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RIO DE J ,mEIRO S A OLEV LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

Rio de Janeiro ssa 3 p:nä helmi kuuta /9 34. 

Asia: Osi tta1nen halU tuspul.a 

Brasiliassa (ja~k.s)_ 

alainen . 

~ J II J,;,J 3Y 

.tr., -~y 

Viime TUoden loppupäiT1n& tapahtunut kahden huomatta~

man ministerin demonstratiiT!nen ero hallituksesta aiheutti Tilkkaan 

liikeht1m1sen Brasilian nykyisten Yallanpitäjien piirissä. Vaikkakin 

eronneet ministerit julkisissa lausunnoissaan vakuuttivat pysyvänaa 

diktaattorin lojaalisina kannattajina, U1kku1 kohta mitä erila1eiDl

pia huhuja heidän oppositiopuuhistaan. Erikoisesti liittyivät nämä 

huhut tiD8.llss1m1nisteri OSWALDO .AlUNHA.' an, jonka osuus nykyisen 

hallitusjärjestelmän luomisessa ja kehittlmisessä on tunnettu ja tun

nustettu kaikissa piireissä. 

Synt)'DTttä pulaa selT! ttlllään ja jotta nimenomaan hra 

JRANH.A. saataisiin palaamaan paikalleen, kutsui väliaikaisen halU

tuksen pälmies tärkeimpien osavaltioiden tnterventorit eli kuvernöG

rit Rioon neuvottelemaan. Tosiasiallisesti olivat täten koolla Bra

silian nJk71S8n hallitusjärjestelmän jOhtavat miehet ja diktaattori 

GK1'ULIO V.&Reas'en huomattavUmlat valle.nkumoustoverit, joiden kanna

tuksesta hänenkin valtansa riippuu. 10 ennakolta saattoi n&inollen 

Jlllldrtu, että mainitut neuvottelut tulisivat n&yttlmään, ku1nka lu

jasti nJk71sen diktaattorin vallankaaoustoverit ovat hänen takanaan, 

lI'euvottelut osoittivat selTl.sti, että dik1iaattorilla on 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 
____ TIlyalline.IL .. __ .. ____ ... ___ .. _ .. ____ .. _____ .. _____ .. _ .. ___________ ... _._ .. _ .. _ .. __ _____ .... ___________ _____ .. _________ --- ... 
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Talta käslssään ja kumppanIensa kannatus puolellaan. Hra 081rA1.oo AlUlI

RA suostutettlin jllleen palaamaan finanssim1nisteriksI Ti1me kuun 

pUOlivälissä, mutta myöskin Mlnas Geraekeen Tastan1m1tetty interTen

tori aamo1nkuin perustUSlakiasäätävän kokouksen puhemiea pysyivät Ti

rolssaan. NImA toslaslat ovat merkillepantaTia j08 yrittää arvioida 

Brasilian sisäpolitiikan vastaista kehitystä. Finanssiministeri OSW~ 

00 .lRANBJ., jonka Taikutusvallan on kuiskaUtu päIvästä päIVä!ll kaa

vaneen, joutui nyt ratkaisevasti perääntymlUl.n , Tieläpä taipumaan dik

taattorin tahtoon. Diktaattori GETOLIO VARGAS on poliittisesti katso

en purjehtinut menneen vuoden myötätuulessa ja myöskin uusi vuoai al

kaa näinollen hyvin entein, jotka merkit viittaavat Siihen, että hänet 

todennäköisesti tullaan tänä vuonna valitsemaan Brasilian perustuslail

liseksi presidentiksi. Viimemainittu on kuitenkin sanottu edellyttäen, 

että koollaoleva perustuslakiaaäätävä kanealliskokous todella saa nor

maalisti suorittaa tehtävänsä loppuun. 

Mitä taasen tulee ulkoasiainministeri APRANIO DE MELLO 

FRAJIlCO'on, niin ei hän ole suostunut ryhtymään uudelleen Tirkaansa. 

Neuvottelut ovat jatkuneet näihin päiviin asti , kunnes väliaikaisen 

hallituksen päämies tänä!ll nimitti ulkoasiainministeriön pääsihteerIn 

J'ELIX DE BARROS CAVALCANTI DE I..A.CERlll'n väliaikaiseksi ulkoasia1nm1-

nisteriksi. Nimityksen väliaikaisuus johtunee siitä, että hra CAVAL

OANTI DE LACERUl on n1m1tetty virkaan etupäässä ammattimiehenä, eika 

varsinaisesti sisäpoliittisena te~jänä. On myöskin mainittu, etta 

uusi ministeri on nimitetty vain Täliaikaiseksl syystä, että niin pian

kuin perustuslaki saadaan valmiiksi, koko hallitus tullaan uudelleen 

muodostamaan. Vi1mema1n1ttua syytä vastaan sotii kuitenkin se tosiasia, 

että sotam1nisterinkin hiljakkoin Vaihtuessa, uutta sotaministeriä, 

kenraali GOBS lIOHDIRO'a, ei nimitetty väliaikaiseksi. UuIl1 sotami

nisteri on säo Paulon vallanlrumousyrityksen aikana T. 1932 mainetta 

saavuttanut kenraali, joka silloin hallitukselle tekemiensä palveluk

den takia on päässyt diktaattorin erikoiseen suosioon. 80tam.1nisterin 

vaihdoksella ei muuten liene laajempaa poliittista taustaa, Taan joh

tui se ainoastaan siitä, että eronnut sotaministeri korke~ ikänsä ta-
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kia tahtoi vetäytyä l epoon. 

LoppupUtelmAnll taman "hallituspulan" selrtttl1m1selStll cm 

sanottava, että "väliaikainen hallitus ja sen pll1m1ea" OTat edelleen 

lUjittaneet asemaansa. Vaikkakaan uusi ulkoaa1a1nm1nisteri ei ole var

sina1sesti m1nkS4n poliittisen ryhmän edustaja, on hanellä kuitenkin 

karriällridiplomaattina useamman kymmenen TUoden kokemus takaan. Sota

ministeri GOES MONTEIRO taasGn on nykyisin Brasilian armeijankin kes

kuudessa suurta suosiota nauttiva mies. Poliittiselta kannalta, mutta 

varsinkin Brasilian taloudelliaea kehityksen kannalta, on tllrkeätä 

~t1nanss1m1nister1 OSWALDO ARANHA·n paluu hallitukseen. Viime raportis

aan! luettelin eräitä tllrkeimpill etappeja hra AR!NBA'n talouspolitii

kan alalta. Blnen viime TUoden lopulla erotessaan, oli finanss1m1nis

ter10ssä vie14 ainakin pari erikoisen tllrkeltä kys1lllYstä 10ppuva.1-

heissaan niUk maakiinteistöpanktn perustaminen ja liittovaltion, osa

valtioiden ja kuntien velkojen yhteisjllrjestely, jotka nyt saatetta

nee loppuun. Nimenomaan osavaltioiden velkojen arviointi ja ryhmitys 

on vaatinut monivuotiset esityOt, mutta nyt toivotaan positiivisen 

ehdotuksen piakkoin valmistuvan. Tähän järjestelyyn, jolla tulee ole

maan huomattava vaikutus myOSkin Brasilian valuuttatilanteen kehityk-

aeen, aaanee lähetystö aiheen myöhemmin palata. 

v.a.b1a1l1ho1taja, ~~ </. 
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V.a • .u1a1nhoitaja: 1.0 .V~ 



/ 

• 

• 

RIO DE J ANEIR03S.L OLEVA LÄHETYSTö . 

f JII .J~/ - J y 
RAPORTTI n :o 2. 

/~ -3Y 
j 

Rio de J aneirossa 15 p~nA toukokuuta 1934 • 

.l.aIa : Banakala1s - brasilIalainen 

kauppyopl'Pue • 

Brasi11an ja Ranskan välillä vi ime lokakuussa alkanut 

tulli- ja Yaluuttasota on nyt vihdoinkin pllttynyt t.k. 11 päiVl

nA tälllä allekirjoitettuUD., noottien va1hdolL& tapahtuneeseen 

kauppasop1mukseen, johon l1säsopimuksena l1ittyy "entend1mento 

eoonomioo e tinanoeiro" jlltyneiden saatavien järjestelystä. Kaup

pasoptmuksen allekirjoittivat Brasilian ulkoasiainministeri CAV~ 

CANTI DE LADli:RD.l. ja Ranskan täkäläinen suurlähettiläs HERMI'l'E, ja 

vi1lllemaini tun sopimuksen vahvisti allekir joi tullsellaan Banoo do 

BrasIlin presIdenttI AR!BDR DE SOUZl COSTA. 

TImIn raportin 11ItteenA seuraa jäljennös 

Rermiten DOotlata, jonka s1sältö, paItsI että se on ranskankielineD, 

on 8&m& kuin ulkom1D1sterin DOotlsaa. 

Sop1aukao tarkol tue OD, kuten joh4annosaa ja 1. artlk

luu aanotaUl, aaada _lempIeD maida Y8.lIaet 1Ialoudelllaet su

'lleet eDll&lleeJL ja paaaU& ne vapaasti kehltllJJIIID 81ll& pohjalla, 
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RIO DE JANEIROSSA. OLEVA. LiHETYSTÖ. 

RA.PORTTI n~o 2. 

Rio de Janeirossa 15 prnä toukokuuta 1;34. 

j-' et 33 . 

ula: B.nakalais - brasilialainen 

• kauppasop' mus. 

• 

Brasll lan ja Ranskan TAlillä viime lokakuussa alkanut 

tulli- j a valuuttasota on nyt vihdoinkin päättynyt t.k. 11 päivä

nä täällä allekirjoltettuun, noottien vaihdolla tapahtuneeseen 

kauppasop1mukseen~ johOn lisäsopimukseDA liittyy "entendimento 

eoonomioo e finanoe iro" jäätyneiden saatavien järjestelystä. Xaup

pasopimUksen allekirjoittivat Brasillan ulko&sla1Dm1nisteri CA.V~ 

CANTI DE UCERDA. ja Banskan täkäläinen suurlähettiläs HEBlIITB. ja 

vttmem&inltun sopimuksen vahvisti al1ekirjoltuksellaan Banoo do 

Brasl1in presidenttl AB~ DE SOUZL COSTA. 

TImän raportin 1i1tteeD& aeuraa jäljenn~s 

Hera1tan BOotlat., jonka s1aält~, palts1 .~tä ae on ranskank1elinen, 

GIl ... Jtu1a ulk.,.ntaterin IIOOU .... 

SOpt.k •• tarkoitua on, kut.n joh4annossa ja 1. art11t

lu .. aanotaUL. 8u4a _1 .. i.8 mald ... valh.' talOQdelli •• t suh

teet envll .... ja »äbtu .. vapauU keh1t1iJIIII,ID. .UlI. pohjalla, 
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jonka seuraavat art11clat läheJllll1.n mäIlrittelevAt. 

MOlemmat sopimuspuolet takaavat m1n1m1tarittin kaikille 

toisen sopimuspuolen tavaroille lukuunottamatta seuraavia brasilia

laisia tuotteita niitä Ranskaan vietäessä: 

porsllini, aniliinit, villa- ja silkk11cudonnaiset, villa

ja silkkilangat, kiv1hiili, vehnA, paperi yleensä, savukepaperi, 

sekä seuraavia ranskalaisia tuotteit. Brasiliaan tuotaessa: 

ruuti, pellavaöljy, maissijauho, jääkaapit, laskukoneet, 

kalkki , jauhamaton ma1s.i, humala, jauhamaton ohra ja kiv1hiili. 

Ranskan hallitus sitoutuu varaamaan Brasilialle vuosittain 

vähintäin 2 ailjoonan säkin kahv11ciintiön VUOdessa, vähintäin 12 % 
jäädytetyn lihan kOkonaisklintiöstä sekä vähintäin O,~O % banaanien 

kokonaialtl1ntiöstä. M1tA muihin brasllialaisl1l1 tuotteisiin tulee, taa

taan Brasilialle osuus, joka ei eaa olla piene~i kuin se on suhteel

lisesti ollut normaa11vuosina. Llhempää viittausta Siihen, miten tämA 

nor.aaliosuus on laSkettava, ei sopimus sisällä. 

Brasilian hallitus puolestaan lupaa valtuuttamiensa edusta

jien välityksellä asettua yhteyteen liittovaltion ranskalaisten saama

miest3n kanssa ~ päivAnA helmikuuta le34 annetun dekreetin edellyttA

man konsolido1m1ssysteem1n parantamiseksi kohtuulliseksi katsottavalla 

tavall~. ( Mainittu dekreetti sisältäA määräyksiA liittovaltion omien 

ja sen vAlitykjellA III1'lSsk1n osavaltioiden ja kuntien ulkomaisten vel

kojea korko- ja kuoletusmaksusta huht1ltuUll le34r ja .... l1akuun le38 VI.

lised a11caaa. Velat 0Il tassA asetuksesea juttu kahdeksaan -U"'fQluolt

taaa- ja 1l11dea suor1tukeen aopeue ja .sara ri1ppuu niiden suhteelli-

88sta ,arke7desta.) 

DQpPUOPmu utui .,lUU e1len, '.k. l4,&ivAnA, paihi 
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mitä tulee mini mltariffin my6ntäm1seen Ranskaan tuotaville banaaneil

le, appelsilneille ja muille sitroonahappoa sisältävl11e hedelmille, 

joihin nähden sopimus tulee voimaan vasta syyskuun 1 päivästä lukien. 

Voimassaoloaika on yksi vuosi, jonka jälkeen sopimuksen 

katsotaan automaattisesti jatkuvan ellei jompikumpi sopimuspuoll sano 

sitä irti, missä tapauksessa se lakkaa olemasta voimassa kolme kuukaut

ta irti sanonnasta lukien. 

