
ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMÄ: ..... ... J~ ......... .......................... ......... . 

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

• ASIA: .............................. ............................ .. 

. .... .. .... ~.~.~ .... ~~ ....... ~ ..... .!.~.~ .. ... t;. ....... (!::~.~ .. : .. (!!. .. ;.!! ... L. 

/JJ . . 1- . t!;L1 ......................................................... ... .... ~~ ................ _ ...... ~-(.4!! ........................................... ....... . 

...............• .......................................... _ ........................ ..................... ..................... ············ ·· i······ ······ ··~·f·Y.········(·,·J· (; . 

• 



• 

.,. .. 
\ - J 

. . i ..... 88A OLEVA LAHETY8TÖ. 

KIR"ELMA nlO .1 \. ~ . ... 

PIHA .. ' .. lit. · ...... KUUTA te .. 3 -A . I ~j' . ~ L 

VIITTAU81 ................................... _ ................................. ........ ............. H 

.. ....... PIHA ........ .. ... ... KUUTA 18...... P:TTY .. ........... . .... nlO ..... . 

VIITTAU81 ... ...... D. U. M • ................. ... , ...................... .... 19 .... .. 

........ ................ :.1:.;.:.::-.. : .. ~ ..... L.~~ .~: ..... :. ~:}.r. LLE 

A8IAI·· WI.l:h...o~~..n..w.:...t...IM~Q:.tiI:uå .. · .. · .. ···· .. · .... ·· .. ·· .. ··· .. · .... ··· .. ·· .. ...... . 

