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Belgian kuninkaan kuolema. 
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B I 'i S S I Ii 1 SSA OLEVA IAIIITYSTö. 

RAPORTTI n:o 1,. 

l?~~U!fl .ssa .~ ... p:nä ~e~~.~ ... "kuuta 19,,~.~.~ 

Salainen. 

J. l \. 

1<.) . (j O ( 5aJ 

~ -1 Y 

Jy 

Lauantaina t.k. 17 p:nä iltapäivällä Belgian kuningal . 

Albert. hallittuaan 25 vuotta, tuoli tapaturmalalsti, olo~tei .. 

aa Jolata lehdet ovat kertoDllet. 

KUn sunnuntaiaamuna varhain minulle uutinen aoitettiln, 

sanottiin kyslel.I olevan murhan, mikä oli Pariisin horlaontll

ta sitä otakauttavampaa, koaka aoslalistien Itävallan tapahtwalen 

Johdolta JlrJeatlDien ~patlamleleno.oltu.tln yhteyde.aä oli Brya

sllis.ä edellisenl Iltana sattunut k.lkenlai.la levottomuukaia. 

Ensimäinen virallinen verlion! puhui kuitenkin auto-onnettomuude .. 

ta, Jok. oli kek .. istu Jo l.uantai-iltana. ennenkuin kukaan vi.

lä U .. i kuninkaan kuolemalta. sen Johdosta että kuningasta tur

haan odotettiin erläseen urheilutll.isuuteen. y.m. 

HuhuJ. oli vielä eilen liikkeellä siitä että kuol .. an 

t.kana ol18i Jotakin hlmärJUL, mutta .inakin tällä hetkellä tun

tuu v.rmalta, ettei ole kysee.aä muu kuin pelkKä onnettomuul. 

Joka tosin on sattunut miltei baraal.i8sa olosuhteia ... : korkeia-

mille .lpeille ketterlati kiivennyt mning ... ,,1. surmansa Bel-
gian "alp.i ... •• JOiden t.rJo ..... ta vaaraa ta tuskin leukaan Uhan 

.. 1 tt on ollut UI'oinen. 

B.lgi ... on kohdannut älretnn tappio, Jonka SUUl'U.utta et 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 
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1. 

ed.. k~.a1li •• urQD liikuttava vilipittam7,J. tarp •• k.i kuvaa. 

Nuoruud •• saan kaava~Ubna muukai kuin kUninkaakai - Le op olcl 

II:n poikahan kuoli kuningas Alb.rtin 011.... Jo täTsl-1kl1-

nen - hln oli 8&&m1t vapaa.tt harrastaa mielihaluJa&D. Jotka 

olivat maanti.d., matkustllemin.n, sotilaan ammatti. .,ahl.min 

kaikenlain.n urheilu Ja annenkaikkea .lpiniaml. KUninga. Al

bert 011 h ieman karu.. Jo.aain määrin etukumara... raakaa.tt 

liikkuv. al... 30ka kruununprina.in" J. nuorina kUninkaana ei 

h.rättlQJt •• n .uurempaa huomiota kuin mon.t muutkaan .illoin 

vielä lukui •• t koll •• gana~. Hänen poPRl.rit •• tti.an B.lgi .... 

ei liaÖllDTt •• seikk., että hän sekä 1e1D (XOburg) .UI &i-

din (Hohensoll.ra) 

tä hln'n rouvaaa. 

puol.l t. oli aakl&la1ata alkuperU a.kl et
x) oli Wtt,telabaoh. llUtta hIlnen sodan aika-

n. osoittamans. ~uri per.oonallin.n urh~t.n.. Ja kuntonaa •• _ 

kl horJua.ton kunniakäsi tteen.1. t.kiYät hänestä pian Euroopan 

varma.tikin kanaanomaiaimman hallitsiJan. Jota koko kana. antl

monarkisteJ. myadln Jumalol. Kaikkeen mihln hän ryhtyl pani 

hln koko sielun ... 

Koko monarki.tiselle aatteell. Euroopassa on kuningas Al

b.rtin kuol.ma menetya. On muut.n kuva.v.a, .ttei sodan Jal

keen ole tapah 1nnu t Juuri ml tääD muu tokai. nUllä harvoilla 

euroopp.laiailla valtaistu1milla, Jotta vielä ovat py.ty •• ". Se

kin on omiaan mon.ssa SLht..... kl1nnlttämäln huomlota tlhan 

hallltsIJ.v.ihtoon. 

B.lgl.... kUninga. oli a.gDaetti~uteen 8&&kk. kOkoav. 

Ja kooa .. pltävä vola.. !apa.In .ilen Belglan ulkominiateriBn 

korkei ta virke.miehl .. , Jotka D1kkl oliv.t huoli ... an ta.leva1-

lIllucl... ....-. aiad kakaIk1el1ay". t.kee ank.raa Jälke" Ja 

Jo... aoslaalie.t v.stakohcla' elvät 01. plenet. He aanolvat 

p.ittellm"t' .. , Ittä uu.l kuningaa on vlell. nlin auor! J. ko

kematon. niln klrJoittamaton lehti, .tt.l voi mitllD vlelä .n

nu.taa hanen IIl&hdolliaUltsi.taan J.tkaa JAopolcl III:na hana ... 
x) 

JUklli mll11U. on klrrottu puhuiv.t kw11J18&. J. kunlng.tar 
.otua aaatka klakenlLlln aalt ••• 



25. 

1sän .... dln J. 1aänaIL1ao1a1n Mk.ntavaa tyetl. On sanottu Leo

pold 1 s.1I että hänen mn1Dlcuut8naa tumlllSmerkk1nl 011 la 

grandeur. Leopold l11n le pl'Ogrfta ~a I.lbel't II. l'honneur. 

)likä tuleoltun olemaan uuden kwl1nlcaan historiallinen apU.,\

ti ? 
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JuHallisuudet Belgiassa. 
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..... ~ . .JLY. ... S. ... S. ... E ... r.. ... I .. SSÄ OLEVA IAB!TYSrö. 
Salainen . 

RAPORTTI n:o .2 • 

.. . 1'e.rl1al .ssa .. 28 .. p:nä .. h~lm.l. kuuta 19 .. 3i .• 

Asia : ...... J..~.~.~.~.p.~.~.~.~.d.~.~ .... ~~ ~.6.~.aa 5a ~ 

Edustaesaani maatani viime viikon monenlaisis.a ~rmJuh

liS8& Ja uuden kuninkaan valtaistuimelle nousem1stilai.uud .... 

Belgias.. oli minulla tilaisuus nähdä mahdollia~n läheltä ta

pahtumia. Päivälehdet ovat jo pääasiaeaa kertoneet ulkonahista 

menOista, joten niihin lienee tarpeetonta kajota. ~tta 

.0 voivani olla vahvasti alleviivaamatta sitä ääretöntä Ja yk

simielistä surua. johon kuninkaan kuol.ma saattoi koko kansan 

puolu.isiin kat.omatta. Osanotto juhlalli~uksiin oli sellainen. 

että sen rinnalla k~penevat yksin Foohin hautajaiset Par! isiaaa 

1928 Ja Bbertin hautajaiset Berliinissä 192~, joissa molemmt .. a 

edustin niinikään maatani. Yhdentekevää oliko jalkeilla yksi tai 

neljä miljoonaa ihmistä, pääasia on tOdeta, että kaikki läsnä

olevat olivat ikäänkuin r&k&stetun kuninkaansa odottamattoman Ja 

traagillisen kuoleman Jähmetyttlaiä. 

Aivan yhtä suur.lla varmuudella saattoi läanloleva huoma

ta, .ttä uuden kuninkaan o8l.ksi tullut myötätunto 011 ehdoton. 

Kuninkaallinen perhe Ja s.n kaikki D7t elävät Jäsenet ovat Bel

gias.. todella rakastetut. Ja monarkinen aate vuosisadan kuluea

aa eikä vähilllll1n v1imelaen, luonnollisen. tai tavan ja to.ide

mokraattis •• ti aJattelevan kuninkaan aikana Juurtunut syvälle. 

Valtaistu 'Lmelle a.tumistilai~ud.s.. parlamentissa olivat ~osion-

Jak elu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ........ .. 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 
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2. 

osoiblk.et uudelle kuninkaalle Ja kuningattarelle niin välittD-
-

mäti etten ollut sitä odottanut pohJaltaan sentään lqlmlltä 

belgialaisilta. T~tyy myontlUl että molemmat eal1ntylvät ulko

naiaesti erinOmAisesti edukseen. vaatimattomasti, luonnolliae.ti 

Ja herttaiaesti, Jotapaitsi kuninkaan koko ole~s valanvannoml. 

ijetkellä kuvaati tehtävänsä suuruudesta tietoista JärqttävU 

vakavuutta. ltS8 syvlsti l11kutettuna hän luki pitkin hyvIn 

taitavaati kokoonp~n valtal.tulnpuheensa. Jota llanäolevaln 

suosionoaoitukset keskeyttivät melkeln Joka lauseen Jälkeen. Hä

nen lausueaaaan sanat: ltJlinä antaudu.n kokonaan Belgialle- I el .. 

vä~ suoaionosoitukset loppuneet Ja kaikuivat vielä raIkka&mpin, 

kun kuningas Jatkoi: "Vaikeas.. tehtävlaaäni kunlngatar on mi

nua auttava. Ja l_psemme kasvatamme Belgiaa rakastamaan-. Koko 

tilaisuude8sa oli JO.ta1n suurta perhettä. 
lbnllolevat 

Kaikki /ulkomaala1set edustaJat olivat yksimielisiä sil-

tä, että sen parempaa starttia ei uudelle kuninkaalle voinut 

toivoa. Toivokaamme että enteet eivät petä. 

Kerrotaan että erUt kommnnlstit olisivat huutanut 

~IUtDDn tasavalta- • Minä ainakaan en sitä kuull ut. "ElIUtIHJn 

kuningas- raikul kaikilta penkeiltä. - KaksI päivää aikaisemmin 

sensiJaan parlamentin keskustelles.. uudelle kuninkaalle lähetet

täväetä adressista kommunistit nostivat rähinän, JOka päättyi 

ilmitappeluun heidän Ja soaialistien (f) kesten. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa maaliskuun 9 p:nä 1936. 

N:o t;~J- /st 

UE IS : A 4. 

() / 0 j .J,J Jy 

/.0- Y / 

Ulkoasiainmi ni s teri6ll , 
{ , 

~ e 1 s 1 11 k 1. 

Lähetän tämän mukana kunnioitte en Ulkoe slain-

ministeriölle Belgian raport t ini n:o 3, joka käsitte

l ee a ihetta 

Selg i a n päämini s terin äskettäinen puhe . 



· . . . - , 

• 

Salainen . 
. ..lLJl Y S S ELI ..... SSÄ OLEVA IAIIITYSTO. 

RAPORTTI n:o 3! 

.P~rUsl ssa ...... 9. .. p:nä .. ma~.l..l.~. kuuta 19 .. ~4 .• -y! 1 - -

( 

Asia: .. }~.~.BJ.~.~ ...... .P.~~t9J~.t~r .~n ~ke t-

t.ä tn.~n . puh!! • .. , .. . 

Tavatonta huomiota on täällä herättänyt Belgian päämini~ 

terin, kreivi Brooquevillen t.k. 6 p :nä senaatissa pitämä puhe, 
jossa h än eritteli mahdollisuuksia es t ää Saksan aseistusta, tul
len siihen JOhtopää töks een että t ämä voi tapah tua vain y täväl
listen keskus telujen kautta suoraan Saksan kanssa, pitäen turvau
tumista rauhansopimusten (Vera. arto 213) myöntämiin sanktioihin Ja 

xl preve ntlivlsotaan mahdottomana. jotapaitsi hän kutsui Versailleah 
rauhaa "suureksi lllusioniksi", joka on rauennut. Belgian . mieli
pide ainakin Valloniassa on tästä uheeata erittäin ihmeissään, 
jopa kiihtynyt, ja senaatissa monet puhujat nousivat heti häntä 
vastustamaan. Kerrotaan että eräät hallituksen j äsenet eivä t ol-e leet etukäteen tietoiset puheen sisällyksestä, ja ulkoministeri 
koetti kohta sen jälkeen kuten myös eilen värittömässä erikois
deklaratiossa wenaatissa vähentää puheen herättämää ihmettelyä. 
Pariisi on kuohuksissaan, Saksan lehdistö luonnollisesti r i emuis-
saan. 
xl 

Totean että eräs suuri helsinkiläinen lehti. ilmeisesti ei ymmärtänyt puhetta koskevan sähkeen kitystä, varusti sähkösanoman rubriikll1& "Belgian viittaa ehkäisysotaan Saksaa vastaan", Joka antaa van päinvastaisen käsityksen. 