Sopimus jäätyneiden saatavien järje.,elystä on pääpiir

teissään .amanlainen kuin ne sopimukset, jotka Brasilia aikaisemmin 

on tehnyt amerikkalaisten ja englantilaisten sekä samassa yhteydessä 

eräiden muiden eurooppalaisten velkojiensa kanssa, ja joita sopimuksia 

V.a. asiainholtaja SEPplLl on tyh jentävästi selostanut vi i me vuoden 

raporteissaan n~o 6 ja 10. SUDritus tapahtuu frangeissa kurssiin 700 

realia ( Rs. 0 700 ) Ranskan frangilta alle ;50.000 frangia olevista 

saatavista sekä 3 ~ korkeampaan kurssiin mainitun rajan ylittävtstä 

aaatavista. ~le 20.000 frangin saatavat on heti maksettava ja 20.000 -

;50.000 frangin suuruiset likvidoidaan 180 päivän kuluessa aina 80 

miljoonaa trangin kokonalssummaan saakka, joka jaetaan suhteellisesti 

kaikkien tähän ryhmäaa kuuluvien .aatavien kesken. lfaini tusta ryhmästl 

mahdollise.ti -- ja varmastikin -- suorittamatta jäävä osa maksetaan 

• ..alla tavoin kuin yli ;50.000 frangin käsittävlt määrät, nimittäin 

kuuden vuoden aikana kuukausittain lunastettavilla vekseleillä, joita 

jakaiaelle saamamiehelle t 'ai heidän pyynnOstäln useammalle yhtei.e.ti, 

annetaan Jh4elll kertaa 72 kappaletta. 

Ranskalai.'en ...... 'esten on 3 päiväln kesäkuuta menne.

.. esitet,ava joko Banoo 40 Braa1l1lle tai Pariisin kaqppakaaar1lle 

Jksity1sk~'aine ••• loatue s .. tavi.'aan. 
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Tama järjestely koskee ainoastaan ennen kesäkuun 29 päivää 

1933 erääntynei tä saataVia, joten myöhempien saatavien kohtalo on rat

kaistava uudella sopimuksella. 

Väliaikaisen hallituksen päämies on jo antanut tarpeelliset 

dekreetit uuden järjestelyn toimeenpanoa varten sekä myöskin peruut

tanut ranskalaisten tavarain maahantuloa ehkäisseet tai haitanneet 

aikaisemmat määräyksensä • 

V.a.Asia1nhoitaja: T.O .V~ 
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LIITE lähetystön raporttl1o n:o 2, 

Ranskan suurllhettl1län noottl 

Brasl1lan ulkoaslainminlsterl11o . 

~onsleur t e Mlnlstre , 

Le Gouvernement tran9als et le Gouvernement br~s11 1en ayant 
r 6g1& d'un commun aooor d ~ la date de ce jour la ques tlon de la l1qul
datlon des or&anoes oammepolales arr16r6es et a~t arr8t6 6galement 
les oondlt l ons d#un aooord pour 18 reprlse 1mm!dlate et le pleln d&
veloppement de 1eurs re1atlons oommerolales et eoonomiques. j'al 
l#honneur par la pr6sente lettre de oontlrmer 1e dlt aooord, t1x~ dans 
les termes sulvants: 

1) Le nouveau r&glme oommerclal entre la Franoe et le Br~s11 
ser! ~tabl1 et r~816 par les dlsposltlona du pr6sent acoord. 

2) Les deux Gouvernements s· aooordent r&olproquement le b6-
ntSfioe des taxas minimes de leurs tarlts douanlers res~eotlts pour 
tous les prodults lmporttSa d'un paya dans l'autre ~ 1 exoeptlon unl
que pour l'entr&e en Franoe des prodults suivants orlglnalres du Br6-
s11: poroelalnes, aniI1nes, tls8Us de lalne, tlssus de SOla, tl16s de 
aOle, t116a de lalne, oharbon, bl~, papl .. s en g~n6ral, paplers pOUl' 
olgarrettes, et pour l#entrtSe au BrtSsl1 des prodults suivants orlg1-
naires de Franoe: poudres, hu1Ie de ooton, tarine de mais, glaol~res, 
machines ~ oalculer, ohaux, ma1s en gralns, houblon, orge en gralns 
et oharbon. 

3) Le Gouvernement tran9a1. r&servera, annuellement au 
Br6.l1 un oontlngent de oat6 non lnt6rleur l 1~200000 qulntaux m&trl
ques ou 2.000.000 de saos de 60 kllosl un oontlngent pour 1& vlande 
oonge16e de boeut au molns 'gal l 18 I du continESent 810bal et un 
oontingent pour les bananes au molns 'gal ~ 0,15 ~ du oontingent global. 
Les oontlngentements qul Tiendralent ~ limlter les importatlons en 
Franoe de toue autres prodults orlg1naires du Br6sll seraIent d&ter
min6. de manl~re ~ oe que .01t attrlbu6. au Br'.11 dans 1e tot&1 8606-
ral au molns la .... proportlon que l·impartatlOD br&slI1enoe dea 
..... produit. aura atte10t en mayenoe dans l'1mportatlon g&n6ra1e en 
lranoe pendant une p'rlode de oammeroe narmal. 

') Le Gouvernement br's111en oontara6ment l 1a proo6dure 
8U1Tie en 1911, pOUl' 1& ml •• en appl1catioa du plall ·de oonsol1datioa 
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de la dette t'derale, entrera en contaot ausa1t8t que p08s1ble avec 
lea repr&sentants qUal1t1ea des porteurs tranqala en vue d'apporter 
au plan prevu per le decret br&s111en du 5 tevr1er 1954 les amenage
manta qul s'av6reront &qU1tables. 

5) Le present aocord entrera lnt&gralement en vlgueur le 
14 me1 1934 saut en oe qui conoerne 1& oonoess1on du tarlt m1n1mwR 
tran9a1s pour les bananes, lea orangea et autrea truita Oltrlques, 
qu1 oommencera seulemant entrer en vigueur le 1 septembre 1934. 

6) Le present acoord aura une duree d'un an. APr~s oe 
de1&l 11 restera en vlgueur per tao1te reoonduotlon pour un ·temps 
ind&termine, ohaoune des partles ayant le drolt de le d&nouer avao 
un preavia de trois mo1s • 

1e sals1a oette oco&s1on pour renouveler ~ Votre Exoel
lenoe les aSBuranoes de me plua haute oonslderat1on. 

L. Hermite" • 
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n 

t 



RIO D JANEIROSSA OLEVA LÅHETYSTÖ . 

RAPORTTI N ~o 3 . 

Rio de Janeirossa 12 p:nä kesäkuuta 1934. 

Asia: Tuonti Suomesta Brasil iaan v,1933. 

Viime maaliskuun 23 pä ivänä ilmest ynyt tilasto Brasilian 

ulkomaankaupasta v. 1933, Joka mm. on julkaistuna "Kauppalehden" viime 

toukokuun 18 päivän numerossa, osoittaa viimevuotisen tuonnin ja vien

nin j akautumisen eri maiden osalle ja myöskin eri t avararyhmlen osuuden 

kokonaismääristä, mutta siitä ei käy vielä selville paljonko eri tava

roita on kuhunkin maahan viety tai sieltä tuotu. Tilastoa t ästä ei to

dennäk~isesti voitane Julkaista ennenkuin vuoden loppupuolella, koskei 

se vielä ole valmis muuta kuin korttijärjestelmänä, mutta, kuten aikai

s1mpinakin vuosina, on herra Pauli PAULA mainituilta korteilta kerännyt 

meidän maatamme kiinnostavat tiedot, jotka seuraavat tämän raportin 

liitteenä. Eri ryhmien kOkonalamääriä e1 tilastot01m1sto vielä ole las

kenut, vaan on yhteenlaskenta suoritettu lähetystössä, joten siihen on 

v01nut pujahtaa erehdTks1a. 

Ohel11sta tilastoa lukiessa panee merkille useiden tava-

Tavallinen. 

. -- - ----



roiden tuonnin suuren lisääntymisen sekä arvon että varsinkin tuonti

paljouden puolesta. Aikaisemmin julkaistu yhteenveto osoittaakin, että 

ulkomainen tuonti vtime vuonna on ollut huomattavasti suurempi kUin 

edellisenä, vaikka tietenkin Vielä varsin mitätön normaali vuosien tuon

tiin varrattuna. Seuraavasta asetelmasta käy selville tuonnin kehitys 

viime viitisvuotiskautena: 

Tonnia Contoa Puntaa 

192~ 6.928.064: 3.527.738 86.653.227 
1930 4.733.916 2.343.706 63.618.511 
1931 3.4:76.1-11 1.880.934: 28.755.694: 
1932 3.254.393 1. :>18. 694: 21.744.297 
1933 3.837.526 2.165.254 28.131.911 

Kun sekä Brasilian raha että punta ovat laskeneet arvossa 

vuodesta 1931 lähtien, ensinmainittu varsinkin, eivät edelläolevat lu

vut, palnomääriä lukuunottamatta, kuitenkaan anna sellaisinaan oikeata 

käsitystä tuonnin kehityksestä. 

Mitä erikoisssti Suomeen tulee, ovat vastaavat luvut seu-

raavat: Tonnia Contoa Puntaa 

1~29 22.047 12.442 305.660 
1~30 18.561 11.599 264:.574: 
l~:U 16.230 13.510 198.790 
l~32 24:.069 14:.316 201.157 
1~33 l5.'U2 201.711 

Viime vuoden ~onn1määrää ei löydy" vielä laskettuna m.1s

~ään tilastosta. Laskemalla yhteen SUomesta tuotujen tavaroiden paino

määrät tämän raportin liitteenä olevan tilaston eri n1m1kkeissä, aaa

daan tulokseksi 89.~ 'onnia, mikä lienee jokseenkin tarkka luku. Ton

D1aäärln lisäyksen edelliaeen vuoteen verrat~ on t.aoittanu' hinto

jen vastaava aleneminea, joten määrä punnlssa ~D vuoteen 1938 Terrattu

DeL py87D1t malkela .uuttumattamana. Painoltaen 7l1ttaa sila Y11mevuo~l-
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nen tuonti SUomesta kaikki edelläluetellut, eik! myöskään vuosina 

1926 - 1928 tätä määrää saavutettu. 

Kun tarkastellaan lähemmin eri nimikkeitä, huomataan en

sinnäkin, että p a per i m a s san tuonn1ssa on vuoteen 1932 

verrattuna tapahtunut hiukan nousua. Suhteellisesti on kuitenkin nu

meroiden mukaan Ruotsin osuus kasvanut paljon enemmän, Suurbritanni

asta puhumattakaan , mutta viimemainittu lienee eksportoinut tänne 

enimmäkseen suomalaista puumassaa ja selluloosaa. Brasil ian tilastos

sa esiintyy nimittäin tuontimaana se maa, josta tavara on ostettu, 

joten todennäköisesti myöskin Ruotsin numeroihin sisältyy pal jon suo

malaista puu- ja paper1vanuketta. Toslallallisest1 lienee siis SUomi 

viime vuonnakin ollut ki1stattomast1 ens1 sijalla. Kanadaa, joka tänä 

vuonna on alkanut osoittaa täkäläisiä selluloosamarkkinoita kohtaan 

huomiotaan, e1 lainkaan mainita viime vuoden tilastossa. 

V a 1 m i s t e t t u j a v u 0 t i aja n a h k 0 j a 

on eräs riolainen liike vi ime vuonna tuottanut Suomesta 367 kg, ar

voltaan noin 15 oontoa. Tämä määrä on kokonalstuonnissa aivan mitätön, 

mutta sillä on kuitenkin merkityksensä uutena vient1art1kkelina Bra

si11aan. Myöskin s ä h k Ö 1 a m p u t ovat uusi artikke11, mutta 

t1laston os01ttama määrä, 9 kiloa, 011 a1noastaan näytelähetys, joten 

sille ei siaänsä Vielä voi antaa suurtakaan merkitystä. 

Eri k s e e n m a 1 n 1 t s e m a t tom 1 e n puu

t a v a r 0 1 den tuont1 SUanesta osoittaa y11 vlis1kertalsta kas

vua edel11seen TUoteen verraten, ja käs1ttää melkein yksinomaan 

1 a n k a r u 1 1 1 a. MyOskin t a n e e r 1 kuuluu tähän samaan 

rybmäan, mutta Suamesta e1 sita 11ene tuotu mainitsemisen ary01a1a 

.aaria. Joka tapauksessa tulee koko tämän ryhmän tuonn1sta y11 pUOlet 

SUamen osa 11 e. 
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Huomiota ansaitsee suomalaisen s a v u k e p a per i n 

tuonnin vähentyminen pUOleen edellisen vuoden määrästä siitä huolimat

ta, että tuonti muista maista on lisääntynyt . 

K i r joi t u s p a per i a e i Suomesta tullut yhtään 

vuonna 1932 ; viime vuonna sensijaan 916 kiloa , mikä kuitenkin on vain 

noin l/oi % kokonaistuonnista . P a i n 0 p a per i a ei myöskään 

tuotu Suomesta edellisenä vuonna, joten viimevuotinen määrä, 178.~3' 

kiloa, on merkille pantava , vaikkei se vielä olekaan muuta kuin vajaa 

kolmannes vuoden 1931 määrästä • 

San 0 m ale h t i p a per 1 n tuonnissa on Suomi 

edelleenkin säilyttänyt johtoasemansa, jota kuitenkin Norja vakavasti 

uhkaa. Osa Ruotsista ja Saksasta tuoduksi merkitystä paperlsta on kui

tenkln varmasti Suomesta peräisln. Tässäkään nimikkeessä el Kanadaa 

näy tuontlmalden joukossa, mutta sensijaan tulee se varmasti olemaan 

vuoden 1934 tuonti tilastossa . 

Er i 1 a i s i a p a per i 1 a a t u ja, joita vuonna 

1933 tuli Br asiliaan yhteensä 2.772.914 kiloa, tuotiin Suomest vain 

15.695 kiloa, ell noln 3 1/2 tonnia enemmän kuin edellisenä. 

P a h via j a k a r t 0 n k i a, jota ei tilaston mu-

kaan vuonna 1932 lainkaan tuotu Suomesta, saatiin &ieltä viime vuonna 

jälleen 14 .527 kiloa, mikä määrä kokonaistuonnlssa on aivan mitätön. 

