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Salainen. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapest iesä 2 päivänä he inäkuuta 1934 . 

N: o 400. 

7? -Jy I 

• 
Herra inieterl, 

Lähetän kunnioittaen Teille, Herra iniete-

ri, l enin lähetystön raportin n:o 1, jonka nimik-

keenä on: 

Asema Itäva llassa. 

Vaataanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni • vakuutus_ 

Herra Ulko&siainmini star1 J. . Hae k z e 1 1 , 

H e 1 s i n k 1 . 



• 

I ~ . N _I _ ..... _ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI Ii: 0 .... L ... . . 

llv.dabl.e.l3.t .1. s sa .. 2 ...... p : nä .h.e.1n.ä ........ kuu ta 19.3.4. .. 31 
As i a : ._.M'! .~Jl)b. .... I.t.tl.:v:~.ll.a.e.e1L ........................ . 

Taistelu Itävallasta jatkuu. Pieni mutta tarmokas OOLL

pusa on jo sikäli saavuttanut voiton, ettei enää puhutakaan 

todel Ueen Ansohl.ussin mahdollisuudesta .. ainalcafll nyk;yoloissa. 

llutta W810LIBIn ja HITLERin tapaamisrJll jälkeen nä;yttää siltä, 

että Itävalta muutenkin saattaa selvi;ytyä kunnialla kamppailue

taan SlJcsan kanasa. 

lUU llUSSOLINI ja HITLER lienevät päättäneet on ;Yk8i-

t;y1akohdissaan osattu pitää salassa, mutta ilmeistä on, ettl 

KUSSOLIlfI on käyttänyt vaikutusvaltaansa hillitlUcseen Saksan 

• agreaaiiviauutta Itävaltaa kohtaan. Kysymys on kuitenkin Siitä, 

eik~ Saksassa yleistä mielipidettä ole siihen määrin lietaottu 

DOLLFUSSia vutaan, ettei HITIERJdUIIl qxene enää sitä hillitse

mään, va1klca hän tahtoiaikin. 

Asema kävisi tietenkin paljoa helpommak8i, joa DOLLFUSa 

luovuttua1 vallan toiaiin klsiin - onhan s ella1nenld.n huhu 

li1kkuDut, että DOLLFUSa s11rt;y1ai Itävallan llhettl1älksi Vati

kaaniin. Kutta vaikeasta si8lpoliittisesta asemasta huolimatta 

DOLLPU88 tueldn liellee halukas luop11Jlla8D vallasta. 

xelku8tellellaa1 tlkälällen 8akBan llhettillln k8Ds .. 

JAKELUOHJE. 

__ . ____ . __ ~V.!±.+.~~~ .. _ ................ . 
J .... luohj.m.II.J.: 

T ..... I ....... 
T .... II ...... 1- 1 ...... 1 .................... mlnlaterlOlI •• 
EI ulkornaaeclueMMn tledoltukalln. 
EI ulkom~. mutta ulkoulalnmlnlaterllln tledol· 

tuUlln. 
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sain S Ullrin piirtein selville, millä ehdoilla sakea. olisi 

valmis tekemään täyden sovinnon Itävallan kanssa. Ansohlussista 

~ ei enää puhu, mutta se vaatii, että se valtiollinen s 

joka on vallalla saksassa, saa vapaasti toimia Itäv~lassakin. 

Toinen saksan vaatimus on, että Itävallan tulee harjoittaa it

senäistä ulkopoli tUkkaa eikä olla, kuten lähettilä!n sanat 

• sattuivat "italialainen kolonia". Että tämä tosiasiallisesti kai 

merkitsisi, että ItäVallan pitäisi kulkea S&ksan talutuenuoraas~ 

e1 lähettiläs sanonut. 