Jonka to 1mi tus 
todellista me~ 

p ääminis teri 
lukijalle &1-

Jakelu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ....... .. 
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Tämä puhe on sitä ihmeellisemp~ kun ottaa huomioon. 

tä kreivi Brooqueville v. 1912 oli mukana luomassa juuri .en 

armeijan, Joka sodan hyrs1cyt sai kestää, että hän 011 koko 

sodan ajan maasta paenneen hallituksen pääministeri. Ja että 

hän v. 1927 tultuaan jälleen sotaministeriksi 011 ensimäisiä 

kiinnittämään länsimaiden huomiota Saksan todellisiin varustus_ 

hommiin. T~tyy siis l~ytyä aiva erikoisia syistä, Jotka tä-

män kannanmuutoksen tekevä t ymmärrettäväksi. On syytä niitä et-
siä. 

hU nua on nl1nä kuutena vuotena Joina olen ollut Brys

selissä akkreditoi~a, monasti ihmetyttänyt se varsin kirpeä 

Ranskan Ja sen olojen arvostelu, Jota ei edes aikäläisessä ul

koministeri~ssä vierailta peitetä. Se on miltei ollut muotiasia. 

Samoin on minua oudostuttanut että viimeiseen saakka siellä us

kottiin Hitlerin ei onnistuvan - Jätän tässä sikseen ne oikeia

topiirit Jotka kaikkialla Ja kaikissa olosuh teissa ihailevat dik-
tatuuria Ja Jollaisia ei 

uuttunut Belgiassakaan. On luonnollis_ 

ta että aseidensuPistusky~myksesSä oltiin kylläs~neitä Gen~vln 
loppumattomiin keskusteluihin sekä yleensä suurvaltojen keskinäi_ 

seen IllustaSukka1euuteen, mutta mielestäni sYYhttl1n sUtä lUak_ 

si Ranskaa. Ei ole mikään salaisuus. että Ulkoministeri Hymans 

itse on paljoa Suuremmassa määrässä anglofiili kuin fr
a
nkoflili. 

mistä monasti olen raportoinut. Engle~tilainen orientatio on sil

mieni edessä näinä Vuosina kasvamistaan kasvanut, mihin luonnol_ 

lisesti oleellisesti on vaikuttanut Belgian erittäiu kouriintun_ 

tuva talOUdellinen ajattelupohja. joka Englannissa saa osakseen 

enemmän ymmärtämystä kuin Ranskassa. Tosin Belgi&lla ei oli er~ 
kOista syytä valittaa Ranskan auoJ.lupolitilkan vaikutuksia BIl

giaan, koska se vasta tämän suojelupolitiikan aikana, kiitos 

alemman hinta tasonsa, on saanut ensi kertaa kauppatase.nsa Rana
kan kanssa aktiivisekai. 

Englantiin nähden huomioon 
t.ttavat konsid.ratlot ovat 

varmaankin olleet vaikuttamassa siihenkin, että Belgia eI 01. 
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3. 

kokonaan parallelisoinat itärajansa linnoitasta ranskalaiseen. 
jonka tosiasian SWistä eversti Karikoski on ra ortisaaan esiin
tuonat Joakon lausantoJa sotilasjohdon aolelta, JOista käy 11-
mi, että on nimenomaan t ahdotta Jättää avoimeksi mahdollisau9 
tarvittaess orientoitaa sotilaspollittlsesti ma~allekin. Sotilas
piireissä katsotaan Englannin tähän talokseen kalisseissa vai
kattaneen, roska se laonnoll1sest1 vastenmielisesti näkee Bel-
g i an ja Ranskan liian läheisen sotilaallisen yhteistyön. 

Tämä sangen selvästi ilmenevä anglotilia Joatai kuiten
kin tarkistaksen al iseksi kun vuosi sitten Hitler tali val-
taan. Valloonisen väestön vaattmakseen, että on vahvistettava 
itärajan paolastasta Ranskan kanasa yhteisymmärryksessä, sitä 
saaremmalla syyllä kan ei ole mitään takeita Englannin avus ta 
vaaran hetkellä. yh tyivä t nyt, Hitlerin VUOksi, soSialistitkin. 

Tämä ausi suuntaubLminen Ranskaan päin sai toisenkin 
sysäyksen kan Haag Englannin painostaksesta ilmoitti hylkäävänsä 
Ouohyn. mikä taas herä tti henkiin vanhan paheen tulli- y.m. 
liitosta Ranskan kanssa. Onhan selvää että Englanti. joka aina 
on pelännyt liian vahvoja liittoja mannermaalla Ja varsinkin 
Kanavan toisella rannalla ja joka. mikä on luonnollista, kiin
nostua Earoopan probleemoista vain silloin kun sen omat intres-
sit ovat kyseessä. ei mielellään nähnyt Ouohyn, s.o. Belgian 

x) Ja Hollannin taloadellisen lähentelyn, syntyvän. Se saikin sen 
estetyksi ottaen tekosyyksi englantilais-hollantilaisean kaappasopl
makseen v:lta 1837 sisältyvän suositaimmausklau8elin, Joka Ouohyn 
kaatta olisi Joutanut vaaraan - olkoon että Englanti itse 
taa suositaimmuutta mielival$aisestl kuten Ranskakin. 

Näissä olosahteissa Ja lisäksi ottaen huomioon Ranskan 
aaden hallituksen Belgiankin kannalta toivottavan stabiliteetin 
eikä vähimmin \llkoministeri Barthoun ensi viikoksi saunni tteleman 
virallisen .matkan Br,ysseliin, täytyy vielä enemmän ihmetellä pää
xl 

Tiedän maaten varmasta lähteestä. että Englanti viime aikoina on kiinnoatunat Hollannin paolastaskysymykseen peläten sen kaatta 
tapahtuvaa sURlaista ilmav&arae.. 
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ministerin äskeistä puhetta. 

Ensiksi kiintyy huomio 

aet tapah tumat R~sk~ssa ovat 

kistamaan p~ytlkirJaansa. En 

pal~stamia yhteiskunnallisia 

t. 

Siihen voi kuitenkin l~ytää SYitä. 

siihen tosiasiaan, että vl1mlalkai

panneet Belgian Johtohenkil~t tar

tarkoita vain Stavisky-skandaalin 

epäkohtia vaan ennen kaikkea Rana-

kan sisäpoliittista labiliteettia. Saatoin t.k. 1 p:nä, keskua

tellessani ulkoministeri Hymansin kanssa, selvästi nähdn miten 

suurella levottomuudella hän ka tseli täkäläisiä ilmiHitä. T~t1Y

hän Belgian hallituksen ottaa huomioon eurooppalaisen konfliktin 

vaaran voivan puhjeta hetkellä Jolloin Ran~ka on siSäisten eri

puraisuuksien heikentämä. Heti kun luin pääministerin uheen, 

juolahti mieleeni keskusteluni Hymansin kanssa, eikä voi kieltll 

että hänen yrityksensä p eräst~äin peitellä tapah tunutta ei va

kuuta ylei~ä siitä ett hän ajattelisi Sisämmässään toisin kuin 

pääministeri. mikä tietysti ei merkitse sitä, etteivätkH molem

mat olisi syvästi huolissaan Saksan varnstuksista, aivan päin

vastoin: juuri ~ e nvuoksi he hakevat effektiivisintä vastatoimen_ 
pidettä. 

En pidä senvuoksi 

pohdittu mahdollisuutta 
mahdottomana, että Br,ysselissä on Jopa 

asettua suoranaiseen kosketukseen Berlii. 

nin kanssa sellaisen sopimuksen aikaansaamiseksi jollaisen Puola 

on tehnyt. Belgian hallituksen tnytyy kysyä itseltään. voivatko 

sotilaasopimus RanSkan kans a (1921) sekä Belgian itsenäisyyden 

ainoat nykyiset kansainväliset takeet. s.o, Kansainliiton Patti, 

tO!llla sitä effektiivisesti suojella vaaran tullen. 

Ja lopUkSi voi o~la niinkin että Brooqueville Joka on 

vanha taktikko laski voivansa ulkoministeri Barthoun kanssa kes

kustelle.saan täten myydä kalli1mmaati jattuvan yhteist,yHnsä Rana

kan kanssa kanaainvälisillä forumeilla. Tosin on my~nnettävä et

t ä sellainen peli olisi korteata. EIkB näet Belgian halli~8en 
kannan paljastaminen ole antanut Berliinilli vahvoja uusia valt
teJa ? 

3aanemme pian selityksen puhean todellisista motiiveista. 
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• 

• 

matta sen vaikatas Ranskassa on ollat niin voimakas, että ta

nään ilmoitetaan Barthoun lykänneen matkansa. Jos Brooq~evill. 

todella on ollat täysin tietoinen edesvastaallisista sanoistaan, 

hänen on t äy tynyt ymmärtää att ä hänen odottamaton puhGensa ul

komailla käsitetään samalla todi8takseksi siitä että uusi ku

ningas ehkä aJattelee samoin. Hän on täten pannut hallitsiJan

sa olkapäille suuren vastuun. 

Brooquevillen puhe pidettiin senaatin käsitelles8ä ulko

edustnksen menoarviota. Senaatin ulkoasiainvaliokunta on Julais

sut lOO-sivuisen painetdn mietinn~n Belgian nykyisestä ulkopoli

tiikasta, Jota ulkoministeri ennen Brooquevillen puhetta senaa

tissa kommentoi. Tämä raportti, Jonka on laatinu katollisen 

oikeiston JOhtaJa sen. Segers, käy vallan toiseen henkeen kuin 

mainittu puhe. Palaan tähän raporttiin monestakin syystä ~~_ 

hemmin, kun olen saanut aikaa sitä ta tkia t arkemmin. Mutta ta

pahtumat näkyvä t ehä ttäneen sen ed.lle. Ulkoministerin yllämai

ni ttu deklaratio, hallituksen sel! tys. ettei se keskuudessaan 

enll virallisesti puu~ siaan, sekä vakuatus että parlamentie-

sa asia on pantu hyllylle, ovat todistaksia halasta raJoittaa 

puheen vaikatusta mutta eivä t pysty muattamaan itse tosiasiaa, 

että tällainen puhe on pidetty, sillä toiveet kanaainvälislstä 

sopimukse.ta aaliden ~pistamiseka1. Johon Belgian ulkopolitiikka 

on ratentanat. ovat t ällä hetkellä pienemmät kuin koskaan en-

nen. 

P.S. Lainaan tähän - pääministerln ylläkosketellun pu

heen ~ kohdan, Jossa hän käsittele. Versa1lle s'n rauhan lllu

slonla: -J"prouve aatant qUI VOUS l'amertume de la situation: 

ellI est la oons'qaenoe d'une grande illasion. ollle dls ha.

me. qUl, au tralt. de Versailles, m'prisant la ll90n dl llhl._ 

tolra et la r'allt.. ont oru qU'11 .tait posslble de malnt._ 

nIr lndUlaiment ane grande aatIon en 6tat de d'1&1'IIlIIDeat. 

L·.lllam&Bn' d'auJoUrd'hut n'est plus l'.lllem~ne v*ou. du 11 

aoyembre 1918 ••••••• 
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ASIA , 

unn ioi tta en 

tus n :o 5~ . ok 

pyyd!:in • 

aia lJ l t ä 

. LLE 

ett ulkoma edus tuks en t iedoi-

l l ek l r joit neen ~ ysseli n ra-

port i n a :o 3 , korj at i si1n eikKli. et s ivulla :3 toi-

en k ft. le r ki IIH nan l aus e t l e e kuulum a.n s e raavast!: 

~l i n c 11 1 k seo t ä tyy kysy ä i t el t " !'Ul , voivatko so

~s soPimus Ra akan ka na a (19 1) sekä 3el i an i t s enäi-

yyd en a inoa nyky iset ansa! väl iset t akeet. s.o. Kan-

aa inli i to n paktl, r~oarno · sopimus Ja varsinkin ·ihen 

l i ittyvä Reinin paktl sekä Briand-Kellog~-k k tl. odella 

sitä e e ktii vi e t i s o Je l l a vaar an tUll e~ 
l l e viiva tu t san t olivat uhtaaksiki r o i t e taessa 

Ulle tune et. 

a11 s e rasvassa ka e le es sa . rivi 5 . 

on oni te t us a ~ le s s s sana "eikä" ro "eikö ". Jok 

kokona n uu t t.b. 18 een sisällyksen. 