11 
~~~~~~~~~~~ . 

' 0 ' el[ n - , 

i o' vt 

tin l! :O 

. -. 1 .. ' ·t· 

L 

.1.._ t . E le 



1 n 0 

. .... ....... .. ... ... ... . . ~.w •• ~:J. ......... , .. L _ ..... · ..... SSA OLIVA L1HETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... .l.t ......... . 
. . .')? . .. ~ .. ~ .. :................. • a ...... ~.. p: nl .. _ .. ~_ .... 1... ..... _k u u ta 1 g . ... 

J.. 3 Jo :/,J. . . ~, . 

( . l' . .~~ ........................... . Aaia: 

" .- '" .... ......... ........ ~_ .... id:ui ..... .w1lJ~ .... , 

~ h 
~ 

• o e~ i . n tI 
11 - 1 'l? 1 

j J t - 22 /2 . en : i ; 'i'lle 

e t· i - i 1 . . 1 

l ' 1': 

oi ti.:in ~ 

v';_ i • 1 • • . 
i: -- l ' i ') :J J' 

I . 

ri .. ·1 ll\ t J.l 
1 • 
1.1 

. t 01 , VI l yn:': t : 1" 

n~ 2 • 

U' n 1 . ol i n .' . , 
n i . ~i k"udin vi et 

l "i. en il' ... V '1e "'0 utu l ubin " 0 i l·C r • t· ss' 

m "irl~ n ~ _1 en t' .tO, S ' 1 0 0 1 l C t ' 0 ~ .. 
~ " 

. en oli - s t. tu hte inen ~ ano tto J' oen_ 

oIAKILUO...,11 ..... uoI\jeMall.1 

_ _ _ _ .,l.;;,.;.r :O:.~,~~ ___ ............... _ .. ....... .. .. . .. . . T .... ....... 
T .. I .... Ja 1 ...... ..... ............. ml"' ......... . 
II ............................. . 
II •• "' ............ mutta ......................... 11""-.......... 



.Q. ' : -

r I 501-: 

1h J'l . 1 



- 3 -

. .t 1 : en .... ' h i. • in ' ) "n+ij i 

1 . J.i ti l:: ' .lle 111 i lo r n (\ 1 .' ma 

ei " 

~,mi 

. 1 . 0 t lC rt 

n 1'." n r n 

... , 
C ... 1 ... 11 et l~' n '1 

'1" , '~n ,. . '1" 

L ' ~l i 

; 

in ('!'\, , 
1 ' t 

1 1 i i , .. ~ en 

n l i c-

, ·1" .1. " .1n - . na 1 il' 1 . A • 

t9. i .t! 111 0 dl . e ... l . I' ~' i 'S " i 8~ a '11 1 . .. n ) :' 1. i ;, t' s-

S 1 0'e l i sen i llan t ie 0 annosta j 

et imit.en . '1i_"t .. :... 1 in ~l i köt.t n. t , L 

... so , tt n. t , un ' ml 0 ol l inen e. te" 0 i 0 Rt lUt 

i :nEi~ t i 1 i cen l uun tei ·'est · e 1 n qni -

s€' t ' k!.: r' _n le _ "131 Ja ~.s t ta 

ki n 0 tu r'J. ei tue), L i t tä :' tiin l ' i t t ä 

k pa e se y n einen k n t 1 oli '" 1v • 



2-J . • j 

'.",\ 

, J 

J "- " 

" i' ~ • •• t • • 
'1 ' , 

on 

et,t " • 

l' i 

1 JO 

t _ m -'. n 

~o 

t t,;· . in 0 

- I _ 

, 1c _ n 

i 1 

• II ee 

o ' a 

.. 1 ..,. 1 

t 

"u anu t 

n J 

~ 1 " 'v llU 

. 

1" ' 1'" . ; 

i en 

• n 

1 tt ' 

1 .:1 ! 1 

1 1 ii t:,,, 

n f.::n 

ry11i 

r!' -, 

1 

Ii 1-

' , ... Hl J 

1 

i 

1-

,\1 '. in 

t 

. , 

on 

"' i c-

~iten, ett~ : n t ~11 ' on L tutt 

l!i . ' n o joisma i ta oik~ s- j .' 1t t uri -e ity,- en moil i e qi: jina , 

ni in n1 ' en mu "aans eminen ".1 oto nt ib liooonlf on r entiinalle 



- f) -

tieten' . 1 bvv in TlL 1 ion in e im. 

jo ui k a '1 l ' 1 

,r r ja e ...... ","i :' t 

" .. ei . n. 1 

., . 
1 an n .J 

J ~ '0 .i ._ en 

.... t . 

n e. J.. · in le 

eni n. t .. . ·li .... ' ct-

L,· I? ' 1" ~ . 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ........ ~-= ................... _ ... _ ........... _ ..... . 

OSASTO: ... .... ~ .... JJ~ ....................... , : .. 

ASIA: , ... : .................................. " ................ .. 

• 
_ ............... ~ ... ... ~ ........ ~ ....... ~ ...... (J,.~.~.: ........ :: .. 9 ... :L. 

~L '}(;'u4/tt .................................................................................... ·· .... · .......... ·· .. ··· .... · ...... · .. ·r .. ·· .. ···· .... · .. · .... · .... ·· .. ·· .............. .. 
. '1/5'. l .( 

................ ~ ... ~ ......... _ ............ ~ ...................................................... ................ ····· .. ········ ···································f···· .... . ......... ... . 

. • 



tmVlTO(,! , Ttni's ' .. . . 
.......... y..~~L. ......... .. Nr'.W 1 ........ SSA OLEVA LAHETYSTO. 

KIRJELMÄ nlO 1397. .' () ,a. 

Buenos AiresissA .. • P,NÄ . touko.. KUUTA 19 36. " .1 

VIITTAUS, 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS. D.U. M. .. .... ........ , .... . 19 

ASIA: Uusi nluutH k2'issigni ................................... . 

• Ohe11iaena kunnioittaen llhetlD Ministeriölle otsa-

k ... i.. koskeT&n raportin n:o 2. ... 

Llhettilla: 

1111: A 4. 



. BmnfO.S AIRJS.i ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 2. 

Bueno a Air.esi s a .. 4 p:nä touko . kuu ta 1936. . .. , ~ 

A s i a : IlMli y.1U\lttakQmisliQJli ........ . . . 

Vita. vuoden suurten pankki- ja fi.na.nssiuudistusten yh

teydessl maaliskuun lopulla 1935 voimaantullut n.s. "o~ganilOin-

ta ti1aki" (n! 12160), josta olen tehnyt selkoa raportissani n-

6, 16/4/1 35, silti m.m. valuuttaoperatioiden siirtlmisen uudelle 

Keskuspankille ja siinl yhteydesal myöskin valuuttakomissionin 

reorgani80innin entista paljoa laajemmalle pohjalle. 

Niiden suurten uudistusten teknil linen toteuttaminen on 

vienyt runsaa~ti alkaa ja kun lisäksi kai viell on ollut 

myotävaikuttamassa tllllä päin maailmaa liiankin kroonillinen 

virastohitaus, on sanottu valuuttakomissionin uudistus vasta 

ta Iskettiin saatu suoritetuksi. 

Kun p.o. laki jo sisllsi mllrlykset sii tA kuinka uusi 

valuuttakomissioni oli kokoonpantava, on nyt 

annetulla asetuksella, paitsi sitä, että siinl on malritelty 

komissionin tehtlvlt, myÖskin sen uusi kokoonpano vahvistettu 

Ja Jleenet nimitetty. 
.. 

Uudessa .uodosa&ID valuuttakomissioni klaittll DJt se~ 

JAKELUOHJE: 

... _~_~!..u.tDa ........................................................... . 

UIE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIllkli mlni,terIClle, 
EI ulkomaaedultuklen tiedoltukliln. 
EI ulkomaaedultukaen. muHa ulkolliainmlnlsterl!!n tiedoi

tukeiln. 
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raavat henkilöt: 

Puheenjohtaja;- rahaministeri, tai, hänen poissaollessaan raha
ministeriön alivaltiosihteeri. 

