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Kuten tunnettua on No rJan ent. lahettilas Uelstngis 

ministeri Jakhel1n nyttemmin Siirtynyt NorJan lahetttlaakst tan

Vanhana tuttauana de1stngin aJot1tani saakka olen useampaan ottee-

se8n ~eskustellut hanen kanssaan eritoten hanen BeIsingtssa saamis

taan uaikutelmista . Naiden keskusteluJen kuluessa on mvos skandtnaul

nen artentotntimme eri muodoissa tullut puheeksi. 

Koska ehka uoi ol la mi e1enkt intOls ta tietaa, ml ta mi

nisteri Jakhelln naista asioista aJat t elee , en ole tahtonut olla ly

hvesti selost~matta naita keSkustelUJa, JOissa han on eSi ttanyt aJa

tuksensa dipl omaat tlle haruinaisella auomielisvvdella. 

Skandinaviaen ortentointimme Jatkuvaan kehitykseen 

nahden sanot mt."Iistert J . o1"euansa pesstmistinen . Ban selitti taman 

suuntautumisemme hanen kasttvksensa mukaan JOhtun een silta , etta Suo

mi , Jo~a . tunsi i~sensa enemman tai uahemman iS010iduksi, 011 tuntenut 

ta rve tta ulkoapa tn etsia moraali~ta tukea . 1'alloin oli Suomen ua1tio

miesten' harkittavaksi tullut kysymys, ml$sa tuOllainen , mahdollisimman 

tehokas tuk i olisi saatavtssa . Kun Suomen varovainen ulkopolttiikka 

oli pttanvt~,suuntautumista saksalats-puolalaista kombinatiota kohti 

liian vaarallisena s i ihen liittYV ien monien rlskimomenttien VUOkS i , 

ei Jalalle Jaanvt muuta mahdollisuutta kuin Jako skandinavinan tai 

JAKELUOHJE, Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. ., 1011 
Tilvalllnen ja lIalkai mlnl.ter e . 

EI ulkomaaeduatukaen tiedOltuk1k,Un • . Inmlnlster lOn tiedoi. 
Ei ulkomuedu.tuk.aen. mutta U 0 •• '. 

t"kaUn. 
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ba1ttilainen suuntautuminen . Talloin oli Suomen hallitus t ullut 

siihen kasitykseen, etta skandinavinen suuntautuminen ol i si e

dullisemp i , lahinna sitta syysta etta naita maita l7Iaai1man .toh 

tavissa valtioissa pidettiin melkoisessa arvossa . Hiita kunni 

oitettiin sen vuoksi,ettei kukaan epatl1yt niiden todellista 

rauhanrakkautta seka etta kaikenlainen seikkailupolitiikka oli 

niille taysin vieras , Jotapaitsi niiden ko rkealle kehittynyt 

henkinen kulttuuri seka vakavarainen taloudellinen Ja rahallinen 

asema olivat saaneet y1eista tunnustusta osakseen . Baltian va1 -

tioi1ta taas , puhumattakaan niiden vaa r analaisesta l7Iaantieteel

l i sesta asemasta, puuttui miltei kaikki nama edellytykset . Mi

nisteri J . katsoi naiden Seikkojen olleen Suomelle maaraavina 

sen harki tessa ulkopo1 ii tt is ta suun tau tum i s taan . Paatolseen 

olivat siis , kuten 1uonnol1is~a olikin , vaikuttaneet puhtaasti 

rea1ipo1iittiset syyt, eika mikaan sisainen kutsumus , Jala poh-

Jaa n tuisi historiallisiin perinteisiin tai yhtBiskuntaJarJes _ 

tyksen lIhdenmukaisuuteen . 

Lausuttuaan ilonsa Ja tyydytyksensa siita etta rat 

kais~ oli t apahtunut tahan s uun taan, katsoi ministeri J . kuiten 

ki n, e ttei se n me rk itlIsta olisi 1I1ia r viottava . Ran huomautti , 
iI 

e t ta yh ta t arkeata ku in Viron ftsenaisllllden s alliminen o1-isi Suo ... 

me11 e , yhta t arkea t a ol i s i Suomen itsenai syyde n sai111minen Skan

dinavia11e , mu tta etta yhta vahan ku i n Suomi aj attel i si akt ii

visesti puuttua asiaan Jos Viron itsenai syys t ul isi vaaraan, yh

ta vahan tulisi Skandinavia akt ii vises t i puuttumaan as i o i den ku1 

kuun , Jos Suomen ttsenaislllls mahdollisest i vaarantuisi . 

Ministeri J . huomautti m1l0s eratssa suomalaisissa 

PUretssa , joilta ei suinkaan puuttunut p01i tttis ta vaikutusva1_ 
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tae, hct/:::i ne nso i 1 t!: ' 1 h '" i " 1! . t E :l , t :ltum ista Skandina-
<:::> 

uia o kohtaan . r i edustellessani, mlta piireJa han tal1a tarkoit

ti, sano i han ta vanneensa tuollaisia virtauksia lahinna maa

la isliiton keskuudessa yliopistoastan kasittelyn yhteydessa, 

Jonka han valittaen totesi edelleenk in ole van ratkaise . att • 
suun tau tumisl 

uomaattae sani ta han , etta Eduskunnan paatos asiassa oli yksi-

mielinen Ja maa1aisliitonkin kokonaisuudessaan kannattama se

ka ~alnitessani, etta voisi olla muitakin seikkoJa , Jotka oli

vat voineet vaikuttaa eraitten suomalaisten piirien kantaan 

y1iopistokysymyksessa , kuten esim. Skandinavian tiedemiesten 

adressit, myonsi han tuollaisen selaantumisen ha rkitsemattomak-

sl teokSi, mutta mainitsi samalla , etta yliopistokysymyksen 

nopea Ja objektiivinen ratkaisu olisi ollut todistuksena sitta, 

etta mieliala maassa y1eensa oli suopea skandinavise1le orien-

toimisel1e . 

roinen seikka, Joh on ministeri J . myos vaitti kiin

nittaneensa huomiota Ja Joka m~os ennusti pahaa 1ahinna Suomen 

Ja Norjan luottamuksellisten va l ien Jatkuvaan kehitykseen nah

den , olivat havittelut Suur-Suomen luomisesta. Han ei tahtonut 

puuttua siihen, kuinka viisasta Jatkuvan agltation y11apitami-
v' 

nen LansipohJan Ja Karjalan kysvmyksissa oli, mutta sita vas-

toin han sanoi olevansa taysin tietoinen siita paheksumisesta, 

Jonka eraiden suomalaiskansallisten piirien po1itttkka Finn

markeniin nahden oli herattanyt Norjassa. Hanesta tuntui silta 

kuin ei Suomessa oltaist oikein se1vi1la siita, mlta Norjassa 

tata nykya stina suhteessa Suomea kohtaan tunnetaan. Tuonnottain 

oli Norjan eniten arvossaptdetty sanomaleh ti Iforgenb1a.det an

tanut toimeksi eraalle tunnetulle sanoma1ehtimi.helle tutkia 
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Ffnnmarkenin oloja Ja olikin tama tutkimuksistaan laatinut lento

kirjasen , Jossa koskete1tiin muka niita vaaroja, Jotka uhkasivat 

Finnmarkenia Su omen pu ol elta . Tama lehtinen oli ministeri J:n sa

nOJen mukaan hera t tanvt suurta huomiota Norjassa. Han huomautti 

vis1a, etta Norjassa oli kaikkialla vallitseva se kasitvs, Jos ta 

ei koskaan taltaisi luopumaan, etta Finnmarkenin suomalaiset ovat 

sinne Suomesta ~ii.%%. sii tyneita, Joten mistaan suomalaisesta 

irredentesta ei lainkaan voitaisi~ puhua . Yhta hyvalla syylla kain 

niilta luku isil ta norjalaisilta perheilta, Jotka norjalaisten yhty

mien aikanaan perustaessa Kotkan tienoon suurteollisuuden, olivat 

sinne muuttaneet, voititn vaatia , etta he suomalaistu i vat, oppivat 

Suomen kielen Ja su1 autuiva t ~vvf ksi suoma1atsiksi patriootetksi , 

yhta hyva11a syy11a voitaisiin vaatta, etta Finnmarkeniin Suomes t a 

muuttaneet suomalaiset oppisivat Norjan kielen Ja tuntisivat Norjan 

uudeksi isanmaakseen. Ninistert J . 1isasi viela, etta kuta enemman 

Suomessa agitoidaan Finnmarkenin Mtrredentan- hyvakst, sita vahem

min mahdollisuuksia on olemassa hyva11e yhtetsymmarrYkse11e Suo

men ja Norjan vali11a ja aita vahemman syy ta on myos uskoa Skan

dinaviaan eli ainakin No r jaan suuntautuvan orientoinnin onnelliseen 

kehitykseen . 