.. isin iitol li nen Jos nämät l'lolel at korj a ukset 

V O i ~isil. te hdä j ohonkin eu r aavo.8.n tie doi tuks een. 

UI 1 , A 4. 
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Salainen . 
. JL~ . y. 3. 3 E D J ... SSA OLEVA L1UI!rYSTO. 

RAPORITI n:o 4 • 

p.srl.ts.,1 ssa ... ~~ . p:nä .. !I!f:l:!4.J~. kuuta 19 .... ~ ... 

(/7 

Asia: ...... U.~.~ .. ~Jl.l: ... l?~i~.~s .. ~~.ri t3!,ocque-

Li 'ykseksi r aporttiini n :o ~ koskien otsakeasiaa vielä 

minitsen, ett ä Belgi n diplomaattikunna~ta olen kuullut kerrot

tavan pälUninisterin va.lmistaneen tunnetun puheensa Jo ennen en

tisen kuninkaan kuolemaa eräs t ä ol inulle tuntema tonta tilai Slutta 

Vtl rten. JO!) vbi tettiin änen t hlle puheellensa saaneen 

hyväksymisen. väi te ot Parii sissa ei uskota. 

Åntverpeniläisten tietojen mukaan taas uusi kuningas oli

si puheen takana. Uusi kuningau lienee todella jossain mlärin 

anglof iili Johtuen tämä siitä ett ä hän sodan aikana osaksi sai 

kasv tuksensa Englannissa. Antverpenln pääkonsulinviraa to, Joka 

täst ä kertoo, mainitsee nl1nilcään että anglofillisyys on antver

peniläisten johta vien piirien muotiasiane ~kYään . 

On ilmeistä että rooquevillen puheen yhtenä tarkoitQk-

sena oli Koettaa helpottaa ulkoministerin asemaa s enaatissa ul

koasiainhallinnon menoarviosta ke skus teltaessa. koska näet monel-

ta vallooni selt t aholta viime aikoina on väitetty Rymansin 

liian herkkäuskoisesti luottaneen saksalaisten vakuutuksiin a88is

tariisuutumisestaan, Ja ennen kaikkea antaneen v. 1927 kontrolli

komissionin loppuraportista senaatille liian optimistisia Ja liian 

väritettyjä tiatoja j ä ttäen 8sityksessään pois sellaisia raportin 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedo;tuksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ] : 

....................................................... ~~.!.~.!.~~.~p..!! ..... .... ..................................................... . 
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2. 

kohtia. joissa komissioni totesi 

Joka t a auks essa hänen Rym nsille 

Saksan aseistuksen jatkuvan . 

ojentamansa apu muuttui päin-

va staiseksi, s .o. Hyma ns sai itse luvan tehdä kaikkensa puo

lustaakseen päämi ni st.riä ! 

Ny tte uunin pidetään otenkin varmana - j a tämän v 

va t minulle tääll ä Pariisissa parai mma t lähteet _ että Brooque

ville, Joka tunne tusti on jossain määrin pintapuolinen luonne 

(ent. ambassadHö ri de a r gerie käytti sanoja l4ger et auperfi

cie l), viime syksynä Itali ssa käydessään oli joutunut vahvas

ti ussol inin vaikutuksen alaiseksi. Tämä sopisi myöskin krono

l oogisesti sen tied on kans a yhte en, että puhe oli valmistettu 

j o ailtaisemm in. 

Ambassadööri ar gerie ja erää t muut h nkilöt ova t mi 

nulle sanoneet voivansa hyväksyä Brooquevillen puheen materiaa

l isen s i säl lön mutta ei sitä ettei hän siihen liittäny t sa

naakaan kysymyks en oikeudell isesta puolesta , Johon ent. alliee

rat t uj en kan t a pe r us tuu. 

iih en mink ä ra_ortissani n :o 3 sanoin Engl annin mah

doll i 6sta sormes t a lisäisin vielä, ett ä kun Be l ian senaatti 

16/3 hyv ' y i päivä j ä r,j es tyksen kosk i en serl1 suntaa. t ämän päi

V" jl:lrjestyksen sanamuoto. j ok oli ielt ämät t ä henkilöKohtainen 

voitto päämi ni ste rille ja oka hyväksyttiin k ikilla äänillä 

ait i sosiali s tien jotka pidät~ ivät. uhuu e r äässä ar tiklas

scan v!:i.l ttämät tö myydestä myöntä Belgille turva ll1 uustakei ta yli 
nykyisten . en atissa 

ett ä n i den s 

solmi! Belgian 

ojen 

k n a 

käydy t ä ke skus telus t a on äätettävi ssä. 

t arkoitus on v ati ~ Eagl annilta, ett ä s e 

kuin ai koi-
nean ans ka teki. Yht' 

samanlaisen puolustussopimuksen 

selvää kuin on ttä Belgian senaatissa 

n in t Oivotaan, . h t ä epäva rmaa mielestäni on to i voa että Eng

lanti siihen suostuu. 

Ranskan ulkomini te rin 

pääministerin puheen Johdos ta 

vir&llinen käynti Brysseliss ä , j oka 

lykkääntyl, tapahtuu t.k . 27 päivänä . 
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UlkoaSlalnmlnlsterl~lle~ ~ 

H e 1 s 1 n k 1(-. 

Lähetän tämän mukana kunnIoittaen Ulkoaslalnm1-

nl8terl~11e Belgian raporttln1 n:o 5, Joka käsIttelee 

aIhetta: 

BelgIassa kuultua. 
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..... JLR .. Y .. JL.3 ... 1 L. I SSÄ OLEVA L1UIETYSTö. 
Salainen . 

RAPORTTI n:o 6 • 

Pari1ei ssa .16.. p:nä kt.a" ... kuuta 19. a. .. 

j. ~! 

K~de.aäni äakettäin Belgia... keeku.telin t.k. 9 p:n& 

a!kUä1aen ulkoministerilSn pol11 ttlaell o .... ton pIUU1!klSn, alni.t ... 

ri Le Telltar'll kan.... .'1l1J1n m~dolll ••• ta ~lo.ta Kanaain1iit

toon. Hlnen .anolataUl kln 11ai, ettei hln näTt~t kUmU.'

tlylll 8U1U't&taUl aerki_.ta .Uhall, .tta Snl teill h&l.li tue ai 

aio tUDDU.~ Koatoyaa, .ikl pitäylD mab4ottoaaaa, ettl Venl~& 

oli.i XanaaiDliito.... ol.matta dlplomaattia •• aa auht...... B.rnin 

halli tuk ... Il. Hill piti pUMa.toin h7Yln mahdolli •• na, .ttl Ve

nl~1 yk.imieli •• 8tl h7Yät.,ttli.iln Kanaainlilton JI •• nek.i, ~t

ta ei kat.oumt liioin tlaln •• ikan mitentllD yelyoittayan ~ 

Dna~kae.n Ilahden Belgian hallituata, Joka ei tlllä hetk.llä pi

dä ty.,.,.tl KoakOYaB ~stamla.ata .en puolelta ak~aall"D&. 

TI... yhteyde.81 mainit.en, että erlUUtl .1kUä1aeltä vlrkayel~.l

tlDi ~ulin varain laaJoi... piir.l •• ä 1baateltlYID, miksikä Bel

gia ei ~usta Moskovaa. BI18Sä piirsl .. l. Jotka kaiketi pII

a8ial1laa.tt ovat kaupallisia mutta Jo .... in mlULrin mylSa polUt

t181a. ei muka yaaalrreta, mitkl periaattealli.at q,t enU Bal

gian hallitusta astävät tu.Iuulat .. 8t ... 

Kinlateri Le TelUar .enai Jaan 011 emplalttä 81 tä miel

ta, ettei EDgl&l1t1 koataan tu.le osalliatwDaan .allala.en a .. ia-

Jakelu (k irj,limin seuraavien ohjeiden muka,ln : 1) Ta villlin en. 2) Tavallinen ja lisäksi 

j) Ei ulkoma,lcdustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulko/llaaedustuk.~cn tiedoituksiin. mutta J: 

...... ......... .. ........ _ ............................ ~~!~.U1a ......................... _ ..... .. .. ... .... ..... . .... . 
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t&DOI _ tIlIUI-aoplJDukal., Joata kerl'O iaaa, 
poriola, Ittä L1ty1ao~~ Jo huhi~~a.. aellalaea ollal B&r
thoulll eai tillVt KaDaalDlU ttoon tul_1aenaa ehtona. 

Belgian äskettäisestä, varain arkaluontoise.ta hallitl1e
pulaata Ja varsinkin sen ulkopoliittise.ta tauata.ta QLlln er1 
raportissa kirJoittamaan. KainitslJl tä.sä vain Belgian ulkoal
niaterin kabinettipäällik~n minulle pari pl1vll aitten kerto
neea, että tun BarUloll maal1amWl 1'7 p :n&. a.o. pllall1.1aea 
.."ona palaa! matkaltaan Br7aa.l1d& Par11al1a, hlll 011 l~ 

vlAllUt Belgil.ll hallitukslUe yrittävänaä pilata suoriin ne~ 

vottelu1h1n Sakaan nykyiaen Johdon kanaaa saksan J& Ranakall 
välillä vallitsevien .r1mleli~ykslen aeltltt .. l.ekal, Jota kan
taa kuten tunnettIla Belgian hallitua koko talven on aJaaut. 
Belglallekln .enYQok.l Ranskan tunnlttu noottl Englannille huh
tikuun 17 p:ltä 011, kuten a1kals.amlnkln olen kertonnt, t.,
dellinen ylllt7a • 

Kablnettiplälllkk~ minulle kertol Belgil.ll hallltukaen 
mi tä lII1urill1lliall.& va1"llluudella Uet&.YlIl. että Ranskan halli tu., 
suureksi 0 aalt.l Benealn lnaplro1llana, uakoo Hl tlerln valla .... 
olon keatävÖD enää korklintaan ~oden. Kabinettiplällikk~ lia" 
al. että koko Barl11aiasä akkrldi tol'tIl diplomaattitunta, nlldea 
Joukoasa Ranakan Ja Belgian _b&aaaU~rit. ovat t04ata mieltl. 
Hill antoi minun 1IIIIllrtu, ettl Belgian ulkomlnlaterl1Ssaä ol
laan mieluu.aln talpUiala Jllklml1aeen kaiaantokant&aD. 
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Ulkoaslainmln1stlrlelle, 

H e 1 • 1 n k 1. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoaa1alnml-

nlsterlelle Belgian raporttini n:o 6, Joka käsittele. 

aihetta: 

Viimeinen halli~spula Belgiassa. 

J I ' ~ !~ 
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B R Y S SIr. 1 SSÄ OLEVA LÄHlTYSTö. 
Salainen. 

RAPORTTI n:o 6. 

l'arl1Bl ssa 18 p:nä . ~~ ..... kuuta 19". 

Asia : ... 'y'~.~!.inen haJ.l1tu.pula 

Be181aasa. 

Kulkuun &lussa puhke.l Belgia ... odottamatta hallitua

pula. Joka kyllä pla.n aaatUn •• lvi tetykal IIlUtta Jonka m.rki

tya oli suur.mpl kuin yl •• naä vl1m.aikaist.n hallituapulien B.l

giaaaa. 

Kreivi d. BROCQ,U'BVILLBn kaatunut halU tu., JärJeatyke .. " 

tOinen, .1 tosin ollut a •• ttanut luott&muak7symystä parlamentin 

k •• kuat.ll.... .rälBtä tol.arvoi,i.ta l&ki.hdotuksi.ta, mutta kat

aoi kuit.nkln. Jäätyään vähelllllli8~Gn. ol.van.a pakotettu 

kun1nkaall. .ronpnntOn... a1 tä auu1'Ullll&1la 817Uä kun parlam.n-

u •• .rUt ko&lltlopuolueid.n .duataJat o11vat u.ne. tän .. t halU-

tu.ta vaataan • 

Sn~t .11h.n .ttä parlam.nt1n koalitio •• a tapahtui repe~ 

al. olivat mon.nla1 .. t~ n. voidaan 1'7hmittU. n.lJäIn .ri l'7h-
allll1. 