Jäsenet: Tohtori Pablo Saiitos MufIoZ ~ulkoministeriön "asesor t4cni-
co") ulkoministeriön edustaja; . . 

'llohtori lIbimo J. Alemannz. rahaminist~r~ön ~~ustaja; . 
Tohtori Ovidio Schiopetto, maatalOUsm1D1~terlon edus~aJa, 

~"subdirector de la eoonomIa rural y e~tadIstloa" 
sanotussa ministeriössl); 

'fohtori Salvador OrIa, Aeskuspankin edustaja; 
Don F~lix A. Olmos, Buenos ~ Airesin kauppapörssin edus-

taja; .. . . 
Don Ernesto Daumas, Rosarion kauppaporssin edustaJa ~ 8en 

johtO~lnn&D Jlsen ja kAuppak ... ~in puheenjohtaja); 
Don Irnesto ·L. Herblll, "Uni6n Industriål Argentina"n edua

taja; ja 
Don Roberto B. DoDaldaon,"Centro de Import&dores"in edus

taja l tuli tunnetuksi sanotun yhtymln asettaman 
luuttakomit.an" puheenjohtajana tarmokkaasta, joskin 
tulokaettomasta toiminnastaan valuuttahelpotusten 
aikaansaamiseksi, kuten aikoinaan olen erllsal 
raportisaani .aininnut). 

On epllealttl tervehdittlvi mitl suurimmalla ty,ydytyk

selli valuuttatomissionin uutta kokoonpanoa, se kun osoittaa, 

etta hallitus lopultakin on ottanut varteen ennenkaikkea kaup

papiirien jo kauan sitten eaiintyneen vakavan vaat imuksen ko

Ddsaionin uudelleen luomisesta entistl paljoa laajemmalle, asi

allisemmalle ja tasapuolisemmalle pohjalle. Ennenkaikkea on 

tuis.. piireisal ti.tenkin herlttlnyt suurta aielihyvll 

tamusta se seikka, ettl neljl niin erinomaisen tlrkell talou

dellista jlrjestöl kuin ovat Buenos Airesin 

pörssi t, sekl Araentiinan teolliauuauniooni ja tuojain keskue

Jlit,.. OTat nyt SUDe.t kukiJl 0UIl edustajansa valuuttakoais

eioDiin. 1a erikoisen kuvaaTana voi pitll sitl tosiaSiaa, etta 

Tiiaeksi .. initan jlrjeetön edustajaksi on tullut juuri Sri 
.-
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Donaldson, joka ehti jlntevlmmin ja johdom1nkaisemmin kuin 

kukaan toinen on taittanut peistl entistl rahaministeril tri 

Pinedoa vastaan valuuttakontrollin poistamisen tai ainakin 8eD 

lieventlmisen puolesta. 

Huomiota ansaitsee myöskin se seikka, etta neljln va

luuttakomissi onis8a nyt edus~etun taloudellisen jlrjestön jouk

koon on pllssyt myöskin Rosarion Aauppapörssi, joka sekin on 

jatkuvasti taistellul valuuttakontrollia vastaan ja muutenkin 

• on tarmokkaasti koettanut vaalia kotikaupunkinsa tuontipiiriell 

etuja tlssl suhteessa, ollen m.m. juuri nlinA plivinl tehnyt 

~omuksen rahaministerille kontrollitoimiston haarakonttorin pe

rustamisesta Rosarioon. '1'1mI kaupunkihan on nykJ!1.n toi seksi 

suurin Argentiinassa (hiukan yli puolimiljoonaa asukasta) ja 

myöskin kauppaaat ••• n, se on Buenos Airesin jälkeen tärkein 

maassa. Tuontisat,.,n, se tosin edelleenkin on kaukana Buenos 

Airesin jlljessl (v. 1934 Rosarion kautta tapahtuneen tuonnin 

• arvo 52,3 milj., Buenos Airesin kautta 879 miljoonaa), mutta 

vienti sataman, se on j' saavuttanut vuo .. " vuodelta yhl kasvavaa 
, 

aerki tystl pllkaupungin rinnal la, ollen Argentiinan keski- ja 

pOhjoisaaakuntien maanviljely.keskuksien uonnollinen laivaua

paikka, johon suuretkin valt_rilaivat pUee"'lt \ v. 1934 koko 

vienti R08l\rioJl kautta 333,lllilj., Buenos Airesin kautta 502,' 

lIilj. pesoa; 3:11a sijalla Bahra Blanca v. 1934 146,1 milj.n •• In.J 

Ii tl erikoi.sti _iasiin ja pellavanaieaeneen tulee oli Bo ... 
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rio niiden vientisatlmanl v. 1935 ensimAiaelll sijalla (52,9 ~ 
maissista ja 29,2 ~ pellavanaiemeneatl vietiin silloin maasta 
Rosarion kautta). 

Rosarion kauppapörssin tultua nyt edustetuksi valuutta-
komissionissa pidin tlrkelnl solmia siihen suhteita ja tlssl 
tarkoituksessa vietin tiistain 28.4 Rosariossa, matkustaen 
edellisen illan pikajunassa ~ 4 tunnin matka). Sain tlllöin ti
laisuuden tanta Kauppapörsain presidenttil Sr. A. At16tioo 
Diondaa ja sihteeril Sr~ Lorenzo Giacosaa, jOll e laajahkossa 
keSkustelussa selostin Suomen Ar8!ntiinan- kauppaa, eriko i sesti 
selvitellen tuontitilastomme ja eplsuoran tuontimme huomoimi.
sen tlrkeyttl. Saatoin todeta, ettl Kauppapörssin taholla oli 
oleaasaa vilkasta mielenkiintoa suomalais-argentiinalaisia 
suhteita ja niiden kehittlmistl kohtaan ja etta klyntilni huo
maavaisuuden osoituksena tervehdittiin tyydytyksella. 

Mielenkiintoista oli toisaalta todeta miten avomielisella 
kirpeydelll Rosariossa arvosteltiin valuuttakoniTollia ja halli
tuksen toiaenpiteitl sen yhteydessl. Samoin saattoi todeta vis
ain katkeruuden vallanpitljil kohtaan Buenos Airesissa, jotka, 
niin vlitettiin, kohtelevat Bo sari ota ja sen taloudellisia pyr
k~ksil yliolkaiaesti ja lapaipuolen tavoin. Misal "lrin tll
löin ~skin puhtaasti poliittiset nakökOhdat OTat puolin ja 
toiain Taikuttuaaa jU1åiön al'Yelujen "Taraan totea.lla vain, 
etta Santa , •. 'n _kunta, JOs- Bosario sijaitsee, on tunnetusti 
ykai radikali.-in v.Dkj~ia ke8kukaia ArsentiiDaDaD maaseudulla. 
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Joka tapauksessa oli kui tenldn tyytyväisyys suuri Bosa
rion liikemaailmassa siitl, ettl se on saanut 08aD edustajan 
valuuttakomissioniin. 

Se dekreetti, jolla uuai valuuttakomissioni nimitettiin 
eislltll myÖskin erlitl yleisiä ohjeita komissionin toiminnalle 
ja mllräyksll sen tehtlvistl. Nimi ovat seuraavat: Komissioni, 
joka äänten enemmistölll valitsee jlMnten'" keskuudesta 11ni
valtaisen sihteerin, tekee rah.m;nisteriölle ehdotuksia niistl 
perusteista, joilla valuuttaennakkolupia ·-myi5nnetlln ja 8OTelle
taan, huomioonottamalla voiussaoleTat sopimUkset ja klytettlvlJll 
olevan valuutan dlrän, jonka sanottu Ministeriö vahvistaa. 

Komissioni avustaa rahaministeriötl kaikissa tlmln sille 
alistamis8& valuuttajlrjestelmll ko8keTls.. kys,ymyksissl. 

Valuuttakontrollitoimiston on aika ajottein tiedoitettava 
komissionille muodossa, jonka tlml vahvistaa, kaikki yksityis
kohtaiset tiedot ennakkolupien myöntämisestl, jotta komissioni 