Nykyoloissa ei ymmärtääkseni DOLLFUSS voi näihin vaa.tl-

. muksiin suostua. Täyden vapauden myöntäminen natseille merkitsi

si vallan luovutt~1sta heille, sillä jokseenkin yleisesti väi

tetään Itävallassa, että kansallissosialistinen puolue nykyä!n 

on Itävallan voi.makkain . Onko asianlaita todellalcin niin, on 

mahdotonta päättää, kun vaaleja ei ole toimitettu ja sanoma-

• lehdet eivät saa vapaasti kirjoittaa. U1kopolit11kkaansa DOLL

FUSS taasen tuskin ruvennee saksan vaatimuksesta muuttamaan. 

Näin ollen tärtynee Sakean luultavasti tinkiä näistä vaati

muksistaan ennenkuin rauha Itävallan kanssa palaa. 

Toiselta ~olen kuulee ItävallasIa laajalti senkin 

mielipiteen, että olot eiellä kehittyvät s11hen suuntaan,että 

Itävalta k1Plänä hedelmlDl putoaa saksan syliin, kOlka Itä

valta ei taloudelliselU voi tulla toimeen ilman Saklaa. 

BDtenten m~ntlmillä apurahoilla /"lainoilla"! DOLLFUSS tosin 

on voinut taloudelliBe8U p,.7IL p;vet,.II, mutta Itävallan oma 

talous ei pllae eheJtJIIIIID, ennenkuin :vatävä111se t ja luotta

vaiBet suhteet on palautettu SUsan ja Itävallan välille. 
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Käydessäni helluntaip:9hinä Salzburgin ympäristössä koe-

tin ottaa selvää, minkä verran vahinkoa Itävallalle on tuot

tanut se seikka, ette i Saksasta enää päästetä sinne matkai

lijoita. Wi enissä oli minulle vakuutettu, ettei s 11 tä mainit-

tavsmpaa haittaa ole, koska muista maista on saatu sen ver

ran ene.män ja ~arakkaampia matkailijoita. Kaikki hotellien 

ja ravintolain omistajat, Joitten kanssa puhuin, vakuuttivat 

kuit enkin päinvastaista ja selittivät, että koko Itävallan 

hotelli- ja ravintolaliike on turmion partaalla. Väitettiin, 

että vain mitätön osa hotellinomistajista kykenee suoritta

maan velkensa korkoja . Hallitus on tosin ryhtynyt toimenpi

te is 11n hote Uielinke inon tukemiseksi, mutta näi tt en toimen

piteitten vaikutus tuntuu olevan pieni. 

Minkä suuren merkityksen Itävallan hallitus panee mat

kailuliikenteelle selviää siitäkin, että Itävalta on k~ppaso

pimukeessaaa Unkarin kanssa myöntänyt, että Unkarin vienti 

Itävaltaan saa 01.1& 50 'f& suurempi kuin Itävallan vienti Un

kariin ehdolla, ettl Unkarissa annetaan valuuttaa niille unka

rilai sUle, jotka haluavat ma tkuataa Itävaltaan. 

Vatkallul.l1kkeen tlrlte18 selittää myöskin een terrorin, 

jota Itäval1assa nykyäln harjoitetaan. Ilmeistä on. että ter

rorin tarkoltukSena on pelotella matkailijoita Itävaltaan tu

lemaata. 1a slina onkin koko lailla 0:ruttu. Usein kuulee 

ainakin täälll Unkaris.. sanottD8Zl, e ei te rrorin takia us

kalla matkustaa ItäTaltaan. 1a ainakaan toistaiseksi DOLLPU88 

ei ole onnistunut taistelussaan te rrorla vastaan. liutsi Itl-
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vallan hallitus koetti pitää terrorist1aet tapsnkaet salassa. 

Lehdet eivät saaneet niistä mitään kertoa. Tästä sain omalcoh

tai senkin kokemuksen jo mainitulla matkallani 8alzburgiin. Blta 

oli yöllä rikottu, joten KUnchenin pikajuna myöhästyi kolmat

ta tuntia, mut ta lehdissä ei ol lut pien.intäkään ma inintaa 

asiasta . 

Nyttemmin on DOLLFUSS kuitenkin ryht~yt toisiin kei

noihin vastustaessaan terroria. Lehdet saavat avonaisesti täl

l aisista tapauksista kertoa ja hallitus on suorastaan vedon

nut kansalaisten omaan toimintaan terrorin l opettamiseksi. 