SU,urillp&Da -"ynä .1ih.n että oppoaitio Un .. t.ttäe ..... &1 

.n.u1.tOn oli 11be"&11 ••• 1& edulkuntarJhaäaaä tapahtunut haJaan

••• TIiIIIlI haJaannu8 rUppui lähinnä s11 ta .ttä Bryas.lin · lib.

raalit olivat tA'keria hall1tukaeUe .räid.n oik.uala1tok ... n koh-, 
d1.tuvi.n kl.l1p7kIl1.n tulkl •• al •• ata, Joka er1koi ••• ti koski 

Bry ••• lll. X&ikkl bry ... 11111 •• t liberaalit Un •• tlvltkln •• nvuok.l 

} ak lu [k irjaimin sl'lI raavien ohjeid n mukaan : 1) Tavallin en. -1 Tavallin en ja Ii äksi 

J) Ei ulkomaaedus/uksen tiedoituksiin . .J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 

............................................................ ~~!~~.J.~.g .• ....... ..... 
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a. 

hallitusta ~a.taaD' muista ~alloonl.l.ta llb.raal.i.ta ~ln "k.i 

h.1h!1l 7ht71 IIllU.n aan •• t .... 1 hallituksen puole.ta. 'imi p.rI

aatt •• lllllen ha~aannu. !7ula.ä Ja koko puolu..... puottt 

BROOqU,lVILLIn uutta hallitusta muQdosta .... an JlttlallD ulkopuo

lelle n.nhan puolu'JohtaJan, oikeuamin1.teri JAlfSOIlIl. puolu.en 

Ja koko be18lalaia.n ~k1a.n elllDlLn hUOllaUay1aJia protU1eJa. 

Jo aikai •• mmin 011 ulkomin1at.ri HIKABS ilmoittanut 

ol.vanaa .011daarin.n JABSOBin kana... KUtta tJaa •• itta 7ta1-

niin .i riitä •• 1ittllDlIn HIKJ.lfSin Jä.ämiatä ulkopuol.ll. uuden 

kabin.till. Liberaaliaee_ maailma.aa n .. t on oltu t77tJlllI all. 

siih.n että HIHlBS viime aikoina .i 01. ..lv .. ti aJanut rana

kalai.ta linJaa ulkopolitiika.saan. Ol.n aitaia.am1n k.rtoant 

.ttl BYKABS on sydäme8alln ainakin 7htl palJon anglotlili kuin 

tr&Dkotl1l1 , •• kl että hlll.n po11 tUtkan_ tarkoi tukaena on ol

lut ao~ittaa Pariisin Ja Lontoon •• ka pariisin Ja Berliinill 

~11111a. Kain1 tein vUme1a ••• ä raporU.aan1 Be18ia.ta (n:o tsJ 

.ttä HnUlIS oli _anut BARmOUn maal1akuun lopulla lupaamaan 

suoraa kOlltuUa B.rlU.nin kana... '''1 HnUJlSln Ja hllltn ~.

aaa.n plllllln1at.r1n Ja 11111U1 halli tuk •• il paino. tue BIJlmotJhUll to

distaa • ttl krtl vi d. BROCQ,UBVILLEn kw1luiaa puh. vuoden alue

-. Jo.- hl.n nimtnomaan kottti oaoittaa 8~orl.n neu~ott.luJtll 

~ältt"lttö~7ttl Berliinin kana .. , .i ollut tilapl1n.1l mi.l.ll

llaal.u ~aan sopusoinnua.a halli~.n koko ulkopolitiikan tan. ... 

Ulkomlniateriksl slirt77 td.lli •• n hallitut"ll raha&1nia

teri. .nt. pUain1ateri oTASPd. Jota .nnenkin kahte.n otte •••• n 

on ollut ulkomlni.terinl. Ja ~oka llmels •• ti tllle paikalle Oll 

P7rklll7t. oTo. kohta Oll totta .ttl katollll1ll oTASPAR ~i.t&ak ... 

ni 19. Ulkoa1n1attrilla kaatui 8i1h.1l .ttel parl ... ntti hTYlJt.,.
qt hlll.n .h4otu.tu.n 1 1h.1IIDIk.l 'alouslU toksl Ran.lran kana ... 

• n 1011 ttnkaan uskolai • ttl hb.n ulkopoli tUkkan... ta tso.n p~ 

alniattrin P7..,~ä1a"ttlJl. tuli palJoakaan .ro .. an .d.lli •• n 

hallltuk .. 11 Ulkopol:tt1iJl:aata. B'l.Bian ..... RaDaJEan. su.an ~ 



• 

• 

8. 

KQglannln g.opolilttl..... ~lm.ak..... t.k.. .aik.ak.l Br.ra

s.lln h&lllU1ks.n a~aa yk.ipuollata politiikkaa. 

RYJU.WS1Jl .. tJ.yt1'll1Jl.n nJ.yt tlalSl tl. on kiel tllal ttIL ta,
plo .roopan poli tUkall. • Hän.n a •• anaa 0.116 •••• 1 011 'rl. 

ko181 .... tuin.n Ja hänen ao" lnnonhalu1Jl.n Ja vUlttlf,,,1 luont •• n

.a on t'hn7t Euroopall. .od JUk.la1nl TUo,lna monta pal •• -

luata. 

Kolmant.na ~I ~y~l.t~~te.n edelll.en halll~ 

•• n toimintaan on pld.ttl,,1 ,.n .rlULnla1ata .pl..a1'lllUuUa ta

loudellist.n k7'Jm78ten JärJ.st.l,.... KDt. rah&m1nl.terl 

auuri raG,iopuh. toukokUU", Jo.. hän •• Uti 11&&11 raha- Ja 

tal"'l.'ua&Il "ar.in synkin "är.1A. .1 ta". tnt7ll&ttöltl'yU& 

hentlnyt. BudJetin vaJaY&i.uu., hll1l~k • .n Jat-

ku.a .otkeu tuIlln.n. .pä.arlllua Be181- trangin tIlleva18'lu4 •• -

W. Ja mon.' muut .tikat yllIpUI.&t ....... 18ail. pahoi .... 

"olDD1n tunn.tta, Joka tillI. ta"alla puhk •• l, 

Ja n.1Jl.ntenä ~ynl. 011 so.lall,tl.n ~y I.tte.,y, 

hallituk •• n pftklUlolmaan d.tlatiopol1tllkkaan. JQsta h. p.a .... 

sl.lt koituY&J1 palkkoJ.n aleDDDk.ia. 

UU.i hallitus on nl8nnl.1 •• st1 .am&lla ta"alla kokoon

pantu kuin ed.llinenkin, a.o. katolisten Ja lib.raali.n koa

litio, mutta .en h.nkl1~11i •• s.1. kokooDpaDosaa tapahtun •• t 

lI1llutok.et o"at ailti v&rsin huomattavat. J.inoat liberaalit 

" Jotka hallitukseen Jl1vl.t GIl puolu •• am1n1ateri Dft'BU. lib.-

1"&allDen .alloon1. puolue.n JtIltaJa, Jo,ta palJon on puhJlUu 

tule.ana p ... in18terin&, •• kl .l.lalni.ttri PDRI.o~. S ••• lkka 

.ttl DIrIZ •• tä .... lla ~'11D hallltuka.. .araprlaldlnttt, 
, 

tocli.taa Ittä puolutuaky'Jm7'. Jota DSYEZB on hoi taIlut .rl t-

tl1n an.ioltD&atl, on ollut ulkopuol.lla vUul,ln hall1tu.,..,. 

lan trlba.latlolt& Ja .ttl. .11nl. .uhtt.... balllt1a.k,an poll

Ulkaa_ tl tuli tapahtuMan muto.ta. JDlut l1be1"&alt •• t al

ni,tlrU o.at uu.la, 01auaa1ni.ttri J-USOIln ,iJall. on tul

lut BOQSSI. Job IIlDIDkln on ollut aini,tlrinl hallUuk .... 



• 

• 

• 

6. 

aa J. Joka kOV.8ti 8i1h.n uud.ll.en on p7rkin7t. KIIl.n ... -

mans. k~elik78JmYk8 ••• 1 ei tule olemaan helpompi ~in .d.lt&

JIIl.... sltä S1U~IIIl.ll. S77Ua ~n hll1 .du.ta. poliittista J. 

taloud.1Us ta llhentl17ä RanaDaa. JlUu t 11 beHali t Oy. t vlhAe 

patnisempia. Kitä tulee katolisiin, ~le. ulkominist.rik.i .11r

tyn •• n JASPARin p.lk.ll. rahaminieterleBn ent. kauppaminist.ri 

SIP. Jonka rinn.ll. ..etet.an aalkutto.in. ~.ttu talouaa1 •• 

IlIGDBJ.DX J. Kana.ll1spankln varakunrDBBrl v.n ZBBLIJID. • .. 

mat kolme ministeriä tulevat muodostamaan erJ.lDl.1aen fin.n •• l. 

komit.an, Jonka kautta halutaan antaa mur.mpl .slan~t'lIl • 

Ja paino hallitukaen keSkuud .... näille k78ymyk8ill.. Antv.rpe

nin twlDettu ent. pormesta.r1 van <atJWEI.U:RIf Ju. p.ikalleen. 

mutta muutetaan hau.n .inisterien.... Joka kut.n muistettane.n 

v •• ta äak.ttäln perustettiin. käsittäallD p.itsi teollisuutta 

m,nakln •• anvilJelyk •• n. Joten tosi.lli.e8tl kalkki talOU8k7~

.,ks.t D7ttammln ov.t hIn.n kä.i8.äID. 

Xleltäalttä on katolinen aine. uud.... h.llltuk ..... 

vo~aJtkaUllll1n e4l1stettuna libera.Uen kustannu.kaell.. Kn pldl 

mahdot to..n. e tta tiilI. merkl ta.. suur.mpaa kallls1umi.ta pro

tektlonilllll1n, olkoon että van CJ.UVll:U.Dftn n1&1 kul tentin .1 •• 

le.tänl takaa. .ttei protektloll1stla18.. tOimenpitei.sä tulla 

uohtulan u lkomaank811pan mällrUmIll sor411no •• 

tJ\1.si hallitus aa1 .. i tt~tJ ••• 1lID sangen 

oton. Stenkin Bry.selin porm •• tari. tunn.ttu lUX. libe~allln 

JohtaJi.. .rvost.li ank.raati RYKAlISin polsJlIai.tl. Knn hllD 

h7Bkk181 h.llituks.n kiappUUD sUtä ettl pUm1ll1.tert .11 •• it

t.,t7 ••• 1II1 ilmoittanut h.llituks.n .UUIlDlttelevan erikol.en po

llittl •• n poliisin luoa1st.. pllalnlstlri peläten uutta t.pplo

t. heti kiiruhti peruuttamaan tlaln .lk •• n ... 

Samoin -.1 hyfln villin .uoalota osakslln h.1UtukMn 

i1&ol tAu. .Uä se pi.kkoln tul.e raha- Ja talou.q.1IIYksl.aI 

pntlaUn p.rl .. entllta laaJ.nn.ttuJ. valtuukll.. Jq1mJ7. 011 

slk.i IWlrl .ttä IDOnet lal ... t h.llituk.en tu8kln tlU .• 1.t-



.. . 

• 

fj. j /:,"/ 
taan ect.. W, t tl' M. Luul tanapaa on mi teDkln • t tl halU_. 

tulee nli! tl valtuutela P77tIllaUll .utv. ltapeUllalla pohJalla 

kuin mitä alkuaan 011 tarkoitettu. 

Hallitus 8&1 P77t1aIDd ~uottUD.alau ... n 91 lIDeUI 

81 v ... taan. ~at ltatooll •• t p1c1lttylvlt UIl •• t .... '1 Ja pari 

liberaalia UIle.tl opposition •• 0. .o.ialisti.n kana... !Qloa 

ei ole lupa .. va llhl tulevalsuwl.n ltannal ta. 

29/6. Eilen pualn1ateri Parlament1aaa .anoi pian 

e.lttävlDal ~cten talou.ohJelman.. ..ltl P77tlvln.1 erlltoiaTa1-

tuultsi.. .lalt ltY.JII7lt.et Joutuvat .11. parl .. entln eteen .n

nen ke.Uomaa. PUain1aterl painosti JyrltlaU vl.lttlmätte~t

tl olla luopuaatta kulla.ta. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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UE 13: A 4. 

Pariisissa heinäkuun 9 p:nä 19M. 
-

11' /Ottf J}' 

/;j -r / 
) 

Ulkoa81ainmini8terl~11e, 
w n 

I , 
H e 1 8 1 n k 1. 

la nlsteri HOI.Jan pyynntsstä Lähetystts lähettää 

tljlllän mukana kunnio 1 t taen Ulkoaslalnmlnisteri15l1e minis-

terl HOLMAn raportin Belgiasta n:o 7, Joka käsitt.l •• 

aihe tta: 

Belgian halli tuksen Moakovan tunnus tus. 