voisi valvoa rahamjnisteriön vahvlstamien ohjeiden noudattamis-

• ta. 

Kontrollitoimiston on myöskin lähetettlvä komissionin har
kittaviksi kaikki valitukset, jOita tuojat esittivät ennakkolupa
jlrjestelaln soveltamisesta. Nimi valitukset komissioni klsittelee 
hankittuaan niistl ensin kontrolli toimiston lausunnon, ja ratkai
su saatetaan tuojan t i etoon sanotun toimiston vllityksellä. 

ValuuttakomissioDin ja kontrollitoimiston keskeiset suhteet 
jlrjeatetlln edellisen puheenjohtajan ja jllk~ .. n pIIllikön 
aYUl.la. Alue. ..ini tusa laie.. on jo "'detty, ettl kontrolli-
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toimiston pllllikkö on oikeutettu olemaan saapuvilla komssio

nin istunnoissa, mutta ilman Ilnestyaoikeutta. Kuten tunnettua 

on sanotun toimiston päällikkönä nykyäln entinen apulaisplll

likkö tri Alfredo Louro aikaisemman plällikön tri Gagneux'n 

tultua viime vuonna nimitetyksi uuden Keskuspankin apulais-

toimitusjohtajaksi. 

Komissioni voi asettaa harkintansa mukaan alikomissio-

neja. Kaikki jäsenet ovat laillisin edesvastuuseuraamuksin 

tiolovelvollisia niihin tietoihin nlhden, joita ne saavat 

tlvälnsl täyttlesslln. 

Sangen paljon keskustelua on herännyt niistl syistä, 

jotka ovat aiheuttaneet uuden valuuttakomissionin asettamisen. 

Joskaan ei ole aihetta niin suureen optimismiin kuin mi tl 

on esi intynyt eräillä tahoilla, jotka näkevät tlssl toimen-

piteessä ensimlisen positiivisen askeleen valuuttakontrollin 

~ läheisen poistamisen suuntaan, on kuitenkin katsottava varmaksi 

.ttä finanssiviran maiset ovat toimenpiteelläln pyrkineet saat

t •• aan valuutta-asiat mahdollisimman neutraaliselle pohjalle ja 

suoranaisemmin niiden piirien valvonnan alaiseksi, joita Dl 

llhinni koskevat. Tähän nIlhden ja kun uusi komissioni ohjei t

ten.. mukaisesti tulee nyt muodollisestikin toimimaan jonkin

laisena appellatio-eliaenl, johon tuontipiirit ja yleensI 

tan klyttljat tarvittaessa voivat entistä paljoa suuremmalla 

luottamuksella vedota, on myönnettävä, etta tosiasiallinen ja 
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kipeästi kaivattu parannus on saatu aikaan ainakin valuutta· 

j!rjestelmln klytlnnöllisessl toiminnassa. 

Lähettiläs: l 
/ 

I 

A 

J 
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keasiaa oskevan r portin n:o 3. 

L"he il' 6: 
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111' { Asia: 
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Äina si i tM saakka kuin sisäministeri elo viime huhti-

kuun l opulla erosi , mistä l ähetystö on alkanaan ini t er iölI e 

t iedoi ttanut , on sisaIDini sterin pa ikka oll ut vakinai sesti täyt

tämätt . it on koko tämän a jan oman vi r ansa ohel l a ho i ta-

nut oikeus- ja opetusmi isteri tri estiIlo. 

n herättänyt melkoista i hmet te ly se se ikka , että si S§

minist erin t§rkeä pa i kka -- hän on arvoj rjest ksessä ensimä i-

nen halli t uksen J senistä ja on t vallaan jonkinlainen 

p 'ämini sterin asema on pi detty yli olme kuukautta t yttä-

mät tä . yynM tällaiseen asi antilaan on osaksi ollut se, että 

kuten olen kuullut , useat kandi daatit, joiden puoleen oli kMän

nyt t y, eivät olleet hal ukkaita astumaan ny i si ssä olosuhteissa 

hall i t ukseen, osaksi, Ja ehk ' p ' 'asiassa , nykyinen aivan abnormi 

liperI .menta r inen" til nne Kongressi ssa ja varsinkin sen 

jakamari ssa , jossa kai kki l ainsä!däntötyö on jo v§hän Ii kah-

den kuukauden a jan oll ut kokonaan pySähdyksi ssä puoluepoliit

tisen valta 
JAKELUOHJEI 

... _ . ..T.~ l l 'nen ................... _ ...................... ............... . 

UI 1: A" 

Jakeluohjemalleja, 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja Ualkal ... .. ..... mlnl,terIISUe. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultuklen. muHa ulkoaalalnmlnl,terllSn tledol. 

tukalln. 
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va tri stillo on t IDän vaikean kr ' isin yhteydess joutu-

nut n ' yttele 'M.n san en t "rke ä osaa, on ilmei sesti pi det ty 

s otavana 011 virkaa t yttämät tä uudella asioihin perehty

m ttöm 'llä miehell ' ja annettu tri Castillon si t · jat vasti 

hoitaa. 

~r ' isi ei k ' tenkaan ole o's ta i seksi ot tanut k ' ki sta 

hyvi yrityksist uolimatta se lvit k een, j t ä sei a 

on ilmei est i vai ttanut presid~ntin p 'tökseen pysyv '5Gi 

nitt tri C sti llo 51S 'ni pterin pai alle . 

iinp kuluv kuun 7 pnä tri ~sti 10 siirret t iin J& 

nimi tettiin sis mini ste 'iksi , ja h en seura jakseen oi eus- ja 

opetusmini ste in salkun h 1tijana nimitet tiin tri Jo ge e 1 

or re . '. .18 pn olG t v nnoiv t virk val an iv t 

toimiinsa . 

Uusi si s '" nisteri tri , on ' . C t i llo, \ . 1~71 , kotoi -

sin atamarcan ma kunnast on hyvin t ettu julki suu1 en mi es. 

euan oikeusl i t o sen pal velu essa to'mineena (lak ' iet een t oh-

tori Buenos i resi n yliopi stosta 18 4; r ikosasi i n tuo ari 

nos i r esin maakunnassa 1 95 ; a pa-asi ain t uomari Buenos 

sin k upungi ssa 1905; tuomari fede alisess ikosoikeu essa 1910; , 
appellatiot uomi oistuimen puheenjohtaj a 1 13; sitte 1n federaa1i-

sen kaup~at omioistuimen varapresi dent t i ja vuodesta 1915 pre

si dent ti) ja myöskin La Platan yl iopi st on profe ssor i n pal vel 

leena minkä li säksi hän vuodesta 1932 on 011 t federaa1inen 
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senaattor i Catamarcasta tri Custilloa pi de ttiin erittäin 

vane mi ehen r t ymä n yhdist ettyyn oikeus- ja 0 etu mi ni t e

r in teht väOn tullessaan si si tämän vuoden alussa nimi t e-

t Sl mini steri ,"anuel e I r iondon j lkeen, joka ero si T8 S

ta notettuaan ehdokkuuden anta F~'n maakunnan kuvernöö r invir-

kaan. 

Tri Casti l l oA pi det än eri t t ·in p styvänä ie enä Ja 