Kun huomautin minis t eri J:11e, etta hanen , joka oli 

oll ut He1 si ngi s sa kahdeksa n vuotta, jos ken snkaan , pitaisi olla 

t t etoinen siita, kui nka pi eni k1i kk! 01! Suur-Su omi agitation ta

kanG, mainitsi han, etta hane11a pa i nvastoin oli syy ta uskoa , etta 

maaseudulla suoritetun tarmokkaan agitati on avulla oli al kuaan 

vaha1 uku inen kannattaJamaara saatu huomat t avasti 1isaantymaan. Ni

n tsteri Jakhe11n myons!, et t a hallitus olf kiitettava11a se1vyydel-

1a s anoutunut irti noista suunnitelmista, mu tta viittasi samalla 

n iih in arvaamattomtin vaaroihtn , Jotka Nan tsa1an tapauks een ver-



~. 

rattaua odottamaton RurkauB Suur-Suomt suunnttteluJen yhtey
~ 

de s a uofs! Suomelle tuottaa. 
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Olin tuonnottain tervshdvskäunni1lä EspanJan täkä1 t-

sen suurlähettilå n Sanahez .tlbornoz1n luona . Herra .Albornoz , 

Joka on valtiotieteiden professori adriidin yliopistossa Ja 

hienosti sfvistynvt tiedem ies, oli ulkoasfatnmini terinä saa-

pusssant Hadriidfin, Joten tunnen häne t entuudesta . än kuuluu 

presidenttt .tzafl'an per'lstamaan vaseT7'.mlstoradikaaliseen pllo1u

eeseen Ja nimitettiir. suurlähettilccksi tånne viime toUhOKUUS-

sa , Azanan president tikaude-r. &Tisimafnen tärkeämpi diplomaatti -

nen nimitys . Ebne n nimitystään hån tOimi cortesin vcrapresi

den ttt nå. 

Koska Sanchez Albornoz on EspanJan huomatuimpia vapaa 

mieli si å poli tikkoJa, liene lyhyt sslostus paikallaan laajasta 

keskustelustan! hänen kanssaan nVkytilanteesto Espanjassa . 

Sanchez Albornoz huomautti enstk i asemansa t ääll å '6e l

jumaassa." tuntuvan siltä kuin olisi hän Australiassa, n!tn 

isolottu hän valitti olevunsa. Tilaisuutta puhttl1nkeskustelui

n in Rad rii din kanssa e i hånellä ollut Ja s i itå, ettei hän siel

tä saanut m~ ita ki r je llisi 6 tietoJa kuin aivan merhi _yksett8-

mtä, piti Por tugal in sens ~ r 1 huolta . Ei myöskään salamerkki-

JAKELUOHJE, Jake luohjemalleja , 

. ____ ... _ ..... ____ r.~. !!.a..-l..J..L'i~.n ..... __ .... _ .............. . 

UI! J: A 4. 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja Ualkal mlnllte r llllle. 
EI ulkomaaedultuklen tiedoltuk llin. 
EI ulkomaaedul tukaen. mu1tc ulkoaalalnmlnllterilln tledo l

tukalln. 
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sähköttåminen oll ut hänelle onnistunut, sillä saapuneet såhkeet 

saatet t iin perille sellaisessa asussa, ettei niitä lainkaan voi-

t u 1uha. 1'ästll Johtui, ettei hånellll kahtun kuukauteen ollut 

.llut lUCitettavia t ie t oja Hadritdista. Hlln kiinni "! "! i huomio

toni myös siihen s6vvvn, Joka Portugc11n 1ehdistssö valli t si 

Hadriidin hallituksesta puhuttaessa Ja joka "tosiaen on sen 1aa

tuinen kuin ilmisota olisi maiden välillä kåynnissä . Hän maI

nitsi mvBs, että hänen täkkäät vanhempansa edelleen olivat 

Hadriidissa sek~tt8 hänen isänsä oli kie1tåy ~ yn yt lähtemästä 

sieltä niin hauan huin mahdollisuuksia siihen vielä olisi ollut , 

mutta että tilaisuutta siihen hänelle tuskin enäå tarJoutuiSl . 1 ) 

Näinollen hän pyytämällä PVys~ minulta oikeita tietOja 

Espanjasta Ja ennen kaikkea vastaomaan kVsvmykseen kumpiho puo

li tu1tsi voittamaa p sodan (niin d.sori.ntoitu hän tosiaan oli) . 

Laus uin håne11. yksityisenS mieltptteenänf ettS eräSt viime , 
päivi.n tapahtumat, enn.n kaikke a 1'oledon va1tcus,v t ittasivat 

siihen, etU! lopullinen voitf1 oli" kallistumassa kapinallisfl.n 

puo1el1 .. Hån huomautti tähän masentuneena muodostaneen (tse1-

1.en saman käsityksen , Mutta ei uska1taneensa ajatella mainit

tua ajatusta loppuun saakka . Hlln viittasi niihin kauhuihtn , 

Jotta Hadriidtssa tulisi tapahtumaan kun hi1lttse,attWmSt JOu 

kot pakokauhu n valtaomina petrolin Ja bensiinin a~la tulisi

vat sytvttäm88n kaupungin palamaan . Hän elle , joka 011 luullut 

tuntevansa espanJa1ais.n psyvken oli aivan käsi t t6mät6n t6 se 

hulluus (lo1te) , Joka oli v 11ann t Espan jan kansan niin puolel

la kui n toise11aktn . B6n Pyvsi mi nua ede1 l •• n kuvittelemaan 

1) Saksan 1 hetti16s kerto i minul l e, ett6 Sanchez J1bornozin is8, 
vanha monarkisttn.n kenraa1t, ol i vannonut et 1ähteu6ns6 Nad
rttdi~ta enW.n kuin h6n olist ollu t ti1aisuud.ssa n6k.m66n k~
n inkaan palaaven sinn.. Yksi nt ·t6 monta perhetragedioJa, Jot ta 
Joka ask.l.e11a tapaa . 
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Rtt~ diktatuuria, Joka tu1i6 ! .ea raamaan kapinal4iste n voittoa 

J J~nka inna1 1a sek Hitlerin että HU6s01inin saavutukset tu

lisivat kalPenemac.n ~) ii tIn sal40i olevansa vakuutettu sti , että 

E panjan porvaristo, JOKO ei ollut vmmärtänvt ajan me rkkeJ8 , oli 

p6äsvvlltnen nvlviseen onnettomaan tilante.seen Ja tuli i siittI 

mvös eniten kär simään . e itsepintcisuus , Jolla se oli vastus-

tan:Jt tilattoman II estön vaatimilksia, tulis i nvt kalliisti kos

tamaan itsens6, sillä minkälainen reg ime t~lisikaon voimaan ti-

1anteen se1 . ittv6, ei agraarireJormia spanJassa Koskaan voi-

taisi välttää. Tämän lisaksi oli porvari ton 1isä ttVJe n vero

Jen mJodosso maksettava sisällissodan aiheuttamat Kustannukset, 

sillä r~tikövhä1tä tvöväestö1tä niitä ei a nakaan voitaisi pe 

r iä. Sanchez A1b ornoz nvön si kVl1ä että Jos nvkvinen hallitus 

saavut t aisi voiton, åärimälse t va emmistoa inekse t tulis ivat tuot-

tamaan suuria uaikeuksia, ta rko ituksessa saada uaatimuksensa 

tVVdvtetViksi, mutta hän piti sellaistaki n ma hdollisuutta pie -

nempånä pahana kuin seurauksia kapinallisten uoitosta . 

Jos kin Sanchez Albornozin pesstmtsmiä voi da an pitäå Jos

sain määrin 1iioiteltuna, voi hän t ä kuitenkin vmmär t ää, Kun 

ajattelee, minkälaisissa olosuhteIssa hän täällå on pakottetta 

toimimaan . Hänen asemansa on mitä t~ka1in . KaikkI h8nen u!rka -

miehens8 ouat Jättäneet hänet Ja uelJensä sekä uahtimestarien 

avulla han hoitaa suur1ähetvstö , kuten hän minulle sanot. Sitä

paitsi on tåållä kapinallisten -ambassaad!-, Joka vhdesstI t äktI

l äisten pakolaisten kanssa koettaa tehdä hanel1e kaikkea mahdol-
• 

lista kiu saa. Asiat ovat kehittvneet nitnkin pttkalle että, 

kuten erHs vtrkave1JisttIni minulle kertoi, 011 Juari ennen saa

pumtstant tHnne tehtv murhavritvs htInttI kohtaan, Joka kuitenkin 

eplIonntstut. 