Kaiken kaikkiaan on sils vuoden 1933 aikana Suomesta tuotu 

Brasillaan alnoastaan kymmentä erl lajla tavaraa edellisen vuo

den T11ttä lajla vastaan --, mikä tuskin vastannee Suomen tuotanto

ja myynt1kJkya. Mistä tlml johtuu, ja mitä aslan auttamiseksi 011s1 
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tehtävä , ei kuitenkaan ole syytä tässä yhteydessä käsitellä. Haluan 

vain mainita, että täkäläiset valuutta- ja luotto-olot sekä käy

tännössä olevat pitkät maksuajat ovat tehneet monelle suomalaiselle 

p1enellä pääomalla toimivalle l1ikkeelle vastenmiel1seks1 ja usein 

mahdottomaksikin ryhtYä täkälä1sillä markk1noilla kilpailuun vahvo

jen toismaalaisten liikkeiden kanssa . Tyydytyksen tuntein on kuiten

k1n pantava merk1lle, että edes olemme onnis tuneet sä1lyttämään ase

mamme vanh01hin ja vakiintuneisiin vientiartikkeleihimme nähden, ja 

vieläpä voineet sitä os1ttain parantaakin • 

V.a.Aa1ainho1taja: 
--ov . / .. ~ 



CI~-hinta Brasilian paperimilreisseissä • 

19;2 19)) 19;2 19)) 
59. !\g • Kg °lreis .lilreis 
Paperimassa . 

Köko tuonti 4;.741.165 66 .582.002 21.660 .551 ;1.161.408 

Suur- uritannia 11~.57o . 955 ~. 890 . 0;4 6~18 . 520 12.797.Mo 
Suomi 12.701.95, . 86~. 815 6. 04.082 7 . 17~ . ~78 Saksa 7.310 .272 .25 .509 4.082 .87' 3.03 . ~ 
Ruotsi 5 . 660 .4~ 12.016.;00 ; .017.512 6.46 .1 
l·orja ,.016 .7 2 . 6;~.500 1.;5~ . ;2~ 1.254.402 
Tsekkos1ovakia 405 .000 40 .520 2, .1, 179.024 
Belgia 6, .2d4 

~. 224 
6.054 

164.082 U.S.A. 
Portugali 50.000 24.,25 

• Saha ttua puu tavaraa , !70 .424 990.576 240.'7' 525 .221 

U.S.A.. 289.%6 944.150 20;.249 468.019 
Suur-uritannia 4g : it~ 20. 646 

ada 17.76, 4 . 99~ 1;.588 
Saksa ;.597 25·150 10.91 ;9.917 
Ruotsi 750 ; .000 568 , .697 

Tärpätti 2.10'.519 1.804.156 2.722 ·505 2.988.797 

U.S.A. 1.092 . 5~2 1.5~.066 1 . 827 .~a 2.57' .751 
ksikko 992.1 8 1 .226 654.6 6 109.209 

Portu~ali 71.2)) 7 .968 199.799 21;.6~0 
RuotSl 9. 321 24.§01 22. 668 5~ . 2 0 
Saksa ;.647 9. l8 8.235 1 .562 
Hollanti ; .529 1 6 6.06; 2.0i?5 
Suur-Britannia 749 5.045 2.642 13.661 
Argentiina 223 306 674 609 

Valmistettuja nah- 176.659 26; .790 8.355.218 13.943 .430 
koja ja vuotia 

137.186 3.437.,51 7.'~0 . 8~ Saksa lf :g~ Argentiina ~9 : ~~~ 572. b~ 2 . ~ a:i9~ Ranska 20457 2.014.02 
U.S.A. 18.719 2~ . 050 1.213.985 1 . 819 . ~0~ 
Suur-Britannia 6.901 12 . ~1 55,.317 842. 9 
uruiuay 6. 702 11 .7 1 15.2 .074 ,29.,;4 
HoI anti 4.924- 12.741 2b2 .~0 760.521 
Italia m 54 81. 50 } . 28~ 
Portugali 5~5 21.159 31.55. 
Suomi } 7 15 .162 
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1932 1933 1932 1933 
Kg . 1~ : 435 .. li1reisiä ~ °l reisiä 

Koko tuonti 155 .668 120.339 1;8.125 
Terva ja piki 117. 

Portugali 42.176 
36.849 

25.778 
23 .679 Ruotsi 41.323 2) .095 

Belgia 26.012 32.107 16.17; 23 .899 
S-l:lritannia 2;.574 18.281 24.619 19.62, 
Saksa 12·951 9.867 17.982 17 .07 
li. j .A. 7.372 32. 697 10 . 96~ 29 .044 
aorj 2.050 1.0cl~ 1.27 2.137 
ol1anti 13.08 I 15.1,1 

Tanska 2.029 1.5 8 

Erilaisia mehuja 
823.16; ~82 . 882 123 301.059 212.291 

• Saksa 126.806 122. ~37 321 .29Z 599.304 
s- ritannia 88.394 34. 99 112 .42 99 .770 
Intia -1-7 . ~12 213 .108 
Italia 20. oZ 16.080 67.22, 8) .532 
Ranska 9.37 3.620 30 .57 76 . ~25 u .S. • 2.252 5.007 25 .124 53 . 91 
Belgia 2.165 1.207 13 .250 10 .~ 
Japani 2.109 4.993 27.684 72 . 
Portugali 1.107 1~ M· 271 2.,24 
Hollanti 531 1.6 .200 20 . 95 

Kumisia leikkikaluja 
1~.749 26 .)~6 620 . 91~ 776 . 6~7 144 Å. 

S- .:>ritannia .017 9.6 0 300 .~ 257 .~7 Saksa 3 .~ 6.§88 149. 2 2Z5• § U .S.A. 2. 3. 71 122.4I7 1~. 82 
JaEani 750 5.23, 6. i46 .782 
Itavalta 30 3.049 5.047 
Italia 22 2~9 430 5.924 

Kumikenkiä 144B 13.900 25 .128 220.820 42K·486 Saksa 10.761 17.078 168.469 30 . ~38 
U.S.A. 2. 262 3.299 Po : ~rs 5~ . ~ S- r-ritannia 726 860 1 .0 
Ja1ani 3. 269 33 . 6~9 
Be gi a 562 13.5 0 
Portugali 60 1.128 

Kumil evyä 1440 61.166 ~.778 429.3~ 369 .2~ 
U.S.Å. 35·M6 1 .i48 271136 123 . ~6 
S-Britannia 23. ~ 25.200 113·023 152. 39 
Ranska 13 ~IT 12.161 4.411 
Hollanti 9.186 
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1932 1933 1932 1933 
Kg . Kg . -"lilreisiä " "lreis iä 

oko tuonti 135 .781 185.103 2.578.599 3.878.349 
Kumituotteita ~ G 
(eriks .mainits . 

62 .957 736.645 946 .5.92 U.5. • 48 .5.13 
S- ~ritannia 43bl2 42 .52d 576.11~ 758.b93 
Saksa 20. ~ 4 57 .253 511 .16 1.2tq .2M Italia 9. 45 1l.~0 162.§46 227.7 
Ranska 9.392 9· 3 523. ~ 54~ :~6 Hollanti 1.709 1 0 11.9 
Argentiina 1.07b 329 11.16 3· 5 Itavalta 698 1. 225 4l .63§ 99. 761 
Belgia 420 ~~ 3.2b 2.176 
Japani 5 125 179 

• Veitsiä ja haa- 48.610 127.819 1.723.085 4.484.999 
rukoita,180 

37.984 94.59§ 90t·893 3.110.240 Saksa 
Ranska 4.202 l.'o2 12 .605 ,64.735 U.S . .:I. . 4 . 15~ 1 .172 511.907 50 .3bl 
S-Br itannia 1.63 6.008 94.b05 316 .238 
Ruotsi ili 1.470 72 .993 217.~1 BelI ia 476 2. bb2 7. 05 
Ita ia 996 11.405 
Jaa1ani 177 2.1+07 
HoI anti 1 00 4.587 
Lukkoja, 182bB 371.000 7Z~ · 349 1.85.2 .80§ 4.522 .180 
Saksa 2~6 . 9ll 5 ' l 12 1.5b5 .05 3·795.755 
Ruotsi 1.6 172 . 91 202.577 432 .0~ U.S.A. 5.400 10.634 4§.040 104.0 
Ranska 2.9~ 2.220 1 .373 15 .926 
S-Britannia 1.9 3.828 9.230 25 .346 
Portugali 1,.088 2.483 , :~~ 7.b91 
BelIia 678 39 .22l 133.235. 
HoI anti 1,,-- 1. l..4 b . ~9b Norja 408 1. 28 

Nauloja,191 6Z0 . ~92 1. 066 . 59~ 2.158.357 3.255.321 
Saksa 3 8. 70 6gz.23 1.~9 . 729 2 . 115.59~ S-Br itannia 193.2~6 2 '3~ 9.262 631.12 
U.S • .1. ~1.1 3 6Z.9b 217.66, 270.627 
Ruotsi .44~ 3 .05 ~1.16 78.329 
Ranska 11.2 7 8.}~~ 40.270 't:~ Portugali 10.351 32. 17.573 
Be1fa §.181 27.1 2 12.216 70.5~ 
Ho1 anti .171 436 24.823 1.975 
Norja 2.845 1.067 4.883 2.322 
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1932 1933. 1932 1933 
Kg. Kg. Milre1a 1d1lre1s. 

Koko tuonti 4.701 17.434 135.370 525.835 
Pellaval11noja y.~218 
Belgia 1.550 7.362 26.212 193.284 
Italia 993 2.072 26.237 82.309 
Ranska 751 656 34.674 37.829 
SUurbri tannia 525 2.787 15.854 48.379 
saksa 344 2.587 10.937 103.505 
HOllanti 199 7.669 
Tsekkoslove.k1a 1.363 52.965 
Ruotsi 587 6.101 
Portugali 20 1.463 

Eriks.ma1n1ts. 222 13.078 9.706 278.785 314 .494 
pel1avatuotte1ta 

• Saksa 8.100 1.876 90.158 23 .114 
Suurbr1tann1a 4.028 5.026 120.947 18 0 .631 
Ranska 403 899 53.689 43 .112 
Belgia 256 581 4.138 18 .645 
Italia 188 69 3.433 5.580 
U.S . A. 75 1.694 2.170 21 .253 
Japani 28 161 4.250 22 .159 

Las1a ja kuppe ja 3.949 8.687 103.434 187.160 
229. 
8ak:sa 1.878 5.&10 73.964 102.640 
Ranska 1.533 3.034 27.959 81.527 
U.S.A. 498 290 1.274 902 
suurbr1tannia 40 36 217 558 
Italia 17 1.539 

.Aklrunal as 1a , 5.326.620 8.385.854 4.916.147 7.450.798 
23'1 
Bel.sia 3.505.702 ~.251.904 3.032,623 4.509.884 
8ak:aa 1.246.337 1.691.858 1.887.234 1.675.493 
hg!ant1 456.405 1.05~.185 507.485 958.114 
Italia 73.906 62.060 63.388 46.556 
Hollanti 43.323 214.530 33.618 220.231 
J.rgent11na 448 1.464 
U.S.A. 367 18 2.236 627 
Ranaka 138 49.997 2.313 39.638 

Poral1in1- ja 1asi-
tuotteita, vika.mlni ta. 
118. 983.240 1.099.985 4.678.239 10.984.958 
SQurbrltannia 580.3&1 1.163.568 8.118~06O 5.145.5715 
llQU1 lee.f'10 ~.8156 '198.087 8.156.1.6' .... 1.11.181. 888.811 "8.060 1.15415.14.6 
"eka 81.'" 11.4." 308.817 534.160 
JIe1CS· 16. 1M 1&.111 16.888 He. 81' 
1J.~ 15.19' 1.84.8 M.t70 11.7. 
•• n.'1 8.1116 10.011 1'-8" 81.816 

--~ HO 1543 3.011 '.867 
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1938 1933 1938 1933 
Kg. Kg. K1lreiUä K1lre1aia 

La8i- ja kr1atall1- 176.510 344.505 1.773.638 3.467.883 
tuotteita, 839. 
8a.k8a 58.163 155.386 651.359 1.824.138 
Belgia 45.160 99.959 89.863 809.335 
U.S.A. 38.~9 34.130 371.510 380.498 
Ranska 32.110 30.358 557.902 791.049 
lII1urbr1tann1a 6.110 15.886 72.084 206.893 
;Tapani 553 1.786 4.728 22.816 
HOllanti 541 3.894 5.180 50.574 
Argentiina 485 268 3.761 4.149 
Itävalta 68 193 2.364 12.957 
Ruots1 9 100 65 1.750 
Tsekkoslovak:1a 1.591 9.973 
Portugali 529 1.769 

• Erilaisia työkaluja 
249. 694.644 1.133.194 6.937.565- 13.367.900 
U.S.A. 228.788 307.885 2.948.476 4.889.578 
saksa 222.159 470.691 1.824.963 5.365.808 
Englanti 161.182 217.795 1.254.331 1.835.675 
Portugal1 31.611 6f5.599 171.214 763.288 
Ranska 19.886 25.041 361.669 617.757 
Belgia 17.966 83.043 226.739 816.347 
Ruotai 3.806 7.525 74.637 148.971 
Snlta1 3.187 1.615 36.674 15.809 
Italia 8.868 2.37 15.997 29.132 
Hollanti 1.069 1.365 9.803 23.248 
Argent11na 501 65029 6.671 3.979 
;Tapani 648 3.274 4.745 39.788 
Itävalta 143 833 1.646 5.542 
TaekkosloV8kla 430 11.144 

• Veturelta,251. 1.693.089 4128.039 8.489 ' 448 5.085.810 
Bel&ia 629.804 1573.947 332.443 947.557 
Saltsa 435.411 1186.273 847.517 769.880 
SUurbritann1a 4l3.3G5 714.331 703.448 1.461.441 
U.S.A. 183.116 8~.208 1.109.376 1.615.483 
Boll.&nti '8.5540 363.174 48.648 197.887 
Ruska 11.157 U.U8 154.028 94.468 

SlbkO~uja,.eo 62.269 239.780 1. 56l.058 4.6~8.083 

ZQU1 49.63 819.573 778.056 3.189.171 
Saba 9.088 11."6 4d53.416 1.031.571 
lIoU.nU 1.487 7915 U5.45' 82.61 
Saurln"l kDnla 1.177 777 U9.799 105.&18 
U.S • .&. Ml 1550 81.104 90.8'. 
.. eka 167 H 13.464 6.111 
ltaUa " 1.963 S.178 118.441 
ItI'talta 5U 81 • .,1 

II 1."1 
9 UI 
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1938 1933 1932 1933 
Kg. Kg. Ra. Rs. 

