal

litus ilmoittaa omistavansa riittävän todistosaineis

ton asiassa, mutta ei ole siitä mitään vielä 

Tavallinen. 
JakeluolUemalleJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal ......... .. ... mlnl.terlalle. 
Ei ulkomaaedu.tuk.en Uedoltuk.lln. 
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tuk.lln. 
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nut julkisuuteen. Kun rlra1l1sella taholla pysytään niin 

täysin vaiteliaana, ovat hallituksen selit,ykset edelleen 

jllneet epäilyksenalaisiksi ja täytyy tietojen banldDDaa

sa turvautua erilaisiin lähteisiin, joiden todenperäisyyte 

ei tietenkään ehdottomasti voi luottaa, mutta joiden tie

dot todennäköisyyskannalta ovat uskottavia. 

HBhmin pyrkim 8 koski ensi sijassa myBe puolus

tusminist erin paikan saanista omiin käsiinsä ja täten 

maan kol o puolustusvoimien yhdistämistä ja sen johdon 

ottami sta baltuunsa. Hän halusi jonkunlaista A-valtiota. 

Korkeimpia SA-päälliköitä oli samoin sijoitettava johta

ville paikoille ~icbswehriin. Oliko hän todel la minkään

l8i8issa suhteissa von Schleioheriin, siitä on aivan vas

takkaiRie käsityksiä olemassa. Tosiasiaksi jäänee, että 

joitain salahankkeita on ollut tekeillä joko yhdessä 

tai erikseen eri tahoilla ja on ne jyrkästi ja sääli

mättä nujerrettu, jolloin todennäköisesti erinäisiä yksi 

sil välienselvittelyjä ja kostoja samalla kertaa on 

kui tattu. Ovatko nämä salaiset suunni telmat todella ol

leet niin laajakantoisia kuin väitetään, on hämärän pei

tossa. 

Kun ottaa huomioon. että suuri SA-järjestö on 

joutunut korkeimpien johtajien epäsuosioon ja epäluotta

muksen alaiseksi, on todennäköinen seuraus se, että jär

jestö kokonaan uudistetaan ja supistetaan valio joukoksi , 

ehkäpä lakkautetaankin. Väitetäänkin Hitlerin antaneen 

Rdenille ja lfus80linille 8upistavaan 8uuntaan käyviä lu

pauksia. Mitä poisluljettava SA-massa, joka toimenpitees8I 

va~ankin näkee radikaalisen 8UUnDaD heikentäadstä ja 
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joka pääosaltaan lienee vasemmistolaista, tästä tulee 

ajattelemaan, jää nähtäväksi. Kesäkuun 30 päivän -p1hdis

tuksen- kautta nousi arYOSS8 ennenkaikkea Beichswehr, 

en Hitlerin takana, vaikkei itse toimintaan juuri ollen

kaan liene sekautunut. Völkiacher Beobachterin kesäkuun 

29 päivän numerossa, siis päivää ennen SA-johtajain 

mista, julkaisi puolustusministeri von Blomberg kirjoituk

sen, jossa hän ilmitoi Reichswehrin uskollisuudan Hitle

rille. Tämä uskollisuus on kuitenkin ehdollinen, siIli se 

koskee Hitleriä, -jonka Tasavallan Herra Presidentti on 

kutsunut johtajaksi valtakunnan johtoon-. Presidentti voi 

siis tällaisen johtajan poistaakin ja silloin loppuu 

velvoitus uskol lisuuteen. Reichswehrin voidaan oikeastaan 

sanoakin kesäkuun 30 päivän jälkeen muuttuneen päävoima

tekijäksi va! takunnassa ja sikäli suunnan siirtyneen enem

män oikealle. Presidentti Hindcnburgin auktoriteetti on 

tapahtumain ja Reichswehrin vaikutuksen lisääntymisen kaut

ta myös noussut, mitä osottaa m.m. sekin, ottei Hitlerin 

käynnin jälkeen presidentin luona v. Papenin erosta enää 

kuulu mitään, vaikka viimemainitun asema hallituksen sisäl

lä lienee miltei yhtä nollan kanssa ja hänelle itselleen 

vaste~elinen. Voihan olla, että v. Papan myöhemm;n vetäy

tyy hallituksesta pois, kun julkisuuteen laskettava sopiva 

aihe, joka ei ole yh dydessä -puhdistuksen" kanssa, löytyy 

tai muut seikat siihen antavat aihetta. Edellämaini ttuj en 

olosuhteiden johdosta presidentti vJiindenburgin olettaisi 

nyt voivan Hitlerin suhteen esiintyä koko lailla toisessa 

länilajissa kuin aikaisemmin. 
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Erls ulkolll8.inen julkaisu kuvaa Saksan sisäisti 

tilannetta seuraavasti: 
-UUtta vaikka Hitlerin kansansuosio slilyykin 

kaiken tämän jälkeen, jää kuitenkin ratkaiseva kysymys, 

mikä mielialojen muutos SA-joukoissa kesäkuun 30 päivän 

jälkeen tulee olemaan. Onko kansallisbolshevismi, joka ei 

ole muuta kuin uskol lisuutta kansal lissosialistiselle oh

jelmal le, siIli tuhottu, ettl muutamia johtajia ammutaan? 

Tuleeko yksinkertaisen SA-mdehen antaumus Hitle

riä kohtaan olemaan suurempi kuin halu kostaa ihaillun 

pääl likön kuolema? On varsin merki l lepantavaa, että Göring 

nimenomaan l ykkäsi vastuun ampumisista valtakunnanksnsle

ril le. SA-joukko jen heinäkuun loman tarkoituksena on 

manilai ten erottaminen niistä. Erotetaanko silloin myös 

kansallissosialistiselle ohjelmalle uskolliset SA:sta ja 

paljonko niistä sen jälkeen jää jälelle? Ja riittääkö 

täten jälelle jäänyt osa ·va1tion vihol lisissa- ylläpi

tämään pelkoa ja kauhua? Näihin kysymyksiin ei löydy 

vastausta. Kun joku Reiohswehrin kenraali sanoo: Hitlerin 

kanssa nel jänteen valtakuntaan!, niin pitääkö tämä tunnus 

vielä silloin, jos avautuu mahdOllisuus, että Hitleristä 

tulisi v81takunnanpresidentti. Tämän luulisi olevan kon

servatiivien ja monarkistien lopxa, sillä he eivät voisi 

laskea siihen, että presidentti Hitler silloin kulkisi 

heidän mukanaan. Vaikeasti ratkaistava on ~ös kys~s, 

suosiaiko Reichswehr Hitlerin kans&rsuosion vähentäDdstä, 

joka sallisi hänen poistamissnsa, vaiko kansansuosion y1ll-
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pitämistä, mikä olisi suojana mahdollista bolshevismia 

vastaan, mjnkä Heichswehr tosin pystyisi kukistamaan, 

mutta raskain uhreia. Toistaiseksi lienee viisainta, 

ettei katso suhdetta Reicbswehr-Hitler liian yksipuo

lisesti. Tosin on Bsichswehr epäilemättä Hitleriä vah

vempi, mutta ilmeisesti se vielä haluaa kulkea Hitle

rin mukana. niin että viimemainitulle vielä jää nm

aaanlaisesti liikuntavapautta.-

Maassa on nyt ulkonaisesti absoluuttinen rau

ha, ·tä tämän ulkonaisen kuoren alla liikkuu, sitä 

ei tällä hetkellä ole mahdollista tarkemmin määritellä. 

KailrJd aiemmin mainitsemani vastakohdat lienevät todel

lisuudessa vain tulleet terävämmiksi. Rauhan ylläpitämi

sek si on evapkeelisessa kirkossa 9/7 lähtien kaikki

nainen julkinen kirjallinen tai suullinen kirkkoriidan 

arvostelu kielletty, katolisessa kirkossa lienee oppo-

si tio ja katkeruus hra lQ.ausanerin mrhaamisen kau tt; a 

yltynyt, SA-järjestän jäsenissä, jotka eivät enää pääse 

siihen mukaan, voi levottomuuden ja tyytymättömyyden 

olettaa lisääntyvän. Taloudellinen ja rahallinen tilanne 

muuttuu yhä huolestuttavammaksi ja talouspiifien hermos

tuneisuus kasvaa, kun ei tiedetä, mitä on tulossa. Maan 

ulkopolii ttinen asema on täysin mahdoton. Talousminis

terille on annettu diktatooriset valtuudet talouselämän 

alalla, oikeudella muuttaa kaikkia voimassaolevia talou

dellilia lakeja. Tämän arvellaan pääasiassa tapahtuneen 

viennin edistlmdstarkoituksessa sekä ra~-aineiden jaon 
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valvonnan keskittämiseksi. KUn uusia raaka-aineita ei 

juuri ollenkaan salli ta tuoda maahan. on kaikkien ilmoi

tettava varastonsa ja talousministeri~ määräyksestä luo~ 

vutettava osa niistä sellaisille tehtaill~. joilta ne 

kokonaan ovat loppuneet. Erään teh~aili jan maini taen . 
kertonean (hänen tehtaassaan on 2000 työmiestä), että 

jos heiltä tullaan raaka-ainevarastoja jakamaan, työväestö 

aikoo sen väkivallalla estääo Jos tällä tavoin maassa 

olevat raaka-aineet jaetaan ilman, että ~sia lasketaan 

tulemaan, on täydellinen pysähdys pian käsissä ja nouda

te~ talouspolitiikan romahdus edessä. Mutta laki ta

lousministerin valtuuksista, joka on voimassa syyskuun 

loppuun, on siksi laaja, että se sallii myös täyskeikah

duksen koko talouspolitiikassa ja siksi on syytä olla 

varuillaan tapahtumien suhteen Saksassa, jotka voivat 

tuoda 1DIlkanaaD mi t~ yllätyksiä tahansa. 

Viimemainittu seikka on sanottu taloudellisista 

olosuhteista, mutta poliittiseen tilanteeseen soveltuu 

suurin piirtein sama . väite. Jos presidantti ja Reichs

wehr ·0 ~lla ovat saaneet lujemman otteen tilanteesta, 

niinkuin tällä hetkellä näyttää, merkitsee se epäilemättä 

yleistä hiljaista siirt~stä oikealle. Tämä saattaa 

taphhtua hitaasti, vieläpä Hitlerin yrityksellä ylläpitää 

kansalliasosialistista linjaa, mutta mitä enemmän viime

maiAittu alkaa pettämään, sitä enemmän on siirtyminen 

jonkunlaiseen sotil8sdiktatuuriin yleisen sekasorron vält

tämiseksi mahdollinen. Mitä tietä ja missä muodoissa 
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tlllainen kehitys mahdollisesti tulee kulkemaan, sitä ei 

voi tane arrioida, mutta sen uutena aateena tunnutaan 

monella taholla pidettävän sotilasdiktatuuria, kenen joh

dolla, Hi tlerinkö Tai jonkun 1lUUJl. sitä ei ole mainittu. 

Yhdyaval tain suurlähettiläs oli siinä käsi tyka 

sl, että edellämainitun taloudellisen valtuuslain avulla 

vielä yritettäisiin toteuttaa kansallissosialistista autar

kiapolitiikkaa, mutta · että se lyhyessä ajassa tulisi 

osottautumaan mahdottomaksi, minkä jälkeen sunnna:D pakosta 

on muututtava ja hallituksessa oleva varovan kannan 

ministeriryhmä von Neurath - Schwerin-Krosigk (finanssi) -

Schmdtt (talous), saisi suuntaa määräävän aseman. 

Kaikkialla tuntuu, huolimatta sanomalehdistössä 

suitsutetusta optimismista, vallitsevan masentunut ja her

mostunut mieliala. jota mitkään puheet eivät pysty nos

tamaan. Hitler on t.k. 13 päiväksi kutsunut Reichstagin 

koolle hallituksen deklaration esittämistä varten, mikä 

myös o80ttaa, että kansleri hakee tukea toiminnalleen. 

138ymyksenalaista on, . parantaako se ~llllän tavalla ti

lannetta. lielenkiintoiseksi jää nähdä, antaako kansleri 

8illoin yksityiskohtaisen ja perustellun selostuksen kas 

kuun 30 päivän tapahtumistå, vai haudataanko ne sen 

hon peittoon, jossa ne tähän saakka ovat olleet. 

T.k. 10 päivän illalla piti ministeri Göbbels 

radiopuheen ulkomai ia sanomalebtireporttereja vastaan . 
tapansa mukaan erittäin räikeässä muodossa, mikä tulee 

todennäköises~i ulkomailla herättämään yhä lisääntyvää 
• 
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T81tenmielilyyttä Sekaaa kohtaan. Sen mmkaan tullaan 

joukko salo_lehtimiehiä karkoi ttamaan Saksasta. Kun 

hallitus ei anna tapahtumista tyhjentlTiI asiallisia 

tietoja, on se itse syypää, jos niiden puutteessa ' 

koetetaan hakea tietoja muualta ja ne sittan ovat 

epäluotettavia tai suorastE&n vääriä. 

Seuraavia esitettyjä näkökohtia ulkopoliitti

sel ta ksnna] ta haluaisin lopuksi selostaa. Vaikkakin 

kesäkuun 30 päivä oli pnhdistustoimenpide, on se 

kuitenkin säästävästi sivuuttanut ne, jotka kantavat 

vastuun vel takunnan talous- ja ulkopolitiikasta. Göb-. 
bels, joka niin usein on ollut kanEallisbolshevistisen 

suunnan yllyttäjä, onnistui pelastautumaan, Hösenberg, 

Da~, Ley, Schirach, Streicher ovat kaikki toimissaan. 

He ovat tietenkin henkilöitä, jotka eivät voisi es

tää syrjäyttämistään asevoimslla. Mutta vaikka hei

dänkin poistamisellaan osotetteisiin, että ulko- ja 

talouspoliittinen suuntaus kokonaan muutettaisiin, jää 

kysymyksenalaiseksi , tyytyisikö muu maailma Hitlerin 

jäämiseen, vaikka hän jäisikin ainoaksi muistoksi 

kolmannesta valtakunnasta. Suurempi todennäköisyys pu

huu siihen suuntaan, attä Heichswehr jonain päivänä 

saa etsiä Hitlerille seuraajaa, ennenkuin Saksan iso

lointi on voitettu. 

;i~-
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Ulkoasiainministe iöl l e kunnioittaen oheisena 

lähetän raporttini n:o 38 aihees t a : 

Kans leri Ei .ler ' puhe. 
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JAKEL.UOHJE: 

UI 2: A • • 

Bsportissani n:o 37 mainitsin, että Reioh 

tag t. k. 13 päiväksi oli kutsuttu koolle kuule

maan ja hyväksymään hallituksen selosvJ.sta Saksan 

vii=eaikaisista olosuhteista, mikä tapahtuikin. 

Mielenkiinnolla odotettiin kenalerin se

lostusta ja paljonko hän olosuhteista mainit sisi. 

Diplomaattiaitio oli täysi. Valtakunnenhallitus 

oli. lukuuno tamatta varakansleri von Papenia, jonka 

sanotaan olevan lom311s. kokonaisuudessaan saapunut 

tilaisuuteen. Edustajain joukossa kiinnit tivät 

erikoista huomiota kenreoli Litzmann, Preussin 

prinssi August Wilhelm ja hra Hugenberg, joka 

viimemainittu ensi kertaa saap~ neichstagiin • 

. eliala näytti poikkeuksellisen vakavalta ja se 

voimakas suosio, jonka kansleri vähän väliä selos

tuksensa aikana osakseen sai, oli välitön. 

Kun Hitlerin ~.lostus tapahtumista 

kin on verrattain yksityiskohtaisesti ollut 1eh-

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallln.n. 
Tavallln.n ja IIl1kal .. , .. ministeriölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mut1a ulkoulalnmlnllterlön tlodol

tukalln. 
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distössämme selostettuns, en siihen sen yksityiskohtai

semmin kajoa. Kansleri ilmoitti laajassa kuvauksessaan 

riittävästi . todisteita, sekä suullisia että kirjallisia 

olevan olemassa siitä, että todellinen velI ankaap pau 

ol i kysymyksessä SA-esikuntapäällikkö Röhmin ja kenraali 

von Schlei cberin yht eistoiminnan johdosta ja että aino

astaan nopea isku esti sel laisen puhkeamisen. Kapinaan 

osa li suudesta on ammuttu 77 henkilöä. Puhe n vaiku tus 

tu1le'9 ainakin olemaan se, että kaikenlai set huhut ja 

fan t astiset jutut ulkomaan l ehdistössä l akkaavat. Väi

t ett ä vas taan, ette ' &DIJlUttuja t avall isessa oikeusis

tuimessa tuomittu llomaut taa k 1er i , että hän oli 

sillä hetkel l ä vastuussa SaksaL kansan kohtalosta ja 

siitä syystä Saksan kansan k rkein tuomari-. 

Erikoi en miele kiintoinen ol i se Hitlerin 

selitys, että Reichswebr on säilytettävä valtakunnan 

epäpoliittisena välikappaleena, lupaus, jonka hän on an

tanut valtakunnanpr~sidentille. · Samalla antoi hän suurim

man tunnustukse puolustusministerilleen von Blomber

gi l le, mikä a iheutti Reichstagissa suosionosoitukset vii

memaini tul , jotka olivat miltei voimakkaammat kuin 

kansleril itselleen osotetut. 

Tässä yhteydessä siteeraan osan kenraalieversti 

von Blombe~gin 29/6 Völkiaoher Beobachterissa julkaise

masta kirjoituksesta, johon jo raportissani n:o 37 viit

tasin ja josta käy ilmi hiukan toisenlainen käsitys 

armeijan epäpoliittisuudesta, kuin mitä eilisessä Hitle

rin puheessa oli. Kanraali von Blomberg sanoo siinä m.m, 
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·Puolustusvoimain osuus on yksinkertainen ja selvä. 

Ne palvelevat tätä valtiota, johon ne sisimmäItä va

kaumekaeltaan suhtautuvat myönteisesti ja ne tukevat 

tätä johtoa, joka puolestaan niille myöntää ylevän 

oikeuden olla ei ainoastaan aseenkantaja vaan myös

kin valtion ja kansan tunnustama rajattoman luotta

muksen kohdo. Kun puolustusvoimat kerran eroittautuivat 

piireistä, jotka olivat korottaneet heikkouden ja oi 

siensa uhraamisen korkeimm8ksi valtioviisaudeksi, niin 

oli se luonnostaan selvä asenteen ottaminen. Ne 

v "t voineet suhtautua myönteisesti valtioon, joke 

s itsen ä ja tulevaisuutensa. Tänään tunkee soti

la inen käsitys läpi koko Saksan kansan ja sen 

johdon. Se voima, joka puolustusjoukkoja elähdyttää, 

virt a kujaan lujan luottamuksen lähteestä Saksan 

kansaan ja sen elinoikeuteen. Pasifismi on voitettu 

kanta. Puolustusvoimat ja valtio ovat sulaneet yhdek

si. Jos sotilaalle on kerran vaara edessään joutua . 
käytettäväksi aisäpoliittisena voimakeinona tarkoituk-

siin, jotka ovat hänen tulevaisuuden tehtävänsä ulko

puolella, niin syrjään Tetiyt~sel1ä~hänen k~~taan 
sisäinen oikeutuksensa. Puolustusvoimille on kylliksi 

varautua kiyttökuntoiseksi aseeksi tulevaisuutta :arten. 

Nykyisin ovat jo sairaan ajan edellytykset ja merkit 

hävinneet. Tänään seisoo sotilas tietoisesti kokonaisu 

deksi sulautuneena kansan poliittisen elämän keskellä. 

Hän ottaa vilkkaasti 08aa tapaht~in, jotka kaikkialla 
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uusien elämänmnotojen ympärillä vyöryvät, ei erikois

tehtävänsä edustajana, vaan kokonaisuuden myötävaikutta

V8DS jäsenenl, sen kansanyhteisyyden hengen elähdyttä

.anä. joks tunkee nykyisin Saksan kansan 1ävitse.-

Puhuessaan niistä raskaista taloudellisista 

vaikeuksista, joihin maa on jouttUlut, kansleri huomaut

taa, että jollei kyetä ulkomaisia raaka-aineita hank

kimaan, ryhd ään kä ttämään korvikkei ta. Tämä kohta 

puheesta kuului seuraavasti; Kaikki tiedämme, että 

todella tunnollisessa val tionhoidossa ei huolista va

paata aiksa voi olla. On voitettava yhä uusia 

ratkaistava yhä uusia kysymyksiä, täytettävä uusia 

tehtäviä. Vapautettuamme 4 1/2 miljoonaa ihmistä työt

tömyydestä, jolloin heidän elintasonsa s&attoi kohota, 

tuli myöskin tavaroitten ~syntä suuremmaksi, mikä sa

malla aiheutti ulkomaisten raaka-aineitten suurempaa 

t arvet tn. e näemme nämä vaikeudet ja voin Saksan 

kansal le vakuuttaa: me tulemme ne voittamaan. Kun 

kauppabilanssimme ulkolaisten rkkinoitten tsloudelli-

sen sulun tahi poliittisen boikotin seurauksena käy 

passiiviseksi, tulemme keksi jäimme ja kemi st iemme ne

rokkuuden ja oman työtarmoDDDe ansiosta löytämään kei

not va~Butuak3cmme näitten .dneitten maahantuonnista 

ja valmistamme nämä aineet itse tahi löydämme niil

le vastikkeita. Kaikki nämä tehtävät ratkaisemme 

ehdottomalla pälttöväisyydel1ä, huolehtiessamme kansamme 

auttamisesta sen taistelussa olemassaolonsa puo1esta.-
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Näyttläpä siis siltä, kuin olisi raportisaaDi 

n:o 37 mainittu jmerikan suurlähettilään 01~ttamu8 

oikea, että koetettaisiin jatkaa talousF~ itiikkaa au
tarkiseen suuntaan. 

Baichstag hyväksyi kanslerin puheen 

ilman äänestystä puhemies Göringin ehdotuksesta 8 

van lausunnon; ~eichstag hyväksyy valta~]Dnan halli

tuksen selostuksen ja kiittää valtskunnankansleria 

isänmaan 1ujakitisestä ja päättävästi p~lastamisesta 

kanRa1aissoda8~a ja sekasorrosta. • 

Hitlerin puhe, joka radioitiin kaikkien ase

mien kautta ja jonka kuulemiseksi ympäri koko maan 

oli sijoitettu keskuksiin ja torei lle kovaäänisiä, 

levitettiin t äten välittömästi koko saksan kansalle. 

Että se Hitlerille ominaisen vakuuttavan tyylinsä 

kautta laajoihin piireihin on vaikuttanut, lienee pi

dettävä varmana. UUtta kun kaikkien tekijöiden perus 

syy on etsittävä _yhä kasvavista taloudellisista vaike

uksista, jää nähtäväksi, kuinka kauaskantoinen ja kes

tävä sen vaikutus tulee olemaan. Neutraaliin kuuli

jaan puhe, huolimatta sen sisältämistä lukuisista mie

lenkiintoisista kohdista, ei jättänyt erikoisen voima
kasta vaikutusta. 

I~~-

• 
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Ulkossi ainmi:ci st criöll e kunnioi tt8en ohe l isena 

ähe t än r a or t i ni n: o 39 aiheesta: 

Itä - pakti . 

inisteri: ~.~ . 
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JAKEL.UOHJE I 

UI 2: • 4. 

Kirjeessä n:o 2086 min 1a oli kunnia 

Herr 1 o8siainmjnisterille elostaa keskus te uani 

ulkomi~isteri von eursthin kanssa joka koski Eng

lannin Saksalle suosittamaa n. s . It"- paktis, johon 

m'öskin ~uomen pit i i osallistua. Tästä selostuk-

e t i kävi jo ilmi Saksan uL oministerin kiel

teinen suh tautuminen esitett yn so i mukseen, niine 

erustel uineen, jotka kirjeessä mainitsin. Kirjettä 

eur i m öskin Engl~in suurlähettil~ jättämä 

en lanDinkielinen tekstiehdotu samoin kuin Saksan 

ulkoasiai~nisteriön siitä laatima s&isannos. 

Jos ulkoministeri v. Neurathin kantaa jo 

voitaisiin pitää lopullisena S ·san hallituksen 

kantana, tullee sopimusehdotus 

sillä aksan yhtyminen tulee 

vuotamasn hiekkaan, 

t~.llöin riippumaan 

ehdottomasta tasa- rvoisuusperiaattean hyväksYDdsestä 

ja sen mukaisesta Saksan aseistuksen lisäämisestä. 

Eräillä tahoilla täällä väitetäänkin sitä, ettei 

Tavallinen. 
JakeluotUemalleJal 

Ta"alllnen, 
Ta"a.llnen Ja IIalkal ... .. ....... mlnlaterlOlle, 
EI ulkomaaeduatuka.n t1edoltukllln. 
Ei ulkom.aeduatukaen. mutta ulkoaalainmlnlate,.llIn t1edol

tukIIIn. 
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Ranska ehdotuksellaan tarkoitakkaan sopimuksen ~tymi8tä 

vaan sen epäonnistumisen kautta tilanteen luomista, 

jossa se voisi sormellaan osoittaa Saksan r~]banrakka

uden puutetta ja san perusteella tehdä sotilasliiton 

Venäjän kanssa. akaassa luoteta6n kuitenkin siihen, 

ettei Italia antaisi suostumustaan mainittuun sopimuk

seen muuta kuin siinä tapauksessa, että Saksan tssa

arvoisuus täysin määrin myönn.eto'än samoin kuin siihen, 

että Puola kieltäytyy sopimuksesta sille merkityksett3-

mänä, koska sillä on hyö käämättömyyssopimukset sekä 

Venäjiin että aksan kanssa olemassa. Odotetaan jänni

tykAell Italian l opu lista kannanilmaisua, samoin kuin 

ollaan yhteydessä Varsovan kanssa. 

Kun ministeri v. Neurath keskustelussaan ulko

ministeri Hackzellin kans a oli aanut kuulla Suomen 

kielteisen kannan aikaisempiin sopimusehdotuksiin samoin 

kuin sen, että useat Suomen kielteiset motiivit kävi

vät yhteen Saksan perustelujen kanssa, kutsui hän 

nut luokseen vielä kerran selittäen saksalaiset näkö

kannat ja toivoen, että yhteistoiminta Saksan 

välille y lämainituill& perusteil la syn~isi. 

Saksan lehdistö on siitti saakka kuin herra 

Barthoun matka Lontooseen tuli tunn tw~~ i, käsitellyt 

tätä kysymystä. Koko ajan on suhtautuminen ollut jyr

kästi kielteinen eikä näy muuttuneen senkään jälkeen, 

kun Englanti suosituksensa teki. Seuraavassa tahdon 

muutamista tä~keimmistä lehtilausunnoista tehdä lyhyitä 

otteita. 
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Kanslerin äänenkannattaja Völkisoher Beoyaoh

ter 18/7 kirjoittaa otsikolla -Gleiohbereohtigung 

duroh Ost-Pakt?-, erikoisesti viitaten englantilaisen 

ehdotuksen 3. kohtaan, jossa puhutaan vain neuvotte

luihin ryhtymisestä Saksan tasa-arvcisuusperiaatteen 

järkevästä käyttämisestä Itä-psktin solmimisen jälkeen, 

että jos sanalla -järkevä" jotain merkitystä on, niin 

voi se olla ainoastaan erotukseksi tode lisesta ef

fektiivisesta tasa-eTVoisuudesta (jota siis ei olekaan 

aikomus myöntää). Lehti viittaa myöskin niihin eri

laisiin l3elityksiin, joita Lontoon keskustelujen jäl

keen hra Barthou Ranskassa ja Simon Lontoossa ovat 

asiaste. antaneet ja sanoo, että Saksan taholta koh

tuudella voidaan vaatia, että sopimusoysteerein isien 

ja suositteli~ain ensin pitäisi selvitellti keskenätln, 

mitä he tahtovat, ennen ~in voivat odottaa Saksalta 

sen käsityksiä. 