J) Eat60 Nadrtidin ltIhetvst6n raportti a 18/9 No. 24 sivu 4. 
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Tosiasiallisesti on vihaa lietsottu stin8 mHHrin eri 

poliittisiin rvhmiin kuuluvten espanjalaisten välillH, ett6, 

p68ttutpH s i säl lissota miten tahansa, h8viHvHn puolen maotl

mankatsomukseen kuuluvien on, huolimatta slit6, ett.ivHt h. 

ole ottaneet aktiivista osaa sotatapahtumiin, mahdotonta pala

ta Espanjaan, ennenkuin heille Joskus etOisessH tulevaisuudes 

sa on vottu hankkia Jonkunlainen amnestia. TamOn sanoi mi

n:llle aivan suoraan Espanjan ent. suurlähettiläs Berlitnissd, 

Hadrfidin Vlfoptston kirjallisuuden pro/essori Amerioo Castro, 

Jonka Hadrtidin porvarillinen hallitus oli ntmttt6nut Uhdus -

upseeriksi sen Ja EtelH-Ranskassa olevien diplomaattien v01fl-

16, mutta Jonka nukuinen pääministeri Largo Caba1lero (~span

Jan Lenin) erotti toimestaan, vaatfessaa 1ähetystöp6älliköit6 

palaamaan Hadriidiin. Tiedustellessani häneltä, aikoiko hän 

tehtävänsä päätgttyH palata Espanjaan, sanoi hän , ettH aivan 

riippumatta sitta kumptko puoli vOittaisi, ' et han voinut mts

sHSn tapauksessa ajatella paluuta, koska håntH Joka tapaukses

sa tultaisiin kohtel emaan yhteiskunnan vih'llisena . Sama on 

epäi1emättH Sanohez A1b~rnozin kohtalo, Joka mvls osaksi se

littHä hånen masentuneen 

".0-4 .. • ---
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Asia: K.sk.st. l. P.rtuq.lin .lk.asiainminist.rin kanssA . 

JAKELUOHJE. 

.. 1: "4. 

K,sk« L. ~mpsin .i1.n tenn. saapun •• ssa n.m.ros

sa lausutaan p.lk. slit', . tte N.uvost.-V.neJ6n Lontoossa 

k.k •• ntuval1. puuttumattomuuskon!er. nssl11. J6tt6m6 noottt 

voisi aikaansaada vakavia h8irilit6 kanaainv811s.sla tilan

i •• ssa, kats.in aih.tta .1.van tln66n keVd6 u1k.asiainmini6-

~.rt Hont.lr.n luona ti.d.st.1.massa h6n.n k6sitvst66n asi

ast., sitä en.mm6n koska "initassa n •• tissa .stt.ttiin 

raskaita svvtlkst6 Juurt Portagalia k.htaan puuttamatt.maus-

s.pimuks.n rikk.mis.sta • 

H.rra H.nt.ir. huomautti aluksi, .ttl K.lJv.at.-

8.pimaks.sta, mink6 tark~ituks.n saavuttamis.ksi s • • 1 mvls

k68n h!ik!illvt'klvttI6 mit6 k.fn'Ja hvv6ns6. N.uuost.

V.n6J' , kut.n k.k. maailma , .1 i t.d.nnai, .ttl /lalrt idin 

hallita" .. n p!lvlt .lf lutta, hul1matta s1tt6 avuta , J.ta 

pl6asial1is.stf Juarf 6.a~'8t.-Y.n6J6, mvls paattamatt.maas-

8.pimuks.n all.kirJ.tt.ttaa, .11 antanut Halrlflln hallitak

sell.. S1/1/ttl.'l1' lI1/t utta ve1 tte1ta r1khuhlsi. , J.t-

J .... luohJem.lleJ. : 

1..,411" .... Tavan ....... 
Tavallinen J. 11 ..... 1 ..... minlaterlone. 
Ei ulk~ ... tIedoitukalln. 
EI ulkom .. eduetuk ..... mutta ulkoasl.lnmlnlater4an tIedoI· 

....... In • 
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hln s. itse aivan Ju1kis . s t i oli t . hnyt its.ns6 s yyp66ksi, ko

.ttl Xnvest.- VenIJ6 v1tm. i se1l6 h.tke1l6 hankkia its.11 .. n 

vapaat kli.t EspanJan kansanr i ntaman p.1astamis.ksi. Kun t6-

m6n J.hdesta hu omauti n, . t t6 J.skin X.uvost.-V.n6J6 tot.uttai-

8i n6m6 pyrkimyks.ns6, syyt6 tusk in .11 ol.ttaa, ettl muut 

va1tt . t t uli sivat s .uraamaan s.n ,sim.rkki! irtisanomalla mai

nitun s . p imuks .n, sanoi h.rra Nont. i r. tlh6n, .tt.i se11ain.n 

mahdollisuus suinkaan .11ut poissu1J.ttu. H6n 1is6si ku i ten

kin .i .skovansa, .ttl suurvallat 11yd.ttlisiin s amalta lin

Jalta Xuv.st'- V.nIJ6n kanssa, mutta oli hln.lll epli1/yksi6 

.rlitt.n pien.mpi.n valtioiden suht.en. Hln mainitsi t å111in 

nim.nomaan Ts.kk.s10vakian Ja vii ttasi myls erl6seen POhJolan 

va1tio.n, Jonka nim.6 h6n ei tosin maininnut, matta Jonka kl

sitln ol.van Ru otsi, koska h6n tois.ssa yhteyd.ss6 pyysi mi

nulta ti."1;0Ja Hu tsi n nykyisen hallituksen kokoenpanosta Ja 

Ruotsin sosia1isti.n yleis.st6 suunnasta. 

H.rra Nont.iro 1is6si vfel6, .tt6 Xeuvosto-Ven6J6n 

demaroh. Lonto ~ssa tarkoitti, paitsi tehokkaan avun antamista 

EspanJan kansanrintama11., myls mahdollisimman suurt.n h8tri

lid.n aikaansaamista Euroepan .ri va1tioid.n vl1i1l6 omi.n h6-

m6r6p.r6ist.n tarkoftust.nsa t.t.uttamiseksi. 1'6m6n oli Lit-

vin.vtn .siintymin.n Gln.v.tissl vallan selvlsti os.ttanut. 

Kan .i1 iSP6fr1ln tlkl1lisissl 1.hdfss6 011 Julkaista 

n. ntotH, J • . tka P.rtugalin hallitus olt 16hett6nyt s"kl lIal

rfidln hallituks.ll. "ftl lJurksen sott1asJuntall" "r6tien ra

Jahlirilid.n J.hdosta, klytln ti1atsuutta hyvlks .n! ti!dust.l_ 

1aks.nt alk.Gslaln.tnt.t.rtltl, oliko n.ottn 1lhettlmln.n Bur

gOksen hal11tralcs.ll. kl.tt.tt'", ",alnltra1l hallituksen taott. 

tanll .. t .. , •• k.'. H.rra 1I.1Iht,.. " •• tas', .tt6 n •• tt, alnea.taan 

ta,.htftt .t.'.a.i.'a, .UI B8rg.b.1I halli.,.". 1.. la.t •• lt .1.-
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massa sek! 1is!!sf ett!, ellei Hadriidin hal litus kykenisi 

t!m!!n .see11isi a Joukkoja Y1ittåmåst! Portugalin rajaa Ja 

siellä tekemästä rikoksia henkt1 lit! kohtaan, Jotka asyy1tot -

ke uden turvassa olivat saapuneet Portugaliin, Hadriidin ha111-

taksen olisi tvVdyttäv! siihen, ette Portugali vastedeskin 

k!!ntyisi Burgoksen hallituksen puoleen, pyytäen toimenpitei 

t! rajaraahan turvaamiseksi. 