~oja,871 23.020 93.056 86.109 306.839 

U.S.A. 20.399 59.623 77.035 200.162 
Englanti 1.605 7.217 3.122 25.5215 
Saksa 1.116 24.609 6.152 75.666 
Rahaka 1.133 4.159 
Argentina 350 800 
Rspanja 174 527 

Auran 11sätarpelta 
273. 22.061 415.919 83.es33 125.123 

U.8.J.. 11.174 1'6.024 45.763 48.471 
8akea 5.400 29.192 10.119 73.386 
Argentiina 4.201 294 22.01515 1.79' 
Ranska 1.139 125 4.894 581 
SUm-brltannla 93 112 354 371 

• Belgia 172 520 

Polttamoottorelta 
281. 194.513 3~2.116 2.153.604 3.782.357 

Saksa 82.124 116.361 722.984 1.168.053 
Sveitsi 30.161 8.129 304.881 279.214 
Tanska 27.786 ~9.302 2"1.184 390.714 
SUurbr ltannla 27.707 25.636 261.<lO7 348.556 
11.8."". 11.535 76.206 227.408 987.476 
Italia 7.237 544 585.931 26.711 
Ruotsi 5.334 35.255 100.319 440.382 
Ranska 796 1.368 1'.988 25.726 
Norja 500 1.111 2'1.281 15.217 
Argentl1na 4-41 3.722 12.693 32.561 
Hollanti 379 4.474 
Belala 5.482 67.748 

• Hammastikkuja. 285J95. 580 113.8<lO 1.012.789 1.519.782 

Poriugal.1 69.1516 94.327 758.666 1.367.379 
11.S.A. 19.497 15.219 195.168 130.201 
Buota1 3.387 3.681 14.090 14.U9 
1.-nt 8.186 1505 7.310 1.841 
SUUrbrltannla 554 57 3",-070 7415 
.lz'cenUina .fa.faO 3 • .fa76 
Rauta 26 586 
sataa IS 4.1541 

TpnCSreltl,288 51."6 159.8408 59.041 77.252 

11.8.A. 33.10' 33.104 41.310 ~.310 
Bab& 115 • .fa8I 81.5150 115.071 84.558 
trnaaar a.&'II 8.ea 
.lz'pål1aa 1.188 11.,,' 



1932 1933 1932 1933 
Kg. 

Puuteollisuus-
Kg. Rs. Rs. 

tuottei t a, 289. 154.101 
Er1ks .ma1n1 t a. 

396.773 806.563 2.075.877 

SUOMI 52.797 278.990 203.081 1.156.192 
Suurbritannia 37.761 38.321 226.530 862.311 
U.S.J.. 19 .739 15.856 107.110 126.502 
Saksa 17.155 29.309 92.643 192.926 
Por tugali 14.444 17.514 44.351 84.576 
.laapani 3.1U 1.723 18.376 8.748 
Ranska 2.0M 3.020 43.105 84.029 
Venä jä 1.958 15.741 
Espanja 1.759 4.895 18.403 31.214 
Belgia 1.722 4.,302 10.030 36.942 
Sveitsi 260 3.188 10.902 30.641 
Hollanti 254 11.592 

• ItalIa 286 4.677 3.781 57.164 
Ruotsi 764 1.306 

LehtiOItä,310 2.017 5.675 49.495 34.934 

Ranska 1.142 903 21.117 4.558 
SUurbritannia 564 594 14.052 12.111 
U.S.~ 147 48 5.801 3.555 
Sakaa 116 320 1.929 7.930 
ItalIa 315 3.810 8.482 6.780 

saTUkepaperIa,313 718.122 856.724 5.055.486 6.132.260 

Ranska 307.272 427.309 2.798.062 3.408.500 
S1Iom1 l6l5.014 77.661 677.497 318.353 
bpanja 110.584 118.938 602.G90 747.972 • Baba 83.310 118.773 1501.8152 888.227 
Italla 31.119 4l5.146 1915.301 309.189 
Bel.cla 10.777 1'7.'718 127.126 819.031 
lupmi 8.UI el6 GO.080 8.191 
.vpnt11Da 7.111 M.878 
Suurbrl'tannla 1.681 30.558 31.913 128.1579 
Jlollutl 1113 11. NO 4.191 l57.0fi 
V.BeI. 37 1.6156 
Jhlot.l 3.I5U 88.077 
.Tla&Ml.aT1a 1.318 10.1533 
"-1a 1.400 15.407 
8ftl .. 1 1015 15.818 



1~32 1~33 1~32 1~33. 
Kg. Kg. Rs. Rs. 

Kirjoituspaperia 165.617 
314. 

34l..635 590.379 1.194.485 

Itlvalta 4l..329 67.090 106.800 139.145 
Saksa 28.051 93.175 138.135 383.606 
Ruotsi 86.323 44.513 40.686 64.225 
SuurbrIta.nnIa 22.523 41.544 ~1.618 214.293 
U.S.A. 21.643 25.584 113.655 144.654 
Hollanti 15.578 33.564 53.260 128.764 
Italla 3,856 31.607 11.968 73.3~4 
Norja 3.086 5.213 
Ranska 1.~92 1.8~9 18.1~2 26.603 
J'aapanI 849 1.3S9 8.609 14.954 
BelgIa 207 344 2.343 3.177 
Suomi 916 1.670 • Tapettlpaperla,315 1.395 4.576 7.990 81.723 

Saksa 939 2.974 3.990 12.938 
Belgia 288 1.027 8.64-6 6.651 
SUurbrIta.nnIa 10~ 18 762 61 
J'åapanl 59 !5 592 304 
RuotsI 552 1.769 

PaInopaperIa,316 1.789.693 1.963.036 2.356.113 2.526.628 

Saksa 532.090 883.250 614.784 1.226.635 
Ruotsi 430.627 318.306 29~.047 869.056 
ItalIa 302.1577 ~5.593 1584.512 16t5.&28 
Hollanti 1~5.5M 29~.725 877.040 406.7f", 
Bell1a 105.961 85.0158 183.535 ".175 
SUurbr1ta.nnla 95.478 69.188 181.676 155.881 
Norja '73.661 315.634 108.064 47.443 • bpanja 36.019 64.374 
U.S • .L. 12.817 11.783 46.883 56.559 
RU18Jca 5.505 11.17'1 8.258 13.874 
SUomi 178.534 96.055 

S&namalehtipaperIa,31al 
-.t 8'1.761.436 35249.351 115509.759 18.815.770 
81JQIII 1l.64'1.<U6 14114.4.,., 6606.098 6.1558.41515 
lforja 9.'11.181 18863. OM 53154..398 6.369.996 
Ruota1 3.181.800 1506'1.811 83150."'10 2.CWd5.804 
8&1t_ 1.1501.1598 3316.1506 1668.143 2.081.466 
JIoUanti 178.l8I 331.88'1 114.&01 361. on 
BelC1a 1".113 ".111 14O.U'1 U.M8 
Bauka 118.311 '715.1568 
SUv'brlt&Jm1a ISO. 1M 88.'181 115.8'10 3'1.080 
IMlJ.a ll5.1OO 11.0GB 33.9'73 156.014 
ItI&ftl_ 10.411 ."414 
CDlU. 11." 11.118 



1932 1933 1932 1933 
Kg. Kg. Ra. Rs. 

Erilaisia paperi- 1.550.151 2.772.914 5.698.598 9.429.563 
laatuja, 317. 

U.S.A. 438.3U 550.577 1.575.746 1.717.849 
Saksa 275.313 536.334 1.342.332 2.515.849 
Hollanti 204.627 222.135 487.~7 642.416 
Ruotsi 191.426 566.5'3 407.969 957.299 
Suurbr1tannla 128.713 809.011 388.941 708.950 
Belgia 110,128 122.503 501.676 512.183 
Italia 63.296 187.082 277.897 925.215 
Ranska 42.890 97,475 366.401 565.936 
Norja 36.003 126.057 47.468 208.272 
J"aapani 20.150 23.900 162.742 171.~24 
SUOMI U.947 15.695 23.253 40.807 
Puola U,272 24.288 91.289 223.902 • lI:spanja 3,222 8.9"6 5.626 32.~2 
.Argentiina 2.141 1.030 8.155 6.439 
Itlvalta 1.670 80,006 3.585 205.964 
Sveitsi 1,357 1.169 5.841 4,296 
Kanada 435 1.550 
uruguay 150 630 
Portugali 113 290 

PahTia jakar-
tOnkia,318 

697.398 1.168.663 1.38".73~ 2.519.554 

Kanada 202."65 203.132 
Ruotai 171."97 53.219 195.185 101.235 
Saksa 93,289 ,"-,.222 885.ol77 975.093 

• Hollanti 8".2M 132.olCi1 156.319 329.5U 
SUUrbr1tannia 55.939- 287.786 139."98 -lO6.322 
U.S,.!.. 31,7'76 lS8.ol72 268,525 389.152 
Ranaka 15,893 8.897 ol8.oleO 36,363 
Belgia 15,0015 5&,U" 36.806 91.1505 
Itlftlta 16.15'1'7 "6.181 26.139 78.8'" 
Italia 6. 669 16.261 12.555 32.588 
Kapanja '.043 1.818 8.6115 ".318 
.orja ole. VII ole.S22 
SO'OlII 1'.58'1 ... 12.7" 
8ftlt81 .. 1.;;2 13.H'I 



10. 

1932 1933 1932 1933 
Kg. Kg. Ra. Ra. 

Pahvi- ja kartonki- 440.289 
teo111auustuotteita 

767.081 1.243.334: 1.829.912 

erlks.malnlts.319. 
Suurbritannia 324. 597 635.920 4:97,673 879.840 
ItalIa 45.4:04: 8.361 119.300 118.324: 
Sakea 29.769 31.326 240.832 369.193 
Ranska 17.431 23.4:03 122.099 196.84:1 
U.S.A. 14.54:6 37.550 131,791 159.401 
Puola 5.100 57.730 
Belgia 1.407 2.755 48.152 4:0.444: 
Argentiina 1.000 4:.454 
Hollanti 553 6.015 5.264 21.223 
Japani 482 795- 16.039 11.841 
Ruotsi 20.856 32.805 • Nahkaaia konehthnoja, 
331 20.829 27.268 569.499 664:.559 

Suurbrltannla 7.349 8.546 194.996 236.353 
Belgia 4,900 3.050 76.900 57.249 
U.S.J.. 3.342 5.003 166.693 148.684: 
Sakea 1.620 883 37.788 22.512 
Hollanti 1.568 2.939 27.123 56.025 
Ranska 1.:U6 3.921 39.584: 85.990 
Italia 596 2.926 20.153 57.74:6 
Sveitsi 78 3.758 
.Argentiina 60 2.4:94 

Patnomustetta,336 254:.744 380.729 2.559.439 4.140.009 

Saksa 117.539 189.766 961.574 1.988.517 
Belgia 88.651 63.579 1.109.642 819.929 • Tanska 19.360 26.058 152.455 166.693 
Suurbritannla 14.540 23.4:20 153.802 191.779 
Ranska ~.649 50.978 31.878 741.1151 
HOllanti 4.440 100 28.919 2.6"iI 
U.S.J.. 2.909 26.003 93.177 219.1J2 
Italia 1500 8.083 
SveitsI 825 10.159 

V01m1stelutarpeita,366 30.758 9.278 471.366 228.933 
U.S.J.. 82.<&0& 4.677 273.955 1115.215 
SalaIa '.M6 1.1524 72.a.o 86.6715 
SUurbritannia 8.748 2.79' 91.620 M.640 llauka 1501 Dl- 11,420 8.15e7 ItaUa 206 13.631 Hollanti 16 8.39' 



1932 1933 1932 1933 
Kg. Kg. Ka. Ra. 

Vea1klosetteja, 489.874: 507.747 1.779.192 2.199.736 
366 A. 
SUurbrltannla 362.392 387.424 1.284:.297 1.629.836 
Be181a 95.639 28.019 348.873 155.000 
Saksa 23. 064 37.272 73.856 136.073 
Hollanti 5. 688 48.185 34.079 209.618 
U.S. A. 6.135 59.859 
Ranska 433 6.680 
Ruotsl 279 2.670 

Nappe ja , 374. 52.211 81.582 1.665.432 3.646.069 

.Taapanl 20.539 26.09t} 737.127 1.071.839 
Saksa 18.828 37.021 520.465 1.792. 001 
Ranaka 7.515 10.363 299.555 560.321 
Suurbrl tannla 360 2.663 15.736 91.548 • Be181a 281 2.221 
Hollant1 22 4:-4.7 1.085 '.911 
Tsekkos1ovakla 334 21.415 
Italla 4.648 4:.593 86.653 100.965 

Lelkk1kaluja, 
el kumisla,376. 90. 064 218.102 1.669.029 4.851.931 

Saksa 66. 092 158.428 1.189.870 3.610.063 
.Taapani 11.134 18.914 170.541 153.538 
SUurbrl tannia 4 • .&35 3.569 133.069 70.227 
Ranska 4.283 5.288 66.307 134.504 
U.S.A.. 3.659 1l.462 52.584 129.344 
Be18ia 277 1.517 35.157 217.266 
Hollanti 214 664 19.073 74.159 
Portugali 169 1.524 
Italia 34 108 824 1.638 
Urugu~ 1.209 23.097 • H1ekkapaperia,403/117.839 184.7U 8M.505 1.413.124: 

8e1c.a 55.784 96.959 264.026 547.609 
SUurbrltannla 88.868 33.882 150.730 198.987 
U.8.A. 17.974 32.839 305.311 510.6"3 
PortUSal1 6.309 9.050 150.699 68.819 
Ranska •• 7U 3.171 37.2IU 38.505' 
BelC1a 3.171 •• ue 16.668 21.508 
Italia 1.697 3.4Oi 9.8U 18.391 
Hollanti 1.888 8.188 



12. 

1932 1933 1932 1933 
18. ,18. Rs. Rs. 