Syylliset asetetaan pikaoikeuden eteen ja useita ankaria tuo~ 

mioita onkin jo langetettu. Mutta tulos on edelleen laiha. 

Terroristisia tekoja tapahtuu edelleenkin, joskin kuitenkin 

ehkä hieman vähemmin. 

DOLLFUSSin asemaa arvosteltaessa on myöskin otettava 

huomioon että, joskin DOLLFUSSin asema tuntuvasti vahvistui 

sen kautta, että hän kukisti sosialidemokraattisen puolueen 

vallan, T1imeksi mainitulla puolueella edelleen on runsaasti 

kannattajia, jotka vain odottavat tilaisuutta kukistaakseen 

DOLLFUSSin. Ja ottaen huomioon, että sosialidemokraate1lla on 

kannatt.3ajoukkonsa Wienlsaä ja sen ;ympäristlSssä, kun taasen 

natsien pl1l1jOukot ovat alpptm&lsaa, saattavat sosialidemokraa

tit kilJU DOLLFUSSille Tie1l1 kylläkin vaarall1siks1. 

Kun tämä 30 011 kirjOitettu saapuu tieto "to1aen 

vallankumouksen" kuklstam1aesta Saka .. sa. Itsestään on se1TII, 

että näillä t&}a.uksllla tulee ole-.an s1Jl11'1 T81kutua Bakaan 
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j a Itävallan keskinäisiin suhte1Biin. Sovinnon tahi 

paljon 

ainakin 

helpom

k11hoit-

siedettävien 

malta. RÖH},{ 

ol ojen aikaansaaminen 

ja hänen ktbnatt:ajansa 

tuntuu nyt 

olivat S tIIl riImna t 

tajat Itävaltaa vastaan . Sellainenkin huhu liikkuu, että 

RÖHMilla olisi ollut aikomus omavaltaisesti hyökätä Itäval

taan ja asettaa HITLERin taIBhtuneen tosiasian eteen. 011 

.. tämä huhu tosi tahi el, HITLER on nyt tilaisuudessa peräy

tymään kunniakkaammin taiat elusta Itävaltaa vastaan, koska Itä

v:alt:aa vastaan h ar joitetun politiikan syntipukiksi voidaan 

tehdä RÖlm ja hänen slDl.ntansa. 

.. 

Että todella muutos 

täkin , että Ba1er1ssa oleva 

tettu, leg1onäär1t riisuttu 

Koburg11n, jopa on useita 

koetetaan saada aikaan näkyy s11-

itävaltalainen legiona on h:ajoi

alleista ja lähetetty työleiriin 

RÖlDlin kannattajia vangittuk1n. 

Budapestissä 2 pä1vänä heinäkuuta 1934 . 
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SU OMEN LÄHETYSTÖ 

N: 0 . 4Z 6 . 

Budapestis s ä 16 päivänä he i näkuuta 1934. 

Berra inisteri • 

Lähetän kunni oittaen Teille . Berra inisteri . 

Wienin lähe tystö raportin n:o 2 , jonka nimikkee nä 

on: 

Sodan julistus terroria vasta.an I tävallassa. 

Vas taanottakaa. Herra i nisteri. t äydellisen 

kunni~ukseni vakuutus • 

/ 

Herra Ulkoasiainministeri A. H a 0 k z e 1 1 , 

H e 1 s i n k i • 

UE 13: • 4. 
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Salainen. 

t / ?YF.fd· 

-Yr .JY. ' ~g - \ l~jf~ 
'" :... A91A 

Dollfuaa näyttää nyt JDl tii ukarll11JD1n kelnoln rybtyväa 

talstelemaan terrorla vasta&Jl. joua ubrlna ItävliLlta jo piteJlllllän al

kaa on ollut. AJaDkobta onkln erlttäln Bo~lva. Pltemmän alkaa kes-

täneet attentaatlt. jOlta valtlovliLlta el tähän ast1 ole kyennyt estä

mää. ja jOitten tekljät usel~ssa tapauks1s.a ovat välttäDeet ru

galstuksen. ovat jo Sllben määr1n kuobut\aaeet ainakin .uuren osu 

Itävallan kanaan JDleltä, että alnak1n tämä oaa osa on valJDla tu.nu.-

tamaaa 01kelk.1 sellalsetki. rankalsut01menp1teot. jolta Vielä ehkä 

joku kuukausi aitten 011S1 pic1eUy kcbtuuttOJDlna. 