Espanjan tdk!l!isen 3uur1ähetti1!ön k8ydess! Ju uri luo 

nant , tuli my8s puheekSi Neuvosto-Ven!J8n esiintvrntnen Lontoon 

konferenssissa. He rra Sanchez Albornoz, joka on radikaali

porvari , lausut kåsityksenä!n, ettet kysymyksessä ollat mik!än 

muu kuin b1ufli SovJettn kototsen r1ntaman tyydyttämiseksi, 

koska sellaista elettä Juuri nyt Keuvosto-Ven8Jäll! tarvittiin, 

Joten sen merki tyst! ei olisi v1iarvtoitava . Hän, Joka edel 

leen toimi i Hadri idin hall i tuksen suur1ähe tt iläänå täällä# 

si vallan avoimesti , että NeuIJosto-VenäJä koko ajan 011 avus

tanut Ja edelleenkin, puuttumattomuussopimuksesta hUOlimatta , 

avusti Hadriidin hallitusta aseilla Ja ampumatarpetlla, Joskin 

hän samalla lausui valtttelunsa tämän tosiseikan Johdosta, huo

mauttamalla, että presidentti .Azana aina oli taistellut kommu

nismin valtaån p!äsemistä vastaan EspanJassa . Käinollen et 

puuttumattomuussopimuk; en irtisanominen Neuvosto-Venäj!n puo

lelta hänen mielestään lainkaan muuttaisi tilannetta Hadriidin 

hallitukselle edullisemmaJsl, vaan päinvastoin, koska se11a1se 

s a tapauksessa Saksa, Italia Ja Portugali, Jotka olivat Neu

vosto- VenäJää paljon l ähempänä, tulistvat yhä kasIJavassa mää

räss' avustamaan kapinall isia . 

Olin tilaisuudessa tänään keskustell a mvls Englannin 

täklläi • .,. suurlähettilään kan ... kansainvllisestä tilanteesta . 
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Sir Charl.s IItngt1eld tuntui olevan hyvinkin huol.stunut H.u

vost.-V.n6JHn ,siintymts.n johdosta Lonta/tssa. 86n hu.mauttt, 

.tt6 Jos Heuvosto -V,n6J6 tod.llakin lrttsanoisi sopimuks.n Ja 

ryhtyisi Julkis.sti avustamaan Hadriidin hallitusta, olisi 

tuskin .päillYkSiä siitä, etteivåtk8 Saksa, Italia Ja ehk! 

Portugalikin ryhtyisi vastaaviin tOim.npiteisitn vastapuolen 

hyv8ksi. 1.'elloin voisi synty8 sellatnen tilanne, ett.i L.on 

Blum enää kykenist hi11its.mään Ranskan kansanrtntamaa, joka 

voisi esittää vaatimuks.n vielåpä JoukkoJen 1åhettämisestä 

Hadriidin hallituksen avuksi, mikä tOimenpide taas voisi 

johtaa maailmanpaloon. Sir Charles lisäsi vielä, että kan

sainvå1is.n tilan teen nykyin.n Jånntttyneisyys vaati, että 

kaikkia sellaist a ilmiöitä, Joissa våhinkin vaara piil! maail 

manrauhal1" tarkattiin mi tä suuri~rnalla huolellisuudella , 

etenkin Jos ne tulivat sellaiselta taholta kuin NeulJost, -'e-

n8Jä, Jonka nllkypolititkan påämäärä oli epäsovun kylvärntnen 

kanSOjen keskuuteen • 

~~olue.ttomien ti.toJen hankkiminen Espanjan tapah

rumista on tääl18 erinomaisen vaikeata . Såä1imäton sensuuri 

ei salli muiden kuin kapinallisil1. (kansa11isil1.) edullis

t.n ti.t'J.n levittämistä, Ja sanomalehdist8n suhde Hadrttdin 

hal1itukse.n on täysin v.rrattavissa siihen sävyyn, Jota käy-

t.t66n vihal1 ismaan hall i tu puhutta.ssa • 

... 
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'fänä aamuna lähe t .tti in erikoisel la me.rivoimhn lento-

kone.1la suoraan Lontooseen Portugalin vastaus niihtn hyökkOyksiin, 

Jotka N.uvost.-TfenäJä .1i kohdist i1ut m. m. Portugaliin puuttumat

tomuussopimuks.n rikkom isesta, Jotta vastaus voitaisiin esitellä 

Lontoon valvontakomissionin kokouks.ssa vielO tänään iltapäivällä . 

Ålkua an oli, mikäli luotettavista llIhteistä olen saanut ti . tOå , tä

käläisissä määrääv iss ä piireissä s e käsitys vallalla. etteivät Neu -

vosto-TfenäJän hllÖkklIlIkset ansainneet mitään vastausta. mutta tämlI 

käsi t llS liene. viime päivinä muuttunut. pääasiallisesti Englannin 

harjoittaman painostuks.n Johdosta . Englannin käs it yksen mukaan 

olisi nimittäin vaikenemin.n ollut omiaan yhlI kiristlImään muu ten

kin kärJis tynyttä kansainvälistä tilannetta. 

Käydessäni eilen ulkoasiainministe ri össä koetin tie

dustella vastauksen sisältöä. Tällöin huomautet ti in •• ttä koska 

valvontakomission! oli päättänyt •• tt.i sen töistå. lIhtä vähän 

kuin stll. eSitetyistä asiakirjoista, annettatsi ti. t oa muussa 

dossa kuin komi ssionin itsensä Julkais.missa komrnuntk.oissa , .i 

vastauks.n sisältöä voitu ilmoittaa. Portugalt tahtoi nimittäin , 

p6invastotn kuin mit.n N.uvost.-YenäJä olt m.net.llllt, 

JAKELUOHJE: 

.. ___ . _______ ... _ ta ~~!L!.rJ.!E_!. ... __ ..... ....... ... ... .. 

IJE 1: A 4. 

JaI< "luohJemalleJa: 

Tavallinen. 
TavalII ..... ja lIa1k.1 ... miniilenlIlle. 
EI ulkomaaedualuk.en lIedoitukliin. 
Ei ulkomaaedultuk.en. m.utt. ulkouiainmln •• terilln Iledoi. 

lukllln. 
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noudattaa val~ontakomissionin päätöstä. Sen verran annettiin minun 

kuitenkin ymmOrtää, et t ä vastauksessa torJuttiin esitetvt sVytök

set Ja ohellutettuun, laaJaan todi stusainehistoon vedoten, esitet

tiin mitä raska npia sVytöksiä Neuvosto-VenäJää kohtaan sopimuksen 

rikkomisesta. 

1'tetenkään ei ole olemassa mitään epälykstä sttt8, etteikö 

täåltäkåsin kohta raJan avauduttua olisi toimitettu Ja edelleenkin 

toimitettaisi EspanJan kansallisille 1) '"aikkia mahdollisia tar-

uikkeita. 1'odetakseen tämån ei ta rv itse muuta kutn tarkata !lä-

mäå tOkäläisisså hotelleissa, JOka muistuttaa elåmän Kööpenhaminan 

hotelleissa maailmansodan aikana. Kaikenkarvaista ihdiviideJä on 

kaikilta maailman äCriltä saapunut tånne tarJouksineen , ei våhim-

min asetehtaitten edustaJia myös pohJoismaista, Ja kauppa käV vilk

kaasti . Por tugalilaiset tehtaat saavat myös suu ria tilauksia Ja 

yleinen vaurastuminen Jatkuu. 1'ietysti ei Portugalin hallitus ole 

tässä virallisesti mukana , mutta se sallti tämän häiriintymättä 

tapahtua, Joten tulli- Ja raJaviranomaisetkaan eivät tee esteitä 

tavaroiden maahantuonni11e Ja niiden kulJettamiselle edelleen Es -

panjan raJan v1t. 

Olen aikaisemmissa raporteissanf maininnut siitä sOvystO, 

joka Portugalin lehdistössä on havaittavissa EspanJan oloi s ta pu 

huttaessa . Puhumattakaan siitä, ettei sensuuri salli muiden kuin 

kansallisille edullisten tietOJen Julkaisemista, kOhdellaan leh

distössä Hadri idin hallitusta aivan kuin viholli sma an hallitusta . 

Niin oudolta kuin väite siitä tuntuukin, on tOkå1äiste n 

esiintyminen kuitenkin tavallaan ymmärrettävissä, sill å kommunismin 

valtaanpäåsy EspanJassa olisi epåi1emOttå Portugalin tuho . On ni

mittOtn otettava huomioon, että tuskin missä6n maassa , Neuvosto -

1).- kapina11isfkst heitO tuskin . nO! voidaan kutsua s.n J61ke.n 
k2in 2/3 Espanjan manteretta on heid6n hallussaan . 
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VenåJää Ja .hkä Espanjaa lukuunottamatta, on maaperä niin a.ltis 

kommunismili . kuin tääll~. Ettei kommunistisia oireita nykvisen 

diktatuurin aikana ole ulospäin havaittavissa, ei suinkaan merkit-

se sitä, etteikö täällä kytisi pinnan alla. Esimerkkinä tastä 

voin mainita, että Lisboan asukkaat eräänä aamuna noin kuukausi 

ten heräsivät tykkienammuntaan . Kun ensimäisestä hämmästyksestä 

oli pää sty, todettiin, ettei kysymyksessä ollut mikään uähäpätöi-

sempi tapaus kuin laivastokapina . Kahden TaJo Joella Lisboan edus -

tal~. sijoitetun sotalaivan miehistö oli yöllä upseerien ollessa 

maissa päättänyt ryhtyä kapinaan Ja alkanut pom~ittaa pääkaupunkia . 