Toimeksi saanut: 

v.t. avustaja. 



, 

• 

. ..... a .. R .. Y ... :1 ... :1 .. .l .. :fI ... l .. .. SSÄ OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTII 0:0 7 • 

Bryssel! ssa .... 1. .... p:nä he.1nä ..... kuuta 19.ä .. 

Asia : .... ~~J6:~.~~ .. ~~;q .. 1.~ks~.~ ... MO~~Qvan 

tunnustus • 

.... ...... . ................. ...... ........................ - .... ................ -... . 

Salainen . 

K~dessäni eilen Belgian uud.n ulkoministerin J~SPARin 

puh.illa kysyin häneltä suoraan otsakeaaiaa. Hän vastasi asiaa 

ei tällä hetkellä aJat.ltavaa. vaikka varsinkin Antv.rp.n1n k~ 

papiireistä kuuluu yhä ~svavia ääniä tunnus~sen puoleata. 

Belgia.n hallitus p.lkää lähinnä tuDnuatuiaen vaikutusta 

kommunistisen propagandan lisääntymiseen, Jota seikkaa .rikoisea

t1 on aillllllä pidettävä mauu. Jos. teh4ast78vlestö on aik

ai ro.n ... alukuin.n Ja mia8ä sattuu, että aatoJatuhaJl8ia tthdaa

työläi8i& asuu pienen alue8Jl sisällä. 

JASPAR kertoi edelleen Hollannin läh.ttilään äsk.ttäin 

k~e.~ "1!on&an asiasta puhumassa Ja ilmo i t tamas8a, • ttä Haag 

.d.lle.. Jyrkl1a t1 vutustaa tunnustusta. L1sään omasta puolesta

Ili, että vU.e päivi.n vakavat kOJlllllU11stiset häiriöt ust.rd .... 

mhu tuskin ovat omiaan muuttamaan Haagin hAllitUstA kantaa. 

H. H 0 1 m a. 

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

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

tavallinen. _.·H . .. -..... -................................... ' ....................................................................................................• 

..... .................... ............. ........................................... ............ ..................................................................................... 
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Ulkoaalalnmlnlator1311a.. ;; " (" 10· \ 
Helsinki. 

Lähe tän t ämän mukana kunnioittaen Ulko&alainml

nlsterlölle Belgian raporttini n:o 9, Joka käsittelee 

&thetta: 

Belgia ja Loskovan tulo Kansainliittoon . 

0.. . 
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.. JLR .Y S ... S ... !L.L .. I SSA OLEVA L.lUIETYSTö. 

RAPORITI n:o 8. 

ParHsi .ssa .. . l3.0 p:nä h~J~~ .. kuuta 19 .;"~.,. 

Asia : .... Be,lgia. .... J.a. ... Mo.sk.ov8.n... tulo 

Kansainliittoon • .. ,. .. 

Salainen . 

; . > 

: . ~ " .,. 
~ ~ ----.....-

yt // {)t-,f. k.', : 5y 
? J/: }i~ ./ - I tr 

":\:1 l" 

Oleskellessani äskettäin Bel iaasa paperineuvottelujen 

vuoksi kävin mya s tapaamassa sikäläisen ulkoasiainminlsteri~n di

reoteur politiquea ministeri LE TELLlBRtä. JOlloin keskustelumme 

pääasiallisesti liikkui kysymyksessä Venäjän tulosta Kansainliit-

toon sekä niiden maiden ~tautwmisesta tähän asiaan - niiden 

Joukossahan on Belgia - Jotka eivät ole Moskovaa tunnustaneet. 

LE TELLIERn sanoista kävi ilmi: 

1) Venäjän pyrkiminen Kansainliittoon tulee piakkoin 

aktuaaliseksi Ja kysymys tulee kaiken todennäkaisyyden mukaan 

ratkaistavaksi syyskuussa. Sir JOHBin äskettäinen suuri puhe 

Englannin pa rlamentissa. Josea hän suoraan lausui Moskovan ter

vetulleeksi Gen~veen. on antanut kysymykselle aivan uuden sy-

s~ksen . 

2) Mikäli Belgian hallituksen tiedossa on. Venäjä ei 

ole ~ settanut ~lonsa ehdoksi yleiskokouksen yksimielisyyttä. 

3) Belgian hallitus katsoo että oskovan tulo Kansain-

liittoon ei muuta sen de Jure suhtautumista oskovaan. Jo 

kauan Belgia on ollut kansainvälisissä neuvotteluissa y.m. yh

teistoiminnassa Moskovan kanssa. Ja Moskova on kutsuttu ottamaan 

osaa Brysselissä kokoontuvl1n kansainvälisiin kongresseihin. Tästä 

Jakelu [k irjaimin st'uraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi ... 

J) Ei ulkomaaedustuksen liedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1: 

..................................................... !rf.y.e.ll1.neJl •............................. 
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a. 

huolimatta LE TELLIER omana mielipiteenään lausui Ja otu-

sun että tämä mielipide Jotenkin kuvastaa Belgian halli tuksln 

virallista kantaa - että VenäJän tulo Kansainliittoon merkitsee 

tunnustusta de taato, mist ä tosin vielä on matkaa tunnustuk

seen de Jure. Hän otti seuraavan vertauksen: "Klubissani seu

ru s telen henkilOiden kanssa, Jopa pelaan ehkä bilJaardia hei

dän kanssaan. Jotka ainoastaan ~en klubin Jäseninä mutta 

en lainkaan sen ulkopuolella". Tämä niin sanoakseni automaat

tinen de taato tunnustus ei merki tse vielä lähetystOn perus

tamista Moskovaan vaan ainoastaan suoranaisten ne uvottelujen 
xl 

mahdollisuutta. Toinen asia on Jos Belgian hallitus myöhem-

min ehkä katsoo hetken tulleen Järjestää suhteensa Moskovaan 

esim . sellaisella tavalla kuin teki Prag, 8.0. normalisoi!en 

suhteet ilman virallista tunnustusta. LE TELLIER huomautti 

myOskin että yksinpä kansainvälinen oikeus näissä kysy~kai8sä 

on kehit kaen alainen. 

'1 Lopuksi sanoi LE TELLIER. että Belgia tulee JOko 

äänestämään puolesta tai pidättymään äänestyksestä, mutta se 

ei tule äänestämään vastaan. Tämähän on selvää Jo konsidera

tiosyistä varsinkin Ranskaan, mutta myHskin Englantiin nähden. 

xl sattwmal ta näin ulkoa8iainministeriOn k~ppaosaston päällikOn 
pOydällä asiakirjan, Jossa lueteltiin ne maat, Joiden kanssa 
Bel ialla äskettäin on ollut tai paraillaan on neuvotteluJa. 
Siinä mainittiin my~s Moskova Ja laitaan oli lisätty: neuvot
teluJa tilausten lisäämiseksi Belgiassa. Tästä selviää my~s 
mistä syystä Moskova on saanut l'sätyn kontingentin kaivospOl
kyilleenl Venäjän ostot Belgiassa ovat todella lisääntyneet, 
mutta sen vienti Belgiaan vielä enemmän. Kauppatase on monin 
kerroin Moskovalle aktiivinen. Oli miten oli. Belgian h.lli~. 
on siis Jo neuvotellut Moskovan kanssa. Ja onhan Moskovalla 
lrysselissä n.k. "matkaillJato1mlsto" I 
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Pariisissa heinäkuun 26 p:nä 1934. 

Ulkoaslalnmlni s teri~11e. 

H eI s i n k i. 

'y 

I 

Lähetän t ämän mukana kunnioitta en Ulkoaslaln-

mlnisterlnlle Belgian raporttinl n:o 9, Joka k 'sltte

lee a i he t ta: 

Suomen Ja Belgian kauppasuhteet . 

UE 13: A 4. 
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Salainen . 
.. ~ R Y S. S, i L 1 SSÄ OLEVA LXllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 9. 
jtJ /p}cf,.t Jy 

/ /1 'Y /. 
J;lar'uEJi ssa .... 2.~ p:nä b.e 1,.n.lL. kuuta 19 34. 

I 

Asia : ... ~~9.~E!:n. .. J.a Belg~an kauppa-

fl[ 
~teet . .... 

Oleskellessani äskettäin pari sen viikkoa Brysselissä 

paperineuvottelujen vuoksi oli minulla samoinkuin ministeri 

rooopålla tila isuus tavata lukuisia henk ilöitä talous elämän 

a lalta. Kaikist& keskusteluistamme kävi ilmi, ett ä harrastus 

Suomea ja pohjoi smaita kohtaan, Joka 6 vuotta sitten kun en

sin tulin Belgi aan oli san~en väh ' nen, sen ~aremp i on tuntu-

vas ti kasvamassa, mihin luonnollisesti osaltaan myös on vaikut-

t mt pulakauden aikaansaama tl. lcko olla. 1 a lvekaima t ta näkö Jään 

pieniä ma. i ta. 

Paperi neuvottelut päättyiv ät meille suhteellisesti edul-
xl 

lisesti. l~ista aikaisemmista riidanalaisista kysymyksistä, ku-

ten paperi- ja hiilikysymyksestä y.m. ei kukaan Ulkoministeriön 

tai muun ministeriön virkamies alkanut minulle tällä kertaa pu-

hua sekin todistus siitä että maittemme väliset kaupalliset 

kysymykset alkavat tulla järjestykseen. 

Näiden l'i vien tarkoi tus on kui tenkin lähinnä kUnni ttää 

Halli tukseni huomiota siihen, että ulkoministeriön asianomaisten 

virkamiesten puolelta aiva.n selvästi l ausuttiin toivomuksia lä

belsemmästä taloudellisesta yhteistyöstä, garantioista molemmin 

xl 
Siitä eri yh teydessä. 

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

J) Ei IIlkomaaeduslllksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta 1: 

.. _ . .............................. .. ........ .................... ~~y.~*-*-j.J~iJl,.. . . ............ ............................. .. . .. . 



.. . . 

• 

• 

3. 

puolin välttää tekemästä va ikeuksia toinen toisilleen J.n.e. 

Nimenomaan viita ttiin siihen, että Oslo-valtioitten seuraavan 

kokouks en on määr ä kokoontua Brysselissä Ja että toivotaan 

kokouksen tapah tuvan ensi vuonna maai1m nnäy ttelyn a ikana. Mis

t ään kokouksen tar kemmasta ohJelmasta ei vi el ä puhuttu, mutta 

vi i tattiin s iihen että voitaisiin ottaa keskustelun alaiseksi 

yl eisjä peri aatteellisia näkOkoh tia, varsinkin mi käli ne kiin

nostavat Oslo-ma ita. 

e i dän puoleltamme samoinkuin ruotsalaisten Ja norJa

l a isten puolel~ nuh t audu ttiin v rova i sesti kaikkiin näi hin sel

viin osviittoihln. Nor en edus taJa, ulkoministeriön kauppaos&s

ton päällikkö Smith oli a ivan samaa mieltä kuin minä siinä 

että Hollannin l uopuminen Ouohysta Ja 

t aaliseen suo je lupolitii kkaan on ollut 

siirtyminen varsin bru.

omiaan kiinni t tämään 

belgi alaisten uomiota enemmän ku in ennen muihin Oslo-valtioi

hin, s.o. Ska dinavian ma i hin Ja SUomeen. 

Belgialaisen tal ouadelegation matka Suomeen syyskuussa 

Antwerpenin pl1äkonsul1nviraston erittäin kiitettävä lote

on erikoisesti kiinno s tanut belg ialaisi a, my6s ovat Belgian 

ulkominister1ön virkamiehille annetut lukuisat dekora tiot langen

neet hyvlUl.n maahan. 

x x 
x 

a ssä määr1n Belgi an h 11i tuksen äske t t äin saama t eri

koi svaltuudet, Joiden pääasiallisena tarkoituksena on ant a hal

litukselle mahdollisuus JärJestää fiskaa11sia kysymyksiä, vo1 

tulla vaikuttamaan Belgian ulkomaiseen kauppaan, on ennenaikais

ta sanoa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 

UE 13 : A 4. 

l I t( ~ ( 1) 
Pariisissa lokakuun 16 p:nä 1934. 

Jj fJ7j J . ~. J y. 