nauttii hän suurt a arvonantoa etevMn· jurist in Ja taita

vana poli t i kkona . Jo s h n on ollut tunnettu julki suu ~ en mi es 

el sitä samaa suinkaan voi sanoa h nen seuraa jastaan , uudes

t oikeus-opetusmini steris t ä t ri d la Torrest , jonka ni i-

t ys merkit si ylei sessH t ie oi suudessa Plo me. inkin suurta yl11:1-

tystä en on vuo este 23 t ien eI yt 0 onaan 

j °ssä julki sesta eläm st Ja ulkopuolella uolueiden. HOnen 

nimi t yksensä l ienee tapahtunut hi ä tri C stillon eh ot uk

sesta , 'oll e hän laki mieskar ri r i nsä kaut ta oli hyvin tun

nettu. 

Jur i stina tri de la 1 0 rel a (s . 18?6 ordobassa , laki

tieteen to~ tori Buenos Ai resin yliopi stosta 1 ? on taka

naan kylläkin huoma ttava Ja tunnustusta saanut ura , joka pliä

tyi v. 1911 a pellatiotuomioi st uimen j seneksi. 'stä virast a 

hän kuitenkin erosi jo 1923 Ja sai eläkkeen (yksi esimerkki 

lukemattomien joukossa siitM kuinka vielä verraten nuori mies 

voi tässä maassa päästä Kongressin my6ntämälle valtion elttk-
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eelle ! , ja on senj l keen , ut en JO sanot tu , pysynyt poissa 

jul ki en el'm'n n t t möltM. ' i kai semman ka l r i rinsM a joilta 

hän naut t ii ku ·tenki n l ahja aan Ja t ai t avan l a i i ehen ai

netta , mutta h en uteen t ehtäv änsM myös . uI uva opetusala 

lienee jotakuinkin vi eras. 

, i tä viel t ulee parl amentaar i seen i 'si 'n , jonka sel -

vi t tely hal i tuksen taholla 1 hinnä Kuuluu si sMmini ster i l l e , 
. 

olen uul l ut errottavan , etta ell ei t yy yttMv ä r t i su nyt 

pi ki i t en saa a i aan puolueyht ymien Kesken ku lu~ t r i C s

tillon Ja h 'nen euvostaan al i tuksen suunni telmaan antaa 

ri st iri i d n jatkua ·'ongressin nykyi sen vakinaisen ' stun t okauden 

10 puun syyskuun vi ime i nen p' iv , si's v in en M ~uuk usi 

j" l jelll:i1 . nkM j " r een ·on ['essi ut su tai siin ooll e puh-

t asti lai nsäädäntötyötM varten ylim räi siin l S unn01 

kai K1 pol iitti et kysymy set sul je ttai si in poi s. 

i s 't t äköön vi el ä 0 uksi , ett ul omi ni ster i daavedra 

Lamas ' in lu ett yä ylihuomenn , 28.8 , Geneveen ansainl i i t on lei 

kokoukseen tul ee si sämi ni steri sti l 0 o · t amaan h en poi ssa-

01 essaen ulkomini sterin saI • 

LM ettiläs : / 
J I 

/ 
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Jo elokuun alkupuolella kerrottiin täkäl!ieissä piireis

sä melko yleisesti, etta ulkoministeri Saavedra Lamas tulisi 

l!htemAln Eurooppaan, llhinn! tarkoituksella ottaa Argentiinan 

delegation puheenjohtajana osaa Kansainliiton yleiskokoukseen. 

Ulkoministeriossi tieto kuitenkin dementoitiin) ja kun lehdis

tökin pian rupesi asiasta kirjoittelemaan peruutettiin huhu 

kategprisesti ulkominlsteriön taholta julkisuudessa. 

Pian osottautui kuitenkin, että huhu puhui totta; pe

ruuttelut olivat vain tavanmukaista ulkopoliittista salamyh-

.. k!i syyttä , johon täällä on totuttu ja josta olen jo joskus 

aikaisemminkin huomauttanut. 

Tälloinkin aluksi myonnettiin vain, että ulkoministerin 

.atka oli puhdas virkistysmatka, mutta sittemmin ilmoit ettiin 

hlnen .inisteri~st!1n virallisesti, että hän tulisi olemaan 

eaapuvilla asamblean kokouksessa Gen8Tessl. Sen sijaan n~tt!1 

sil ta, ettl tri Saavedra Luas ei tule klJlllb Lontoossa, ku

ten koko ajan lehdist~sel on vlitetty, myotlvaikuttaakseen edel-
., 
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tukIIIn. 
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Jo elokuun alkupuolella kerrottiin täkäl!ieissä piireis

sä melko yleisesti, etta ulkoministeri Saavedra Lamas tulisi 

lähtemIIn Eurooppaan, llhinnä tarkoituksella ottaa Argentiinan 

delegation puheenjohtajana osaa Kansainliiton yleiskokoukseen. 

Ulkoministeriössl tieto kuitenkin dementoitiin; ja kun lehdis

tökin pian rupesi asiasta kirjoittelemaan peruutettiin huhu 

kategprisesti ulkomin1steriön taholta julkisuudessa. 

Pian osottautui kuitenkin, että huhu puhui totta; pe

ruuttelut olivat vain tavanmukaista ulkopoliittista salamyh-

.. k!i syyttä , johon täällä on totuttu ja josta olen jo joskus 

aikaisemminkin huomauttanut. 

Tlllöinkin aluksi myönnettiin vain, että ulkoministerin 

aatka oli puhdas virkistysmatka, mutta sittemmin ilmoitettiin 

banen ministeriöstälD virallisesti, että hän tulisi olemaan 

saapuvilla asamblean kokouksessa GeneTessl. Sen sijaan nayttäl 

sil tl, että tri Saavedra Luaa ei tule käJIIIIn Lontoossa, ku

ten koko ajan lehdistös" on väitetty, myötlvaikuttaakseen edel-

JAKELUOHJE 1 

. __ ...Taulli1leJL. .................................................. .... .. 

1M t: 114. 

Jakeluohjemallejal 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja Illlkal . . . mlnllterUSIIe. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukailn. 
EI ulkomaaedultukaen. mutta ulkoaalalnmlnl,t.,.lön tledol

tukalln. 
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leenkin jatkuviin englantilais-argentiinalaisiin kauppasopimus

neuvotteluihin. Lopullista paltastl ei tlssl suhteessa liene 

kuitenkaan vie11 tehty. Viikko sitten ulkoministeri kyllikin 

mainitsi minulle ettei hln mitenkäln ehtisi Lontoossa klydl, 

mutta pari pIivii myöhemmin hlD taasen oli kertonut itäval

talaiselle virkaveljelleni, että hln sittenkin ehkl tulisi pis

t!ytymlln Lontoossa. 

Ennen Geneveen menoaan ulkoministeri tulee oleskelemaan 

päivin pari läpimatkalla Parisissa, ja asamblean jllkeen kuu

luu hänen ohjelmaansa käydl lepälmlssl jossain kylpypaikassa. 

Sitä vastoin nlyttal jotain "menneen vikaan" kyseessä olleen 

Bukarestissa käynnin suhteen. Yleisesti tunnettua näet jo on, 

vaikkakaan lehdet, omituista kylll, eivät ole siitl hiiskuneet 

sanaakaan, ettl Ruman1an hallitus on kutsunut Saavedra Lamasin 

muutaman plivän käynnille sinne, ja oli han aluksi, ainaiin 

