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Selostaessani syksyn kuluessa Neuvosto-Venäjän ja Esw 

panjan v"lisiä puutavaranelivotteluj a 01en useampaan otteeseen mal

niJYt niistä suunnitelmista , joita t'" lä haudottiin puutavarain 

tuonnin ki intiöimiseksi. Paraikaa kä.yt" vi:i t vaikeat kauppsopimusneu

vottel ut :Ranskan kanssa ja Espanjan vienti ä useihin maihin viime 

aikoina kohdanneet vaikeudet ovat antaneet lisää vi rikett- yleisen 

kiintiöi mispolitiikan toteuttamiselle. Odotettiin sen vuok 1 joltl

sellakin varmuudella että niin pian kuin maa 011 r auhoitettu ja , 
uusi hallitus ryhtynyt toimeensa jotakin ratkaisevaa asiassa alkai-

sl kuulua. 
Joulun aikana ilmestyi sitten lehtiin puolivirall1nen 

uutinen, joasa lyhyesti mainittlin, että ministerineuvosto 011 val

tuuttamlt kauppaministerin Espanjan talouselämän suoJelem1se~ ... i 

määrlUimään tuont1k11ntlöltä sellaisten periaatteiden mukaan, että., 

sä.11yt"tämällä. tähänastisen koltODalstuontiJDä,ärän, kWlk1n maan osuua 

s11hea tulls1 riippumaan sen Ja Espanjan välisen kaulJpataseen ~
... ~ ltoef'f'1siestlstl.. Lisäksi val tuutett.11n ltaulJl>8m1 Dir 

ter1 ryhtymUn toimenpitelsiin kaUlJ:pa8Ol>1Dalsten tarkistamiseltsl 
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niiden mai den kanssa, oihin nähden kauppavaihto oli osottautUID.lt 

Espanj alle tuontivoittoiseksi. 

Virallinen uutinen ministerineuvoston p~~töksestä jUlkais

tiin viime kuun (:.,7 p:nä. Oheenliittäen suomennoksen maini"ttusta 

päOOtöksestä, tahdon tässä lyhyesti selostaa sen perusteluja , jot .. 

ka eivät ole aivan vailla mielenkiintoa. 

Perusteluissa viitataan siihen, että Espanjan ulkomaankauppa 

on sitten vuoden 1929 vähentynyt noin 50 %, mikä lähinnä. johtuu sii

tä että useat maat ovat 50veltaneet tuontisäännöstelyä espanjalai

siin vientitavaroihin taikka valuuttasäännöstelyllään vaikeuttaneet 

niiden ostoa. Koska tämä laskU ulkomaankaupassa ei ole osottanut ml 

tään lakkaamisen oireita on ollut pakko ryhtyä vastatoimenpiteisiine 

Suunnitellun tarkoitusperän saavuttamiseksi ollsi välttämä

töntä varustaa ne viranomaiset, joiden tehtävänä oli puolustaa Es

panjan vientikaupan etuja tehokkailla välineillä, jotta ~~ kä

visi mahdolliseksi myöntää kompensatioita niille maille, jotka 3uh

tautuivat myönteisesti espanjalaisiin tuotteisiin sekä rangaista 

niitä maita, jotka ar,ettivat vaikeuksia Espanjan viennille. 

Kiintiöiminen ei tarkoittanut tuonnin rajoittamista, vaan 

ainoastaan sen järjestelyä eli, toisin sanoen, ostojen sijoitta& 

mista niihin maill1.n, jotka ostivat espanjalaisia tavaroita. Kiintiön 

mUrääminen Jollakin tavaralaj Ule sisäl täis1 siis ainoastaan nor'" 

maal1tuonnin jakamisen eri maiden välll11 ja tekisi niinmUodoi.%ah .. 

doll1seksi tehdl tuonnin kustakin maasta r1ip]Uvaiseksi n11stl 

eduista, Jo1.t& asianomainen maa tarjoaisi eSll&DJalaisUle vienti

tavaroille. Kauppatase1den tasottnm1nen eri maiden kanssa tulisi 

ni1nmUodoin olemaan näiden lIyrkimysten loog1ll1SeDa seurauksena. 

Perusteluissa herl.ttll. lI1eleDk1intoa ma1n.1.Jt_ . . ,,111. 1IUUIl-

niteUun kllntitS1m1sJIrJestelmln J9,ke.n jollekin maalle IlJÖrmet'\7 



kUntil:l ei tulisi riipPlmaan astaJ.nomaisen maan tuonnista jonkun 

aika isemman määräajan kuluessa , vaan ki intiön suuruuden tulisivat 

kulloinkin määr~ämään yksinomaan ne edut, j oita asianomainen maa 

myöntäisi espanjalaisille vientitavarollle . 

Edelleen tebfostetaan , ettei kiintiö1m1sjärjestelmän kä.y'" 

t bint öön ottaminen ole ri stiriidassa suosi tuimmUuden kanssa sekä 

• että. jos suosituimmuuteen vetoaminen j onkin maan puolelta tuottai

si esteitä. järjestelmän t oteuttamiselle, kauppasopimus asianåma1~ 

sen maan kanssa tultaisiin irtisanomaan. 

Edellä selostetun dekreetin käytännöllisestä toteuttami

sesta on vielä liian aikaista sanoa mitään varmempaa. Lehdistö se

littää, että kiintiöiminen on verrattavissa ulkomaankauppaan so· 

vellettAlun fascismiin, jonka Espanj a itsepuolustuksekseen ja kosk

eivät muut maat ole häikäilleet soveltaa vastaavanlaatuisia to1men-

piteitä. espanjalaisiin tavaroih1n, on tAlllut pakotetuksi ottamaan 

• käytäntöön sekä että niin vastenmielisn tä kuin tuollaist toimen" 

pi teiden soveltaminen onkin, Espanj an ulkomaankauppaa ei saada 

j ä ttää suojattomaksi ulkomaisen kansallisen talous-terrorin uhates~ 

sa sitä. Toiselta puolelta kiinnitetään myös buo~ota k1intiö1m1sen 

mahdollisesti aiheuttamiin repressaalioib1n ulkomaiden puol~lta 

sekä huomautetaan, että. järjestelmä.n toteuttaminen liian laajassa 

mittakaavassa voisi importtööreille aikaansaada suuriakin haittoJa. 

Tarkoituksessa saada läheID»1ä tietoja siitä mitä viran'"' 

omaisten taholla ajateltiin ma1n1~ dekr .. tin kantavuudesta/ kävin 

eilen ta~aamassa osastOlläUl1kJdS{ ministeri Oast1lloa, jonka hoi

dettaT1in tämänta~a1set asiat kuuluTat, s1ldil.l ku.1n ne koskettele" 

Ta' valtiom1n1steriön to i mia1 .. : Tiedustelin bäneltl tultale11nko 
'T 
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suunnitellut toimen~iteet kohdistamaan ainoastaan sellaisiin mai

hin, jotka joko tuonti- tai valuuttaseÄnnöstelyllään olivat teh

neet vaikeuks i a es~anjalaisten t avarain viennille, vai olivatko 

kysymyksessä yleensä kai kki ne maat, joiden kanssa ESJ?a.nJan kau~

~avaihto oli enemmän tai vähemmän tuontivoitto1nen. Ministeri Cas

tillo vastasi tähän että koska dekreetin tarkoituksena oli vien

tiä kehittämäJ.lä. pelastaa Es~njan ulkomaankau~~a sen nykyisestä. 

tukalasta tilasta kaikki ne maat, joilla oli vientivoittoinen 

kaup~vaibto Es~njan kanssa, tulisivat suunniteltujen t oimenpitei

den kohteeksi, mutta että käytävissä neuvotteluissa tulisi niiden 

maiden asema, jotka eivät olleet asettaneet säännöstely- tai mui

ta vaikeuksia espanjalaisille tavaroille tietysti olemaan huomat

tavasti edullisempi kuin muiden. Kysyin häneltä myös, m.itä tavara"" 

lajeja tultaisiin kiinti~imään, johon hän vast~si, ettei asia vie

lä. ollut lopullisesti ratkaistu, mutta voivansa nyt jo sanoa sen 

että kaikki tärkeimmät tuontitavarat tulisivat klintiö1m1sen koh

teeksi. Tiedustellessani minkälaista modus procedendia tultaisiin 

asiassa ~uraamaan, sanoi hän, että sittenkun kaikki valmistavat 

työt olivat kau:ppaministeriösså lopp..tun sy.oritettu, tulisi valtio

ministeriö kääntymään asianomaisten maiden puolean tiedusteluilla, 

mi tä. ehdotuksia niillä olisi tehtä"Yä ESJ?anjalle epäedullisen kaU:p

~tase8ll parantamiseksi. lluodostettuaan saamiensa vastausten pe" 

rusteella yleiskäsityksen tilanteesta tultaisiin lopullisesti rat

kaisemaan, mitkä tavaralajit . Jd.1nti6itäisUn, m1n mytSs mi nJdisuu· 

ruiset ki1nt16t kullekin maalle JQtSnnettliislln. Vl1mema1n1 1nssa suh

teessa eivät aikais8I111lat tuont1.numerot yulis1 merkitsemään mUUn, 
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vaan määräävänä t ulisi olemaan ne edut , j otka kukin maa käydyissä 

keskuste l ui ssa oli katsonut voivansa my··ntää. espanjalaisill.e vien

t itavarollle. 

Erä.1s$i täkäläislssä diplomaattipi1reissä suht audlltaan 

levollisesti tähän suurisuuntaiseen suunnitelmaan ja huomautetaan, 

että tasaa kaksi vuotta sitten julkaistu p~ ~nsisältöinen dekreetti 

tosin aiheutti suuren virkakoneiston pystyttämisen, mut ta asiall.i

sesti johti hyvin vähäpätöis1in t uLoksiin. Huomautetaan myös, että 

koko toimenpide jossakin määrin vaikuttaa IIbluf'fil ta", koska sen 

liian l äpinäkyvänä t arkoituksena olisi painostaa Ranskaa myönnytyk

siin paraikaa käytävissä kaup~a5apimusneuvotteluissa. Omasta puo· 

lestani en kuitenkaan o11si yhtä t oivorikas. Vaikkakin viranomaiset 

t ulevat toimimaan mitä suurimmalla varovaisuudella on kuitenkin, 

eräistä merkeistä p····ttäen., nyt kysymyksessä Espanjan ulkomaisten 

kauppasuhteiden uudelleen järjestely. Koska kuitenkin toimenpitei

den toteuttaminen, kuten edellä on kerrottu, tulee tapahtumaan 

neuvottelutietä, lienevät äkil~~e~ poissuljetut. 

~ 
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Gaoeta de Madrid 27 .12 .1933 0 

KiintiBimisdekreetti. 

Art 1. - Noudattamalla marraskuun 15 p :nä 1933 annetun asetuksen sään

nöksiä sek" siinä mainituilla takeilla ja edellytyksillä, oikeutetaan 

kauppa- ja teolliSUUSministeriö, tarpeen vaatiessa vahvistamaan t uon-. , 
t1kiintiöitä ulkomaalaisille tavaroille. 

Art. 2. - Kukin kiintiö' tarkoittaa kokonaismäärää sekä määrättyä aj an

jaks'oa. Määrät, jotka kullekin maalle myönnetään, vahvistetaan • a 

posterioriR neuvottelujen t apahduttua. 

Art 3 . - Kiintiöiminen ei t arkoita tuonnin rajoit t amista . Sen koko

naismäär ä vahvistetaan kulloinkin vastaavan aik~~den tuontitilaston 

perusteella. 

Art 4. - Kiintiö1m1stä ei my"skäPn ole käytettävä suojelukeinolla, 

kä wOksi/kaup:pe.: ja teollisuusministeriön on viipymättä lrumottava 

nykyään voimassaolevat sen luontoiset kiintiöt, korvaten ne muulla 

vastaavanlaatuisella suojelulla tullitarif'fin rajoissa. 

Art 5. - Sittenkun kiintiö 'on vahvistettu ja osuudet j aettu, tapahtuu 

• viimema.inittujen järjestely tuojien nimilIe annetu1l1a henldlCSkohtai-

silla lisensseillä. Jos lisenssejä j aettaessa havaitaan, että vasta

woroisuuden tai tehdyn sopimuksen perusteella vientimaa ei nauti 

tuollaista Oikeutta, on kauppa- ja teollisuusministeriö oikeutettu 

vahvistamaan sen nauttimiselle tar:peelliset ede11ytykset, jolloin 

JIIlihin pre:f'erensseihin kuin kaupallisiin ei voida 'Eiitata, ei mytSr 

kään tuojan kansallisuuteen. 

Art. 6 - 'Ulkoasia1n- sekä. kauppa ja teollisuusministeri oikeutetaan 

r;tttymään neuvotteluihin JIIliden maiden kanssa, sikäli kuin kiintiöi

m1sjSrjestelmän as1anmuka1nen soveltaminen sitä vaatii. Neuvottelut 

ovat mielu1.Jlln1n aloitettavat ni1den maiden kanssa, joihin niMen :s.
panJalla on passiivinen kaUppatase Ja tällöin ehdotettava sellaisten 

sOJ)1Jalsten Joko täyd.ell1stl tai 081 ttaista kUmOamista., Jotka ovat ... 



teenä k1int161m1~ol1tiikan vapaalle toteuttamiselle. 

Art. ? - Ul!toasiain sekä. kauppa- ja teollisuusm1n1slierin tu .. 

lee kulloinkin ryhtyä. dekre&tin edellyttämiin tOimenpitei-

siin. 
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Kuten raportlssaD1 No. 25 '9'11me vuoden Joulukuun 13 

• pntl ma.1n1ts1n, näytt1 todeDDäkö1seltl, että uUden hallituksen 

muodostam1n8Jl uskotta1s11n keskustan suurimman puolueen, radikaa

lien johtajalle ~rroux'll., J omka Johdolla kokoonpantavaa halli

tusta oike1sto toista1~seksi oli l~pautunut kannattamaan, turvaten 

sille siten enemmistön cortesis8a. Suurenmoisesta vaali~oltostaan 

huolimatta oli nimittäin oikeiato itse ltieltl.ytynyt ryhtymästä 

hallitusvastuuseen. 

Kun vaalien yhteydessä syntyneet levottomuUdet ennen 

Joulua oli saa~oPUllisestl tukahutetu1ksi, saikin Lerroux tasa-

• vallan presidentil\l to1mekseen muodostaa porvarillisen kokoomus

halUtuksen niin laJalle pohJalle kUin mahdollista. ~rroux, Joka 

oU ~almstautum1t tehtlri.änsl., pani samana pUdnI. kokoon halU

tuksensa, Jossa radikaalit ovat varmana .D8a1s~nI., mtt& kuuluu 

s11bm 810s erUtl oikeisto- Ja Taselllll1stopolit1kkoja, Jotka ku1-

tenldn OTat osallistuneet hal 1uksH1l yksitJia1nl benk1l61nl, e1-

vl.tkl. puolue1tteD8& m'Wll,\,\ .. 'na. ftIII. .. 1kka on Jo lehtien ker

taan mkaan UU'\HD ulkoa1n1atC"11n P1 ta Bc.eroon niMen j ohtamlt 

JAKELUOHJE: 

'faftll.1DM 

UE 2:' .. 

Jakeluohjemal leja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .... ..... mh.,. terl&lIe. 
Ei ulkomaaeduatuksen t iedoituk .iin. 
Ei ulkom .. eduatuksen. mutta ulko.ai.inminlslerl&n tiedoi

tukaUn. 



sd.1hen ettl hänet on erotettu puolueestaan. Uuden balUtuksen JI.

senisti. ei ole erikoisempaa mainitsemista siIlI. he elävät en1a

Jll!k:seen I.erroux W suurenw nimen varjosaa.. Ulkom1n1ster1 on 35 wo

tia. verrattain vaselllll8.lle arientoitunut asianaJaJa, Joka amatti

polit1kkoJen pUrin ulkopuolella on hyvin väblin twmettu, eikl. 

hänelli myöskään liene enempää kokeDllsta ulkopoli t11kassa. Hänen 

Ulkom1l:l1sterikautensa 1uskin lIlodostuDee pi tklaikaiseksi, koska 

leIToux pJI'ld.nee ulkom1n1steriksi saamaan kykenevln amattim1eben, 

• Joka voisi ylUp1tää. Jatkllvaisuutta ulkopolitiikassa. Se seikka 

n1II1tti.1n, ~ttl. 'rlime1sen neljän kuukaUden kuluessa ulkoministeri 

on vaihtunut nelJI. kertaa on Jo alkanUt herättU. kiusallista huo

m1ota. KerrotaanJrin aivan yleisesti, ettl· ulkOll1n1steri piakko1D 

siirtyisi suorlihettiläAksi Vatikaaniin, sillä oikeisto kiirehtii 

särkJneiden suhteiden pikaista UUdelleen solm1mista Vatikun1n Ja 

:lspanJan vilUli. 

Tlsal yhteydesal lienee sntl mainita DJutama SaIla oi

keiston suhtautumisesta ~t.e aikojen poliittisiin tapahtum1in. 

• '1'Illöin voidaan kokonaan sivuttu se osa Oikeistoa, Joka ede11elll

ldn J\llk1se.ti haaveile. monarkian pikaisesta palauttam1sesta , sU

li Joskin se JODbm verran vo1m1.stui uu. vaaleissa ei sen suu

ria elei1;l. ede11een1rlJin ot8\a vakavasti •• tt.&. siti. eneJDID on 

\lsaJ8l\ala1,en oikeiston taJtiko1-ineD sekl vaalivalm1steluJen 

aikana että. suhtautuaiaeaeaan Wden hallituksen DIlodostaa1aeen 

herltt1n7t lmomota. Sen es11DtJll1,DeD panee tosiaanHn epi.1lellllD 

sen vUp1t~tA ajaa p1tkIID PJIIJl ualtolUsena taaaTaltala1-

.. l1e halUtuaIaloclolle. Jo vaaleihin MDUasal oltU.n nrrattain 

aelnlll ai1tA et1;l. oikei.to t.ul1ai. ..... D lmoatt.aftD vaal1vo1-

'ml. WltWQMIl Jcutuaata hall1tuaft.ww.. JakaUWl oikei.to 

vaale1 .. ko~ er1D1ld..e. ptolu ..... Ja kWl taAnllaa pre-
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sidentt1 neuvotteluissa uuden hallituksen muodostamisesta ensin 

klänty1 oikeiston ~oleen cortesin tosiaa1allisest1 suurt.pana 

puolueena viitattiin heidän puoleltään siihen että radikaal1t 

lu~taan olivat cortesin suurin puolue, Jonka si18 011s1 ote~

ta .... ballit\lsvaa'tuu kannettavaksetm. Samalla O1lc:e~sto lupautui 

to1sto1_1l1a .... ~_ Ien"<JUl:'n JoMolla "":t:t~ 
ha1l1tusta. Kerrotaan, ett.l. r.rrOQX. on ostaIJUt t· ka tuksen 

verrattain kalli1lla h1nnalla, sillä oikeisto lienee asettanut 

ehdoksi lIa&ll!.1kko-opetusta koskevan la1nslädSnnlSn muutt8lll1sen, 

lcatool1selle kirkolle tärkeä. periaatteellinen lQiSDDCVtfs, sekl. 

laajan -armahduksen ID7Öntlm1sen 'I1111e kahden vuoden aikana tehdy1s

t.I. poliittista luaoetta olevista rikoksista, Josta tietyst1 11.

h1nDä tulisivat hyötymään kOD8Piro1nn1staan tasavaltalaista hal

lit usmuotoa vastaan tuomitut 01lc:e1stolaiset. Ja atte1vät oikeiston 

vaatimukset epimiäri1selle kannatuksellean vastaisuudessa tule 

rajo1.ttWla8l1 tJihlnJdiJin sen osoittaa heidl.n nuoren Johtajansa Gil 

llobleain Julk1.nen esiint1ll1nen, J oasa hIll avOll1elisesti on antanut 

• ~tU., ette1 aika viell. ole kypsl. hallitUrrYastuUD ottaa1seks1 

o1D1stcm hartioille sekl. ett.l. oikeisto 011 valJI1l ant8JIIaaD car

tes1l1e muutaJlien vuosien tyCSraubaD olojen parant&ll1seks1, IIltta 

ett.l., JOI senJdn Jllkeen osottautuis1, ettei niit.l. suuntaviivoJa 

ole seurattu, Joita valitaiJat 'Ut. vaaleissa niin selmU 011-

va~ 1lll1.tucm.et, o1.ke1ato vola1 olla pakotettu ottaIIaaD hall1tua

ftatuwl kaDDettavakaeen. 'l'Ill~1D. se lD11 teDk1D I'Jbty1si Jkalll bal

l1taell&&D ollakaeen vara s11.tI. etU aen obJelaD pUkob4a' tu11-

81ft' toteutetuik81. ·Jo. Di1D klT', kUten erIIn toisen 'UD1leWll 
~ -

01D1atoJohWoJaIl saDat kUuluva' ·v01a1 ebkl. olla lIab4011ista et" 

acmark1a palautu81 ,trtl kiwtt ... '1 kUin tasavalta kaks1 wotta 
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51 t ten synt yi- • 

Poliittinen tilanne on n11Dmuodoin edelleenkin ko· 

vin sekava Ja ka1ldlla :yhteiskunnan ertalollla vallitseTa kl.r 

aisprosess1 .arottaa r:yht,.&stl «nnusteluib1n sen vastaisesta 

keh1t,xsestä • 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

F I NLANDS BESKICKN I NG 

No. 36/34. 

Kadr141ssa taJaikuUJl 1:5 :p. 1934. 

; ,"} 'Y / / -, 
I 

I 

Ulkoaa1ainm1D1steriö11e • 

Täten on II1..Jmlla kwm1a mytStäll1t'W. se1tsemäd. 

kappaleena Ka.dr1d1n 1ähetYStlSB ra:port1a no. 3/1934 koske'ft 

NykY-Espanjaa Ja Neuyostoliittoa. 



Kadri41· SSA OLEVA LÄHET YS TÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 3/1934. 

lladri41 ss a 13 p: nä taJllDli . kuu t a 19 ... ~.~. , 1 If. l .~( 

Asia: N1kY:Espan,la Ja Neuvo.tol11tto. 
,,~ -" v 

I 

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

Se kl1ntolsuus Neuvostoliittoa kohtaan Ja ne o:pt1m1stl

sat Odotukset vastalsten kau:p:pasuhte1den tuottamista suurista v01· 

toista, Joita täällä vilme syksyn kuluessa kaikklalla tapasi ei 

ainoastaan virallisissa vaan myöskin 111kemies:piirelssä., ovat nyt

temmin tyysttln häv1llneet. NS,lVostoliitosta e1 nykyään kuule mis

sään mitään :puhuttann Ja se kuumelcen k1ire alhte1den palautt8Jll1.· 

seksi, Jota Azanan vasemmistOhallltus, tunnustettuaan Neuvosto111-

ton, osotti, on. kokonaan kadonnut suunnanDJutoksen ta:p~uttua. Tun

nustamisesta kuluneena kuutena kuukautena ei edes ole :päästy niin pi 

kålle että diplomaattiset suhteet olisi saatu sOlm1tuiksl, saatikka 

sitten kau:ppasop1.Jlllsta tehdyksi. Ku en tunnettua nill1tetti1n tosin 

v11M kesälll kohta tunnust.am1sen tapahduttua Espanjan auurllheiti

lläksi KoskoYaan eräs sosiallstinen sanomaleht1a18s ~vareB del 

Vayo, Joka lJb1e..&n ajan 011 to1.m1.Dlt DlJÖs suurllhettlläänä lleks1-

kossa. Hänen anslonsa rajolUuivat siihen etU hän oli tw:mettu 

bolshevisa1n hartaaksl lha111Jaks1, 011 matkustellut paljon Neuvos

tollitossa Ja näiltä matkoiltaan Julkalssut pari teosta, joissa hän 

oli tehDyt kiihkeätä propagandaa Neuvostoliiton 0101sta, ylistellen 

s1.kJJ.ä1s1ä saawtuks1a. XUJl Lerrouxtn ens1,e!5j nen hallitus 

JAKELUOHJE: 

_1.&n.l.l1DtR . .J .. .. Jm~.~J~a.h@.!'~ .. ~ 

···taJaJb4,1s.~.Jl._ .......... _ .. -..... _ ............. __ .. __ .. . 

UE 2:'" 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkal ...... miniaterllllle. 
EI ulkomaaedusluben tiedoituksiln. 
Ei ulkomaaedu.tukoen, mutta ulkoaalalnmlnl.terllln tledol

tukalln. 



lIIlodostettiin, kiiruhti Aln.rez del Vayo, joka todennäköisesti IIIlUt

tuneissa olosuhteissa tunsi asemansa kestämättömäksi, pyytämään va

~autu8ta suurlähettiläs-toimestaan, Johon hän ei vielä ollut ehtinyt 

ryhtyäJdlän, mihin erohakemukseen vi~pymli.ttä suostutti1nkin. Tämän 

jälkeen ei Esp8.llljan diplomaattisesta edustuksesta lIoskovassa ole enem

pää. kuulunut, ellei oteta lUkuun vahvistamatonta huhua että. EspanJa 

toistaiseksl aik01s1 tyytyä. asiainho1 taj an lähettämiseen lIoskovaan. 

Ei l117ösldiån tänne n1m1tetty suurlllhettllis I.unatscharsky ehtinyt 

ennen kuolemaansa ryhtyä tOimeensa, eikä hänen seuraaJastakaan ole 

enempU. kuulunut. 

:Ii Jiy5skälin kaupallisten suhteiden JärJestämisessä. liene 

päästy pitemmälle. Silloinen sosialistinen ulkoministeri saattoi to· 

sin Jo '9111» kesänä. julkisuuteen tiedon siitä että pöytäldrJa, Jossa 

kummankin maan kansala1sten yks1ty1aoikeudellinen asema määritelt1in 

011s1 piakkoin allekirjoitettavissa sekä ett& oli ryhdytty sanottua 

pöytlJdrJaa täydentl.väD lisåpöytäld.rjan laatimiseen, Johon siaäll,.-

1että1s11n periaatteelliset määräykset konsuliasio14en hoidosta Ja 

vastaisen kauppasop1muksen supntaT1iToista. Nl1atlkl§n suunnitelmista 

Jh~ 'åihIJ1 ku1.D e;p5.v1rall1a1sta kauppaneuvotteluls1;akaa.a, jotka pit

Jdn syks"" jatlcu1nt Ostronkyn tehdessä. tlnDe useita matkoja, ole 

vi.u. a1k.o1Jla sen enempiä kuulunut. TIml johtunee s11tä ettl De viral-

118es_ as_s_ oleTat benld.l15~, jotka lII1kII. mistlkin vaikutteista 

ajol~t kaupallista llhentya1.tl Neuvostoliittoon uuden regiaaD tul

tua valtaan OTat auureks1 osaksi va1h4etut uus1in miehiin .ekl etu. 

nykJia1111. TallanpitI,J.1l11 ei ole edeltfJ1ens6. hJYU halua Muslla 

millä hyväDsl saada suhteet 5euTostoliittoon jlrjestetJ1ksi. 