Kal11oka1aa,448. 26.340.139 26.161.'15'1 4:2.968.4:39 4:3.645.20'1 

New lI'Imland 13.018.221 13.218.34:4: 19.204.700 20.4:86.931 
Suurbrltann1a 8.U3.758 7.773.555 15.158.757 13.897.649 
Norja 4.561.803 4. 752.198 7.443.473 8.4.60.915 
Kanada 453.382 851.078 
saks 81.975 71.564. 152.063 136.276 
U. S . J.. 58.000 252.070 107.609 4.89.688 
Islanti 8.700 10.022 
uruguay 6.550 13.4.29 
.Argentiina 3.950 13.395 
Portugali 2.800 9.083 ll.829 33.735 
Ranska 950 55.100 2.533 88.213 
Japan1 50 240 151 4.27 
Ruots1 28.130 49.761 
'Bspanja 1.4.75 1.612 

• Redelmlsä11ykke1tä, 16.627 58.363 96.657 234..347 
451. 
Ranska 7.724. 7.504. 65.158 78.085 
U.S.l.. 5.816 4.2.821 16.993 113.181 
SUurbr1tannia 1.599 2.553 7.221 12.519 
saksa 758 1.530 4..276 11.120 
llapanla 400 435 
Japani 140 1.797 1.4:48 4.068 
Portugal1 84. 838 411 6.631 
Ital1a 995 6.871 
SYeita1 216 1.407 
Syr1a 100 165 

Kalaaäilykke1tl, 4.618684. 4:34.551 1.320.217 1.605.2&1 
4:53 • 

• B8panla 266.32'1 183.162 669.637 552.156 
JIollanU 75.716 '7.G76 153.GB! 206.128 
Portnpl1 52.66G 40.301 171.Gt57 186.016 
SUurbr1tannia 10 • .f.09 4.6.98'1 122.617 188.699 
Ja,paal 15.04.0 M.4IO 98,191 802.971 
SaIt_ 15 • .e7 9.'191 86.902 '1'1.818 
Ital1a 4..4.37 10.186 18.862 68.4.99 
ftela-Ur1kka ~.91" ll.7'19 
Ranaka 2.0'11 8.80'1 11.861 28.75'1 
l1.S.A.. 1.662 15.136 26.689 8'1.243 
Harja 1.160 ~.M9 3."'1 10.891 
8Jyr1a 116 1.611 



• 1932 1933 1932 1933 13. 
Kg. Kg. Hs. Ra. 

Sard11neja.454 .a.. 816.057 1.337.736 2.4:64.803 4.199.,"7 

Portugali 692.060 1.211.105 2.047.4:85- 3.727.963 
Espanja 118.399 105.830 379.856 358.956 
Norja 2.791 3.870 15.650 25.710 
Ranska 1.050 3.627 13.689 49.355 
Saksa 935 4:21 5.010 2.533 
Suurbritannla 114: 7.663 731 25.«0 
U.S.A. 4.600 8.166 
Japani 680 1.324: 

S!11ykemaitoa,4:68. 14:4.006 14:7.619 1.610.467 1.651.279 

U.S.A. 63.688 81.884: 773.572 782.058 
Saksa 45.996 52.839 503.151 671.298 
Sveitsi 18.063 623 154.369 5.4:11 
Suurbritann1a 10.974: 8.512 119.517 103.327 
Italia 2.850 2.761 39.045 86.191 
Tanska 1.360 17.291 
Hollanti 1.000 1.000 3.195 3.000 

• VOita, 469. 2.129 900 16.740 8.4:4:5 

Argentiina 885 355 5.684: 2.228 
Buurbri tannla 817 136 5.683 1.084 
Tanska 272 270 3.173 3.054 
Saksa 131 80 1.958 1.392 
Portugali 24: 59 24:2 687 

Juustoa, 470 164:.719 162.790 1.393.34:1 1.513.84.7 

Italia 122.338 124:.4:91 1.04:5.659 1.168.521 
Hollanti 17.305 3.096 104.908 17.94:9 
STeUsl 8.809 10.303 82.750 106.4:51 
llanaka 3.800 4:.837 56.051 53.759 
Suurbritannia 6.~5 13.3'71 55.728 93.951 
Portugali 8.730 4:.666 30.4:13 49.4.89 

• Sakn 638 1.678 5.358 14.537 
Ul'gu&7 329 3.266 
1'Imaka 800 216 8.108 5.552 
Bel&1a 121 1.118 
usentl1na 100 1.351 
U.S • .A.. H 887 



• 1932 1933 1932 1933 13. 
Kg. Kg. Ra. Ra. 

Sardllneja.45~ ~ 816.057 1.337.736 2.464.803 4.199.4-4.7 

Portugali 692.060 1.2ll.105 2.047.<l8& 3.727.963 
Espanja ll8.399 105.830 379.856 368.955 
Norja 2.'791 3.8'70 15.650 25.'7l0 
Ranska 1.050 3.62'7 13.689 49.355 
Saksa 935 421 5.010 2.533 
Suurbr1tannia ll4 7.653 '731 25.440 
U.S.A. 4.600 8.166 
Japanl 620 1,,324 

S!11ykemaitoa,468. l44.006 147.619 1.610.467 l.651.2'79 

U.S.A. 63.688 81.884 773.578 '782.058 
Saksa 45.996 52.839 503.151 671.292 
Sveitsl 18.063 623 154.369 5.411 
Suurbrl tannla 10.974 8.512 ll9.517 103.327 
Italla 2.850 2.761 39.045 86.191 
Tanska 1.360 17.291 
Hollanti 1.000 1.000 3.195 3.000 

• Volta,469. 2.129 900 16.740 8.445 

Argentiina 885 355 5.684 2.228 
Suurbr1tannla 817 136 5.683 1.084 
Tanska 272 2'70 3.173 3.054 
Saksa 131 80 1.958 1.392 
Portugali 84 59 242 68'7 

Juustoa, 4'70 164.'7l9 162.790 1.393.341 1.513.847 

Italia ].22.338 124.491 1.045.659 1.168.521 
Hoilanti 17.305 3,096 104.902 17.949 
STe1tsi 8.809 10.303 82.'750 106.451 
Ranska 3.800 4.837 156.051 53.759 
Suurbrl tannia 6.455 13.371 55.728 93.951 
Portugali 2.730 4.666 30.413 49.489 

• Saksa 632 1.678 5.358 14.537 
Ul'gwl7 329 3.266 
~ 200 816 8.108 5.552 
Bel&la 181 1.118 
.&.rpntl1ua 100 1.351 
tJ.S.~ aa 887 
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Klni.'erl WälikaDkaan eilen lähet tAmän eRhkO· 
.enc.aA _11re.n on 'O'l.koaa1a1Da1n1e.rlG eaanut tietU, 81;tl la1"~,,.l .. 
tlaG Or1ohton.VUloan1n raJcannuetar jous on t unnustettu t eknllUs •• U 
et8"''''kel, mutta ettl s.n hJTlkaym1selle o".t olleet eateenA maksu
'f'&1k.ud.t. 'fa.ln jcådoata, j. sen 11sns! .UI t01Jl1n1m1 l'lUlBBIRt. 
PJBSAB1[JD on .. l &.ta lla01ttanut paaa1.hl11een Suameen, kataon ole-
'f&Il .ml II&1nU ... uraa ...... 

Eoaka tarjoust.n tut k1aunallokuntaan ja .. n a,. 
la'f&llokuntl1n kuulu .... t ..rlup.eer1t O'f&t upae.r1kuDn1enea kautta 't'aD
nan •• t 01.'f&D8& lla01tt ... tta keDelleklln m1tllD kokouka1es. klaltel-
171.tl .. lol.t., ja kun .1tlpalt.l - m1k&l1 h.rra CASTRO, joka P~
HI!t!.t)rl puol .... lah,nD' holtaa CBICH'l'OIJ-VULC.&lUn u1aa, on k.rtonut -
mrcsakUn erl allkGllU.at .1 'fI.t ... U.'U tolat.nsa tutk1.uata tu
lokal., on ~j.n tletoj.n eaam1nen s11tl, aitan kom1teoj.n suorlt
taat tutk1-* .. , 0 .... ' sujun .. t, teor •• tti •• sU katsoen ah40tonta 
__ aUlan ju1.ka1.""' •• ~lUala1.'" herra CASTRO kuiteDk1n 
kl.7tU .... t.tqaa :wftlkeataw• HUoll.n e1 ~akII.D 01. m1 tUD 'far
~u'ta .11tl. aiten erl ehdotukset on teknilliee.t1 sljolt.ttu tol.-
t .... "'.11., ja a.at tl.toD! .. 1 .... o .... tkin •• n'fUOk.1 aup1atun •• t 
.11hea. aitl 01 .. herra CAS'l'ROlt. ja h.rra p.&Ss&BEJ.Olta kuullut, j. 
JI1Dk& Ile O'f&' ... aa.et llaOUtueena •• uoraan pUa1.h1ll.en, joten 
.. ole pl""" tarpeell ..... alUI hulluj., jOlden 'odenperlJ..J7de.ta -
.. _uta tieta ola 'fOuut 'f&kuUttautua, K1n1eterlGlla tielo.tae. Sl
lea kutIlla bltliDkill JIlOak1n BaDaku Uk.1Ih.lta lal" .. 'oaal&111eh.l
", .... _.1aDUtetne tO'.'D'.1 aum-l WHI'S 1I04enD.lrOt. ... U GIl •• 1''''''' .... U1 .. 'flnaaIIdala tUldUl ... ti alta 1ll.1l"t ..... 
.... naa, .". etta aitaa koauutia e1 neU 01. allekirjoit.ttu, 
koåa .,o.Id.a tot.tn1al .. ftODBS j. 'fBUIiIirOBOft eh4o.ukaet 0 ..... 11 ..... 
'fUttuae1l IiJdUJII1 .... ,. koUa nea el ole 'f&r'IIIlutta .Utl, I.IIU-" 
te ... ta,ea.UnUI,l .. raba1la1Dln JIl1lehe.U alilla toi.' DU'Ue 
ft1kO en._ ,0l1elcia Idl ..... snu1 .UUIl, .tta •• 1au'k1kal HU
Jral.a1aia .aaa.tuUla el ole tekD11U.elU kama". ~'7, aa1a1t
.1 JaanetUJaQtMlll 1I0iiJU1A'f nuij.... .... .UI naakalahe1l O'f&t 
......... WWI- ...... Ida .. ula eo toaDi1la. joka Oli ~ltu 
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Ta.alllne n. 
Ta • • illnen j a lIalkal .. .... minllteriOlle . 
EI ulkom •• edul tuklen tledoltukalln. 
Ei ulkomaaedul tuklen. mutto u lkouialnmjnil ~.rl"n tiedol
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tafttll pol toa1Deeal11CSlden .nurentam1seen ja D11u.uodoln lalTO
jen to1a1ntuUe. pUentllalse., JI.11tta etta Br.sllian Jlerl Ttran-
1a1.e' cmat bhtcmeet ennen kelkke. TehTOja j. j1keTlI. aluksl •• 
joDka TUokal he meltpTat eDglanUlabl1n. _UI a1Uen TtllUee
s •• Ramal.ala.n tarjouksen ete~eata tulee. OTat h.rrat 
CASTRO ja PJBS(RBTJO, jol1ta UlkoaslaiDm1D1sterl0n saama tleto 1'01 
Tf.ll111.estl olla perlls1n, minulle llmolttaneet saaneensa tletaa. 
etu aa1nl ttu tar joua on ·olu1t1oada·, m1ta el merkl11ee et.T1Da&lc
al tunDU8tam1ata ftaJl ainoaataan 81ta, .tta se on otettu D11den 
hrjousten jouldtoon. jotka lopulll ..... Tallnnu .. TOldaan ottaa 
huca1oon, kun .1tlft.toln .nurln os. Imi ta ehdotuksla jo al1JtCll1a
slonten tutk1Dnolaaa t.kD1111s1sta aJ1stl kokoDaan hylattlin. H.rra . 
oaaeo sano1k1n saan.ensa kUull., etta to1m1D1m1 WHI'I'BIl ehdotu on 
teJtD111laestl ehdottomaatl ensl sljalla erlkoisestl s11ta syysta, 
ettl slihen on otettu joukko tahan aatl salassa p1dettyja uu4i.tuk
ala, jolta .auta tarjoojat elTat joko ole tuntene.t tai elTat ole 
tahtoneet ehdotuJtal1naa sla&llyttaa • 

Slirtylka.D1 kysJlQ1tae. ukaukft.t.. haluan llmol
taa taJ1l8en1 _lkein heti Braslliaan aaaTUttuen1. eli 27 pa1T1D1. 
Tt1ae huhtikuuta. ur1Ja1n1aterl0n eslkuntapa&UlkDn ja lainatora
keaull);aUeaa puheenjohkjan Ul1raall GtTIIHIM1n puheUla herrojen 
P"'CHTTOn ja OASTROn seuraasa ja he14&.n PY1DIlOstUn. Bras he141.n 
·tuttaT&n8a· jonakin al1Jtomiteusa - D1JIen _tn1hl herra OASTRO 
lIlnulle - oli n1Ja1U&1n suonut. etta koska mak8Ukys1JQ's nlhtaTf.8t1 
tulee •• .... a urkltystl tarjouaten h7Tlka7DDIs.a, 011.1 .uota,.... 
et ta Suomen 41pla.aattlnen edustaj. klTt.l kamitean puheenjOhtajan . 
lUODa 11moltta.a •• a, etta Sua.en pUOlelta ollaan halukkalta DeUTOt
tel...an maksun jlrjestlm1seatl al1na tapauke.S8&. ettl sllla sel
kalla ol1al ulan ratkalsuun merkltysta. J:oaka ORIOH'roN-VULClNin 
tv jOU8lc:1r jellllasa n1Mncaaan on pyyd.tty Brulllaa 1'1ranomd ala 
MUTOttel-.an tarpeen tUllen tlsta ulasta SU~ Rloss. 01.,... 
lahetyatön kanaaa. kataoln oleTaDi ~lToll1nen noudattanaan herro
jen P.&SS&.RILI.OD j. O.&sTROn pnntaa puhua ulasta amiraall GUJLHDlU_ 
18, _tta ti.tenkin 018ll&1.la puh .. ssant yUttlllaUI aita. JI1tl 1l1-
ntstcle5 a&hbe.8IIJ:l n:o 18 011 pit&nft .ahdolUsena: " •••• 11el 
ole tarJtoltubena rakennuttaa lalYOj. Telaka1. mM Jle1kala1.l ... 
0101... slD&naa .abdotonta j. ?Ol.1 Ta1n. s1klll kuin a. klytann~a
.. on jArj.netUTl .... tulla kJW1JQu.en Taln n.taTUorol.nuAen 
perust .. lla Sua..n kahtintaonDin suhte.n Bra.ll1a.ta ••••• 