/u . ~y 

.' . 
Ulkoasiainminister1~11e • 

Lähetän tämän mukana ~iolttaen Ulkoasi&1nm1-

nisteri~lle raporttin1 Belgiasta n:o 10, Joka käsitte

lee aihetta: 

XUltamaiden ~unnitelmat taloudellisesta 

yh tels tytS stä • 
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RAPORTTI n: 0 ... 10 .• ....... 
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.l .O:a.d..l.l1.a • .ata. ..... .}'ht.e.1.st1fS.ala . ................. . 

Salainen. 

Jj J(;9 StLt. 1; . JY 
~ 1i4 . jy 

. . . 
.J 

,) 

Kävin t.k. 11 pii vänä Belgian talouam1nister1ll, herra 

• vt.n OJ.TJWELURlfin puheilla oa&ksi koh teliaimu"7istä Ja tii t

tAltseni hlntä häDen avus~ksestaan belgialaisen tal*udelli •• n 

llheVsta.nnan matkan JärJestämiseksi, osaksi Ja ennenkaikkea 

keskustlll&tsen1 hänen kanssaan siitä miten Belgiassa. Jota on 

alotteentekiJä. aJatellaan otsatteess& mainitun, Gen6ven ylei ... 

kokouksen aikana tehdyn ehdo~ksen k.,tännöllistä tpteutt&mista. 

• 

lUn1steri van OA.lJ'lEU.ER'f. Joka saman päivän aamuna 

011 ottannt osaa valmistuskomitean is~ntoon. sanoi p.o. aalas

ta minulle Jotenkln seu~avastl. 

Tarkoitus ei ole etslä 7hteist7ötä liian laaJalla 

pohJalla. kosta kokemua on osoit~t että tähänastiset pyrki

mykset regionaal1sop~sita1 ovat aJau~et karille Juurl 

den liian pitkälle menevln yleistämisen, generalisoinnln vuoksi. 

Jo ae seikka että Br.ysselissä t.k. 19 p:nä alkav&t.n. asiaa 

koskevaan tokoukseen ei ole kutsuttu muita lcullaas& P1s1l1eitl 
x) 

mai ta kuin n.k. llnsival tiot. Jotka teskenUD muodostavat maan-

x) 
Pa1 tsi Belgi ..... Ranaka, Hollt.ntl, SVeitsi Ja Italia. 

JAKELUOHJE: 

........... _~!.~.~~~.~ •....... _ ....... ............................ ...... . 

UE 2 : A • • 

J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja Hllkli ministe ,.iölle. 
EI ulkomaaedultuk.on tledoltukalln. 
Ei ulkomaaedu.tuk.on. multa ulkoaslalnmlnls te,.lön tiedol

tukaiin. 



• 

• 

8 • 

tieteellisen ykseJden yhteisine raJ0ineen, todistaa, s&Doi mi

nisteri, ettei ole tahdot~ &D~a yritykse11e 1iian laaJaa 

taustaa. ~ioin ei ole, Jatkoi ministeri, edeasä olevan ko

kouksen tarkol~. ~u kuin koettaa löytaa ede. muutamia 

Ja. muutamia yleisll nlltCSkohtla. muutamia vie~t1klO~a. 
JOista voitaisiin yhtyi. Xlvi selvästi i~~lgia toi

voo erikoisesti Ranskan osoittavan halua myöntaa kifntiö1h1n 

nähden erinäisil helpo~sia Ja preferena.eJI toisille tulta

maille. KYös toivoi ministeri ettl matkailiJaliikenteen al&11. 

Toitaisiin lö7tll yhteisil ~untavilToJa. Jotta estettl1si1D 

ma tkal1u IU.Ull tau 1WaU ta Ikaillomaan s te rliDl-ma1h1n. 

Kiuan käsitykseni keSkustelusta oli ae ettA, Jos 

koh ta van CAlJ'I'ILlJI!R! oli varoT.inen minuun nlhc1en Joka edua

tan ei-knltamaata - toiselta puolen han .hyvin avomielisesti 

moitti ranskalaisten ki1nti~politiikk&a -, kysymys ykain Bel

giassa vielA on sangen kehlttymättömällä asteel1a. AiT&D tu

ten aikoinaan OUChyD aJatuksen synty,asl ~vau~t&&n D7tkin 

~ yleiSiin fraase1h1n Ja ylima1kaisiin iskus&noihln. 

On niitä Jotka Jopa luulevat että Belgian ulkomi

nisteri teki ehc10tuksensa Gen6ve.sä osaksi sisäpoliittisista 

syistl. Belgian hallituksen aaema oli Juuri niinä päivinä 

erlttäin heikko elkä ~u väärältä arvella että JASPAR koet

ti tilli tavalla Gen6ven kautta saada Jo~ 11säTaltln it.e1-

leen Ja hallitukselle en. . 
nll sanotusta Jo SllTi11 että ll&Daka luonnolll81a-

ti on vlh1llm1n kl11lnostettu aslaata, koska se ymmärtU. ,ttl 

silti tull&&n TaatiMan 8UU.ri .... t my15DD7tyuet. 

pUJohtaJ.. Jonka viereasl satuin istumaan erä1l1l laltauiUa, 
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8. 

sanoi minUlle peittelemätta pitävAl1sä ehdo1a1sta -irrialisable' 

MTbs eräiden kolleego,eD1 puolelta olen knullut samanlaisia 

epäilyksiä lausuttavan. 

141nus ta tuntuu et tel meidäD 

toistaiseksi kovinkaan levottomia tietä alotteesta, sillä ~ 

los Brysselin kokouksesta tuskin vol olla koviDka&n 11b&va. 

Jotapaitsi on otettava huomioon, ettei loppuJen lopuksl .1-
kään näistä maista halua aJamalla asioita liian pitkille 

Joutua konfiiktiin llbioDin kau.... Raaaln halli tukeen täydel

linen Canos ... an-meno aikoinaan OUohJn asiaaaa Englannin painos

tuksesta on tästä paras todi. tu.1. Si tApa! tsi en Tol tulla 

muuhun tulokseen knin siihen että ~os todella 

saataisiinkin, se tulee tapah~an Ranskan kiintibpolitlik&n 

kustannuksella, ~ok& slllä tavalla saa rintamaansa ankon, ~oa

ta mekln mybhemmin vo~e hTbtyä. LAMOURJUXn eSiintyminen Ge

nåTessä todistaa mieleatäni mybs että Ranskan kaupp&ministe

ribasä ei enää olla niin ehdottoman varmoJa tämän kiintib

politiikan si~ksista. 

MUuten n.,ttää siltä että Belgian hallituksen dik

tatooriset toimenpiteet raha- Ja taleua&lalla ainakin toistai

seksi ovat saane.t 1"Ghallisen vastaanoton. Hallituksen sialaaa 

senaiJaan on erimieli~ksil Jotka ovat v kavla - hyvin ikI

.A on ollut puolus~am1nlsterin yleiseaikuDtapäällikln välinen 

ristiriita, Josta ~oJllen lehdisslkln on mainittu - Jotapaitsl 

iltklAn, lilaksi taktikolvan pllminlater1D asema ei ole saa. 

kuin ennen. 
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Ulkonalses1;l el lw.o.... 1II11i&1D muu tos1;a uln" 

mukau 1;ena, Jolna olln ollu 1; Belgla.1ia POISA' ulkonUses1;l 

rlkkaus Ja hTtlnvoln1;l ~a1;kuul au1;o~en upeu.. mkl el 1I1e

sllD Bnropa... ole sllallDpls 1; äväapl mln BrJssellss", 1hal .. 

ten pueu1iwa1nln y.m. osol1;tava1; eteenpä1.llJaa. '7et1i8.1&. 

~olden k~stn1;tava lukulsuus Lontoon ka4nl11a vleraaseen 

tekee erikoisen palnostavan vaikD. tuksen, el Bryssells." eik .. 
x) 

mulssa Belglan kaupungelssa n~ yhtllD. Slvumenuen .anoen 

huomaa Parllslsaakin kaduilla nlUqYU tyet1i8IQ71;1;& Il7QIID 

1nst1n ollenkaan. Belglassa Ja R&nskas.. el ole tehty tye1i

temls1;1 erikois1;a yhtel~1;aluokkaa • 

xl 
Br7s .. 1in maallmaDD~1;telrD vala1s1nkae1; an1;avat luonnolli

sls1;l myes palJon 1;7emahdollisuukaia. IOko maa luot~ .iihen 
e1;tä na,1;tl~ ~ee vilkastu1;taaaan ~ppaa Ja matkal1ua Ja 
tlm' perspek1;livl 11sIA op1;1alsaia. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ parl1alaaa marrukuun . . ~1 p:nä 19M. 

UE 13 : A • . 
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U1koaalalD1D1n1ater1ö11e, 
-

HeI a 1 n k 1. 

Lähe tän tämln mukana lcunn10I t ta en Ul.ko waIJUa1-

nIaterI~lle raporttln1 BelgIasta n:o 11, Joka käs1tte

lee aihetta: 

xaltamalden kokouksesta aekä Belll&D 

hallI tuspulaata • 
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S a lainen . 

y. 

Raportlsa&D1 n:o 10 (Bry ••• l) teln .elkoa mlellalol.ta 

.In kul tamaidln kokouksen edeUI Joka lokakuu 19 Ja 20 p: na 
Bryss 11ss1 pidettiin m&1nit~Jln maldln kanppasuhteid.n vlltaa

tut t&mistarkol1al.kae... lU voln. vllttU .ttä kokous Johti a1-

hlnJtUn huomattavaaA tulokSien, Jo. kohta tol •• lta puolen .rl1-

tl tärul tl pUUSkail tehtlin - olihan luoJlDOllista • tteivlt 

niln bIloma ttava.. aS.&8.a ol.vat m&1 tt.n.a IdustaJat mln 

RanakaD kauppaaln18t.rl, B.lgian ulkoll1n1s t.ri ,..m. volnl.t 

.rota 11mb ll1 tllll tulokaia. 

Olin malnlnnut .ttl alot".nt.Jr.:1JI Be]&l&l1 ulkoaln1a-

1aerl JASPAR t01 qS1I'7ksen Genfn· ••• 1 •• 111. Juurl slnl. pl.1T&

nl, Jolloln BIlBl&n ht.lll tue 011 ltaa1luai81lla&D. Joa kohta 

• tlml kaa"'-aiun ly~ty1 auut&ala vl1kkoJa lQ'eh.mpllD. Ja 1&11-

~ut arvelun .ttl hln sen t.ki hankkiat •• en si.lpoll1ttiaia 

val. ttlJa ko1loD&&ll. saa&a tarkoitti Ranat&n Br7.a.ll.... ollTa 

~urllh.ttl1... S&DOla8&&D ennln kokou.ta .rllll. virkavI1JIll.~ 

Dl, .ttei koko alot. olat muta ku1n -JASPAllln turhamalav.ut

ta-. 51t perla täJl.1n li.U.ln. Ittl J.A.SP.&.R teki alott •• naa ai

nakln osatu hIDkl18koh1lalslata 1171s1II. a&a4u.e.n valtin 011&1-

1. plr.oonalle.. hlLn kun Jo .1llo1n &&Ti.tl hallltuk.ena 

JAKELUOHJE : 

.. .... .. ....... ~av~.~.~ .. .!I!.. ............ ... ....... ............ . 

UE 2: A 4. 

Jakel uo hJemallejll : 

T ava llinen. 
Tavallinen ja lIa1kai minis teriölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltuksiin. 
EI ulkomaaeduatukaen. muttn ulkOllsia lnm lnlster lön tledol

tukalln. 



8. 

kaatwll.ta ~a hartaastl tolvoi udelleen pUseylllal pllll1D1a

terikal. Br,y.sell •• ä ~ullD lok~u.... että JASPAR kulis.el. 

aa 011 suoranai.e.ti lntrlgolJ11l t p .... 1nlst.rlä vutaan. 011-

han muuten itsesslln .erkl11l_tl, ettl alotteen tekl Ja 

Br,y_sellD kokousta ~ohti maan ulkoministerl eikä ~ .. lnl.te

ri. En ole aen~älkeen ~.DTt Br,yasellaaa mutta 1IUB1rr1D al

kälälsistä lehdistä, että JASPARln eplonnlstwmlaeen UUdeD hal-

11 tukaen luomil7l"i 1;ykslssä on va.1ltnttanut tntymättömns JAS-

It PARln 11ian avoimeen vallantavoitteluun. 