Berliner Tageblattissa lQ/7 kirjoittaa sen 

päätoimittaja Paul Soheffer otsakksella -Ein Wende

punkt . Der Sieg der fr~ö8isohen Pakt-Idee-. Kirjoi

tus käy varsin iroonisessa äänilajissa ja käydään 

. erikoisesti hra Simonin kimppuun siitä, ettei hän 

olisi kyennyt pitämään puoliaan hra Barthouta vastaan. 

Samalla huomautetaan, ettei Englanti näytä suositustaan 

erikoisen voimakkaalla painostuksella ajavan ja että 

Sir John nimenomaan on sanonut, että toistaiseksi 

vaan on kysymys ehdotuksista, jotka vielä vaativat 
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paljon työtä. Tästä syystä Saksan ei ole syytä kii

r ehtiä vastaustaan. Puolalaiset näyttävät ~öskin perus

teelli sesti asiaa harkitsevan. Lehti kirjoittaa:-Am 

enigsten haben wir Veranlassung, anders als mit Eises

kälte die Lage zu betrachten und Verwischung unserer 

Interessen zuzugeben oder den Verlockungen des kleine

ren Ubols naoh dem Vorbild anderer Stsaten uns zu 

iiberantworten, nachdem He rr Bsrthou gestern erklärt hat, 

der Abschluss der Regionalpakte - mit diesem Plural 

steht vorleufig Frankreich noch aIIein - mUsse der 

eventue~. len, wohlgemerkt eventuellen Ordnung der Wehr

fregen vorangegehen. Ein Sextaner kann bagreifen, dsea 

die allerengste Verbi ~ dung zwischen der Wehrfrsge und 

der diF~omatischen Frage besteht. Deutschlands Stellung 

in Europa ist nicht leicht. Gesetzt, dsss die Paktidee 

Frankreichs sich um uns herum, UDa ausschliessend, sich 

verwirklicbte, so kann kein Euphemismus der Welt die 

Tatsache versohwincen maohen, dass wir umstel lt sind. 

Umgekehrt, treten wir bei, so sinkt die Hoffnung auf 

eine Wehrregelung suf ein äusserst geringes Masa. Die 

Lage, in der wir ~ seit Freitag befinden, ist tiber

aus ernst. lr können nur dann hof fen, sie zum Guten 

zu wenden, wenn wir nicht um augenblicklicher Erleichte

rungen wi len sie fti r die weitere Zukunft belasten. 

Je klarer wir unser R8cht, unsere Lebensinteressen und 

unseren ille~ zu einem einheitlichen Europa herausstel

len, je mehr wäohst die Aussicht, dass Wahrheit und 

Vernunft das letzte Wort haben werden.-
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Enemmän tai vähemmän samanlaisessa äänilajissa 

ld.~ joittavat kaikki lehdet, toiset jyrkemmin, toiset lie

vemmin. Katkeruus kehityksen saamasta suunnasta tuntuu 

niissä kaikissa. Näytteeksi tästä otettakoon pala Berli

ner Börsen-Zeitungista 17/7, jonka otsakkeena on -Auf

ruhr und Zersetzung-: -Itä-Locarnopaktin luojat 

tajat , jotka tahtoivat lähettää ·tekeleensä- maailman

näyttämölle jonyinlaisena poliittisena rikosromaanina, 

lienevät jonkunverran hämillään siitä, että Moskovan 

int ernationaalin nokkelat päät ovat tähän niin perin 

r auhanomaiseen tekstiin t ehneet muutwa schlagereja päi

vän polttavista kysymyksi stä ja siten siitä muovailleet 

koko maailmaa huvittavan ja vaikuttavan kommunistisen 

revyyn. Tämän schlagerin eri soittimet soivat tosin 

hiukan liian kovaäänisinä. Päärumpuina toimivat koneki

vääri ja kenttätykit. Mutta t ämä ei ole haitaksi, 

sillä muuten ei huonokuuloinen yleisö, jonka korvat 

tottuneet kuulemaan vain saksalaisvastaista suitsutusta, 

l ainkaan huomaisi, että soiteta8no Amsterdamissa, ienissä 

ja nyt San Franoiscossa sekä muissakin Pohjois-Amerikan 

kaupungeissa parhaillaan · kommunististen johtajien johdolla 

ryöstetään, lakkoilIaan ja ammuskeIlaan ja täten osoite

taan maailmalle, jossa nykyisissäkin oloissa elämä näyt

tää tuntuvan pitkäveteiseltä, millaisten aloitekykyisten 

kuj eilijain kanssa Locarno8opimus vie heidät yhteen. 

Ajan mittaan käynee ~öskin Lontoossa ja Roomassa sel

ville tämän Moskovan revyyn pohjimmainen tarkoitus, mutta 
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voi olla mahdollista, että silloin kun vastuunalaiset 

miehet tämän lopulta tajuavat, on jo liian myöhäistä 

jälleen muuttaa ohjelmistoa. Ranskassa tehdään jo haus

kasti ja tarmokkaasti johtopäätöksiä sen poliittisen 

ryhrnittelyn perusteella, joka Itä-Locarnopaktin ja sen 

kannattajien kautta on SJlutynyt. Ranskan sosiali emokraa

tit vainuavst raiyJcaita tuulahduksia ja L~on Blundn 

iskulauseen: lafumska on nykyään kOJIlD'lunistisen ulkopeli tiikan 

shakki1audan päähenkilö· merkeissä he työntävät luotaan 

kaiken tähänastisen hurskaan arkuotensa ja 1iittotutuvat 

velj el lisesti ·yhteiseen rintamaan fascismia - (Rooma 

raukka!) ja sotaa (!) vastaan- bo1shevistisen liittolai

sensa kanssa . -Kai.kialla loimuavat kapinan 1ie1r.it yli 

kansojen, yhteenotot kaduilla ja barrikaaditaistelut, 

joukkoterrori ja yksilöllinen hävittämispropaganda aikaan

saa rauhattomuutta kai ~ial1a eri maissa·, nämä olivat 

Puhrerin sanat hänen suuressa eduskuntapuheessaan samaan 

aikaan, kun Lontoossa ja Roomassa tunnustauduttiin Pa

riisin Ja Moskovan väliseen liittoutumaan. Kapinat ja 

hävi tyks~t tulevat olemaan ne hedel mät, jotka kansat 

tulevat korjaamaan tästä keinottelevien politikoitsijain 

houreesta. Uusi Saksa seisoo ai t·· vastoin tässä tais

telussa entistään lujempana, sisäisen rauhan ja sisäisen 

järjestyksen linnakkeena.-

Deutsche Allgemeine Zeitung, joka edustaa samaa 

kantaa asiassa kuin muutkin lehdet, julkaisee 19/7 
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graafillisen taulukon das Labyrinth des franzBsi~ 

schen Sicherheitss,ystems-. Taulukko ~ötä8euraa 

lii tteenä. 

2417. 
Edelläolen~ raportti on jään t muutamia ·ivi·· 

odot t amaan kuriiria, ·oten voin siihen vielä lisätä 
er··än 2317. IJeutsche Al lg. Zeitung'issa olleen kirjoi
tuksen "Deutschland in der -Prt.' iuIlg" l' selostuksen, jo a 
muuten käy samaan ki elteis en suunt an kuin kaikki asiaa 
käsittelevät artikkelit Saksan lehdistössä . Siin: viita
taan sekä Baldwinin että lordi Hailshamin puheisiin . :Er 
B~ld inille hlom utet en, kun hän sanoo, että liit~~i-

e i t··pakti in helpo tae Saksan paluu ta Kansainliittoon 
m •• :·50 weit ist es also gekomme ! Als ob wir schon 
wie ein reumiltiger Slind ~ ale Gnade zu bitten hätten , 
in i e G~meinschaft der .ö ker i eder aufgenommen zu er
den , und durch gut es Benehmen zunäch t einm 1 zu zeigen 
htitt en, dieses Gna enbe ei 09 auch .. rdi zu sein !-

Lordi Hailehamin puheen johdosta . ausut aan m.m.: 
Sei e Ratgeber werden sich keinen Augenblick daräber im 

Unkl aren sein , d.ass der Oat akt durc die Verbindung mi t 
der sowjetrusaisch-französischen Garantie den Charakter 
de r Regionalpa t e verloren hat , flir die sich En land 
auch frUher schon einsetzte. Unter de r Voraussetzung, 
dasa seine kontinentalen Verpflichtungen nicht vermehrt 
.urden, hat EnP-land schon i mmer den Abschluss eines Ost
Locarnos empfohlen , nicht eiI es Frankreich und uO j et
Ru sland bedroht gleubte , sondem um das PuIverfa3s unter 
~ 8seer zu setzen, das die Engl~änder irgend~o an der 
Weichsel vermuteten. Durch den deutsch-polnischen Vertrag 
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aind solche engliachen Beftirchtungen längst gegenstandslos 
ge1. orden, und doch reichen 8,ie jetzt die Hand dazu, die Un
oicherheit Europas durch ein raffiniertes System gegenseiti
ger Durchmarschrechte und kriegerischer Verpflichtungen zu 
vermehren.· Kirjoitus loppuu seuraavin sanoin: -Wir haben 
keine Eile und können die Entwirrung der reichlieh konfusen 
Paktpläne den Urhebern und i hren Helfer helfern uberlasaen, 
aber das Reeht, aus dem usgang der ffäre eiDe Prtifung fUr 
das zu spät binzugezogene und auch jetzt noch unzulänglich 
unterriehtete Deutschland zu meehen,- das atreiteD wir ihnen 
Be 0 heute ab.-

Edelläoleva osoittaa, että kielteinen kanta julki 
dessa;js edelleen yht· j;}rkkänä ja todennäköisintä onkin, 
ettei Saksaa saada tsipumJan muuten kuin todella myöntämällä 
sille sen v atiman ta a-arvoisuuden. 

/tw 
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Berliinissä, 23 p:nä heinäkuuta 1934. 
OMEN LlHETY TÖ 

FINLA."D BE - JO KNING 

f r' r 1 ---
U 1 k 0 a s i a i n mln i s t eri Ö 1 1 e • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohelli

sena lähetän raporttini n:o 40 aiheesta: 

'Suomi ja D.S. Itäpakti. 

Ministeri: j'~-
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Asia: 

................. ~Q~ ... J, ... p.t.lh .... I:tlLpak:t.i .. .............. . 

JAKELUOHJE : 

Paljon puhuttu i täpaktiehdotus, jonka Englan

nin suurlähettiläs sir Erio Phipps 13/7. jätti 

Saksan ulkoasiainministerilIe edellyttää, että Suomi 

mainitussa sopimuksessa on mukana allekirjoittajana. 

Sallittakoon minun seuraavassa esittää eräitä henkilö

kohtaisia käsityksiäni asias t a. 

Ehdotuksen mukaan Ranska ei osallistu takuu

sopimuks·een muuta kuin välillisesti. Suomen ja Bal

tianmaiden turvallisuus jä" siis asiallisesti riip

puvaksi Sa.\sasta, Puolasta ja Venäjästä. Jos syntyisi 

tilanne, jossa Saksa ja Venäjä yhteisetujensa kannal

ta päättäisivät jakaa nuo pienet maat intressipii

reihin, ei Puolan takuu enää merkitsisi kovinkaan 

paljoa. Jos taas Venäjän etujen Inukaista olisi hyö

kätä maihimme, joiden turvallisuutta Ranska ei ole 

taannut, olisi Saksa siis puolustajamme. mutta eikö 

Ranska silloin olisi oikeutettu hyökkiiämälin Saksaa 

vastaan, kun viimemainittu on ryhtynyt vastustamaan 

VeDäjää. (Katso Ranskan-VeDäjän takuusopimus) • Ja 

... _ .... _ .... _ ......... _ ........ _ ... 1..@.!~.l.~~~ • .................. 
Jakeluohjemalleja, 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIllkll ... .. .... mlnllterUUle. 

UE 1: A 4. 

EI ulkomaaedultuklen tledoltukliln. 
EI ulkomaaedultuklen. multn ulkoaliainmlnllterlOn tlndol

tukalln. 
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todennäköisin olisi sellainen mahdollisuus, että määrä

tyissä olosuhteissa Venäjä voisi lähettää sotaväkeään 

maahamme muka sopimuksen perusteel la itsenäisyyttämme 

suojaamaan. Näistä ovat ainakin kaksi ensimmäistä näkö

kohtia, jotka sopimusta juriidisesti selitettäessä eivät 

-tulle kysymykseen, mutta käytännöllinen politiikka on 

osottanut, 9tteivät juriidiset määrittelyt aina käy yh

teen käytännön kanqsa (kuten esim. Belgian neutraliteetin 

rikkominen, Italian luopuminen kolmiliitosta y.m.). 

Tällaisenaan ei sopimuksella siis näytä ol evan 

meidän kannaltamme suurtaka käytännöl l i stä merkitystä, 

painanevatpa itse asiasse sen negatiiviset puolet ~nY~l~ 

kuin positiiviset. Kun Englanti o~ jyrkästi kieltäytynyt 

minkäänlaisiste takuista ja Ranskan takuut itse asiassa 

voitaneen katsoa koskevan Venäjää, sillä ei voi kieltää, 

että koko sopimus näyttää jonkunlaisen ranskalais-venä

läisen puolustuSliiton maskeeraukselta, niin on meillä 

sii t ä varsin pieni ilo ja siihen liittyminen perustel

tavissa kokon!!aD muilla, kuin sopimuksen merkityksen 

syil lä, 5.0. polii t tisilla näkökohdilla. Ja lisäksi, se 

valtio, joka meille hädän hetkel lä ensi tilassa voisi 

apua antsa - Ruotsi, puuttuu kokonaan. Ovathan Ruotsin 

lentovoimat ja laivasto tekijöitä, jotka heti käytet t ä

vissä olevina merkitsisivät suurta voimanlis ··ä meitä 

vastaan tapahtuvan ensi hyökkäyksQn torj~sessa. Siitä 
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syystä olisi ensimmäinen ehto Suomen liittymiseksi 

Ruotsin mkaantulo ja si tominen DIluhunkin kuin pla

toonisiin rakkaudentunnustuksiin. Lisäksi olisi Ranskan 

antama takuu, joka nyt esitetyissä asiakirjoissa näyttää 

varsin hämäräperäiseltä, saatava niin sitoveksi, ettei 

epäilyksiä voi syntyä. Muussa tapauksessa voimme jou

tua sitoumuksiin, jotka aaattavat muodostua meille var

sin kiusallisiksi. 

Mikäli voin asiaa tähänastisten tietojen pe

rusteella arvostella, näyttää ehdotetun sopimuksen pää

merki t ys rajoi ttuV911 kahteen seikkaan, Ranskan-Venäjän 

liittoon ja sopimusvaltojen velvollisuuteen kannattaa 

Venä jän liittymistä Kansainliittoon, muiden tekijäin jää

dessä varjoon. 

Eiköhän meidän kannaltamme liittymisen ehdoksi, 

mikäli siihen ollenkaan katsotaan välttämättömäksi mennä, 

voisi myös aset taa -assistance fiDanciere -sopimuksen 

käytäntöön sovelluttamista. 
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Berliinissä. 30 p:nä heinäkuuta 1934. 

. OMEN L ,\HETY TÖ 

FINLAND BE KJCKN I NG 

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

Ulkoasiainministeriöl le kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 41 aiheesta: 

Itävallan tapahtumat ja Saksa. 

Ministeri: ~~~~ 
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JAKELUOHJE: 

Niinkuin kaikkialla muuallakin on Wienissä 

toilliitettu, epäonnistunut putshiyritys ja liittokans

leri Dollfussin murha Saksassa herättänyt tavatonta 

huomiota. Koko lehdistö tuomitsee tapahtuman mitä 

jyrkimmin ja valittaa tehtyä murhaa. Valtakunnan 

presidentti on lähettänyt Itävallan presidentille 

valittelusähkösanoman, samoin ulkoasiainmjnisteri von 

Neurath Saksan hallituksen nimessä Itävallan halli

tukselle. Saksa sulki rajansa payolaisilta ja esti 

Saksassa olevat itävaltalaiset natsijoukot, mikäli 

ne olisivat yri t täneet, pääsemästä Itävaltaan. Täällä 

väitetään virallisesti. ettei tänne internoiduilla 

itävaltalaisilla natsijoukoilla ollut minkäänlaista 

tietoakaan nyt tapahtuneiden asioiden suunnitteluista. 

Valtakunnankansleri on erottanut toimestaan Mttnchenissä 

toimineen Itävallan asioita hoitavan puoluekomissaari 

Ha ichtin, joka .inakin ulospäin on esiintynyt sinä 

päähenkilönä, joka kansallissosialistista propagandaa 

JakeluohjamallaJIl : 

Tav.alllnan. 
Tav.alllnan Ja 1I,lkal .. ....... mlnl,tarIOlle. 

. ____ ........ _ ...... _ .... _ .... j~'-!.~.l.~~.p.I ....... ...... ........ . 

UE 2: A 4. 

EI ulkomaaedultukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu,tukaen. muttl\ ulko .. ,lalnmlnl,terIOn tledol

tukalln. 
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1 täval taen päin on johtanut. Samoin erotettiin heti 

Saksan lAhettiläs Wienissä tri Rieth, joka oli lu

vannut kapinallisille pääsyn Saksan rajan yli, neuvot

telematta siitä hallituksensa kanssa. Uudeksi lähetti-

1ääksi on määrätty varakansleri v. Papen ja on kans

leri Hitler antanut hänelle ohjeeksi pyrkiä paranta

maan saksalais-i tävaltalaisia suhteita. Samalla ilmoi t

taa valtakunnankansleri, että hra v. Papen tässä eri

koislähetti1ään ominaisuudessaan tulee olemaan välittö

mästi hänen alaisensa. Itävallassa oUaan tyytymättö

miä siihen, että v. Papenin nimi tyksestä annettiin 

tietoja julkisuuteen, ennenkuin edes Itävallan halli

tukselle oli tehty esitys agrementin ~öntämisestä. 

Eräillä tahoilla täällä kerrotaan, että agrementin 

myöntämiseen tullaan Wienissä asettamaan eräitä ehtoja. 

Kun Saksan hallitus vannoo ja vakuuttaa, 

ettei sillä ole mitään yhteyttä nyt tapahtuneen ka

pinan kanssa, niin on tätä seikkaa pidettävä toden

näköisenä. TäIpä ei kui tenka&n estä pitämästä Saksan 

kansal1issosialismia moraalisesti syyllisenä asiain 

kehitykseen. Se häikäilemätön kansallissosialistinen 

propaganda, jota koko Hitlerin vallassaoloajan Itäval

taan käsin on Saksasta harjoitettu, samoin kuin se 

mitä siivottomin liittokansleri Dol1fussin ja hänen 

miestensä mnstaaminen ja parjaaminen, jota Saksan leh-' 

dissä on näkynyt, ovat olleet se pohja, joka itäval-
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talaisten kansallissosialistien mieliä on yllyttänyt 

ja ajanut ne terroristisiin tekoihin, jotka lopuksi 

ovat vieneet nyt paheenaoleviin tapahtumiin. Väitet~ 

hän Saksasta tapahtuneen räjähdysaineidenkin kuljetus

ta 1 täval taan, kertovathan lehdet ainakin Sveitsin 

viranomaisten saaneen erään tässä tarkoituksessa lii~ 

kuneen moottoriveneen takavarikkoon. 

Kansleri Hitler näyttää vasta nyt rupeavan 

heräämään huomatakseen, mihin asiat ovat menneet. Hän 

ei ehkä ottanut riittävän vakavasti Mlssolinin hä-
tekemiä 

nelle Venetsiassa~tä kysymystä koskevia huomautuk-

sia. Mahdol lisesti virallinen Saksa siitä lähtien on 

ollut pidättyväinen, mutta puoluejärj estö jatkanut 

toimintaansa. Olosuhteet siis samantapaiset kuin Ve

näjällä, jossa hallitus toimii erikseen ja puolue 

erikseen. Väitetään kuit enkin DIlutamia päiviä sitten 

Italian hallituksen antaneen Saksan hallitukselle 

hyvin jyrkkäs&naisen nootin, jossa se ilmoittaa, että 

jos kansallissosialistit Itävallassa pääsevät valtaan, 

Italia ei tule sitä sallimaan, vaan miehi t tää koko 

maan. Lienee tämän nootin ansiota, että Saksan ta

holta reaktio on ollut niin voimakas kuin edel lä OL 

kerrottu. Tällaista kehitystä on pidettävä suurena 

tappiona Hitlerin politiikalle, joka saa nyt näin 

vetää sormensa kokonaan pois hänelle niin rakkaasta 

Itävallan kys~ksestä. Jo aikaisemmin kerrottiin, 
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että eräät Hitlerin lIhelll olevat henkilöt olisivat 

häntä varottaneet, _tta oli hän kieltäytynyt varotuk

sia ottamasta huomioon, Tedoten siihen, että hän itse 

entisenä itävaltalaisena parhaiten tuntee itävaltalais

ten luonteen ja tietää, miten siellä on meneteltävä, 

eikä tarvitse asiassa kenenkään neuvoja. Viimemainitun 

jutun todenperäisyys jääköön kertojansa vastuulle. 

Dollfussin marhatapaus, joka olisi hyvin hel

posti voinut tulla uudeksi Sarajevoksi, näyttää tällä 

hetkellä käsillä olevien tietojen perusteella kuiten

kin selviävän kansainvälisesti rauhallisella tavalla, 

IIIltta on Saksalle tuonut toisenkin tappion, pilannut 

Italian ja Saksan TIlit. 

aaian yhteJdlssl todetft ... vuttaneeDaa pienen helpo

tuksen: hIn on l6ytbyt sopiT81l paikan T. Paponille. 

Mikäli luotettavalta taholta olen saaDut kuolla, oli 

T. Papen ke.äb.u 30 plivän tapahtumien jälkeen kiel

taytynyt ottaaasta 08aa hallitUksen toimintaan niin 

kauan kannes hänelle asiakirjoilla osoitetaan, etta 

hlnen _rhattu sihteerinsä T. Bohae oli syyllinen 

Ya1tiopetokaellisiin tekoihin. !ltl ei liene tlhlD 

pliviln ... kka tehty. 

Italian sotajoukkojen kelkit.ys ItaYallan ra

jalle alkaa .&ksalaisia kiUJmttaa. Si tl kutauu Bör.en-
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ZeituDg -t.atteriukkoseksi Brennerill.- ja kirjoittaa 

purkauksen 1 tali.. ",ut... josta otettakoon I euraa"'a , 

mahdollisen miehit,yklen TaikDtuksia CaYaaTa kohta: 

-Allo ist elie Truppenkonsentration Italial an der 

Grenze Oaterreichl, poli tilch geaehen, eine ADgelegenhei t 

.ratena der liener Regienmg, die iiber eventuell bestehen

dl Abmacbungen srisohen Italian und Osterreich .ohl unter

riohtet aein wird, UIld nlitell8 der lIohte, die du Pro 

del -.urOplisohen Gleichgewichts· von der anderen Seite 

her Terstehen. - Die italienische Pressl irrt, wenn sie 

glaubt. durch ihre alle Grenzen des Ans tandes iiberschrei

tende, niedrige Hetze gegen Deutschland Frankreich dnpie

ren zu können, indem eie eine -deutsehe Gefahr- konstru

iert, die die Notwendigkeit einer militärisehen Intervent 

on Italiens in Osterreieh sanktionieren soll. Wir glau 

dasa diese bewaffnete Einmischung Italiens in die inneren 

Verhältnisse sterreichs eine letzten Endes flir Rom recht 

peinliche Angelegenheit wiirde, &us der eie sich ohne Sie

geslorbeeren in absehbarer Zeit herauswinden miisste. Denn 

ein -läDgerer Aufenthalt- an der Donau wtirde in Europa 

eine Lage echaffen, der unserer einung nach auch die i ta

lienisohen Streitkräfte niaht gewachsen wären.-
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lähetän r eporttini n:o 42 aihees ta: 

Va1te1 unnanpresidentin kuolema. 

°nisteri: ~tljlW"'" 
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JAKELUOHJE: 

5 ('~ 

Valtakunnanpresidentti von Hindenburgin 

elokuun 2 päivän aamuna tapahtunut kuolema ei 

siltä kannalta tullut odottamatta, että hänen iäs

sään elämänlsngan katkeamista voitiin odottaa oike

astaan milloin tahansa, mutta se tuli kuitenkin 

yllätyksenä siltä kannalta, että n. puolitoista 

vii koa ennen kuolemaansa presidentti, joka viime 

talvena useln oli puhunut elämänsä katkeamisesta, 

oli tuntenut itsensä siinä määrin vi rköksi, että 

hän ul oministeri v. Neurathilta oli tiedustellut, 

joko hänen syyskuun alussa tarvitsisi tulla Ber

liiniin ja samalla suunnitellut, mitä kaikkea hän 

syksyn kuluessa tekisi. S,ydämen toiminta rupesi 

kuitenkin yhtäkkiä osoittamaan epäsäännöllisyyden 

merkkejä ja sen mukena heikkous kasvamaan. Vielä 

heinäkuun 31 päivänä presidentti oli noussut ylös 

ja täyttänyt virkatebtäviään ellekirjoittamalla ase

tuksia ja määräyksiä, mutta elokuun 2 päivän aamu-

........................... _ ... _.~Iy.~l~.~Al •......... ............... ... 

".keluohJemalleja I 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ullk,1 ..... . mlnllterUllle. 

UE 2: A 4. 

EI ulkom.aedultukaen tledoltukllin. 
EI ulkomaaedultukaen. muttll ulkollialnmlnlaterllln tlodol

tu'kllln. 
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na oli jo loppu käsissä. 