M1raal1 GtJlLHBII sanol. etta IukCll1s.1onl el Ttela 
silloln ollut ahtinft ~tl taaU.lla. m.Jca •• Ttela tut
ld. ehdotu.ten ukn1111a11 puolia, au __ • b.In lIlOul kuitenkin, etta "aan ~oli on Bra.Uian _Ula Tiranc.alaUla J2lta tlrkaa 
ku1a telal1lltnen P1loU la1fta1öOUl.intunUjolUe, joten ula k7lla 
Wl.e. lt-s.a.10n1 ..... Ul •• bn hu-.ut1n. eUI ftoalUalnell 1IIIr1-
Nll. on ll1in plen1. eUI sen .TUlla e1 1'01 tai.l ajaulla tly4elU.
ta Mbaa lJhr:n .... aj .... ku1n ahdea.tol.ta TUod •••• , ja tie. 
4un.lla, oJlko .ahdoll1a •• U t .... PteJd ..... j.t.ltu. hlDD&D .uo
rltta1at. o.ittain taftr ..... sanol alraal1 OOII.HIII. etu tllllld.ll 
..uoll1auu GIl Jqlla otettu ha.a1ooll. _U. ettl a1'8I.an 1:e,p.ukI.s
... 1 Jaalut. _jota DhTtin j •• tten hiiri ta ftl Uon tahTl~U_ 
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po11t1Ucha. ~een1 811U, aitl .uta ta'f'aroita etkol .. nl 
011 ajat.ltu ahdoll1a1k81. .,...t .. 1 aatraal1, ettl ka1kte1l1 me
lut.a1n halwla Braa111a . uorittaa akaUn rahaa ... IlUUa llahdolll
.tmman pltkllll aak.uajalla. ".tl T01n Tetll •• n johtoplltOkeen, 
.tta ta'f'vuftlhto .1 .uhlrllD tule kp,. .•• n. jo. jok1l1 1Iar
jouta.n tahDel.tl ja tekDill1 ••• .a tarka.tuta.... lIpI1 ••• 1.ta 
a1D1l111.lIl ROe'tlm odottama&ll Mkaua rahaa .. ni1l1 kauaa ku1n bra
.111alaiaet haluant. 

Slmen potallhtoll11 lupaa1 1III1rul1 GUILHDI J11Juncaun 
ll1lolt a1nulle, jo. --euk7e1." tul181 'f'&1kut1laaaaa CRIOH'101r1a 
tarjouks.n hTt'IlteJlli ... n, jotta ..01.111 pmll BalUtukeeUu1 U
~1a ohjeita ja nilden pohjalla ~tJ& h&Den kana.aan neuyott.
lu1h1n. joth1l1 1lIloIUn oleftn1 haluku. 

1'aftte.aui n1M touJcoktmn 29 pllvan1 ulkomni.ter1n 
pl tla1lU pat "ftLll1e11l1 aa1taal.1 (JIIJJ.B"DI' n, joDka kauaa kellkuate
Un puoU.en nnUa, He4u.teUn h&nelU. 011lco haDlclnt&lc7a,.:ra jo 
ratka1.tu. a1h1l1 hIn TUta.l Jc1el.U .... t1 ja undl.t1 alka1.eJIIII&Jl 
ft.'mutukaenaa .11 ta. eUI hIn ~1lI tulee ll1nulle llmol ttamab. 
halutUDlto CRICH'roJl1l1 maltauehdoleta 1&heII,p1l 11 letoja. lt'an am1raall 
GUILHDI. harra OlSTBOB' tt.tlllln -"ut n. •• "kol1llen amiraalln ft-
110tuDDanft puheenjohtajana klytlDDelU ••• t1 katsoen lopulll.e.tl ratkai... h.Dk1ntak7a~en .. r1m1n1.t.r1l1 tal muiden 'f'lranoma1a
ta allhen .en enapll puuttumatta, en ole katsonut .ol'f'an1 .nu 
aalaata puhua .. rta1.terl11. .DtI Qllca.1ni.ter1llelclln, ja •• 
Jca •• tt, mtUD nftTOttelutujouta .1 ainulle e.itetty, 'f'11ttaa 
1I1.18atll11 81th.n, .tU CBICHTOB'1I1 ehdotus el all. telcn1111 ••• U
kIIn ole ollut BraaUlan la1.,.atO'f'lraDC8ll.ta m1ele.ta -ete'f'1I1" 
.ikI .aJcnt.7aJJIPta .11 ta IJ1Y8U o1e la1Dkaan 11ar'f'1 Uu ottaa 

KalllOl • .,.. ko •• l.Ihlnn1 torp.donhl'f'1ttaj1l, jolta 
koaJceft k1a,.,-. on jo oaUtain rålDll.tu. T.k.l1 pl1YInIL annetulla 
delcreet111l on a1a1 uUn lIIIraUy t etta mer1Jl1n1.terl0 o1Dutetaan 
1I11 ... ·u e torpedonhlnUajU .4ull1.1Iaaalca1 lca1l.o-.naa tarjouk
.en wataaD. ja .tt, koll8 nll.t' on rakennatta'f'a Bl0 de 
:a1lcI. ttetll .1 ta. eU' ralcentaftl1 tolmln' .. n on kulj.tettaft tar
peellinen t,o'f'OeatO ja rakuDua1AHt tInDe. KUten jo alusa JII&1-
nU.1I1. p14etua luul1la ...... et1ll tJ'G1l .aa jolc1n tolmln11111U 
Wl!I'lS, moDYCBOft ja 1lCIJiIIS DIEITR01IG t&1 DIIII koa. po. ..... 
J"Gta _auke .. a on a1nall CRJILBa herroille J'lRR'RIlU. PjS8A.BXLJD 
1: OCIIP. kellkuua lS pihalle pIl'f'&t7lll kirjeellI 1laoJ.ttanut, et-
111 ORICHmlI-VULO.dlll MrjOl18ta 1Io:rpe4onuUtea ralc •• ta1aek11 el 
ole ~T -koeb. .e ei 8OnU" tilli hetulla Bz'aall1ua 
ftlll .... n1a etkol11111 oloauhtel.111l .U __ hUl1Mtta. et1ll IU
la on haa.atta'f'la tekD'l'lall ... 101ta-. 

I)IJ7IQI 1a1'YUto-oIljelMa __ 11& 0"11Ia oa nel& ratlJcajL
__ "af _tta talea ... bhtt,.u Jh'.lno1• 1DM,,, herrojen P .... 
·g.UAn ~a cwrmoa DDR.. aear.-.a ja _Il ft1lIelata 1I1a1.'e-
1"1Dlle Uelott __ • 

T.a.M1a111Jloltaja: T. 0 V ~ 



•• 

ULKOASIAINMINISTERIO 

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

OSASTO: ~.?3. ' ......... . 

ASIA: 

tm~mm: mm L~ .. m. m .. m~ .. 'e. r~ · 
............................................ ~~ . : .. h.~~~ .... ~ .. : ................. ... ............ . 

'li] ... ........ ~....... . . ... . . ...... . .. . ..................................... .. .... .. . . .................. . ................. ......................... / ... t .... ?!t b 1. 



RIO DE J!NEIRO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n:o . 7$2 ... 
Rio de Janei~9. SSA ... f.2. P:NÄ hein~ KUUTA 1 9j4.~ 

VIITTAUS: 

P:NÄ 

VIITTAUS: 

ASIA: 

• 

. ..... 

........................ .... N 

.... KUUTA 19 f':TTY . n:o 

. D.U.M. 19 

Raportti n:o 5. 

Oheisem lähetystö kunnioittaen ' nisteriölle lähet

tää raporttinsa n:o 5, jo~ sisältää seuraavan tiedoituksen: 
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......... .. JU9 _4.~;rJ.NlURo ......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

Lähetystön vahttme.tarin ja ainoan kan.lia-apu
lai.en jouduttua sair.uden takia olemaan to1.ta kuukautta tJOkyvyttö
.ana, jona aikana allekirj01ttaneen tehtlvlksi jll kaikkien kana11a
to1m1en j. vahttme.tarin töiden .uorittaminen, j. kun use.t k1ireel
liset .sl.t .amanaikai.est1 tulivat lisllmlln tJOtaekkee yli normaa
lin, on erllden osaltaan melko huomattaTienk1n taloudelli.t.n tapah
tumien tiedottaminen MinisteriOlle jllDyt tekamAttl. Seuraav.s.a yri
tin täti pakOllista latm1nlytSntil jo.sain mU.rin kor j&ta, Taikka tie
dotu8 jo onkin ehtinyt menettll. n.rs1nai8en uuti8arvons •• 

tJtJ81 'l'OLLIT.Wm. 
KUten lIhetY8tö puuvanukkean ja selluloo.an rel

j1ttla1ak7symyksen yht.yde.sl jo on M1n1steriölle aIhkOaanamin ja len
tDt1rje1n t1.dottanut. julkaistiin tlkllll.es81 virallls.s.a l.hd .... 
T1111e kedkuun 11 pl1?1d Bru1l1an uu1 tul.litarltti. jonka lIhetya
tO kattenktn va.ta t.t. , pli?ld 011 tila1.uudes8. Minister1öll. 11-
h.tta.aan. koska .1itl .1 ollut mit&ln yllpaino.ta .iihen •• t1 saata
Ti .... 'l'ar1tt1Ja ju1kal.em1a4ekre.tin mlDan p1ti uuden tul.l1lllLlrien 
anua YOlaan .yy.Jamn 1 pIiTIDI •• 1lai.l11e t.varol11e. jotka jo 
jalka18Qp11T1D& o11vat tlkllll ..... tull1vara.tol.... j. jotka .11. 
011 a1a1tftlm pl1~ MDUaaI .e1Tit.UITI. II1kal1 tahdottiin 8&&4& 
De ftDha tar1tt1n 1IIlka1 ... U 1iu1lat1a1ka1. 1u.l1.1ka1 piti uuUa ta
rima .onltaa Icalk1d.in niihin taveroihin. jota kelllkama 11 pIiVIa 
jllkeen laivattiin Bra.i1iaan TietITik.i. IDa tl.tl 011.1 alheutuDat 
Aan. ..... ·DDut •• ja Jam 118&bi cm ollut tapana. etta tllllnlUGDtOl
... lait utUftt YOlaan ftata 10 pliYII jul.lra1.ea1.en jllkeen. rJh
t71.,.t tlkl.1l.h.t t1aoatljlrj •• tOt ?O'Mkbaati prot •• tolaaD, lI1.tl 
oU aeuzoaukaaa. etta t1Dua.iJdn1.'.r1 alubl .,.aul puheenaolevan 
lIIIrIlba ('.artikla. '-bblua) .~eb1 •• _tta Dltenk1n fte
ta ..ut~ pl1T111 Jaalut_ antol dekre.Un alUI. e"l -.rheellinen" 
DIat. pola_tUla W1114åreetla". joten uutta tar1m •• 11. tullee 
aoftU __ a UrlrU.Ill11ih1l1 tavuo1Ul1, jotka .... 1 a~ 1 Pii ..... 
" e'hm e.Uetlln _nl Q1latt.1'1bl. 

1'ut ftlUtartttl, • joka _ten Jl.Icalatlln pal_ 

JAKELUOHJE , 

_____ ... __ ._._ .. ~~~.~.!.!~~L ............. .. . 
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JalceluohJ.moUejo, 

Ta .. lII ... n. 
Ta .. llln .. Ja lIalkol ..... . .. _.... minloterllllle. 
EI "Ikomauduatultaen tiedoltuk.lin. 
EI ulkomaaedUltukHn. mutta "Ikouiainmlnlaterilln tledoi. 

tuUlln. 
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jon aikaisemmin kuin 011 oletettu, koska t1nanss1m1nister i , t ult uaan 
n1m1tetyksi suurlahettil&lksi Washingtoniin, tahtoi saada ennen uu
t een toimeensa siirtymistl ja ennen uuden perustuslain voimaantuloa 
kaikki keskanerliset aslat paatOkseen - merkitsee Talt aT&& mullistus- , 
ta taklla1se.sl ja etell-caerlkkala1ses8a tari tfi syst eem18s1 yleen- • 
sl. Vanhan tariftin epllukui8et prosentit , suhdel uTUt, kultakurssit 
ja muut lukemattomat aontmutka1suudet ovat 8uur1mmaksi osaksi poiste
tut, ja uudesta tariffista pystyy maallikkokin melk01sen tarkasti 
laskama&n, paljonko hänen on maaratyctl tavarasta tullia suoritetta
Ta. Tahan saakka ovat tuont1kaupp1aat olleet kokonaan erikoisen etu-
01keutetun "despaohante-kunnan" armo111a, j oka on tullaukaen hei4An 
puolest s r ittanut, ja joka yksinään on pystynyt edes jossain 
mUrin an1.01 an tullien loppumaarlt etukltaan. Tastä syystä onkin 
d . paohant1en Tastustus uudan t ari t ttn klJ1äntöönottoa kohtaan hel-

st1 kas1te t lvissl. Kytkin jaa i tse tullaus edelleen despaohantien 
yka ikeudek 1, mutta kun tuont ikauppi aat itsekin voiTat helpOlllll1n 

n a1ka1sUlJllin ~ ,..artaa tariffia, h1mmenee joka tapauksessa 
paoh&nteja ymplr~inyt puo11papillis ten mysteerioidan ~tamtk-

en sldekehl melkOisesti, ja samalla TIhenee heidän moraalinan oikeu
tensa t lhln- .tlaten suurten selvityspalkk10iden kantamiseen. xaytän
nassl tuakin kuitenkaan 11enee muutosta odotettaT1s.a tlssl .uhteea
... . lIUtta uuden jlr jeatelllln puasiall1nan etu onldn auna, etta 
nrtt8llll1n e1 t uontikaupp1aitten ainekun eDDakJcolaakelm1a tehdes8llll 
tU'T1be tuI-Tautua deapaohanttlJa1n JIltl uaein kuin aikaisemmin. ja 
tUla seikalla voi olla merkitystl sUnI, että esimerk1ks1 uudet 
tuODtltaTarat. j lta ei aika1semm1n ole Brasl11 .. sa tullattu, ja joi
den tuouttDahdollisuudetkaan eiTät monimutkaisten tullilaskelm1en 
takla tlkllllsil tuontlkaupp1aita kiinnostaneet. nyttemmin T01vat 
kohdata plen~il alkubankaluuks1a ku1n ennan. 