• 

T~t.r.Y myOntäl että Br.yaaelln kokous teknilllseati 

oli erlttl1D hyvln JlrJeatetv: 1. 1/2 pä1väaaä keskustelut 

aaatilD plät~älD ~a ponnet hyväksytylksl. 

Blml pODDet ollvat kIlten mUistettaneen, seuraavat 

(lainaan De ÄDtTerpen1n pllltonsulinviraaton kirJelmäatä n:o 

2281) : 

~ytäkirJan pitäJät ovat yksiml'llall 

1) peru.. taakseen ylelskomiaa1onln kokoonpant.""'kal 

omals1sta edustaJlata, 

2) mitä kauppayalhtOOD tule, 

1.) tu. tkla ml111l tavoin nYkyään on mahdolllata 8U1lrID
taa maitten väliatl k&naa&k~iat'. Komlt.a pitl& 
toivottayana kaupanyalhdon ylelsmälrlD 11slänt,rmlatl 
heinllt. 1 p:n 1938 - keaäkuun 30 p:n 19M vlll
senl aikana 10 ~:11a. 

b) ryht7' viipymättä aslaa koekevlin bl1ateraallsl1n 
neuyottl1ulh1D, Joldenka pl ta putt71 7h4en Tu0-
den kulue aaa ( korkeln mllrl&lkaJ. 

0) JllttU ehdo" k&na&1l1Yä11eeksl aoplDlkaekal. - koe
kien ~p&lllsta aa1Dosto1a!Dtaa, JOl1l' komitea 
IoIltaa perlaat te e111aen ~1k8ymlaen.l. - al1koml teloll 
tutltlttavual. sanottu koutla on kokoonpanQl &11e
klrJolttanelden hallitusten e~et&Jl.ta. TIa' ..... 
tehtlYlkleen plllttlA .0p~e8D tekstin, D11n ett. 
alleklrJoltul aaat~ sap&h~ 17bTesa. aJaaaa. 
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5) Kitä turiam1in Ja tavarali1,k.nte •••• n tul •• , p.

rustetaan kaksi aliko.i.sionia kokooDpan~ alleklr~olt~ 

Del tten maiden edustaJista, Jo tka saavat tehtävät... rapor

tin tekemls.n yle iakomissionill. , ehAo~kslsta Joita .ill& 

Jo D3't on tutklttavanaan talkka &aiol.ta JOita .iUe ~D

hemm1n alistetaan. 

,) Koota yhte.n vlipJmlttl ylllaainitut alikomiteat 

Ja tntsna kokoon Brysselin yleiskomi.sioni kolmen kUu)and.n 

kuluttua tutuatuats.en t~itt.n 8illoi8een ediat,ymiseen Ja 

mUrAtl ohJ.lmansa Jatkon, Jolloin .i .. a Jätti. huomtoon

ottamatta kolmum.n 111 tre.seJI Ja muremman yhteiat;.ylSn vll t

tämättömyyttl kansainvälis.llä pohJalla.-

YllllmalD1ta.t aluomlte at kokoontuvat lähipäivinä ta!'

kaataaks.n.. onko n.uvottelui... eri maid.n hallitust.n k •• -

ken •• nJälk •• n pAlaty vakaumuiae.n 8iitä että maini~ai.et 

ponne t Toidaan realisoida. 

On s77tl lisätä että ulkoministeri J.A.SPAR lokamun 

. 22 P :nl AIlol mini8teri PROOOPBlle, ettl poui... ma1n1 ttu 

vuoclen r.qiitti on kleit.ttAvl temlinana a4 que., s.o. 

ettl kokouks.... uskottiin yle18tilante.n .iihen menne •• 1 

voiTan ~ut~a slinA mllr1n, ett.i kultamalden yhteistoimin

ta enll 01. väl ttämAtDn. JUelestäD1 tämä tulkinta ei ilme

ne its. tetati.t .. 

On ta.,. .. v.. .ttä ~ 89/10 p~in Br,ras.lin ulko

ministeriDn poliitti.en o.aston pllllikDn kanaaa, hän vae-

toin taT&lli~utta v.i kaakUatelUll ailt.i yksinomaan t&l~-



• 
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deUls11n qSJIIYksl1D. IIIIl sano 1 JoMna-.k!n seuaayutl: 

-OU0h7 011 m.1Ue lslLU (tloheo). Oslon sop1&s 011 

m.l11e pettJm7s (4t1S11luSlonl, sen .erkl"'s on korkelntaan 

ulkopolll ttlsen laapl1rin ( .. blanoe) p&r&D_lnen Oslo __ 14en 

väll111. Mntta kll1palllaest1 e.. huollAa llU.urtan&D paramms

ta näiden malden kana... (mlhin huomm tln a.lan ol'Tan SUo

m.en nlh4en tols1n) , niinpä Tanska allae m.l1 tl marJdclD&A

sa (m1h1n llsläD .ttl Belgla 8iihen on 08usl qypU. koa

ka se mylSntU Holla.nn1n maanvl1Jelyatuotte1Ue nuria 'r&DS

kaa loukkaavla .tuJa). 11'11.1' 01onhte1s", koetamae III't Run

nata 811m"'e .t.1UD (lue: Ranua&D). lleldlD 

rompre le oerole. Jollemme oDD1.tn 01.... par terra-. 

Kovlnkaan p&l Jon tol yel ta Belg1a 1 ta. .1 n~tl tu-

10ks.en lt11Dnl tt 1"11.11, Ja ulkoll1D1st.rllSn 8 or6talre g'n'ral. 

talous .. lol4An .rikols~tlJa mlDisteri van LlIGBlROVl 8&.1101 

erU:Ue 

.st 11 

~ . 
vlrkayelJell,nl tuloks.sta: -.. l'attaque. pu, 11 

taible-. KleleatäD1 .,a. talouaminl.teri yan CAD\~ 

Jonka tapasin ua'.P&&D kertaan lokakuus., ko,ttl 

yle181n 

valtion 

tees ... 

term'ln plULatl aaia_ta, valkka hän 1Wme tu_tl on 

valYoaan talouapolltilltaD kannattaJa ~ s11nl ~ 

JOU tum1 t .rlmielisyyteen erJL1den toist.n hall 1 mae 

~",nten kana_. 
~ten ylllolevalt&kln k., ll11l1 Ja kuten alkal.~n 

olen t1edolttanut, kultamalden kokoukaen alotteen takana 011 

7%'i t7- Be 19lan puolel ta pako t taa Muka lII1'aDq~s111l. RaDa

kan kaupp&lll1nlster1, tlaln p.aalrtleJl, ea111lt,JlklD hetl J7r

klatl omalla ohJela&lla, Joka plJa_l&111.estl hyYlltsyttl11l, 
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.1t.n antaak.een ~lokselle aen l.t.am ett.l Ranskaa ol~ 

pakot.t~ .aan .t'l mJ8nDTtJk •• t t.htlln va,aaehtolse.tl. 

Belgian Ulkominl.teriön .oplmuso .. aton JOhtaJa SUI~S .anol 

todella havainneensa vlt.e aikolna Ranata... halua piiat. 

v~emml11e ve.ille Ja plt1 yhte1at.rötl Ranakan s11101.en 
xl 

kauppamln1.t.rin LAXOURBUXIl k&J18_ lupaav&D&. va1kk& pl tl 

erl ttäln valkeana Ranakan pllatä ulos umplkuJa.ta vllJapo-

11ti1kkanaa vuoks1. Totta on .ttä JASPARin olle... vlt.8 

lalukall4et u1kOllln1.terlö.... hlll.n onnistu1 saada R&Uka .rl

ni1s11n JQ'1S~t1'ksliD. Sl t.n on •• kl. maanvl1Je17stuottel.11n 

.ttä villa~ott.l.1iD nlh4en Ranska vlime viikkoiDa suostu

nut kahteen aoplaluk ••• n. ~olsta e1 vol .anoa muuta mln 

että n. ovat Belgl&ll. e&1111s.t (Dllatä on Antverpen1n 

pUkonaulinvira.to läh-..ln tie401 ttanu tl. Kysyln suoraan SOK

TEBSilta onko totta että JASPAR ~ttli ~urempaa luottamms

ta Pariisls.. kUln Lontoos.en pl.1n kalllatuva e4eltä~In.1. 

ll'YlU1IS. ~ollo1n SUetena sanol .euraavat kUvaavat sanat: 

ltllDUJIS el 01. aulDkaan gallotobl. Joakln JASPAR on en_

mlD mln .d.ltä~Iln.1. gallotlill. III1tta Dl1Öntää t~tn että. 

HllUlIS on &DgloanobbUw Inulen että hän 0.u1 01ke&aD.!U.a

kln erehdrn ~ 11aäID ettl JASPAR1n eräIDlainen men.stya 

Paril.i... 011 oaaltaan mylSs tu.los siitl .ttä Belglan hal-

11 tue vlime aikoina on pa.rall.lllsoiDu t puolu.~sS\UUl.Dl t.lman

sa Ran.kan kan.... Jopa uhraten ylela.slkuntapäällikön ~oka 

eduet1 tolsta ohJ.lmaa. 

x) 
Tiili launttiln DOUKIRCI1Wn hallltuka.n vi.ll lstu ..... 



Sivum.nn.n malnitaen .ttä SOB!IIS miaulle to.tti va

kuuttaa, ettei ltultama1d.n yhteistylS ml. häiri tSUlIlll B.lgian 

suhdetta Oslo-maihin Ja että Joka tapauk •••• a on odotettava 
x) 

kunnes nlhdUn voiko B17.a.lln kokouksen plUltötsiä toteuttaa. 

nllol.vasta ,.lrtU. mit.nkä eriuomai.en suurella 

klinnolla Be18i ... sa seu~tt11n täkll.ä1stl halli tuapulaa Ja 1Il1-

ten samoln tilli hett.lll Ranskaasa seurataan Belgian halll

tuspulaa. Frangin laatu.ta ei Partisi.... kylläkään hetk.ksl-

• kllD ollut DOUKERGUBn pol.tuIIl1sta seu.ranne8ll ly~.n pulan al

kana puhetta lIIl tta oli •• lvl etU JOI pula ollsi pid.n'7-

IITt Ja k& tu. alltanu t li1lt.h tUL, frangi ollsi volnu t Jou t;ua 

• 

vaaraan. Samoin ollsl RUIltan kultapoli ti1ltalle erl ttl1n 

... a, Jos tolnen trang1JD&a, I.n naapurl, Jättli.l mUan. 

liiotteleaatta sanoa että kY8~S t~ngista Belgia.sa osal tau 

oli syynl siih.n että n,ylt7in.n halli talspula 8711'71. Koko hal

lltuapulan luonne on ulnä ahte.s.. tavallisi.ta hallltuaplP 

llsta po1ltlt.ava, että vaikka parlamenttl kiltisti 

D1t, JOskln pl tltlD epl1170.n JIllt •• n, halll1i1ak.ell. tlld.t 

valtu.udet taloudeUisia.. Ja r&h&lt7~k.l.a" hallitus el oli 

ky.zm;yt nä1tä v ~_u.ksia t~ttlmäID. Pula alil el pC'U.tu.nut 

mll1älll ta~la palJon moitl~ ptrlam.ntarism1n varJopuoll11l 

vaan h&lll~lta.n Jlaent.n k7ltlnUlättlSaJ7"en voida sopla 7htl1 

I •• tl. m.netllalatl. Aikalallllll1n 011 Jo puolustu8llin1.tlrln Ja 

x) 
stJETDS ua4il U Ja1Jlltä Jo aik&1sam1Dkln minulll on lano

at Ja JOita olen t1140ittaJllt, .tta n .. t B17 •• lllll hal11-
~.Illa on tart01~. mt~ Oalo-valtiold.n eduataJat kooU. 
en.l ltI.1D1 aaa1laanna,ttllJD alltana ltlatuatll.aaan 1htll.l.tl. 
intra"llstl. 



ylelse.lkUntaplllllkBn lklvl rllta puolustua.uunnltelm&8~ hel

kentlD7t hallltuksen 11.llltl To1maa, _tta pula syntyl 

nl er1mlellqyden vuoksl ni18tl to1m8l1pl telatl, Joihin ylela

val ~u.kllen noJalla 011s1 l'1'hd7ttl.vl val Uon raha-aal&1n Ja 

taloudelllaen pulan helpo,tamilenl. X&1tk1. puolueet oTat to

ain Jyrklat1 ilmoittaneet tahtoDaan, ettl kullalla on P7S7t

tl.vl.. mutta kaik18sa p11,_al lö7V7 vahvoJak1n niai .. , 

'9'&&t1ma11a TaatI.,..t 8iitl luopuaiata. lUlnpl. ent. miniateri 

• LIPPDS, Belgian rikkain miea, Julki.eati a&arD&a 4 e.,..1.,..tl0 ta, 

• 

Jotapaltsl hlD el pe1täkllD gallotoblaaaaa 

n1D Ja annenkalkke. 41ktatuuriaaitten lhaillJa. Tlal. lelkka el 

ole vähäksl merklttl.T'" 8111.. LIPPDS. Jolla on suurl vaim

tus maa.aa, valittiln parl pl1vll 11tten _Da&tln prea14entlk-

11. 