Edelläolevsn kertoi minulle ulkoasiainminis

teri v. Neurath, jolle henkilökohtaisesti esitin 

Tasavallan Presidentin, Suomen Hallituksen ja lähetyst 

surunvalittelut , joista ulkoministeri v. Neurath l~ 

pimästi kiitti, huomauttaen, että vainajalla oli Suo

messakin suur~ arvomanto. 

v. Hindenburgin elämän päättyminen muodostaa 

tai tteen Saksan historiassa. Kun oli käynyt sel

väksi, että kuoleman saapuminen oli vain tuntien 

kysymys, ryhtyi hallitus harkitsemaan tilannetta ja 

heti presidentin kuoleman jälkeen julaistiin laki, 

jonka mukaan presidentin toimivalta yhdistetään 

valtakunnankanslerin toimipiiriin ja Adolf Hitler 

määrätään presidenttikansleriksi, oikeudella määrätä 

itselleen sijainen. Tämä laki alistetaan tämän kuun 

19 päivänä kansanäänestykseen, joten siis Saksassa 

presidentti-instituutti tulee lakkaute t tavaksi ja 

Saksan valtakunnan korkein johto järjestetyksi sillä 

tavalla, kuin se Virossa ennen oli. Julistuksessa 

Saksan kansalle on Hitler sanonut, että Hindenburg 

oli niin suuri presidentti, ettei toista president

tiä hänen jälkeensä eD_ää voi olla. Tästä syystä 

ei Hi tleriäkään saa kutsua prendentiksi, vaan 

FUhreriksi ja valtaknnnankansleriksi. 
\ 

Valtiopoliittisesti on näin ollen tapahtunut 
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tavaton mullistus. Mitä kaikkea tämä tuo mukanaan 

ja kuinka jatkuva kehitys tulee käymään, jääköön 

ennustamatta. 'elenkiintoiseksi tulee myöskin kan-

sanäänestyksen tulos, ennenkaikkea siltä kannalta, 

kuinka suuri äänestäjien ja äänestämättömien suhde 

tulee olemaan, seilcka, josta todennäköisesti voidaan 

vetää erinäisiä johtopä""töksiä mielialoista maassa. 

un ottaa huomioon kaikki viimeaikaiset ilmiöt, 

joista aikaisemmi~ allitukselle olen tiedoittanut, 

ja niihin vielä lisää, että Hindenburgin kaaduttua, 

jota kuitenkin pidettiin jOlL~unlaisena tasapainon 

ylläpi täjänä Saksassa, epnluottamus ulkomailla Saksaa 

kohtaan entisestään tullee lisääntJ~än, ei vastaista 

kehitystä voitane katsoa erikoisen valoisin toivein. 

Tässä yhteydessä on vielä syytä mainita 

se jo lehdist äkin tunnettu seikka, että t alousmi

nisteri Schmitt, joka ylirasituksesta n. kuukausi 

sitten vakav&sti sairastui , on siksi huonossa kunnos

sa, että hän tus ~in py.~yne e enää toimeensa palaa

maan. Valt kunnanpankin presidentti Schacht on mää

rätty toistaiseksi kuudeksi kuukaudeksi oman toi

mensa ohella Saksan tal ous "nisterikai. Mikäli mi

nulle on kerrottu, oli presidentti Bindenburg anta

nut suostumuksensa t ähän asian järjestelyyn. 

Presiilentti v. indenburgin maallinen tomu 

k~tketään maan multa&n elokuun 7 päivänä hänen 
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suurimman voittamansa taistelun taistelukentälIe 

Tannenbergiin Itäpreussissä. Siellä tulevat olemaan 

myöskin läsnä kaikki erikoislähetystöt ja Berlii

ni sä akkreditoidut lähettiläät. Ennen 

Berliinissä surujuhla Reichstagin suruistunnossa 

tämän kuun 6 päivänä. MOlemmissa tilaisuuksissa 

tulee saatujen tietojen mukaan kansleri Hitler pu

humaan • 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän raporttini n:o 43 aiheesta: 

Lähetystötalon korjaukset. 

Ministeri: ;t{! 'Ii! - ,f2-
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Kun lIhe~8töl1e myönnetyt vakinaiset varat 

eivät riitä minkäänlaisiin korjauksiin eikä edes 

säännöllisiin, juokseviin menoihiDkaan koko VUOdeksi, 

pyysi lähetystö aikanean lisämäärärahaa korj~sia 

varten ja saikin tarkoitukseen Ulkoasia;nmjnisteriön 

käytettävissä olevista varoista Smk. 50.000: ilmoi

tuksella, ettei kuluvana vuonna enempää ole saatavissa 

Raportissaan n:o 21, lEV4 1934, on allekirjoit

tanut kiinnittänyt Hallituksen huomiota siihen rappio

tilaan, jossa lIhetystön kiinteistö on. Nyt myönne

tyillä rahoilla on pitkien neuvottelujen jälkeen on

nistut.tu tinkimään korjauskustannuksia niin, että niil

lä yoida8D taade rakennuksen pihanpuoleinen seinä 

kokonaan rapatuksi ja u.alatuksi ja 8181111 lähetti

lään Taataanottohuoneustossa sal.onki j!l herrainhuone 

uudistetuiksi sekä eräitä muitakin pienempiä välttä

mättömiä korjaustöitä BUoritetuiksi. Sellaisiin suuriin 

perustaviin parannuksiin, jotka rakennuksessa ovat 

aivan Yälttämättömiä, kuten tuon tuostakin haIkeilevien 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 

• ••••••••••••••• 0-...... ................. ........................ _ . . .... _._.04_ ........ .. · ... · ............. . 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1I.lkll .. . . ministeriölle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukilln. 
Ei ulkomaaedu.tuklen. mut1a ulkoa.iainmlnl.ter lön tiedol

tukiIin. 
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vesijohtojen uUdistaminen, talon ulkofaaaadin korj_~o;JM 

talon miltei joka sateen jälkeen pahkeavaZL katon uu

distaminen y.m.m., ei l118initusta pienesti sumasta tie

tenkään riittänyt mitään. Nyt tehdyt pienemmät korja

ukset eri huoneiss ovat 080ttaneet talon olevan vie

llkin huonommassa kunnossa kuin mitä päältäpäin Dlyt

tää. Niinpä salonkia ja herrainhuonetta korjattaessa 

osottautui, ,ttä t pettien alla oleva rappaus suureksi 

osaksi oli irtautunut ja tuli alas vanhoja tapetteja 

poistettaessa. Seinissä olevat aäbköjohdot, jotka liene

vät suurimmaksi osaksi sodanaikaisia Ersatz-tuotteita, 

ovat myöskin niin täysin piloilla, että ne olivat k0-

konaan uudistettavat ja on suorastaan ihmeteltävää, 

ettei lähetystössä ole jo lukuisia tulipaloja tapahtu 

nut, ~ johtojen isolatioaine pitkin linjaa oli knti 

tunut, halkeillut ja JllDrentunut hienoksi, niin e ttä 

slhköjohdot kulkivat rinnakkain paljaina. Kun tilanne 

koko talossa ilm8isesti on samanlainen, on puhdasta 

onn~uppaa, selvitäänkö ilman tulipaloja ensi TUoteen 

saakka, jolloin vasta on mahdollisuutta korjausvarojen 
saantiin. 

Kun talon lamto siis on tWainen, on i tses
tään selvää, etteivät laaditut kustsnDUsarviot ollen

kaan pidä paikkaansa, vaan on korjausten laskettava 

nousevan huolD8ttavaati suurempiin summiin, kuin alkujaan 

on arvioitu, joten Ulkoasiainministeriön lIhe~stölle 
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Umoi tt... lDai "lUoden aenoarvioon otettu 1IUrIraha, 

joka ei edes eduataunt puoltaka8D lJhetyatÖD pyytl

III1stl _risti, tulee olelll88D ei van rii ttbltön. Olisi 

näin ollen vll ttäJDItCSntli ettl kun kerran tarkoi tuk

seen rahaa pyydetään, sitä tosiaan ~arattaisiin niin 

paljon, että valtion oasisuuden aäilyminen todella TO 

taisiin kohtuullisella tavalla turvata. Tähän tarkoi

tukseen ei missään tapauksessa puolen miljoonan 

määräraha olisi liikaa, vaan varsin kohtuullisesti 

kettu. Jollei lähetystön ehdottamia arvioita pidetl 

riittävän luotettavina, olisi vllttämätöntä, että Hal
litus lIhettlisi asiantuntijansa lIhetystökiinteistCSl 

tarkastamaan ja antamaan siitä lausuntonsa. 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohel

lisena lähetän raporttini n:o 44 aiheesta: 

v. Hindenburgin kuoleman jälkeen. 

timsteri: I~-
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JAKELUOHJE: 

Koko maailma on jännityksellä seurannut ja 

odottanut mi t~ v. Bindenburgin kuolema Saksan kehi tyk

sessä sisään ja ulospäin tulee vaikuttamaan. Heti 

kuolemantapauksen jälkeen kirjoittamassani raportissa 

n;o 42 jo mainitsin niistä jlrjestelytoimenpiteistä, 

jotka Saksassa toimeenpantiin yhdistämällä presidentin 

ja kanslerin tehtävät Hitlerin käsiin, mikä toimen

pide lienee pidettävä vallankumouksellisena ja jolle 

tämän kuun 19 päivänä pyydetään kansan siunausta. 

Suorastaan tavaton agitatiokoneisto on pantu käyn
tiin tätä kansanäänestystä varten ja mitä erilai

simmissa piireissä olevia huomattavimpia henkilöitä, 

jotka viimeaikojen tapaht~in eivät yleensä ole ot

taneet osaa, on ajettu liikkeelle. Sellaisista mainit

takoon kenr.sotamarsalkka v. Maekensen, kenraali •• nuek. 

Wagnerin tytär, kenr. Let tow-Vorbeck y.m. Koko SEk san 

radioverkosto agiteeraa miltei yötä päivää. Sanoma

lehtikirjoituksissa ja radiopuheissa (Göbbelsin puhe) 

toitotetaan kansalle koko maailman vihamielisyyttä 

J akeluohJemallej ll : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalksl ministeriölle. ................................. .............. ~~!~.~.~~.p.!t ............... . 
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Saksaa vaataan ja 080tetaan se 8i11l 8uurella mlä

rällä valhetietoja, joi ta juutalaiset ja saksalaiset 

emigranttike8knkset ulkomailla levittävät, seikka, joka 

luonnon pakolla ajaa saksalaiset yhä lujemmin yhteen 

ja turvautumaan siihen ainoaan mieheen, joka heillä 

tällä hetkellä on käytettävissä kohtalojaan johta

massa. Ei näin ollen olisi ihme, vaikka Hitler S88-

vuttaisikin entistä valtavsmmsn äänimäärIn puolelleen, 

ilman minkäänlaista pakotusta. 

Huomattavimmat julkisuudessa esiintyneet il

miöt, jotka kuvaavat, Saksan sisäistä kehitystä, ovat 

olleet kansleri Hitlerin haastattelu Daily M8ilille 

ja puolustusministeriön valtiosihteeri kenraali von 

Reichenaun haastattelu Petit Journalille. Vaikkakin 

näistä haastatteluista aiDskjn edellinen on ollut 

Suomen lehdistössä selostettuna, katson tarpeelliseksi 

tähän raporttiini tehdä siitä seuraavat otteet • 

IIJIikäli Saksasta riippuu, ei uutta sotaa tule 

olemaan. Saksa tuntee sodan huonot seuraukset parem

min kuin kukaan IDllU. - - - Teille englantilaisena 

sanon: ellei Englanti hYÖkkää kimppuumme, ei meillä 

koskaan tule olemaan riitaa Englannin kanssa sen 

män ReiniIlä kuiJl muuallakaan. EDlDe halua mitään 

Englannilta. • - - En uhraisi yhtään saksalaista henkeä, 

saavuttaakseni joitain siirtomaita. - - - Sodanvaaraa 

ei a,ynnytl varustusten 8uuruU8, vaan varustusten epä-
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tasaisuus. Se yllyttää vahvempia kansoja hautomaan 

kwmianhimoisia suunnitelmia, jota heikommat kansat 

eivät voi sietää. - - - insohlusskys~s ei ole tä

män päivän kysymys. Olen varma, että koko tlmi asia 

tulisi selvitetyksi, jos Itävallassa toimeenpantaisiin 

salainen äänestys. Itävallan riippumattomuus on kai

ken keskustelun ulkopuolella eikä kukaan sitä aseta 

kysymyksenalaiseksi. ~ - ~ Joka vuosi alistan toimen

piteeni jossakin yhteydessä Saksan kansan arvostelta

vaksi. Sillä on mahdol lisuus joko hyväksyä tai hyl~ 

jätä.-

Kenraalimajuri v. Reichenaun edellämainitusta 

haastattelusta tehtäköön seuraavat otteet: 

·Valtakunnankansleri on pitänyt sananaa, kun 

hän tukahdutti alkuunsa Röhmin yrityksen liittää 

S..l. Reichswehriin. e rakastamme häntä, koska hän 

on osoittautunut todelliseksi sotilaaksi. Sotaväki 

ihailee häntä hänen henkilökohtaisen rohkeutensa 

tähden ja tahdon alleviivata hänen sanansa, jotka 

hän äskettäin lausui: Reichswehr voi luottaa minuun, 

niinkuin minä luotan siihen. Uskollisuuteume halli

tukselle on rajaton. Seisomme suljettuna joukkona 

johtajan takana ja annsme hänen rinnallaan erikoista 

arvoa kenraali Göringille, jossa hänen horjumattomaan 

uskollisuuteensa johtajaa kohtaan liittyy valtiomiehen 

kyky. Väite, että suhtautuisimme sympaattisesti johon-
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kin vanhoilliseen tai monarkiseen liikkeeseen, on 

väärä. - - - Schleicherin, entisen pää1likkBDlDe, kuolema 

on meihin koskenut, mutta olemme sitä mieltä, että 

hän jo kauan aikaa sitten oli lakannut olemasta 

sotilas. Schleicher on ollut syntyperäinen salaliit

tolainen ja ajatus päästä S.j:n avulla valtaan on 

käsittämätBn entisen sotaministerin taholta. Hänen 

suhteensa Röhndin oli tunnettu, oli myöskin varmaa, 

että hän vakavasti luotti Ranskaan, jonka piti hel

poi ttaa hänen hallitustoimintaansa. En millään ta

valla syytä teidän maat ann e (kys~ksessä on haas
tattelu ranskalaisen lehden Petit Journalin kanssa), 

sanon vain, että Schleicher laski Ranskaan. On su

rullinen ajatus, että upseerit näin helposti voivat 

ammattiominaisuutensa politiikassa menettää. Tämä oli 

onnettomuus Schleicherin tapauksessa, hän on unohta

nut, että kuuliaisuus on ensimmäinen sotilaallinen 

käsky.-

Näiden haastattelujen perusteella voidaan 

katsoa kanslerin ja valtakunnan puolustusjoukkojen 

välisen suhteen muodostuneen hyvin läheiseksi. Jos 

Hitler kansanäänestyksen jälkeen sijaisekseen vielä 

määrää puolustusministeri v. Elombergin, joka on yksi 

mainituista ehdokkaista, tulee tämä seikka ilmeiseksi. 

Mutta kenraali v. Beichenaun lausunnon mukaan ei 

Göringkään näytä olevan Reichswehrille vastenmielinen. 



• 

• ! 

• 

- 5 -

Kansan poliittista yhteyttä vahvistavana 

eikä suinkaan moraalisesti vlhlarvoisena tekij 

on pidettävä juuri julaistua v. Hindanburgin n. s. 

poliittista testamenttia viime toukokuulta, jo 

v. Hindenbu.rgin poika mIIräysten mukaisesti on jät

tänyt k8ILsleri Hit lerille. ete tästä asiakirjasta 

seuraa liitteenä. 

Kun Tannenbert,in matkalla oli mahdollisuus 

tavata kaikkia virkatovereit a ja laajemmalt~in vaih

taa ajatuksia, käyttivät kaikki tätä tilaisuutta hy

väkseen. Diplomaattikunnan keskuudessa olevana ylei

senä käsi tyksenä Saksan oloista voisin mainita seu

raavaa: 

Presidentin ja kanslerin valtuuksian yhdis

tämisestä yhteen käteen on kesknsvallan entistä suu

rempi lujittuminen tapahtunnt. Poliittinen tilanne, 

job kesäkuun 30 päivän tapahtumien jälkeen näytti 

eplmälräiseltä, näyttää niin ollen taas vakavemma1 ta, 

ainakin toistaiseksi. Taloudellinen asema sensijaan 

osoittaa yhä jatkuvaa huonontumista eikä Schachtin 

määräämin en talousministerin tehtäviä hoitamaan tulle 

olosuhteita muuttamaan, vaan luultanrmnin päin vastoin 

kärjistämlUln, häntä kun pidetään hyvin taipumsttomana 

ja omiin ideoihinsa piintyneenö. Tapahtumien kehi tyk

aestä ei kukaan halua IDi tään ennusteluja tehdä, sillä 

Saksa on muodostunut liian suureksi yllät.1sten maaksi. 
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Liite raporttiin p:o 44. 

Ote v. Hindenburgin poliittisesta testamentista, 

jonka hänen poikansa jätti kansleri Bitlerille._ 

.. .. - - - .. Nur meine feste Zuversioht zu Deutsch-

l!\Dds unversiegbaren Qnellen gab !Dir den I.h t, die erste und 

zweite Wahl zum Reiohspräsiden~en anzunehmen. Dieser felsen

feste Glauben verlieh !Dir auoh die innere !raft, mein schwe

res Amt unbeirrt durohzuftihren. 

Der letzte Abso~itt meines Lebens ist zugleioh der 

sohwerste flir mioh gewesen. Viele haben mioh in diesen wirren 

Zeit~n nioht verstanden und nioht begrif fen, dass meine ein

zige Sorge die war, das zerrissene und entmtigte Volk zur 

selbstbewussten Einigkeit zurtiokzu föhren. 

Ioh begann und fUhrte mein Amt in dem Bewusstsein, 

dass in der inneren und äusseren Politik eine entsagungsvolle 

Vorbereitungazeit notwendig war. Von der Osterbotsohaft des 

Jahres 1925 en, . in der ioh die Nation zu Gottesfurcht und 

sozialer Gerechtigkeit, zu innerem Frieden und zu politischer 

Sauberkeit aufrief, bin ioh nicht made geworden, die innere 

Einhei t des Volkel und die Selbstbesinnung auf laine westen 
( \ 

iigenschaften zu fördern. Dabei war mir bewusst, dass das 

Staatsgru.n4gesetz und die Regiertmgsform" welche die Nation 

aich in c!er Stunde gr~sser B01 und ilmerer Sohwäche gegeben, 

nioht den wahren BedörfnilSeD UDd Bigenschaften UDseres Volkes 

entspreohe. Die Stunde masste reilen, wo diese Erkenntnis All-
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gemeingut wurde. Daher erschien ei mir Pflicht, das Land 

durch das Tel IU8serer Bedröcknng und EntwUrdigung, innerer 

Not und Selbltzerfleiecbung ohne Geflhrdnng aeiner &xistenl 

hindurchzufUhren, bis dieae StuJlde anbrach. 

Symbol und fester Halt far diesen Aufbau masste die 

Httterin des Staatea, die Reichswehr sein. In ihr mssten die 

eltpreussischen Tugenden der selbstverständlichen Fflichttreue 

der Eihfachheit und Kameradschaft als festes Fandament des 

·Staates ruben. ~ 
Die deutsche Reichswehr hat nach dem Zusammenbruch die 

Portsetzung der hohen Tradition der alten Armee in muster

gtiltiger Ari gepflegt. 
Immer und zu ellen Zeiten mnss die lehrmacht ein Ins 

ment der obersten StaatsfUh~ bleiben, das unberuhrt von 

ellen innenpolitischen Entwioklungen seiner hohen Aufgabe der 

Verteidigung dea Landes gerecht zu werden trachte! 

lenn ich zu mainen Kameraden dort 0 ben, mi t denen ich 

euf 80 viel'3ll Schlaohtfeldern ft1r die Grässe und &Ue der. 

Nation gefocaten habe, zurtickgekehrt aein werde, dann rufe 

ich der jungen Generation zu: 

Zeigt Buch Euerer Vorfahren wtirdig und vergesst Die, 

dass, wenn Ihr dan Frieden und die Wohlfahrt Euerer Heimat 

aicherstellen wollt, Ihr bereit sein mUaat, fUr diesen Frieden 

und die Ehre des Landes auch das letzte herzugeben. Vergesst 

Die, dass anch Euer Tun einma1 fradition wird. 

'll den "':.ännern, dle den Auf- und Ausbau der Reichswehr 

Tolllogen haben, gilt der Dank des Feldmarsohalls des lelt-
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kriegea 'Pld urea Iplteren Oberbefehl~bera. 
Ausaenpolitiach hatte daa deutsche VoIt einen Palli-

I 

onaweg zu durcl11randel"n. Ein furohtbarer Vertrag laltete auf 

ihm und drohte in seiner steigenden juswirkung unsere .. tion 
, 

zum Zusammenbrechen IU bringen. Lange verstand die UJl8 umge

bande 'el t nicht, dsss Deutschland nicht nur um seiner selbst 
I l 

.illen, londam als,der Fahnenträger abendländischer Kultur 

auch um Europas willen leben mnsste • 

Nur schrittweise, ohne einen l1bermächtigen 'ideratand 

zu erwecken. wsren daher die Fesseln. die UllS Ullgaben, zu 

lockern. ienn manche meiner alten Kamersden die Z-angsläufig

keit ~eses,We~es dama~s nicht begriffen, so wird oeh die 

G~schichte gerechter beurteilen, wie bitter, aber auch wie 

notnendig 1m Interesse der jufrechterhaltung deutschen Lebens 

mancher von mir gezeiehnete Stsatsakt gewesen ist. 

1m Gleichklang mit der wachsenden inneren Wied 

und Erstsrkung des deutschen Volkes konnte auf der Basis eige

ner nationaler Ehre und IU.rde eine fortsohreitende - und so 

Gott .ill - segensreiche Ml tarbei t in den anz Europa bewegen

den Pragen erstrebt bzw. erzielt werden. 

Ioh danke der Vorsehung, dsss sie mich an meinem Le 

sbend die Stunde derWiedererstarkung hat erleben lassen. Ioh 

danke al1 denen, die in selbstloser Vaterlandsliebe an dem 

Werke del Wiederaufstiegs Deutschlands mitgearbeitet haben • 
• 

Mein Kanzler Adolf Hitler und seine Bewegung haben zu 

dem groesen Z'ele, zur inneren Einheit zusammenzuf[hren, 

entacheidenden Schrift Ton historischer Tragweite getan. Ioh 
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weiss,das8 vieles noch zu tun bleibt, und ich WUnsche von 

Herzen, dass hinter dem Akt der nationalen Erhebung und des 

völkischen Znsammensohlusses der Akt der Versöhnung stehe, 

der das ganze deutsche Vaterland umfasst. 

Ioh aoneide von meinem deutschen Volk in der festen 

Hoffnung, dass das, Wss ich im Jahre 1919 ersehnte und wss in 

langsamer Reife zu dem 30. Jannar 1933 t fUhrte, zu vo11ar Er

fUl1ung und Vo11endnng der gesohichtliohen Sendung unseres .. 

Volkea reifen wird. ' 

In die8em festen G1auben an die Zu.kunft des Vster1andes 

kann ich beruhigt meine Augen schliesåen. 

Ber1in, dan 11. 5. 1934. 

v. Hindenburg. • 

• 
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Berliinissä, 21 p:nä elokuuta 1934. 
, OMEN LÄHETY TÖ 

fINLAND HE KlCKNlNG 

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

;. Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 45 aiheesta: 

Hitlerin ohjelmapuhe valYionpäämiehenä ja kanSanäänestys. 

Ministeri: 
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.................... B.!BL·IINI ...................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 4 ... 5 ...... .. 
Berl~J.~t ......... ssa .. ~. p: nä ........... 10. ....... kuu ta 19 ... 3.4. 

Asia: ............................................................................... .. 

.. .............. Hi tlerin ohjelmapuhe vel tioa-

............... PäDe! ehem\ "jaJswsapäänes.tIs. 

T.k. 17 päivänä piti valtskunnaDkansleri 

Hitler suuren ohje1ma~eensa tulevaa hallituskauttaan 

silmälläpitäen. Puhe pidettiin Hampurissa ja annettiin 

kaikilla Saksan radioil1a yleisön tiedoksi. 

Kun tämä puhe pääkohdi ttain Suomenkin lehdis

tössä on selostettu, ei ole tarpeellista eikä tarkoi

tuksenmukaistakaan sitä yksityiskohtaisesti käsitellä, 

Vaan tulen seuraavassa kiinni t tämään huomiota sen nii

hin kohtiin, jotka Saksan ulkopuolel lakin yl~ispoliit

tisina on pidettävä mielessä. 

Valtion tukipylväänä tulee olemaan kaksi te

kijää: 1) ainoana poliittilena kansantahdon ilmaieijana 

on kansallia80aialistinen puolue, 2) ainoana aseenkan

tajana tulee olemaan maan puolustusjoukot. Tällä mää

rittelyllä Hitler siia ~ustaa ~ichswehrin erikois

aseman vel takunnassa ja poistaa aen aikaisemmin esiin

t)~een pelon puo1uejärjeatöjen S.!. ja S.S. muodostu

misesta Reichswehrin yläpuolella oleviksi tai kilpai-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

.... _ ...................................... ~.:v..allin.en.... . ............. . 

• •• • ••• • ••• • ••• ••• ~ • •••••• • • • •••••••• • u .......... . ...... .......... · .. · ..-····._··· .····· ·· ·· •• •••••• _. 

Ui 2: A <C. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIllkll ministeriölle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedultukaen, muHI\ ulkoaalainmlnlaterUln tledol

tukiIIn. 
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leviksi sotilaalliaiksi järjestöiksi. Tämä Hitlerin 

deklaratio antaa varmaankin täyden tyydytyksen armei

jalle ja sen upseeristolle, jotka tästä lähtien ja 

niin kauan kuin Hitler pitää sanansa, tulevat häntä 

tukemaan. 

Ulkopoliittisesti mielenkiintoinen oli puheessa 

se kohta, josoa kansleri ilmoitti, ettei Saksa koskaan 

tule luopumaan kunniasta6D ja tasa-ervoisuudestaan 

(Ehre und Gleichbereohtigung) ja että valtio tullaan 

kehittämä~ sellaiseksi, että se voi kansalle tuottaa 

sen välttämättömät tarpeet. Tämä selitys merkitsee 

si tä, että niiden maiden, m.m. Suomen, jotka Saksaan 

ovat tähän saakka tuoneet elintarpeita y.m. tärkeim

piä tuotteita, on varustauduttava siihen, että tämä 

tuonti vähitel len lakkaa, vieläpä verrattain lyhyen 

ajanjakson kuluessa. Ei liene juuri oletettavissa, 

että mikään saksalainen hallitus, olipa se minkä suun

tainen tahansa, tulisi tällaisesta politiikasta luopu-

maan. 

Nämä olisivat ne mielenkiintoiset päätelmät, 

jotka ohjelmapuheesta ulkomaiden on vedettävä. Erikoi

sen voimakkaasti painosti kansleri sitä, että halli-

tuksen päätehtävinä on Saksan talonpojan aseman pa-

rantaminen ja työn hankkiminen työväelle • Tästä asi

asta tehtäköön seuraava ote puheesta: -jn der Spitze 

unaeres Handelns werden nach wie vor die I4assnahmen zur 

Rettung der deutschen Bauern 8o.ie jene zur Uberwindung der 
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deutschen Arbeitslosigkeit atehenl - - - - Bauer und Ar

beiter stellen das grOSS8 blutamlssige Reservoir unserer 

völkischen Kraft dar. Indem ich fi1r sie kämpfe, klmpfe 

ich flir die ~ft der deutschen Nation. lenn ich diese 

beiden Stände dem Verfall entreisse, rette ich indirekt 

auch den deutschen Mittelstandl- Kapitalismilta ja var

sinkin auurkapitelismilta näyttää Hitler vetäneen 

pois suojelevan kätensä, koska hän sitä puheessaan 

ankarasti arvosteli, eamoinkuin sen vastapuolta, marxi 

mia, joiden pyrki~ksenä on sovittamattoman luokka

vihan luominen ja kansan yhtenliltymisen estäminen. 