OllessaD1 tuGDllOttaiJl terftb47UJ.1Jmllll wien uliOll1n1steria 

lUODa tulint :lspanJaD Ja BeuToatol11tOll TUhet suhteet .,e. w).eksjL. 

UlicE.a1ateri tuntui IIlhtautuftJl ftrrattaia ril1.Dpi ti.lllUÖIII.8t1 k~o 



asiaan, huomauttaen neuvottelujen kauPP&sWnteiden solmimisesta tätä 

nykll olevan keskeytyksissä sekä. olevan epätietoista, JI1lloin n11b1n 

jälleen ryhdytWa11n. Kosketellassan1 Julkisuudessa eslintynei ta. 

lausuntoja SlotavuUdesta lII1öntiä. venälUsille huomattava puutavara

kl111.tiö ja lausuessani epäilyksen1 sellaisen I18nettelyn sopuso1n-

tu1suudesta suos1tuimmuusperiaatteen kanssa, mainitsi ulkoministeri, 

• että venäläia111e ehkä myönnettä~ puutavarak1intiön suuruus, jos 

1'U\ltavar01d.en k11ntiö1m1seen ylMDSä ryhdyttUs11n, Josta lopull et a 

:päät6stä. ei vielä ollut Olemassa, tulisi kokonaan rl1ppUm&u he1dän 

mab4ollisuuks1staan ostaa es~alaisia tavaroita sekä etteivät· toi

ye.t täsal suhteessa ainakaen toistaiseksi näyttäneet kovinkaan va

lOisilta. Hän tehosti s1täpaitsi ~omaaR, ettei toimenp1de saisi 

lQlkata ni1den maiden 01keuksia ja etuja, joiden kanssa l1spanJa J o 

p1teJlllllän ajan kuluessa oli Ollllt meluisissa kauPl*suhtehsa. 1l:1.tä 

• 
« 

.rikolsesti Suomeen tulisi, ei puutuar01den k1int1öU!1sen merk1-

tyatl. yleensä 011&1 yl1arv1oita .... , koska k1intiö1ll1S8 tark01tuksena, 

__ Illassa, 011 kot1a1sen puutavarateollisuuden suOJelem.eD, JOBka 

kaDsa .0.. pmtaYaraav1enti EspanJaan kllpai11 yhtl. vähin laatun-

8& kuin mlttojensa puolesia. 

, 

~"""'--'~ Å.J L-t. • -1. ~ QA • • ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

lladrtdissa t awn1lnnul 18 p. 1934. 

No. 50/34. 
f , 1/0 J4.-e 3 }1 

·!1J-3'( ( 
, " 

U1koasia1"'·~ster1ö11e. 

Täten on 1liWl1a k'UnmI1a myeW11ttää. se1tsembä kap

kaleena Madridin lähetystön rapar~1D no. 411934 kOSkeTa 

SUO!l!!lla!sten maatalwstuot1ieiden vientba1?(loll1-

lU~sia Bs~1"p • 



• 

lIadr1d1-

RAPORTTI n: 0 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ . 

4/1934. 

Sa lainen . 

Jiadrid1 ... ss a t.alllllti. ... kuuta 19 ..... ~.~· 

As i a : ..... SUomalaisten maatalwstuot

....................... te1d.t11 V1eAt1lM,M Ql,l1:ruuO,tt 

......................... ';.nep 1 ,'p . . _ ... _ ...... .............................. . 

r /1(1. \~ 3Y 

Sittenlrull! lähetystö, sen johdosta että Saksa 

011 k1elt9~ vobl, juuston Ja lll1Il1en tuonnin Suomesta, 011 saanut 

to1meks.en t01mittaa ajankohtaisen raportin suomalaisten maatalous

tuotteiden vientimahdollisuuksista Xspanjaan, tahdon kunnioittaen 

Kimdsteriölle es1ttää seuraavaa: 

Ne maataloustuotteet, jotka allekirjoittaneen 

mielestä läbtnml v01Y8t tulla kysymykseen, oTat Juust 9 ja muuat. 

Edelll 1ueteltuja maataloustuotte1ta on vuosina 

1930, 1931., 1932 sekä 1933 tammilt. - lokak. tuotu Xs]8llJaaB täkäl.ä1-

sen virallisen tilaston lllUkaaJl seuraavat määrät' 

y. 1 9 a 0 
I 

~.'1Et lG8 •. 1uusto: 

Saksa. 
.b4orra 
It§'val\a 
Belsia 
K ... ada 
Tan*a au. 
'Renakl 
balant1 

JAKELUOHJE: 

u... 
3.876 

110 
10 
10 

599 
2.888 

515 
100.740 

6.791 

... ~mUll .. ~._.1t..J~,"~_. Y1IJlUJbUl-

, .. :t,.., _._ .............................. -._ ... _ .. _.... . . .............. . 
UE 2: A 4. 

IrJo kUltapes,t01a§l 

11.628 
330 

30 
30 

1.797 
8.664 
1.54& 

302.220 
20.371 

Jakeluohjemallej.: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai .. mini.terIOlle. 
Ei ulkomaaeduatuksen tiedoituk.lin. 
Ei ulkomaaedustuksen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi ... 

tukailn. 



- 2 -

N1m1ke 141&. juu~to ..lli lUO lrul tIH~eto1sH 

Hollanti 2. 242.880 6.728.640 
14'eks1ko 34 102 
Norja 4.056 12.168 
Portugali 14 42 
~ot8i 3.402 10.206 
STelts1 234.537 703.611 
Italia 46.254 138.762 
yhtee lli sä. 2.646.716 7.940.148 

1. 1 9 ~ 1 

Saksa 2.943 7.088 
An40rra 58 121 
1 tlTal ta 3 6 

• Belgia 604 1.096 
Kanada 1.276 2.406 
Suomi 2.724 6.174 
Banaka 37.648 87.376 
:Bnglanti 3.499 7.373 
Hollanti 1.498.426 2.856.311 
Italia 28.1594 87.181 
NorJ"a 2.086 6.718 
Portugali 737; 1.540 
Snitsi 176.314 635.061 

yhteensä 1.753.812 3.598 0 451 

I. l. ~ ~ 2 

Saksa 3.409 5.577 
An40rra 84 172 
Belgia 26 54 
r.na4.a 1.499 2.844 

• Tauka 188 369 
Suc:a1 2.06() 5.551 
Banska 30.947 68.042 
:BDgl.anti 4.602 8.817 
lIo1laJlU 961.0'71 1.629.747 
Italia 27.529 78.099 
NorJa 520 1.180 
Portugali 4 8 
8Teitsi 93.431 251.276 

yht •••• , l 1.125.3'10 2.061.736 

II J. 9 I ~ {JL! -~~l 
RaDaka 30.266 61.968 
lIellaaU 689.260 1.111.917 
It.all. 21.604 6'7.865 
8ftUa1 '71.'7M 191.116 
lblt .... t 6.576 10.407 

yht •••• l 819.430 1.436.313 



li1m1k. 1432. munat !& 
y. 1 930 

Ceu\a 4.900 16.7'18 
Ke1111a 7.800 25.116 
Saksa 499 0 300 1.60'1.7.46 
-Uger1a 797.700 2.568. 594 
Belgia 36.300 116.886 
K11Da 600 10 932 
1Isn>t1 1.026.800 3.306.296 
YbdysTallat 200 644 • Banska 8.529.800 27. 465.956 
Engldt1 42.000 136.240 
Hollant1 21.000 67.620 
Italia 166.700 536.7'14 
lIspanJ an Karoklc. 1.769.000 5.696.180 
:Ranskan - 7.595.300 24.456.866 
Kansa1JnfiJ.1Dan Marokko 253.100 814.982 
Puola 54.900 176.778 
Portupl1 698.500 2.249.170 
Turkki 5.136.000 16.537.920 

yhteensl 22.639.900 85. '180.478 

J. 1 9 3 1 

• Osut.a 1.800 3.069 
Saksa 441.600 678.846 
-Uger1a 117..100 239.011 
.lrgent11M 4.000 4.895 
Belgia 20.200 33.683 
lIr:n>t1 1.'149.800 3.236.676 
lb4ysTal1at 100 233 
Banaka 2.502..700 4.293.689 
:lnsJ,ant1 1.000 1.901 
Hollaati 2&0300 57.689 
Ualia 73.800 146.209 
:lspanJaa Karokko 1.484.300 2,943,881 
llanekaD • 6,%65.200 12.7'f2.674 
Xan8a1D~. !l 241.600 461.664 
I ,, )la 466.100 09.701 

~ 1.111.100 1.'794.601 
8.lt&.400 12.'1Ol.615 

hslaJlld.a Aa8ia 1.400 1.800 

yht ... Ill .. " 22 .. 705.000 40.001.2a'1 



• 
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Nimike 1432. munat 

Saksa 
Arab1a 
Jlgeria 
Argentiina 
Belgia 
Bulgaria 
:Bgypt1. 
Ranska 
Englanti 
Hollanti 
Italia 
Espanjan Karokko 
Ranskan • 
Kansainväl. !! 
Puola 
Portugali 
Turlcld 

y. 1 9 3 2 

379.600 
22 .300 
24.300 
92.500 

3.240.900 
26.800 

3.063.000 
360.900 

2.600 
98.900 
49.700 

733.400 
2.624.700 

373.800 
1.726.600 
2 .160.900 
8.264.200 

arvo ~tapeseto1s§I 

474.915 
29.604 
28.718 

133.296 
4.078.841 

26.016 
4.756.368 

417.336 
4.682 

155.451 
69.258 

1.080.908 
4.326.267 

643.626 
2.223.742 
3.064.160 
9.605.314 

Uruguay 
Ranskan POhJ oia-Afrikka 

3l.500 
5.300 

49.771 
8.094 

yhteens ä 23.281.900 31.176.367 

y. 1 9 3 3 (1/l - 3l/X) 

Saksa 16.900 20.745 
Belgia 8.157.800 8.159.232 
Egypti 2.914.800 3.396.389 
Banska 42.400 56.618 
:Bnglant1 5.700 4.872 
Hollanti 644.800 756.881 
Ital1a 100 148 
:BspaDJan Karokko .~.600 286.046 
Ranskan • 6.400 607.674 
Kansa1nftl. ~ 148.300 2 2.998 
Puola 2.434.300 2.428.894 

~~i 1.109.400 1.600.928 
10.214.000 9.461.291 

l6mt lla&t 5.854.000 5.850.180 

yhteensl 32.227.500 32.84;2·.896 

Antaakseni tävde111sen kuTan elintarpe1den tuonnis

ta :BspaDJaan (kall1okalaa tuont1mahc30111suudet ei ut tässä yhtey· 

c1esal tule kl.a1ttel;J1l alusiksi) otetaan tällän vielä tilastot1e

dot saalta ajalta s11l>1karjaJl, JUhdytetJU lihan, BUolatun sian

lihan, l>ekon1n, vo1ll Ja margar11.n1n tuonnista ~ ~~ Jos-
I 

kaan nUc1en tuotteiden vient1 Suomesta ESlIanJaan 1alsk:1n voidaan 

ajatella muodostuvan miksikään huomattavaks1 tekijä~s1. 
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N1.m1ke 1321. siil)ikarJa l&a. arvo kyltapeseto18sa 

Xe 1 9 ~ 0 

YhdYsvallat 63 284 
Banska 32.355 145.597 
Englanti 13 58 
Hollanti 329. 240 1.481.580 
Unkari 56 . 490 254.205 
Portugali 82.648 371.916 
Turkki 2.500 11 .250 

yhteensä 503.309 2. 264.890 

I I 1. 9 3 • 

Saksa 27 631 
IhdysTal1at 236 9,390 
Banska 8. 233 13,511 
J nglant 1 1,063 4.436 
Hollanti 7.064 11.706 
Portugali 3.800 5.214 

y ht e en s ä 20.423 44.885 

v. 1 9 3 2 

!hdysvalla t 180 1.035 
Ranska 13.900 21 0 799 
Jngl..anti 643 4.891 
Hollanti 58.310 64 .954 
Portugali 241 450 

• yhteensä 73.354 93.338 

X. 1 9 3 3 Li'!! - 31,L1l 

Banska 39.234 45.421 

Hollanti 24.675 32.305 

Portugali 395 864 

lfuut JDaat 37.231 52.675 

yht.ensä. 101.535 131.255 

Nilljke 1321. .1lä~~!lii2lia ;U Dl 
:II 1 9 3 0 

Uruguay 1.500 3.300 

y. 1 9 3 1 

Argenti1Da 9.400 8.423 

Brasilia 9.900 7.463 

yht •• nsl 19.300 15.876 



• 

N1mike 1323. ,läåM,,',rtetty liha arJo kultape~etoiiBl 

Argentiina 
Brasilia 
Banska 
Uruguay 
yhteensä. 

tuonti yhteensä 

J. 1 9 3 ~ 

448.300 296.431 
268 .800 186.090 

2.500 1.096 
265.100 214.061 
984.700 697.678 

y. 19 3 3 -111l - 31/X) 

1.031.300 580.177 

Nimike 1326. suolattu s1,pliha 
j2ekoni 

y. 1 9 :5 Q 

Argentiina 11.200 33.152 
Yhdysvallat 146.300 433.048 
Ranska 300 888 
Englanti 5.500 16.280 
Hollanti 100 296 

Po~t~li ä 164.1~ ~.~ Y e e n s 

y. 1 931 

Thdysval1at 94.300 58.173 
:Ranska 100 276 
Englanti 1.200 3.116 
Jugoslavia 3.800 1.134 

yhteensä. 99.400 62.698 

I · 1 ~ ~ &. 

Tanska 19.700 6.01' 
'Yhdysvallat 84.400 43.922 

Banska. 100 162 

:Bnslanti 600 686 

H 011 aDt1 400 89 

Banskan KarokkO 700 224 

yhteensl 106.800 50.986 

X. 1 9 ~ ~ , 1/1 - 3J.JXl 

Argentiina 300 462 

=svallat 
63.000 39.066 

anti 100 168 

_t .... t 46.600 11.032 

yhteensl 109.900 60.727 
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N1m1k 1416 • voi !&&a. arvo ~tapeseto1i8. 

:I. 1 9 ~ 0 

Saksa 400 2.416 
Tanska 131.400 793.656 
BalII8ka 3.300 19.932 
Englanti 3.900 23.656 
Hollanti 5.000 30.200 
Sveitsi 5.000 30.200 

yh t eensä 149.000 899.960 

:I. 1 9 ~ 1 

Saksa 200 654 
Argentiina 900 3.775 
Tanska 47.600 183.847 
Banska 300 1.506 
Englanti 600 2.399 
Hollanti 5.900 24.672 

yhteensä 55.500 216.853 

vt ;!. 9 3 2 

Saksa 600 1.897 
Argentiina 600 927 
Belgia 1.400 1.370 
Tanska 14.900 48.508 
Ranska 200 826 
Engllllti 500 1.896 
Hollanti 500 1.570 

• yht.ensl. 18.700 56.994 

v. 1 9 ~ 3 (v'! - 31tXl 

Tanska 4.300 13.517 
Banska 100 387 
Hollanti 100 119 
Jluut II&8t 500 819 

yht. ••• 81. 5.000 14.842 

lIa.3u lill. M[mlrU.a 
II 1 9 ~ Q 

Saksa 100 509 
BaDeD 200 1.018 
~ .. U 400 2.0. 

7 hll •••• , 700 3.NI 

I' :1. I I l 

Banao 100 78 
JlollaJaU ' 200 252 

7h1l •••• ' aoo &30 



• 
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Nimik. 1411. ma r gar11pl H& arTO kgltapes.toiall 

Argent11Da 
Tanl)ka 
Banska 

yhte.nsä. 

Bnglant1 
lfuut maat 

yhteensä. 

T . 1 9 ;) 2 

6.600 
100 
100 

5.800 

T. 1 9 3 3 (111 - 3ltX~ 

6.300 
100 

6.400 8.471 

SelyYyden vuoksi käsitellään ylläolevissa tilastoti.

doissa esiintyvät tuotteet erikseen. 

1. JUUSTO. Virallisen tilaston mukaan 

juustoa seuraavat määräts 

v. 1930 2.646.7'6 kg. 7.940.148 arvo kulta~es. 
toissa 

1931 1.763.812 • 3.598.451 -. -
~ 

1932 1.125.370 " 2.051.736 - . -
1933 (1/l.31!X) 819.430 • 1.435.313 -. -

Kuten edellaolevasta selviää, on tuonti sääbD61lisesti 

laskenut. TIml johtuu osaksi maailmanJlUl.an aiheuttamasta vlhan

tyn.estl ku1utuskYYYJtl, osaks1 taas pääasiallisest1 edaa-J~ 

toa valll1stavaD Pohj o1s-Bsl>anJ an juustoteollbuuden k.h1 ttJll1,8es

tI. S1tl'ft,stoin tliJ[llå1set kokeilut Oru,.;r. Ja Boquet'art Juua

toille .1Ylt l11D8 onnistun •• t. 

JI11atl _1'., Jotka tlti nyQI. vie • . t jwstoa :Sspall

Jaan ovat tärkeiJalllt HOllant1, Sve11i81, Banaka Ja Italia, Hol

lama:lJl oll.ssa ain.n ,.livo1a1D8B. Suomesta on tuotu Juustoa 

T. 1930 - &16, v. 1931 - 2.724 Ja T. 1932 - 2.060 q. lfJOs 1Ikan-

41Dadaa -.1sta on tuonti ollut ribl1stl. BuotB1sta cm tuotu 

T. 1930 • 3.402 q., sen Jllkeen ei a1tlb. Harjasta T. 1930 -
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4.056, v. 1931 - 2.086 J a v. 193~ - 520 kg. sekä Tanskasta v.1930 

2.888 Ja v. 1932 - 188 kg. 

Tuont1tulli on 1160 kultapesetaa, vastaten noin 3150 pa

peripesetaa. 

Tukkuh11lD8. t 1fadr1d1ssa OTat, 

Gruyere 10180 pap. pesetaa kg:lta 

Parmesan 12:- " " " 
Roquefort 11:- " " " 
Hollant. edam 7:15 " " " . 
EspanJa1. " 6:- " " " 

~ . -
II. llIJNAT . - Virall1nen tilasto osottaa munien kokona1s-

tuonnin Espanjaan seuraavaksi: 

v. 1930 

1931 

22 .639.900 kg. 

22.706.000 " . 
1932 23.281.900 " 

1933 (1/!-31!X) 32.227.500" 

85.780.478 arvo kultapese
toissa 

40.001.237 " " 
~ . 

31.176.367 " • 

32.842.896 " " 
Tästä selviää, että. tuont1 on hyvin huomattua. Ja eteDkin 

1\1stU. silmiin se valta_ nousu, Joka viime vuonna on tallahtunut. 

Tuonnin 8UUI"UU8 Johtuu aHti, ettei kotimainen tuotanto TOi 1i

heakUA pe1t'dJ. kulutusta, J oka yksinUn lladricUssa nousee noin 

1I11joOJlUJl BUlaaDI päivässä. 

1'ärke1-.l.t 1n.on't1maat ovat ~kk1, Be1gia., :lQl)ti, Puola 

ja Portugali, joista etenkin Turltk1 ja Belgia Oftt SUUDIlattoaati 

11 sinne et __ v1entiäln tänne. 

Tuoreiden Jamien tulli on 10 ltultall ... taa (noin 23'- pape

ri ~esetaa) 100 kg. netw. 

'fukkub1Jmat va1hte1ent WOIIatta_Sti eli 14 Ja 27 ll&pe-

ripesetaa v1l.1l11l00 kappalHl~, riippuen "NodenaJasta Ja tar-
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111, Voi. Voi ta on tuotu Espanjaan seuraavat määrät: 

v, 1930 149 .000 kg. 899.960 arvo kultapese
toissa 

1931 55.500 

1932 18.700 

1933 (lII - 31lX) 5.000 

216.853 

56.994 

14.842 

Voin tuonti on siis, kuten edel1ä~levasta selviää, 

ollut aivan mitätön. EspaJlja1aiset käyttävät yleensä. voita vä

hän, korvaten voitarpeensa ö1j yl1ä., ja sitäpaitsi on jo ole

massa verrattain elinvoimainen voi teollisuus kotimaisen tarpeen 

tyydyttämiseksi. 

Voita on pääasiallisesti tuotu Tanskasta 400 ja 200 

gra.mman säilykerasio1.ssa. Näiden tulli on 1 a 50 1rul tapasetaa 

net toJdlol ta. 

Tukkuhinnat sä1lykevo1l1e ovat 4:85 tai 2:55 paperi-

pesetaa rasioide&painosta riippuen. 

IV I S11J)1karJa. Tuont1 Espanj&U, ilmenee seuraavista 

luw1sta : 

v, 1930 503.309 kg. 2. 264.890 arvo kultapeset01s-
sa 

1931 20.423 44.885 

1932 73. 354 93.338 

1933 (l/l-:Sl~) 101.535 131.255 

S1ipikarJaa on tuotu pääasiallisesti Banskasta ja Hol-

lanm;1.st& • 

Tulli on 1 kUltapesetaa nettokll01ta. 

V. JlähQX •• tf;y l1h., JäähdytetJD libaD kokcma1stucm-

t1 ~BpanJaaa osot~ s.uraa'Y1a lukuJa' 

T. 1 930 

1931 

1932 

1.500 q. 

19.300 

984.'100 

1933 (1!l-31/X) 1.031.aoo 

3.300 arvt mlt&peseto1ssa 

16.8'1& 

69'.678 

1SO.177 
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JääMytettyä lihaa tuodaan yksinomaan Ete1ä.-Amerikan 

valtioista. 

Tulli on 30 1rultasenttimoa: nett.okll01ta. 

VI. Pekoni. su01attu sian11!*. 

Pekonia Ja su01attua sianlihaa on tuotu Espanjaan 

seuraavat määrät: 

v. 1930 164.100 kg. 485.736 arvo kultapesetoissa 

1931 99.400 62.698 

1932 105.800 50.986 

1933 (1;1- 109.900 50.727 
31!X) 

Peko~ Ja suolat tua s1anlihaa tuodaan pääasiallisest1 

Yhdysvalloista Ja Jonkun verran mylSs Tanskasta . 

Tulli on 55 kultasenttimoa nettok1l01ta. 

VIIi Jlargari1n! . Kargari1n1ll tuonU Espanjaan 1l.un • • 

seuraaY1sta t i lastotied01sta: 

v. 1930 

1931 

700 kg. 

300 

3. 563 arvo kul tapeset01ssa 

330 

1932 5.800 

1933 (l!l-31!X)6.400 8.471 

Kargar1in1n t uonti tapahtuu pääasiallisesti Argentii

nast a J a Englannista. Tulli on 2 kUl~pesetaa nettak1lolta. 

_dellio1evaa8a ma1n1ttuJen e1intar:pe1den 118lka1 volw 

ta1s11n ne1ä mainUa tuore, savuat ama ton s1anliha (k1Dkut~. 

NUtä. on tuotu T . 1930 - 165. 120, v. 1931 - 60.902 Ja v. 1932 

37. 429 kUlt&pesetan arvosta. K1nkut QI1 tuotu auurimaks1 osaksi 
,.,,~_. 

Bansltasta Ja on n11de1l tulli ..". lI.1il~~ak1l01t&. 
On ku1teDkin otettava hUOII100n .ttl kalliit. kUlJetua, 

kUst4nmJk .. _, Jotka tu.l11 .Jlrun1uettua nousevat noin 10 :pa-
f I 
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~eri~esetaan kilolta, sekä kotimainen teollisuus, joka Yitm. vuo

atDa on huomattavasti kehittynyt, tuottavat vaikeuksia suomalais

ten k1nkkujen tuonnille Espanjaan. Sitäpaitsi on Barcelonassa saksa

laisten perustama yhtymä, erikoisalanaan korkeata luokkaa ole~ien 

n.k. York-ld.nk1rujen valmistaminen. )(YÖ8 Tanskasta tuodaan jonkun 

TeITan kinkkUa s?1lykerasioissa sen ostohinta on Imlkaan luettuna 

tullimaksu, muttei kuljetUskustannuksia, noin 10:- paperipesetaa 

kilolta Tähittäiskauppa-h1nnan ollessa 25:- paperi~esetaa kilolta • 

----------------

Kuten edelläes1tetystä kä.y ilmi, l1eneTät munat ja jOs

sa1d.n määrin myt)s juusto meikäläisistä maataloustuotteistamme ai

noat, joiden menest ks'llinen s1joittam1nenE~anjan markkinoille 

voi t1illa kysymykseCl. Lähetystö onkin Jo ~itemmä.n aj an kuluessa 

taloudellisissa katsauksissaan kiinnittänyt huomiota nä1hin mahdol-

• l1suuksi1n. Tahdon tä.ssä. suhteessa erikoisesti Yiitata edeltäjäni, 

osa&topWl1kkö Ors.smaan raportJiiin No . 3 Yi1me vuodelta, jossa 

esite tyt näk5kohdat edelleenkin ~itäT.lt ~a1kkansa, joten niiden 

toistaminen tässä. yhteydessä on tarpeetonta. 

Olen myös omasta kokemuksestani tullut siihen tulok

seflll etU UlUtI. käsin ~b4yt yritykset hankkia maataloustuotteu

le... markkinoita E~anJassa ovat ollee~ T.äbe~ rohkaisevia 

YientUi1.klt.i U._ osotYMn PDlttuvan k:11nnoatuksen "«\lokai. ~ten

k1n Yit.8 aiko1JLa oa JIimIll. u.ein -.al1tettu, ett.l. - YiIllt.1l11lt

k.et, Joiden puoleflll llhetyate cm neuTomlt 1IlJli •• tuoät11A kiia

nostuneita e~ala181a a.1' kka i ta klADtJmlln eivlt 01. la2Dkaa. 

TastaDBeet teht.y1ha tieduatelu1h1a. ftIII. on a1tlkiD Tal1t.ttaT"-
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pu kun suomalalset I!IUJIat, niin pienisnä. määrissä kuin mitä. 

tänne 011 tuotukin, Jo ollvat ehtineet saada hyvän nimen. 