1JUal tulli tar1:tt1 rakentuu kokonaan klyvAn rahan 
s.o. paper1m1lre1s1n pohjalle. Se kls1ttIA kaks1 sareketta, jolata 
enatmmalnen os01tt .. n. •• 71ela1ullit ja t01nen min1m1tull1t. jolta 
kannetaan sellals1sta ..tata parli.in 01ev11ta t&varol1ta. jotka 
maat mJOntlTät brasilialaisilla t&T&rOl11e auositutmmuuden tull1k1-
alttel7881. Teoreett1aestl on oleaaa.a ~ak1n er1koinen -.otatarlt
tt". jonka hal11tus T01 korott .. aima ylelatar1tt1n kaksinkertaiseen 
.a&raaa ja jota aovellet ... sellaiaten maidan ka1kkiin tuotte1s1in, 
-jota. tahallaan, dltferenUalUullAja U ..... ]]. Ml Dl1I1llla _voin 
P71"Jd.1'&' ftlDuU __ braalUala1ata tuotteld. pUa~ aa111e urk
klllOll1e_;ta1 selWalin .u.ratt71h1n tuotte1alin, joita tuodaan 
_aha 4UIIIP1aSln aTUlla, Ja jota. fth1n801 ttava' aan taloutta". 

Tenattu1D& a1ka1a-.pl.n hllleR tode1l1auude ••• 
.... "aT1in .aarIa Oft' uudet tulUt Mlkein kauttaaltaan hlua 
~lta korD_t •• tta tuJd.a a.tIIa norastaan proh1b1tl1T1 .. t. 
hruaMl1l1 .... cm n a na""p t a'.l p' ___ tlumutaut uu4_ 
tuitt1n JII'OtektlODS.at1 ... l .. 'HIl. alta tula. M&IIT11j.1JknD. kar-

11on, b'la1.ta ftaka-a1ul4en ja1CN1tukHa ja nl1a1" ul.ko-
111Mb. N· .... t •• lta ~U ..... teol11aua4. noj.leala... job 

,. GIl ..... ,,1Dl't tlDDe jlaurtuA ~ Job. GIl .U.Uu.dl lUttJnl" 
BraaiUa taloa.,. .. en. 



• 

• 

Se uuden tar1ffin kohta, joka pintapuollsenkln tarkas
hlun aikana selv1:all1.n ja TU1 ttöm1llm1n yttU 't'Oinn Taikuttaa 
sua.en Braailian-vienti1n, on m&1rI~a, jonka mukaan selluloosa ja 
puuvanuke on re1jitettlTl toisella tavoin kuin tlhan saakka, jb joa'a 
llhet1lltö on K1nisteriön ka. S" ollut .ekA alhkö&anOlll&- ettA kirjeen
Taihdo .... Ministeriön määrayksen mukal.eati ealtt1 allek1rjolttanut 
tlkllaiaelle ulkominlster l11e ne suuret haitat, jotka uus1 re1j1t~
tapa alheuttalsl Suomen Tientlteollisuudelle , ja samanlalsen Dlkökan
..... es1tt1T1t ~ösk1n Ruotsln ja Norjan t akllaiaet dlplomaatttaet 
eduatajat. M1tllD Taatausta el ulkoministerl kuitenkaan tlhan mennes
al ole kenelleJcaIn mehta antanut, aen enempU sU ta, voidaaDlco mal
ra" kokonaan pOlataa - mikl el ole l uultana - kuin aiitakllD, vol
daanko aen voimaantuloa Tiell l~kltl. Norjan aslaiDholtaja auggerol 
hlnelle sen ajatuksen, ettl re1j1tyamllrlykaet t&alll tehtl1a1in ~
tlpitlv ai Taataavien ranakala1aten maara~sten kanaaa, lotta tehtal
den ei ~vitsla1 pltaa varaatoiasaan nln yhtl maata varten valmia
teUua wot Ua, vaan vola1vat tarpeen tullen sijoittaa aen toiseen
k1n .. ehan, .~kI huomattavaati Vlhentalai ni1den tappionnaraa. TIm& 
ajatua 011 ul~ominl.terll1e a1van uual, ja hIn nlyttl s11tl kovin 
k1innoatUJUt.n. muUa eUen tapahtunut hall 1 tuksen ja ulkoministarin 
vaihdoa pak01t~\& ottamaan aa1an uudell.en puheetal hlnen s.uraajanaa, 
minist.ri 10d Garloa d. JI.LOKDO SOJ.REin kauaa. 

IU~ llhet1lltö Miniateriölle on aähköteltse ilmoitta
nut, Takuutetaan Kanadan sitoutun .. n t01.ll1ttamaan tllme uuden maarlyk
sen mukai.eati r.ljitettJl aellulooa .. ja puunnuketta koko maan tar
veUa vutaaftll maaran, ja samoin 011 'l'IIhekkouovakian aellulooaatah
taidan UkallineD .dustaja jo aaanut pllm1ehllU-an lIUrIyka.n tarjota 
uusla mllrlTkail noudattaTaa tuotetta. Aivan lakettlin vi1mema1n1tun 
..... JlllrIJ'S ku1 tentln peruutettUn - DIlaIITlaU jonkl n kaualnvUl
aen truatin pakotukaeata, ja Tahekkoslovaklan lIhettll1a jltt1 t&kl
lIisell. ulkomini.terlll. v.rba11noot1n, joasa hank1n Taatuat .. uu
d.n IIIIrlJaten 't'01aaaDtuloa. I:7aJJQka.n ratkahu riippuu J171; nIJltl
vaati aU11, p"~;ykrS bDada. joka Uhan Mekka .1 01. lainkaan .alin .. 
t~tt a.lluloosan ~jlDl tlklllla1t1A markkinol11a, ja jolla nyt on 
tarjolla Ula1.uua .1ihan. &1kata-...aa pAlt8kaasalln, ft1 111ttl7k8 
a. ni1h1n a1h1ll, jotka 0 .... ' uusia JlllrIJbil vaatustan_t. 

m" -W!'!hURMerl11 tul •• , .1 uusl tariffi 01. ta~
a1ll •• 1.,., Taan erlkol •• t ... tubt.t •• n tuoDn1.ta JUTlt .delleenkin 
voiMan. ft1Jcb. nil tlklD on e&ta81 auhteta .. lakattiin Dutettu. LI
ot,.'8 on T1lM 'tUod.n aal,l.ku .. pllT1l1e pllT1'Ja81 kirj •• aeaan 
nJO 1'. JDDI .lih.n 111ttyvt.8I .lhkel.eaan •• loa1anut .a&rI~a'I, jon
ka -.e ...... 11 .. t .,1& __ tulla HIlcaa1ehd.n Il1Mlll 'f'U'US'ettua 
paperia ,,"eu 'ul11'YQ&UU tuo4e _aban m1kI11 'uojane on aana.
le!aU 1 te.. !bIa 'tUoden _allaku1m 81 pii VInI ann.tue.. deU.aU ... , 
jGJ&a 8181UI& IIIIrIJbll tu111e1aD1lust. ja tu1l1'YQ&utus'. 117C1aU-
111 ... ,. 718.81. .....t.... 111 um .... art1kl .... : "Pa1napqerl, joka 
.1 DIID 1e .... ,.,..U ... ja pituu4altaa 01. ~uateUu •• D 1ah4en tai &1-
tabue1d.rj .. a1Mll1" joU. _ on 'UkoUeUu ... ". GIl 0,015 .'1'1Il 
pI .... '01818 ... kalDft' VV .... ftai'l11 .... ' • ..uaa h1l1a 0$80 pe.pe-
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r1m1lre1811 k110lta 10 ~:n "razion" mukaan, ja al1l01n on otettava 
huClliOOll tlmAJl dekreetin XVII oeaaton lIIIIrlykaet". Vaikka deneetin 
antaa1ahe'kelll tullltarlft1 Tiell 011 nimell18eatl peruatettu kul
tamilrela1l1e, TahTiatett1in uus1 taksa jo paper1m1lre1ae1aal, joten 
ae jU TOiMan, paitsi mi ta "razion1in" tulee. jollaisia e1 enll uu
dessa 'ar1ff18.a ol~. Sens1jaan kannetaan uuden tar1ffin kaikki mak
sut 10 ~ l1"Terolla korotettUina. T.k. 1 p11T1n1 llmeatyneeaal t1-
nanasta1n1sterln klertokirjeessl aanotaan, ettl main1ttu 80 realin 
tulli kannetaan aikaiaemmin kly1;lJmösal ollein 20 ja 3~ ~ :n Tlhen
nyka1n (auc:aalalzwn paperl nauttii Ti~n1ttua Ylhennyata). Li
slkal .alrltlln aamaaaa k1ertoklrj.essl, ettl ennen t.k.31 pllT1n 
loppua la1vattu paperl saadaan tuoda maahan muutenkin kUin osoltet
tu1na "aslanamalselle lehdelle suoraan. vihdoln on, t.k.l4. pllvAnl 
annetulla ja HDI&Jla pllT1n& ll.aeatyneelU deaeetilll DIIlrltty, etU 
TeslTilTOllla vuuateUua .anomal.htipaper1a aa.vat tuoda maahan, 
lhe lehtien l1dkal, paperintuDntlliiJdceet", jotka tayt-tl"t m.m. 
•• ura .... t ehdot f mak.ettu pIIoma Tlh1ntlln 500 oontoa; 50 oonton 
4.posltl0 tulli1n tull1makaujen, verojen ja aakkojen vakuudeks1. 
KUn ua.t.mat paper1ntuont111lkkeet elv1t omist. s,lla1s1a Taroja, 
.tta TOlslvat lisltl pllCllllaIlsa vaad1ttuun llllarlln, merkit.ee dek
raettl tot.utettuna melkein monopo11 ..... a aellalal11e 111kke111e, 
jotka vo1v.t korotukBen-to1m1ttaa. Tletlmln1 mukaan on Campanh1. 
I1Dl&D4,.. jo korottanut plloman»a 500 oontoon ja a1koo myOsk1n tal
le'taa vaaditut 50 oontoa tulltmakaujen vakuudeks1, joten - mikll1 
kllpailnat liikkeot elv1t kykene .. ur&UI&an" e.1merktil,- m1kI.l1 JIII.I
rayata .1 " peruuteta j. mikll1 Oamp1lDhla F1nlaD.dez. edelleen an' pll
asl.11laeatl t.l yks1nomaan suomalaiata sanomaleht1paper1. - vlime
a1n1 tun paperin kilpailukyky tlkl.lUallll markkinollla on liaaan
tJDTt. 
Eyn. 

~01t&k1n v1ikkoj. altten tapahtunut kahTinhlntojen 
1t1111zwn l.sku, joata tlklla1aet lehdet ayyttlTlt vlrall1selta ta
bDlta y.ta1t11s111kke1den Tl11tJkaelll tapahtun .. ka1 Tl1t.ttyl keinot
telaa. 81 viell ole muuttunut nouauJca1, v.ikka f1nanaa1m1n1ater1 on 
• .,...lehd1atDUe aelit1lllllJt hintojen putoamisen ayyksl yb1t11sen 
apeJaalaUon. B1o-tnPln n:o 7 noteer.ua joka Ti1me keaäkuun 1 pI1 ... 
Dl 011 Ba 17.700, 10 kilolt., 011 t,k. ~ pllT1n1 vain Ra 1!tV50 j. 
e1len Ra 14,1000. 1'IIIIa kuun alusaa &mletulla dekreetilll on etleDIIIID 
b1a 80 ~ .,apaht.u4elhan oleftll kahT1n .... t.Ti.nt1 kielletty, 9&
.. _a U p&1T1D1 annettu aetr •• Ul .urU. etU Depart_to 1Ia
oloul 40 0aHn to1ainta 3.tkall vuod.n lea8 loppuun, 

.,UpU PPMttWL 
WIme!!1ru1n wTll1a1ka1aen hallltuksen pl.lJl1ea" , tr1 

CJeftll0 T.lBGA8. t ... pa1 .... _,tul taval.l.1Hkal peruatuala11U
MU1 (...s, pennu1ak1 ~U1a kolMa palT1& a1ta1a..u) 
!'aMft1laa PNe14ntlbl, .J1NU~OS"l bIa epl1atu1.u lIIIrIA Dl
.... t.td. oqat .. tort.t. _ ...... ".3 •• 301k.l n.lI 8\1Ul"8kal oaat-
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.1 01. julk.l.tu. TImIn joukkotuotannon tarkoltuksena 011 - pait.l 
0.01 " u , etta Get ulio V.lRG.AS ja ha:n.n YI.lia1kalun halli tukeen .. 011-
ftt t.hn • • t tarmoka.ta j. rakentaTaa t)'Ota. m tl .1 Tolda kieltU -
Talttaa nlld.n d.tre.ttien TotmAantulon Taarantuml.t. e.lttlmAlll ne 
parlaMnUll hTfl,kayttlTik 1. Toi.tai •• kai on .1TL1l y11T01malun tehtl
TI arTo.tella , m1k1 tae ... tuot 8Jlllo ••• on hyTII, mk! huonoa, JIlUU • 
• 1lIUu&tta on hall1t ukaen tarkoltuka.na ollut p1tklll alkaa Tall1u.en 
. lll jlrj e.tyk • • n poi. taminen ja ainakin p .... lalli.impl.n hal11uODhaa
roj~ to'minnan T&k11uuttamin.n .rikoi.ill. ehj •• l&DDDllla aamoiDku1n 
t alowl.lli ... aakin l.inal&~a'" Talliu.ld.n puutteld.n korjaamin.n 
nopeamin kuin mtl •• peruatuslaln raukaiaia jarj.atyata noudattaall. 
ldlTial lllinal. ErIl. JlI,iatl dela.et.l.ta on lakk.uttanut J'Ud. CCillDer
o1al1n, jonka tehtlTlnl on ollut kauppar.kl.terin plto. j. alirtanyt 
tlaln tehtlTb Departamento _.olonal do COmmarololl •• joka on jlrj •• -
t.t ty - kuinkahan moneuan kerran? - uud.lleen. TImI tolmenplde on 
noatattanut tpd.lll •• n ftatalau •• itt.n myrakrn, j. on mel.nkllntoiat • 
nlhdl. jllkö pUtes. TOiaan. 