Luonnollisesti yritys kohta tukahutettiin rantapatterien ampuessa 

laivat upoksiin . Upseerit erotettiin, koskeivät he olleet tarkan -

neet miehistön keskuudessa vallitsevaa mi.1ialaa, Ja kapinoinut 

miehistö toimitettiin su oraa päåtå Portugalin siirtomaihin Alri-

kassa, Jonne yleensä kaikki valtiovaltaa vastaan intrigoivat hen

kilöt l ähetetään kuolemaan sikäläisessä epätervee1lisessä i1mas-

tossa . 

Syynä siihen, että kommunismi11a on täällä niin kiitolli 

nen maaperå on osaksi kansan erinomaisen alh ainen sivistystaso 1) , 

Joten vä.stö on ~rkkä ka i kenla i si11e ismeil1e , mutta my!s ne suo-
1 

rastaan e1äimel1iset olot , Joissa, erittäin maauäestö, on pakotet

tu elämään Ja Joka monessa suhteessa muistuttaa maaorjuutta . He 

asuuat savimaJoissa l aps ineen Ja kot i el äimineen kaikki yh dessä , Ja 

kun tietys ti myös hygteni se t olot ovat mit~ al kupe räisimmät, on 

lasten kuoleuatsuus prosen t ti suunn attoma n korkea . Palkkataso on 

1 ) .- Täk81äi sen uiral l isen ti l aston mu kaan on BO ~ Portugal i n vä
estöstä l uku- Ja kirJoitusta ido ttomia, mutta tosi asiallises t i ntid. 
lukum68r8 nous ee 70 ~: fin, mi k ql i e r8s t8käl äi n.n korkea upseeri 
mi nu1l. kertoi . ~käjäisel1. mentalite. t ill. ominaisena voin vielä 
mai ni t a, et t .i t åtä se ikkaa pi detå minään häp.änä. Päinvastoin sa 
ma ups.eri, t i.toi s .na m.i k ä1äisist6 oloista luku- Ja k trJottusta t -

t oon n6hden, l aus ui kåsityks .nää" e t tä kysymyksestä, kumpai s . s s 4k. 
maas sa asta t olivat .nn.l l is.mmalla kannalla voisi kesKu s t.lla 

kutnka kauan tahansa pä!semättä yks !mtelfs yyteen . 
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erin.maisen alhainen Ja sosialista tai työväen suoJelulainsäädän-

tlä ei ole nimeksikään olemassa. Tästä Johtuu, että kun työvfIestö 

et voi aJatellakaan nykyistä huonompaa asemaa .e mielellfIän kuunte

le. kafkennäkoisiä uusia oppeJa, toivoen niiden tuottavan edes 

Jonkunlaista parannusta nykyoloihi n, etenkin kun maas eudulla liik

kuv'ilta agttaatoreil t a ei PU 'ltiJ kauniita lupauksia. 

Tapasin eilen ulkoasiainministeri Honteiron . Hän oli hy

vin pessimistinen nykyisen kansainvälisen t ilanteen Johdosta, sa

noen hfInestfI tuntuvan siltä kuin monessa maassa ei lainkaan oltai

si selvillä tilanteen vakavuudesta, vaan kiistettiin vfIhäpätöis~

mistäkin kotoisista asioista Ja pidettiin siten ylllI levotonta 

miel ialaa; Neuvosto - Venäjän pol i ti ikasta hän käytt i vahvoJa sano

Ja, huomauttaen kuitenkin mielihyvållä todenneensa Su omen kuulu

van ntlhin, valitettavasti harvoihin, valtioihin, Jotka kyken i-

vät oikein arvostelemaan Neuvosto -Ve nä ' ,n hämäräperäiset laskel

mat Ja näkemään ne oikeassa oaloss 
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JAKELUOHJE. 

lU.nn.t ain tapaht I EspanJossc kaksi hist.ri~ 

allista tapausta .ia'!lana päiu nä. r.l .1ta pu.l.n sai 

p ämlnt st.rt Lorg. Cabal1 r. u.ttamus1aus •• n Ja ra ai~ 

hai t.nkaan 

.lt 'IInistutt Baa an k"ll •• nempfIg kuin s t kunta , 

muid.n 011 SBa tunnetuista syist ,mik missåkin , t.is.1-

ta p .len nimitti B rg k .n kansal1 n.n - hal litus" (pu. 

la tus J ntt ) k.nraa11 Franc.n " span on ua1ti.n p6fImi. -

h ksi- . Ku pai6' a in ti pidettii n p",htJita , 

Joita hkä v.i .11a Vytä k. k.te1la . 

Larg . Caball r.n puh. C.rt sis a .li lyhyt . dän 

raJ itt>..11 ualitta aan "it , . teräs t årk 0'0 kan an-

rin a asta ( n rl.syndtka1f tit) ~iv t .11eet sa. tun et 

01 '!laon akana ha11tt ks. sa, mutta hfIn l.hdutti ama11a 

s.k6 kannattajiaan .tt tts.fI{Jn s111 ttä niin pian kuin 
I 

kapina .1isl lopul1! • ft k kl e ttll , MiJ.dost tt isttn 

Jake'uohjemalleja : 

T_II ...... . 
Tna! ....... Ja '''al .. . mlnlaterlOlI .. 
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pen 

k~ it~ • .. ponJ ss 

k n lh .Ili.auk 

+a unI ta . 11 ahtiJmct 

'k~ · t. aan näit ta J.auon !JU ta

oint~Jn oh jelman tst tt ml .11 • 

A nra aIf Irane.n piJh. II rkaana tu Jaisi aan 11 

.,lt.; "t.i 11::.1 mat ... vast p ·tempf a k. ka tin!! . it t-

ti in J Tihllll h~n 

t .. dtaist~n "C ... v 

le hin k tIsit 11 

miten .l.t E PO li esso 

jJ llitiJ la a f kentaali r ne. , tu l i i r aken-

teeltaa n .Ie,!lc .. t. t ir 7'inen , ha1kJde n ka sankerrosten 

rv no ntoa naiJttiua a ~iJli s e 

taen a kan on , k. ~tliJOKa n a k IIh 

611 pi t Den . - in 11.n ne , J t a 

~tt mälIn haIIftasval-

uOest -n e Ja 811-

tttuat, ,tt h 11t-

tiJ.s !a i i tlll(e.71aa n 'cpital smin et..! 1 eiJksia , t.Jli · iuc 

pahast i p,tty n . J.k 1sen espanJa at en oli si te 

s1 hall i t .. e i t 11 s 1 'u-

uattumaa mft 71 paras itteJ . 11Ii löi iIt e i t.JIi t 

puuttumaan l-tpää, 111 niid.n , oi110 li p 1J.n .ma i

suutta, olisi luolJ te ttava • a kova. ais mmi1le . Oikeus 

tllöhNn olisi f;,Jruatta u Ja tak Ha kapttal tsmin v rtn -

k IItiksl uastaan lu talJa , mutta toi elta pu.1,n .lisi 

tll61 tsil tlI va dl Hava lfJJaal i ta IIh te i tll6tt! rtkkaampten 

kansanksrruten an a . ttlI tul •• kat.1isen kt" I/ JfI ua _ 

tai •• n a emaan , raJ It ui kenraali r n • s n.maan , .tt6 

val ti.n Ja kat.lisen ki rkon vastat en ,s.lht.11l.n tuli 1 

rJastata E pa on kansan val tallan .n. i tin tlsk.nno1lfsta 

t.lnt.tta . Ulk.poliittLs.en s!lhtau tu Isun n8h en lausut

tltn ah .... sa , .tt! halltt.l,s taht.i l/llf1pttfUI hllllt6 nh

t.tta kaikkIIn maihIn , matto ., v.tnat suostua .l.maan 
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hosk tuks ss aid n k nss , Joissa komm nis:i nen 

J rJew tell7l 01 i 1)011a11a . Yast isun hall i tUliJ rJutel-

m n nähden 1a suttiin ainoastaan , t kun hetk i osot-

tautuisl to11isehsi, tulis i kansa saamaan tt1ais aden 
". 

lausua tahtonsa , mtk6 Kuitenki n t:.zltsi tapul.tumaan yksin-

Gl71aan teknillisten Ja korporatttvisten lai tosten vlIl ityk

s 11 , koska i noastaan ne voisivat tulkita kans an t ahdon 

Ja k nsall!.s t t rpeet • 

Kuten edell 01 va ta s los tuk esta ilmen .. , .n 

kenraali i' rancon .hJelmapuhe Jo sakin mä rir, <" ekava . T6mlI 

Johtan e sittå, että hån. n on t8ytynyt siinä t~ya · ttåä 

kaikkia KannattaJi an , Jotka edustavat ve r rattain JyrkkilI 

kat cntokantoJen eroavaisuuKsia . Toi elta pu len hänen 

n hoidettava karlist it, Jotka ova'4 ei per;J tuslaillis.n , 

vaan absoluu ttisen mona rkian palau t tamisen kannalla Ja 

toiselta puolen taas /asoisttt (Prtmo de Riveran Johtama 

Espanjan /alangl, 

aja tU8SU!ln taa) . 

ka edustaa puhdasta mus sol1i nl1afsta 

enraal! Frano.n t ehtlIv6 tul.e olemaan .rin.mai· 

B.n vaikea. Aluks i Ja .nn.nkuin tflan~. Jn selvinnyt, 

lfon.e tyy yttlIvlI sotilasdiktatuuri!n, mutta J. Prfm. d. 