Saman suuntaisla kokemuksia on t--Ilä ollut mu4llakin 

tahoilla. Madridin konsul1.mme Sr. Cortes, Joka Jo ennen n1m1-

tys~ on ollut kiinnostunut suomalaisten tuotteiden sijoit

tamiseen Espanjan markkinoille , 011 j o pari vuott.a sitten aset

tunut yhteyteen suurimpien munien vientili1kkelttemme kanssa . 

Eräs n11stä. oli lyltyest i vastannut, ettei heillä ollut kiinnostus

ta asiaan, koska he i dän koko vientinsä. jo 011 slj')itettu Saksaan 

ja Englantiin. rään toisen toiminimen oli konsulimme pitkie~ 

taivuttelujen jälkeen Sa.a.DUt kiinnostumaan Espanjan markkinoihin. 

Saa]Uneet koelähetykset olivat osottautuneet erittäin onnistu

neiks1, tavara 011 saapunut perille hyvässä. lru.nmossa ja hinnat 

011 todettu koh'tuul11siksi. Alku 011 ni1nmuodoin näyttänyt b.yv.I.n 

lupaaval ta, mutta pian 011 vaikeuksia llmexmyt sen vuoksi että 

lähettäjä huolimatta siitä että. hänelle nimenomaan oli llmoltettu, 

ettei munia saa tai 81 leimata, 011 alkanut lähettää. leimattuja 

munia. TästS. 011 syntyn:f~ lliljon hankaluuksia sekä agentille että. 

ostajalle. Kun aslasta 011 hllomautettu, 011 vientlli1ke alkanut. 

sekott leimattuja lIWlia le1mumattom1en joukkOon, asettaen lei

matut munat laat1kkojen pohjalle. Tämä menettely 011 johtanut 

siihen että ostajat olivat kieltäytyneet ostamasta mainitulta 

vienti111kkeeltl, ollen konsul!mme ollut pakotettu luopwaaan sen 

edustuksesta. 

JqGs Sevillan konsu11mlle, Joka on lII&&t&loustuotteidea 

tukkUkauppiaa, on osottamlt suurta kiinnostusta suomalaisten_ tuot

teiden s1J01ttaJl1seen. lWcUi hI.n on JIinulle kertOJlllt, o .... t k\l1-

tenldn kaikId hlnen yrityksensl raueDDe.et tybJi1n sen halut~ ... 

den VUOksi, Jota me1i.lll.1set Tientili1kkeet OTat oaottaneet. Jo -
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että. hänen tleduste1u1h1nsa edes 011s1 vastattu, 011 

ut harvinalsuukslin. 

kuulu· 

Al1ama1n1tut espanjalaiset liikkeet ovat lähetystö11e 

ilmoittaneet voivansa sijoittaa suomalaisia munia täkälä1s111e 

markkinoille . 

Luis Campos GranadoB , Lapa de Bueda 25, :Madrid 

The Ceub. Trading Co. Ltd , Geuta 

Fructuoso Diaz y Arias, Itds Veltzques , llalaga 

Dep6sitos Comercia1es S.A. , Los Madrazo ,Madrid 

Heinrich V. Re1n1cke, Apartado 434, Bl1bao 

Alimenticios Jurnet 5 • .1. , Barce10Da 

J oaqu:!n Borrego, Lagasc& 32 , lIadr1d. 

tä tulee suomalaisen juus t on vientiin EspanjaaJl o11si 

siihen kyllä mahdolliSUuksi a, mutta sen onnis tumisen edellytyksenä. 

011si että ta l aatunsa ]Uo1esta vas t aisi ostaj ien toivomuksia 

sekä että edustusta hoi tai s i päteTK j a hyvin Järj estetty agentti

verkost o. Tässäkin suhteassa on meikäläisellä taholla tapaht unut 

1a1m1DlytSnteJä. Aikanaan peruste t tiin, läh1nmii j uuston vimUä. 

sllmäll äpitbn, lIadrid1n pääkoDSU11nviraston yhteyteen wo1m1sto 

"Negoci ado Commeroial Hlspano\,FinlaDdes·, joka myös onnistui 

sij oittamaan eräitä. eriä rasiajuustoJ&-. Pian llmeD1 kUitenkin 

ostajien keskuudessa tyytJllitt.ölQ'yttl. sen johdosta että. sa.llB.saa 

rasiassa oleTlssa Juustopaketeissa oli havaittu huomat~v1a laa

~ueroava1suuksia sekä että pakkaukset 011~t olleet koTin vail11-

naisia, joten Juusto kosteuden va1ku~ukses"ta oli aenettlnT' ma

kunsa. :Bde11ee olivat ostajat olleet tyytJ]llli.t~a1I. sen Johdost& 

että llhet)'kaet olivat rtip~e' D.lWl _tkalla sekl ~ttei""t. 

suomalaiset T1eJlt olleet suostuneet note8ra.···n oit-h1DtoJa 

espanJalaisea .... tallaa ... Seurauksena tlatä. 011 että. aaio1ll1no 

menetti ostajapi1r1nal., Joten S811 toi.innan täyty1 lakata. lI1kUi 



• 

• 

- 16 -

minulla on syytä lUulla, ei suomalaisilla juustonviej1l1ä täti 

nykyä ole Espanjassa mitään vakinaista edUstusta . Madridin kon

sul1mme on kiinnostunut myöskin tähän asiaan, mutta mikäl.1 hän 

on minulle ilmoittanut ei hän toistaiseksi ole onnistunut pyrki

myksissään. nl1ulla1n1tun asio1m1ston toinen omistaja, joka on 

siirtynyt p01s Espanjasta, väittää nimittäin ed 11een omaaTansa 

yksinoikeuden juuston myyntiin, Taatien suuremman SUIDllall to1m1-

nimensä luovuttamisesta, mihin oikeudellisesti kestämättömään 

vaatimukseen konsul1mme ei ole halukas suostumaan. Olisi tietysti 

kovin suotavaa j os maataloustuotteiden vientlliikkeet osottaisiTat 

enemmän kiinnostusta Espanjan markkino1.h1n ja tässä tarkoituksessa 

käyt tä.1.si"fi. t hyväkseen Madridin konsul1mme tarjoamaa as1antunte-

ta. Omasta puolestani olen täysin vakuutettu siitä ett& hänellä 

on sekä kiinnostusta että kykyä asian menestykselliseen hoitam1-

seen. 
4 

Säännöl~n laiTayhteyden puute vaikeuttaa tietysti 

j ossakin määrin maataloustuotteiden vientiämme Espanjaan, mu.tta 

olisi Tiej~ tutkittava m1 tä mahdollisuuksia lahayhteyteDllle 

Stett1n11Jl, Uibeckiin, !.ntwer:pen11n ja Roueniin ja sieltä edelleen 

rautateitse EspanJaan tarjoavat. EpäUemättl raht1kust8JlJlUkset 

tulevat kall11ksi, IIIltta sen seikan ei pitäisi olla ested. l18.a

talouatuot~ittemme Tienni11e, koskapa esa. Puola on viime ai

ko1a huOlllattavasti l1sännJ1o 18bhml lIlnien .ientiua Espanjaan, 

Ta1kkak'. kulJetua tapahtuu yksinaaaan rautateitse. 

ToutokuaD & p:Dl 1933 annetulla asetuksella asetettiin 

elä1ntuott"~ "'DJIlSstelJll alais1ksi Ja 'Yaad1~t11.a n1i4ell tuontia 

erlko1alllpa. Via. vuoden JCNlukuwl 2'1 paDl umettu asetua ~uODll1D 

7leiseatl Jd.1D\US1Id. .. atI., JODka ra:partuJli kera ~bID mm 3 :paul. 



• 

• 

- 16 -

lSllettn lf1n!steri6öh, lienee ku1 tenkin lrumOIlD.l t e8' Maj ni tun 

asetuksen, Taikkei n1IIenomaist& päätöstl. siitä. ainakaan toi.

taiseks1 ole Olemassa. 

Liitteenä seuraa tätä. raporttia luettelo tårket.p1en 

suomalaisten vientitavarain tuont1l1 eistl. EspaDjaasa • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

F I N LA NDS BESK ICKNING Madridissa maaliskuun 5 p . 1934. 

No. 249/34. 

'0' / . /, /3 -·'7 

Ulkoasia1nminister1ölle • 

/ 

Täten on minulla kunnia myötäliittää 9 kappaw 

leena Madridin lähetystön raportin o . 5/1934 koskeva 

Suomalaisen pUumassan ja sellUloosan saarron 

lopettamista E§l?an 1assa. 
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drldi-

5/1934 . RAPORTTI n : 0 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ . 

Madridi .ssa q p:nä maalif:. kuu ta 19 ....... 34 . 

Asia : Suom~~§dn }Nu:ma§§an .1a ~~l

luloo§AA saarr on l cmett aminen ESJUW-

.1.aasa. . ...................... . .. 

Salainen. 

" / 'l r 
( 

Se s itkeä, kaikessa bil.1aisuudes a tapahtunut 

valistustyö. ,1 ota viime syksystä lehtien on mä"rätietoisesti 

täällä harj oitet t u sen saarron 10~ettam1seksi , j onka alaj s~~tii 
1-:. 

suomalainen ~uumassa ja selluloosa ~t j ulistettu Espanjan ~a-

~eritehtall1jain ~uolelta, on nytteillrnin osaltaan johtanut ~osl

tilvls11n tuloksiin. Kuten Ministeriölle jo olen s ehköttänyt, 

on n1.m1ttäin Espanjan ~a~er1tehtailijain liitt o,Asociacion Pa~e

l era, kokouksessaan viime helmikuun 27 ~:nä ilman IDi t~n ~erus-

teluja ~""ttänyt lopettaa suomal aisen ~uume.ssan ja selluloosan 

saarron sekä sallinut j ä sentensä jälleen solmia kau~~asuhtelta 

meikäläisten ~uuma.ssan- ja selluloosanviej ien kanssa . Tämän tie -

6.on ovat vahvistaneet Pa~elera Es~an;lolaD ~ääjohtaja Heredia ja 

yhtymän johtaja Araos. Pä;'.tökseen ll1tt.yy kokouksen yksi m1el1-

sesti hyvPksymä. varauma , että niiden suomalai s ten ~uumassa- ja 

selluloosatehtaiden, jotka valmistavat myös sanomalehti~a~eria , 

on sitouduttava olemaan myymättä, sitä Es~anJaan välillisesti 

tai välittömästi. 

JAKELUOHJE. 

Tavallinen ja lisäksi Suomen 

.... ~~~o~.~~!~! .... ~~~._~~~.-
r1tehta1tten Ylldistys, Suaaen 

~;·;;·1iijnUl-öösajtiCl.is·tj'i~"···-·-···· ... ............ . 

Jakeluohje malleja. 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lIalkai .... .. ministeriölle . 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukalin. 
Ei ulkomaaedultuksen. mutta ulkoasiainministeriön liedoi

tukalln. 
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~dellä kosketeltu ehto sisältää, mike~i minulle yksi tyi

sesti on selitetty, sen e~tä kun puumassa- ja selluloosatehtai-
/ 

den valm1stamaa sanomalehtipaperia myyclä?n ulkopuolella ESllan-

Jan oleville agenteille tai muille v?likäsille kontrahtiin on 

sisällytettpvä klausuuli • not t o be reeXllorted to 8pain -.51-

tÄpaitsi on minulle huomautettu, kuinka tärkeätä on, että tätä 

ehtoa vasta1st&u elkkauksien välttämiseksi noudatetaan sekä että 

j os rikkomuksia havaitaan tapahtuneen suomalainen myyjä tehdään 

niistä vastuunalaiseksi o 

Asian suotuisaan tulokseen on osaltaan myös vaikuttanut 

sen oikeudenkäynnin peruuttaminen, jonka Lauritzenin laivalinjs 

011 vireille:parumt eräitä espanjalaisia psperitehtaits vastaan, 

vaatien heitä korvaamaan l aivayhtiön Arentz & 7astesonin kaval

lusjutun yhteydessä kärsimän valun on. Olen ollut tilaisuudessa 

itse toteamaan, että tämä peruutus on tehnyt hyvin hyvän vaiku

tuksen ja jOhti se myös siihen että se vastahaaste, jonka eräät 

täkäläiset paperi tehtallij a t ens inmaini tun oikaldenkäynnin yhtey

dessä olivat vireille:panneet Puuhiomoyhdistystä vastaan peruutet-

tiin. 

Asiassa aik~isemmin espanjalaiselta taholta esitetyistä 

korvausvaa t1muksista ei m~skään ole ollut mitään puhetta saar· 

ron 10pettam1s~Ätöksen yhteydessä. 

Harjoittaessaan edellämainittua valistust~tä on asian

omaisille koetettu selittää, ettei PuuhiomOyhdistys voi olla 

minkäänlaisessa vastuussa vah1ng~a, Jotka heidän agenttinsa te-

kemät kavallukset ovat vo1Deet aiheuttaa espanJalaisille ostajille 

sekä ettB. se- nurjamielisyya, jota mainitun kavallusjutun yhtey-
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dessä , l~hinnä Papeler a Espanolan puolelta, on lietsottu heitä 

vastaan on ollut kaikkea perustetta vaill a . Sitäpai tsi ja teh

däkseen tyhjäksi alituisesti toiste tut ~ditteet, että suomalai

set sanomapaperit ehtaat , myymällä Espanjaan tuotteitaan alihin

toihin ja siten painamalla alas yle:l,.sen hintatason, olisivat 

pilanneet Espanjan kotimaisen paperiteollisuuden markkinat , an

nettiin jo vi1.ne syksynä Espanjan paperitehtaiden liiton kokouk

selle San Sebastianissa autent1set tiedot Suomesta ~sPan0aan 

viime vuosina viedyn sanomapaperin myyntihirmoist&. ja m.äliristä. 

Tällä selvityksellä tahdottiin nimittäin asi anomaisten tietoon 

eittämät~ömästi saattaa , kuinka vähäpätöis tä suomal aisen sanoma

}J&perin myynti Espanjaan 011, verratt una esim. sekä Buotsin että 

Norj~myyntiin, sekä kuinka aiheettomia esitetyt syytökset olivat . 

Edelleen annettiin asianomaisten j o alunpitäen selvästi tie t ää , 

että heidän saarron lopettamiselle asettamair ehto~a, nimittäin 

sanomapaperin viennin l opettamiseen Suomesta Espanjaan e1 mis-
I 

sään tapauksessa tultaisi suostumaan. Tämän lisäksi on liiton 

jäseniä henkilökohtaisesti val1stettu laskelndlla siitä, kuiDka. 

paljon he menettivät sillä että heidän oili os.tettava raaka-aineen" 

sa kall11mmalla vaikka huokeampaa raaka-ainetta 011 Suomesta saa-
I 

~v1ssa, toteaminen. joka ei suinkaan ole: wb1 rnrni n va1kuttanut 

tyytymltttsmyyd8ll :pubkeamis88J1t ja rintaman murtumiseen. 

Kllsitykseni mukaan 011. asialle suureksi eduksi, ettei 

$iinl tarvittu turvautua viralliseen diplomaattiseen esiintymi

sam. BspanjaD hallitus, Joka koko ajan k1istäml.ttIL on ollut nii

den Suomeen kohdistettuJen tODenp1te1den ulkopuolella, 011s1 tue

k1n ~01nUt s111e mUUn etU yks1tyiDen espanjalainen ;yhtJIIII ol~ 
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J?äättänyt raaka- aiD.eostoissaan sivuttaa eräät suomal aiset myy

Jät. TäyQellisest& tai etfektiiv1sestä boikotista Jonkun vas a 

lauseen perusteeksi ei myösk&än olisi voitu ~uhua, koska esim. 

O.Y. aldhof Ja Diesen Wood Co. olivat olleet saarron ulkopuo

lella ja koska Puuhiomo- ja Selluloosayhdistyksenkin mottel ta, 

joskin. piene1ll];liä eriä, oli saartoaikana toimitettu KatalOniaan. 

Dipl omaattinen väliintulo olisi niirumJ.odoin kaiken tOdennäkölsyy-

den mukaan ollut ei ainoastaan tulokseton, vaan olisi se voinut 

olla omiaan laukkaamaan espar.jalaisten korkealle kehittynyttä 

kansallista itsetuntoa ja niinmuodoin vaikuttamaan hä1ritsevästi 

vastaisiin kauppaSlhte1siin molem:Pien maiden väJ.i1lä.. Sen li

säksi olisi tuollainen esiintyminen voinut asettaa vaaranalai

seksi Suomen ja Es:panjan välisen kauppasopimuksen , jonka irti

sanomiseksi paperitehtailij a t lukuisissa tilaisuuksissa olivat 

uhanneet ottaa alotteen. 

Koska asia näinollen on saatu päiväjärjestyksestä 
~ 

pois ilman mitään sellais1a toimenpiteitä , j otka {vaIkUttaa häi-

rltsevästi vastaisiin kaup asuhtelsi1n espanjalaisten ostajain ja 

suomalaisten myyJä.1n väJ.illä, o11si mielest.än1 suotavaa, että. 

kauppavaihdon Jälleen tultua normaaliseen käyntiin jotkut Puu" 

hiomo- Ja Selluloosayhdistysten Johtomiehis"tä tavanmukais111a 

liikematkoUlaan esm. ensi syksyn! poikkea1s1vat Espanjaan sol" 

mimaan henkilökohtaisia tuttavuuksla täkäläisen paperiteoll1-

suuden Johtomiesten kanssa. 
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Jladrld1ssa maaliskuun 19 p. 1934. 

Ulkoasla1m1n1sterlölle. 

Täten on minulla kunnia myötäl11ttää kuutena 

kappaleena 1fadridin lähetyst6n raportin no. 6/1934 koskeva 

:lspanJan valuuttaa. 
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Espanjan ulkomaankaupan yhä lisääntyvät vaikeudet ovat 

aika ajoin aiheuttaneet täkäläiset vientipi1rit valuuttaviranomais· 

tan kanssa ottamaan pohdittavakseen kysymyksen pesetan arvon mu· 

kauttamisesta ulkomaankaupan tarpeita silmälläpitäen. TOistaisek

si ainakaan eivät asiassa käydyt neuvotte+ut liene johtaneet mi

hinkään tuloksiin. Tähän asti seuratun valuuttapol1ti1kan revi

sio1la on kylli kannattajia j a hallituksenkin taholla my8nnetään, 

että viejien sensuuntaiset pyrkimykset ovat oikeutettuja, sitä 

enemmän kuin peseta viime aikoina on o~ottanu' nousevaa suuntaa 

lIIJiSs kultaan verrattuna, mutta siitä huolimatta ei mainituissa 

~i1reissä kuitenkaan oltane taipuvaisia ki1nn1t~ämiän huomiota 

~uheisi1n niistä kansantaloudellisista eduista, joita pesetan kan-

sa1D.vSl.isen arvon alentaminen toisi mukanaan. 

Kysymys on taas tullut ajankohtaiseksi kun ulkomaa

laiset ammattllehdet, m.m. Financial News, ovat levittlneet ~

Jt Espanjan valuutan devalvo1nnista kuudenneksella sen nykyisestä 

arvosta. 'rIId. huhUD en antanut aihetta EspanJan uudelle valtio" 

varaina1n1sterl11e viralliseen selitykseen, Jossa hän kumoaa ta-

JAK ELUOHJE: 

Tavall1nenJa Suomen Paperiteh-

....... ~.!~~~ ... ~~~~~ .. _ ... _ ........... _ ............... -_ ... .. 

UI 2: A 4. 

Jake luohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lill kll .... mlnl.terIOlle . 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukliin. 
EI ulkomaaedul tukaen, mutta ulkoallainmlnilterlOn tledoi

tukalin. 
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tegor isesti ulkomaalla liikkuvat huhut pesetan arvon alentamisesta. 

Kikäll tilannetta voidaan arvost ella on mainittu peruu~ 

tus tos10lojen mukainen. Viranomaiset näyttävät edel leenkin p1tävän 

k11nn1 siitä että on tärkeätä, että Espanjan valuutta kultaan näh

den on vakavarainen j a k1eltäyt~t, sen VUOksi antamasta kannatus· 

taan pesetan arvon alentamiseksi. 

Voidaan syyllä kysyä/ JOhtuukO tämä. kanta Jostakin sopimuk" 

sesta Ranskan kanssa va1 r11pJlUUko se ~ohdistat jotka ovat ris· 

4t t1ri1dassa vallassaolevan kä.s1tyskannan kanssa .niistä edu1sta, Jot

ka manipulo1m1nen kansa1nv§~1sest1 al1arvioi dun valuutan kanssa voi 

• 

t uoda mukanaan. 

Toinen asia on sitten, kauanko nykyistä suuntaa, ottamalla 

huC81o'on EspanJan ulkomaankaupan tukala tilanteen, kaikesta hy" 

västl tahd.osta huolimatta, kyet.ään pitämään. 

Että Espanjan valuutta aivan ~i1me pä.1vinäkin on osottanut 

eneDl1llän nousu- kuin laskusuuntaa on merkkinä. si1tä, että kansain

v~l1set rahamiespi1r1t arvioi~t kylmästi viimeaikaisia poliitti

sia tapahtumia täällä, eivätkä anna~ niille suurempaa kantavu~tta, 

kuin lI1b1:I. De ansaitsevat, eräit.ten Suomenkin lehdistössä. jUlkais· 

tuJen kirJeenvaihtaJ1en kaikista li~teluista huoltaatta. 

J~?u~~ .. ~) 
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kappaleena lladridin lähetystön raportin no. 7/1934 kOs-

keTa 

Sisäpoliittista tilannttta R§PapJaasa' 
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VUme joulukuun vaalien jälkeen muodostetun, :pääasial

lisesti radikaaliseen keskustapuolueeseen nojautuvan Lerroux 9 n vä

hemmist6hallituksen asema osottautui, kuten odotettavissa olikin, 

ennen pitkää kestfmätt6mäksi sen johdosta että radikaalisessa :puolu

eessa alkoi ilmetä vakavia sisäisen rakoilemisen merkkejä. Se :painos

tus, joka sekä oikealta että vasemmalta kohdistui hallitukseen, tar

koituksessa pakoittaa sen selvästi ilmaisemaan polit11kkansa yleiset 

suuntaviivat, loihti esille hallitus:puolueessa jo kauan kyteneen eri

:pllraisuuden Ja pian olikin havaittavissa k.ahden eri sivustan wodos

tuminen, Joista toista elähytti my6t~mielisyys oikeistopuolueiden, 

toista taas vasemmisto:puolueiden :pyrkimyksille, :puolueen mi tenkin 
~os:pä1n 

edelleen ~JsJesSl ehelnä. Koska molemmat sivustat olivat edustet-

tuina my6s hallituksessa, kuvastuivat nämä eripuraisuudet my6s sen 

keskuudessa Ja huolimatta Lerroux'n kaikista ponnistuksista :pitää 

hallitus koossa, ei hän voinut välttää kolmen, hallituksen vasempaan 

sivustaan kuulu'Y8n Jäsenen eroamista. Näiden joukossa oli huomatta

vin sisäministeri, entinen pääm1D1steri Kartine5 Barrios, Joka on 

radikaalisen puolue_ va1kutunaltais1l1pia jlsenil Ja joka lerroux'n 

JAKELUOHJE, 

... ___ .!!.!~l~~~ .... _ .... _ .. _ ....... _ ............................. . 

UE 1: A .. 

JakeluohjemaUeja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal .............. ..... miniaterIlIlle. 
Ei ulkom .. edu.tukaen tiedoltukaiin. 
Ei ulkom .. edu.tuk ..... mutta ulkoaaiainminlaterilln tiedol

tuk.nn. 
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kanssa kilpailee JOhtaja-asemasta puolueessa. Koska osittaisen halli

tuspulan syntyminen ei aiheutunu~ cortesin ep~luottamuslauseesta, oli

si Lerroux ollut taipuvainen rajoittamaan sen eronneiden ministerien 

vaiht~seen uusiin miehiin, mutta tasavallan presidentti ei suostu

nut siihen, vaan sopusoinnussa menettelynsä kanssa aikaisemmissa vas

taavanlaatuisissa tapauksissa, vaati hän että hallituksen kOkonaisuu

dessaan olisi ~ttava, jotta hänelle jälsi vapaammat kädet ryhtyessään 

neuvotteluihin UlJden hallituksen muodostamisesta. 

Koska oikeisto jatkuvasti oli haluton ryhtymään hallitus~ 

vastuuseen, eivät neuvottelut voineet johtaa muuhun t ulokseen kuin että 

Lerroux vielä kerran muodosti hallituksen, joka kokoonpanoltaan oli 

miltei samanlainen kuin edellinen. Eronneiden ministerien tilalle ni

mitettiin kaksi puolueen oikeistosivustaan kuuluvaa radikaalia sekä 

yksi riippumaton, kansainliittopiireissäkin hyvin tunnettu suurlähet

tiläs Parisissa Salvador de Kadariaga, joka nimitettiin opetusminis· 

teriksi • 

Tapahtunut ratkaisu ei kuitenkaan ole millään tavalla hel

pottanut tilannetta Ja poliittinen ilmapiiri on edelleen yhtä epäselvä 

kuin aikaisemminkin. Vaikkakin hallitus rekonstruointinsa Jälkeen on 

siirtynyt jllle8ll askeleen oikealle ei sillä oikeiston tah,olta kuiten

kaan ole odotettavana mytStämiel1sempU suhtautumi'sta kuin edeltäjän

säkään sai osakseen. Kuvaavana oikeiston suhtautumiselle uuteen halli

tukseen mainittakoon heidän johtajansa. Gil Rob1esin avomieliset sanat, 

ettei Lerrous o1i*ilston s1lll1ssä ole muuta kuin sitruuJla, josta on pu

serrettava niin paljon mehUa kuin mahdOllista, mutta että niin pian 

kU1n hu~taan, ettei aUDI. ole enää mUUn pusertwsta, heitetään 

kUori käytt6kelvottaaana pois. 

Uudella hallituksella on vastassaan samat buolet kuin sen ed 
, e1-
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täjälläkin. Kysymykset katoolisen papis t on asemasta, poliittisten ri

kollisten armahduksesta ja suhteet Vatikaaniin ovat oikeiston hellän 

huolenpidon kOhte&.na. Etenkin viimemainittu kysymys on hyvin vaikeasti 

selvitettävissä, koska Espanjan perustuslakia sä;; tä:'lä kansall1skokou5 

on ratkaissut kysymyksen valtion ja kirkon erosta kiinnittämättä huo-

miota sen käytännöllisen .toteuttamisen edellytyksiin. Kun asimnyt 

on ryhdyttäv,ä järjestämään, tulee esille useita kirkkokuntia koskevia 

hyvinkin arkaluant o sia kysymyksiä, joiden ratkaisemi~, jos perus-
L 

tuslain nykyisistä säännöksistä aiotaan pitää ki~, tule ... jOhta-

maan miltei ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. 