4t periaatteessa, suhtautunut kutsuun myanteisesti, kuten Rumanian 

lähettill!ltl Buzduganilta itseltlän olen kuullut. länt! tanlan 

tavatessani sain kuitenkin tietl!, etta asia olisikin saanut 

uuden kllnteen, syistl joita en onnistunut utelemaan selville, 

joten ~ti kaikesta pllttlen raukeDåsi. 

Tlklllisen diplomaatti~JnDan keskuudessa asia on herlttl

DJt kokolailla ihmettelyl, semminkin kun tietlmlni mukaan eri

naiset .uutkin .aat olisivat kutsuneet Saavedra Lamasin "vie

raaklynnill.- ja hIn olisi iI.an muuta antaDDt kielteisen 

tauksen. BnweDian suhteen on kutsua selitetty siten, etta Tae-
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taanottamalla sen Argentiina olisi halunnut osoittaa kiitolli

suuttaan t!lle maalle, joka nlytteli ratkaisevaa osaa Pikku 

Ententen aikoinaan liittyess! Paoto Antibeliooon. Lisäksi olisi 

ollut lIJlStlvaikuttuas88 erls toinenkin seikka, josta tlysin 

plteTlltl taholta olen saanut kuulla. Argentiinan ja RUJII.8l1ian 

kesken allekirjoitettiin tlllllPiifil(kkoa sitten 8 - kuukautisten 

tt l • . ·'k ,-_. . ( . tu' fJOpimus/ · · neUTO e uJen Ja...&. een A.CIKppalOPlJlUS SUOSl l.DDIlU~-O en JUurl 

saanut si i tl jlljenntsks8Jl joten tulen sii tl Mini steriölle erik

seen tiedoittaweaD). Neuvottelut olivat olleet ylen vaikeita, 

kuten Buzduganilta olen pitkin matkaa kuullut, ja Argentiina 

oli ollut jokseenkin haluton sopimuksen tekoon kun kauppa-

vaihto R11118Dian kanssa on sangen vaatimaton ja molempien mai-

den vientitavarat li siksi luonteeltaan kilpailevia. Asia ratke

si kuitenkin lopuksi positiiviseen suuntaan -- ja Rumanian 

vlitetlln luvaaneen toimia Nobelin rauhanpalkinnon saamiseksi 

Saavedra Lamasillel Tiesi olisi ollut toinen selitys hlnen 

kly.nnilleen Bukarestissa. 

Kuten jo oleD Ministeriölle tiedottanut matkusti ulko

ministeri tllltl viime perjantaina 28.8. Kiinnitti öuomio;a, 

ettl presidentti lusto itse oli saapunut llhtij!1 hyv!stele

.aln. 

ldelliseDl tiistaina 25.8. klvin tapaamessa tri Saavedra 

Lama.ia hlDen tavallisella viikkovaetaanotollaan. Tlllöin oli 

•• 11. puhetta lånaainlii ton tulevasta yleiskokouksesta, ja mai-
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nitsi ulkoministeri, etta Argentiina puolestaan tulisi kannat

tamaan Abessinian valtauksen tunnustamisen jlttämistl kunkin 

valtion omaksi asiaksi. Muutoin hlD kertoi palaavansa matkal

taan viimeistlln marraskuun puolivlliss! voidakseen olla 

kohtaisesti johtamassa loppuvalmisteluja~-amerikkalaista rau

han konferenssia" varten, jonka kokoontuminen on lopullisesti 

vahviste.tu joulukuun ensi.diseksi pliväksi. Yhdywvaltain val

tiosihteeri Cordell Hull ja useimpien muiden osaaottavien 

valtioiden ulkoministerit tulevat konferenssiin saapumaan. 

Tässä yhteydessl mainitsen vieli, että Argentiina toi-

voo ja odottaa Saavedra Lamasin tulevan valituksi asamblean 

presidentiksi, mihin hänellä on kaikkien etelä-amerikkalaisten 

ja luultavasti myös latinalais-amerikkalaisten jäsenvaltioiden 

kannatus. Lukuisilta virkaveljiltlni olen lisäksi kuullut, ettl 

he pitävät myoskin eurooppalaisten maiden tarvittavaa kanna

tusta taattuna. On tietenkin erittäin suotavaa, että suhteit-

temme vuoksi myo s Suomi antaa Ilnensä Saavedra Lamasin hy

viksi, kuten tlmlnpliväisessa salaslhkeessani rohkenin huomaut-

taa. 

Kuten jo viime raporttini lopussa ohimennen ~init~ 

on sislministeri Castillo mllrätty hoitamaan myöskin ulkominis

terin tehtlivil tlmln poissa ollessa. TlnllD iltapiivillI kevin 

hänen luonaan tervehdysk!ynnilll; lyhyen, aivan ;,leisluoDtoisen 

ke~stelun lopuksi sain kuulla, ettl hallitus toivoo 

taariaen kriisin aelTilvln ensi 

Llhettills: 
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1uuri piättyneen elokuun 14 paI allekirjoitettiin tllll. 

• kauppaeopimus ArgentiiDaD ja RumAnian v!lill!, senjälkeen kun 

auodollisia neuvotteluja asiasta oli jatkunut yhtämittaa vit.8 

vuoden joulukuusta llhtien. Sopimus, jonka täydellisen tekstin 

llhetan Ministeriölle eri kirjelmln mukana, on tyypillinen suo

situimmuus80pimUS ja pI!piirteisslln samanlainen kuin Argentii

nan viiae vuosina tekemlt muut suo situimmuus80pimukset, kuiten-

kin erlilll lialyksill!, joita nlissl ei ole ollut. 

Tavlnmnkaiaeen suosituimmuuspykal!1n sislltyy myGskin mII-

tt rlJs 8Uositu~uakohtelUD ulottamisesta laivaliikenteeseen. 

Edelleen sisAltyy siihen pyklll reunavaltioiden rajakau

pasta aa.oinkuin tulliliitdata, joihin kaikkiin nahden poikkeus 

tehdlln suosituimmuude&ta. 

SopiBuSYaltiot sitoutuvat olemaan asettamatta uusia kielto

ja tai rajoi tukaia k"wankin maan tavarain viennille ja tuon

nille seka ola.eeD voj.eauaaatta.atta minkllDlaisia konlUlaari

tai eanitllrill'nn8stelyitl, jotta hliritsisiYlt kauppavaihtoa, 

JAKELUOHJE I 

!aftlliDen 
Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. mlni.te"IOlle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoltukalln. 
EI ulkoma.edu.tukaen. mutta ulkoaalalnmlnl. te"IOn tledol

tukalln. 
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ellei Diitl sovelleta myUskin johonkin kolmanteen maahan. 

Poikkeuksen tästä sllnnösta muodostavat kui teakin sellaiset 

sllnnöstelyt, jotka koskevat yleistl turvallisuutta; aseiden, 

a.pumatarpeiden ja sotatarvikkeiden kauppaa; terveys8uojaa 88-

moinkuin kamen ja eläinten suojelua taudeil ta ja tuhohyön

teisiltl; kansallisten taide-, historiallisten ja arkeoloogisten 

esineiden suojelua; kullan ja hopean maastavientia rahaksi 

.. tynl tai harkkoiDa; seka lopuksi yleis8s81 muodossa sellaisia 

kontrolli- ja poli isitoimenpitei ta , joiden t~oituksena 

taa ulkomaisiin tuotteisiin maan sisalla SAmanlaisiin 

siin tuotteisiin nAhden voimassaoleva jArjestelma. 

Edelll luetellut poikkeukset puuttuvat yleens! Argentii

nan viimeaikaisista sopimuksista. 