Tavattoman suureksi kehitetyn kansanäänestys

propagandan huippukohtana oli edellämainittu valtakun

nankanslerin puhe. 19 päivänä elokuuta toimitettiin 

sitten kansanäänestys, joka, kuten edeltä saatettiin 

arvata, aerkitsi Hitlerin ylivoimaista voittoa, mutta 

ei kuitenkaan niin suurta kuin oli ainakin eräillä 

tahoilla oletettu. Ei-äänten lukumäärä oli kasvanut 

kaksinkertaiseksi siitä, mitä ne olivat viime marras

kuun 12 päi vän kansanäänestyksessä. Jaa-läniä n. 

2 miljoonaa vähemmän kuin edellisessä kansanäänes

tyksessä. Vertailun vuoksi merkittäköän molempien 

lIneatysten numerot tähän, 
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Kansanäänestys 

lUl1 .1~~~ 1~8 J:2:ä 
Ilnioikeutettuja yhteensä 45,141.954 45,473,635 

!nnettuja ääniä 43,452,613 43.529,710 

Hyljättyjä ääniä 750,271 872,296 2,0 

Hyväksyttyjä ääniä 42,702,342 42,657,414 98,0 

joista jaa-ääniä 40,60l,5Tl 38,362,760 89,9 

• ei-ääniä 2.100,765 4,294,654 

Osanotto eduskuntavaaleihin 12/11 1933 oli 

95,3 prosenttia äänioikeutetuista. 

• 
• 
• 

Hitlerin kannatus on siis edelleenkin tavatto

man voimakas, tapahtukoon se sitten vakaumuksesta, pelosta 

tai ol osuhteiden pakosta. 

Satuin vaalipäivänä olemaan lyhyellä sannuntai

retkellä Harzin vuoristossa ja tein Gosslarin kaupm

gissa seuraavan huomion. Kaduilla liikkui kaupungin sekä 

S.!. että S.S. soittokunta ja niiden perässä marssi 

useita kymmeniä henkilöitä käsittäviä ihmislaumoja, kan

taen pientä kilpeä, johon oli merkitty sen rakennusryh

män numero. johon ihmiset kaupw1gissa kuului Tat ja jot

ka siis musiikin so~essa marssivat äänestyspaikalle. 

Kun pysähdyin paikkakunnalla vain lyhyen aikaa, en voi

nut todeta, kulldvatko soitto.kunnat täten kaupungin kaik .. 

ki kortteli t haalimassa, samoin kuin en si täldUin, oliko 

tässä kysymyksessä paikallinen ilmiö vai ei. Env&aV8D8 
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I.ikkua on tlatä kuitenkin 81ft1 mainita. Toisin 

paikoin klytettiin taas erikoia~ merkkii, jonka aiTat 

kiinnittää rintaaDIa ne, jotka olivat klyneet lInelta-

mlsal. 
Pitempiin kDmentaareihin Taalien suhteen lie

nee tarpe.tonta ryhtyi. 

;k./~-
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Berliinissä, 29 p:nä elokuuta 1934 . 

. ' OMEN L;{HETYSTÖ 

FINL.i\Sl> HE KJ KNING 

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

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

1äretän ruporttini n:o 46 aihees ta: , 
I t Saksan uusi kauppapolitiikka. 

Ministeri: ~~ 
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............. ~!.~ ............................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 4 ... 6. .... . 
Berliini ........... ssa .29 ... p: nä ........... elO~ .. kuuta IQ ..... ~. 

Asia: ................................................................ _ .............. .. 

..................... §ekaA ;;Ii kaQP.»1= ..................... . 

..................... poli tii1ck" c -
Leipzigin meslujen avajaisten yhteydessl piti 

Reichsbankin prelidentti ja v.t. talousidnieteri Schacht 

suuren puheen, 'jossa hän selosti Saksan taloudellista 

tilannetta ja määritteli maan uuden talouspolitiikan. 

Seuraavassa eeloatettakoon mielenkiintoisimmat kohdat 

mainitusta puheesta. 

Saksan taloudellisen tilanteen yhteys msailman 

kriisiin on ilmeinen. Kaailmsn kolmanneksi suuri_alta 

ulkomaankauppamaalta ei voida systemaattisesti ottaa 

pois sen elinmahdollisuuksia. ilman että se mitä terä

Timmin koskisi _ai] mankauppaa. 1Ih tta juuri tämä on 

Versaillesissa tehty. Saksalta ei ole maaluovutusten 

ja suurten tavaramoodossa tapahtuneiden suoritusten 

lisäksi ainoaltaan otettu sen vieraita pälomakiinni

tykeiä, arYoltaan 25 miljaardia kultamarkkaa, joista se 

aikaiseuudn luori tti ylituontiDaa, Vaan siltä on myös

kin otettu sen liirtomaat, jotka lamaa rahalajia käyt
täen olivat sen raaka-aineen tuottajina ja sellaisina 

TUosi TUOdelta ~odoatuiTat yhä tärkeimmiksi. 

JAKELUOHJE : J akeluohjemalleja: 

.. _ .... _ ........................... fay..&Uium ......... ............... . 

Ui 2 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lialkal .... . . mlnl.terIOlle. 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltuk.iln. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoa.lainmlnls leriOn tiedol

tukailn. 
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Selostettuaan sitten laajasti Saksan velkautu

miskysymystä ja IIJIlistutettuaan v. 1926 tekemistään va

roituksista, ettei sotavelkojen suoritttudseksi olisi 

tehtävä uusia velkoja, hra Schacht mainitsee tilanteen 

kehittyneen sellaiseksi, ~ttä Saksan velkojat, huolimatta 

Saksan epätoivoisista ponnistuksista , maksujensa hoitami- o 

sessa, uhkauksin ovat pakottaneet Saksan viime aikoina 

transferiaopimnksiin, joissa kukin velkoja erikseen pyr

kii saamaan itselleen parempia etuja kuin toiset. 

Tämä menettely saattaa mahdollisesti tuottaa asianomai

sille tilapäisen edun, mutta se tulee pakostakin aikaa 

myöten vaikuttamaan toisten maiden välisiin taloussuh

teisiin, eikä millään tavalla muodosta kokonaisproblee

min positiivista ratkaisua. Nykyiset velkajärjestelyt 

tulevat epäilemättä epäonnistumaan (totlaufen), sillä 

ne eivät ainoastaan ole tuhonneet juoksevaa kauppaa, 

vaan ne ovat myöskin asettaneet koronkantajan, joita 

niiden piti suojella, asemaan, joka ei hänelle suo mi

tään etuja. Nämä pakkotransferisopilllUkset tulevat kan

sainvälisessä maksuliikenteessä automaattisesti johtamaan 

absoluuttiin clearingsysteemiin. Nämä clearingtoimenpi

teet, jotka vievät maailman vähitellen joukkoon isoloi

tuja linnoi tukaia, aisäl tävät i tS9saään mlUnnan" joka 

tulee vielä jäIellä olevan maaiJmsDkaupan täysin tuhoa

maan, koska ne johtavat mahdollisesti syntyvän saldon 

häviämiseen ja pyaäh~ttävät kaiken transiittitoiminnan, 
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niin että kaikenlainen vapaa kaupallinen alote häviää. 

N.s. londerkontojärjestelml, jonka oletettiin 

tilannetta helpottavan, on muodostunut täydelliseksi 

surunlapseksi, koska sitä on jouduttu monissa suhteissa 

väärinkäyttämään sellaisiin tarkoituksiin, joita varten 

se ei ollut tarkoitettu. -Die Einzahlungen auf diese 

Sonderkonten. die sioh jeder Devisenrepartierung entzo

gen. haben nloht nur dazu gefUhrt. dass unsere gezwun

genermassen auf Einfuhrbesohränkung gerichtete Politik 

durohkreuzt wurde, sondern aie haben auoh insofern 

sohädliohe .irkungen gezeitigt, als beispielweise Rohstof 

fe. die unter der Rohstoffbewirtsohaftung nioht eiDge

fUhrt werden konnten, in halb- oder viertelverarbeiteiem 

Zustande Uber diese Konten naoh Deutsohland gelangten.-

Tilanne on siis muodostunut sellaiseksi, että 

Saksan v' ientiä kaikkialla estetään, minkä kautta Saksa 

ei ainoastaan tule kyvyttömäksi suorittamaan vanhoja 

velkojaan, vaan ~öskin joutuu estetyksi esiintymään 

ostajana maailmanmarkkinoilla ja täten suorastaan peko

tetuksi n.s. autarkiaan. 

Näissä olosuhteissa ei nykyistä valuutanjakosys

teemiä enää voida noudattaa, vaan on se järjestettävä 

uudella, vakinaisella tavalla. -Olen päättänyt tehdä 

lopun tästä tilanteesta ja toivon koko maailman talou

dellisten piirien ymmär~tl. Meille jää ainoaksi 

mahdollisuudeksi saattaa tuontimme yhden~lkaiseksi maksu-
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aahdollisuuksieDllle kanssa. Tulevaisuudessa voi: ainoastaan 

se tuoja, joka on saanut valtaavan vsluutansaantitodistuk

san, saada maksuun tarpeelliset valuutat. Joka ilman täl

laista todistusta importoi, tekee sen omalla vastuullaan. 

S,y,y nykyiseen tilanteeseen maksamatta olevista tavarave

loista kohtaa ulkomaalaista myyjää yhtä paljon kuin 

saksalaista ostajaa. Saksan valuut tatilanteen kehitys ei 

ole kenel lekään ollut salaisuus.-tm tlbrigen saheint mir 

nichts so be zeiahnend zu sein rUr das Groteske der gegenwärti

gen Lage ne der Umstend, dass ausländisohe Regierungen offi

zielle diplomatische Schritte wegen der Behandlung einiger 

Uberfälliger Warensohulden unternehmen. Besonders unverständ

lich wirkt das bei aolchen Ländern, die bisher immer auf dan 

Vorrang ihrer Stellung ala internationale Handels- und Finanz

zentren atolz gewesen sind. Man wird sich auah dieser Er~ah

rungen kUnftig erinnern mUssen.· 

Uusi tuontijärjestelmä on parhaillaan valmistelun 

alaisena ja tulee siitä piakkoin annettavaksi yksityis

kohtaisia tietoja. Siitä syystä on välttämätöntä varoittaa 

k~vytmielisiä i mportöörejä liiallisista sitoumuksista ulko

maille. -Emme halua ~ttea minkäänlaista luot toa, jota 

meille ei miel elleän vapaaehtoisesti anneta. Joka on sit 

mieltä, ~ttä saksalainen kansantalous tulee erottautumaan 

kansainvälisestä kaupasta tai voidaan siitä erottaa, se 

pi täköön herran nimessä sormensa pois Saksasta. Kaikkiin 

muihin piireihin nähden, jotka ovat toista mieltä, voivat 

kauppasuhteet ilman pakkoa säilyä. Kauppaa voidaan käydä 
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vain silloin, kun molemmilla puolilla on siitä e~ua.· 

Herra Schacht selitti edelleen olevan täysin 

selvää, että uusi systeemi vaatii tuntuvaa tuonnin 

supistamista, koska valuuttatodistuksia voidaan antaa 

vaan s en mukaan kuin valuuttaa on käytettävissä. N 

sen kontrolloimattoman systeemin jatkaminen johtaisi 

pakosta tuonnin pysähtymiseen yksinkertaisesti siitä 

syystä, ettei keneltäkään ajan mittaan voida vaatia, 

että hän luovuttaa tavaraa, jota ei maksupäivänä voida 

suorittaa. On myös itsest§än selvää, ettei tarkoituksena 

ole toisten valtioiden etuja voimassaolevissa sopimuk

sissa loukata. Mikäli tällaiset sopimukset eivät sovi 

meille pakotettuun uuteen järjestelmä&n, on ne siihen 

neuvottelutietä sovellutettava tai sanottava irti. 

Kotimaisten raaka-aineiden tuot toa tullaan 

kaikin mahdollisin keinoin edistämään. VTosiasia. että 

ne tulevat kalliimmiksi kuin ulkomailta ostettu Tas tEt.a

va tavara, ei meitä tule pidättämään tästä politiikasta 

Sillä maksammeko me työttömillemme avustusta tai 

mekö heitä suurempaan kotimaisen raaka-aineen tuotantoon, 

johtaa finanssitaloudellisesti samaan tulokseen. Samalla 

on meidän tehtävä voi tavamme ~ientimme edistämi eksi. •• 

Edellä ovat pääpiirteet tri Schachtin huomatta

Tasta puheesta. Sen mukaan siis tulee koko Saksan 

tuonti kontrollin alaiseksi, siis itse asiassa valtion 

mon pooliksi. Hallitus tulee määräämään mitä tuotteita 
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ulkomail ta saadaan tuoda ja kuinka suuressa määrin, 

mitä ei. Niissä keskusteluissa, joita parina päivänä 

on käyty elearingkysymyksen selvittämiseksi Saksan ja 

Suomen välil lä, on saksalaiselta taholta tätä seikkaa 

painostettu ja huomautettu, että ulkomaankaupan käynti 

täten tulee joutumaan uudelle pohjal:e, joten siis 

kauppasopimus nykyisessä muodossa ei vuoden loputtua 

voi jatkua. Siinä olevat kontingenttisitoumukset tullaan 

kuitenkin täyttämään, vieläpä tehtiin viittauksia siihen, 

että voi-, muna- ja puukontingentteja tänä vuonna ehkä 

voitaisiin vielä lisätä, jos olearingsopimuksen yhteyde 

kuluvaa vuotta varten saataisiin järjestely aikaan, 

sillä Saksan tuontimonopoolisysteemi on tarkoitus panna 

voimaan syyskuun 15 päivästä lähtien. Yksityiskohtaiset 

tiedot aii tä, mitä tuotteita Saksaan viimemainitun päi 

jälkgen saadaan tuoda, o.ataiis lähipäivinä odotettavissa. 
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Itäpakti. 
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JAKELUOHJE: 

UE 2: A 4. 

asiassa 

Saksan viralliselta taholta ei itäpaktin 

ole viimeaikoina mitään uutta kuulunut. 

Kun muutama viikko sitten viimeksi tapasin ulko

ministeri von Neurathin, mainitsi hän, että ennen 

kuin eksa tulee antamaan lopullisen vastauksensa, 

se tulee esittämään joukon kysymyksiä paktin laati

jaj~ vastattavaksi ja vaatimaan lopullista teksti

ehdotusta sopimukseksi, jollaista tähän saakka ei 

ole ollut. 

Voimatta taata asian paikkansapitävyyttä 

kerron tässä, mitä diplomaattikunnan keskuudessa asi

asta näinä päivinä olen kuullut. Kerrotaan, että 

Saksa ja PUOla, joita kumpaakaan ehdotus ei mielly~ 

t ' J olisivat sopineet yhteisestä menettelystä niin, 

että molerrmat tulisivat teei ttämään ne ehdot, jotka 

he asettavat paktiin lii ttymisekseen ja että Ilämä 

ehdot kummankin taholta ovat erilaiset. Näiden 

tietojen mukaan olisivat puolalaisten ehdot eeuraa

Tat: 

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkal mlnlaterllSlle. 
EI ulkomuedu.tukaen tledoltukalin. 
EI ulkom.aeduatukaen. mutta ulkoaalalnmlnl.teriön tiedol

tuk.nn. 
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1) Venäläiset joukot eivät laa JIt.l'ssia Puolaan 

missään tapauksessa; 

2) Banakan on heti annettava Puolalle finanali-

apua; 

3) Ranskan ja Venäjän on painostettava Liettuaa 

sopimaan Wilnan kysymyksen Puolan kanssa • 

Saksalaiset ehdot olisivat seuraavat: 

1) TasaTerlaisuus (G1eichberechtigung) ; 

2) Venäjä ei 888 liittyä takaajaksi Länsi-Looar

non sopimnksean eikä Ranska itäpaktiin; 

3) Åssistance mntuel le on pantava voimaan rajoi

tetussa määrässä (in. eingeschränktem Masse); 

4) EnglaDIlin j _ Italian on osallistuttava i tä

paktin ehdotuksen edel lyttämiin konsultatioihin, 

5) BaltiAIllllaat eivät osallistu paktiin, mutta 

niiden rajat taataan aiinä • 

Kun tällaiset ehdot ja niiden asettaminen ovat 

mahdollisuuksien piirissä, vieläpä todennäköisiäkin, olen 

katsonut asialliseksi Hal1itukselleni siitä ilmoittaa. 

Tulen jossain sopivassa yhteydessä koettamaan tarkistaa 

niiden paikkansapitäväisyyttä, en kuitenkaan ole halunnut 

tämän kysymyksen tähden käydä kenenkään pnheilla, etten 

antaisi käsitystä siitä, että olemme kysy~ksestä liian 

intresloituja. 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheioena lä
hetän raporttini n:o 48 aiheesta: 

Saksan uusi tuontiksuppapolitiikka. 

Ministeri: IHH~-
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Rsportissani n;o 46 selostin v.t. talousminis

teri Schaohtin puhetta uudesta kauPIB poli tiikasta ja 

t ein eräitä johtopäätöksiä sen suhteen. Nyt on suu

rin osa uutta järjestelyä koskevista asetuksista ju

laistu tai ju1aistaan näinä päivinä ja teen seuraa

vassa yksityiskohtaisemmin selkoa, miltä tämä järjes

telmä käytännössä toteutettuna näyttää. 

Uuden järjestelmän pohjana on kuusi asetusta 

ja määräystä, jotka erikseen Ministerio! 1e lähetetään 

tiedoksi. Ne ovat: 

1. Asetus tavaraliikenteestä (Verordnung tiber 

den 1aren erkehr) syyakuun 4 päivältä 1934; 

2. 'aetus valvontatoimistojen perustamisesta 

(Verordnung tiber die Errichtung von Uberwacbungastel

len) syyskuun 4 päivältä 1934; 

3. MUutos asetukseen Yaluuttatoimista (Ver

ordnung zur Veränderung der Verordnung tiber die De

visenbewirtschaftung), ei vielä julaistu; 

4. Valuuttatoimiston kiertokirje valvontatoimis. 

JAKELUOHJE: J.leeluohjem.lleja: 

Tavallinen. .... _ ................ ...... .... _ ................. _ ............................................. .......... . 

UE 2 : A 4. 

T.v.lllnen. 
T.valllnen J. Halle.i . . minis teriölle • 
Ei ulicom •• eduatule.en tiedoltuk.lln. 
Ei ullcom •• edu.tuklen, multa ulkouiainminlaterllln tledol

tule.iin. 
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toilIe (Bnnderlass der Reichaatelle ftlr Devisenbewirt

schaftung an die Uberwachungsatellen) IYYskuun 11 päi

vältä 1934; 

5. Valtiovarainministerin määräys; ei vielä 

juleistu; 
6. Valuuttatoimiston kiertokirje n:o 103134 

syyskuun 1 päivältä, koskien tavaranvaihto- ja maksu

menetelmiä. 

Jo toimivien 11 valvontatoimistojen (Uber

wachungs st elI en) lukumäärää lisätään kymmenellä ja sel

laisiksi muutetaan m8ataloustuotantotoimistot (Reichsstel

len fUr landtirtaohaftliche Erzeugnisse), säilyttämAllä 

viimemainituille myös niiden entiset tehtävät. Täten 

tulea valvontatoimistoja olemaan kaikkiaan 25. Maalis

kuussa alettu suunta laajentaa tuonnin valvontaa, on 

täten johdettu loppuunsa - kaikki tuonti tavarat joutu

vat nyt ·valvottaviksi-. 

Valuuttatoimintaa koskevan muutosasetuksen 

ta tulevat 24. 9. lIhtien vaJ.vontatoimistot suorittamaan 

niitä tehtäviä, joita valuutta-asioissa tähän s~kka 

luuttatoimistot (Devisenstellen) ovat hoitaneet, s.o. 

ulkomailla tapahtuvan tuonnin maksuja. ~Te ovat tässä 

suhteessa valtakunnan valuuttatoimiston (Bcichsstelle 

fUr Devisenbewirtschaf~) alaiset. Valvontatoimistot 

antavat 24.9. lähtien tuontiliikkeille valuuttatodis

tukaia (Devisenbescheinigungen), jotka tullattaessa on 

esitettävä tul1iviranomsisille ja yhdessä viimemainit-



t 

- 3 -

tujen antamain tullauatodistusten kanssa oikeuttavat 

suorittamaan maksun tapahtuneesta tuonnista. Vain se, 

jolla on valuuttatodiltus, voi laskea saavansa rahaa 

tuonnin suoritukseksi. Tähän saakka käytännössä olleet 

valuuttaluvat (Devisengenebmigung) ja valuutan jakelu

menetelmä lakkaavat olemasta voimassa. Sellaisten tava

rain tuonti, ~oil1e ei . ole myönnetty valuuttatodistusta, 

Ji ole kielletty, mutta tuoja ei nyk~yisissä olosuhteis

sa missään tapauksessa voi luottaa siihen, että hän 
lähiaikoina voi. i saada valuuttoja maksujaan varten. 

Vä"rinkä t östen estämiseksi on tullikamarien tiedotetta

va jokaisesta ilman valuuttatodistusta tapahtuneesta 

tuonnista. 

Mahdollisimman tarkan tuontivalvonnan aikaansaa

miseksi supistetaan tähän saakka voimassa ollut 50 Rmk. 
arvoa vastaava vapaa kontrolloimaton 

10 Rmk:aan. 

tuontioikeus 

SameJ1a kun annetaan valuuttatodistuksia, jotka 

heti oikeuttavat tuodun tavaran maksuun, ~önnetään ~ös 

valuuttatodistuksia, joiden kautta tuodun tavaran maksu 

saa tapahtua ~öhemmin, toisin sanoen taataan valuut

taa määrättyä tuontia varten. Kuinka suuressa määrässä 

valvontatoimistot saavat valuuttatodistuksia antaa, sen 

määräävät päivittäin (laufend) talousministeriö ja maa

talousministeriö, kukin alallaan ja yhteisneuvoin Reichs

bsnkin kanssa. 
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Valuuttatodistukset on hankittava silloinkin, 

kun tuonti suoritetaan Rmk:ssa clearing- y.m. maksu

tilien kautta. Ulkomaiden kanssa tässä suhteossa teh

tyjä sopi muksia noudatetaan. 

Anomukset valuuttato4istusten saantia varten 

on tuojan osotettava asianomaiselle velvontatoimistolle. 

Ellei jonkun tavaran tuontia ole keskitetty vain yh

delle elimelle, annetaan valuuttatodistuksia periaatteel

lisesti ainoastaan tuontiliikkeille. 

Pääperiaatteena valuuttatodistusten jaossa on, 

et tä raaka-eineiden ja puoJivalmisteiden hankinta vien

t i ä yart~ kaikissa tapauksissa tulee turvatuksi. Va

l uuttaa myönnetään näin ollen ensi sijassa näihin tar

koi tuksiin. 

Näiden uusilaatuisten toimenpiteiden tarkoituk

sena on turvata tuonnin aiheuttamat maksut. Sitäpaitsi 

pyri tään niillä edistämään kaupallista alotekykyä kom

penaatiokaup?ojen syntymiseksi. Tässä tarkoituksessa on 

annettu kiertokirje n:o 104134 syyskuun 1 päivältä, 

jolla lupatodistusten saantia (Genehmi~gsverfahren) 

yksinkertaistutetaan. Kompensatiokauppojen lupatodistuksia 

antavat 24.9. lähtien valvontatoimistot (Oberwachungs

stellen) • 

Tällainen on valmistunut uusi tuontikauppssys

teemi. Itsestään selvää on, että sen toteuttaminen ja 

valvonta tulee tuottaDB&n suuria vaikeuksia. Tosinhan 
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täten saadaan verrattain hyvä yleisknva tuonnista 

ja valuuttatarpeista. mutta vaikeammaksi käynee määri

tellä mitä tavaraa ja kuinka paljon kulloinkin on 

laskettava maahan sekä miten tuonti eri tuojaiD kes

ken on jaettava. Viejien suhteen taas tullaan va 

kin sellaisia viejiä auosimaan. jotka ovat vientiä. 

huolimatta vaikeista 010~tei8ta. koettaneet ylläpitää, 

eivätkä ole langenneet vilkastuneiden kotimarkkinoiden 

houkutuks iin , jättämällä aikaisemmin harjoittamansa 

viennin hunningolle • 

Kauppasuhteissa ulkomaihin arvellaan uuden 

järjestelmän myös vaikuttavan. Kun eri tavaraluokkien 

tuonti Saksaan keskitetään yhteen paikkaan, voidaan 

eri mai ta enemmän kuin tähän saakka asettaa toi

siaan vastaan, panemalla niiden tuontiosuudet riippu

vikai siitä, että ne joko yleensä suhtautuvat ystäväl

lisesti saksalaisiin tuotteisiin (varsinkin Saksalle 

aktiiviset myyntimsat) tai oaottavat valmiutta kompen

satiokauppoibin (varsinkin Saksalle passiiviset myynti

maat). 

Jli ten uusi syateemi käytännössä tulee toimi

maan ja antaako se Saksan kannalta tarkoitetut tu

lokset. jääköön kokemuksen varaan. 
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Tapanani on ollut silloin tällöin käydä 

keskustelemassa Ranskan suurlähettilään kanssa, kuullak

seni hänen käsityksiään sekä oloista Saksassa että 

maailman ulkopoliittisesta tilanteesta yleensä. Olen 

pitänyt tällaisia kesknsteluja sitäkin mielenkiintoi

sempina, kun Saaa Ranskalle merkitsee suurin piirtein 

samaa kuin Venäjä Suomelle ja ranskalaiset niin ol

len erikoisen tarkasti ja laajan urkintaverkoston 

avulla mitä tarkemmin seuraavat Saksan olojen kehitys

tä. Tietenkin sisältävät suurlähettilään lausunnot 

kon puhtaasti ranskalaiselta näkökaDDalta esitettyjä 

mielipiteitä, jotka ehkä eivät aina ole täysin objek

tiivisia, mutta suurin piirtein täytynee kuitenkin 

katsoa hänen käsityksiään Saksan sisäisestä tilantees

ta ja sen kehityksestä siinä määrin asiallisiin nä

kökohtiin perustuviksi, että ne on syytä vakavasti 

ottaa huomioon. Sitä paitsi on ambassadööri kesknste

luissaan kanssani ollut varsin avomielinen ja vapaasti 

JAKEL.UOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
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kertonut v&imtelmiaan. T.k. 11 päivänll pistlydyin jll

leen hänen luonaan ja olivat hAnen esityksensä siksi 

mielankiintoisia, että katson olevan syytä niistä eri

koisessa raportissa tehdä selkoa. 