Oikeiston vaatimukset eivät kuitenkaan rajoitu yksistään 

näihin ky.,myksiin. Se vaat11 niiden lisäksi tarmokkaita toimenpiteitä 

yhteislcw'lttarauhan säilyttämiseksi Ja eritoten synUkalistisen ja anar

kistisen ki1hoituksen ehkäisemiseksi, mihin ki1hoitukseen sosialistit, 

epätoivoisin! musertavasta Yaalitappiostaan, suhtautuvat lievimm1n sa

noen passiivisesti. 

1Iutta jos oikeisto s11s tuottaa hallitukselle alituisia huo· 
&-

lia, ei vasemmistokaan tee sen toimintaa helpommaksi. Kaikissa oikeis

ton pyrkimyksissä yhteiskuntarauhan vaki1nnUttamiseksi näkee vasem

misto hyökkäyksiä tasavallan olemassaoloa vastaan, jonka pelastamisek

si sen on pantava liikkeelle kaikki käytettlvissä olevat voimansa. 

Viime aikoillla onkin osottau1llnut merkkejä siitä, ettei va

semmisto hlik6ile keinojen valinnassa. On yleisesti tunnettua, että. 

Espanjan sosialistit ovat hpin organ1soidut Ja viime viikkojen lakot, 

'jotka kuitenkin olivat eneJlllllD kokeiluJa v01ll1en JDittaam1seksi, o'Yat 

antaneet tUkea s111e tosiseikalle, että Joukot o'Yat valll1it seuraa

aan Johtajiensa J)1en1ap11k1n viittauksia. Hbl lakot, Jotka, lDlten 
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kirjaltajalakko, olivat luonteeltaan täysin pOliittisia, ovat kiel

tämättä herättäneet määrättyä terrorin tuntua ja antaneet jonkun

laisen esimaun siitä, m1~älaiseksi tllaDM voisi muOdostua jos 

sosialistit todenteolla yhtyisivät samaan rintamaan äärimmäisyys

ainesten kanssa toteuttaakseen koko maata käsittävän yleislakon, 

jonka ryhtymiseen uhkauksia ei suinkaan ole puuttunut • 

Toistaiseksi ei tilanteen vakavuutta kuitenkaan ole liioi

teltava ja senpä vuoksi onkin erPiden täkäläisten ulkomaalaisten 

kirjeenvaihtajien bälyyttävät uutiset eri maiden lehdistöissä .,11-
me päivien tapahtumista täällä herättäneet oikeutettua su~ttumusta. 

Hallitus on myös kiinnittänyt huomionsa siihen ja vastapainoksi 

päättänyt perustaa virallisen uut.1stoimiston, jonka tehtävänä. on 

niiden lähteiden selvillesaaminen, Joista RspanJaa koskevia ten

denss1mäis1ä ja vääriä tietoja levitetään ulkomaille sekä. toiselta 

puolen toslolojen mukaisten tietojen levittäminen • 

Mitä. täPlIä tapahtuneisiin suoranaisi1n väkivallantekoihin 

taas tulee, e1 niidenkään merkitystä. ole y11arvioitava. Kyönnettä

-y,ä tosin on, että. niiden lukwlläärä. viime v1ikkoiDa on ollut taval

lista suurelll,P1, mutta t01sel ta puolen niitä. on p1dettävä Rspanjalle 

krooni1l1sina i1m1öinli.. Jos i8panjalainen tarvitsee purkaa tunteen

., olkoonpa s1tten k7seeesi. henkilökohtainen v1ha11l1e., poliittinen 

TastustaJa taI EstaSlkka1suus, on pOlllll1n beItt.lm1nen _1 a.m;pWl1nen 

hänelle tuollaisen 1unnePlrkaUkaen luonnollinen 1lIIl1su. !bIDlaa

tui811n 1l1l16Ih1n 81 n11n1modoin ole aihetta sielll~W. II1tUn Jh

telslolMa' le Si Dlnsl n.arall1sta ttbkaa ...... JulkiseB8& 81 ........ tun

ne'. espanJalainen sanoikin tUODllo'tain alleldrJ01tt.anaelle lakeis

ten Tb1ftl'a18U11ks1en tulla .. a puhe8ka1, attl ne OTa' ~t \a-



.' 

• 

J 

- 5 -

keet . siitä, ettei mitään yllätyksiä ole odotettavissa, IIUtta etU, 

jollei esim. Barcelonassa pitempään aikaan ammuttaisi tai ~eitet. 

täisi pommeja, vOitaisiin epäillä Jotakin vakavampaa olevan valmis· 

telun alaisena. 

Hallitus on kuitenkin nyttemmin kiinnittänyt huomiota tä

hän rikollisuuden huomattavaan kasvuun Ja valmistaDlt lakiehdoruksen 
/ 

JOSS& kuolemanrangaistus ehdotetaan otettavaksi käytäntöön törkat.-

mistä rikoksista • 
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Irnin alueQg valtaamista. 



• 

Madrid1-.......... ................. ......... .......... SSA OLEVA LÄHE TYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: o 8/1934. jn f'- '--l7 
.-, ')1 rl.t 

K.a:~1.:ä.:1. .... ssa ~.1. ... p: nä huhtl ..... kuu ta 19 .. ~.~.~. :z/ §:... 0;; '-1.] . 

Asia: / 

Espan,1an ulkopolitiikka ei ole pitk??n aikaan osottanut 

ainakaan ulospäin huomattavissa olevia aktiivisuuden merkkejä. TämB 

lienee jOhtunut osaksi siitä että ulkopolitiikan johdossa on t apahtu

nut alituisia henkilömuutoksia. osaksi taas siitä että sekavan sisä

pol11 t tisen tilanteen sel vit täminen on vaa tinu t osakseen hallitusten 

kaiken työn .1 a tarmon, .1oten aktiivisemmalle ulkopolitiikalle ei ole 

ehditty omistaa huomiota. Aivan viime aikoina on kuitenkin sattunut 

pari t apausta. ,1otka viittaavat kasvavaan toimeliaisuuteen ulkopoli

tiikan alalla, nimitt?in EspanJan alotteesta t ehty n.k. :pUOlueettOmien 

valtioiden demarche varustusten supistamiskysymyksessä sekE Ifnin 

alueen valtaaminen. Edellinen ei näytä t ??llä herettäneen juuri mln-

k ·?nlaista huomiota. Lehdistö ei ole lainkaan kommentoinut sitä j 'a 

ne asiaan :perehtyneet henkilöt, .1 oiden kanssa asia on. tullut puheeksi, 

ovat tuntuneet suhtautuvan s11.hen varsin skeptl1l1sesti. Sitävastoin 

on konseljipresidentin julkisuuteen saattama tieto Ifnin alueen val

taamiseen ryhtymisestä her?tt~nyt yleist! mielenkiintoa kaikissa pii

rais., sosialisteja lukuunottamatta, ja tapahtuma tulkitaan jonkun

laiseksi herll..äm1seksi siitä horrostl1asta, johon Bs~jan siirtomaa

politiikan arveltiin Jo lopullisesti vai:puneen. 

JAKELUOHJE. 

Ta "ftll1Den 

.... " 4. 
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T .... lllnen. 
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"'alln • 
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Koska t?m2 asia , joka tosin itsess~ ~n ei ole mikä?n suur

poliittinen kysymys, ei ole ai van mielenkiintoa vailla, siinä kun 

ainakin v?lillisesti on kysymyksess? myöskin muiden v.altioiden kuin 

Espanjan intressit. sekä koska ulkomaan l ehdistö, joka yleensä varsin 

laa.1asti selostaa J;a l jon V?h?pE töisempi "kin asioita, ei ole asialle 

omistanut erikoisempaa huomiota . lienee lyhyt selostus asiasta pai

kallaan. 

Itnin alue on pinta-alaltaan noin 2 .500 neliökilometriä ja 

siJai tsee Afr ikan 11:insirannikolla Marokon ete l~lella r anskalaisen 

suojelualueen ympäröirn?Dä. Alkuasukkaat, ,joiden lukuln?är ä nOlillSee noin 

20 .000, harjoittavat kar,janhoitoa .1a kalastusta. Jo katoolisten ku-

ninkaitten aj 011 ta 1500 l uvulla on Espanjalla ollut alueeseen saman

tapainen ki1st~mätön suvereni teetti kuin C9.l -ifa'n ja :Me llillaankin, 

mutta kaikki tEhänastiset lukuisat yritykset käytännössä toteuttaa 

s i tä asuttamalla alue ovat e"p~ onni stuneet huonon organisation .1a mEiärä 

tietoisen .10hdon puutteessa. Kun nyt Banska ?skettäin on perinpohjaises 

ti ja, kuten v?itetE?n, lopullisesti rauhoittanut Marokon, katsottiin 

aj ankohta t ??llä sopivaksi viel f kerran ryhtyä puheenalaisen alueen 

valtaamisyritykseen. Tapaa tosin renkllöitä, ,jotka väittävät, ettei 

tuumasta tälläk~?n kertaa olisi tullut mit ään, ellei Banska olisi pa

kottanut Espanjan aktiiviseen tOimintaan, uhaten muussa tapauksessa 

itse ryhtyä tarpeellisiin tOimenpiteisiin rajoJensa suojelemiseks1. 

~mfi seikka on tietyst1 vaikeast1 kontroll01tav1ssa, mutta tosiasia 

on, että osa Banskan kukistamista kapinallisista oli johtajinaen 

paennut Ifn1n alueelle sekä et(ä ranskalaiset joukot a.1aessaan heitä 

takaa .10 olivat edenneet ra.lalle saakka. Kieltämätöntä lienee myös, 

että niin kauan kuin Itn1n alue 011si käytettäv1ssä ~alle viha

mielisten heimojen t17ssijana uusia kap1navalm1st.)~la varten, olisivat 

Marokon raUho1.ttam1seD saavutukset alituisessa vaarassa. 
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Poliittis-sotilaallisen merkityksensä ohella on Ifn1n 

alueella myös strateeginen me rkitys . Alue sijaitsee sen lentoreitin 

varrella. joka Ranskasta Dakarin kautta ,johtaa Etelä Amerikkaan jota
/ 

paitsi suunnitteil~ olevan raut atien Saharan poikki täytyy kulkea 

lueen läpi. Niinik?Fn on puhuttu l aivastotukikohdan rakentamisesta 

Ifn1n rannikolle. Ei myöskä?n valtaamisen kaupallista merkit tä ole 

aliarvioitava . Alueella lienee huomattavia luonnonrikkauksia, kuten 

kalisuolaa .1a fosfaatte.1a, jotapaitsi alue suunnattomien l aidunmai tten. 

• sa vuoksi on hyvin sopiva lampaanh01dolle. Niinik??n lienee rannikko

kalastus kovin tuottois'aa. 

Keskustellessani asi asta Ranskan t~k2l?isen ambassaadi 

neuvoksen kanssa, huomautti hän, että Lerroux'n selostus parl amentissa 

siitä, e t teivät valtaustoimenpiteet olleet vaatineet yht ??n l aukausta 

sek? että va taaminen oli tapahtunut t äydellisessä YhteiSymm2~kSeSSä 
heimopäHl1kkö.1en kanssa, jotka olisivat vakuuttaneet 10.1aalisesti 

al1stuvansa Espanjan valt10maMin alle, oli aivan ennenaikainen .ia 

että Espanjalla, päJittäen Ranskan kokemuksista Marokossa, tulisi vielä 

4t olemaan paljon huolia ennenkuin mistään lopullisesta valtauksesta 

voitaisiin puhua. H~n viittasi myöskin siihen maMollisuuteen, että 

Saksasta toimitettaisiin alkuasukkaille aivan uusimallisia aseita, 

joka seikka voisi t =ydellisesti muuttaa tilanteen. Viimemainittua 

seikkaa ovat myCSs tEiJ(äl~1set korkeimmat siirtomaaviranomaiset .1ulki" 

suudessa kosketelleet. huomauttamalla. että Ifnin alueen valtaamista 

suoritettaessa olisi otettava lukuun myös eräiden euroopiCa1sten ai

DSsten ki1hoitusty5 sekä heidän toimintansa aseitten toimittamiseksi 

sikUäis111e alkuasukkaille. lly5s lehdist15sd. on ollut uutisia l)8Xista 

:lspanJan wsilll ~hdystl Saksan l1p:pua k~yttävästl laivasta :p~äJDliJ.

r~m;~n .l.t'rikan lf:5nsiranm4 kkO, .101den liikkeitä. :lspanjan la1vasto 0Ill 
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saanut m~?r? yksen t arkoin seurata sekä tarvittaessa ryhtyä. tarpeel 

li.iin ehkeisyt01menPite~ ~ ~~'~~~~~~~~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINlANDS BESKICKNING 

No. 650/34. 

Madridissa toukokuun 7 p. 1934. 

/J 1'iJ.- . q.f Jy 

/~- -JY .'g / 

Ulkoasiainministeriölle • 

Täten on minulla kunnia myötäliittää kymmenenä kap~a

leena Madridin lähetystön raportin no. 9/1934 koskeva 

Työselkkaus~en vaikutusta Espanjan talouselämään. 

V.a. As1a 1nhoHaja ~. 
,/ 

,./ 
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Madridl- . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 
9/1. 934 . 

Madridi ssa 7 p : nä touko ... kuuta 19 ..... ~.1 . / J 1'1 -< M 

11;, -./ '1 
Asia: .. Työsel kkausten v§.i kutu§ Es -

pan.1 Rn k .lousel ;;!!lär n . ............................... .. . 

Espanjassa j at kuvasti vallinneen levottoman sosiaalisen ti

l an ulkokohtaisina merkkeinä ovat ai kaisemmin olleet lukuisat . mutta 

nopeasti likvidoidut työselkkaukset . Nä ihin saavutuksi in eivät kumouk

selliset ainekset kuitenkaan e ;;'- n"ytä tyytyvän, vaan suuntautuu 

dän toimintansa nyttemmin pitkäaikaisten lakko,ien ,järjestämiseen, 

den tarkoituksena on. k:'yttä1ll2ll? pal kkariitaisuuksia muodollisena ai 

heena . suunnata j 1?r.iestelmä.l lisiä hyökk1:iyksi ä Espanjan t alousel1?män 

elinhermoihin • 

Niinpä on Zaragossassa j o toista kuukautta kestänyt yleis

l akko t::ydellisestl lamaannu ttanv+J kaiken teoll isen elämän t ässä t är

ke" ssä teollisuuske skuksessa j a hallituksen kaikista sovi t teluyrl tyk

sistä huolimatta ei sitä toistaiseksi ole saatu päättymään. Valencias

sa, Esp~jan toiseksi tärkeimmässä satamakaupungissa . on yleislakkO 

tosin nyttemmin p ' ättynyt. mutta metallityömiesten l akko Madridissa, 

,1 oka on kestänyt kolmatta kuukautta Jatkuu edelleenkin, puhumattakaan 

useista muista t ärkeissä teollisuuskeskuksissa puhJenneista vähemmin 

laajakantoisista lakkoliikkeistä. Kuvaavana tilanteelle on myös, että 

äärimmäisyysainesten onnistui viime kuun lopulla t äydellisesti para

lysoida kaiken liike-elämän Madridissa 24 tunniksi vastalauseena sen 

JAKELUOHJE: 

.. __ !~!~l~!~.1~ __ .~?~ .. ~~.~~~~t 

....... ~tll.~~.~_~.~~ .t .. ~~~~~ ... ~~~.~~~p1 

~;·~;-~!~~i~~~~l~i~~!·~i~t~~~~~ 

Jakeluohjemalleja : 

-Tavallinen, 
Tavallinen ja " alkai miniat erllllle. 
EI ulkomaaeduatuka ... tledoltukalln . 
EI ulkomaaeduatuklen, mutta ulkoaaiainmlniater illn tledai

tukalln. 

stys. 
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jOhdosta ett" hallitus 011 sallinut er<::~n oikeistojEirjestön pit1:ii? mie 

l enosltuskokouksen Escorialissa . Arveluttavinta on, että t ?ll aiset l ak

koilemiset ovat yhä lis?~ntym" s s1? koska kokemus on osottanut, että työ

l;;isten useimmissa t apauksissa on onnistunut saada l"pi vaatimuksensa . 

Tällaisten olosuht eiden vallitessa on ymmärrettävää, että käsi

t ys ulkomailla t 'Y'läisist" olois ta voi muodostua hyvinkin ep"edulli

seksi seki> ett" erikoisesti ne. Joilla on taloudellisia etuja tä"llä 

va lvottavina levottomuudella suhtautuvat kauppasuhtei den vastaiseen ke 

hi tykseen , sitä enemmän kun ulkomaisen s omalehdi stön ilman mitä"n se -

littävi~ huomautuksi a .1 a huomiota heI.:i:it t <:: vin otsakkein levittämät uuti

set ovat omiaan lisäämään liikesuhteil a vahingollista levottomuuden 

tuntua . 

Joskaan siis ei voida olla lukuunottamatta niitä vahin~ollisia 

seurauksia Espanjan talouselämälle, Joita t äkäl""ist'en :polii t tisen ti-

lanteen äkillinen huonontuminen voisi tuoda mukanaan, ei toiselta PUow 

len voida sivuuttaa sitä tosi seikkaa, että yllä selostetut t apahtumat 

ainakin toistaiseksi ova t ihmeteltävän v"hän vaikuttaneet Espanjan ta

louselämän luonnolliseen kehitykseen. On kieltämätöntä., että tWlålrin 

vallitsee t aloudellinen pulakausi, mutta tämä .johtuu suurimmaksi osaksi 

yleisestä maailmanpulasta, jonka vaikutukset luonollisesti ova t ulottu

neet tännekin, kuten kaikkialle muuallekin. Poliittisten ja s osiaalisten 

levottomuksien aikaansaamat häiriöt, .1otka täällä ovat jatkuneet .10 

usea.mpia vuosia. on Espan.1an talouselämä. sitävastoin osottanut voivansa 

kesteÄ ilman vakavampia haittOja. 

Erikoisesti on todettava se tyyneys, .1 0lla t ?kälä.iset liikemie

het suhtautuvat tilanteeseen. He viittaavat siihen että Espan.1assa .10 
/ 

monarkian aikana oli aika ajoin verisiä. lakkomellakoita ilman että kaup'" 

}Ia .1a teollisuus sen enempä~ klrsivlit siitä. .1a tämän perusteella he toi

vovat etteivlit nyky1setk~n yhä lisläntyvlit vaikeudet muodost~ ylitse-, 
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~~~semÄttömiksi maan talousel~BWlle. On tietysti vaikeata sanoa. rii~

puuko temEi käsitys ehkä jossakin m?1:irin t~m?n kansakunnan huolettomasta 

luonteesta, mutta ett? siihen t··ytyy olla jotakin perusteltua aihetta 

voiQaan päättää siitpkin , että t?~älpiset ulkomaalaiset l1ikemies~iirit 

suhtautuvat tilanteeseen samalla t avoin. kuten lukuisissa tilaisuuk

sissa olen voinut henkilökohtaisesti texleta . Seikka •. 10ka myös on otet

tava lukuun tässä yhteydessä, on kansainvälisten ra~miespiirien käsi

tys tilanteesta, .1 oka lä.hinn? kuvastuu pesetan kurssin .1atkuvassa vahvuu 

Qessa. 

Vaikkakin siis t"' Ei llä aivan yleisesti ollaan s1 t ä. mieltä. 

ettei nykytilanne toistaiseksi anna aihetta toivottomuuteen. on kuiten

kin se käsitys yhä enemmän pir'semässä valtaan. ettei perustaa maan ta

louselämäh' terveelle kehitykselle voida laskea. ennenkuin p .... stään 

sestä kumouksellisesta psykoos1sta .1a ?~Ulisistä -poliittisista vaihte-

~ luista rakentavaan kansalliseen työhön. Näiden toiveiden toteutuminen 

on tuskin lähitulevaisuudessa odotettavissa. Paranevista maaUmankon

.1unktuureista :.sspan.1a kyll··kin tulee saamaan osansa. mutta mistään ta .. 

louQellisesta nousu suunnasta ei täällä voida puhua ennenkuin luottamus 

Esp~1an politiikkaa kulloinkin .1ohtavien valtiomiesten kykyyn luoda 

edellytykset todelliselle työrauhalle on palannut. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

No. 759/34. 

Madrid.issa toukokuun ~3 ll:nfi 1934. 
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5 {!>q_ ! 
Ulkoasiainministeriölle, [ -

Täten on minulla kunnia myötäliittää kuutena 

kappaleena Madrid.in lähetystön raportin no. 10/1934 kos-

keva 

Viimeistä hal11tuspulaa Esp~jassa • 
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MADRIDI - .. SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 10/1. 934 . 

Madri di- ~2 .................. ssa p : nä t.o.~9. ........ kuuta 1~.4 • .. ? /If ~ 
!J. ~·S( Asia: Viimeinen ha1lit.uspul a Es-

, 
I 

~ ( Ul) 
......... .............. :pan..i assa. . ... ........ ...... . ........ ............... .. 

/ 
i 'i hallit.uspulaa kahdeksan kuukauden kuluessa on jo 

t.fik8l? i s i sS2 oloissakin melkoi nen saavut us. KU\l~ vaihteessa tä?l-

18 t.apahtunut hal1it.us~ula erosi kui t.enkin ai kai semmista siinä , 

ettei se ,1ohtunut cortesin hallitukselle ant.amasta epeluottamus

lauseesta, vaan oli syynä siihen yksinomaan t.asavallan presi dentin 

ja hallituksen välinen kompetenssikonflikti, edellisen yritt.äessä 

käytännössä t.ot.eut.taa perustuslain hänelle suomia valtuuksia . Sen 

vuoksi onkin t apahtuma t äällä herättänyt tavallista vilkka~aa 

huomiota, koska sen katsotaan kuvastavan si t ä ristiriitaa, j oka 

t~llä hetkellä ep?ilemättä on olemassa , t.oi sel ta puolen preSiden

tin ,ja toiselta puolen cortesin enemmist.ön .1a jokaisen siihen 

nojautuvan hallituksen välillä. 

Hallituspula joht.ui tällä kerralla siite , että cort esin 

hyv?ksyttyä suurella enemmistöllä noin 3.700 henkilöön kohdistu

van armahduslain. jonka s?"täminen oli ollut oikeistO]?uolueiden 

hellän huolenpidon kohteena aina siitä saakka kun he viime j Ou

lukuussa saavuttivat loistavan vaalivoittonsa. oli tasavallan 
~:"1 

presidentissä her~nnyt ePäilyjä. osaksi Sii~~ armahduslain 

s??nnökset olisivat perustuslain vastaisia. osaksi 011 hänessä 

JAKELUOHJE: --- Jakeluohjemallej a : 

tavallinen T.v.llln .... 
T.valllnen j. lIaIk.1 ... .., mini.terIIlUe. 
El ulko ..... eduetukMn tledoltukalln. 
iö i ulko ..... edu.tukoen. muH. ulkoaal.inmlnll 'erllln tiedol-

tukaIIn. 
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synnytt?nyt l evottomuutta se sei kka et ~ l ain liian vapaamiel i nen 

tulkinta voisi sa ~ttaa sen ristiriitaan er?iden voimassa olevien 

lakien s?"nnösten k.anssa . Ne kohdat l aissa, jotka lähinnä. huolestut

tivat presidentti? osaksi ,juriidisista , osaksi t aas puhtaasti po

liittisista syistä , olivat ~ sp"nnökset elokuussa 1932 t asa

valtaista hallitusmuotoa vastaan tehdyn kapinayrityksen .1 oht a,ji en 

ottaminen uudelleen annei ,jan luetteloihin sek~ Espanjan grandeilta 

korvaukset t a takavarikoi tU,1en maat ilo,jen -pal auttaminen . Tämän vuoksi 

• oli presi dentti t aipuvainen , hallitusmuodon s?i?nnösten llRlkaisesti, 

pa laut tamaan l ain cortesiin uut ta k;; sit telyä. varten n . k. selittä.vän 

t iedoit uksen ker a , .1 ossa h2.n olisi lJerustellut kantansa . Lerroux ' n 

johtama hallitus , ,joka ei yhtynyt presidentin epi?llyihi n ja j oka 

nautti oi keis t o:puol ueiden kannatusta m. m. ehdolla t et tä sen olisi 

3. jettava l~pi armahduslaki , kieltäytyi k14 - tenkin vorment amast a t g 

laista pe.?töstä , .1onka se katsoi nimenomaiseksi epä.luottamuslau eek

si, mutta v?ltt .. .. kseen konf'l1kti a . tarjout ui halli t us samalla, sii

nä t apauksessa et tä. president ti vahvist ai si l ain, sen j ulkaisemisen 

• yhteydessä annettavaan l ain tä ytäntöönpanoaset ukseen sisällyttämään 

samansuuntai si a l ähempiä mä.?r äyksi ä l ain t ulkitsemisesta, ,j oihin 

presi dentti selitt?vässp t iedonannossaan oli vii~annut. Ellei pre~ 

si dentt i kat sois i voivansa suostua ehdotettuun ratkaisuun, tulisi 

halli t us j ättem2en erohakemuksensa. Presidentti joutui t äten hyvin 

vaikeaan asemaan, sillä hallitusmuodon s~ännösten mukaan olivat hä

nen p~ 'töksensä asianomaisen ministerin varmennettavat, j onka var~ 

mennuksen puuttuessa ne olivat kaikkea voimaa ja vaikutusta vailla. 

Halli tuksen vaihtaminen uusiin miehiin ei myöskään o11si I arantaInlt 

tilannetta, koska nykyisten voimasuhte1den vallitessa cartes1ssa 011 

ainoa mahdollinen ratkaisu uusi keskustahallitus, joten varmennus· 

k1elto 011s1 edelleen ollut olemassa. To1selta puolen 01isi _ ~es1-

dentUle kä,nyt vaikeaksi 1l.11an muuta muuttaa kan~aa ja suostua 
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hallituksen ehdotukseen l ain vahvistamisesta. Cortesin haj oittamiseen 

ei h?n myöskppn tahtonut r yhtyä, osaksi sen vuoksi että se olisi tie

ti:inyt uutta repiv2.ä vaalitaist elua kaikkine siit1:i mahdollisesti Joh

tuvine arvaamat t omine seurauksi neen , osaksi sen vuoksi että pr esident

t i hallitusmuodon mukaan voi haj oittaa cortesin ai noastaan kaksi ker

taa val takautensa aikana ja koska te llainen ha ,ioi t t aminen j o oli ker

ran t apahtunut, t ahtoi hän kaiken varalta s i? "stä? viimeisen ha,10itus-

mahdollisuuden. Tilanne alkoikin näyttää kriitill1sel tä ,1a puhuttiin 

,10 siitä että presidentti muun ulos:pää syn puutteess"a luo:puisi asemas" 

taan. ~ puheet osottautuivat kuitenkin ennenaikaisiksi ja tilanne 

sai sellaisen r at kai sun, että presidentti tosin vahvisti armahduslain, 

mutta samanaikaisesti ,1ätti hänen kanslia:p1?ä.llikkönsä cortesin puhe" 

miehelle presidentin allekirjoittaman, varmentamattoman selittävän 

t iedonannon, johon presidentin ep~11ykset lakia kohtaan sisältyivät. 

cortesin arkistossa säilytettäväksi. Koska mainittu tiedonanto, joka 

myöhemmin julkaistiin lehdistössä, kuitenkin sis1:i.lsi verrattain 

arvostelun sek? hallitusta etti:i cortesta vastaan. ei hallitus voinut 

ta mukautua siten syntyneeseen tilanteeseen, vaan jätti erohakemuksensa, 

,1 otavastoin cortes, ,j ossa t osin yksityisesti sekä oikeiston että vasem

miston keskuudessa presidentin menettelyä leimatti in perustuslainvas

taiseksi. ei virallisesti :puuttunut missään muodossa asiaan. Nyttem

min lienevät mielet myös rauhoittuneet ja asia pOistettu :päiv~1är,1es-

tyksestä. 