Riveran sotilas i tatuuri , Joka kuit.nki 11 verrattain 

Ii vä , .sotti, ettei ta.llaisella J6rJest.lm lle ollut 

ajan pi tk86n enestymtson mahtioll i suuks 1a. . spanJon 

ol.tll. kuvaavana seikkana voidaan .ai nita, ~ttS Juuri so-

mat s.tilashenkfl't, J.tka nyt .vat kansallisten Johti •• 

sa, afKois'l71no1la toiminnallaan J.uduttivat enstn Prtm. 

~e Riv.ran J. sltt.n monarkian kukistumista . 

Mit.n nukufn.n sis!lliss.to loppuJ n 1,pJksf 
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varmua , ett sp nJa tai •• Joutumaan niin pol iittisten 

kufn .ustaal i tenh!n 11 itllsten ternmelll1skent6ksi , Jotka 

pitkiksi ajoiksi tul lJat st m n r auhall iste" .1'JfHI 

palautumista, J.ta Espanja ntin Ktp.! tt kaipaisi t. 
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........ f .. ..I. ........ ~ .. .9. ... ~ ....................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n : 0 . /1.. ........ . 3Y 19'1 (~ 
lii.5:b.aa .... ssa 11 .. p:nä ."." ....... kuu t . lO·~··,1" ,3& . 

Asia : 

.. . ... ............. ::K.::::Il,;:.::..:....-:.:.:::.::;.:.:.;::.;;..:.;:;.::; 

Hadrit in valtaus , Jon a t eht yjen l~skel~ien 

UKuan piti tapahtua vii e vii on lop lla , lykk Hyt y ulten-

kin er itten dottamattomien tapa tumien takia . o ke n n81s -

t seiko is t o~~ huomannut mitä n aln intaa lehd istö s6 

lienee ,syyt ni t6 lyhyesti kosketella. Iftk tIs Ife aalt 

Francon täkäläinen edustaja on minull e ke tOllut, a t t ui nimit

t ln viime viikolla kansallisille Joukoil l e hyvin voaral linen 

vast hy~kkäys !adrttdin rintaman oikealla sivust lla . Hu5k-

k 1/ , Joka t 1f ka nsallisill t lIdellisen 11 tykseHe , s~ort -

tettl1n sellaisella voimalla (m. m. oli hyö/{ ys in tamassa 3~ 

ve nä1 tst8 alkupe rää ° evaa tanhk i a) , että vaara ri ntaman t 8 -

dell isestä urtu isesta sehä r intamapä 111 5n , ke rao li Va e

lo Ja hO en esik ntansa va ngitsemisesta oli olemassa . Vaa n 

s seikka , ett ma r okko1 tset Jo kot Ja muuka1aislegioona , jot

ka p tkama rss l s a iensivl!t .patk lle , ehttv - aJois a apuun , pe 

l as ti kansalli s en ri ntaman tlflJdelliselt k 1;a8trooltlta. Rin

ta a on k tten in nyt te in vahuistett Ja etenemi nen Had r it -

"AKELUOH"E. ........ uo l\J ..... II~ •• 

:.._._. __ ._ .... ___ 2!!.val .!.~!!~ .. _ .. ___ ..... ......... . 

UI 1: A " 

T .... II ...... . 
T .... II ...... ja lIell<81 .... mi.niaterl&ll .. 
EI ~ tiedoilukailn. 
EI ulltOfMHlluatukHn. mutta ulkou/.inm lnlaterllln thdol..... 
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dia kohti Jath~u sUJnnttelman mukaisesti . ~lle l mi t n odo t-

t "l tonta tapa du , lienee ad i ' din valtaus t miIn, r apo.,.tin saa -

pu s a p ri11 ~ 0 tapahtunut to las'a . 

i t en J lkee tulee apahtumaan Ja , i te l'l 

aclrii in valtaus vo vaikuttaa eri JlkoualtoJen s htaut mi-

~ een spanJaan Ja rt~oi esti ken r aal i F r ancon allituks e , 

on e räis~ iplo. aa tipti r eis ä t å11 ol1:zt vilkkaan pohdin -

nan ala isena . !nul1a on ollJt stasta kaksikin n alen ii n -

toista kesk:.lste1ua, toinen paavi n n tion , toirle n , a sican 1å-

hett'l n ka 'sa o Zd llist p i d t n eri omai en la.iJak a na 

dip10. attina Ja an ainv -1ise n oikq:.lden erikois un tiJana , Joka 

·o r rnta tästä n hJoZimatta 0 p i!.äs '1t 1'1 nt'ion u ' iwt.Jsval ai -

seen asemaan; J-1k ' öi nen t aas oli rt ndin lJottcmusmieh'i , 
\ 

oka a i na erosi h nt hänen atkoil aan Gpneue ' f ' 1'1 , 1 hi nn 

J uu ri Ju r i t dis 1'1 n_u v onantaJ ona . 

un tto hu oma t t t pu o1 e tae n, !!> tt ha k i ttae s a 
) 

~s i aa Jtke~dellisel a kannalta , ei yleine n t lanne U tt i 

ad rt idin vcdtauk en Jäl" ee n . To in olisi odotettav i ssa , ett 

Portu l ' s k er - t J e1 - Amerikan va l t i ot , Jotka J 01 vat 

ka '!ha i se e t d ipl omaa tti se t .s:.z.iteen a adr iid i n aUi tu'see n , 

tuli s iv a t he ti valtaamise n J lkee n e r e t Ml' sta aa n r an-
ol . ' J, 

e on allituksen , utta e i h P'l :zskonu t , ett i T.e r ffki ~ 

t'll t 1s1 1/11'1 i s in :lraamaan , a i nckaan SilU va1 t i n tahol -

ta , en enku in tilanne 01 i s i m rt elk nut el vetl! . 

adrt1 df n dip lomaati t olis i va t Jatkuuas tt k in ak r ed ftoidut pre 

s ident t i ~zah1 n Ja h n n h allf~ sensa l~ona , JOKa Bc r cel o os

ta k lIs in ha r j oitt i tos i a tall i ta hall t s ualtaa ai nak in kol-

anneksel la EspanJan an te r etta . p l omaa;t t en - h t i de n Bol 
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r ano n hallituksen k an - a e i siis pit isi voida tu1_ 1 

1 hysymynsee n 71 enh in J oka ÅZ 71 ha1lit s lu opu isi ha1-

ti1 nne mUJten keh ittyi si e11 isex 

e 05Ji tautu'~i uvLnatto~aKsi i+ 1öm tulk in-

te , huo a ttt 71.J tio , ei iH!i en a n lIerkitsts i sitä, ett -

ken r ali r 710071 nallit.Jst vcitaisiin t 'jdell 5estl glf 

gotda , sill " h.J ornioon olis i otettava , ett se ha JO' t i to 

del sta al:t"tlsua1 a r.o~n 2/~:11 a ~sp 71 J n rn nteretta , 

Ba eareill , ~ ari aril1 a se' å S p anjan Eii r toffio i s a Ja 

suo Jel.JsclJei11a . • ~ i!'lo11 n a os ' r ncon hallit s , kut n 

slIyt oli i olettaa , 1 hitu1eu i.5 o.l:Jdess a iJoitt utuisi ad 

rUdn , ei nu n tion mielest '1Iihä n e t nyt .J hov 1 tO Ja s -

ptJi 71 eli en , oshaan ei d ip10maattt te , u- lityh e11 

tymö t sJht~isiin en ns a, 1öhi ~ JJ oksevte ~sfo'den 

.lal tio huoma tt i viel ä, ett KC:Jtäntökt n, 

Mant .Jkaoho n ~hd 71, olf ehittynyt t - - 71 ~untaan . 