3iSlpoliittinen tilAnpe Saksassa. 

Saksan voidaan nyt katsoa lopallisesti siirty

neen sotilaadiktatuuriin. Hitler hallitsee nykyään Re"'''A&I_ 

wehrin ohj ei den _aan. Hlnel1ä ei enU ole mi. tWln 

.ahdolli uuksia toimia Reiehswehrin tahtoa vaataan, joka 

on tilanteen absoluuttinen vallitsija. Vallankumoukselli

nen suunta on todellakin loppunut ja vasemmalle pIlin 

pyrkivien vaikutus päättynyt. !,röriDtaman johtaja tri 

Le1 on llut pakotettu poistamaan kaikki v8semmistoauun

taiset johtajat ja joutuu itse myöskin poistettavaksi, 

ellei hän noudata hänelle korkeammalta annettaja ohjei

ta. Tri Göbbels on samoin velvoitettu pysymään vaiteli

aana eika 888 esiintyi rlikeilll tavallaan. Hlntä ei 

auinban tulla poistamaan, naJ1 klyttlmälln hanen vaiku

tuksensa alaisena olevien radikaalisten ainesten knrissa

pitämiseksi. Sl-jlrjeltölll ei enää ole miDkällnJaista 

.erki tyltä, V88ll on vallu v&rsinaiseD8 hal tijaD8, kuten 

luottu, Reiehawehr ja ei tl lIhiDDä BS-järjestö ja po

liisi. Ilin ollen on Hitlerin johtaman sotilasdiktatuu

rin val ta u,nsolidoi tunut ja Diyttää stabiili! ta pi tem

alksi aikaa. Si8lisiä koDllikteja saattaa kyllä muodos

tua ja 'Yoivat sellaisia aiheuttaa m.m. sekä Göbbels 
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ettl Göring, _tta eivät ne tule aeurauksiltaan la.j .. 

bntoisibi. Jonlam verran vaibUlDaksi aaatt .. tilanne 

muodostua siinA tapauksessa, että .arhaajan kuola tavoit

taisi Hitlerin. Saksan aaeistautum1nen jatkau energisesti 

ja kuutisenkymmentä tehdasta valmistaa nykyään yötä päi

vää aseita. 

Kaup,;atalOJldellil1lJl ~i18RPe. 

Puhutaan paljon Saksan huonosta taloudellisesta 

asemasta. Lienee 1mi tenkin parasta olla tässä suhteessa 

varovainen (il faut se JUfier). Todennäköistä on, että 

Saksa on kuluttanut ja kuluttaa edelleen kaiken irtisaa

maDsa valuutan raaka-aineiden ostoon ja että näitä 

aineita (villa, puuvilla, metallit, nahat ja öljyt) toden

näköisesti on varastossa niin suuret määrät, että ne 

riittävät vielä vuodeksi, puoleksi toista, ehkäpä enemmäk

sikin eli siihen saakka, kunnes Ersatz-tehtaat on saatu 

täyteen toimintaan. 

Rahitaloudelli;eA lIe~ 
Jos kauppa taloudellinen asema ei olekaan niin 

huono kuin miksi si tä yleensä luullaan, niin on Saksan 

rahatal oudellinen tilanne sitä heikompi. Saksallahan ei 

ole mitään katetta, vaan ainoastaan paperia, joka. kuten 

Venäjällä, Saksassa pidetään korkeassa arvossa, mtta jolla 

ulkomailla ei ole mitään arvoa. Todellisuudessa on siis 

infiatio täydellinen. Reiohsbankin presidentti ja v. t. 
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talousministeri SchaCht on hallituksen vaarallisin tekijä, 

rajattomasti häikäilemätön henkilö, joka ei noudata sitä 

varovaista politiikkaa, jota hallitus nyt muilla aloilla 

on ruvennut noudattamaan. Sehaeht on siinä määrin häikä 

lemätön. että hän isänmaan edun nimessä on valmis pe

toksentekijäksi (esoroo). Vaarallisimmaksi tulee siis 

tilanne kehittymään rahataloudel lisessa suhteessa. 

Ulk2poliittinen asema. 
Saksalla ei nykyään ole muita ystäviä kuin 

Puola, joka täysin kulkee sen vanavedessä. uuten on 

maa ulkopoliittisesti täysin isoloitu ja 88a siitä syyt 

tää omaa menettelyään. Jo Stresemannin ja BrUningin 

aikana oli Saksan toiminta sellaista, ettei se voinut 

herättää luottamusta ja on kansallissosialistisena valta

kautena siihen suuntaan yhä enemmän kehittynyt. Saksan 

massiivinen varustautuminen on johtanut toisten maiden 

aseistuksen lisäämiseen ja kun kesäkuun 30 päivän ja 

Dollfussin murhan välinen yhteys on saatu todetuksi, 

on epäluott amus yhä enemmän kasvanut. Edel läJDaini ttu yht 

ys sisältää sen, ettei Saksa harjoita terroria ainoas

taan kotimaassa, vaan myöskin ulospäin. Maailman tilanne 

on näistä syistä kehittynyt varsin epävakavaksi, ollen 

suorastaan levottomuutta herättävä (inqui~tante). Saksa 

ei tyytynyt yhteistyän kautta kansainliitossa vähitellen 

tapahtuvan kehityksen avulla hankkimaan itselleen tasa

arvoisuutta, vaan vaati sita yhtäkkiä eikä sietänyt mi-
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tään arvosteluja heikompien taholta, seikka, joka oli 

omiaan lisäämään epäluottamusta sitä kohtaan. Kun se 

nyt suurella voimalla aseistaa itseään, hankkii suuria 

raaka-ainevarastoja, tekee itsensä maataloudellisesti 

pumattomaksi, eivät nämä tekijät voi mnualla olla aihe

uttamatta käsitystä, että Saksa todella pitää sotaa 

mahdollisena lähitulevaisuudessa. Siitä syystä on Belti

anmaidenkin liittoa tyydytyksellä tervehdi ttävä ja pie

nempien maiden liittymistä etujaan turvaamaan pidettävä 

täysin ymmärrettävänä ja suotavana, sillä olot kehitty

vät siihen, että käy vaaralliseksi jäädä yksin. Venä

jän vetäminen kansainliittoon on siksi erittäin tärkeä, 

että sen toiminta siellä joutuu jonkunlaisen valvonnan 

alaiseksi, kun sen sijaan sen ulkopuolella ja eristet

tynä pysyminen vähi tellen olisi johtanut sen ja 

1ähenemiseen, seikka, joka olisi vienyt siihen, että 

Saksa olisi saanut johtavan vaikutuksen Venäjällä • 

katseleekin tätä Venäjän kansainliittoon tuloa erittäin 

tyytY1*ttömänä. Mutta se tulee pysymään nykyisessä ulko

poliittisessa eristyneisyydessään edelleenkin, sillä se 

laskee vuoden, parin kuluessa ajan mukana voittavansa 

niistä sekaannuksista, joi ta tulee syntymään. Yhdysvaltain 

talouselämä on sekaisin, Ranskassa on piakkoin tulossa suuria 

poliittisia konflikteja, En lannin talouselämän nousu on py

sähtynyt, Italian läheneminen Ranskaan vieroi ttaa Jugoslavian 
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viimemaini tusta y.m. ovat niitä näkökohtia, joista 

Saksa aiba myöten laskee hyötyvlnal, 10m se va811 

kärsivällisesti odottaa eikä kiirehdi. Toinen asia 

on, pitävätkö nimi laskelmat paikkansa. Tämän jälkeen 

8iir~i suurlähettiläs puhumaan itäpaktista, johon 

asiaan myöhemmin toisessa yhteydessä tulen kajoamaan. 
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E nen itä rad ik ist puhd_st sta , j olc ta-

pahtti n. s . Rö n _ ,in n !-:u.k is ami e !ItUodo kes"-

kuun 30 päiv 'nä , tiedet iin hallit evan puolueen _ s -

icuude a vallinne t a suunt j v rsinkil'l he!1kil::> riD-

tiriid~i ta . S. .- j ouk ~ en j o to usti ra i kaalista 

ul")3 ia ist' t oh 'eImo " ' onke unnan _ ann tt ~j~a oli-

vat puolueen j oht ooi i .... t; · :nyös m. m. prop daminis-

t eri G"bbe t öri n ' hta j Le . Gör' n li , 

ten tunne t tu , n suunnan voimok !G~in j nä-

kyvin mi a joi puo ueen ei y t e i m ln l i sta , 

V uall a inna. nat ... iona i3t ist c. ohjelm.s. . V semm· ... t j 

oikei .. tovirta sten v lil l " Hitler its t ·· ,... h~ rj itti 

j n, inl i t vta.li ttavaa "ke t ~ol itii kd " . N~ihin 

eri tte ell ' siin erimiel i s yksi in li i tt i j OQ~ 0 en-

kil ' ky ymyk iä , joista tunnetuin oli j yrkkä ristiriit a 

Gör ine;in j Göbbel i Vetli lä. 

Kut enelIllIl.t:ul ei _ a 30 p " ivän uhdis-

t uk e t on kulunu.t , itci. s elve in 0 todettavis ) 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

t v llio.en . 

UI 2 : A 4, 

Tavallinen, 
Tavallinen ja 1I.lkll mlnl.terlalle, 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukllin. 
EI ulkomaaedulluk.en, mutta ulko •• lalnmlnl.terian tladol

tuklUn. 
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että on tapahtunut varsin jyrkkä muutos. Puolueen 

kvantit tiivisesti suuri tekijä S.A. on työnnetty syr

jään ja tehty merkityksettömäksi . Hitler ja muut hä

nen per ss: än selitt~vät uudestaan ja uudestaan, että 

:n t htåvät ovat nyt t oist l aatua kuin ennen nat

sien valta pääsyå . Ennen sitä oli S.A. puolueen run

ko . Nyt , jolloin on l öydett"vä säännölliset olot, S.A. 

en adot t Wlut v arsinaisen toistel teh t åv" s ä , jonka suo

rit tami essa entinen S . A. -johto tWltoi saada S.A.:n 

p sytet t v ' si osoittaen samalla taipumu t a kilpailuun 

Reichswehrin anssa . Juuri t äss ' suhteessa tilanne on 

s lvi t yny t p di tuksen j älkeen. S.A!n tehtäv 'nä ju

l i ste t aan olevan vain kansalli so ialiatisen hengen ja 

kurin yllapitäminen. Se olisikin t arpeen, sillä juuri 

kes~u 30 ä iv n tapauk et osoittiv t, että natsien 

itsens~ keskuudessa ei 011 t sitä kuria ja sovelt-

m' st oleviin oloihi mit ' ult a kansal t v aaditaan 

j ihin se on my alistunut . Entisen S.A.-johdon 

sille haluamat s otila lliset tehtä v ·· t tahdotaan måärä

tieto eesti j ä t t .. E1 aino t a n j a y'sinom an Reichs-

we i lle. Ei ainoasta an siin~ kyllin , että S.A:n teh-

t ävät on supistett va an 'ös S.A.-joukkojen luku-

må 'raä on uu esti vilhenn tty . Korkeimmillaan ollessa 

e lien e ollut kokonais t a 2 milj. Tiedot vbhennyk

sietä ovat r istiriit a isia, mutta tosi asia on, että 

niiden ny 'yinen lukumä' r " on vain murto-osa entiees-
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tään. Kut~n ministeri uorimaa on raportoinut, asete 

taan nykyistä ' systee i ä ylläpitäväksi voimatekijäksi 

mä' rätietoisesti valtakunnan puolustusjoukot . Tästä joh

tuu automa ttisesti , että mä" r ä' vissä asemissa olevien 

s ot il shenkilöitten mer i t ys on suure ti kasvan t . Hit

l er nojautuu nyt, ei siis enää vanhaan S.A:han , vaan 

nnen kaikkea Ra chsw hriin . Nykyinen keh ityssuunta on 

kaI enut j .:l y kulkee siis s otil sdikta tuuria kohden. 

Tämä on sel vimmästi esiin käyny t seuraamus kesäkuun 

30 p ' ivä n 

- ky i en 

t apah t'un i s t. Kuv aavona ulkonaisena merkkinä 

j "" rj e stelmtin no j autumis t a Reichswehriin oli 

vi ' me ainit n osalli t 1..uninen , 

na Ntirnb r in puoluek k . · seen. 

ensi kertaa , 

e ichsvlehrin 

tänä vuon-

aseman 

v ahvistuminen on aikaansaanut puo ~een omien voimateki

j öit t en m r k ityksen vUhentj misen . S.A.-joukkojen osaksi 

tullut kohtalo on mer innyt t 'e t ysti myös voimasiirto

j a puolueen keskuudessa. S.S. perustettiin alun erin 

. A:n toimeen an roien propag andakokousten suojel ijaksi 

kommunistien ja sosia listien häiritsemisyrityksi" v as

t aan. 8 .S. oli siten itse asiassa 8.A:n poliisivoima . 

Kes un 30 päivän t aht umi s s a 8.5. n"ytteli tuomion 

täyt ·· t öön ani j an osa a . Sillo in t ämä entinen palvel ij a 

muutt i S.A:n herraks i . S.S:n merkitys on siten enti

a ståån huo att av asti kasvanut, mutta jo yksistä än suh

t eellisen pienuutensa takia sillä ei ole mahdollisuutt a , 

vaikka siihen kuuluukin vain valioväkel1 , muodostua sel-
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laiseksi valtatekijäksi" jonka osaa S.A. lukumäär' nsä 

takia saatt0i pyrkiä edustamaan. Toiseksi on ~ös 

Arbeitsdienst kasvanut poliittisessa merkitykaessä. Sen 

samoin kuin myös S.S:n ja Reichswehrin riveihin 

on liitett r täysin luotettaviksi katsottuja S.A.-miehi~ . 

Ei ainoastaan ylei est ' palautumiseeta n . s . 

säännöllisiin oloihin ja vallankumoushuuman vähittä ises

t ä katoamisesta, v aan myöskin puolueen omien järjes

töjen merkityksen vä henemisestä johtunee varmaan, että 

puolueen aktiivisissa riveissä ei a inoastaan S.A:n, 

va n myös S.S:n j a Arbeitsdienstin keskuudessa en-

tinen innostus ja veto on pois tai ainakin huomatta-

vasti laimentunut. Vielä muutam kuukausi sitten oli 

vaikea päästä S.A:han j a v arsinkin S.S:sään (rahan 

avulla se kuitenkin oli mahdollista). Mutta nyt väi

tetään, että SS:nkin riveistä on kaikessa hiljaisuu

dessa t äysin omasta aloitteestaan 1" tenyt pois mie

hiä. Supistettu toimintapiiri ei t y dytä mieliä. Innos

tusta koetetaan tietysti ylläpitää. Siinä on tehtävän-

sä 

noja 

julkisella p ropagandalla, j~/Göbbelsin omia sa

käyttäen, {aäiana/ on olla yhdysside hallituksen 

ja kansan v "lillä . Mutta vanhojen ja kuluneiden fraa

sien teho ei liene entisellään . Sitä osoittaa kuvaa-

vasti se seikka, että sanomale hdistön menekki sehän 

ei saa kirjoitta muuta kuin vallanpitäjien mieliksi 

j julictaa natsismia on Vähentynyt. Sensijaan on 
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~ynti tääll ä huomattavasti li

liioin viitsitä kuunnella. Eräs 

ä s keisten oleari ngneuvottelujen saksalaisen valtuuskun

nan j . sen ihmetteli kovin, kun kerroin lisäytyneestä 

radioharrastuksest8 SUomessa. Bei uno gibt es ta Ra

dio nu r Reg ierungsbesohlUsse, lausui hän! Toinen p ie

ni huvittava esimerkki kylläetymisestä yhä uusiutuvaan 

vanhaan näytelmään. Ollessani muutama viikko sitten 

suu res s a elonkorjuujuhlassa BUckeberg issä , jonka huip

puna ol i tietysti Hitl erin e Siintyminen, kuuli n KUin

ka vieress ·· i istuva jonkinlaine n j uhl amenojen ylioh

j aaj a , filma a j i en j a v a lokuvaa jien ruvstesss tekemä·· 

työt ään , l ausui: Derse lbe Blöds inn jede s Jahr! 

I nnostusta S.S:s s ä j a Arbeitsd ienstiosä ei näyt ä 

t ävän ylläpitämään sekä än, että niiden keskuudessa 

detään enemmän kuin S.A.-joukoissa suor anaisia sotilas

harj oituksia sikal i IDlin se käy pä i n a ilman aseita • 

Ja S.A:n toimintamuot o ja ja esiintymistä pyritä än vain 

y~ sup ist maan. Niinpä on ä skettk in annettu mä äräys, 

että SA-miehet saavat osallistua n.s. t alviapu-keräyk

seen vain siviilipukuisi n • Tämän ker~ksen t ämänvuoti

sen t o imeenpanon alottaminenki n jo muuten osoitti jon

kinla· sta epäi~ä innostuksen laime nemisesta. Hitler 

itse tehosti mahtipontisesti sen "vapaae ht oisuutta", 

l!1t1.tta ei edes viime vuonna, jolloin innostus oli vie

l ä suuri, mikään vapaaehtoinen ker~s olisi tuottanut 
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koottua n. '50 miljoonaa RM. 

MIltta samalla kun kesäkuun '0 päivän tapahtu

mat merkitsivät puolueen omien valtatekijöitten siirty

mistä kokonaisuutena katsoen enemmän taka-alalle 

to1mintainnon väsähtämistä, merkitsivät sanotut tapauk

set ei ainoastaan askelta sotilasdiktatuur1a kohden, 

vaan myöskin muissa suhteissa varsin huomattavassa 

r ässä siirtymistä selville vesille sisäpoliittisessa 0-

rientoinnissa. Vasemmistosuunnan aseenkantaja S.A. oli 

lyöty. Göbbela ja Ley saivat j ä"dä, mutta on heidän 

ollut luovuttava sosialististen pyrkimystensä ajamisesta. 

Schachtin kutsuminen talouspolitiikan johtoon on jo 

merkki, ei minkään varsinaisen uuden teoreettisen ta

loussuunnitelman 10ittamisesta, vaan rautaisella 

tapahtuvasta toiminnasta Saksan talouden pelastamiseksi , 

jossa vasemmistokokeiluilla yhteiskunnallisten ja talou

dellisten olojen j ä rjeståmiseksi ei ole mitään sijaa • 

Sillä säännöstelytaloudella, jota nyt Schachtin johdol

la toteutetaan , Hitler on ainakin toistaiseksi jokseen

kin sitonut kätensä mainituissa suhteissa. Saksan kan

san kunniaksi on lausuttava, että se näyttää ilman 

suurempaa nurkumista valmistautuvan uuteen pula-ajan, 

ellei sanoisi sota-ajan, talouteen. On eräs, yhä edel

leen erittäin suuressa määrässä tehoava valtti, jota 

kyllä osataen k~ttää , selitettäessä taloudellisia vas

~oinkäymisi " , varsinkin ulkoml:ia.nkaupan alalla: juutala1s-
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ten aikaansaama boikotti ulkomailla. Kansa ~äkayy 

tämän selityksen ja on valmis kestämään seuraukset. 

Huomiota tavallisen yleisön keskuudessa ei kiinnitetä 

lainkaan siihen, että ene~ tai vähemmän keinotekoi

sesti vilkastettu kotimaankauppa tarjoaa teollisuudelle 

vähemmällä vaivalla menekkiä kotimaassa kuin ulkomailla" 

mikä seikka tietysti vähentää, valuutan arvon korkea

na pitämisen ohella, Saksan viennin kilpailukykyä. 

Kesäkuun ;0 p" ivän puhdistuksesta oli kahden 

edellä viitatun seikan lisäksi vielä eräs seuraus. 

Joko syytt.ä tai syystä leimattiin Röhm yhteisen rin-

taman pettulikei. Syntyi tavaton epäluulo kaikkien 

jelle jääneitten johtohenkilöitten välillä. He kysyi-

vät itseltään: Kuka on oleva seuraava, jonka Hitler 

antaa mennä? -Puhdistus" oli tapahtunut, mutta ratkai-

sematta olivat jääneet vielä monet henkilöiden valiset 

antipatiat, ennen kaikkea ristiriita Göbbels-Göring • 

Niin k uan kuin Hindenburg eli, oli vielä olemassa 

kaikkien heidän ylapuolellHaD suunnatonta arvonantoa 

nauttiva valtekunnenpäämies. Tämä tekijä olkoonkin, 

että hän loppuaikoinaan oli enää varsin suuressa mää-

rässä vain nimellinen tekijä poistui. Hänen natseil-

le ystävällinen poliittinen test~menttinsakaan Jo-

sephs Legende, kuten epäilemättä harhaanosuvasti pahat 

kielet lausuvat ei voinut palauttaa keskinäistä täyt-

t a luottamusta. J h 'i o taJ en keskeinen epäluulo vain kas-

voi ja on se yhä edelleen Olemassa. Hitler turvau-
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tuu Reiohswehriin. ~öringin asema on epäilemättä vah

vistunut vasemmistosuunnan tultua tukahdutetuksi. Perus

tamissaan poliisijo~oissa on hänellä monta vertaa re

aalisempi tuki kuin Göbbelsillä kaikkine propaganda

ministeriöineen. Göring voi ratkaisevalla hetkellä 

toimia (kuten tunnettua, hän sitäpaitsi toimii ensin ja 

v t <.:1 :3itten 8j ttelee), Göbbels taas etupäässä vain 

puhuu. Lienee selv·, kumpi sellaisessa tilanteessa ve

tää pidemmän korren. Jo yksistään tämä rå.stiriita 

GÖr ·ng-GÖbbels voi aiheuttaa vielä uusia odottamatto

mia joskaan tuskin merkitykselt ··än ratkaisevia näytök

siä ajankohdalla, jolloin Hitlerin t ässäkin s .lhteessa 

noudat tama "keskustapolitiikka" syystä tai toisesta jää 

syrjään . 

Esitettäess·· hajapiirteit Saksan sisäpoliitti

ses ta tilanteesta on tarpeen vielä muutama sana kirk

koriid st . Asioita t untevill tahoilla v ä itetään, että 

evankeelinen kirkkoriita ei loppujen lopulta ole tois

t iseksi poliittisesti - uskonnollisesti on toisin 

kovin syy· llinen. Valtakunnanp iispa Uller ei liene, 

vastoin yleistä käsitystä, täysin Hitlerin luottamus

mies . Tätä osoittanee sekin, että oppositiopaplt saa

vat esiintyä ei vain puheissa , vaan myös kirjoituk

sissa IUlleriä kohtaan niin räikeästi, että jos jol

lain toisella alalla vasta vaa tapahtuiSi, niin seura-
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uksena olisi heti vang itseminen. Wllerin annettanee 

vielä kokeilla onko kansalliskirklco-aj atua toteutetta

vissa. Mutta katolisella kirkkoriidalla on paljon sy

vempi merkitys. Hitler itse lienee henkilökohtaisesti 

varsin v äritön uakonasioissa ja siitä syystä haluton 

periaatteellisiin välienselvittelyihin uskonnollisissa 

symyksissa . Mutta hänellä on aivan erikoinen aihe an

t aa katolisen kirkkoriidan olla puhkeamatta ilmiliek

kiin. 'l'&.mä syy on Saar. Saarin v äestö ei - niin o-

len kuullut tä OO llO kin lausutt avan ota kansanäänes-

t yst · ailt · kannalt a , että onko l:i.nestettävä itler in

Saksaan liittymisen puolesta. Jos natsit eivä t olisi 

päässeet S&ksb.sa valtaan, niin olisi °änestyksen tu-

los - niin on mi nulle edelleen l ausuttu t äysin 

varma Saksan hyv ,o ksi . Saarilai set ovat katolil is ° a j a 

v3rsin s uurelta osalta työl äisiä. He eivät ot a : ovin 

VB avissaan Eit leri n juhlal i s t a julist ta N°' ber i s sä 

natsi n lOOO-vu tisest v alla - oloata , v n a j attele

v at nykyistä olotilaa Saks assa t ällä he 'ell~ val l it e 

v aksi tilanteeksi; he äänestävä t §aksan, e i siel 

litsevan systeemin, hyv··ksi . Uutt a jos k atoli. en ki r k

kotaistelu puhkeaisi täysin ilmiliekki i n , nii . olis i 

äänest yksen tulos m inltusta p ohjatekij~std huolimatta 

e rittäin epäv rma . Eräs selityo esim. von F pen n j t-

kuvaan vaalimiseen natsien taholla on nen k tolilai-
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suuden eturivin miehenä Saarin alueella nauttimansa 

suuri arvonanto. Sensijaan esim. Göbbels on siellä 

rastaan vihattu. Tietäen mitä seurauksia ensi tammi

kuun 13 päivänä helposti voisi olla uudesta katoli

sesta kulttuuritaistelusta Saksassa ~itler toimeenpani

si sen estämiseksi, kuten er~s saksalainen tuttavani 

lausui , vaikka montakin ·puhdiet ust a ". Hän tietää , 

että niiden arvonannon kolausten lisäksi, joita oli

vat ulkomaisten velkojen tosiasiallinen ignorointi , 

R"bmin "kapinan" oeanottaj ien oikeudeton, verinen pois

taminen ja Dollfuasin murha, sellsinen t paue kuin 

taisteluasenne katolilaiauutta vastaan olisi jo liikaa 

us kallettua. utta m itä tapahtuu kirkkokysymyksissä 

si tammi~un 13 p"ivbn j ä lkeen, jos politiikka sitä 

vaatii, on kokonaan toinen a ia. 

Berliinissä 23 päiv"na 10kak uta 1934. 

V.s. Asiainhoita j 
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Berliin~. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 51 •. 
Be iinissa 24 p: nä loka kuuta 19 34. j "\ g & • cJ. f) :3 V. 

/ 

Asia : Saksan ~lkOP9+~~i.i.k;,M ... ,." t ,etldenssejä • .t ~ II> , v '1 
-----------------------------------

Saksan ulkopolitiik a on viime aikoina ollut 

v r \ 1. . passiivista . On "ytt"nyt silt" , että Saksa 

t htoo ntaa t pahtumien kulkea menoa n j a odottaa 

sopiv hetke :' p " äs t äkseen k "y tt " hyv" s~en rt'u1t-

te. v 1 tojen v " lisi ä suhteie a tapaht uvia muut o s 1a . 

T"ll i L .. tilais' '1. - i Saksa odott a a Ranskan 

viime ik ieen poli t iik n seurauksist a . Onhan Sakea jo 

korjannut yhden ttillaisen hedelmän , yht eisy ;' rrykseen 

pä ' se i aen Puolan kanssa . Siten on jo lyöty kiila 

Ranskan l11tt oj '~ rjestelmää.n . Ne u ostoliiton tulo an-

inliittoon jok on tiet sti her ·· t tänyt t "ällä 

v ä sti anoen sekavib tunteita j siten jatkunut 

1'8 k lai -venäl~inen luhentyminen on antanut vain uut-

t a vauhti S s n h lulle viljellä Puol n y s t ' vyyttä . 