Sopimus, joka on ratifioitava tavallisessa järjestyksessI, 

on tehty yhdeksi vuodeksi ratifiointikirjeen vaihtamispliv!sta 

.. lukien. Sen voimassaolo jatkuu kuitenkin automaattisesti yhden 

vuoden mllrlajoilla, mik!li si ta ei irtisanota kolmea kuukaRt

ta ennen pllttymisaikaa. 

Kuten edellisesta lyhyesti selostuksesta näkyy itse 

teksti sislll! mitaan m!1r!ykaia valuutasta. Sik!li kun tie-

dIn lienee niistä kuitenkin sovittu luottamuksellisella nootti

vaihdolla samaan malliin kun muissakin sopimuksissa. Onko noo

teille sovittu myöskin joistakin muista seikoista, ei .inulla 

toistaiseksi ole patevll tietoa kun . asianomaisella taaolla on 

oltu tyystin vaiteliaita asian suhteen. 
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Er!ist! saamistani ep!m!!r!isistä viittauksista voisin 

kuitenkin ehk! p!!tellä, etta Rumania on sitoutunut ostamaan 

argentiinalaisia tuotteita jonkin minimisnmman edestä turvatak

seen valuutansaantinsa. Mahdollisesti on Rumania myöskin antanut 

joitakin sitoumuksia erikoisesti argentiinalaisen puuvillan suh

teen ja ehkl myöskin tuoreisiin hedelmiin ja kebraohoon näh

den. Saanen näistä ehk! myöhemmin varmempia tietoja, joten pyy

dän ettei asian tästa puolesta julkisuudessa mainita. 

Lisättlköön täss! yhteydessl, että täkälaisen tilaston mu

kaan on Argentiinan ksppavaiht" Ruma.man kanssa ollut viime 
. 

vuosina seuraava (arvot paperipe80issa) : 

Vuosi 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 tammi-heinäk. 

Vienti BUlDAniaap 

3.819 
403.498 

2.653.411 
231.052 
414.595 
646.659 

Tuonti Rumamasta 

1.149.352 
1.656.120 

991.962 
1.665.448 

563.032 
648.584 

Tilastosta se1vill, että itsesalIn pieni kauppavaihto Ru

manian kanssa on seldol taan yleensI ollut Argentiinalle epl

edullinen. Erikoisesti viime vuonna on kauppa supistunut hyvin 

Ylhiin, vaikkakin Argentiinan vuonna 1934 aivan minimaalinen vienti 

on vuonna 1935 hiukkasen kasvanut - ja t!mln vuoden seitsemän en

sialisen kuukauden aikana edelleen jonkun verran parantunut. 

Edelliseen nlhden pitaisin hyvin luultavana, ettl Argentii

nan on onnistunut saada Rnmanial ta melkoisia mycsnnytyksil 80-

piauksen 80lmiaaisen edellytyksenl. Raportissani n:o 4 olen jo 

viitannut erllseen toiseen seikkaan joka näytti! olleen myetl
l'aikuttau.a88 ennen kuin RuaDia on sopillluksen aikausaanut, joten . 

en tani tae si ta tlssl enll uudelleen q~lr#!W.U.a 
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Torstaina 27.8. allekirjoitettiin tlllla Argentiinan 

ja ItlTallan kesken kaupallinen sopimus, joka pllasiassa on 

-_nlainen kuin muutkin Argentiinan viime vuosina soW_t 

8Opiaukset, ollen siis llhin.nl suosi tuimauusaopimua johon lii t-

tyy Sopimus esiintJ1 kuitenkin erlissl koh-

din tlJdennettyna ja laajennettuna samAAD malliin kuin rapor

tissa n:o 5 selosta-Di sopimus R~nian kanssa, viellpl eri

nlisin li8lyksin, joita sijDI1rI1n ei ole. Sopilllus, johon liit-

• t17 luottaauksellinen noottienvaihto, ei puutu ollenkaan tulli

tuiffe ihin. 

Beuvotteluja tlata sopimuksesta on jatkuvasti kIytJ 

viiae vuoden toukokuusta saAkka, Itlvallan llhettillln - hIn 

allU1l vakinaisesti Rio de Janeirossa. tlkllliaen pllkonsulin toi

mies.. v.a. aaiainhoitajana ArsentiiDas88 -- oleskeltua aita 

ftrten BueJ»a !iresiasa eri otieisiin. lIIn on minulle 

kertoja 'Yalit.llut kuinka tavatto.an tJOlIatl tulokaeen pUsa

.iDeD on ollut ja kuiDka neuottelut ovat olleet yhtlait-

JAKELUOHJEI 

._.!l.JJal.li ............................................... _ .............. . 

UI 1: A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

TaY1llllnen. 
Tavallinen ja lIalk.1 .... ... . mini,teriOlle. 
EI ulkomaaedu.tuk •• n tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk.en. mutta ulkoulalnmlniat.,.IOn tledol

tukalln. 
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taista ·puwsta ja jauhami sta". ItI:vallan te6.olta on myCskin 

saatu tehdl erinlisil myöDDJtyksil noottivaihdos88 valuutan 

saannin turvaamiseksi, kuten luottamuksellisesti olen saanut tie-

tll. 

Syynl on tietenkin ollut se, että kauppavaihto mole.

pien maiden vllil11 on taklllisten tilastojen mukaan ollut 

viiae vuoteen saakka aivan täysin yksipuolisesti epledul1inen 

• Argentiinalle kuten n1k"yy seuraavista numeroista (arvot paperi-
. 

pe80issa) : 

Vuosi 

1931 
1932 
1933 
19M 

Vienti Itlvalg.p 

:5.3:5:5 
4.705 

46.255 
49.326 

Tuonti Itlval1asta 

3.910.223 
3.196.141 
4.211.855 
3.775.227 

Idel11 maiDittuina vuosina on siis Argentiinan vienti 

Itlvaltaan ollut klytlnnG11isesti katsoen jotakuinkin olematon

ta, kun taas tuonti on pysytellyt 1lhelll neljll miljoonaa 

• peaoa. Tällöin on lrui tenkin muistettava, ettl Itlvallan 0_ 
tilasto Dlyttll sangen huomattavasti parempia tuontinumeroita; 

tunnettu tilastoristiriitaja eplsuoran viennin nIkymIt1;(smyys 

Argentiinan tilastossa on tietenkin täss!kin tapauksessa ollut 

vaikuttamassa. 

Vuonna 1935 vienti Itlvaltaan kasvoi suuresti, ja III1Gskin 

suora transi. toTienti tuli huoaioiduksi takIlliaessl tilastos_ 

kun Itlftlta oli ruvennut vaat;uo alkuperltodistuksia. Vlli

aikaistn nuaeroiden .,Dan, joihin orderi-vientil ei viell ole 

sijOitettu, oli vienti silloin 2.783.893 pelOa; lopullinen aryo 
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tulee olemaan huouttavasti sourempi pUttlen jo siit!kin, 

etta yksistlln tammi-heinlkuulta 1935, jolta lopulliset nu.e

rot ovat klytettlvinl, vienti Itlval tao oli 3.640.495 pesoa. 

Tuonti Argentiinaan taasen oli v. 1935 arvoltaan 2.734.627 pe

soa, joten se oli vlhentynyt miljoonalla pesolla vuodesta 1934. 

Nyt solai ttu kauppasopimus kasi ttal 10 artiklaa, joista 

ensialinen sialltll viiteen kohtaan jaettuina kaikki nlisal 

sopimuksis88 tavalliset suositutm.Du .. llrlykaet, joten niihin ei 