MYöak1n ulkopolllttlnen asema on nyt Dollfus.1l1e ec1ul-

• li.emp1 kuln ae on ollut koko .1Dä alkaaa. jona terrori on jatkunut. 

N.s. "toiaen vallankumouk.en" kuk1.tam1nen Sak.ass~ on vähentänyt 

Itävallan terrori.tlen toivelta aaa4a apua Sak.aata. S···.n suustaan 

vaikuttavat luoanoll1se3tl ayö.k1a huhut rauhan alkaana~ae.ta 

Sak.an ja Itävallan vällllä. Ja vlhc10ia a. ·Staatsnotwebrla· ~tö.

tapa, jo a Sakaaaaa alvaa ä.kettäln tuaauatettl1. lal111.eks1, 

asettaa kokon&&D varJooa aakarlmmatk1n tOimenpiteet, jOlhin Dolltu •• 

r,ybtyy terrorln kuki.tami.ek.i. Sakaa aia&kin on kac10ttaaut kalke. 

'e'\** mahc10111auuc1en prote.to1c1a niitä vastaas. 

"AKELUOH"E. 

Tavallinea 

".:'4. 

.. .... Iuohj.m.n.j •• 

T .... n ...... . 
T .... nln ... j. 1 ..... 81 .... .. ............ mlnlaterlOlle. 
EI ulkomueduatukMn tIedoltultalln. 
EI ulkomued ............. mutta ullloaalalnmlnlateriOn tIedol. 

tuItaIln. 
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VOldaksensa itse vOimakkaammin johtaa taistelua terroria 

vastaan ja samalla myöskin ottaakseosa itse kantaaksensa koko edes- . 

vastuun tästä taistelusta on Dollfuss to~meeopannut jonkunverran 

muutoksia hallltuksessaan. Ulkonaisen aiheen muutoksiin hallltuk-

sen kokooapanossa antol ae seikka, että kahaen hal~i~sen jäse

nen tuli joka tapauksessa hallltuksesta erota. Itävallan uuden 

valtlomuodon nojalla täytyl minlsterl SCHMITZ'ln erota hall1tukses-

ta, koska hR.n Wienin pormestarina el saanut enää olla hallituksen 

tt jäsenenä, sam01n 011 minls t er1 XHDRR'1n, uuaen valtiomuodon lao

jan, erottava ryhtyäksensä Reohnunishof'ln preslaent1ksl. Puolus

tUSminlsterl ruhtlnas SCHÖNBUBG--- RABTXHSfKIN eroaa myöskln. Sano-

tt 

taan eron johtuneen perhesy1stä. Todellisena syynä 11enevät eri

miellsyydet häBen ja minls er1 FEy'n kesken. Vlhdoin~ava~ 

mlnisterl KERBER ja valtiosihteerl GLAS, jotka todennäkö1sesti 

elvät ole hyväksyneet Dollfussln s uunnlttelemaa uutta taiatelutapaa 

terrorla vastaan. 

Dollfussln nyt mUodostaman hallituksen kuvaav1n pllrre on, 

että 111ttokansleri ottaa itae johtaaksensa ne minlsterlöt, jotka 

suor&Balslmm1n joutuvat talstele .... terror1a vastaaa. Ulkoaslat, 

turvalliauuatysymykaet ja puolustuala1toa tulevat olemaan 111tto

kaaalerlB suoranalae. johdoa alalaina. Sltä paltsl häa edellee. 