Sen viimeai a isimpia mer k -ej ova t m. m. seuraav t sei-

k~ . Puolan ottaessa k ne inli i ton vi ime y le1ekokoukse 

sa esille v emmistökysymyksen sai se loi t teelleen 

S ks n täyden sympatian . Pu l~n vaatimus 'stösuo-

JAKELUOHJE : J lkeluohjemalleJa : 

tavallinen 

UE t : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Illlkll mlnllterlölle. 
EI ulkomaaedultuk.en tIedoIlukiIIn. 
EI ulkomaaedultuklen, mutta ulkoaalalnminllterlön t ledol

tukiIIn. 
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jan yleistämiseatä oli Saksan kannalta - paitsi 

yleensä isku Versailleeia vastaan kys.ymys tasa

arvoisuudesta , parallellitapaus Saksan vaatimukselle 

aseistuskysymyksessä . Kun Puola lienee samalla an

tanut Saksan ymm'rtää , että se ei sanotulla toi

m npiteell ' ; halua poistaa saksalaisen vähemmistön 

oik uksien ylläpitämistä Puolalla joutune ssa Schle-

ian osas niin tämäkin Puol n asenne on saa-

vuttanut hyväkeymist ' Saksa sa, koska se on sopu

soinnussa sen Saks n nykyiseen ulkopolitiikkaan 

luvan mene ,telyn kanssa " jonka mukaan valtioiden 

v ' liset haru~&usk hdat on j ä rje tettävä kaksipuoli

silla s opimuksilla. Edelleen voidaan mainita sak

sala ia-puol alaisen 1" entymisen merkkeinä pyrkimyk

set ilksstuttaa kompensa tiosopimukailla molempie 

maiden vä list .. tava r av a' ,to s e.l:= " äskettä in tehty 

n.. radioso imua ; sen t 3rkoit sens on s aattaa 

n ' iden mai en radiot keskin ' ise n yhteistyöhön 

ki~en l ä hentymisen edistämiseksi . Viimeksimainittuun 

sopimukseen, j onka t oivotaan v" itellen vaikuttavan 

kaikille sivisty elämän aloille, oli Saksalla eri

koinen aihe kertoi saksalaisen neuvottelukunnan 

er 's j äsen minulle siinä, että Puolan opposi

tiolehdistön sävy Saksaa kohtaan on nllut erikoi

sen -hässlich, kun sensijaan Saksan lehdistössä , 
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tietysti ylempää annettujen käskyjen mukaan, ei 

Puolasta ole juuri olltt pahaa sanaa. Edelleen on 

Saksan-Puolan yhteisymmärryksen ilmauksina mainittava 

kummankin taholta jatkunut vastarinta itäpaktia koh

taan, hankauskohdat, joita molemmilla on Tsekko

Slovakian kanssa , Puolan hallituspuolueen lehdissä 

esiintuotu Puolan välinpitämättömyys Itävallan itse

näi ydestä y .m. 

nett "ess··· Neuvostoliiton yst vyyden, jon

k on saanut periä. Ranska j a jota täällä kyllä 

vielä kaihoten ajatellaan, Saksa on saanut sijaan 

Puolan yst· vyyden. Toinen huomattava poliittinen ys

t ävyys oli Saksalle Italia . Itävallan kysymys on 

ny tt mmin hilj Ileen, mutt a entist ·· selvemmin muo

dostunut mit · aikeimmin sivuutettavaksi kompastus

kiveksi tälle ystävyydelle. Italia tarjoaa jatkuvas

ti myöt · tuntonsa Saksalle sen v aatimuksessa aseis

tuksen tasa- arvoisuudessa , mutta en"ä ei ole entis

t ä yhteist " asennetta Ranskaa vasta n. Ranska ja 

Ital i a ovat löytäneet toisensa Itäv ltaan kohdistu

vien Sa.ksan pyrkimysten vastustamiflessa. Mutta pääs

täkseen edes jossain määrin harmooniseen yhteisym

m' rrykseen on Italian ja Ranskan sovittava erinä i

sist .. hankausko dista . Yksi nä ist on J ugoslavia . 

Samalla tavalla ruin Habsburgien m narkia oli en

tisaikaan Italian kilpailija Adrian merell· ja Bal-
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kanilla, on sitä nyt Jugoslavia. Saadakseen aikaan 

yhteisen rintaman Italian kanssa peloittaa Ranskaa 

Puolan esimerkki. Neuvosliiton ystävyyden hankkimi

nen on vienyt Puolan saksalaiseen orientointiin. 

Jos Ranska ei saa sovintoon pääsemiseen Italian 

kanssa J ugoslavian myöt"vaikutust, niin voi viimek

simainittukin 1 opua Ranskasta ja hakeutua läheisiin 

suhteisiin Saksan kanssa. 

Saksassa onkin seurattu erinomaisen suurel

la mielenkiinnolla J ugoslavian viimeaikaista poli

tiikkaa. Katsotaan, että italialaisten jouk ojen 

ni tykoen a It "val taan heinäkuun 25 päivän yb-

teydess" ') antanut Jugoslavi le vakavaa ajattele

mi~en ai hetta ja ett ' kuni as Aleksanteri , turva

takseen selk' puolen j a oll~kseen nojautumatta vain 

Ranskaan j a Pikku-Ententeen , ryhtyi tunnettuun toi

mi taans , joss hän myös ehti onnistua, sovinnon 

aikoansaamise.si Italian politiikan kannatt a jana Bal

kanilla esiintyneen Bulgarian kans a. Saksa sa on 

ju oslavial is-bul arial aisen l "hentymisen esimerkkin" 

pidetty saksalais-puol laista l "hentymist ' ja katso

taan t äällä , että Aleksanterin Bulgarian-politiikka 

jo m rkitsi niin suuressa mä." r "ssä itsen' istä ulko

pOlitiikkaa, ett ' Aleksanteri l~ti Ranskaan ei 

su ' nkaan "vasalIina·, v an määratietoisen jugoslavia

laisen ulk~politiikan ajajana, joka uskalt i i, jos 
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J ugoslavian edut jätettäisiin huomioon ott matt a , yh-

tä rohkeasti kuin Puola v apautua Ransk v a1kut us-

piiristä. Saksan taholta ei ole laiminlyöty Jugo

slavian ystävy den viljelemistä. Viime keväänä sol

mittiin sen kanssa kauppasopimus , jolla kat sottiin 

olevan myös poliittinen merkitys . Saksa ja Jugo

slavia vastustavat molemmat jyrkästi Habsburgien 

tauratiota Itävallassa ; tääll ä arvellaan voitavan 

edustaa kåsityskant aa , että Itävallan liittyminen 

S kaaan on J oalov1alle pienempi paha kuin , kuten 

täällä väitet" än , Rans\r.asi3skin jo maaperää saavut ta

nut Habsbur g ien It liaan nojautuva Itävalta . Alek

santerin poistuminen elävien joukosta oli Saksal le 

epä ilemätt" suuri poliittinen pettymys . Syyst" kat-

sotaan , ett .. i1m n Aleksante rin luj a kättä ohjattu 

J slavia on alttiimpi Ranskan painostukselle Rans

kan- Ital ian-J osl vian yhteisymmärryksen luoo'seksi 

ja toiee si myö Pikku-Ententen koossapysymiseksi • 

Lyhyesti s noen S kaa pelki:F nyt , ett .. J osIavi a s -

t a ei tule uutta Puol jB ett ' Sak a e i v ikoan 

v ln!1otautu o ttam v t r n p rintön ä. HanekaIt 

J osIavian poliitti ta ystävyy tt . Ansainnee tulla 

vi i tutUltsi iihen , kuinka Saksa Göring in Belgra in-

matkan kautta aivan eriko i e ost ent tiivisesti on 

osoittanut Ju osl vialle myötätuntoaan 

murhan johdosta. 

araeillen 
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Puolan ja J osIavian Ii uksi on vielä eräs 

kolmas maa viime aikoina tavallista enemmän kiin

nostanut Saksan ulkopolitiikkaa, nim. Unk&ri. Täällä 

on tervehditty huomiota herä ttävällä t~~dytyksellä 

Gömbösin Varsova-matk a . Soksan j a Unkarin v ä lejä 

on täällä totuttu p itämä ' e rittäin hyvinä . Kun 

Unkari nyt koettaa l ähentää suhteitaan Puolaan, 

pann~an sille suuri arvo , kosk katsotaan sen 

v an merkit ' huomattavaa muutosta Unkar in ulkopoliit

tisessa oriento innissa. Sak 0 itse on pettynyt 

suhtei ssb n I t aliaan . Mahdollisuus Italian ja yleen

s P ik - Ententen sekä erikoi esti Italian j a Tsek

ko-Slovaki an yhtei n r i n taman synty~is stä poistaisi 

pohjan Unkarin revisionist ise lta Italian-po itiikalta, 

j o on ge stunut m. m. it a ialaic- ranqkalaiseen 

va takohtaan . 'l'ä lt" v raI t a Unk ri pyrkii l " bes ty-

Puolaan , j olla 

ko-Sl ova ian 

on 

ans a 

eI i t t "mät tömi!i 

j a jo on 

kaI vel

irtautunut 

mi seen 

koja T 

R ekan vaikutusvallast • Yhteni:i. leiae ellytyksen" 

ettei Unk ri ei 1 en t ymiselle 

s illä en .. ·· , 

ymmärrys on 

t en Saksa n. 

Puola t as 

kun Sak an ja 

satu aika n , 

V. a . As iainhoit aj 

on , 

Puolan 

vaaranna 

v " linen 

byvi ' 

yhteis 

suhtei-



• • 
\ 

• 
1 · • 
I · \ 

I 
I 
\ 
\ 
\ . , , , , 
,," 

•• 
ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: ....... f ......................................... . 

OSASTO: .C.r ........................ . 

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

... ~~ ...... ~ .. . J.~.~ ..... A~ ...... ~ : .. ~ ... {l . .' .............. . 

(J. , ' L' vr:. . ...................... v.~ ....... ~ ....................................................... . 

.. .......... .. ....... ......... .... ........... ... .... .... ....... . ............... '.' ..... _........ ....... ~11.(, .. ,JJ .... : ....... . 



OM~N LÄHETYSTÖ 

FINLAND BE KJ KNING 

Berliinissä, 10 p:nä marraskuuta 1934. 

I~ I , \,1 
, ) I 

----

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

U1koasiainministeriö11e ku i oittaen ohellise

ne lähetän rBport tini n:o 52 aiheesta; 

Saar ja Saksa . 

inisteri: ~~~-
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Viime aikoina eri t t äin teräväksi kehittynyt 

Saarin kys~rs, joka kuitenkin tällä hetkel lä näyt-

tää joitskin ainakin ulkonaisia rauhoi t tumisep oirei

ta, on t oinen niistä kysymyksistä, joi in Saksan sekä 

sisä- että ulkopolitiikan voi nykyään sanoa keskit

tyneen. (Toinen on Saksan massiivinen varustautuminen 

ja militarisoitumiDen. josta ltihemmin toisessa yhteydes

sä.) Siitä syystä lienee syytä esittfiä asian suhteen 

erinäisiä huomioita. 

Paitsi vaikutteita, joita virallisen Saksan 

t aholta asian suhteen olen saanut, on minulla loma

matkoillani taliassa ja Sveitsissä ollut mahdollisuus 

tavata henkilöitä, jotka erikoisen tarkoin tuntevat 

Saarin alueen asiat, joten voinen heidänkin käsityk

siään käyt tää hyväkseni seuraavassa esityksessä. 

Saksalaisella virallisella taholla huomautettiin 

minulle vielä eilen, että tilanne Saarin kys~ksessä 

on muodostunut vakavammaksi kuin mitä yleensä luul

l aankaan. Kun Ranska. vetoaa Kansainliiton neuvoston 

JAKELUOHJ E: Jakeluotljemalleja: 

................ _ . .,._ ........................ .. ........... _ .. --.............................. _ ..... . 

_ ..... _ ............. . . ..... ......... ... ..... ... . _.0-....... ........ ...... _ .... .. ...... . . . __ ........ . .. .......... . 

UE 2: A" 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. mlnlaterllSlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterllSn tledol

tukalln. 
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päätökseen vuodelta 1926, niin sanotaan Saksan tahol la, 

-ettei tämä pä2tös ollenkaan koske Saaria nykyisellään, 

vaan tehtiin aikaan, jolloin ranskalaiset miehitysjou

kot olivat Reinil lä ja yhteydess·· niiden poistumisen 

kanssa. Myöhemmin ei näillä päät öksillä siis ole vai

kutusta, eikä Saarin h l lintokoIDissionin puheenjohtajalla 

minkäänlaisia 

avukseen. Tämä 

oikeuksia 

edustaa 

kutsua ranskalaista sotaväkeä 

siis 

soI ta kannalta. Polii t tisesti 

Saksan käsi t ystä juriidi

on katkeruus Ranskan 

toimenpite den johdosta kiehumispisteessä ja pel ätään 

Ranskan toimenpiteiden aiheuttavan sen, ettei väestö 

vapaseti uskal la äänestä·· tai aina °in joutuu voimak

kaan saksalaisvastaisen painostuksen alaiseksi. Siksi 

e1 tilant een, huolimat ta ulkonaisi sta merkeistä, katsota 

suinkaan olevan rauhoi t tumassa, vaan edelleen varsin 

kriitil lisen. 

Olen muistaakseni aikaisemmin raporteisssni 

Saksan oloi sta sivumenn en myös maininnut siitä inten

siivisestä Saar-propagandasta, jota Saksassa koko kulu-

8Il vuoden on tehty ja koko Saksan kansan tunteet 

rummutettu erittäin herkiksi kaikille t ämän asian yh

teydessä tapebtuville heilahduksil le. Olihan entinen 

varakansl e~i von Papen Saar-komissaari ja on varmaan

kin propagand&8n uhrattujen varojen summa arvioitava 

moniksi miljooniksi Reichsmarkoiksi. Sadointuhansin 
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haslittiin saerilaisia viime kesänä lukuisille vapail

le retkille Saksaan, jossa heitä juhlittiin 8uuremmoi

sesti ja itse valtakunnanksnsleri kävi puheilla heitä 

innostuttamassa eri tilaisuuksissa. Vakuuttihan hän, 

ettei Saksaa ja Ranskaa erota toisistaan mikään muu 

kuin Saar. Kun kaiken tämän vaikutuksesta Saksassa 

on 01 tu vakuutettuja äänestyksen Saksalle edullisista 

tuloksista, on ymmärrettäv" se mieltenkuohu ja levot-

tomuus, jonka ranskalaisten joukkojen keskittäminen 

Saarin rajal le on aiheuttanut. 

Todel listen voimakeinojen puute Saarin komis

sionilta tekee cen heikoksi. Heti kuin pelätään 

levottomuuksia, syyttää toinen kahdesta suuresta naapu

riva t iosta toistaan, että se haluaa palauttaa järjes

tyksen oman mielensä mukaan ja yk~inom8an omaksi 

edukseen . Vaara piilee siinä, että toinen sil loin yrit-

täh t .. ...ä estää tOIsta, mikä taas aiheuttb.s väli t tö-
IDän konfliktin. Kumpi in puoli epäilee ja pelkää 
sen~a llikeita ja tämä pelko synnyttää vaaran. 

Eriiillä puolueettomilla t ahoilla on minulle 

m~iuiti~ ~sittaiAeksi syyksi kriisin kärjistymiseen 

toi-

aarin komi ssionin ja sen puheen johtajan hermostunei

suus, he kun elävät pelon vallassa, et t ä heidät murha

t aan. 'r""mä seikka on aiheuttanut puheenjohtajan ta

holta hälyyttävämpiä tiedoituksia, kuin todellinen tilan

ne olisi vaatillut ja siten osaltaan lisännyt yleistä 
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hermostuneisuutta. Englannin mielialoja hyvin tunteva 

tapaamani henkilö sanoi, ettei Englanti Saarin täh

den tule sen enemmän tukemaan Ranskaa min Saksaa, 

mutta koettaa tietenkin tehdä voitavansa mielien 

hillitsemiseksi ja ilmiriidan puhkeamisen estämiseksi. 

KansainliitoD neuvostoD tässä kuussa pidettävä koko

us toivottavasti onnistuu tilannetta rauhoittamaan, 

niin että kansanäänestys mäeräaikana saa rauhassa 

tapahtua. Ellei niin kävisi tai jos kansaDäänestys 

menisi Saksaa vastaan, voivat seuraukset muodostua 

kohtalokkaiksi, sillä kansallissosialistinen hallitus 

on tähän kysymykseen sitonut arvovaltansa ja talou

delliset reservinsä siinä määrin, että se menetystä 

tuskin voisi kestää ilman että se aiheuttaisi avoi

men konfliktin. 
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JAKELUOHJEI 

Joitakin tjetoja on julkisuudessa 

siitä, että kuningas Aleksarterin murhan toimeenpan

neella järjestö. lä olisi ainakin yksi toimintakohta 

Saksassa. Julkisuudessa ei sen sijaan liene tarkem

min mäuritelty niitä syitä, jotka tähän olettamukseen 

johtivat. Siitä seuraavassa muutama sana. 

Joku aika ~rseille'n murhien jälkeen sai . 
Rumanian Berliinissä oleva lähettiläs nimettömän 

kirjeen, jossa ilmoitettiin, että Rum ~ian pääminis

teri Titulesoo ja Tshekkoslovakian ulloministeri 

Benash aiotaan murhata sekä ilmoitettiin kahden 

Saksassa asuvan henkilön nimet, joista toinen unka

rilainen ja toinen luultavasti kroaattilainen, 

jotka lähipäivinä aikoivat matkustaa Saksasta. 11-

motettua asianomaisille hallituksille asiasta jä

tettiin puheenaole~a kirje Saksan poliisille ja pyy_ 

dettiin sitä rJLtymään mahdollisiin toimenpiteisiin. 

Se saikin selville toisen nimetyn henkilön asunnon 

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja I 

Tavallinen • ... '--...................... .......... _~ ......•...•. _ .... -............. ~ ..... ....... .............. . ............. . 
Tavallinen Ja lIalkal .... . .. mlnlaterlölle. 

UI 2: A 4. 

EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterlön tledoi. 

tukalln. 
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Berliinissä ja pani toimeen koti tarkastuksen, jonka 

tuloksena oli, että asianomaisen luota löydettiin ku

ningas Aleksanterin, Barthoan, Titulesoon ja Beneshin 

valokuvat sekä numero kroatialaista vapauslehteä, joka 

oli p~inettu Danzigissa ja jonka paino nyttemmin on 

siirretty Amerikkaan. Tässä numerossa, joka oli painet 

tu muutamia päiviä ennen Marseille' n murhia, sanot

tiin m.m., e~tä kuningas Aleksanterin ja Barthoun 

toiminnan peittää kuoleman varjo ja lienee myös ol

lut uhkauksia BeDe~hiä ja Titulescoakin vastaan. 

sianomainen henkilö vangittiin heti , kun sen sijaan 

toi sta ~mettOmävsä kirjeessä malnittua henkilöä ei 

etsiske~Ylstä hUOllm&tta Ole löyaetty. Eräitä muitakin 

seikkoja kuuluu tutkin:uksessa käyneen ilIni, mutta ei 

niistä vielä anneta tietoja. 

Ilmi tulleet seikat osottavat, ett" kysymykses 

on suuri kansainvälinen terrori järjestö ja 

Barthoun murha ollut vain vehinkolaukaus kuninkaanmur

han yht~J dsss" , vaan tarkoituksella tehty ja että jatko . 

on suunnitteilla . uink' laaja ja ketä käsi t tävä järjestö 

loppujen lopuksi on ollut, k ~~ee vielä jatkuvi ta 

tutkimuksis ta enemmän tai vähemmän selville. Että 

niihin mit kään valtiot v"li ttömåsti olisiv t sekaan-

tuneet, ei liene tlsko "t evaa, mutta propagand einona 
toisia val t,ioi ta vastaan voidaan ilmenneitä seil<'koja 

k"ytettäneekin. 



- 3 -

Kansainväliseen poli t5.ikkean vaikuttavina il

miöinä on edellämainitunlaisilla seikoilla vaikutuksensa 

ja siitä ayystä olen pi tänyt tarpeellisena niistä 

hallitukselleni mainita. Tietoni ovat Tshekkoslovakian 

täkäläiseltä lähett~lää1tä saatuja. 
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Berliinissä, 13 p:nä marraskuuta 1934. 
SUO~N LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKlCKNING 

J 11/ . 

U1koas iS1nm1n is te ri ö 11e. 

! 
/ 

Ulkoasj!Ii nministeriölle 1 unnioi t toen ohe lisena 

lähet än rapor iini n:o 54 aiheesta: 

Saksan varustautuminen. 
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.IAKELUOHJEI 

Voitsnean ilman ep"il sta. sanoa, et t ä Saksan 

varust autumi skysymys on uodostunut Saarin kysymyksen 

rinnall a t ois ksi sUllre!{si kansa ] i S'3ksi prestieekysy

mykseksi kBnsallissosialL~tiselle halli t ukselle, jost n 

se e1 v i . inlia . ~Jolustuspoliit tinen. momentti on 

kansa lissosiali sti sessa i 9 010 is, a saanut l ivall an 

ja muu t se ' postulaatit ovat olemass moastaan 

täyd ~llisess " r i i puvai suussuht ees a siihen. Tode_l i suu

dessa on olemsssa militarisoi t u t ai voimakkaassa 

t r isoimist' lasSB oleva valt i o. tie toi suushan ei 

ole uusi , IDU t t a t äl l ä het keLlä on m el nkiintoi si n 

puol i ~i ' np '3'3 , attij myös .. in "tavallinen 'a salainen" 

alkaa olla t i etoinen. t "stä t os i si asta. 

un Ausw"r tige s l'\mt in Itä .. EuroopBn aSla1n 

osaston pääll i · ·ö tireht ööri 'eyer ,tsui .le irjoit

taneen vi i me s'JYs mun 12 .::·i VÄ.nä luoks en, jätt ääks een 
j"l jennöksen akSlil promemorio.sta i t .. a tiasiassa tie-

dok e i, _ inoat i hän s uu' l i ses eait . es .. .. än erikoi-

.. _ __ ... _ ..................... _ .. ,;.~y.~J.me.p, .•......... ........... 
.Iake luohJemalleJal 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa1ktl ..... ........ mlnl.terIGlle. 

lIt 1: A 4; 

EI ulkomuedultukten tledoltuktlln. 
EI ulkomaaedu.tuklen. muHa ulkoulalnmlnllterlGn tledol

tuhlln. 
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salls voimalla promemorian ensimmäistä eli sitä osaa, 

josaa puhutaan tasavertaisuudesta (Glaiohbereehtigung). 

Hän uomau ti erittäin jyrkässä sävyssä siitä, ettei 

kysymys t savertais udesta enää ollut mikään keskust 

alainen asia, vaan saavutet tu tosiasialline tila, josta 

ei enää neuvotella. Tämän selityksen voitaneen katsoa 

sisältävän sen, ettei Saksa anää pidä sen varustusta 

rajoittavia määrä ksiä voimassaolevina, Vaan voi tässä 

suhteessa menatell"" harkintansa j tt.r"Jsi ttensa mukai

sesti. 

Kun johtavien saksalaisten sotil&Shenkilöiden 

kanssa asiasta keskustelee, eivät he suinkaan kiellä 

varustautumista. l' uinka kauan tilanne voi tällaisena 

kestää, ilman että asia julkisesti myönnetäe~, on mie

lenkiintoista. Sotilasasiamiehemme, everstiluutnantti 

Sn~llman, on raporteissaan m öskin asiaa käsitellyt 

ja tullut samoihin tuloksiin. Seuraavassa mainitsen 

eräitä pieniä kuvsaviu esimerkkejä tilanteeL kehityk

sestä • . 
Palatessani lomaltani Lontoosta, ist ui kenssani 

samassa vaunuosastossa eräs amerikkalainen, joka keskus

telumme kuluessa sanoi tulleensa Saksaan mukanaan 

eräitä kaasunBamarinäyt.teitä ja joitakin lentokoneosia 

tai lentokoneen aseistusosie. Hänen piti tavata 

valtakunnan lentoasiain ministeri Göring ja viittasi 

suurten kauppojen olevan kysymyksessä. Palatessani~

menkunta" päivää myöhemmin jatkolomaltsni Sveitsistä, 
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jouduin matkalla seurustelemaan erään saksalaisen 

kemisti-insinöörin kanssa, joka keskustel un kuluessa 

mainitsi ; Saksan rautateollisuuden olevan täydessä voi

massa yötä päivää työssä, suorittaen pääasiassa varus

tustilauksis. Eri tahoilla Saksas näkee lentokenttiä 

ja suuria lentohalle j a val mistuvan ja s&moin kuuluvat 

lentokonet ehtaat olevan vilkkaassa toiminnassa. Nämä 

ovat kaikki ilmiöi tä , jotka vahvistavat käsitystä 

Saksan massiivisesta varustautumisesta. Saksan armeija 

tulee pian 300.000 . miehen vahvuiseksi, Tshekkoslova

kian lähettiläs väitti sitäkin, että se nyt jo olisi 

näin suuri ja että tammikuun 1 päivään mennessä 

olisi aikoDDls saada se 400.000 miehiseksi. Sotilaal

linen koulutus ei kuitenkaan rajoitu armeijaan, vaan 

saavat sitä ni':':.tkuin aikaisemmissa raporteissani olen 

kertonut, S5-joukot, jälellä olevat SA-joukot, työrintama 

ja koko Hi tler-Jugend, mikä suuremmaSS3, mikä 

sä määrässä • 

Käydesstini Genevess+ervehtimäSSä entisiä 

katovereitani Kansainlii t on p~äsihteeristös sä, tekivät 

kaikki minu~.le kysymyksen, tuleeko Saks&. palaamson 

Kansainliittoon. Vastasin t ähän, että kansallissosialis

tinen he~litus on tasavertaisuudesta tehnyt sellaisen 

kysymyk~en, et tei sillä siinä suhteessa ole mitään 

perääntymisen mahdol lisuuksia 

Kansainliittoon palata, ilman 

saa jonkin hyvityksen siinä 

eikä se 

että se 

muodossa, 

niin 

tässä 

että 

ollen voi 

suhteessa 

sen tasa-
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vertaisuus tunnustetaan ei ainoastaan teoreettisena . 
mahdollisuutena, vaan de facto. Vun Saksa on miele&-

tään riittävästi varustautunut, tulee se todennäköi

sesti tekemään asian julkiseksi ja jos tämä tosiasia 

silloil', tunnustetaan, voisi katsoa sen mahdollisuuden 

olevan olemassa, että Saksa palaisi Kansainliittoon. 

Ennen kuin asia kuitenkaan on näin pitkällä, saattaa 

paljon tapahtua ja kansainvälinen tilanne roneenkin 

kertaan muuttua. 
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Berliini ssä , 13 p :nä marr skuuta 1934. 

UOMEN LÄHETYSTÖ 

FrNLA."IIDS HESKlCKNING 3Y . 