nsk 71 lähett il s as tt 

, n hu Q ttf , ettei N dr tidin valt a ml r. en oike ;J dellise1ta 

annalta atsottu na mer~innyt yht ån mi tä 71 niin ha'an kui n 

p r esidentti Å Z n h lltfaksineen a r oelo 0 t a }e Nsin ol i ti -

1ai uudessa 

lIa taan. 

tkamaan taistelua ken r aali Francon Joukkoja 

n tosin luu ui a an .17Ita · la ep il YJ ku tn 

71 ntiokin Po rt~ gali a erä ide n =te1å-Jmer tkan valtio'den 

suhtee , , u ta h n arveli, ett talta t 1i-

iva t ole aan hyvin pid6ttyu ist6 rancon ha1 i tunsen tu -

n ta i een nähden. 6 huomautti , e ttä ast a ta vois i atsoa 

titä tn annalta , ett6 Hadrtid1n valta ksen J lkeen k n-

salli ten vaikeudet vasta alk iuatJd . 1) n N drftd tn hol-

1) aa mtelttf lienee, !1Iik!lf luo ta uhsellise ti ole aa-
uf tiet!!, lIly8s t!k616 rllen pll! mi tste r! alazar . 
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lituksen siirtyminen Dorcelonaan lienee rnerkkin8 stitä, että 

se viime/se s akKa aihoi puolu taulua, voidaan kuvitella , 

paljonko ik Ja uhreja henraali Francon Joukkojen etene i -

nen 700 kilomet~ i a Hadriidi ta Barcelonaan v·hamieli sessä 

/ImI' r; :s tö.,s- t.lles y ym -än. Lähettilås huomautti viel 

Joskin hvvin varovaisesti , että my s se seikk tulfr :ko ad

riidin hallita s~orittamaan taistelu t yksin ilffoan pua 

koapäin ~lt kysymyksenal inen . 

P . • Tåmän aporttn Jo valmis attu ain tiet ä , ett :.Ilko-

asia nm1nisterf Monteiro , JOKa Jo parin vi ikon Jan on sa i

rastellut, on vakavasti sair ~a , kårsten korkeast veren

aineesta . Ttl nne on nU n vakav I ett p . ministe t t ä

nään ulkaistulla asetu'sella on nimitetty v. t . JlJoasiain 

inlsferiksl. 
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lEGATION DE FINlANDE LIsboa~sa ar~ask~un 21 päivänä 193~. 

o. l47fJ/254. 

Ulkoas t a i nm t n t ste r t 8.Zle, 

~ C'L& 

Täten on minulla ku·nnla myötälitttää Imu .. 

tena kappaleena Lisbo an _ähetllstön rapo7'ttt No. 7 

J< oske va 

Burgoksen hallituksen tunnustamista . 

" 
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L ( _~b oa -SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 711 {}(j(j . 

Lisboa ssa 21 p: nä marras kuut a 19 36. 

lillE taminSll . 

Virall inen tieto siitä että Saks a Ja Italia olivat 

tunnustaneet de Jure kenraali Francon hall ituksen saapui t änne 

täl/dell i s enO I/llOtyksenO. YllOtys 011 ni in täydellinen myös 

asianomaisille edustusto ille, että Ital ian läh tt ilOs, Jonka 

tapasin eräillO påtvälli3illä samana pOivOnå kun uutinen oli 

iltalehdissO Julkaistu , sanoi ei voivansa uskoa sen tOdenpe

rOisyyteen ennenkuin hän oli Roomasta saanut sille virallisen 

vahvistuksen. 

Kuten JO raportissan i No . (J olen maininnut, on ylei

nen k8si t ys täkälO isissä piireissä ollrlt se , ettO Saksa Ja I oa-

lia tultsivat tunn~stamaan Burgoksen hal lituksen vasta sen 

JOlkeen kutn kansalliset olisivat va110ittaneet Hadriidin ~a 

onnistuneet muodostaa niin vahvan rintaman Hadriidin itåpuo

lellå, ettei pOOkaupungin takais in va110ittaminun enOO voinut 

tulla kysymykseen. Tätä ' käsitystä tuki myös se virallinen 

haastattelu, Jonka Italian ulkoasiainministeri. kreiv i eiano 

Saksan matkansa p66tyttyä antoi sanoma1ehdist6l1e Ja Jossa 

sanallakaan ei viitattu Burgoksen hallituksen tunnustamiseen. 

8tt8. tät8. haastattelua yleisesti on tulkittu negatftvisest t 
/ 

JAKELUOHJE : .... keluohjem.lI.j. : 

Ta uallfnell 

UI 1 : ' 4 . 

T.v.IU ...... 
T.valllnen j. li.nll mlnilteri&lIe. 
Ei ulkomllHduatuk .. n tiedoitukaUn. 
Ei ulkomaaeduetukt.n, mutta ulkoaaiainminiateri&n tiedoi

tukaUn. 
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asottaa mu8s Le rempsin sen JOhdosta k i rJ oit tama artikkel i, Jossa 

sanotaan m.~. seuraavaa .Voi1~ du moins qu f est assez c1air: pas 

de reconnafssance de Jure ou de facto, pour l'tnstant, du gouverne 

ment de urgos , et maintten de 10 poli t i que xliec:Jåx1!c~ de 

non-interventi on dans 1e cadre de 1 ' accord olnlra1 conc1u b ce t 

effe t" . 

Olis i lUan r ohkeata tåä.ltäkåsin lousua mitään otaksum ia 

ntistll syistfI , Jotka ovat atheuttaneet kenraali Franc on hallituk

sen odot~amattoman !kt1lfsen tunnustuksen SaKsan Ja Itali an puo-

laIta. ir1l8t täfIllä hyvin informoidut piirit selitt8vät ku i tenkin , 

ett8 tunnustuksen p8åasial1tsfn tarkoitus on ollut moraalisest i 

rohkaista kenraali Francoa hånen mielenmasennuksessaan sen erin-

omaisen sitke!n vastarinnan Johdosta, Jonka Hadrtidin valtaamis

yritys on tarjonnut kansall is ten ei muutenkaan liian 1uku fs il1e 

JOUKOille. 

Kenraali Francon JoukkOJen mtesvahvuus Hadriidin rin

t amalla tusk in ylittänee 2~.OOO, kun taas he illå on vastass aa n 

noin 80.000 miest8. Tosin on t8ll8in aina viitattu siihen erin-

omolseen kurfln, joka hånen Joukolssaan vallitsee vas takohtana 

mlll1s1en kurfttomuude11e, mutta Hadrifdla puo1ustettaessa on 

kuitenkin k8ynyt i1m', ettll kaupungfn puolustus On erinomai sest I 

J6r Jes te tty sekfl e ttN kur t hc.ll1 tuksan JoukkOJen keskuudessa on 

saatu palaa te taksI. Jokaiselle tårkeflmmfl11e kadulle Hadrildlssa 

on rakennettu vahVOJa kaiusu1kuJa Ja Jokainen strateegfsestl hal

litseva rakennus On muodostettu 11nnloftukseksf, Joten kaupunki 

Hse asiassa On tuuma tuuma1fa lIallaita"a • 

. . 
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Kansall isten Joukot ovatkin Jo nyt niiden ollessa vlel! 

Nadrl l dt n edustal la Ja ennenkuin tunkeutuminen itse kaupunkiin on 

alkanutkaan, k8rstn • • t mitä tavattomlnta mleshukkaa, mfnk8 vuoksf 

etenemlnenkfn t ållä haa vaa on toistaiseksi keskeytynyt. Suomenkin 

lehtien s ähk8sanomauu t tset kuvastavat hyvIn vtlht!n t odellista t11an. 

netta, JOka on vakavampi kuin miltä etäl1mmältä katsottuna näyttä!. 

lJillol n lJadrid lopullisesti t ull aan valtaamaan on toistai

seksi a i van epätietoi s ta. Optimistit laSkevat, ette valtaaminen 

voisi tapahtua tämän kuun kuluessa, kun taas pessimistit väittävät, 

että kansallisten on po~ltettava kaupunk i rauntolksl ennenkuin 

saavat sen lopullisesti haltuunsa. Sille, JOka hyvin tantee lJad~ 

riidln, on masentavaa todeta, kuinka Jo nvt aivan korva amattomia 

taiteellisia Ja multa arvoJa on Joutunut hävityksen kohteekst. 