Armahduslain tultua vahvistetuksi ja hallitusllulan :puhjettua, 

ei uutta hallitusta muodostettaessa ollut muita mahdollisuuksia kuin 

jälleen turvautua radikaaliseen keskustapuolueeseen. Koska presiden-, 
tin Ja lerroux'n ~lit kUitenkin seurauksena kontl1ktista ol1.vat ki

ristJIleet, ei lerroux voinut tulla kysymykseen uuden hallituksen IIllO· 

dosta.1ana. Tehtl.v~ uskotti1n1d.n eronneen hallituksen kauppaa' n1 stariU. 
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Sam eril et joka ani a 11 'uks ansa kokoon ·· ··asiallisesti en isen 

ha lJ i uksen miehi c;t ' . Uu i p" ::; • nisteri , oka OTi a1IIIlIa.til ' 3.f\,n asi an

a.1aja ja Valencian mo#Uot inen -porIOOstar1. on poliitti sessa el~ 
mässä verrattain v?hPn tunnettu . Koska sek" hän että. hi?nen useimmat 

hallitustoverinsa kuuluvat Lerroux ' n innokkaim:piin kannatta.i iin, tu

lee uusi hallitus ep~ile~ttä seuraamaan Lerroux 'n hallituksen po· 

litiikkaa , .10ka t~tä nykyf onkin ainoa mahdollinen. Vaikkakin siis 

• Lerroux toistaiseksi on poistunut pOliittiselta näyttämöltä , e1 hä 

nen poliittinen vaikutusvaltansa millään t avalla ole lopussa . 

• 

Uudella hallituksella tulee olemaan vastassaan samat vai-

keudet sek·· oikealta et t ? vasenunalta kuin sen edeltä.iilläkin on 01-

lut, minkevuoksi sille yleisesti ennustetaan verrattain lyhyttä val 

takautta . Poliittinen taivas on edelleen pilvessä .1a syytä on ol ettaa ,. 
että vielä kuluu hyvän aikaa ennenkuin s isäpoliittinen t ila saavut-

taa sen stabilisoinnin, .1ota Espan.1 a ni kipeästi kai paa • 
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Ulkoasiainm1n1ster1ö11e, 

Tä,ten on minulla kunnia myötäl1i ttää kuutena 

ka:ppaleena lIadr11din 1ähetyst6n raportin no. 1l!t934 kos. 

keva 

Työttöayyttä Xspanjassa. 

V.a • 
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ltadrid1.-
SSA OLEV A LÄHRT YSTÖ' .- n Sa l a i ne n. 

RAPORTTI n: 0 
11/1934. / F '/ 9 . {. ( • t 

I 
Jladrld1 ssa 2 p:nä kesä ... kuu ta 19. " -' y 

." -
Asia: Tytitt ö.yyS Espanjassa . ..... r; ;' 

1. • 

Työttamien lukumPerä Espanjassa, joka vielä kaksi vuot

t a sitt ea oli ainoastaan 389.000, on v11ae aikoina kasvanut huomatta

vasti Ja nousee nykJään 703.000. Li säys yksistään vit.e maalis - ja 

huhti kuussa oli 120.000. Työttömistä lukeutuu 60 ~ maataloustyöväes

t öön Ja 25 % teolllsuustyövä.ebtöön, joista 16 % r akennusteollisuu

teen, lopun Jakautuessa eri aloille. 

Tärkeiapänä syynä työttöm11den lisääntymiseen on yhä 

jatkuva taloudellinen laaakausl , joka l~h1nnä il.enee pääoman katoa

misessa liikkeestä, tuotannon sU:Pist~a, ostokyvyn vähenemisess' Ja 

liikeel~män yleisessä lamaantumisessa • 

Mitä erikoisesti työolo1h1.n maataloudessa tulee, väi

tetään kuitenkin arvovaltaisella taholla, ettei työttöM11s johdu yk

sinomaan taloudellisista tekijöistä, koskei ylituotantoa ole ollut 

havaittavissa ja koskei vientikään ole ratkaisevasta merkityksestä, 

vaan että. lähimpänä syynä maatalouden alalla vallitsevaan hätätilaan 

ovat alituiset sosiaaliset levotta.uudet, huonosti harkittu palkka

peliti1kka Ja suurisuuntaisen aaarerarm1n kielteiset tulokset. 

Joskin tJ6ttaaJ1s :Bs:P8nJassa asu asukaslukuun verrat

tuna edelleenkiD on suhteellisen pieni, on se kuitenkin muodostu.asBa 

J AKELUOHJE: 

Tavallinen 

UE t : • 4. 

J lLlteluohjemall eja : 

Ta.alllnen. 
TavoIlInen ja 1I .. ltal minlde.IOlle . 
EI ulltomaaeduatukaen t iedoitultalln. 
Ei ulkomaaeduriukaen. mutta ulko •• iainmlnisteri6n tiedoi

tukiiin. 



• 

• 

- 2 -

vakavaksi probleemiksi, semm1nkin kun valtiovallalta tuntuu puuttu

van sekä halua ettll kykyä ryhtyi. selle.isiin tOimenpiteislin, Jotka 

olisivat oJl1aan sitä tehokkaammin lieventämään. Cortesissa tosin 

keskustellaan asiasta loppumattOmiin, IlUtta minkä.ä.nl.aisiin tuloks111l 

siinä el ole päästy ja nykyään näyttää asla olevan luisumassa puo

lueril t oJen temmelyskentälle pOllittisten puolueiden käyttäessä sitä 

mieluisana aiheena tolstensa syyttelemiseen. Täkäläiset äärlmä1syys

ainekset ovat myös käyttäneet tilaisuutta hyväkseen rekrytoidaksean 

tyött6111en keskuudessa yhä uusia kannattajia pitämään yllä sitä. le -
ti , 

vottOllUuden t11aa, Joka näyttää olevan heidän P~t Ja kesä-

kuun 6 p:nä alkavaksi suunniteltu koko maata käsittävä maatalous· 

työläisten yl eislakkO on tuskin en2ä vältettävissä. Hallitus on to

sin kieltenJt, l akon, IIUtta aikaisemmist a es1m.erkeistl p~ttäen voi· 
I , 

daan kiellon tehokkuutta suuresti epäillä. 

Silnä tapauksessa että työttömyys edelleenkin tulisl 11-

aä.änt)'Jlään, tute.n aslantuntevalla taholla ollaan talpuvaisia luule

ma.an, käJ tilanne yhä. vaikea.mmaksl, Joskin espanjalaisen työmiehen ih

.aellinen kttJ alentaa elintasoaan eksistenssi.1n1.1in on Jonkun

la1sena takeena s11t5., ettei työmahdollisuukslenkaan huononeminen 

tule johtamaan tapahtumiin, J iden kantavuutta olisi aihetta 1'11-

arvioida. 
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Eräässä Valenc1assa tuonnottain pidetyssä taloudel11-

sessa konferenssissa on EspanJan päEmin1steri selostanut hallituksen 

omaksumaa ohjelmaa talouspoliittisissa kysymyksissä yleensä ja eri

toten ulkomaankauppapoliti1kassaan. Lausunto, joka tosin sävyltään 

oli hillitty ja jossa vieraidenkin valtioiden intressit Espanjassa 

sai va t osakseen ytIIIIIärtämystä., 011 kuitenkin hyvin mä.ärä ti etoinen ja 

tehostettiin siinä sen uuden talouspoliittisen suunnan johdonmukaista 

toteuttamista, Jonka pula-aika ja Espanjan ulkomaankaupalle asetetut 

vaikeudet oliv~t pakottaneet hallituksen omaksumaan. Pääministerin 

selostukselle on annettava sitä suurempi arvo, koska hän on Espanjan 

parhaimp a erikoistuntijoita kauppapolitiikan alalla , ollen hän 

myös aikaisemmin toiminut kauppamin1ster1nä. Näin ollen lienee aihetta 

lyhyesti selostaa esitettyjä näkökohtia . 

Huomautettuaan Espanjan ulkomaankauppavolyymin arvel 

luttavasta pienenemisestä viime vuosien kuluessa ja viitattuaan niihin 

yleisesti tunnettuihin syihin, joista tämä oli johtunut, mainitsi 

pfiäAin1steri, että Espanja, koetettuaan viimeiseen saakka välttää 

kaikenlaisia taloudellisia pakkotoimenpiteitä, nyttemain kuitenkin 

oli tullut pakotetuks1 ryhtyaiän eräisiin puolustusto1menp1teisi1n 
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u1komaankauppansa suojelemiseksi, kuten kiintiöiden ja tuontilu~ien 

asettamiseen sekä lainsäädänDöl11siin tOimenpiteisiin polkuhinta

myynnin estämiseksi. Ki1ntiöimistoimen~iteet olivat toistaiseksi 

kohdistuneet eräisiin öljyih1n, ~uuh1lleen, mun1in ja kapakalaan, 

jotapaitsi eräiden ~uutavara1ajien kiintiöiminen myös oli siirty

mässä p§iväjärjestykseen. Pääministeri lisäsi, että hal l itus 011 

tä1sin tietoinen tällaisten pakkotoimen~it/eiden haitallisuudesta, 

tt minkä vuoksi niitä tultaisiin soveltamaan kaikella varovaisuUdella 

Ja niin harvoissa tapauksissa kuin mahdollista. 

• 

Se seikka, että ulkomaat verrattain vähäisessä määrässä 

olivat riip~uvaisia espanJalaisista vienti tavaroista , joista ~ää

asiallisimman osan muodostivat helposti korvattavissa olevat raaka

aineet ja maataloustuotteet, oli osaltaan myöt~vaikuttanut siihen 

että hallitus oli tahtonut välttää sellaisia tOimenpiteitä, jotka 

olisivat voineet johtaa talouspoliittisiin selkkauksiln . Pääminis

teri1tä jäi kuitenkin tässä yhteydessä sanomatta, että Espanja, joka 

tullimuureih1n nähden oli ennätysasemassa, tuskin voisikaan edel-

leen rajoittaa tuontiaan vakavasti vaarantamatta ulkomaankauppaansa. 

Kiintiö1m1spolltilkka oli pä~min1sterin käsityksen mu

kaan vaarallinen myös sen vuoksi että se vaikeutti normaalista kau~

pavaihtoa ja n1inmuodoin esti Espanjaa hankkimasta tarpeensa sieltä, 

missä ne halvimmalla olivat ostettavissa. Ei myöskäBn voitaisi ki1n

tiö1m1st~ suositella keinona kau~ataseen tasottamiseksi sellaisissa 

tapauksessa kun vastapuol1, joka voi edullisilla ehdoilla myydä ta

varoitaan Espanjaan, ei vol lisätä espanjalaisten tavarain kulutus· 

ta. Ollsi tosin mahdollista, että Espanja menestyksellä voisi itse 

tuottaa eräitä raaka-aineita, joita nykyään ostetaan maista, Joihin 

nAhden Espanjalla on ep·edullinen kauppatase l~11ttaus tarkoittanee 

Buot.sia Ja Suomea). 
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J08 slls kiintiöimis- sys teemillä ~ääm1n1sterln mieles

t' ainoastaan erlkoistapauksissa voisi olla edullinen vaikutus ulko

maankaupalle, olisi kuitenkin olemassa toinen keino saman tark01tus

perän saavuttamiseksi. Tämä keino ol i si l UOpuminen tähän asti seura

tusta protekt10nismista eräitten kannattamattomien kotimaisten teol 

lisuuksien hyv~ksi, jotka voivat t ulla toimeen ainoastaan luonnotto

man korkean tullisuojan avulla . Tällainen j ärj estely vaatisi tietysti 

4t aikaa, koska mainittujen teollisuuksien lopettaminen voisi tapahtua 

ainoastaan asteettain ja pitemmän ajan kuluessa. Toimen~ide olisi 

tietysti radikaalinen, mutta mui ta mahdolli suuksia ei ollut olemassa 

nykyisen epp.normaal1sen tilan parantamiseksi, jotapaitsi sen avulla 

vOitaisiin hankkia vierailta valtioil t a etuja espanjalaisten tuottei

den viennin lisäämiseksi. 

Edellämainitun suunnitel man toteuttaminen vaatisi 

ensi sij assa ~s~anJ an t ullitar iffin ~er1npohjaisen tarkistuksen. Tul

l1tariffi1n ei viimeisen kahdentoista vuoden aikana oltu tehty jUu-

4t ri mit ään muutoksia, j oten se ei lainkaan vastannut nykr ajan vaati

IIlUlcsia, mutta tästä huolimatta ~uuttu1 nykyään, tilanteen lIJ.luttuessa 

päivä, päiväl tä, ki inteitä lähtökohtia t uoll aisen tarkistustyön al 

kuunpanemiselle . Sopimusteitse voitaisiin t ietysti vastaisuudessa 

tehdä vieraille valtioille myönnytyksiä erei siin tavaralajeih1n näh

den, joskin yleisen suositu1mmuuden Sisällyttämistä vastaisiin kau~

~aso~imuksl1n olisl ehdottomasti vältettävä. 

x x x x x 

Edellä, esitettyjen suuntaviiToJen valossa antaa tun

tuvasti aktiivinen kauppataseemme RspanJan kanssa aihetta huolestu.d-

8880. Ammatt ilehdistösså julkaistujen tietojen mukaan eri maiden kau~

~ataseista (KspanJan virallinen tilasto viime vuodelta ei ole toistai-



• 

• 

seksi ilmestynyt) on Suomen kokomaisviennin arvo Espanjaan viime 

vuonna ollut 6.977.373 kultapesetaa, vastaten noin 96 milj. markkaa, 

kokonaistuonnin arvon ollessa 930.103 kultapesetaa eli noln 13 

m11j. markkaa. Yeikäläisen viime joulukuun tilaston mukaan taas 011s1 . 

vientimme kokonalsarvo EspanJaan vlime vuonna ollut 45. 637 .511 mark

kaa, kokonaistuonnin arvon ollessa 24.248.818 markkaa. Mistä nämä 

erittäin huomattavat tllastoeroavaisuudet johtuvat, on toistaiseksi 

erikoisti1astojen puutteessa mahdotonta sanoa, mutta toivon aikanaan 

asiauoma.isten vertailujen kautta voivani esittn siihen tarpeellisen 

selvityksen. Kaikista merkeistä päättäen, tullee kuitenkin nykyinen 

suunta edelleenkin jatkumaan ja kauppataseemme Espanjan kanssa t§.ltä 

vuodelta muodostumaan yhä aktiivisemmaksi. Saamieni tietojen mukaan 

on suomalaista sahattua puutavaraa kuluvana vuonna tähän mennessä 

myyty Espanjaan 11.500 standerttia viime vuoden koko myynnin ollessa 

12.900 standerttia. Sanomapaperin myynti, joka viime vuonna oli noin 

2.000 tonnia, voi kuluvana vuonna tulla tuntuvasti ylittämään ma1n1-

tun määrän jos eräistä vielä neuvottelunalaisista suuremmista kau

poista päästään yksimielisyyteen. llekaanisen puumassan (puUVaDun) 

saarron päätyttyä viime helmikuun lopussa ovat täkäläiset markkinat 

osottautuneet suotuisiksi pllUTanullemme ja näinä harvoina kuukausina 

on jo myyty muutamia tuhansia tonneja . Selluloosamarkkinamme, jo1h1n 

mainittu saarto myijs koMistu1, ovat n11n1kään hyv§.llä alulla ja toi

Teita on olemassa huomattavienkin kauppojen päättämisestä syksylll 

ens1 vuoden lEivaukseen. Jos vielä l1säksi onnistutaan saada pienempi 

lIlUDakiintil5 on syytä Olettaa, että vient1lDle Espanjaan tänä. TUODDa 
/ . 

tulee osottamaan ehkl huaaattavaak1n lis~tym1stl . 

~delllolevaan viitaten tahdon toistaa aikaisemmin esit

tlaäni t o1To.uk sen , ettl es~ala18ten taTarain tuonnin 11~sell. 

Sua.een oa1stettaia1in vakavaa hUomiota . Toivon tilastotietojen perua-
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teella ensi kuussa voivani esittää seikkaperäisen vertauksen Espan

jan viennin kehityksestä Suomeen ja Skandinavian maihin viimeisten 

vuosien kuluessa ja minulla on syytä olettaa, ettei tuo vertailu 

tule olemaan meille edullinen. Esimerkkinä s11 tä, lru4.nka tärkeätä 

on että kauppatase osottaa edes jonkunlaista suhteellisuutta, mai

nittakoon, että Norja, jonka kauppatase tosin on Espanjalle ~ ak

tiivinen (tuonti Norjasta v. 1933 12 milj . , vienti Norjaan 12,5 

tt milj. kultapesetaa), paraikaa v1reilläolevissa neuvotteluissa kapa

kalan k11ntiö1m!sestä. tullee saamaan hyvin huomattavan kiintiön Is

lannin kustannuksella, Jonka kauppatase on Espanjalle hyvin passii

vinen (tuonti Islannista v. 1933 noin 12 milj. Ja vienti Islantiin 

noin 600.000 kult8pesetaa) . 

c Tuomlottain kävi luonani \ 'räs Espanjan huomattavimmista 

vi1n1nvllJel1jöistä. neuvottelemassa mc.hdollisuuksista viedä espan

i ttä} jalaisia pöytävi1nejä Suomeen. Koetin hänelle selittää, syy nykyi-

seen vähäiseen vientiin paljon riippui espanjalaisista vieJistä it-

tt sestään sekä ett o heidän olisi henkilökohtaisesti tutustuttava mark-

kinoihilllllle Ja muutenkin tehtävä propagandaa Suomessa tuotteittensa 

puOlesta. Hän huomautti tähän, että tehokkaan propagandan Järjestä

minen nykyisenä taloudellisena pulakautena kävisi ylivoimaisen kal

liiksi, etenkin kun kysymyksessä oli suhteellisen pienet markkinat, 

ja viittasi siihen että. espanjalaiset :pöytäv11nit olivat viime ai

koina voittaneet huomattavasti alaa Buotsissa Ja etenkin Norjassa. 

Koska hänen käsityksensä. Dlkasn olot Suomessa ja Skan01nsvian mai8sa 

olivat monessa suhteessa yhtäläiset, pitäisi, moleu.dnpuolista hyTil 

tahtoa osottamalla, mahdollisuuksia olla asian Järj estämiseksi. 

10tta vältyttäisiin siitä että. vi1n1nviljeliJlt, tyyty

Jdttall1nl oleviin olo1h1n, vaatisivat :lspanJan hallitusta puutt.umaan 

asiaan, 011s1 lI1elestlin1 kovin suotavaa, Jos jom AlkoholUl1kkeen 
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JOhtohenki16istl ensi syksynä saapuis1 tänne tutkimaan täkäläis1ä 

v11n1markkin01ta Ja mitä mahaol11suUks1a 011s1 olemassa es~anJa

la1st8n T11n1en tuonnin 11säämiselle • 
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keva 

Kata10nian selkkaulsta . 



• 

MADRIDI -

RAPORTTI n: 0 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

13;1934. 

1Iad.ridl. ssa 5 p:nä heinäkuuta 19 .. :31 .. ~ 

Asia: Kataloo1an selkkaus • .. 

Pitkällisten ja :pljon kiihtymystä eri 

Salainen. 

/1 I f t )<~( 

~/-t 

'"' ( 

y 

yhteiskuntapiire1ssä he-

rättäne1den lakkol1ikke1den päätyttyä näytti jo siltä kuin rauhall1-
) 

set olot jälleen olis1vat palautumassa Espanjaan. Nämä toiveet eivät 

kuitenkaan täyttyneet, päinvastoin on syntynyt uusi selkkaus, joka 

ennen kuulumattanassa määrin taas on p"estänyt poliittiset intohimot 

Talloilleen ja joka , ellei siitä ajoissa löydetä jotakin molempia 

puolia tyydyttävää ulospääsyä , on omiaan vakavasti järkyttämään yhte 

kuntaperusteita, vieläpä pahimmassa tapauksessa voi Johtaa veriseen 

kansalaissotaan. 

Espanjan ja Katalonian välillä syntyneestä pätevyyskonfliktis-

• ta on ollut mainintoja myös Suomen lehdis tössä, mutta koska selostuk

set ovat olleet pintapuolisia ja osaksi nojautuneet v&1l11naisiin Ja 

vä friin inf'armatioih1n, lienee syytä lyhyesti selos~aa konfliktin 

syitä ja sen tähänasti~ta kehitystä sekä sitä taustaa , Jota vastaan 

sitä on arvosteltava . 

Kuten tunnettua nauttii Katalonian maakunta , johon ~ppeammassa 

merkitykses sä. kuuluu nel jä halllnt oaluetta, nimittäin Barcelona, Ge

r OIla , Lerlda ja Tarragona , reglona1isen auton<D1an, johon myös s1säl

tn määrltty l ainsäädäntöolkeus . Tli.ti. laiDsPlicUintöoikeuttaan on Kata

lonian parlamentti nyt käyttänyt . säätäessään lisäyksen maanvuokra-
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lakiin . Kataloniassa Gn ammoisista joista ollut k 'ytännössä sellai-

nen maanvuokrajärjestelmä , että tarpparit karvauksena vuokra0ikeu

ä.estaan suorittavat maanomistajalle osan sadostaan . Katalonian parla

mentti , jossa vasemmistoaineks1l1a on valtava enemmistö ja josta oi

keistopuolueet ovat vetäytyneet kokonaan syrjään, on nyttemmin hyväk

synyt lain , jor~ mukaan vuokraaja , viljeltyään vuo~a-aluettaan mää-

rävuosina , on oikeutettu korvauksetta saamaan siihen täydellisen omis· 

• tusoikeuden . Lain tarkoituksena selitetään olevan saada kauan vi 

re1l1äollut ja paljon levottomuutta herättänyt tarpparikysymys kerta 

kaikkiaan lopullisesti ratkaistuksi . Espanjan hallitus , joka 011 sitä 

mieltä, e t ä Katalon1an parlamentt~ oli ylittänyt t01m1valtansa,koska 

main1tunlaisen lain säätäminen hallitusmuodon mukaan kuuluisi cortes· 

• 

illa .ja sen vahvistaminen tasavallan presidentille , puuttui nyt 

l!1käli v"itetMn/ ol1s i tämä johtunut sen ankaran painostuksen johdosta 

jota Katal onian suurtllalllset , joille laki voisi muodostu vallan 

tuhoisaksi , olivat kohdistaneet hallitukseen, tietoisina siitä että 

hallituksen be1kk:o parlamenttaarinen pohja pakoitU sen hakemaan tu-

kaa lähinnä oikeistopuolueilta . 

Hallitus ~yysi perustuslaillisia takeita käsittelevän 

istuimen lausuntoa siitä, oliko mainittu lisäys maanvuokralakl1n sää

detty ~erustusla1n edellyttämässä järjestyksessä . TuOmiOistuin , jonka 

pääasiallisimpana tehtävänä. on tulkita ja ratkaista kompetenssikysy-

myksiä valtion ja regionalisten itsehallintojen välillä ja jossa oi· 

keistopuolueet v11.D13 vuoden regionalisissa jä.senvaalelssa miehittivät 

melkein kaikki ~B kat, lausui, että koska Espanjan hallitusmuodon 1111-

kaan maanvuokra akien säätäminen ja la1nsäädä.nta pikkoluovutusmenette

lys tI. kuuluivat y _ ncmaan cortes1ll8:, ma1n1 t tu laki Ka tal onian ~a.t'l ei

mentin säätImInl. Oli , ka1kk1IIA siihen liittyvine toimsenpanomUrl.yk-
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s1neen, katsottava m1 ättömäksi. 

Tämä päätös, joka. koko EspanJassa herätti erinomaista hUo

miota, antoi. aihetta Katalonian hallituksen ,Presidentille radio:pu'

heassaan seli ttämälin, että tuomioistuimen lausmto 011 :pol11ttisten 

intohimojen sanelema. sekä että Katalon1a tulisi suhtautumaan kiel

teisesti kaikkiin mahdollisiin sovitteluyrityksi1n keskushallituksen 

J,lU'Olel ta. Hän ilmoitti samalla, että sanasta sanaan samanlainen laki, 

:pilkkuakaan s1iJ:iä. muuttamatta, 'tultaisiin uudelleen antamaan Kata

lonian :parlament1n hyväksyttäväksi . Samanaikuisesti ilmoitti kata

lonialaisen vasemmiston edustaja cartes1ssa että ~ uusiintuneet 

loukkaukset Katalon1an itsehallinnon :perusteita vastaan eivät enää 

sall1nee heidän ottaa osaa lainsäädäntötyöhön Espanj an :parlamentis

sa, minkä jälkeen ryhmä. mie1enosotuksell1sest1 pOistui cortesin is

tunnosta sinne sen jälkeen :palaamatta. Katalonialaista vasemmistoa 

seurasi tällöin m~6s baskila1nen kansallispuolue, joka selitti omak

suvansa saman ki?sityskannan. Katalonian hallitus jättikin uuden sa

mans1sältöisen maanvuokralaldes1 tyksen parlamentille, joka viipymättä. 

hyväksyi sen entisessä muodossa, minkä JälkeEll laki JUlkaistiin. 