U 1 o a s i a i n i n i s t iöl 1 e . 

l .oasisinn.in i te iöl le nni oi t en oh lli cna 

lähet än raporttin i n :o 55 aihees a: 

Vaikutteita Saksasta. 
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JAKELUOHJEI 

UE 1: A" 

Kahdessa edel lisessä raportissani 

tellyt toi sessa Saarin~,toisessa varustautumiskysy

mystä. Kun tahtoo luoda kuvauksen nimellä "vaikuttei

ta Saksasta", on mahdoton välttää siinä vielä sivu

mennen kosket tel emaata mybskin mol~mpia edellämai-

ni t tuja symyksiä, sikäl i kuin nii l lä on merkitystä 

sisäiseen tilanteeseen Saksassa. 

Kielt"mätön on se tosiasia, että kansallis

sosialistinen valta pyrkii sen tilanteen normsli

sointiin sisäisesti, mikä synty i kesäkuun 30 päivän 

tap tumien ja vaI t .:unnanpresidentti 1 in enburgin 

kuoleman jälkeen. roimakas on myöskin t ämän sisä

poliittisen rauhoitta isyrityksen rinnall a käyvä 

ponnis tus kai1kien voi i en keski tåmiseen sotilaal

lisen val lan luo' seksi. Kansa miel iala näyt tää 

suurin piirtein olevan tietoinen tästä vallan 

normalisoinni~ta ja sen puolustuspoliittisista pon

nistuksista. Tämä mieliRla on painostunut, tyytymät

tömyyden väi t et!i '.!.n kasvavan, koska tätä norlIlblisoin-

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalk,1 .... .......... mlnlatenOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuklen, mutta ulkoaalalnmlnlsterlOn tledol. 

tukann. 
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titietoisuutta rasittaa tunne jostakin epämJäräi

sestä sen pysyväisyyteen nähden ja koska jokainen 

yksilö henkilöIliseen elän~änsä saaCka tuntee itsensä 
voi 

rajoitetuksi, sillä hän ei /välttyä henkilökohtaisesta 

politikoitumisestaan määrättJ~ suuntaan, jota hän ei 

ehkä halua, ~tta jota ilman hänet voidaan selittää 
1 __ - ' J;6h · .. bo t ' k ' K ~san etuJen YVJ.nvolnnln sa eeraaJa 81 . .un puo-

lueen ulkopuolel la oleva kansalainen nSin mukautuu 

suhteellisen he posti tai fatalistisesti olosuhteisiin, 

lienee sensij aan vanhoil le ja vsl'-.awnuksellisille kan

sallissosialisteille usein verrattain paljon vaikeampaa 

mukautua ~iihen ajatukseen, että peri. atteet, joista 

taisteluaikana pidet tiin luop~ttomasti kiinni, eivät 

enti .. omaa mitää.'1 ominaista arvoa, v~an jätetään syr

jään, alistamal la ne va. litsevalle suunnalle tai 

t etään jo voi t etuksi lr..E.nnaksi. Onhan nim. niin, että 

kansallisso iru.istisesta ohj elmasta pal'on on unoltu

nut, ~ ideologisssa puolustu poliittinen momen t ti 

tullut etuala~le j muut seikat jout unee t siitä 

puvik 1. 

anhoille taiste ijoil le lienee ollut myös-
pet t:mys 

kin / tri Sch cht in mä .. r .. .. ) · nen val t akunn8!l t alouden 

johtoon, syrjä ttämä lä kansal i ssosial i st i en talous

oh jelman luoja tri Feder. e voimakas reikutus , jonk3 

vestu tavien tyytymät tö~en keskuudessa kesäkuun 30 

päiVänä toimitettu verinen puhdistus aiheutti sekä 

puolueessa e tö sen ht vi~sa itsev tBisi ssa 

jissa, estänee pitkäk iin aikaa sen, että pettymys 
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muuttuisi jul kiseksi vastustukseksi. 

Tämä tilanne on pätite i 'ä arvosteltaessa kysy

mystä, miten systeemi pystyy hal litsemaan talven ta

loudel liset vaikeudet. Yksinomaan mdelialan huononemi

sesta, joka johtuisi vähemmän t ärke itten kulutustarpei 

ten niukkuudesta t ai mahdol l ise ta loppumisesta, ei 

voida odottaa m.i t '''än ratkaisevia tapahtumia, varsinkin 

kun jou koj en huomio kiinnitetään ulkopoliittiselle 

alal le ja ulko ihin. Ott&ma 19 buonioon psykoloogisen 
o 

t eki jän ja asiallisesti arvioiden raaka-aineiden varas

tot samoin uin niiden kestävyyden ja korviketuotteidan 

hankinn n IDJöntävät asiantuntijat tilanteen kestävyy

den mahdo lisuuden, kui tenkin sil l ä varaukse .la, miten 

t w. ven jälkeen Saksan talousprosessi kebi ttyy . Tämän 

käsi t · k .. en ede 1 t 'r senä on, että val t i o pystY'J itse 

laatimansa systeemin y' fp' t::zruän ja he Ii tsemaan. 

Kun tal ous elää t yönhankintatoi menpitei stä ja v~rustus

tilauksi sta Ja näi den rahal linen vaikutus rasittaa 

vasta suhteel li en. kaukaista tulevaisu. t ta ja kun 

työttömyys st:.adaan tasoi t etuksi vetämä).lä nuorimmat 

vuosiluokat sotapslvelukseen, ei s~st eemiä uhkaa vä

litt "~sti mikäär. peljätyistä sosiaalisista, f inan si

poliittisista tei t al oude l isista vaaroista. Epäuskoiset 

katsovat kuitenkin sen mahdol li uuden olevan olemassa, 

että byrokraattisessa koneistossa, vieläpä lähi&ikoina, 

voittamat tomia esteitä ja häiriöitä ilmenee, jotka 

voivat atiheutt a sYfJteemille vakavia in vaikeuksia. 
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Vaikkakin johtavat henkilöt olisivat riittävän notkei

ta systeemin muuttamiseen, on kuitenkin vaikeaa etu

käteen sanoa , kuinka hel litusvallssss, jossa valtatais

telut, jännitys ja poliittinen kilpailu on tukahdu

tettu, edellämainitun1ai~et pe j~tyt häiriöt lopultakin 

psätt rvät. 

Saarin aluee 1a lähiaikoina tapahtuva kansan

äänestys vaikuttaa paitsi systeemin itsesäilytysviet

tinä erikoisessa määrässä ol ojen normali oinnin motii

vina. Vieläpä selvän opposition keskuudes3a on huo

matt vissa pyrkim: e olla vaarantamatta sisäiste se

kaannusten kautta t~IDän kansa, lisen kysymyksen ratkE.i-

9ua ja itse syste~mi, jonka arvovalta Saaris s on 

enemmän asetettu pe] im kuin missään muualla t" än 

saakka, le~ti alusta asti tähän taisteluun, käyttäen 

ä"rimmäi iä ponnistuksia ja toivossa, että kaikki 

kriisi uontoiset ilmiöt epäedullisine vaikutteineen 

Saarin v" estöön saataisiin ainakin ratkaisupäi v~än 

saakk estet iksi. öin ollen t eh ään kaiy~i mahdol

linen, että normal isointi js sen fasaadi säilyisi 

tammikuun 13 pöiv"tin 1935. Näkyviin eivät Slle. tulla 

sen enemmän ta oudel liset vaikeud3t sosiaalisine 

seurauksineen kujn m öskään poliittiset erimielisyydet. 

Vieläpä systeemin vastustajat olivat &lkujaan taipu

vaisia tältä kannalta pitämään parempana kansal lis

sosialistista ra~ca-ainetaloutta ja tuontirajoituksia 

verrattuina vii~e sodanaikaiseen sotatalouteen, koska 
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se rajoittaa kaikkein räikeimmät sekaantumiset pieneen 

piiriin, eikä sitä muka suuri kulut tajien joukko 

tuntisi, niin kauan kuin sitä ei siunattaisi sodan 

aikana vihatuk 1 tUl.lel J.la ratsionoimistoimenpitelllä. 

Kun kui t enkln .levot tomuus tU.1.evan puutteen ja kal

listtuoi sen vuoksi auhtee l lisen nopeasti on kansan 

keskuut en levinn t, tehden uuden vastustavan propagan-

datoiminnav vsl -t ämättömäkSi. on symyksenalaista, voi-

daanko hin tojen nousuista menestyksel lä välttyä je 

estä-' epäedu listen mielialoj en vaikutusten leviti!llinen 

vnlt kunn SSB. Saksassa kiinnitetään joskus huomiota 

siihen, että entis~n radikqalin työväestön sekä sivis

tyneistön ja omistavien luo:"kien välisissä suhtei~sa 

v nha proletaarinen kstkeruu on h"vinnyt j a antanut 

sijaa huomattavasti ystävällisemmälle suhtsutumisel le; 

tätä muutosta sel itetään kuitenkin eri tavoilla: jos 

otetaan huomioon useita hal lit ev n puolueen edustajia 

vastaan ilmenevä katkeruus, saattaa u ein saada sel

l ai.sen vaikutuksen, että tuo pare pi uhde ylempi en 

ja alempien v" i lä on kansBlli ~so siali sti sen syste 

sivu t uote j a että t övtiest ön epaoikeutetut enna ko

luul ot entisiä n.s. he litsevia luo v. i a koht an ovat 

sul utuneet elä seen tode lisestn yhden puolueen 

y sinva '.lasta. Uudistam 18 t aI viavustustoirnintansa 

suuntautuu hs lit ~eva puolue itse kansan keskuuteen, 

pi täen silmämä""ränään tämän taI viavustuksen vetovoimaa 

t~~ikuun 13 päivä' varten j a luopuen tarpeettomasta 
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painostuksesta toisarvoisissa kysymyksissä. Suunnitelmat 

rikkoi tässf täydellisesti ~rotestanttisen kirkkoriidan 

tavaton kärjistyminen. Siitä huolimatta on vsltskunnan

piispa lft(ller kärsinyt tappion, koska hän oli loukan

nut vallitsevan Saar-ky:3ymyksen etuja. Käytettyään va

romatonta sanaansa ·yhdestä, Roomast& vapaasta saksalai

sesta kirkosta-, pålästytti hän johtavat ulkopoliittiset 

piirit niiden mahdollisesta vaikutuksesta katolilaisuu

teen ja Saarin kato1ilaisiin. Vaikkakin Hitler halu

aisi hänet säilyttää, näyttää kuitenkin siltä, niinkuin 

hän ~n kohtalonsa olisi ratkaistu, koska hän niin pal

jossa on saanut peräytyä. Täten on annettu näyte 

norrnslisoi ista sekä katolilaisil1e Sa sassa että 

Saarilla ja kun yhä uudel l een esitetään huhuja Hit

lerin suurpiirteisestä sovinnosta kato ilaisten kanssa, 

voitaneen tä lä alalla ennen Saar-äänestystä vielä 

odottaa huomattavia ~in yllätyksiä. 
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Saksan työrintam& (Arbeitsfront). 
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§liIan työrint'lI 
(AtboitltrQAt) • 
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Puhtaasti losi811so11. alalla o •• t kansal

lislosialistise8sa .&1ti08S8 Bdelenkiintoilimpien 

ilmiöiden joukossa työleirit ja tyarintua, edellinen 

klytlnnöllinen losialinen toimint8DIQ0to, jllkilDlllinen 

enemmin aatteellinen. Kun ty6leirikysymys Suomella 

on .errattain hyvin tunnettu, lienee syyti hiukan 

lelostaa koko Saksan kanaaa käsittäviä työrint ... -

aatetta, joka viime aikoina on saanut tä.mIllil~

temmät toimintamoodot. KUinka aenestyksellinen ja 

kestlvä ilmAn järjeltÖD me rkitya, jonka tarkoituksena 

on kansan yhteistunnoD kaavat taminen, tulee olemaan, 

jää adelenkiintoiseksi nlhdl • 
. 

Hitlerin .alt~antultua hajoitettiin Saksan 

.... ttijlrje.töt. Niiden omaisuuI liirrettiin uudel

le jlrje tWe, jonka nimi on -neutsche Arbeit~front· 

(Saksalainen ty6rintama) • !Itä jlrj elt61 ei ole 

'Ikotettava tytSpalvllukseen, Arbeitlclienst. joka on 

.altion laitol ja jonka kanssa 11111 ei ole mi-

J AKELUOHJE : JllkeluohJemlllleJa : 

UI; Z: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIsäkll ministeriOlle. 
El ulkomaaedustuksen tledoituksiln. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaa lalnminloterlOn tledol

lukslln. 
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tlän t,kemistl. f.yöriDtaaa oli alkujaan saannit,ltu 

_tUllswi jlrj eltöksi italialaisten 'likaTi_ 

.uka&n, jossa tYÖDaDtajat ja työntekijlt .nodostai

liTat jonkuDlaisen kooperatiivisen .älty .... ttikannan. 

JVhd1ttiin jo jlrjeltelemlln IJ11dikaatteja. bn toi

~ta Jht'!kkil P.JIIh41tettiin. Kauan aikal p,yayiTlt 

lenjllieen työriJlt8ll8Jl t koi tus ja tehtävät eplael

TiDä ja sen toiminta rajoi tui miltei yksinoJl8aJl 

liTistystehtlTiin. Tätä Tarten 8Qodostettiin .~. 

erikoinen jlrjeltön alaosaato elratt durch Preud,-, 

joka huolehti jlrjeltön jlsenUle maksuttomia ja 

aelkein ilmaisia lomaaatkoja. 

'lhitellen TOitti hierarkiDen ajatustapa 

Saksas.a alaa ja on nyt, lmten tunnettua, ybinouu. 

ftlli tsevau.. Se lyötiin kiinni IIJ.aissa kanaalli.esta 

työstl- (Oelet. lQr Ordnung der natioDaJen Arbeit) 

3). 1. 1934. 'imi sUloinkuin perintötilalaki OTat ne 
lait, jotka OTat peruateUtaan .nuttaneet Saksan so

lielisen lainsäldlnnÖJl. Laki kansallisesta työltl 

tekee työnaatajan etuoikeutetuksi liikkeen johtajaksi 

(lirtlchaftlfUhrer) ja työntekijät hanan tott,leviksi 

joukoikaeen (Oefolglchaft). Kol1ektiivilopimmksiin pe

rutaTa työoikeus kuott· iD ja sen Ii jalle tuli 

liikkeenjohtajan .alräImI t,e- ja palkkajlrjeltYI. 

llid~ 1iikkeenjohtajien Yaltapiiril rajoittaa taiten

kia Yaltioa asettaman -tyÖD luottamuamiehen- (treuhlader 



, 

• 

d.r Arbeit) Talvontaoikeue, jonka on tartaltettaTa, .ttei 

liikkeen toiminta- ja ty6skenteqjlrje.tya riko Talticm 

edun makaisia suuntaviivoja. 

lIyt on Saklan työrintaman toimintaa jllleen 

ryhdytty vUb.tuttamaan ja sen johtaja, tri Le1, nimi

tetty korkei8piin paolnetoimiin kuulUTaan virkaan. Blnelt. 

on tullut Beichllei ter. Lokakuun 24 plivänl annetulla 

... taks,lla saa työrint... uuden tlsmlllislD toiminta

piirin. Siihen .isältyy .aIrIt1sal mielesI. toiaarYoilia 

.... tilliai. tehtäviä, sUlI pääkysymyl, työoikeuden lamoiD

kuin palkka- ja työehtojen jlrjeltely,.i liihen kuulu, 

Taan on jo ,tukIteen työrintaman tehtlvistl erotettu. 

Saklan työrint_ cm -die Organisatian der Ichaffenden Deut. 

sohen der Stime ad der Jaust- (lUOTan aabalaisen järjen 

ja nyrkin jlrjestö). Siihen kuuluvat .e.."anoisiDa jl

IlDh'l .,kI työnantajat etU työntekijlt. Sen tarkoi

tuksena on luoda kanaan- ja toimint8Jhteisö (Volke-

and Leiltung8gemeinschaft). Sen on turvattava ~ön rauha, 

henkisin keinoin jlseniinaä Taikuttamalla. BiiclaDlovi t

telu ei kuulu työrintamalle ,Taen kuten tähänkin .aath 

luo tt 8DlUsm1 ehille (freuhlnder der Arbeit), samoin ei sillä 

ole oikeutta tehdä ty60ikeudellisia •• ityksil t,yörauhan 

turvaamiseksi. Sen .ijaan on sen jatkettava alaOI"

tOSI" -lraft durch freud,- .en entista toimintaa. Li

llkai on sen huolehdittava ... ttikoulutukaesta. PII_ 

tehtäväni lienee lillI kuitenkin itseapulaitolten luo

.!Den, jonka kantta 1. jokaiselle jlelD811een turvaa 
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~en ellmismahdollilUutensa hldIn hetkellI· ja ta

soittaa kyTykkIille kansalaisille kohoamisaahdolliauu

det i tsenli8een toimintaan, mildlli .ahdollistti oaalla 

aaapa1stallaan (-nl .igenea Grand und Boden·). 

Luonnollisesti maodostaa iyörintama osan kan
sallis80sialistilesta puolueesta. Sitl vaatii totali

teetti ja s. on välttämätöntä _tillisen pyrkiaykaen 

ali8tamiseksi hierarkiaan. 

TyöriDtemsan on kaikkien työtl tekeTlin mu

luttava, oliTatpa he sitten Tirkamiehil, työnantajia 

tai -tekijöitä, Tapait. ....tin tai toimen harjoittajia. 

!lten on jlrjestön jls8~rä siinä 25 .dljoonan 

paikkeilla. Iullakin jlsenelll on jäsenkortti, johon 

bukgtineA jlSIDJD8ksun pori tus kui tataen. Etta jlr

jeatlS huo_tt.vine jlsenmaksuineen ja suurine jIs.nel1-

raeen on Tarsin rikas, II nIkyy awraaTasta mukaai

aaksujen lUuruutta olottavasta taulukosta. 

fyörint8lD8ll kuukausiJl8kaut • 

Luokka luukausitu!o Jl8eDwsk su kk:a8a 

1 Terovapaat ja työttöalt 0,3> Bak. 
2 " BU. aaakka 0,80 .. 
3 eo • II 1,20 " 
4 100 .. • 1,60 • 
5 150 .. .. 2,- .. 
6 200 .. II 3,- .. 
7 250 .. " 4,- .. 
8 300 .. .. 4,80 .. 
9 400 .. • 6,- .. 
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lAlokka Kuukausi tulo Jlaen.aksu Et: ••• 

10 500 Rak .... kb 10,- Bak. 
11 600 • • 16,- • 
12 700 • • 20,- • 
13 )'11 700 • 20,-
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UO l\~EN L ÄHETY T Ö 

FINLAND H E KlC KNI NG 

Berliinissä, 16 p;DI 118rr&lkuuta 1934. 

bJ" ~? se..l. [) . J't . 

/9 /11, ~ 't 

.' 

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

Ulko8siainministeriölle kunnioittaen ohellisena 
lIhetän raporttini n:o 57 aiheelta: 

Taloudellisia huomioita Saksalta. 

Ministeri: L~-



• 

• 

. . B ... I R.L 1 1 I 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o .. ' .7 .. ~. 
Berliini ssa 16 p: nl _nS8 kuuta 19 ··34. 

Asia: . .. ... . ........ ................... . . 
tr 8' ~ ScJ..<J::>.'~. 

11 /II .l '1 !a1ndtlli"ia .. ,huoJ2iQi.g .. . 

............ . lehI8tl., ....... .......... ... ............ .. 

JAKEL.UOHJE : 

UI 2: A 4. 

7jitl pite",Jle aika kuluu, sitä Taikeamm.k

.i Dlyttavlt taloudellis.t Olo 8mhte et SIka ... a kehit
t,yY1D ja aita .. Dt.Dtkai ..... ksi tuleTat De tot.eD

piteet. joihia tilanteen hoitami.eksi ryhdJtIID. IDa 
ulko88ill. paljon kirjoitetaan ja puhutaan SaksaD 

bt •• troofiia johuTaata talous poli tiikasta ja aen 

tDhODta~ata taloua.l"'stl. oTat aitA Taatoin De 

henkilöt, jotka _iDi tusla 8uhteessa Sabasla OTat 

Ta.tnaDI1aisia, auuria optilisteja taleTaisuutelD .ah
de. He II1ÖDtäTlt .ToiMati, ettl Teikndet ont 
auar.t ja ettl _e Toidaan Toittaa aiDo •• taaa ailll, 

että kanaa niistä on tietoi eD ja tietoiseati alis
tuu ibtei •• taa .il,,'llpitleD niihin rajoituksiin 

ja niihin kiel~aiia. jotka tlall suhteella OTat 
Tllt~ttö.tl. 18a.a1li •• o.illiatinen kaDsaDkalYatus 

klykiD Toi_kkaiD otteia tltl tietl, iskelllllA bua 
tajutaan kI.ityuen ankia yuilÖIL TelToitakaiata 

7ht• i •• tga kohtaan. Saksan taloaadikt .. ttori tri 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkll ...... , .. mlnl.terIOlle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukllln. 
EI ulkomlladultuklen, mutta ulkolllalnmlnllterlOn tladol

tukiIIn. 
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Sohaoht. job cm eri ttliD 1il&.. ja vlhlD YIlil 

pitäl eaitelmil talouspolitiikaltaan .ri puol~ 
Seka .. , brost.. niisl. kaikisla aita, ettl Yaikncltt 

tullaan Tol tt.maan. vedoten tlllain jllleen I1DtJnee-

le. kanaaatahdon yhteDlisnteen voimakbiJapeDa teki
jlDl palaa Yaltaan tailteltaesla. 

Joitain pliTil sitten piti Saksan fiD8Dssi. 

~steri kreiTi Sca.eriD TO& Krosigk JaoheDis.. ~

heen ·yIeisistl fiDaneleista ja talOGdesta·, jossa 

~ alitti eräita .!eleDkiintasia Dlkökohtia Sekaan 

fiD8Dssitilanteelta. Sekaan fiDaD8 sitalou8 .i .ene 

ura Cwird Dioht plei te gehen), 'Y8ikltakiD on ole

aasa. vaikeuksia. II"Ii11l tahoilla aeli tetlb hyriD 

kl8itettlvä niGkkuus puutte.ksi. On itse8tllD le1-

Tti, etU IJlltyneen 8uurellDD8Jl tarpeen tyydyttlmisekli 

tarvitaan raaa ... paa raaka-aineiden tuontia. Deviiai

Tai keudet taasen ovat Versailleiin aopimuksen leara
uksia. Kun .i ole mita keinoja ubaa, tahdomae 

sen tehdl tuott.ill..... Ii el täytyi T .. taanott .... ta 
.... alaisi. tuotteita ja •• ma11a kertaa T88tia 'Ye1-

koj en suori tUlt8, Oll jlrjetöntl. !oietaiaekai ei ola 

8itllll .auta .ahdollisuutt. kuin jatkaa ~kyi.tI 

aaettelyl, e.o. koettaa 1iaäta 'Yientil ja supistaa 

tuontia. Ii ole 01e"818 korvikea18eita •• i11l 

.e11aisia Saksa ei tuota, JhtlYlhb kuin lokerija

riku.okeri cm _kiila komke ruok08okerille. {Juai 

aeYiiliaa1lDDite!aa tuottaa eplilemltta 'Yaikeuksia, 

.. tt. ei tuo .dtllD varsinaista puutetta, ellei sak-
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I*D kanaa itse .enetl hermoj88n ja aiheuta aihe.tto

.alla Tara.tot.i.ella Tabinkoja. T... ~a.toiminen 

johtaa aiDoaataan hintain nousuun, jota hallitua tulee 
bikin binoin Ta.asta.aan. HU ftrten on ui 

Göraeler "'rltty hintakomissaariksi ja ryh~yt tar
.okkaisiin toimenpiteisiin. Hallitus ei .aärittele j 

.elle yksit.yiskohtaisia toimintaohjeita, Taan antaa ai

DOaetaan yleiset luuntaviiTat, joiden makaan II 01- ' •• 10-
utta johtaa. Ii tA TahTempi ftl tio on,.i tl Tlhelllllb 

.en tarvita.e tässl suhteel.a talouteen .ekaantua. 

8ii ti ""'tA onkin halli tukeen pyrldllykseDl luoda 
1'ah1'a 1'altio ja tämän tumssa Tap.. kunniallinen 
talous. 

Uaein e.itettyyn KysymykselD, mistä Taltio ... 

rahansa aUQDDatto-..n työDh8Dkintaansa, Taltaai ainil-
\ 

teri. että tImI raha laadean 1'ekseleiDI liästöpankeia-
ta ja pankeista, .... BeichsbaDkista. Iliden 1'eklelei

den luna.tas raaitt.. toain tuleTia vuosia, .mtta 
paitsi aita, ettei T. 1933 aitäln ~uta .ahdollieuutta 

ollut, on Tarsin yksinkertaiata o.ottaa, ettl 1'ekselien 
takaisjn-aksu on turYattu työttö~a1'U8takseD loppami

lesta .yntyneistl .älstöistl ja talouell."n Tilka.ta
alaesta aiheutuneista 1'erojen lisääntyaisestl. 

14e11101e1'a o.oitt.. jo sen 71empäDI _init

"Nn! •• ikan, että Taikka nrallisella taholla halli
ta.piireissä ollaankin 1'aikeuksista tietoisia, 

t. katsotaan toi1'.ikkaa.ti. !IaI kl1 erikoisesti ilId 

a.Datelt.,s.. tri Sohaohtia kans .. , job pII ..... stl 

pU.tylla Tabutt.. .ita, ,tt. ,..ikka koko _"n. 
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oakia Sake ..... tua, tulee Sak .. aiitl hDoliatt • 

• aikaukaiataan ael.i~ ja DDRI • .aaa lille knu-

1uTaan .. eaaa. 
Iu llieliala nrallisell. taholla cm tlllai

no, on s, taI01lapiireisBl ja kas. b.kuudt ••• 

Taihte1eT. sen _kalll, kaen kaa... joutuu tek,aiaiin. 

lii11l tuotantoaloilla, joilla on runa_ti tytSta, 
011 •• 11 toiTeikkai ta ja '31ttY'lisil, _tta _1I&11a on 

~e1iala eri .. teis.. pe •• illiatinen tai 1eToton. 

Iun hintaia nousua huoli .. tt. kaikista toiaenpitei.

ta oloauhteisla. joia.. taneaineiden niukkuua ta .... , 
.dllllD pakkotoimenpitei111 .i Toida .tlttll. tulee 

a, WtyJllttö~tl 1ieäthnJlllI. Ei ayö.kUD li en • 

• dullist. vaikutusta työllisjoukkoihin tehnyt s' .s .. 

talousministeri Dar~n talonpoikain .1onkorjuujuhl.sla 

lobku1D1 1 plivänl pitälll puhe, jossa hän ilmoitti 

aaaoeena. ...talouatuotteiden biuDat DOUSemaaD kolmiD
kert.isiksi silloin, kuin t1Öll1siotulot ovat supistu

neet joko palkkain pienennYlten tai lyhennettyjen 

työaikain kautta. 

Lomalta pal.ttuani en Tie11 ole eDDlttIDyt 

uud.l1een saada laajempaa kosketusta .aksalaisisl. 
piireis .. , _tta olen .ensijau t.Tannut joukon clip

loaaattisia Tirkato.ereitui, joiden kaikkien yhte~en 
• 

arToatelu tUannett. tie •• tell .... i kuului: 'YJtJldt-

tÖll31' kanaa,.al tion liD8"Sli ti18llDe 0Il hyvin huoDO. 
tot.an 14ellloley.n tlslI, tahto .. tta toistaiaeksi j. . 
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oDkia Sakeaa ... t ... , talee Sak.. aiitl huoli .. tta 

.aibukailtaan ael.i~ ja Dml...... am. mu-
11l"'au __ aIl. 