säl1yttää itselleen maa- ja metaätalouam1alaterlÖn. Luonnolliaeatl 

Dolltuas el kulteukaaa ltae ehtlsl selkkaperälaestl holtaa kaikkla 

nältä aSlolta. Häaea työ.aä helpott~sekal ja lUODDolllseEtl 

erltYiaestl tarkoltuksell koroataa hallltutsea alkomusta talstella 

terrorla vast ... , oa aa.tettu erltyla.a Ge •• ralstaatsko~saär 

turvall isuutta varte.. TIhia tolmee. on, nla1tetty mlalst.rl iKY, 

joka pyayy ballltukse. j~aea.Bi. Hän.n johto.aa alals.kal 
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pysyvälnen mlnlS erlTa11 0kunta ja llSäks1 v1elä erlko1nen val

t1okomm1ss10n1 (ausseror~entllche Staatsko~ss10n), jolle 

annetaan hyv1n laajat valtuUa.et. 

Ruhtlaas STABHIMBBBGjää ea.elleen varakanslerlks1. 

Uua.en hallituksen läheistä suh~etta KodinturTaan allevlivataan 

senkautta, että oikeusministerlk8i on kutsuttu Ko~1ntUrTan luot

tamusmies ja yksl sen perustaj1sta, tohtori BERGBR - WALDXHiGG. 

Valtio81hteeriks1 ulkoasi01ta varten l11ttokansleria 

v1rastoon on kutsuttu Itävallan tähänastinen lähett1läs Ber-

111aisaä TAUSCHITZ. Tämäa nimityksen merkitystä on paljon poh

~lttU. To~ennäkö1s1n aihe Tausch1tz1n n1m1ttämiseen 11enee 

kai DollfUSS1n halu saa~a lähelleen henk1lö, joka on Saksan 

aSla1n er1koistunt1ja. 

Uuden hal11tuksen ensimäinen tolmeapla.e 011 säätää an

kara laki po111ti11isia Täkivallantekoja Tastaan. Tämän 1&1D 

mukaan säädetiLäa ehdotOD kuolemanrangaistus joka1selle, joka 

räjähdysr1koksen toimittamlsta varten valmlstaa, hankk1i, tilaa, 

hallussaan pitää tahi t01s~le hekllöll e luovuttaa räjähdysai

ne1ta. joka sopli toisten kanssa räjähdysr1kosten t01meenpane

m1sesta tahi sel1a1.eo suorittaaa joka tekee itsensä syypääkS1 

.urhaan tahl murhayrltyk •• en, tah1 joka r1kokselllsella tavalla 

vaarantaa julkl.la kulkulaitoksla tahl vettä, Taloa tahi volmaa 

tuottaYla laltoksla. 

Hl111e, JOll1a on hallussaan räjähdysa1nelta, myöntää 

lakl 5 päivän ajaa räJihdysalneltten llmolttamlseen Ja taataaa 

hel1le vapaus ransalstut.esta s11hen astlsesta laittomasta rä

jlhdysa1ne1tten hallu •• apltämise.tä. MUtta t~ Jälkeen pan

D&aft iuolemanraagal.tu. ehdotto .. stl tolaeen ni1hin nähden, 
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jo~a tämän armonajan päätyttyä vlelä tavataan räjähdysa1ne1ta. 

Armonalka päättyy t.k. 18 pä lvänä kello 12 yöllä. 

On valkeata ennustaa mikä seuraus hal11tuksen nyt a1-

kamasta ankarasta ta1stelusta terror1a Tastaan tulee olemaan. 

t t ä terror1stlsten tekojen lukumäärä vähenee, voldaan pltää Tar

mana. Kutta tOiselta puolen on Dollfuss asettauduttuaan nyt 

emplmättä ta1stelun johtoon, myösk1n ltse suuremmassa määräasä 

kuin tähän astl _ joutunut ta1stelun kohteeks1. Kykeneekö 

Dollfuss ja hänen kannattajansa suojelemaan häntä ltseään 

terrorlst1sl1ta te011ta? Jos Dollfuss kaatuu, s11101n on mahdo

tonta ennustaa mitä Itävallassa tapahtuu. 

/!~~. ~~'*. ~ 
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