Neuvottelut Ranskan kana.. Br78aelln ltult··akokouk.ln 

Idell7ttlmi.tl to1menpltelatl alkolvat Parl1s1aaa t.k. ~ p:nl, 

autta ovat 7htlp .... t.. keakeytyneet pullen vuoksl. On selv&l 

Ittl Jo. Belglaa. synt17 h&llltus JOka pyrkl1 luoJUaan bll

laita tai Joka vähemmlasl. mllrlasl kUln J.1SPAR on Ranakaan 

pl1n t&lpTa, Ranaka het1 tulee vaataamu.n aIUI. ettel .e 

Jatka neuTotteluJa kauppasuhteldln vl1kastuttamiaekld BelClan 

kana.. On lqa1l13'k.enalaia., volslko tltl menetystä Belgl&lle 

korvata yh~inen puntablokk11D. koska Ranaka on Belgl&lll 

auul'Cpi o.taJa kuin EngIallU Ja koska Belglalla Ranskan kau

aa nylqJ.l.n on alttl1vlzwn kauppataae. THJIJIIS, ent. pllaln1at ... 

ri Ja t&l.ou8q~atln au\lr1Jllpla tuntiJoita Bu.1'Oopaa .. , _040a

tanll hall 1 tuU In, Johon hlD ... anll IIlUkaIJl BIlgl&1l Mlur~&Il 

pankill, Sooi't' G~':r&lln tallmltun pu.JohtaJ&Il, ent. p .... in1 ... 



8. 

terl PRABQPXD, Jonka pankkl kontrollol noln 80 ~ aa&D teol-

11su.udeat&. Tuntuu s11tä että lm..D1D8&. halu&1.1 täll&1 .... 

mahdollls imman laaJalle pohJalle rakennet UIl Ja Ulkoparlamellt

t&arlslakin Totmla käslttäTäD halll~ksen, Joata mah4oll1a' ... n 

palJon puuttula1 vl111ea1kal.e.sa puolue-e111a ... ä .nal rl'f'ln 0... n~tell.l tä mleh11 ku t.n J.lSPAR. TBltUBIS :s.lgia.... Ja 

FUJmII Ranatuaa oU.lvat kU'f'aavla etapon.ntt'Ja näld.Dtln 

malden Plrk1m7kaell. ..1&111al1n hallltukslln. 

x x 
• x 

• 

2l/XI. Tol.Ba7anä tBlDBIS llmolttl kDnlnt&all. 

... halll tuk.en s,yntJllUll. ltUn1ngaa hTväk~l tlmb koablna ti on. 

Joka kuten edellls.tttn halll~set vl111elsten llh.. 10 TUO

d.n kulu..... p.rustuu katollaten Ja llb.raall.n 7ht.l.~ahan 

ll.aa1l so.iall.t'Ja. ('Itä el muuta s. s.lkka että uu.l op.

tusmlnl.terl, ulkoparlam.n ttaar1n.n prof, •• ori, llhlnnl on 

tava s081allstikal.) 

T17dyn tolsta1s.kai s.n kokoonpano.ta malnltaemaan •• ~ 

VahvoJa nlmlä o"at THl50IIS lt.e. aaaoln PlWiQ,UI .. 1-

kuttom.... erikoi ••• tl ot.ttu halll tutaeen t&louakyaymykall val .. 

v omaan. rahaminlat.ri ~ (ulkoparl., uuel). puoluatuaini.te-
\ 

r1 DRVBZE (entinen), ulkomlnisterl HnUJlS, Jota silll paikalla 

ennen on 181unut plan vuo81k1mmen.n, yle1sten tölden Ja 118&D

vllJ.lyksen alD1.terl nn ~. talousminlsteri "an 

lSAACDR y.a. lDlD tätä halll tuell.... tark.lIUI11n t&ltkaataa. 

t~w tolsel ta puolen mytSntU et'ä •• n aslal.ll.uu Ja a.n 

talou •• llallD tAn te mus on huomatta'f'a. To1sel ta puolen t.,.W 



• 

• 

myGskln IIlJlSntU, että •• on koaproals.1Jl w.l.o.. ![DIA. on 

~ten ylll .anottl1n sympatlol1taan en ... 1I1 Englantl1Jl taipu

va, mtta aamun allcUD on .U17tetv puolustusminl.teri » __ 
, 

VBZJ:, Jonka ohJelma perustuu yhtelst~häD Ranskan kana .... 

THEOBIS ltse on vapaakaupan mie., aaaoin PRAIQPI edu.taa 

.k.portti-intre •• eJI. MUtta tolselta puol.n on heltet~ y11 

laldan vi1aeinen rahaml.n1ateri SAP, Joka 

milalst.n puolu.- Ja halllt~.tov~ien.. k&Dasa halute.aaan ra-

Joittaa maanvl1Jelykselle ~DDettlvll prlvl1egloita. Hanan puo

luetoverin.a katolinen ~la .. i van ~! on tosin Antver

p • .n1n entlnen p01'lle.t&r1, Ja .en kautta kmpan intre •• l.n 

valvoJa ~tta toiselta puol.n hän on n'k' talonpolkai.lilt,oa 

llh.UI Ja nmttii aen kannatusta. Hänen t&1puvaimut.naa 

suwmi telma talou t •• n .i me ne la.1Dkam yh te.n m:&1JIISln halli

~ •• n yl.l.en vl rlt.yk .. n kanasa. !o.in häntä el ole Jätett,r 

talouaaini.teri88n vaan 811rrett,r t&tal.ln yle1st.n tlSiden mi

ni8 terllS8n, .i •• ä hlll oli enn.n. ml tenk1n niin että taloua

mini.terilSstä on .rot.ttu taaa maanvilJely. Ja 11i,.t~ yl.i-

• alln ~1h11l1 
nJ.loleva todlataa kaike.aa 17~kl1.yyd ••• UD. ml t.11 

vaatakkai.ia iDtre ••• JI tle.lkin b&Uituta.a.a 011, olkoon ett .. 

silhen 011 ot.ttu ta~lista u •• ampia alebil parlam.ntln ulko

puolelta. 

)(1111 tavalla uusi ha11itu8 tulee SlhtautuJDaan f1'&Dgiill 

Ja mah40US. ••• 11 4e,.alva ti 0011, .11tl el1 ulk&l.l& tänUn 1'1.11. 

ml tUll laulU&. tBJiJlIS on tlhlll a.ti •• lvlsti a •• ttunut puo-

1 ..... _ mll .... a py8Jll1s.... lI1.al hlllall.. 011 kaikkien puo-



• 
10. 

~eiden - ei vähSmmin sosi&li.tlln - vlrallinen .eka kalkklen 

paltannauttlJolden Ja korolllaan ellvlen moraallnln tanna~ •• 

Toiselta puolen on franglkJ''''' Belglaasa, 

dessl teollllNul- Ja kaupp...... aive.J1 tolnen nln Ran.kae., 

missi maanomlstaJat Ja korolllaan elaJlt todelllsuudees& h&1-

11 teevat m..... Sa.ur te 01 11 auua on todella ahtaalla Ja nAlI

Q,UI tulee lqlll valvomaan sen etuJa. On nllnollen mahdoton

ta .anoa mlka vlrtans tule e vol ttamaan. HUhu e tta I .. York 

• 01181 antanut Belglan halll tuksllle a& milJoonaa dollaria 

frangin plSDltl ttllll1aeks1 el plda p 1kkaanaa. 

Ranskan lehdistö tote.... tnd7Vkselll. etta mDJlIS 

011 Belgl&rl pUm1nls1ier1D1 kun Belglan halll tus patti 7h t71 

Ruhr-ae1ttaSluua. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Par11s1ssa Joulukuun 7 p: 1934. 

N:o 

UE 13: A 4. 

6 ~ J j D n.l.fJ. Y. 

Ulkoas la1nm1n1 s te r1011e, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoaslainm1n1ste

r16l1e raporttlnl Belgiasta n:o 12, käsite len ai etta: 

SUhteemme Belgiaan. 
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........... )LR ... r. .. ~ ... ~.)t .. ~ ... X ........ SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 1.2. • . ... 

. P~r11111 .... ssa .rr .. p : nä .. Jaulu. ..... kuuta 19 ... Z4.. 

Asia: ~teemme BelgIaan. 

Kunnioi ttaen t ä ten ilmoi ta.n seuraavaa. Antverpenin 

kaupungin t aholta oli annettu minun ymmärtää. että virallinen 

k~tl siellä l ankeaisi hyvään maaperään. Oleskelin senvuoka1 

rouvineni vIime marraskuun 26 - 28 p. Antverpen1saä, mIssä 

suoritettuan1 tavanmukaisen seppeleenlaskemisen sodåssa ka&~ 

ne iden haudalle minut virallisesti otettiin Vd.staan kaupungin

talolla, Jonka Jälkeen po~estari itse n~tti miDUlle Antver

penin sataman. (Lienee syy t ä ma1ni ta että pulasta huolimatta 

lasketaan satamasaa tänä vuonna k~neiden laivoJen luvun nou

aevan yli 10.000 mikä vain kerran aikaisemmin on tapahtunut • 

nimi ttä1n vuonna 1931.) Maaherra antoi meidän kunniakaellllle 

suure t pliY iset; hal.L!tuspala taiaaa. sain näinä päivinä usean 

tilai~uden keskustella kaupungin Jo~tomiesten Ja lIIke-elämän 

ensl rl vin adust&J ien kansaa Ja saatoin taasen tode ta. mi ten 

eri ttäin suu.ress& Sloslossa t ällä he tkellä maaame on. 

Pala tessan! Antverpen1stä Jäin Brysseliin kahdeksi 

päiväksi. Keskusteluissani ulkoasialnmlnisteritsssä Ja varsinkin 

kauppao8&stolla totesin ilokseni. että maittemme välisissä 

kauppaauhteissa ei tällä h~tkellä ole huolestum1aen aihetta. 

J AKELUOHJE: 

Tavallinen .... .......... ....... ........ .... _ .. .............. ................ . 

UE 2: A 4. 

J llke luohJemll ll eja: 

T ava llinen. 
T ava llinen Ja lIa11 ks i minis ter iö lle . 
EI ulkomaaeduatukun liedo itukslin. 
Ei ulkomaaeduatukun, multa ulkoasiainm inisteriön ti edoi 

tukann. 
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2. 

Koksi- ja pGlkkyaaiasta olen er1kseen kirJoit~t. Sitäpait8i 

jät1n ÅDotin koskien katnkiviemme ~ontia Belgiaan, Jossa on 

ilmennyt eräitä vaikeuksia. 

Belgian teolllsuusmlesten lakeisen Suomessa käynnin 

johdosta Belgian hallitus on runsaalla kädellä my~ntänyt kun

n1amerkkejä suomala1sil • 

Tllmän matkan osanottajat kokoontulvat Brysselissä 

28 p:nä Ja päät t ivät pe1'U.stloa belgialais-suomal&1sen ta.-

loudellisen komitean, joka valvoo maittemme välisten kauppa

suhte1tten kehittämistä. Tämän kom1tean säänn~istä raportoidaan 

erikseen. 

Ennen llhtOID1 Brysselistä tarJosln lounaan SUomessa 

kesäkuussa käyneen kUnlngasdelegation jäsenille, taloudelllsen 

llhe tyskwlnan JohtaJl11e sekä eräille ulkoaa1ainmin1steriOn vir

kamiehille. Llanä 011· myt$8 minlaterl van CAUWELA.ER~ sekl Ant

verpenin pälkonw.linviraaton ja BrlsseUn konsullnvirastot pääl-

11kOt apulaislneen. 

ne lsenä käsl tyksenä täl täkln ma tkal ta haluan lausua 

että SUomen yamärtämlnen Belgias.a ~ak1n koskaan on ollut 

nlin suurl kUln juuri nyt, että kalkkialla SUomesta puhutaan 

Ja että lehdet meistä kirjoittavat harva se pl1vä. 