11m llieliala .irallisella taholla on tlllai

aen, on se taJ.01lapiireissä ja kai. t.akuude ••• 

",aihtele",. sen maan, kaea ka... joutuu tekeaiaih. 

lii11l tuotantoaloilla, joilla on rae_ti tytStI, 

olla. toi",eikkaita ja tYltJ"lisil, _tta _ulla on 

~eliala eri .. teis.. pea.illiatinen tai le",oton. 

Iu hintaa nouaua huoli_tta kaikista toiaenpi teia

tl oloauhteia.a, jois.. tarYeaineiden niukkuus ka .... , 

aUlUn pakkotoimenpiteilll .i voida TIlttu, tulee 

a. t.Y.Jt,..ttö~ttl lisäämllD. Ei ~öakiID liene 

.dulliat. vaikutusta työllisjoukkoihin tehnyt se ase

talousministeri Dar~n talonpoikain .lonkorjuujuhl.ssa 

lobkuUll 1 päivänä pitäml pahe, jossa hän ilmoitti 

.aaneeJ1la ... taloultuotteiden hinnat nousemaan kolmin

tertaisikai silloin, kuia työansiotulot ovat supistu

neet joko pa1kkain pienannYlten tai lyhennettyjen 

työaikain kautta. 

Lomalta palattuani en ",iell ole enDIttbyt 

uudelleen aaada laajempaa kosketusta aakseleisis .. 

piireisII, _tta olen aensij88Jl t."'annut joukon dip

lo~ttisia .irkato",ereitani, joiden kaikkien yhte~en 
• 

anoatelu tUannetta tieclu.tell ... ani kaului: t33tpa1t-

t&l.Y:J'l ka .... , ",aJ. tion fiuDali tilanne on hyvin huoDO. 

totean .ctelllole",. tlall, t8hto18tta toiataiseksi ja ' 
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lDDeDkuia olen pare..ta perahtYDJt ott.-e.n .. ian 

IUhteen kantaa. latattlin tlDne "'paDDt leuv08to
vaDljln suurllhettills sanoi aima' Ja eUen, .ttai ole 

'1111 liioitella taloadellislJl tilanteen Taiteukaia 

Saksas .. ,.8In aita tayaia t .. apuolisesti arYOatella. 

neinen klsitykseni on S', kuten jo paria.. .da111-

.as.1 poliittisessa raportlssani olen maininnut, ett. 
taloudellinen .tabilite.tti koetetaan säilyttää Saarin 
kansaDMlDe.t,taeen saakka, ettei lavotto.uutt. aiheutta

.11la toiaenpiteilll tai ilmiöilll aDDettaisi aihetta 

lI1elialan mutobe. Saarin vle.tan te Imudess. , jcmb 

uakota.n suurelta enemmistöltlln .delleen olevan 
Sakl.1D liittymistn kann,]la. 
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U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri ö lIe • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohelli

sena lähetän raporttini n:o 58 aiheesta: 

Ruotaalaisuuskysyml! Suomessa. 

Ministeri: "Rf4#~,I#--~ 
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RAPORTTI n: 0 5 8 • 
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Asia: 
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......... &0 ..... .................... . 
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JAKELUOHJE : 

UI 2 : A 4. 

Se-aSia kuriiripostissa tämän raportin kaDe
II lahtee lIhetyatöJl lanomalehtibtlllQl -S!oaen 

ki eli kylymyl Saksan lehdissä', joka sillltää lelol

tuksen tällll julailtuistl kirjoi tubilt., jotka 

kolkevat 71iopiston auo.alailtutta.istl ja aarraa
me 6 pli.vb tapahtumia Helsingissä. !1IIIn lelOa

tuksen li8lksi on ~ulla Iyytä luottamuksellisesti 

.Iittäl seuraavaa. 

lRn tiedot epljärjeltyksiatl Helsingissä 

aarra.kuun 6 pii vlDl saapuivat tlnne, tehtiin niiden 

johdosta tiednsteluja lIhety.töön, josta aaiaa lyhJ

•• ti .tlostettiiD huomanttamalla. .tta l"puIleet il

.oitukset ovat liioiteltuja. !uswärtiges AmtiD IlnO

.alehtioaaatoltl lamoinkuiD propagand·wdDi.t.riöltI 

auaettiiD tietII, etta sieltä käsin Saklan lehdistöl 

oli kielletty .. iasta kirjoitt .... ta tai jos kirjoita 

tavat, tehtävä ee liina mmodossl, ettl kysymJ8 on 

Suoaen eiläinen 8Iia, johOJl IIIIlilla ei ole .ekaantu

aista. S,wan1aisen i!.oituksen teki minulle muut.e.a 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T avallinen ja 1I.lkai . .. mlnlaterlölle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltuk.lln. 
EI ulkomaaOOultuk,en, mutta ulkoallalnmlnllterlön tlOOol

tukiIIn. 
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i tlosaltoIla hoitava hra "f'. Grudherr. Niin ollen on 

virallinen Saksa p~ttl reagoinut tlssä .. iassa 

täysin meidAn etujemme ja oikeuksiemme mukaisesti. 

Kui tenkin pääsi Bönen Zeitungiin, joka nlyttäl olevan 

~uotsalaisen "f'aikntuksCl alaisena, pgjaht8Jl8&n kirjoitue, 

joka on selostettu 1lllmainitussa sano.alehtikatsautae 
Heti kirjoituksen iI.estyttyl soitti minulle hallitus

neuvos Boga AUBWlrtiges Amtin aanomalehtiosaatolta, va

littaen kirjoituksen ilaeatymistä ja SInoen "f'aatineen

sa lehtel julkaisemaan Ubnchener leueate lachrichte

nissa olleen tri Hauptin asiallisen kirjoituksen, 

niin että edellinen kirjoitus tulisi paralyaoiduksi. 

liitin hlntä hlnen toiaenpiteeatään ja kolaantana pli

"f'IDI ilmestyikin mainittu kirjoitus. NatioD81seituDgias8 

ollut kirjoitus, joka meidän bnnalt8Dll1e on .rittäin 

hY"f'1 ja ~öskin lIhetyst5n katsauksessa selostettu, 

on Tölkisoher Beobachterin fukholM.n-klrjeenvaihtaj8ll 

hra Wagnerin käsialaa. 

IdeUloleva osoittaa, että virallinen Saksa 

on asettunut täysin meidän kannall.mae täsal meille 

erikoisen tärkeissä kys~ksessl ja on tlml seikka 

.yyil aeillä kotona ~~tyksellä noteerata. 
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OMEN LÄHETV TÖ 

FINLANDS HE KJ K.'l/ING 

J 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i 8 t eri ö 1 leo 

) Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

llhetän raporttini n;o 59 aiheelta; 

Kemelin 3l8yays. 
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JAKELUOHJE I 

UE 21 A 4. 

B. t oiaenpite et , joihin Liettua on ryhty

nyt I.aelin alueella, o ... at Saksassa herlttlDeet 

hyTin paljon pahaa ... erta. Beli t.tun Liettua 

hallituksen ..,.t .... ttisesti rikkovsn kansain ... lliatl 

M •• elin .tatuuttia, Tälittlmlttl Tlhälk.ID lille 

tehdyistl BUistutukaista. Tim! slikka on aiheutta

nut Satun ja Liettuan TIlien yhl suureman ki

ri.tymis.n ja tehdään molemmin puolin toisilleen 

yhI eJlelllDln Taikanuia, erikoisesti taloud,lU •• U. 
alalla, josta Tarsi.Dkin _lellll1inpuolinen ja luullak

.IDi eun6n kaikkea liettuan puoleinen rajaliikeune 

ja kanslaklyminan klrsii. Kaike.ta huoliaatt. jat

kaa Liettuan hallitus Me.elin alue.lla aloittama.D-

1. suuntaa. Onko tIaI Itatuutin .akaista tai ~

taiata. jllk6öa puoleltani ratkaisematta. pIIaia on, 

ettl Saksan hallitu, oa kiinnit~ .tatuutin 

tekaajien, lJlglaDDiD. Banakan. Italian ja Japania 

halli tusten huolliota tlihlD ui .. , ... aatien heidln 
toiaenpiteitun. 

t.Tall1nu.. 
Jakeluol!jemalleja : 

Tavallinen. 
Tava llinen Ja lIalkal ... .. ..... miniaterllUle. 
EI ulkomaaeduatuka.n tiedoitukaiin. 
Ei ulkomaaeduatukaen. multa ulkoaaiainminiaterilSn tledoi

tukailn. 
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lIyd,.1IDi jUlWlrti,e. Aatie.. m,inittiin 

ainille .. iaat., huoaautt--.ll., ,ttl Saball, cm ,ri
koisen ~eleDkiintoist. tlssl k).,~kses" a ... rch.a

•• k.mtta .. ada todetakai, pitl .. tke .tatuutia alle

kirjoittajat .IDID'. Tai anteTatko he Taetoia .ltou
.aksieen Liettttan .enetelll .!ten tahansa. Saksan 
kannalta olisi allekirjoittajien tot.etto~u. eplile

liitti eiinä aieleaal tenetullut, etta .e .i11l Toi-

KuitenldD oli !unlrti._ htissa aeau Saksa de

.. rch~ johdosta se tlsitys, ettt aiD,kiD Englanti 

olisi halukas ryhty.lllD .. ia •• a joihiDlåD toi.enpi

t.iaiin, _tta ei neIl osattu nno., msll .od08 •• 

•• tapahtuisi. 

K,ulin kya~. on Blia oUo aabalai ... 

liettualaiaeeta riia..ta kehitt,y.nyt ~ö.kiR kaDaaia
ylli.luontoi •• ksi kJ.~ksek8if jolla ••• ttaa olla 
Yaikntusta lUurTaltaiD Tlliseen politiikkaan. TI.tt 

,".ta lienee .ntI .. i.. kiinni ttu huomiota. 
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Ber1iinis8ä, 14 p:nä joulu~luta 1934. 

OME~ LÄflETY TÖ 

1'"'N'.AND BE fQCKN'N 

} ," 

U 1 k 0 8 8 i a i D m i n i 8 t eri Ö 1 1 e • 

I 
Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohel1isena 

lähetän raporttini n:o 60 aiheesta: 

Poliittisesta tilanteesta Saksas8a. 

Ministeri: 
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JAKELUOHJEI 

J08 Saksan oloista haluaisi pysyä täydel

leen poliittisen tilanteen kehityksen tai alla , olisi 

täti kyl~stä käsiteltävä vlhintäia kerran viikossa. 

Niin nopeasti tilanteet muuttuvat, uusia tekijöitä 

ilmenee, odottamattomia yllätyksiä sattuu ja joka 

plivä lehtensä avaa miltei jännittyneenä siitä, 

mitä DUllistuksia 8iellä mahdollisesti mainitaan. 

Vaikkakin ulkomaan lanomalehdistö tapahtumista ker

too, useimmiten liioitellenkin ja paljon vääristal

len, niin on did,nldn kertolDllsten totuusosien ta

kana motiiveja, joista lehdet eivät tiedä, ~tta 

joista kuitenkin saattaa tietoja saada sopivien 

yhteyksien kautta. Näitä tietoja hyväkseen käyttlen 

voidaan luoda kllit.y& todellisesta tilanteesta Sak

I&Sla, tlsityl, joka on niin lIhellä totuutta latin 

vallitsevisl. olosuhteissa yleenal on mahdollista, 

lillä täydellistä lelyYyttl siitä kukaan ei voine 

laada, lieneekö Ii ta ,des hallitsevilla i taelläÖJl-

-_._ .. _ ..... _ ............. ~~!.~.~.~~.~! ........... .. , ............. .. 

JakeluohJemalleja l 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lI .. k.I ...... mlnlaterlölle. 

................................................... -........ ...... ~ .. -... .... ...................... .. . 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoltukllln. 
EI ulkomaaedu.tukaen. muUII ulkoasiainministeriön tledol

tukIIIn • 
. ..... ...... . .. . ........... . ..... . 40 . ............... . . ...... ••• ..... ·. ···,..· . ... _ ............. . .... . _ •• ••• •••• •• •••••• 
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kIb. 

iiiaa raportissani, jos.. ot.akeasiaa klsittelin, 

mainitsin .... ttitoveritDi jokseenkia yksimielisesti .!

nille lomalta palattuani selittlneen VYtYJlllttöandlll 

massojen keskuudessa syksyn kuluessa huomattavasti kaa
vaneen. II huomiot, joita tässl suhteessa omakohtaisesti 
knukauden kuluessa olen telmyt, ldlyTät tuon ylJlmainitun 

lausunnon kanssa yhteen. Intelligenssipiireisaä kuulee 

yhä jyrkempiä arvostelua, kylllstytään yhä enemmin vapa

uksien rajoituksiin y.m.m."vapaaehtoisiin velvoituksiin", 

jotka todellisuudessa ovat pakollisia, kasvaa yhä s 

pi tyytymättö~s. Työväestön ja pikkneläjien keskuudes

aa on minulle kerrottu aamanlaisista ilmi8istä. Vieläpä 

mainitaan ~ymättö~den ilmenevän niinkin julkisesti, 
• ettl kauppaliikkeissä aaattaa työläisvBlmOjen kuulla 

julkisesti arvostelevan olosuhteita ja mainits evan , ette 

vlt he olisi Hitlerin puolesta äänestäneet, ellei heitä 

hyvin perinpohjaisia ja kovakouraisia, on viime aikoina 

s.dott.in toimitettu j. vangitsemi.iakin lienee runsaas

ti tapahtunRt. V •• takohta proteatanttisen kirkon piirissti 

DlyttU klyvlll yhI terlvlDalkai ja saavan yhl jyrke ... 
pii DDotoja, koskapa sisäasiainministeri on katsonut 

jllleen tarpeelliseksi kieltli kaiken julkisen keskuste

lun uakoDa8iolsta. Saattaaban tässl asiassa todella 

klydl niinkia, kutln eräillä taholla väitetläD, ettl 
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SaariD ky~kseD aelvit,ykaen jalke«D uskontokya,.,. 

ratkaistaan hallituksen aahtiklskylll. 
OppolitioDia on aiia olemassa eri suunnilla, 

mntta vastustajien heikko~a osoittaa se, ettei JQnklln-

1aisia kostoyri tybilklln ole tehty esim. Böhm:in srhan 

johdosta, Bahmilllhln oli mIIrätyis81 piireissä hyvin 

voimakaI kannatus. Samoin olisi varmaankin hyvä tilai

suus ollut kostoyrityksiin t.k. 8 päivinä, jolloin GBring, 

Göbbels ja kaikki johtoheDkilBt ympäri maata kadnilla 

keräsivät työttömien talTiavustubia ja olivat kansan

joukkojen ympäröiminI niin tiukasti, että heitä suojeleva 

vartioketju hajosi ja he tuntikausia kuljeksiTat ihmis

virran keskelll. Tuskin parempia todistuksia opposition 

arvottomuudesta voisi osottaa. Ja lopuksi erls varsin 

tärkeä näkökohta. Se intelligenssiopposi tio, joka niin 

terlvlati olosuhteita arvostelee, on tietoinan siitä, . 

ettei tilli hetkellä ole ketään henkilöä asetettavissa 

Hitlerin sijaan ja ettl hanan kukistamisansa aiksi 

laili aikaan täydellisen sekasorron arvaamattomine seura

uksineen. 

Etteivät asiat puolueen sisällI näytä olevan 

täysin aoitteettomasla kunnossa, liiti on useitakin todis-

tukaia. 3leesian ,.liDDDln puoluejohtajan Briicknerin erot-

-

• 

taminen puolueesta ja kaikista toimistaan, puolueen talous

oppien luojan valtiosihteeri lederin poistaminen näyttl- ta 
.altl, koko luurta huomiota herättänyt kapellimeltari 
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Saarin k18Y1'1ue .el1'i tyben jllkeen 118kontokyl"" 
ratkaistaan hallituksen aahtitlskylll. 

Oppoaitionia on aiia olemasaa eri BUuDDilla, 

_tta 1'aatustajien heikkoutta osoittaa .e, ettei JDiDklllJn

laisia kostoyritybilkllD ole tehty esiIII. Röhm:in .arhan 

johdosta, HBhmilllhln oli mälrltyisBl piireissä hyvin 

voimakas kaDDatus. Samoin olisi Tarmaankin hyvä tilai

suus ollut kostoyrityksiin t.k. 8 päivänä, jolloin Göring, 

Oöbbela ja kaikki johtoheDldlöt ympäri maata kaduilla 

keräsi1'lt työttömien talTiavustukBia ja oli1'at kansan

joukkojen ymplröi-iDI niin tiukasti, että heitä 81lojeleYa 

Tartioketju hajosi ja he tuntikausia kuljekaiTat ihmis

virran keskelll. Tuskin parempia todistuksia opposition 

arTottomaudesta Toisi osottaa. Ja lopuksi erls Tarsin 

tärkeä näkökohta. Se intelligenssiopposi tio, joka niin 

terä1'l.ti olosuhteita arYostelee, on tietoinen siitl, 

ettei tilli hetkellä ole ketään henkilöi asetettavissa 

Hitlerin sijaan ja etU hanan bldstamis8l1aa aiksi 

saiai aikaan tlydellis~ s.kasorron arTaamattomine seura
uksineen. 

Etteivlt asiat paolueen sisIlii Dlytl olevan 

tlysin aoitte.ttolll8s88 inDDOssa, ,iitä on useitakin todis

tuksia. 5le.lian yliPPDIID puoluejohtajan Brllolmerin erot

taminen puolueesta ja kaikista toimistaan, puolueen talous

oppien luojan valtiosihteeri Pederin poistaminen nlyttl

.alta, koko luurta huomiota herättänyt kapellimeatari 
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PurtwlDglerin erottaminen oTat kaikki tekijöitä, jotka 

080ttavat si8äisiä Taatakohtia. Tekiai ~t mieli vAit

tu, etU jännitys on koho_ssa sama8D tapaan kuin 

viime kesäkllussa, jolloin se johti ensimmäis ... en suureen 

puhdistukseen. Milloin, miten ja missi DIIlodoissa nyt 

kasvavan jlnni tyksen purkautuminen tulee t&.pehtuaaan, on 

tietenkin kys~s, johon on mahdoton vastata. Että kehi
tys tähän suuntaan on kulkemas8a, ei ihen viittaavat jo 

maini tsemani e8imerkitkin. Puhdistustahan on koko ajan 

hiljalleen tapahtUDnt, eikl tietenkään ole mahdotonta, 

että 8e tässä muodos8a edelleenkin tulee jatkumaan, 

milloin suuremmalla, milloin pienemmällä Toima11 a, mutta 

voimakkaampikaan toiminta ei ole mahdollisuuksien ulko

puolella, jos yleiset olosuhteet sellaista Taatisivat. 

kanslerin presidialikanslian valtiosihteerin eisanerin, 

tiednstelin hlneltä hänen käsi~stään poliittisesta tilan

teesta Saksassa. Hän kertoi silloin seuraavaan tapaan. 

SamaLla kun Saksan hallitus aste asteelta yh

distll1 valtakunnan eri osia yhdeksi kokonaisuudeksi, se 

pyrkii vakiinnuttamaan ja no rmalisoimaaD tilannetta maas

sa. On selvää, ettei tällaisissa olosuhteissa enää Tal

lankumoukaellinan aines ole sopiTaa maan aaioita hoi ta. 

aaan, koska se haluaa alati jatkuvaa nl lankumous ta , 

Vaan on aaioiden johtoon saatava toiset ainekset. Tästä 

IYYltä on viime kellkuun viimeisen plivän tapahtumien 

jälkeen hiljaisia siirtoja yhtä aittaa tapah~ut ja 
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tulee jatkuva.ti tapahtu.&an. Slee.ian kansallissosialis

tien johtaja BröokDer poistettiin toiaestaan ja erotet

tiin puolueesta .ekl poliittisi.ta etta moraalisista 

syistl. Puolueen talousteoretikko Yaltiosihteeri 'eder 

.iirrettiin dispODibiliteettiin eläkkeelle siitä s,yyatl, 

etteivät hänen ideanaa ole klytlDtöön sovellettavis8a je 

etta hanen toimintansa haittasi talou8el.mI" LDrmaalia 

kehit,ystl. Sitl paitsi ei hra 'eder sopeutunut yhteis
työhön tri Schachtin kanssa. Seuraava huomattaTa 

ja poisto tulee todennäköisesti koskemaan 'rankfurt sm 

Kainin piirin puoluejohtajaa Streicheria, joka fanaattises

.a juutalaisvihaslaan (kuuluisan StUraer-lehd«a toimittaja) 

tekee nltalamnalle vahinkoa. Ei myöskUll keatlne kovin 

kauan, ennenkuin .atalousministeri Dem joutuu toimestaan 

pois, s1111 hlD on perintötilalaillaan ynnI IIIIlilla toi

menpiteillään joutunut talonpoikaisVlestön vihaamaksi. Pi
temmille ei valtiosihteeri luetteloaen jatkanut, mQtta 01 

Tat nimikin avomieliset lausUDDOt selviä todistuksia 

siitä syvllle klyvistl sunnnanwnutoksesta, mikä on tapah

tuaas8a. ~yin hlneltä viell pitllkij johtajan sijaisan 

.!Disteri Hes8in aatkaauunnitelma Pariisiin paikkansa. 

!IhIn huoEutti hIn, etta He •• in tietenkin on käytävä 

Pariisis.. valta8lD88S& Ranskan rinta··i esten johtajan 

Goyn 'Yierailuu, _tta e1 tämI tapahtue aa8l1 bin 

Saarin UIle.tyblll jälkeen. Irlilll toisilla kaDsallis80-

.ialistiailla tahoilla on minulle kerrottu ototettavan 
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hu ttada blokaia tl.. l111Dmi teUusta aiDi.teri BI •• ia 

Pariisin vierailusta. 
Olisi b1 tenkh tlyc1ellinen erl~ larri. tella 

laeU_ini t\1Dlais ta ilmiöiden ja niiden Inrauta ail

lIIn tavalla vaiknttaYaD, ainakaan toistaiseksi, .,.teeain 

ke.tlTyytee Saksassa. Halli ta Ivan IIQUJlDeD as_ oa 

eaellean .iksi luja, ettl olisi lapsellista tuudittautua 

barhabviuh Biin kauan kuin Reiclmrehr PYI1Y ayate.iUe 

uskollisena, ei .inkäIDJaist. mautosta voida ajatella ja 

BsichnehrillJi taas ei ole .yytl tyytyJllttöayytea, sUlI 

Ui tler _taa sille kaiken .inlrJ se haluaa, viellpl ee ... 

.ankin. SiDI hetkenl, 1am tlml qrsinainen valtakonnan 

voimsDbaltija asettuu jyrkästi vastaan. muuttuu tilanne 

tietenkin perinpohjin. Kui tenkin on tällöinkin huomattava, 

että ~iclmrehrin r;nn81la on olemassa ensiluokkaisesti 

organisoidut, v.ikkeikaan yhtä hyvin aseistetut järjestöt 

al., fU. seka •••• Uinen valtakunnan polii.i (viimemainittu 

noin l40~ luotettavaa miesta). 

Beichsw.hrin ~tautumisesta Saksan voimassa ole

vaan syåteemiin puhui t.k. 12 päivänä sanowehtimiehille 

Puolustusministeriön sislaaiaiDOsaston päällikkö majuri 

'oertsch, _ini ten lI.m. seuraavaa, mikä tähän otettakoon 
Dlytteeksi. 

·Puolustusvoimat ovat Saksan kansan aaeenkanta

jat. Xe ovat Sås8ll valtakunnan ja isänaaan, kansallis

.o.ialismissa yhdistyneen kansaa ja sen rajojen turva. 
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- - - PuolustunoWen aserme bnsallisaosialistise ... 

vallankumouksessa on ollut joka suhteella johdoa.ax8inen. 

!osin on usein tapahtunut, ettl armeijat ovat ryht,yDeet, 

vallankumoukseen, .iihen osallistuneet tai sellaisen DRjer

teneet. Saksan puolustuslaitokseen Dlhden ei tAllainen 

ole tullut kysymykseen, si11l ne plIIIIUlr1t, joihin se cm 

pyrkinyt, on kaDsallissosialistinen liike 

aaawttanut. - - - Koskaan ei ole ollut puolustuslaitosta, 
joka ei olisi sekaantunut politiikkaan ja yhtä moDar
tistinen kuin vanha armeija enDen sotaa oli, yhtä kan

.allissosialisti.en on D3kyisen armeijan oltava. - - -
lIikUn aahti _aUus.a ei kykene eroi ttama8ll plolustus

laitoksen, puolueen ja eri jlrjesttsjen yhteenkuuluvai
luutta.-

Paljon puhutaan ja huhutaan erimieliS,Y.Yksistä 

~ij8ll johdon keskuudes.a ja ... ttaa noissa huhuissa 

olla perUkin, _tt. on v&rovaisinta asettaa ne oikeisiin 

.1tt..uhteisiin todellisuuden kanssa. 

laltiosihteeri 'ederin .yrjlyttaminen lienee kat

.ottava tri Schachtin voitokai ksDalllis.osia1istises •• 

puolue,ssa olevaa .osialistista su~taa Taataan, leikka, 

job ayöl n aenee e4elllkertollistani hn. I,islllem .... 

.olsta •• 0dolliseDa .".. hiilen ,rottuileeua on Jdmll-

1, korkeIlta kaDsallis.o.ialistiselta taholta kerrottu 

olleen erään laIaea tana.te_ kirjeeuI jollekin nai8-

h.Dkil~ll., jo... hIn oli arTO.tellut veltaknDD8Dkansleria. 
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tohtori SchaohtiD. job ei ole karlsal.lia.osialisti, 

politiikka pyrkii dUyttlmäln, miklli olen klsittby't, 

kapi talistisen talO1lSIJUVDDID niilI .PRPok.iae.. joi ta 
olojen kehitys vaatii, a.t... ...rttyDlaiaen Taltian 

valvoDDlDa1.isen talouS,].·ID luomislD. jossa .0Ii81ili11. 

DlkökDhdill, IV'CSnnetQ.n suurempi .erki tya lmin koskaan 

unen. EräillA tahoilla vlitetlln hlnen viimeisten ..... 

tustenaa olevan vain väliaikaista .ilPlD]uaetta massojen 

tyydyt tImi sIksi , jotka asetukset olosuhteiden edelleen 

kehittyessä poistetaan ja joiden aTUlla hIn tilli vl

lin voi harjoittaa kansallissosialististen ideoiden 

jongleerausta. Jos tämln kehityssuunnan ottaa huomioon, 

niin nlyttäisi vastaista suuntausta arvosteltaessa toden

nlköiselt~ ettA radikaalisempia ideoja ajava ryhmä on 

se, joka vaikntusvallasta tultaisiin poistamaan ja jonka 

asema siis olisi heikkenemässä. 