Espanjan hallitus ei kuitenkaan ole osottanut samaa päättä

väisyyttä kuin Katalonian hallitus ja Pirlamentti. Tietoisena heikosta 

parle.menttaarieesta asemastaan, on se yrittänyt siirtää vastuun mah

dollisista e:päonnist ststa cortesin niskoille. Siinä tarkoituksessa 

:pyysltin hallitus hyv: p1tkälle meneviä poikkeusval tuules1a Ka talo

n1an :parlamentin u:pp1n1skaisuuden murtamiseksi, mutta huomattuaan, 

ettei mieliala cortdsissa oll.ut suo:pea tuollaisten valtuuksten myön

tä.m1selle, :peruutettiin mainittu lakiesitys Ja hallitus selitti t11-

tyvänsl tavalliseen luottamuslauseeseen. Sosialistien Ja vasemmisto-

:porvarien vastustuksesta huolimatta, Jotka koko ajan ovat tukeneet 

Katalonian pyrkimyksil., my6nnettiink1n hallitukselle :pyydetty luot-
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tamuslause, minkä jälkeen cortes hajaantui . 

lti.nkälais1in tolmenp1 te1s1in hallitus nyt aikoo ryhtyä selk

kauksen selv1ttämiseksi, on toistaiseksi täysin epätietoista , mutta, 

jotta äär1mä1syyskeinojen käyttämisestä vältyttäisiin, lienee syytä 

otaksua/ että hallitus pyrkii keks1JDään Jonkun jurl1d1sen formulan, jO

ka sallisi kummallekin puolelle kunniallisen ulospåäsyn umpikujasta. 

Joskin siis selkkaus todennäköisesti saadaan ilman voima-

• keinoja selvitetyksi , tulevat sUhteet Espanjan Ja Katalon1an välillä 

edelleenkin pysymään k1reinä . Niin kauan kuin vasemmistopuolueilla 

011 enemmistö cortesissa, sujui yhte1sty-ö verrattain hyvin, mutta 

• 

sen jälkeen kuin oikeistopuolueet saavuttivat enemmistön Madridin 

parlamentissa Barcelonan parlamentin luisuessa yhä enemmän vasemmalle, 
ln11den väJ..i,l~ 

o ollut alituisia kahnauksiåY m1nkä vuoksi on syytä olettaa/ että. 

Katalonian itsehallinto vielä tulee antamaan aihetta moniin eriln1el1-

syyksi1n ja yhteiskuntar~uban säilymisen kannalta arvel}Uttaviin selk-

kauks11n • 
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SUOMEN L AHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING San Sebast1anissa heinäkuun 27 p. 1934. 

No. 1088/34. 

{f, /rJ:c - ~~ 
o/r, r3Y _ 

UlkOaS1a1nm1n1sterf~ile, 

Täten on minulla kunn1a myötäliittää seitsemänä 

kappaleena Madridin lähetystön raportin no . 14/1934 koskeva 

Suomalaisten tavarain tuontia Espanjaan v. 1933. 