lUut.n on yl.la.nI huamautukeena kaikist. takallisl.tl 
la.lata j. 4ela.et.lata Q&JlottaTa. ettl ne hYTin u •• i ... tap.uksla.a 
a1alltlTlt ll11leatye •• Un Tirh ... ll1arrkail, jotka .Uten myOheJDl'A1n -
ua.1R W11kkoj. t.l kuuJtausiakln jllkeenplin - uud.lla dekre.tllll kor
j.taan. j •• ll10in moDaati .uutetaan tekatll alln paljon, ettl kv.~~:
...... tuak1n ... ttaa edl. 011. p&1noTirheen oikalaeminen Taan tO.~'L.J.IILL-
11nen 1&1n anuto.. TI.ta •• ura., .ttl u •• ln on malke1n mahdotonta Tar
•• u tietII, mta. jokin lak1 lopulli ••••• muodo ... an kuuluu, koaka 
01kal.uj •• 1 mllolnkaan p&1net •• rikol ••• tl nIkyTall. paikalle, j. n • 
• 1ta. Tiralll.t. leht.1 l uki .... us.inkin jllTlt huoma ... tt •• Varain 
ktuaalll.t. on, kun p.lnOTirheitl pUjahtaa niln tArkeaan •• iakirj.an 
kuin a.t.erkik.l uusl tullltarittt on, j. jolta pitli.l Tolda Taatl., 
attl •• kerran tlyd.ll.en julkal.tuna myö.kin •• 11Rtyi.i lopulll ..... 
1IU.040.8UIl. Tlrt11 tOlToa, .tta alia.1 tarltt1n painok.l .... joU. J1t •• • Uri.'. julkal.1jain toiJD.ut. ehkA plakkoln tull.an painatt ...... 
kalldd. kor jaUkaat ot.taan huCll1oon. Haluan ku1 t.nkin JU1a1 t., .tta tI
!aan •• U llM.tr--' korjaukMt alTat nlhdlk .. nl kOlib awm.. k11aaoa
kTt. artlkblaU., joten llh.t18tGn .1kanaan Jlinhterlölle llh.U .... t 
kappal •• t tullltarlttl. tod.nnlköl ••• tl maltl kOSkeT1lta 0.1lt ... 111-
"a~t pa1JrJce ... ~ . 
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.......... ~.r.g .. .P.~ ... L ... ~ ..... .9. .............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 9. ........... . 
. ...... •. O'MJY.-.... k u u taI 9 ... 3_ .• 

Asia: ~rasilian valuuttasRännostely. 

uten lä~et stö k~luvpn jouluk~tm 4 päivälle 

päivätyssä kir ·eessään ~r j O 14,4 ja SR.!"3a.n päivi n sähkeessään ~~ : o 41 
:linis ter iolle ilmoitti , myöntää 3ras ilian Panl i tånån lmun 10 päi

väst- lukien ul koma.aJll'l18.1uuttaa eri mai den tuonnin TIlak samiseen suh

teessa s iihen mä.ärään, millä kukin maa Brasi ian Pankin va.luuttava

r ojn 1cartuttaa ostamalla Bras iliasta kahvia . 

Brasilian Pankin eri maiden tuonnista 60 ~~ !llaksa-

iseen ":~H\t- e.t tästä lähin myontär'lät prosenttimäärät n:.kyvät alla 

olevan taulu ·on D-sarakkeesta . Taul ukon - ja - sarakkeessa olevat lu

vut osoittavat valuuttaquotin saaneiden · aiden sekä Ison-Brit~lilian 

osuuden prosenteissa Br asilian tuonnista ja viennistä buuvan vuoden 

alkupuoliskolla . C-sar ake osoit taa a~vin viennin jakaantumisen eri 

iden osalle vuonna 19" . 

.11.' a", .... . 

• II 
;=::tja ..... --:: .. = .... = ... ~._.= .. 5':':' :-:-. .. " ', ... =,. • "1 P n 
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'" c. D. n . 
,~ ko onais - .' kokona.is- ,; kahvin vien- .' onnett 

tuonnista . viemistä nistä 19~ ) . vaI mttaquoti. 

Thd sve.lla.t 23 ,53 39, 25 54,61 46 

Ranska 1, 74 o, 51" 11, 49 13 

hollanti , 11 5, 35 5, 22 5 

Italia 3, 65 3, 09 ;5 , 63 5 

uotsi 1 , 7 2, 97 3, 32 4 

.oel gia 5, 55 3,54 2, 74 ~ 
/ 

\'Ieitsi 1, \ 0, 002 3 

rgentiina 12,87 4, 37 , 39 2 

Ta.nska 0, 11+ 1, 02 1, 33 1,5 

Suomi 0, 66 1, 07 1, 07 1, 5 

Portugali 1, 61 0,96 0, 20 1 
56 , 77 69 ,9b2 86, 00 85 , 00 

uurbri t annia 1 , 71 9, UO 0, 07 

' un myonnettävästä valnutasta yllä T'Uli"ituille ille me

nee 5 ~ , kä. tetään loput 15 % sellaisen tuonnin 1ak 6 iseen joka 

on peräi sin mui sta ais ta sarr..J3.lln t avalla kuin valuu tan jako on tä

hän as ti tapahtunut . åhä.n as ti voLlassa ollut periaate on lähinnä 

merki nnyt valuutan jak . is ta suhteessa kunkin maan tuonnin arvoon, 

tuontiartikkelien l uokitte1un ylellisyys- ja välttH åt tomyystavaroi

hin huomioonottaen, joka. luokittelu kuitenkin uudesta järjestelmästä 

jätetään pois . Valuutta=anomusten nunerointi mu~tetaRn si ten, että 

se tästä lähin tftp~tuu kunkin maan tuontia varten erikseen. Lähinnä 

Saksaa tarkoittaa määräys , että tuonti sellaisista maista, jotka es

tävät brasilialaisten saatavien suorituksen tileiltään, voidaan mak

... ~oa8taan näiden maiden tileiltå (Brasiliassa). 
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tnul u',csh n- kyy on Suo:lelle kAhv ' ostojen ... el' steella 

"onnett~ v 11 tt8'1uoti ( 1,5 ,; ) suhteellisesti edullisen i l."uin esi

"1e r ki s i uotsilJ.e j e Tansl-alle myonnet:t . 

Jos , ;:uten neo (0 ;) 8" il ' l n '1a.lu 'ttaosas ton päälli~:l:ö 

S D: S laske e , -,rasilin saa !'l~'rin vien'1istns.n vuo iitain noin 

30 iJjoonaa En..; l anilin punha jo vnrattllaan u l:01'1R i sten sitou: usten 

~ql. S .:iscen 9 ,il ' . ~'l.mt!la , j'l "3(> ' äUlle ' äävät 21 'lilj . ::,un t a eri 

TI"Jlidcn osalle sanot',:n ~l'osentti1YJ.~ii rin , tulee 5,\) 'en osuus 1 , 5:;) V1 0 -

si tta i n no lSe"13Ah 315, 000 PU-ltP. n . : un t ; rt~ SQ t· lLhlUOS tais i monnis

ta!1:1e vain 60.; - vinlliseen imrssiin ,13 ' .set.tAvIPl osan " voisi '0':0-

naistllvntLt:.e ",ras ili nn t - .~n j ~r ' estel'"1än valli tessa valm t tavaih

Jlksia kohtaa."Ultta nousta vuosittain arv lta'ln 525 . 000 r,,'ntall.n eli "'1e l 

kein ~"'l:sin1-e t i~ luo entise"t:::;n . 

vu eri ..1eille erino .. nisen lupaa.vl'llta näytt~v-n valvut tajor

jestebän .. e!",'it:rs valuuttaquotin saa eiHe 1Bille tulee tiete'1.l~in 

rii.!1;:,ulllj:;n s iitä. t otellttanko ~rAs i1i 11 P:m::-~"i s n valun ttao-r:stO'1sa 

piiäl ikon iboitLnan suunnite:bla.n l\lkal. esti s . o . voi'o ri:mco (' 0 .:>rasil 

suorittaa vo.l11uttaqu Itin sBaneiden JlR:den _ras ilil' l1 "::l I mtta.säänneste-

1,'11 ta ' iA t~nne t oi" taiseksi ji1 ä t~'lleet slll3bvat t osiaaMin 6 e . u-

Ruden kuJ.ue SSA ja tu leeko .:lrasili!\n PAnkki jir jeste -: - "h3. senjäl

keen jatkl1. An , suori ttaen quotien rajoissa 60 ~~ tuort ivaluutasta näi

tä . ita vRrten ViipY'!lRttä . 

11e' ' rjoittaneelle ova t ernät ' valuut taquoteis t a 0S tto

maks i jääne ' den illliiden edustaj a.t erittä in l uo tt uksellisesti ilmoitta- I 

neet halli tuksilleen , rvell j naan t iedoi ttaneen - nähdäkseni !;:ui tenkin 

1 elko heikoin perus tein - etteiv~t nyt valuuttaquotin saa.neet . .tas.t s i -

8i ~rasili8an i~onnista ~uita edull ise paa aserruaa vaan pike in päin

vastoin. illlöin la ,.ketaan Brasilian Pa.nkin urkoi tuksena 
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t Il h 1.msa 10ntooss a. ja t onissa '-Ill}v ivekselei tå nyh.-yi s een 

- in 6 e C kr kau den 1 lttua jollnin Pan n 

ke rro'bm llunnitel Iln T1il 'SAn oE s : ;:~'ha< ttiivä -lYör täJn- än 'bv1J1 +i.v l' t 

taa v iipyr:tett- , il'l n oc' otusllilr Il ,- rit;:i e"'1 en jä - tyneet sa Ata:\! t 11 0 -

lA VIl]JHs p. :>.ll.e 15 - 20 ; OrkeA'1Pl J e b solle . al öin j outuis i v t 

I1nco do _r As il ' iltA quotins ",nustee11a va l uuttaa "1al}dollise.s-,--"t .;;;..i_",-, 

'~äS3ä ~ ',te~ra essä 1'1.ainitta 'o)n, 

ett5 v' . .:... .. c ... " ::: iviIlr 0'1 ul:o :nj"ten vnluutto ~ n ,"11 s it t ;;:j l1.- va~Jll illa. . ~ 

A.l'~~.df!/:'lnln t v1nttflvl's ei 1:01 OT neet , ''J'S ~'lL.11.C'1 vnluut ta'luot i a vri11e 

j ::jnre icen _R i -en t . b Ha ke 3vae 5s a . 'r~~ }:;! llill .;. lill t a , j oka noteera t ti in 

17 p~ i'i?' n~ 18.nIl S'cuuta ,.5 , 72$000, oli 5 päiviinä jodu'il.mta .~ . 7~$100 

j 11 päi ' " l H 
lru l uvr. bm ta R::: . 7~GOO . 

ti ,.luuta:.. .n 1, m:: uden ' .11uhua jä.lleen lluutetp.An, kä.ytäntöö~ sovellutet

taneenl i I oi ~ an siitä 0 otba koi.tuvan - jos a.nnettu ·a ~upau' sia v--. 

112 kin icct~ ä.n - ainR in sen eclun, että Brasil iAssa veludtasäännoste- . 

lyYl tAkia uodostuneet Iltava.tllle nopeas ti suo~iteta n, '- rjestel -

m selvän jR eille' edullis en Yll.stavuoroisuusper i aatteen, ka.h..vio s t ojen 

pohjalla. . 

Lisäk si o.vautuu meille , , suuresti Esäintyneisi in valuutan 

s anti ahdollisuuKsiin ka tsomSlttllkin , jo tuontiartikkelihlOki ttelun ku

moamisesta tllai~uus tuontL~e' br9sil~aanonlpuolistuttru isean. Siih~n 

ka tsoen keiv·a taen. täällä' markkinAtutkw'~ksen ' li säksi 'entistä tehokka , , 

a taloudellis~8 ' tainostus ta tuotteittenme byvåksi •. Tämän ' jirj~stäåi-
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sel:si tulee 1;; ~ tö e i tilassa teke:-iään _ 'inister iölle ehdotuk-

sel'lsa . 

YeluuttallHoti vR'1 e jnaneet rn.nrt p~Tr , o.vnt ll\onnollisesti 

_rasiJi n ,"IlMSA jon' °n1aben j8rjestel~'Tl aikaans a8.YT}is~, jonka eh

do "si kll; tenkin , r3.sil ial t :;i hän asti lienee j3rrkästi a::;ettan~ kah

vinoston. '/fli -ei"ll'la SA Se"l.llSSFl on Slmrbri.tannia, joka kuten edellä 

e Het. stii tau u" str> iil~'Y , ostaa täält~ noin J/h osan siita kll.in 

Yh(~ sVllllP.t , ''1iltt~ ei 01e saenut '"L~ärRttyä vl'llull ttaquotia ~n saa-

• nee , laskel "tien "11 '{fj'ln, 1/7 osan Yh ysvalloille vara ttwm Tlä · r iiän 

vel'raten . Jyrkä.sti ei Eng'r"ti kuiten1<:aan r~'htJ'Tle protestoi ,Ilan '-os

k8 se'l tARlt; saataviaAn tiukasti vfll"tiess era.siJip todennäköisesti 

il-'.oittaisi ei voiva.nsa suorittaa Enelannille Vlllt · ovelkaansa, jonka 

vuo::;i e.ksut J ienevil t noi.n 7 nil joonaa punba . 

Knten lLet;rstö t~~Rn kuun 11 päivän s~hkeessRä.n n :o 42 
Micisteriölle ilmoitti , olisi toivottavAa, että SUOlessa ...,rlls ilian 

eCiu staja11e esitettäisiin lehdistön ja vientipiirien velit ksellä 

• tyytyväisyys emme uuteen l'Ilei lle erittäin edulli seen j a hyvin peruste l 

tavissa. oleva n VAikkakin käytännössä varmaan va.ikeu'~sia kohtaavaan 

j; r jes tel,-rläö.n. 

v •• •• si.inhoit.j .. ( tL/:t-~r . 

I 

I 0 