tlssl ole tams llhelllllin kajota. Art. 2 ulottaa suosi tuimauua

klsittelyn ~skin aerenkulkualalle. 

Artikla 3 koskee uusia vienti- ja tuontikieltoja tai 

-rajoituksia, joita sopianspuolet sitoutuvat olemaan saattaaatta 

voiaan JDiklli niitl ei uloteta my8skin minkl tahansa kol .. 

UllDen maan tuotteisiin. Niihin on lisltty mytsskin konsulaari

ja terveysallnn8stelyt. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin mII-

• rlykset, jotka koskevat yleistl turvallisuutta, ase- y.m.s. kaup-

paa, yleistl terveys8Uojaa sekl kasvi .. ja ellintauteja y.m. s., 

kansallisten taide-, historiallisten ja arkeoloogisten esineiden 

suojelua, kullan ja hopean maastavientil sekl lopuksi yle ensi 

kaikenlaisia fiskaalisia ja poliisitoiaenpiteitl, joiden tarkoi

tuksena on ulottaa ulkomaisiin tuotteisiin maan sisllll 8aWftn

laisiin kansallisiin tuotteisiin Dlhden voimassaoleva jlrjeste-

17. TbI artikla on siis _enut -MnJeisen, aikaisemmista so-

pt.uksiata laajennetan muodon kuin vastaaYa artikla pari viik

koa aiäi_in mlai tus. Bnun; auin sopiaukses_. 
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Artikla 4 ko ekee valuuttaa ja on _-ntapainen kuin 

Argentiinan muissakin tbln luontoisis_ sopimuksissa. Valuutan 

myönt!misen perustana on Arsentiinan Itlvallan-viennin rob-arvo, 

vlhennettyna vuosittain tavanmukaisella prosentilla velkojen hoi-

toon. 

Artikla 5 sislltll mllr!yksen suosituimmuuskohtelusta kum

mankin maan kansalaisille seka kauppa-agenteille - ja matkusta

tt jille -- yleisista kauppa80pimuksista otettu mllr!ys, jollaista 

Argentiinan aikaisemmissa suosituimmuU890pimuksis88 ei yleensI 

ole ollut. 

Artikla 6 klsittelee jomm&ssakummassa maassa ehkl klytIn

töan otettavaa tuontilupajlrjestelmll, missi tapauksessa toisen 

aopimu8Jl88D tuotteille taataan mahdollis;mJD8D suopea kohtelu, 

huomioon ottamalla molempien maiden vllinen normaali kauppa

vaihto seka kullekin tuotteelle vahvistettavan kiintian koko-

tt nai sdlrl. 

Artikla 7 mAlriA ettei kummaDkaan maan tuotteille toi

sessa maassa aseteta korkeampia sislisil myynti- liikenne-tai 

kulutusveroja kuin jonkun kolmanDen maan vastaaville tuotteille. 

Tlmäkin pykAll on Argentiinan aikaisemmille suosituimmuussopi

muksille tuntematon, samoinkuin myas artikla 8, joka koskee toi

sen sopimuamaan tuotteiden transitokuljetusta toisen maan kautt~ 

jolloin ne ovat vapaat suoranaisista llpikulkuveroista seka 

nauttivat muihin kuluihin nlhden suo situimRuuskohtelua. 

Kuten huoa1iaan on eri suosi tuiJamuatapaukset sangen yk-
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sityiskohtaisesti lajiteltu ja lueteltu tlssl sopimuksessa, jo

ten itse asias88 tarpeettomia toistoja esiintyy, kuten "La 

Prensa" hiell8ll krii tillisessI toimi tuskirjoi tuksessaaD 29.8 ai-

van oikein huomauttaa, painostaen sitl, etta hyvin stilisoitu 

ja täsmällinen ,leinen suosituimmuusklausuli tekisi erikoista

pausten toi stelemi set tarpeettomiksi. 

Lopuksi on vi eli maini ttaft, etta artikla 9 mUrU alku

peratodistukset pakollisiksi, ja artiklas88 10 sovitaan siitl, 

etta sopimus, joka on tehty espanjan ja saksan kielilli, on 

voimassa kaksi vuotta ratifiointikirjojen vaihtamisp!ivlsta, min

kI jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan miklli sitl ei irti--
sanota kolmea kuukautta ennen pIIttymisaikaa. 

Kuten alussa jo Mini tsin lii ttJ'1 sopimukseen noottivaih

to, jonka sislllosta ei luonnollisestikaan ole annettu mitlln 

tietoja julkisuuteen. Olen kuitenkin saanut tietll sen pllkoh

dat ja mainitsen ne tlssl nimenomaisella ppynnolll, ettei niitl 

saateta julki koska tieto on annettu minulle tlysin luotta

muksellisesti: 

1) Turvatakseen valuutan saannin Itlvalta on taannut vI

hintlin 10 miljoonan Itlvallan s hillingin arvoisen vuotui

sen tuonnin Argentiinasta. 

2) 200 vaunulastille argentiinalaisia hedelmii taataan 

tie. 

3) Huo .. ttaTa kiintie on taattu argentiinalaiselle viljal

le viljantuoDnin eIInnDstelyn varalta. 
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4) Sopimuksen val uuttularaykset seka muut mAaraykset, 

jotka eivat kaipaa ratifiointia tulevat v!littamlsti 

voiDan. 

Kuten itävaltalaiselta taholta tiedan on valuuttakys.ymys 

tuottanut aikaisemmin suuria vaikeuksia heikllaise11e kaupalle . 

tilAlla. Tama kysymys, joka lopu! takin muodostaa nyt solmi tun 

sopimuksen ytimen, katsotaan tuleen tyydyttlv!lla tavalla jlrje 

• tetyksi. 

Kauppasopimuksista puheen ollen kaytan viell tilaisuutta 

aini takseni, että RnDlAoian sopimus lahetettiin 19.8. presiden

tin viestin kera KOngressille ratifioitavaksi. Viime he~un 

loppupuolella presidentti osoitti Kongressille viestin, jossa 

lueteltiin kaikki Kongressissa lepäavlt, ratifiointia odottavat 

sopimukset -- nii ta on melkoinen m!arl ja joukossa paitsi 

Suomen lIIJGs useita muitakin kauppasopimuksia -- kiirehtien nii 

• den kasittelyl ja ratifiointia. Ehtiikö tama viela täna vuonna 

tapahtua on tietenkin sangen kyseenalaista, vaikkakin 

yliallrUinen istuntokausi syysk. 30 p. jalkeen on jo 

pältetty asia kuten v.t. ulkoministeri Castillo minulle toissa

päivlna vakuutti. Meidan sopiauksestamme ei edelleenka!n ole 

ollut mitaan puhetta ~]mmeltakaan puolelta. 

Li8l1D lopuksi, etta kysymys kauppasopimuksesta Ranskan 

ja Italian kanssa ei tietlmlni mukaan ole sanottavasti edis

tJ.QJt. Perdn kanssa jatkuvat neuvottelut Limassa ja Chilen 

kanssa OD saatu aikaan 80piaUS tranaandiinisen radan tuhoutu-
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neea osan korjaamisesta. Joku aika takaperin on lraanin 

t!k!l!inen ministeri (ensiJllinen maansa edustaja Etel!-Ameri

kasaa, akkreditoitu tlnne lokakuussa 1935) ryhtynyt muodollisiin 

neuvotteluihin kBuppa80pimuksesta tiinan kanssa. 

L!hettil!s: 