, 

~~~~~.~~~~~~~ 
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(E1 

Salainen . 

Koska Es an viral linen ul ko .aankb. atila~ 0 vii -

.. me vuodelta ei toistaiseksi ole ulkaistu, lienee yytä sitä odo e t 

taesse ottaa äsi teltäviksi konsul1verkostome ra .or 1t suomalab en 

.. 

uottei d n asemas a Espanjan markkinoilla . Josk an nils ä ei voida 

saada mit " n yhtenä1s ä kUva.a vienni s ämme ESIle.nJ aan , eivät ne silti 

ole aivan vailla mielenkiintoa, m.m. sen vuoksi että niihin sisäl yy 

er 1 ä vertailuja n1inh~~n me idät1 kuin kll 11ijamalttemme v.&nnistä 

Es anjaan eri vuosina kuin myös er~ itä viittei t ä uusista wene kkimah

dolJ 1suuksista SUOIl'Y.11a1sl11e t varoille Es c.n an markki noilla . 

SelvemLän yleiskatsaukseL saamiseksi on tällcin nouda

tettu s.amea 0000 t.elyt· paa kui edellisinä vuosinekl n jakamalla Es -

E:Illja seur aaviin vyöhykkelsi1n, ni1ll1ttäin Pohjois -Es anja , Andalusia , 
"-MUrc1a ja Valencia , Kat~lonia sekä Kanarian saaret . Koske1 tässä tie-

dol uksessa kosketella Baleareja eikä Espanjan Karo~oa riippuu se 

51it! ettei Balearel11a ole SUomen konsuli1edustajaa sekä. että vien

t1ämme Esyanjan Yarakkoon tullaan eri yhteydessä käsit telemään. 

FobJ ois-ESF?nJa . 

San Sebast1an1n varakonaulinviraston antamat tiedot 

o8ottav~t seuraavia tuont1lukuja ~ lama1nittaville tavaroillel 

JAKELU OHJE. 

Taval11DftD....JA. .. SUClDln .. J.1.eDUJb,U.s 

'18-........... __ .. ___ . _~ ..... . ··._·_···._· __ . __ ~_~ .... · .. _~ ....... _~·_._4~.~ 

.... &4. 

""'e'"ol\Jem.Uej •• 

T ... . ...... 
T ........ j. ........ .... .. mini ........... 
EI ~ tIedoItukalln. 
EI ... ~ ,-tta ... kOMla ...... lnlaterWln t1edo.· ..... 
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11.65 

- :... -
:3 

Lankku.1a .1a lau t ola , 1& suus Yli 75 mm . 9.168 m 
:3 

, s11 .. Suomesta 838 m v .193"- - ;"' .887 • Rlotsis 
:3 

(v . 193::: 
3 

.745 m 

{v . 9 L - 4 . ~0~ , Yhd sval oiqta 
3 

m v . 1 93", - 2 . 084 ' a Es -

njan 'lneast.e .14 l'l (v . 1 3 - l.f.05; . 

5 .609 , s11 ' SUo~~ 

v .1932 - ~ .768 ) ja 

3 
oJa . paksuus 40-75 mm . ~.989 m . 193~ -

3 3 
533 m (v . 193~ - 1 . ~0 ) , Buotni~,a 1 . 654 ~ 

3 
dy val10is a 595 m (v . 193~ - 1 . 5 ~ • 

• asti 1 ~ . 0 0 m v. 1 93~ - 18 . 4E7 ), 
3 

sii tE (v . 1932 - 5. 666 ) , Yhd- sval 10i ta 5 . ~63 m 
3 

v . 1 93~ - 3.693 , Rcnskast 4. 530 m (v . 193 - 9 .179 , Ruotsista 

ei mi t 2Än ( v . 19~~ - 8 .96 

t Ori ia , (v . 193 - 16 .656 tonnia , sii 

=t==~ 15. 446 tonnia (v . 193' - 11. ' 89 j a Ruot ist a . 595 ton

n1a (v. 1932 - 5. 366 • 

'ekaanis ta puumassaa (puuvapua) 18 . 057 onni e ( v . 1 9:3~ -

lf. . 740 , siitä SuOLlesta 476 tonnia (v .1.3i.:: 197), Ruo sis e. 8. 8' 5 

tor~1a (v . 193' - 11 . 397) ja N~ a s ta 8. 704 tonnia {v .193G - 1 .145 • 

Selluloosaa 44. ' 42 onnia (v .1932 - 41. 979), si i tä suomes 

~ 4. 7g5 tonnia (v. l 93 - 6 . 411), Ruot s1s 2 9 . ~47 t nnia (v . 193~ -

~0 . B41), Li ttuas a 2 . 405 tonnia (v .193 - 5 • .:.87), Saksas ta f. . f.95 

tonnia (v . 1932 - 4.10 ) , Virosta 880 t onni a (v. l93 r . - 1.17, ) Ja Puo

l asta 465 tonnia (v .1 93~ - 743). 

SAnomaleht1paper1a l5 . ~1 tonnia (v .193 - 7. 958 , s11 ä 

Suomesta r. 30 ton.n.1a (v .1932 - 1.160), Ruotsista 8 . 2 tonnia 

(v .193 - ei mitään) Ja Norjasta 4.000 om11a (v . 1932 - 6 . 409) . 

Juustoa 36.714 kg. ( v .193~ - 37.000 kg) , siitä 32.700 kg . 

Hollannista. 

K6PArumlD1A 7.157 tonnia siitä suomesta 176, Belgiasta 3 . 

Puolasta ~ .450, Tanskasta 1.009, Hollannista 118 Ja Ruotsista 12 

tonnia . 
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San Sebastianin varakonsulinvlrasto huomauttaa edelleen, ett' 

suooala1silla lasi-, porsliini- ja krist llitavaroilla pitäisi olla 

ruenekyimahdollisuuksia POhjois -Espanjan markkinoilla . Siinä tapaUksessa 

että tämB ieto vc>is1 Kiillilostaa asianomaisia tuot ajia , tarjoutuu 

varakoDSllinvirasto, jonka kanssa kirjeenvaihto v:>i tapaht a ruotsiksi, 

paikallisen asiantuntijana avustamaan liikesuhteiden sol sessa. 

POhjois -Es an an muiden konsuliedustusten tieuoituksista mainit-

takoon: 

• !igOn varakonsulinvirM!&. ilmoittaa sahattua puutavaraa tuodun 

• 

1 . E3J m , josta 468 Suomesta , sanomapaperia 1 . 651 tonnia , josta Sak

sasta 1 . 315 , Norjasta ,14 ja Ruotsista 79 tonnia ; juustoa 9 .634 kg ., 

josta 9. 73 kg . Hollannista ja tuoreita kananmunia G68 . 69~ k ., josta 

Suomesta 13 . 034 , Argentiinasta 1 7. 800 ja Urugua sta 69.75 k . 

Santanderi n varakonsuli nvir asto ilmoltta , että suomalaisen sa· 

tun puutavaran t anti sikäläisllle markkinoi lle on viime vuonna huo

matt vasti # skenut. Aikaisempina vuosina on suonalaisen ja ruotsalai 

sen puutavaran tuonti ollut toolke1n samans uruinen, vaihdellen noin 
3 

8 . 00 ja 10 .000 m v?l ill ä , mut ta viime vuonna on ruotsalaista uuta-
3 

varaa tuotu l~ . OOO m suomalaisen puutavaran tuonnin l askiessa ~ . OOO 

kuutiome triin ja puutavaran kokonaistuonnin samanalkui sesti l askiessa 
3 3 

0 .000 m : stä 15. 00 m :lin. Varakonsul lnvirasto ilmoittaa parai kaa 

tut ki vansa mls tä seikoi sta t ämä llibrkki no '..den menetys johtu ja r yh

tyvänsä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin niiden j älleen VOittami

seksi suomalaiselle puuta varalle . 

y& Coruiian yarakonsul,lnviI)isto huanauttaa niinikään, että saha

tuo puutavaran tuont1 Suomesta on säännöllis sti l askemassa, vastaa

van tuonnin Ruotsista l1sääntYtlssä vuosi vuoo..elta. Niinpä tuonti SUo-
3 

mesta, Joka VUOIma 1932 vie11. 011 3.658 m , viime vuonna nousi 
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• 

airoas aan 60 kuu lome riin tuo~~r. Buo sista nous aS 'a viime 

vuor~a 7 . ]58 h~u~iofu6 riin (v .193 - 4 . 878) . Edelleen on La Coru

nar. sa axnan kaut tuo u ESlianjaan f:,,540 k • sanomapaI>eria La vias

ta j a 6.855 k • juustoa Hollannista. 

A!}dalusig • 

maakunnan ".rkein :3~tamakaupunki SUomen viennin 

kann~1ta on Sevilla . Sikäläisen konsu11nviras on vuosikertomuks 

aansait eva mainitsemista seuraavat tiedo : 

S hattua pwtayarl1a tuotiin yhteensä 15. 90 

SUomesta 1 . 486 , Ruotsista 10. 400, Jugos1av1asta %. 400, Ruman1asta 

634 ja Saksas a 617 tonnia . 

Mekaanista puumassaa Ja selluloosa uotiin yhteensä 

3. 463 tonnia (v .1932 - ~ . 838 kaikki Ruotsista . onti Ruotsista 

v. 193' nousi , . 447 tonniin ja SUome s a 153 to~ ~1o . 

Sanomapaperia tuotii 1 . 066 tonnia (v . 193~ ~ 1 . 419 

sijtä Saksas a 651 ja Ruotsista 414 tonnia {v .193 - 68 • 

Tuoreita kanammmia. tuo 10 yhteensä 481 tonnia , siitä 

Belgiasta 3~2 , Saksasta 80 , Marokoste 4 ja Hollannista 37 tonnia . 

Murcla Ja Valencl~ . 

3 
46.483 m 

Valenclan konsullnvirasto ilruoittaa seuraavat tiedo : 

tankJru.1 a J a 1a'ltola . ~aksws Yli 75 m e 
i3 

(v.1932 - 46.479), siitä suomesta 666 m (v .1932 - 53::;) , 
3 

I.anklffila Ja lautoja 49-75 mm. yhteensä. 30 . 8 4 m (v. 
3 

1932 - 47.670), silti SUOlista 1.390 m (v.1932 - 1.977). 
. 3 

taytoJa. pek§uus 40 mm. Asti 17.691 m 

s11tä SUomesta. el m1 tään. 

YelrftflnL t.a plPumssaa (PUUvaD\lA) 3O~ tonnia (v.1932 -

219), J 08 ta alomesta 26 tonnia. 
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Selluloosaa ~ . 811 tonnia (v.193~ - ~ . G93) , siitä Suomesta 

833 tar~ia (v .l93~ -356 . 

Sanomapaper1§ 1. 9G1 tonnia, Suomesta ei miti?"n . 

K,atalonia . 

Barcelonan kons 11nvir sto ilmoitt a , että maini tuun 

satamaan on uotu sehattua :puute.. Tc raa Suomesta hteensä ::; . 33 stan

dertt1a (v . 193~ - 4. 77 ) . 

varakonsulinviraston tie ~jen mukaan on k . o • 

sataan saa unu : 

" Lä.ni9< Jg ja latltoj~ , mksuus y11 II 
3. 70 ) , siitä Suomesta 830 m (v . 193L - 1.681). 

~ . 17~ m (v . 193' -

3 
Lgnk!ru.la ja l au O,la . paksuus m 49-75 mm. G. 013 (v. 

3 
193G - • • 906) , siitä Suooesta 639 m (v . 193!'" - 1.089) . 

3 
La toJa . paksuus 4 mm. asti 4. 139 m (v . 1932 - 5. 712) , 

3 
s11 I suomesta 1 . 088 m (v .1932 - ~ . 259 ). 

kaanista pUUm?ssaa (puuvanua) 732 tonnia (v.193 - 477) , 

s iitä Suomesta cQ torJllia (v.193~ - el mitään) • 

Selluloosaa G.400 tonn1a {v .193 - 1 . 645)siitä SUomesta 

298 tonnia (v.1932 - "0 ). 

Juustoa 11.736 k • kaikki Hollannista . 

Kanarian saare~. 

Las P lmasin konsu11nvirastolta on saa:puout seuraavat 

tiedot sinne saa:puneista suomalais1sta tavaroista: 

LaatikkolautoJa banaanien, tomaattien ja peruoain :Pakkaus

ta varten yhteensä 6.370 standerttia (v.1932 - 7.150), siitä. ~ 

~ 1.850 (v.193l::: - 1.6~5), Portugalista 2 .600 (v.1932 • 1 •• ), 

:&1otsista 1.000 (v.1932 - 2.000) Ja Venäjälti 750 (v.1932 - 1.500) 

st~tia. 



Lgr.kku.1a. 50i1'O.1a Ja lau+;oja yhteensä 1.600 standert 1a 

(v.1932 - L.480), si1 ä Yhdys'~11oi~ta 750 ( itch-pine), Puolasta 

450 (lruustE.), Ruotsista 550 (kuusta) ja VenäJälti&. 50 standerttia 

(kuusta ja mäntyä). 

~tuv1l1aa tuotiin yhteensä 800 tore la (v.193' - 600), 

siitä suo esta 550, Norjasta 15 ja Ruotsista 100 torillia. 
<:. 

Faneeria tuotiin yhteensä 30.00Um (v.1932 - ~6 .COO) ,sl itä 

" 20 . 000 Espanjasta ja 6.000 m Ruotsista (mänty- Ja lruu.sifaneel'la) . 

S3Denttlä tuotiin 70.000 tonnia (v.1932 - 65.000) pää

asiallisesti Belgiasta , Enelannista, Saksasta, Tanskasta Ja Itallas· 

ta. 

Turvetta tuotiin 2.000 tonn1a (v.1932 - 3.000), äliåsial-

1iscsti Saksasta, Irlannista ja Hollannista. 

Paperia tuotiin seuraavia. laatuja: 

voimapa eria 60-70 gr. 

samoin 40 .. 

M.G. va1k . sulf . ~ . 

Paino}.'6.:peria (50 gr) 

M.G. r.ap-paperia 19/21 

Nature Brown (40 gr) 

Bananian pakkaukseen: 
1933 

1.200 tonnia 

300 .. 
200 " 

1.700 

400 tomia 

gr. 350 " 
150 II 

:parempi 1aatuistå pai .0- ja 
k1rjoltus~perla 100 " -

1.000 tonnis. 

• 

1932 
1 . 000 tonnia 

250 II 

" 
1.300 

LeO tonnia 
0; " 

150 " 

10Q " 
750 tonnia 
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Vi~Cl 

~es 1 

rtis8 

~ sen n'k sessä 

.T • 1", ol en sun t 

n otett ~ohk' &.ksi er a&: t,c,eksi 

kass 

eet n?~JViin niiss" vaike ks sa , ... I'ltk:. 

U 0 " i en l'"rrkims-ksi . v§l e.i' c s l a tu 

_ssä neuvo':.te ui ss , 

aan j a o~ien 

i ta s~ 3äyksistä huo imatt , edelleenkin 

!!Ii ä e 1S tell 3il ä että kau pa- ~ a t 

u ee ve:m1staa neuvotteluja ja m '~ ätä ne 

Sal ai nen. 

~ 
h ol est ~ '~ni sert h -

'i a11 

1-. '.:.n maalle 

Len, monista' e-

än . 

te iö , 

otka kun-

1n an tul ant säilyttääkseen nykyisen ase.ma.Il!t Es an an m' k-

kinollla , ei monien muiden aik 'semmin vireillepan~~jen neuvo telu

en vuoksi 1e toistaiseksi eh inyt 

JAKELUOHJE . 

Tavallinen ja SUomen Sahano.m!s'" 

tajayhd.1stys . ................ _ ..• _.. . ... u··· __ ~·._ ..... _ ... __ .. __ 4 _ ____ ._ •• _._ ••• __ ._ •• __ 

UI Z:' .. 

Jak.luohjemalleja: 

Tavallinen. 
T_III ..... Ja Ildkal .... . ... .. ...... minlaterIOn •• 
EI ulkom .. eduatuka.n tledoltukalln. 
EI ulkom .. eduatukaen. mutta ulkoaalalnmlnlateri6n tIedol • 

tukaIIn. 
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~m .sit ., 

aj ... tel 

a :HU e h -

ionmuk' sestl h 'OI!la te a vaadi a isikaan, ~tt 

s vii 
.. . , e.., ,a \l0 kul·.ltta~ uuren j oukon . v' -

r .... joiden st nen Es an sta e tu ~tt minkärnlai-

s vaikeuksi a Es anjan 0 ~o' 1t 

maan t avara htä edu li e t i maa Su ne nykyään 

ostaa . 1inik"" on vii att siihe e tä 

e11 tav't 'onessa suht eessa oliva t yhtäläi set 1n SUomesba , 

luttav· t huomattava t i ene eS,Panj aisia t avar ol t kuin Su o 

Ei lienee kiistettävissä, etteikö nä1s . huomau uksissa 

o11si jossakin mä2rin perää ja kun vert a tllastonumeroita esiIn. 

kolmel ta viime vuoä.elt u1laan siinä suhte Sa verratt n y' ,lä.ttä-

v11n ulokslin Skandina maiden uontiin nähden Espanjasta 
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SL. ' !:.-'1- 1..0 . L .Lp.ksi tl::.. J..: i p.t<::ma tO!lat .. 

~ c.~ E~' E,3 J j ' ~ 1. W. oSUl:dp.s 

n:tkyise .;" tuorr~ss : 

51 tru I1h. t 

A elsi t, 

liivit 

51 ulit 

To t 1t 

!U1 kkeet 

Korkki 

I .yijy 

orsli llev jä 

Olilviöljy 

SUola 

. 133. 0 

5 . 7 

1 .. 8 . :.7 

1 8 • .:. 

90 .00 

20 • ~ 

1 . 4, . 9 5 

18.700 

1;..0.638 

onna 93 J ~ o_ c.. 

a on ni ~ El!. 

3 . 384 

39 • 51 

l~ 

249 . 398 

~. 5B .... 316 
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RAPORTTI n: 0 ).6/IL9M. 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Sal ainen. 

~~ ..... ss a J,Q p:nä .,yy~L ... kuu t a 19.~"~. 
/rJ svi ./J. · j Y 

As i a : Separatistiset 111 Jclreet ........... . 

................. Iswm 'MM . ............................ .......... .. 
" 

Selosiaesaani raportiss& No. 13 Katalonian selkkaus ta 

ja sen eri kehitysvaiheita, lausuin olettamuksen, että selkkaus 

saataisiin ilman voimakeinoja selvitetyksi. Varatakseen kummallekin 

puolelle kunniallinen uLospääsy umpikujasta oli tarkoituksena uuteen 

maanvuolaalakHn liittyvään voimaanpanoasetukseen sisällyttä.ä. mää

räyksiä, jotka poistaisivat lain pääasiallistmmat va1kutukse~, sen 

Jäädessä silti voimaan. Vaikkak1n perustuslaillisia takeita käsit

televä. tuaa1.oistuin 011 Julistanut ma1n1.tun maanvuokralain mitättö

mäks1, 011 hallitus kuitenkin katsonut voivansa ryhtyä. tuollaiseen 

kOllll1"cmU.ssiin, toivossa sUen pelastaa tilanteen. Byhdyttä.essä laa

tiaaan voiaaanpanoasetusta, johoa työhön ovat ottaneet osaa sekä. 

keskushallituksen etti. Katalonian edustajat', on kuitenkin osottau

tunut, että. katalonialaiset eivät 011eet suostuvaisia lieventämiln 

lain Sisältöä, joten yhte1symmärrykseen as1assa e~ ~öskäin tOi1(ai

seks1 ole pääaty, mutta Joskin onnistuttaisiin löytlalln joJdn jU

rlld1nen t'oraIl.a, joka tyyQtWs1 JO;ös keskusballltusta, on vä.bea

lII1n todennlköistl etY. hallitus s11tl pelastu1s1. XatalCllian upp1-, 
n1ska18\1U8 oli n1JI1tWn kUho1ttumt melli s11Dl. lIIIrilll ettl. ~ös , 
osa kealtu.st&plolue1s1ia, jotka tlhla MDDI •• 1 OTat· kalmatt ... et hal-

JAKELUOHJE: 

UI t: • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lI .. kal .... ..... minl. terllllle. 
EI ulkomaaeduatukaen Iledoilukalln. 
EI ulkom.aedul tukaen, mutta ulkoa. lalnmlnisterllln tiedol

tukalln. 
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li~sta, nyttemmin ovat liitt yneet oikei sto-oppositioon. Tämän vuoksi 

voidaan pitää miltei varmana että, elle1 hallitus viimeistään ennen 

10kakuWl 1 päivää., joll01n Cortes kokoontuu, ole saanut Katalon1an ky

symystä ratka1stuksi tavalla., joka t yydyttää. Cortes1n eneJlllll1steä, sen 

on väistyttävä. 

Tilanne on ni1nmuodoin kiristymässä ja hallituksen osotta

ma selkärangattomuus on antanut Katalonialle aihetta asettaa keskus

halli tus yhä uusien nöyryytysten kohteeksi. Viimeisin toimenpide Ka-

., t alonian puole1ta on ollut viljantuonnin kieltäminen muusta EspaDJasta 

Kataloniaan. Ot tamalla huomioon että Katalonian teollisuus suurimmaksi 
! 

• 

osaksi on riippuvainen muusta ESpanjasta, vo1s1 toimenpiteellä olla 

arvaamattomat seuraukset, jos keskushallitus vastaisi s1ihen asetta

malla tullimuurin Espanjan ja Katalonian välille, jO$ta myös on ollut 

puhetta. Tuollainen tOimenpide 011si kuol1n1sku Katalonialle, joka on 

Espanjan tärkein teollisuuskeskus. 

Hal11tuksen huolet eivät kuitenkaan rajo1tu yksinomaan 

sen kokem11n vastoinkäymisiin Katalonian selkkauksessa. Nyttemmin ovat 

1II76s baskilaiset maakunnat, huomattuaan hallituksen heikon esi1ntymi-

sen Katalonian kysymyksessä, alkaneet liikehtiä ja klqtt.äen t.ekosyynä. 

eräit.ä vanhoja :pr1vilegio1ta, joiden lllUkaan niUlä 011 oikeus ainoas

taan mUrät~ kokona1ssWlllllalla ottaa osaa TaltiOlll8Iloih1n, paDDeet 

vireille laaJakant01sen l11kkeen, Jonka lopullisena pimlJlrlnl. on pa

kottaa hall1tus IQ'CSnt.bIlän he1lle samantapainen reg1.ODUl-inen it.sehal

linto kuin KatalOll1alla jo 00. Kun h8llitus n1II1ttUn- ryhtyi taTaDIal

kais11n to1aen:p1teisi1n tulOTerOll kant8ll1sHs1 basltUais1ssa maaltUD

nisaa, 11.1l01tt1Tat asianOllaiset. kunDall1sv1ranOllaiset, et.u. maaltUDnil-

1a ",01a1at.a aj01sta 011 oikeus valitsemienaa edust.ustoJen TIl1tyt

Hlll. neuTotella hallituksen ltaDasa s11tl lI1nltI. llIrUate14en lIUltaaD 
I 
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baskila1sten maakuntain taloudelliset Ja rahalliset suhteet Es~aDJaan 

ol:.1vat Järjestettävät, jota oikeutta he nyt balusivat käyttää hyväk

seen. Koska tuontapaista lakia, jonka säåtämistä. hallitusmuodossa to

sin edellytetään, ei ,toistaiseksi ollut, piti hallitus kiinni siitä 

että tähänastista menettelyä toistaiseksi oli noudatettava ja kun 

kunnall1shall1nnot tästä. huolimatta ja vastoin hallituksen nimenomaista 

kieltoa ryhtyivät valitsemaan edustajia mainittuih1D edustustoih1n, 

ryhtyi hallitus votmatoimenpitelsl1n mainittujen vaalien ehkäisemisek 

Saadakseen kUitenkin baskilaiset viranomaiset luopumaan enemmistä tol

menpiteistä, ilmoitti hallitus kiireellisesti valmistavansa ~ian ko

koontuvalle Cortesille ehdotuksen vaalilaiksi, jonka mukaan baskilaiset 

maakunnat voisivat valita edustajansa neuvottelemaan keskushallituksen 

kanssa vastaisten taloudellisten ja rahallisten suhte1.den järjestämi

sestä. 

Tämä päätös ei kuitenkaan ole tyydyttänyt baskilaisia na

tionalisteja, vaan ovat he, tarkoituksessa laajentaa rintamaansa, ryh

tyneet yhteistoimintaan Katalonian vallanpitäjien kanssa, joiden puo-

• lelta he OTat saaneet täyden kannatuksen ~yrk1myksilleen. Kuten muis

tettaneen, seurasivat baskilaiset nationalist1t myötämielisyydesti 

Katalanian vasemmistolaisten esimerkkiä näiden Jä~tlessä viime keväiDl 

paikkansa Cortesissa vastalauseena Katalonian itsehallintoa vastaan 

keskUshallituksen puo elta muka tapahtuneiden oikeudenloukkausten VUO~

sl. Taktillisista syistä Ja aiheuttakse8ll hallitukselle vaikeuksia 

ovat sitäpaitsi sosialistit Ja erllt vasemm1sto~olilt1ko\ se~atistl

alueiden ulkopuolelta ni1nik1ln antaneet baskien se~atistiselle li1.k

keelle JakUlatt~ kaDDatuksensa. Pol!1ittiset intoh1.llot on täten taas 

pllatettJ valloilleen Ja yleistä a1eli~idettl k11ho1tetaan p&Lopuheill~ 
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Joi.d.en seuraukset Jo ovat näkyneet ml1toi päinttäisten ver1~ekoJen 

muodossa poliittisesti tOisinajattelevia kohtaan. 

Joskin olettaa vOi, ettei sellaratistll11kke1l!lä ajan mit

taan tule olemaan menestystä llyrkimyksissään lloliittisesti ja talou

dellisesti irrottautua ESllanJ&sta, on kuitenkin kiistämätöntä~ että 

näiden liikkeiden 118lkkä olemassaolo on omiaan yllällitimään sitä 

kuohuntatllaa, joka Espanjassa näyttää mu stuneen llysyväksi. 
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Ulkoas1a1nm1n1steriö11e • 

Täten on minulla kunnia my(jtäli1ttää ::;eitsemänä 

kappaleena Madridin lähetystön raportin 00. 17/1934 kosken 

Suomen osuutta Portugalin ulkomea~kaupasSi 

y. 1932. 



lLa~~.(U~ .............. ' ....... SS A OLEVA LÄHETYS TÖ. Sala i nen. 

117/1934. RAPORTTI n: 0 ....... .. 

Mad.r~~ ... ssa .2..? p:nä . fi!:IT.'?? .... kuuta 19 ... ~.1.~ :2/ /9 j SJ. . :y 
I 

Asia: SUomen osuus Portugalin ul-
.................. . ... ... .. ... ............. ........ .......... 00_ ...... . :., .11 

/'(1. '1 .. 

........... ~omaankau~~~si v. 1932, .............. .. 
, ' . 

f G, 

Portugalin virallinen tilasto v. 193 ulkomaankau~asta 

on vihdoinkin Julkaistu, mikä tekee mahdolliseksi t utkia Portuga-

lin ulkomaankau~an kehitystä sekä suomalaisten t uotteiden asemaa 

Portugalin markkinoilla. 

Portugalin ulkomaankau~~a v. 1929 - 1932 kuluessa on 

ollut seuraa,va: 

lUONTI VIENTI 
Arvo Esc:ssa Arvo Eso: ssa 

1929 2,889,9 milj. 1.434.5 milj. 

H30 2 .701.7 1.239.2 

1931 ::: .010.0 1.087.6 

1932 2 .098.3 10027.4 

Kuten ylläma1n1tuigta luv~sta voi ~äättää, on tuonti 

v. 1932 osoittanut lievää el~ym1stä, mutta vienti taas on jatku

vasti laskenut, joten kau~~~tase on vastaavasti huonontunut. Ko

kOna1skau~~ava1hdon lasku on ollut huomattavam~i kuin mitä tilas. 

tosta käy selvllla, sillä escudo stabl1isoitiin 1 ~:nä heinäkuu

ta 1931 Jonkun verrah ale~aan kurssiin kuin edellisten vuosien r 

JAKELUOHJE: 
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noteeraukset, ja saman vuexl.en syyskuussa irroi tettiin se kul

takannasta sekä liitettiin ~untaryhm2än . 

Portugalin tilaston mukaan on kau~~avaihto SUomen kans

sa vuosina 1930 - 193 muodostunut seuraavaksi: 

TUONTI SUOMESTA VIENTI SUOMEEN 
Arvo Esc: ssa .ArVo Esc : ssa 

1930 r . 410.598: - 215.596:-

1931 2.670.000:- 358. 805 

1932 4.146. 4'14:- 1. 284.392:-

Tuonti SUomesta on siis kasvanut varsin ilahduttavalla 

tavalla Ja tulee lisäys ~ääasiall1sesti ~a~eriteollisuuden 

tuotteiden osalle, jota~aitsi myöskin sahatun ~uutavaran tuon~ 

ti SUomesta on jonkun verran l1sääntYllYt • 

. Koska ulkomaankau~an kehitys nykyään ta~ahtuu yhä enem

män vastavuoroisuuden merkeissä, 11enee myöskin syytä ottaa 

huomioon Portugalin vient SUomeen. Tällöin huomataan, että 

vaikkakin kau~patase on Portugalille vahvaat~ ~ass1v1nen ~or

tugalin SUomeen suuntautuvan viennin arvo on kasvanut kuusi- . 

kertaiseksi vuoteen 1930 verrattuna (viin1ostot). 

Portugalin tuonti SUomesta voidaan jakaa kolmeen ryh

mään nimittäin ~uutavarat, ~a]eriteo111suustuotteet ja muut ta

varat , kokonaisarvojen v. 1932 ollessa vastaavasti Esc. 

1 . 283. 000: -, Bsc. 2. 627. . 334: - sekä Esc. 236.140 :- (v. 1931 _ 

1.056 . 300: - ; 1 . 569.545 Ja 44.155:-). 

!kSity1akOhdissa&n on ~. o. tuonti muodostunut seuraavakt 
s1. 
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1. PUUTA V ABA1' 0 

im1ke 85 - Sahattu. :puutavara 75 mm. :paksum:paa , vähintäin 22 

cm, leveää). 

Tähän nim1kkeeseen kohdistuvan :puutavaran kokonais-

tuonti on v. 1929 - 1932 ollut seuraava : 

Määrä kuutiometreissä Arvo Escudoissa 

1929 9.040 3.608 . 165:-

1930 7.264 3 . 869 . 073:-

1931 3.109 1.701 0 917:-

1932 1.998 1 . 155. 655: -

osoittaen s11s jatkuvaa laskUa. Tärkeimmät tuontimaat v. 1932 
3 :3 

ovat olleet: Yhdysvalla t 769 ~ (v. 1931 - 703 m ), suomi 
:3 3 3 3 

345 m (v. 1931 - 447 m ) , Brasilia 279 m , Ruotsi 249 m 
333 

(v. 1931 - 487 m ) ja Saksa 131 m (v. 1931 - G37 m ) . 

Nimike 86 - Sahattu ;puutavara 76 llIIll • :paksum12a.a.. alle 25 cm. 

leveää) .. 

Määrä kuutiometre1ssä Arvo Escud01ssa 

1929 7 . 801 2 . 116. 067 : " 

1930 7 .777 3 . 296. 223 :-

1 931 6 .196 2 . 516. 480:-

1932 9.155 3.0'16.6361-

Tähen n1m1kkeeseen kuuluvan :puutavaran t uont i osoi t-

t aa huomattavaa lisäystä v. 1932 . Tärkeimmät t uont imaat olia 
333 

vat Ruotsi 5.376 m (~. 1931 - 3.118. m ) Ja ~ 3.102 m 
3 

(2 .248 m ) 
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Nimike 88 - Saha ttu puutavara (paksuus 15 mm:stä 35 mm:11n) . 

lIäärä kuut10metreissä Arvo Escudoissa 

1929 3.702 ~ . 208.958:-

1930 4.382 ;::. .490.375:-

1931 3.802 2. 304. 909 :-

1932 3.318 . 237.188:-
3 

Tärkeimmistä tuontimaista v. 1932 mainittakoon Saksa ( 1017 m ), 
333 

Yhdysvallat (1.011 m ), Kanada (534 m ) ja ~ (400 m ) • 

Edellisenä vuonna ei Suomesta ole tuotu ensinkään tähän n.1m1k-

keeseen kuuluvaa puutavaraa. 

V. 1932 rajoittui puutavarantuonti Suomesta yl1ämainit

tu1h1n lajeihin. 

II. PAPERITEOLLISUUSTUOTTEET • 
---------------------------._-

Nimike 112 - Paperi vanuke (mekaaninen Ja kemiallinen) t 

Kuten huomataan oli paperivanukkean tuonti v. 1932 suu-

rempi kuin kolmena edellisenä vuonna : 

l4äärä kg. Arvo Escudoissa 

1929 6.156.767 7.487. 200'-

1930 7.179.319 8.664.858:-

1931 5.825.022 6.068. 240:-

1932 8.354.359 7.&30.5001-

Tärkeimpien ~ontimaiden osuudet v. 1932 olivat 

3.894.916 kiloa (v. 1931 - 2.796.549 kilO~ SUomi 1.482.397 

kiloa (v.1931 - 779.885 kiloa) ,Saksa 1.82.7.535 kiloa ("Ii. 193~ 

550.126 kiloa) Ja Norja 349.340 kilOa (~1931 - 77 162 kiloa). 
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Nimike 907 - Pahvi ,1 a ka.rtonki leyyissä. 

Pahvia ja kartonkia tuotiin vuosina 1930 - 193~ seu-

raavasti: 

Määrä. kg. Arvo Escudoissa 

1930 ::l .014.617 3. 571.276: -

1931 ' 1.377 0 589 2 .685.215:-

1932 1.155.5 2 2. 553. r .... 7 s-

ollen tärkeimmät tuontimaat jatkuvasti Hollanti - 534 . 313 kiloa 

(v.1931 - 738.905 kiloa) ja Saksa 465.078 kiloa (v. 1931 -

514.165 kiloa). Suomen osuus, on pysynyt miltei muuttumattomana 

v. 1932 - 6.576 kiloa ja v. 1931 - 6' 456 kiloa . 

Nimike 927 - Sanom?Jehtipaperi rullissa! 

Tähän nimikkeeseen kohdistuvaa paperia on v. 1930 -

193,2 kuluessa tuotu seuraavasti: 

1930 

1931 

1932 

Määrä kg. 

7 . 745.393 

7.304.990 

6.263.120 

o Escudoissa 

8.348.740: ... 

6.617.200:-

Tärkeimmät tuontimaat olivat Saksa - 2.355.6 2 kiloa ( v. 1931 

5.760.380 kiloa), Norja - 2.3 9.966 kiloa (v. 1931 395.832 k~

loa), ~ - 1.26,9.4l3 kiloa (v. 1931 - 769.546 kiloa) ja Ruotsi 

308.119 kiloa I v. 1931 192.101 kg.). Varsin huomattavaa on että. 
/ 

Saksan osuus on laskenut 2.400.000 kilOlla., jotavastoin poh-

jOismaitten osuudet ovat vastaavasti kasvaneet. 

Nimike 928 - SJm9plApaperi arke1s§&. 4~~' 

Nimikkeeseen 1uet~ paperin tu onti on e $ t w1 askenu t I 
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1939 

1931 

1932 

Määrä kg. 

1.915.250 

542 .337 

G98.?86 

Arvo Esvudoissa 

2.?49.271:-

811.520:-

440 .140:-

Tarkeimmät tuonttmaat olivat kuten ennenkin Saksa - 136 . 263 

kiloa (v. 1931 - 359;615 kiloa) ja Ruotsi - 129.524 kiloa 

(v. 1931 5 . 549 kiloa). Tuonnin supistuminen ei vaikuttanut 

sanottavammin eb0men osuuteen, jaka oli v. 1932 - 18 . 893 kiloa 

ja v. 1931 - ~1 . 285 kiloa. 

Nimikkeeseen kohdistuvien paperi1aj1en tuonti v. 1930 -

1932 on ollut seuraava : 

loIäärä kg. Arvo Escudoissa 

1 930 1.364.389 6 . B-33 .980:-

1931 1 .180.419 5.?61.803:-

1932 1.040.313 5.464.916:-

Tärkeimmät tuontimaat olivat Saksa - 476.324 kiloa, Englanti 
I/~. Jrl/. 
-~, Hollanti - 106.656 kiloa, Ruotsi ~ 76.311 kiloa, Lu-

xemburg - 69. 294 kiloa, Narja - 63.752 kilOa Ja ~ - 42.432 

kiloa (v. 1931 - 12.285 kiloa). 

1 II. 1lUUT TA. VARA.T • 

Tässä ryhmässä. mainittakoon erikoisesti nimike 118, 

aSbesti, Jota Suomesta oli tuotu v. 1932 - 15.6q3 kiloa 17.234 

escudon arvosta Ja v. 1931 - 28.356 kiloa 24.300 escudon arvos

ta, sekä. nimike 53, l1lluterva, Jota Sfamesta tuotiin v. 1932 -
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72.332 kiloa 129.710 escudon arvosta. Edellis enä vuonna ei 

tuotu puutel'vaa Suomesta olleBkaan. 

------------.-
Eri tahoilta saatujen tietoJen perusteella voi

daan otaksua, että SUomen vienti Portugaliin v. 1933 on edel

leen kehittymässä varsinkin m1 tä tulee sanoma:pa:perln vien-
t 

t1in. 

\ 
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Ulkoasiainm1n1s teri "lle . 

fi 

~ten on minulla kunnia myötäliittä? kuutena 

kappaleena Madridin lähetystön raportin no. 18/1934 

koskeva 

Kapinaa Espaniassa.~. 

V.a. 
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~} 

Kosketellessani raportissa No . 13 viime heinäkuun 5 

p:ltä sitä Katalonian statuuttien tul kiataan l ähinnä kohdistu 

nutta selkkaus t a , joka oli syntynyt Madridin keskushallituksen 

j a Katalonian hallituksen välillä, l ausuin ole t t amuksen, ett ä, 

ellei kumpaakin asiapuolta tyydyttävää ratkaiSUa l öydettäisi, 
.2 . 1. 

voisi selkkaus johtaa vieläpä veriseen kansal aissotaan . Tämä 

olettamus onkin nyttemmin t oteutunut ja tapahtumien kehi tyskulku 

on osottautunut nopeammaksi kuin mitä kukaan t iesi aav1st aakaau . 

Kun uusi halli tus, j onka kokoonpanoa ja toi mint amah

dol11suuksia tulen eri t1edoituksessa käsittelemään, t ämän kuun 

4 p:nä oli muodostettu, ~ohtas1 s1t? vielä samana iltana vallan

kumouksellinen yleislakko. Lakon muodollisena aiheena oli vastaw 

lause halli t uksen kokoonpanoa vastaan, johon katolinen oikeisto 

ensi kerran t a savaltal aisen hallitusmuodon aikana oli suostunut 

osallistumaan, mutta yleislakon Ja sitä seuraavan kapinan todel-

11sena tarkoituksena oli neuvostovenäläismallisen Espanjan fede

rat1ivisten tasavalta1n liiton muodostaminen. 

Koska . tapahtumien kulkua on Suomenkin lehdistössä ver-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen 

UE 1: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja II .. kal .... .. ........ minllterllllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu&tukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tledol. 

tukalln. 
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ra t tai n seikkaperä i s esti kosketeltu, j oskin monessa tapauksessa 

erheellisesti kuvat tuna j a liioi t t elui lla höystett ynä, en katso 

syytä ol evan t "ssä yht eydess·· l ähemmin selostaa kapinaliikkeen 

yksityiskohtia. Tyydyn senvuoksi toteamaan, että viikon kestänei~ 

den t aistelujen Jälkeen kahdella rintamalla - vallankumoukselli 

sia työl··isai neksia j a Kat aIonian nati onalistej a vastaa.n - on 

hallitus saavuttanut t "ydellisen voiton. Tosin käydään vielä 

s issisotaa eräissä Asturian vuoris toseuduissa, j oihi n lYÖd,t 

työläis j oukot ova t paenneet, mutt a tämä ei estä t otea.ms.sta , 

etteikö ka inalii ke l opullisesti olisi l yöt y maahan . Tämä aaahan-

lyöm1r~n on myös t apahtunut sellai sel la voi mal l a / että ka ikkien 

sensuuntai sten yri t ys t en tois tuminen on pitkiksi ajoiksi pOis-

uljettu. Sitävastoin l i enee paikal laan lyhyt kuv s niis tä 

syistä, jotka johtivat viilIe p··ivien traagillisiin t apahtumiin 

j a niist·· seurauksista , joihin t uollainen veri re n yhteenot to 

eri kansalaisryhmien välin'· on omiaan johtamaan. 

Kun sosiali s t i t j o pi t emmän ajan kuluessa olivat val

mistautuneet väkivaltai s i n keinoin ottamaan haltuunsa halli tus

vallan, johtui se lähinnä vakaumuksesta ettei heillä ~i1fue vaa -, 
l:ien musertavan tappion jälk.een ollut mitään mahdollisuuksi a 

l alll1sin keinoin saada palautetuksi vaikutusvai t aista asemaansa 

tasavallan alkuvuosilta sekä että Espanja 011 menossa joko so

ti1asdiktatuuriln tai kuninkuuden palauttamiseen. He olivat myös

kin selvillä siitä että katoolinen oikeisto, cortesin suurin puo

lue, lähinnä taktillisista syistä esiintyi ulospäin tasavalta

l aisena, mutta ettei se myöskään asettuisi vastahankaan, jos 

monarkian palauttaminen kävisi nyicytärkeäksi. Ja mitä. taas kes

kustaan wl1, jonka tasavaltaista mielenlaatua ei suorastaan 
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voitu epäillä, olivat s osi alistit todermeet, et t ä se yhä, enemmän 

oli alkanut kulkea oike i ston talu t usnuorassa, toimien oikeiston ' 

kul l ssientakaisten ohjeiden mukeisesti . 

Kun siis keskustalaisen Samperin heikko he.lli us h t i 

cortesin kokoonnuttua kaad~iin ja vanha Ler roux yhdessä katoo

lisen oikeiston kanssa vielä kerran otti hartioilleen hallitus 

vastuun, katsoivat sosialistit aj an olevan kypsän r yht ymB8n aktii

viseen toimintaan . MYcitäva ikuttavana syynä a jankohdan valitsemi

selle oli myÖs se että sekä Katalonian että baskilai sten natione-, 
11s tien selkkauks essa Madridiin keskusha llituks en kanssa oli j ou-

duttu umpikujaan , joten he l askivp. t saavansa jakamatonta kanna" 

tusta kai kkien separatistien puolEilta, joiden pyrkimyksille he 

koko ajan olivat antaneet ma irittalevaa tWlIlUstusta. Ja mit" t aas 

tuli t asavaltalaisiin vasemmisto10rvareihin odott ivat sosialisti~ 

heil tä, jOskM./ei nimanomaista aktiiv1.::ta k.o1!':.a.tusta, niin aiilakin 

puolueettomuutta. llit OO lopuksi tulee anarkosynd.ikalisteihin ja 

kommunisteihin, ei täyttä selvitystä ole olemassa siitä missä 

määrin nämä olivat sosialistien kanssa yhteisymmärryksessä, mutta 

joka tapauksessa osottautui heidän esiintymisensä hämmästyttävän 

la1meaksi. 

Ajankohta kapLnaliikkeen alkamiselle 011 siis epäile

mOttä hyvin valittu ja ylels1akkojullstus saikin osakseen koko 

po~o1s- ja keski-ESllanjassa ehdottoman vastakalun, jo~vastoin 

And.alusiasssa , jossa edellämainitut anarko- s,yndikalis/ tit muOdos

tavat työväestön enemm1~tön, oli havaittavissa epäröintiä ja ha

puilemista yleislakon to1meenpanemisessa. Vahvimman kannatuksen 

saawtti lakkoliike Ästuriassa, Jossa samanaikulsest1. llnlOdostettu 

30.000 lpiehinen tytSläi.sarmeiJa otti haltuunsa kaksi Bsll8-DJan suu" 

rinta asetehdasta, se1klca, Joka selittää. Selli l)1tkälllsen Yastar1n-
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nan, jonka he ovat kyenneet tekemään hallituksen joukoille, mikä 

vastarL~ta edelleenkin on lopullisesti murtamatta. Kun Kataloni a 

samanaikaisesti julista/ utui i tsenä i seks i t~s vallakksi Espanjan 

liittotasaval l assa ja katutaistel ut Madridi s sa yhä ki ihtYivät, 

n:: ytti asema alussa hyvinki nakaval t a ja j os Andalusiakin täy

dellä voimal la olisi yht ynyt kapiI~ li1kkeeseen oli si tilanne voi

nut kehit tyä ha l l i tQks elle hyvinkin kri ltilliseksi. Hal l ituksen 

toimenpiteet olivat kui tenki n er inomaisen ripeät. Koko ESlanjassa 

jullste tt~in viipymätt ä sotatil~ ja vahvat so~ väenosastot 

alottivat kohta höykkäyksen Barcelonan ballitusrakennuksi a vas 

taan , j oihin kapi nallisten j Ohtajat kannattajineen ja heidän k"y

tettäviss" olevine harval ukuisine su ojakaartineen olivat linnoi' ... 

tautuneet. Hallitusrakennuksia vastaan kohdist ettu konekiVfäri-

ja tykkituli t eki kui tenkin kapi nalli sten aseman pian t oivo t ta 

maks1. Katalonian hallituks en päi:!lD1n1steri l ähetti r adi ossa pit

kin yötä avunpyyntöjä , jotka ensin olivat osotetut Barce lonan lä

hipitäj1en aseistetuille maatyölg1s1l1e, 

totmenpl teet al kuaan olivat ai hellttaneet selkk3.uksen Madr1din j a 

Barcelonan hallitus ten välillä, mut ta sit ä mukaa kuin piiritet

tyjen asema yön kuluessa käv1 t Oivott amaksi, kohdi s t et tiin avun

pyynnt;t myös !caikkiin t yt?läisiin, osottamalla ne nimenomaan mytSs 

Syndikaliste1~n~~~' kU~~ sotaväki 011 t'ydellisest1 eris. 

t änyt sen kaupunginosan, jonka kapinalli set olivat ottaneet ~ää

majaks09Il, ei IIl1k?än apu ollut lIl8.hdollinen Ja yhden Y~istelu

jen jälkeen kapinalliset antautuivat. Vangit,tujen joukossa olivat , 
paitsi hallituksen jäsenet, paria karkuun ~äässyttä lukuunottamat-

t a , melkein kaikki Katalonian ~arlamentin enemmistössä oleVat va

semmistOjäsenet, niin mytSs use~ t virkamiehet Ja kaupmginVal 

to melkein kokonaisuudessaan. Katalonian ka~1nayri tyksen nOl)e& Ja 
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p?ättäv~inen li~!idointi vahvisti luonnollisesti suuresti rwl -

l l t uksen asemaa ja aikåansai samalla suurta hä~ s tä kapina+

listen keskuUdessa , sitä enemmän kuI n kapinan jOhtajat saman

aikuisesti pakenivat, j 8ttäen joukkonsa oman onnensa nojaan . 

Vai kkakin olen aikaisemmissa tiedoi tuksissa selostanut 

niitä syitä, jotka lähinnä, johtivat Katalonian j a keskushalli-

tuksen v~lien rikkoutumiseen , lienee kuitenkin syytä tässä yh

teydessä l "hemmin koske tella myÖS si t " t e.Us t aa jota vas taan puh-

jennutta k inaa on arvosteltava • 

onarkian kukistuminen teki n 'kytärkeiksi suuren joukon 

kysymyksiä, jot ka jo kauan olivat odottanee t r atkaisuaan . Näistä 

011 tFrkeimpiä Katalonian ikivanhojen privi l e6ioiden kunnioitta

minen. Kunin asvallan aikana ei niihin ol tu kiinnitetty m1tä~n 

huomiot a , pF i nvastoin oli pyritty liittämään Katalonia ruin 1"

heisesti kuin mahdollista Espanjan valtloruumii seen. ~åissä yr 

kimyksissä olti1nkin tavallaan onnistuttu, koskapa hall1nll linen 

liittyminen 011 muodostunut t äydell i seksi. , tta katalonialainen 

nationaliSmi7slltl heikennyt, p" nvastoin sai se 

kärsimlstään oikeudenloukkauksi sta. Tällaisten olosuhteiden val-

litessa oli luonnollista että Espanjan nuori t asavalta myötä, 
mielisesti kallisti korvansa Katalonian oikeute tuille tolvomuk-

sille . Vasemmiston avulla , joka tasavallan alkuaikoina 

hallitusvallan ohjaksiasa onnistuikin katalonialaisten saada 
, / 

cortes1ssa hyväksytyksi statuutti, joka myöns1 Katalonialle 

varsin laajan itsehallinnon. Tämä saavutus, joka tietysti herät

ti suurta riemua Kataloniassa,mutta samanaiku1sesti paljon 

muussa Bs]aDJassa, on sen jälkeen ollut alituisten riit~;~u,~:~~.~ 
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ei vät heilI e kuulunee t . Tä män vuoksi ja v" 1 t tääkseen a11 tuisi a 

rettelöitä, olikin Lerroux ' n tarkoituksena l a ins"ä.d.äntötietä 

t " smPlIist~rttää statuu in m" 1=iräykset . Näm" tOimenpiteet her ?tti

vä:r, t, iet ysti Kataloniassa suurta suuttumusta , koska niiden tar-
- non 

koi tuksena epäil tl111 olevan KatE:.lonian itsehallin lopettaminen. 

Kun siis yleislakko oli saatt~ut keskushallituksen 

vaikeaan asemaan, oli selitettävissä , ette Katalonian vallanpi-

t'· jät k8yttivät tilaisuutta hyv?kseen julistaakseen Katalonian 

ll1itO},;; 
itsen?isyyden, tosin Espanjan rederat iivisten tasavaitaln puit-

teissa. Tämä varsin puutteellisesti valmistettu itsenäisyys ei 

kuitenkaan kestänyt kahtatoista tunti a enempää ennenkuin se 011 
I 

vereen tukahutettu . Jonkunlaisena selityksenä kapinayrityksel l e 

mainittakoon , että Katalonian hallitus lienee luottanut. siihen 

että ~arcelonaan sijoitettujen sotavoimien päällikkö, kenraal i 

Batet, joka i tse ol i katalonial ai nen ja joka koko ajan , Katal o

nian ja Madridin välisen selkkauksen jat kuessa , oli suhtautunut 

hyvin myötämielisesti Katalonian pyrki myksiin, Oli s i joukkoineen 

siirtynyt Katalonian puol elle. Pä8~ni5teri Companys ten ,~~=o~'vu=.~ 

tiedustellessa hänel tä, ol i s iko hän val mis t aistelemaan ~talo

nian puolesta, antoi hän välttelevän vastauks en asettuen samal la 
/ 

puhelinyhteyteen Lerroux'n kanssa . Tode t tuaan t äll öin, et tei Ka-

t alonian itsenäisyyspyrkimyksillä ollut mitään boteutumisen wah

do1l1suuksia ja saatuaan tällä välin julistetun sotatilan perus

teella korkeimman vallan Barcelonassa käsiinsä, hän miehit ti 

k1 strateagisest1 tärkeät palkat ja ryhtyl aseellisl10 to1menp1~ 

teisl1n kapinan kuklstawiseks1. 
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T~män r apor tin alku osassa olen koettanut selit tää 

syitä Kataloniassa puhjenneen kapinan nopeaan kuki stamiseen . 

P .... asiallis i mmat syyt , kapi nallis t en var s in puutteellinen orga

nisatio j a sotaväen uskollisuus l ailliselle hallitusvallalle , 

aniharvoj a poikkeustapauksi a lUkuunott ama tta , v~ikut tiva t myös 

siihen , et tei tilanne Madri di ssakaan saanut kovi.n vakavaa lei

maa , vaan r ajoittui kapinallisten toiminta lähinnB. sal a - ampu

misiin j~ ksityisiin väkivallantekoihin. • tään vakavampaa yri

tystä vallat a ha llitus- tai muita yleisiä ra kennuksia ei tapah

tunut , ei myöskään hallitus t en jäsenten koskema ttomuutte. loukat

tu. Koska sitäpaitsi, kuten aikaisemmin on mainittu, koko Anda-

lus ia suhtautui verrattain laimeasti kapinali1kkeeseen, ei sillä 

seikalla että t yöläisten Asturiassa onnistui vallata eräitä kau-

punkeja, ja että heillä alussa oli menestystä t alsteluissaan so

taväkeä vastaan, ollut r a tkaisevampaa merkitystä kapinaliikkeen 

Onnistumiselle, koska heidän saartamisensa joka ta:pauksessa 011 

vain ajan kysymys. 

KUinka laajassa mittakaavassa ·~rsinaista sotaväkeä 

JAKELUOHJE . J"'eluohJem.lleJ. : 

Tavallinen 

UI 1: A •• 

T .... lllnen. 
Tavallinen J. 11 ..... 1 .. .. .. ........... mlnl.t.rllllle. 
El ulkomaaeduetukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduetukaen, mutta ulkoul.lnmlnllterilln tiedoi· 

"alin. 



on k""ytetty kapinan kukistami seen , on,Barcelonaa lukuwlOttaJDatta , 
va ikeata sanoa . Ainäkin alussa saivat erinomaiset poliisij oukot 

(Guardia de civil ja Guardia de asalto) vastaanottaa ensimäiset 

iskut, jotapaitsi koko muukalaisl egioona heti ka inan puhjettua 

kiireel lisesti tuot iin Espanjan Afrikasta "a sijoitettiin niille 

aikkakunnille , missä tilarme katsottiin vakavimmaksi. fu~ukalais

legioona onkin sitten pääasiallisesti koko a jan hoitanut r inta-

mapalvelusta ja, kuten arvata VOi, ova t sen sOdankäyntitava t 

her"Otti=ineet paljon arvostelua , lähinnä sen vRl ttäessä ottamasta 

vankeja. Kaatuneiden lukumäärä.stä ei toi staise~si ole tarkempia 

t iet oja, mutta lienevät kapinal~iset yks i s tään Asturiassa me -

nettäneet useita tuhansia mieh1? 

Kapinaliikkeen nyttemmin t ultua lopullisesti kukis -

tetuksi kiinnittävät sen jälkiselvittelyt enimmän uomion ~UV~'O~l.' 

sa. Kuten tunnettua ovat kaikkialla maassa toimivat sot a oikeude t 

summaarista menettelyä soveltamalla julistaneet useita kuO~-

tuomioita, lähinnä sotilaallisissa johtoasemissa 011 ei ta ka:plJ1-

nallisia vastaan ja niin pian kuin sotaoikeudet Asturiassa ryh

tY1vät toimeensa, on syytä olettaa, että kuolemant~omiolden lu

kumäärä. tulee moninkertalstumaan. Ei voine olla epäilyks iäkäful 

siitä, etteivätkö ne sanomattomat julmuudet, joita kapinalliset 

epät01vossaan ovat harjoittaneet siv1iliväestöä ja lähinnä van

gitsemiaan pappeja vastaan sekä kirkkojen, luostarien, yliopis

toJen, kirjastojen Ja taideteosten hävitykset (yksistään Oviedon 
t 

kaupungissa on kapinallisten tekemät vanhingot arvioitu 200 milJ. 

:pesetaksi), tule herltt&mään voimakasta reaktiota as1a1noma1sia 
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tuomittaessa . Kysymys kuoleruantuomioiden vahvistamisesta tulee 

niinmuOdoin muodostumaan hyvin keskei seksi ja on se omiaan jäl 

leen päästämään intohimot valloilleen. Asia on j o useita ker

toja ollut hallituksessa esillä, mutta tOistaiseksi ei ole p?äs 

ty muihin tuloksiin kuin että asiasta on pyyd~tty korkeimman 

oikeUden l ausuntoa . Mikäli yleisesti kerrotaan , lienee tasaval

l an pr esidentin suhtautuminen kuol emantuomioiden vahvistamiseen 

jyrkästi kielteinen ja perustelee hän kantaansa sillä ett"" kak

si vuotta si t ten kuol eroaantuomitut monarkistikapi nan j Oht ajat 

niinikään saivat r an aistUksensa lievennetyi ksi. Myös ha llituk

sessa lienee kaksi eri kantaa , nimittäin Oi keistol ai s ten , j ot~ 

ka vaativat kuolemantuomioiden vahvistamista ja keskustan, Joka 

on tuomioiden lieventämisen puolesta . Jyrkimmät vaatimUkset 

kuol emantuomioiden vahvistamisesta esitetään kuitenkin sotilas

viranomaisten pUOlelta, j a mieliala lienee kovin kiihtynyt lä

hinnä niissä joukko-osastoissa, jotka omin silmin ovat nähneet, 

mitä julmuuksia rintamalla on t apahtu.'1ut . Eräät sotilaspiirit 

eivät mYlSskään ole pidättäytyneet suoranaisista uhkalluista, 

selittämällä, että ellei tasavallan presidentti suostu vahvis

tamaan kuolemantuomioita, hänen olis i väistyttävä j a sijalle 

Olisi niruitettävä samantapainen sotilasdiktatuurihallitus kuin 

Portugal1ssa. Va jkkak1n ens1 näkemältä tuntuisi siltä kuin 

tUOllaiset haaveilut tyyneest1 ajattelevien keskuudessa eivät 

v01s1 saada kannatusta, on kuitenkin tOdettava, että. sella1" 

s1ssakin p11re1ssl. miel1ala nykyUn on hyvin kiihtynyt sekä että 

päämirlnl. tuntuu olevan saada kein0111a mill1. hyvänsI. ehdottomia 

takeita sHtä, etteivät v:i1meaikoJen tapahtumat missään muOdossa 
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t ule uusiint umaan . 

Kuten edelläolevasta selviää, on poliittinen ti

l anne Espanja ssa kapinan kuki stamisen j älkePJl vielä liian epä

selvä, j otta 01is1 aihetta minkäänlaisiin ennustuksiin si i tä mi

hin päin kehityksen kulku lähitulevaisuudessa tulee suuntautumaan. 

Tapaamani espanjalaiset ovat melkein poikkeuksetta optimistisia 

tulevai suuteen nähden, väittäen että Espanja vihdoinkin on herän

nyt monivuotisesta painajaisunestaan sekä että ilman lopullisesti 

puhdistuttua tulevaisuus taas näyttää val oisalta j a t ilanteen nau

halliDen kehitys taatulta. Toiselta puolen tapaa niitäkin, läb1nnB 

diplomaattien ja muidenkin ulkomaalaisten keskuudessa, j otka lau

suvat vakavia epäilyksiä siitä. että viimeviikkoiset tapahtumat 

voivat olla alkuna poliittisten kamppailujen sarjalle, Joissa ~_ 

liin toisella ja väliin t oisella puolella tulee olemaan yliote . 

Kuilu vasemmiston ja oikeiston välillä. on syvempi 

kuin koskaan ennen ja hedelmäJ.l1nen yhteistyö Diiden välillä tun

tuu pitkiin a ikoihin mahdottomalta. Näin ollen näyttää Espanjan 

tulevaisuus, kukistetusta kapinayrityksestä hUOlimatta, kaikkea 

muuta kuin valoisalta. 
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... . EspaDalan uusi hallitus • ... .... 

, 
.. ,. .. 
( ~, 

Ra ort i s sani Ho . 16 vi ime syyskuun 10 : ltä huomautin 

siitä että halli tuspul an ;>uhkeamist a tämän kuUJl 1 : n13 , j ol · 

loin cortes t aas kokoont ui, voitiin pi t .. ·· miltei varmana . Lä· 

himmän ai heen t~hÄn olettamukseen muodost i se tOsiseikka , 

kat ol inen oi keisto , joka cortes i n ajaantuessa heinäkuussa oli 

" änestänyt luottamus l ausetta hal lit ukselle s i l l ä nimenomaisel~ 

l a edell ' yksell", et tä Ke.;. t l onian sel.lckaus pi kaises.ti 

t äisiin i l man että hal l i tusvallan auktor iteetti tulisi siitä 

kärs imään , oli syyskuun lussa i tämäs sään uol uekokouksessa 

todennut , ettei p~llitus ollut pää 'syt mihinkään tuloks iin se

kä että Katalonian j a tkuva t uhmailut keskushallitus t a vastaan 

olivat pahasti järkyttäneet sen auktoriteettia , jotapaitsi 

hallitusta syytettiin siitä että se saamattomuudellaan Kat a 

lonian kysymyksessä oli herättänyt henki in myös b skilaisten 

nationalistien tällä välin puhj ennean ~eparatistisen liikkeen . 

Näinollen puoluekokous totesi, ettei hal litus enää näuttinut 

pUOlueen kannatusta ja vaati sen pikaista eroamista. Tämän 

dek:larat ion j älkeen 011 ilmeistä ettei hallitus, jOnka kanna 

JAKELUOHJE, J .... luohJ.m.llej. , 

T.valllnen. .. _ ....... _ .. _._.!~ !~;!;!f.:~P:. ............. _ .. . ...... ........ . 

"1" 4. 

Tavallinen j. 11aIk.1 ..... .. ........ .. mlnlaterlllll • • 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaal.lnmlniaterilln tiedol

tukalln. 
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n?in ollen joittui ainoastaan radikaali seen keskus t aan, voisi 

jatkaa tQimintaansa . Cortesin kokoontuessa :pe"min i steri Spm er 

1t&..mE SS "'n uolustus uheessa tosin v?itti , ettei ha" litUS ol 

lut mill?"n tavalla l a iminlyönyt uolust aa halli tusvalL"n aUk

toriteetti~ , mutta hänen uheensa synn tti sell isen me lun , 

ettei:p····ministerille je=nyt muut a mahdollisuutta kuin ilmoit 

hallituksen vielä samana äiv"nä j8ttävän erohakemuksensa • 

Halli tuksen muOdos t aminen uskottiin r dikalisen uol ueen 

tunnetulle johtajalle L8rroux t lle , jonka i an onnistui muodos

t aa vi idenne n hallituksensa . Uusi hallitus ero a kuitenkin ~ai 

kista aikaisem ' s t t a savaltalai sista hallituksi s t a sii nR että 

ka tolinen oi keisto on ensi kertaa aktiivi sesti mukana . Käydyis

s · neuvotte l uissa asetti nimi ttäin oi eiston jOht aja Gil Robles 

ehdoksi oikeiston kannatukselle että :puol ue saisi täyttää mää 

rätyt paikat hallituksessa , nimittein maata lous -, sosiali- ja 

oi keusministeriu:pailcat. Lerroux koetti viimeiseen saakka saada 

oi keiston luo:pumaan etenkin s osialiministerin :pai kasta , tarj o

t en heille muun muassa ul koministerin:paikkaa , mutta oikei sto 

kieltä~y1 sitä vastaanottamasta, huomauttaen sen vähäisestä 

merkityksestä, koskei Es:panjall a tätä nykyä ollut aktiivista 

ulko:politiikkaa . Kun oikeisto :pysyi jyrkästi vaatimuksissaan 

j a sisäinen tilanne uhkaavina yleislakkoineen synkkeni :päivä 

:päivältä, ei Lerroux'lla ollut muuta neuvoa kuin suostua esi

tettyihin vaatimuksiin. Oikeiston suunni telm t vaat1muksillaail 

saada tfiyttää nimeämänsä. :paikat olivat hyvin lä:p1nä.1cyvät. llaa" 

t alousmin1sterin asiana tulisi lähinnä olemaan alotteet maa-
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r eformllain muur.t miseks i oikeis ton miel e1seen suuntaan , sosiali

nis terillä taa s olisi kesissään alottee t nykyis en oikeist on sil 
I 

m" tl..:Jruna olleen , s9sialisen l a insäädännön I!1Uutt",miseksi ja 

minis terin äätehtävänä tulisi olemaan Kat al onian itsehallinnon 

"täsmällistyttäminen- s . O. r ajoit taminen . Valtiomini sterinä (ul 

ko sia i nminis t eri nä) uudessa hallitulcses s toimii kaatuneen hal .. 

11 tuksen pä"mini ter i Samper • 1linisteri Samper on v!l.lensi al ai nen 

asianaj a ja j a hEnellä on he nkilökoht aisi a i ntres5ejä a pelsiinien 

viennin lisäämise en. Ollessaan si t " edel lisessä ha llituksessa 

kau:ppamini s t erinä , otti hän alotteen ykyään voimassaolevaan kiin .. 

t i öimisjärjestelm ' " ja koko pä.i=iminist erik tenaan on hän innoll 

toiminut sen laa j ent5llliseksi yhä uusille a loille . Esiint yass"-än 

ensi kerran nimityksensä jälkeen julkisuudessa tehostl hän nimen

omaan si t~ seikkaa että Espanjan kaupal liset intress i t ja lähinnä 

viennin lisääminen tulisivat olemaan hänen l ähimmän huolen itonsa 

kohteena ja antoi ymmärtää, että uutta l a i nsäädäntöä , joka tehok-

kaamm1n kuin t~hän as t i t oteutta i s i vastavuoroisuus eri aetteen 

ul komaankaupassa , paraikaa 'val mis tel t i in. Koska si t "pa1 ts i myös 

nykyinen valtiovar inministeri on kiintiölmisjärjestel män harras 

kannat t a ja, viittaava t ka i kki merkit siihen että uusi hallitus 

t ulee noudatt amaan yhä jyrkempää lc1 intiöimi spol1t iiklcaa . Ainoa 

se1lclca , joka ehkä voisi vaikutta~ toi senlaiseen kehitykseen, 011s1 . , 
jos huhut Ranskan luopumisesta ki1ntiö1m.1sjärjestelmäs tä toteutui

les~~alaisten tuotteiden) 
sl va t, sillä Banskan 0 essäYtKrkein markklilällailclca on Espanj an 

kauppapolltiikan aina otettava huomioon sikäläisten olojen kehi t ys. 
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Hallit uksessa edustetuilla puolueilla on t akanaan cor

tesin enemmist ö , nimittäin' 45 edustajaa , cor tesin koko jäsen

mä?r"n tätä nykyä ollessa 460 . Sen l1s2..1csi on tOdennäköis tä, että 

hallitus voi saada kannatusta katalonial alselta oi kei st olta ( 7 

edustajaa) , edellytyksell ä kuitenkin , ette i Kat-lonian itsehal 

lintoa rajoite t a , sekä eräissä kysymyksissä myös ääriuuuäiseltä 

oikeistolta ja monarlcistien ienel "" r hmältä . Halli ,uksen :par

lamenttaarinen :;onj on näin ol l en Es:panjan oloihin nähden har 

vinaisen vahva . Toinen kysymys t iet 's t i on, minkälåisek 1 hteis 

tY6 hallituksessa tulee ajan mittaan muodostumaan siinä edustetun 

kahden suurimEan :puolueen välillä, joiden maail mankat somukse t 

ovat hyvi n kb,ukana toisista~. Ensimäisenä koe t telemuksen hetkenä, 

kun ha ll i tuksen muooostami s:päiv "nä :puhj ennut yl eisl akko j a s i t ä 

seurahnut ka:pina järkyttiv"t htei skunnan erusteita, vallitsi 

tosin täydellinen ]ksimielisyys menettely t a oihin nähden , mutta 

vastaisuudessa voi hel :pos ti syntyä t ilanteita , j olloin mieli:pi

te i den eroavai suus voi käydä kohtalokkaaksi hallit uksen jatkuval

le toiminnalle . 

Sitä:paits i on Jo viriämässä kysymys, vai kkakin toi selta 

t aholta , j oka ai van lähiaikoina voi aiheuttaa hall i tuksen kukis

tumisen, nimittäin kysymys sotaoikeuksien l angettamien kuoleman

tuomioiden vahvis ta.Msesta. Kuten viime viikolla l ähettämässäni 

tiedoituksessa mainitsin, lienee tasavallan :presidenttn kanta jyt'_ 

käs ti kielteinen. Espanjan :perustuslain mukaan ei :presidentillä 
~ 
(öle afuähau~oikeutta muul loin kuin Jos hallit us Ur1mä1sen vaka-

vissa tapauksissa tekee hänelle nimenomaisen armahdusesityksen, 

hank1ttuaan sitä ennen korke1mru&n oikeUden l auSUIlIl.on asiassa. :Slle1 



halli t us tuollaist a esityst ä tee , ei resi dent1l1ä ole muu ta 

~hdollisuutta uuttua asiaan , kui n arottaa hal l i tus ja muo

dost aa uusi vasemmis tohzll i tus , j oka ol i s i suos tuvai nen armah

dusesi t.y1csen tekemiseen . Niin kiiht ynyt lruin oielial a kui ten

kin euelleen on , voisi tuollainen r a tkai su hel posti johtaa 

vaamattomiin seurauksiin , vieläpä otilasdiktat.uuri1nkin . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Kadrid1!fsa marraskuun 19 :pIDä 1934. 

No. 1752/34. 1(, ' J9Y$.,t.i.'D y, 

UI! II:." 

. , 
II '1" 

; 11 (~ 
ulkoasia~.~·'~~-

Tä.ten on m.1nul1a kunnia my"ötäliittää 

kuutema kappaleena Madridin lähetystön raportin no • 

21/1934 koskeva 

IspanJan talouse1ärepä vallanKqmouk

~ell:lRep yleislakon JälkeeAa., 
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lfadrid1.- ... SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 21/1934. r 
lfadr1.~ .... ssa 19 p: nä 

,2(, '9Y .5 l'f>. "'1 

Asia: 
Espanjan talouselämä vallan- ~I Y 
~se111sen yleiSlakon ....................................... ~ ....... ....... -..................... . ............... . 

~ .<j-
Kapinayrityksen yhteydessä puhjennut vallaDkumouk-

sell1.nen yleislakko, j oka useamp1.en n1kko.1en aikana täydel

lisesti lamaaDnutti kaiken elinkeinoelämän XspanJan taloudel

lisissa keskuksissa, ~ulee epäilemättä jättämään tuntuv1.a 

jälkiä talouselämän eri alo111a. 

lakon aiheuttamat taloudelliset va.h1ngot. OTat .10 

1 tsessään hyvin huomatta?at ja lasketaan niiden nouse?an n .. 
hintä1.n 500 mil.100naan pesetaan, mutta ehkä vie1äk1.n suurem

masta merkityksestä. on kysymJs, tulevatko ntme ?11kkojen 

tapahtumat edelleen kärj1.stämään sitä luottamuS/kri1.sa, jon

ka kanssa bpanJa niin poliitt.isest1 kuin taloudellisestilc1n 

on kamppaillut neljä. vuotta. 

Kuten tunnsttua 011 kap1.nali1kkeen pobjimpana tar

koituksena. saada aikaan tä.ydellinen DIlll1stus, niin sos1al1-

saati kuin taloudelliseat11d.n. Xi l1.ena8 ePä.1lJStäkäJin siitä., 

ette1k5 lcap1.nal11ke ilman niiden monien suotuisten sattumain 

ybt8isTa1kutusta, jotka teldri.t sen nopean kukistamisen mah

dolliseksi Ja jolt.& a1ka1seDlll1ssa. raporte1ssan1 olen selos

tanut, o11si a1beuttanut ?iellldn paljon suur8m.pia vahinkoja. 

JAKELUOHJE: J akeluohjemalleja : 
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Ei ulkomaaedultultaen. mutta ulkoaaialnminlsteriGn tie.doi
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• 

• 

- 2 -

On ni1nJlD.lodoin hä:mmästyttäYää todeta , kuinka vähäinen t apahtu

ma1n va1lrutus 011 :p6rssiin noina kri1til11sinä Tllkkoina. Tämä 

saanea selvityksensä siitä, että useat arvostelUkykyiset henki

lötkåän eivät ymmärtäneet tilanteen vaarallisuutta, vaan vasta 

jälestä:päin :pääsivät selville siitä, mistä t odella oli kysymys. 

Kun ntten vaara 011 ohi , syntyi :pörssissä vielä:pä lievä nousu

suunta, j ota tosin myöhellllllin seurasi vähä1sem:pi l askusuunta , 

mutta yl eisva1lrutelmana vol~ sanoa, ettel mitään main1tta

vampia muutoksia ta~ahtunut yhtävähän osake- kuin obligatlo-

IDal'kkinoUla. TäJ.l äkin kertaa siis :pörssi osottautui hyvin Tä.

hän herkäksi ilmaxuntariksi Es:panjan taloudellisen ja :poliit

tisen elämän vaihteluisse.. 

Espanjan taloudellisessa elämässä t ätä nykyä esiin

tyv;1en vaikeukslen lähem:pl tarkastel'tl el myöskään anna syytä 

o:pt1:m1.sm1in. 

Kadavll.1ebVShä, laajassa mittakaavassa omavaraise

ne. ja ulko:pol11ttisllta selkkaUksllta syrjässä, on Es:panjalla. 

tosin edellytyksiä välttää suurem:pia hI.1ri61tä, mutta slsri

p011ittinen levottomuuden tila on ollut riittävä. luomaan vai-
. . . 

keanlaisen, ybI. .1atkuvan kri1s1n. Val1tettavasti on Es:pan.1an 

elinkeinotilasto niin va1l11na1nen, ettei tUanteen arvostelu 

sen avulla ole mahdollinen ja v11ae aikojen sensuuri el my6a-

kUn salli tosiolo.1a ku'Y88,Y1.en lausuntOjen julkaisemista ta

loudell1sissa kysy.myksissl, koska ne voitaisiin käsittää. arvos

telUks1 nykJ1stl. hall1tuajlr.1estelJlU. vastaan. Tlatl. buoliaUa 

on kuitenlcin todett.artsaa, ettei el1Jlke1noelbln alalla vallit-
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seva lamaapnus osota helpotusta. Pankkien liikevaihdon j atku

va pieneneminen ja usei~en suurten teol lisuuslaitosten likvi

diteett.1vaikeuc1et ovat päinvastoin merkke.1ä siitä, atta1 krii

si vieläkään ole saavuttanut huippuansa. 

Ulkomaankauppat11asto tekee n11n1kään masentavan 

vaikutuksen. Jatkuvasti lisääntyvä tuonti ja p1enenevä -w1enti 

ovat johtaneet siihen, että vajaus kauppataseessa nyt on suu

rempi kuin koskaan aika1semmin viimeisen nel.1än vuoden aikana, 

nousten se tammi-syyskuul ta kuluvana 'ruoxma 186 miljoonaan kul 

tapesetaan (y11 2 ,5 mil.1ard.ia markkaa). TäBä on myös .1 0htanut 

siihen. että valuuttas11rrot ulkomaankaupan tilittämisSksi 

ovat lykkääntyneet, joten Espanjassa tätä nykyä on tosiasial

lisesti voiJDassa .1onkunla1nen velko.1iin kohdistuva moratorio. 

Jonka kohteena on noin kolmen kuukauden kaupalliset velat . 

maille. Vyas suomalaiset v1ejät ovat jo jwtuneet tästä kärsi

mään karkotappio1den muodossa. Tehtyihin huClllautuksiin tämän 

tilanteen kestämättömyJdestä ajan pitkään espanjalaiset vi

ranomaiset ainoastaan kOhottavat olkapä1tUn Ja vetoovat ul

komaisen valuutan puutteeseen, Jonka he t01vovat tulevan kor

jatuksi niin pian ku1D hedelmien laivaus on päässyt vaUhtiin. 

:BspanJan vientiä vaikeuttaa mytSs pesetan korkea 

kurssi. Mistä tämä johtuu, on vaikeata si~llisen arvostella, 

mutta, mikäli asiantWllitevissa pi1reissä väi tetUn. olisi pe_ 

setan tosiasiallinen sitominen Banskan frang1in riippuvainen 

seikOista, Jotta eivät ole ~spanJan ballltuksen IlU.rl.ttl.vissl.. 
. . 

On 8.)158 otettan huoa1oon, ettl. 'RanskaD aarkk1nat. ovat .spanJ 
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Kuten edelläolevasta selVliää, on .10Ukko vakaTi& es

te1t ä ol emassa Es~anJan taloudel11sen elämän to1~um1selle . To

sin ta~ l11kem1es~11r1en keskuudessa o~t1m1steJak1n, Jotka 

~elevat, että viimeaikais1a j ärkyttäv1ä. ta~auks1a välttämät

t ömyyden ~akosta t äytyy seurata ~1teDI.P1a1ka1nen rauball1Den 

aJaI1jakso, .1011oin lCs~anjan talouselämä taas ~ää.sea el~ymään. 

mutta kuten t1edoituks1ssani ka~1nan Jälke1sen ~o111tt1sen ti

lanteen kehityksestä. Rs~anJassa olen ~yrk1nJt osottamaan, e1vä.t 

tähänast1se~ ta~ahtumat a1nak aaD anDa ri1ttäväl aihetta o~t1-

m1st1s1in laskelmiin tässä. Slhtessa. Päinvastoin l1.enee se 

olettamus lähempänä, että Rsp~1a Yielä on kaukana ~o111tt1sesta 

Ja 

1--'1-"--' _ .. ~. p ...... • 
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