Olisi ennenaikaista ruveta ennustamaan, ' tullaanko Saksan Ja 

Italia n esimerkkiä l ähitulevaisuudessa seuraamaan muiden valtoJen 

taholt , mutta sen verran voitaneen kuitenkin J01tlsella k in va r_ 

muudella sanoa, että Portugalin, eräiden 8 te18 Amerikan tasavalto

Jen Ja mahdollisesti my8s Unkarin t unnustukset tuskin tul evat vli

py.l1än pitemmän alkaa. Unkarin täkäläinen lähettl~ joka my8s on 

akkredttolta "panJassa Ja Jonka kanssa olen tåäl1! ollut palJon 

kOSKetuKsissa, sai tänään såhkem!6räyksep, Jossa hänt! keholtettlln 

'ffPJ*åt~ saapumaan Roomaan tapaamaan siellä paraikaa vier ailulla 

"Ole,uta . IJnkarflafsla valtlo.tehtl. Nedustellessanl häneltä matkan 

tarkoiusta,1I1n luoftcintukse1i'tsestf sanot Ben olevan IIhtelldus' 

BurgokseN ~allttukseN funnustQll1' •• " .0"4""6 
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LEGATlON DE FINLANDE LisboCBsa Jo~lukuun 5 pOluan! 1936. 

'0. 14&3/263. 

U1 i'loas i.l inrnin ts ter 1611e , r (!!2f!) 

I ten on rn inul 1u Kunn ia rnyöt81ttttäfl kuutena 

kappaleena Lisboan 1 hetystön rnporttl No. 811P36 

koskeva 

Espanjan 



1; t,s bO.n. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 81193ö 

Ltsb.oa ... ssa :5 p:nä JoQ..).u ....... kuuta lQ ... ~ .. 

A s i a : ~~ If Qmq.{n,e.11 ... g.~.g..l.lj.$tymJ.n.fUL ... 

pa.n,j.an. . ..s.1.sff..l.l.1.s.s.o. ta.an. ........ 
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Salainen. 

, nr:ftJ.. . 

Espanjan kansalaissotaa kfinte8mmln seuraavall e p lst88 

kohta silmiin , kuinka ulkomainen osallisPlmlnen siihen niin muo

dossa kuin totsessakln p8i.v{f påivåltä yhtI kosvan , puuttumatto-

rruuskomttean i s tuntojen lIydesstI 1/h{f harvemmlks f Ja koko komitean 

ole~assaol on muodostuessa tosloloJo yh{f vähemmin vastaavaksI. Ul -

kopuoltnen avustus ntin puolelle kuin toisellekin on alkanut 

tapahtua yh8 vähemm8n peitet1/ssä muodossa . Tilanne onkin sen 

vuoksI keh ttt1/m{fss8 Siihen , ettll itse Espan ja n kansalaissota on 

saamassa 1/hä totsarvo t semman merkityksen sen taistelun rln~alla 

kahden Rrl maailmankatsomuksen välillll, joita siihen toistaisek

s f vältlltsest t osall istuvat ulkovallct edustavat. T8m8 vol1tet-

tavo tosiseikka tuo tietysti mukanaan yhå kasvavia vaaroja maa-

tlmanrauhalle . 

Hlnulla oli tuonnottatn mielenkiintoinen keskus~ela Ita-

I l on Hadri t d l ssa Ja t88llå akkreditoidan laivastoattos~ean kanssa 
I 

jonka v{f tte t 8ån ol evan Itali an k1/kenevlmpt8 merfupseereja ja JO -

ka edustaa mttä tliys verisin ttI faso t sm t a. 88n et s81'1stänyt anka

r t a sanoja Engl ann i n Ja Ranskan suhtlll.du·, tsesta Espanjan s 1s6111 

J AKELUOHJ E : J .... luohJ.m.lI. j. : 

Ta uall In611 

UE 1: • 4. 

T.valll ...... 
Tavelll ..... Ja 11 ..... 1 miniateriGUe. 
EI ultomaaecluatukMn .!Iedoltut.lln. 
EI ultomaaeduetut_. mutta ultoulalnmlnl.terllIn tiedol. 

tubll ... 



'" otaan. olant t 'l n!!n moitti 511t!! , 9ttei sel ha1Zttu.,: va.:emmiston 

palflvr-tilKse..:ta ollut uskalt7nut turlftust.za tai te1e u1a puol i a Es

p !7. njassa st)taakåV.Ck~' (bellll/e'rants) . l'ällaf.olen tu "lustam inen 

ol i s i kuitenk in, s isl11tämättl1 mtl18 fTl t auo in kenr aali .7r :1'ICOll hol -

11jtJic en de jure tunn!l;;,to'7tista , oll 'lt 0 f aan sel ventårnään til an .. 

11 ttll kan~a11 i s ten :nerLotauo iml cn phkJcoln alkaessa sotatoinensa 

sponjan ttår an l ' olla. Hykytt1 2n teessa englant11 i set mer l voimat 

tuleva: su ojelemaan engl ant il ais ta kauJ)pala ivoja s ell j an '11.19-

ves ien ulkopuolella , nrtta sitä et vo i da uåltt ä, etteikö niittI 

spanJan a1.1 6vesi11 lttKhue - aa n vOitC.fsi , ka . sainvålf~e n mer i

oth>?uJe /ll ei'sten :iånnö.st~n '7l koisest l, s aattaa tllrkas turtse n ala i

s iksi sen p,,1013n meri.Jo lmien ta hOlta, Joka el/ektiiuisest i hon trol

loi p!C.,,,å siiflefl .;ota'J.ot1.'1 , Jo 'a ICJ ot nk ln o n h y"y, ilk~p;sl . 761-

181n vo i kll l tellk i n t.:l ahtua, ett kansallisten meriJoimHn ;; ulu-

iI.:! oto- alus tarka t ao eno1 ~!'!t tl dsen kauppa l nl uan t.c ~1 1 t :zk::;en ne .. 

r t uo imt en kontr oll otmalla alueella ja sillo in no s~e k y y.ys , miten 

Engl ant i sellaisessa tapaukEes~ o reagot . Kaik i sta tällaisista arka~ 

luonto i s ista väli ohtauks i sta olt s l uoftu v81t tllå, 08 Englanti 

olfs l tun"lu stanut molemmat t a is televat puolet s otaah t!lIuiksi puol i ksi . 

Rans kaan nähåen hän myös lausui Ilmi lhmettelynst! siitä, 

e tte t 8e , sallimalla Jatkuvast i Espanjan hallituksen Joukkojen 

ase i stam i sen , k6sttt nyt ttt! pnaraa, Jonka paraikaa Jår.teste1 11n 

alatsena oleua eu vosto- Yenl1jån suunn i telma Katalonto.n soujett t ta _ 

savallan perustami ses t a t oi mukanaan b01sohevl Mln l eu i6mtsel1e 

s t e1 tt! raJan 111 t Ha ns kaan. 
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Hadrffdln valtauksen viipymIsen sanot hän Ilmeisesti 

Johtune1n, p aitsi :ranoon Joukkojen vähälukufsuude~ta Ja osaks t 

iuonotsta sääsuhteista , lähinnä siltä, että niin paljon ~lkomaa

loista vapaaehtoista 011 II"ukana Hadrttdia puolustamassa . Näitä 

n. lr. kansainvälistä p<1talJoonta oli Hc.dr ti dtn (Valencian) ha11 l

tu/!sen 1CChl ntI kii ttäminen sft t/!, qttå kaupunk i edelleen teki vas-

tarintaa Ja etttI sen valtaaminen t~lee kysymtIän suunnattomia lhreJ~ 

1I1lstapuolel ta. Kantajoukon no issa pataljoonissa, Jot ta johtavat 

ulkomaiset upseeri t, muodostivai saKsalaiset kom~uni s ttt. ~utta oli 

ni l4en okoonpano yleensä kovin k irJava, kuuluen niihin myös venä-
J 

1 istä, ranskalai sta, belgialaista Ja puolalaisia, vtelåptI Joku nen 

shand fna av ikin. fiden yhteinen miesluku lienee tt111å hetkelltI 

no In 6 . 00 , mutta Valenciassc. on j/!rJestelyn rlatslna uusia ulko

m~~Za tsta Joukkoy stkköJtI. ' tImär. vuoksi lieneekin kansallisille 

lJilldo ln selVinnyt, ettei sota ole voitettavissa, elleI Va1enctan Ja. 

muiden VtIllmeren kaupunk ien satamia saada tukltulkst, minkä Jo -

dosta niiden plakkolnen pommittamlnen Jo onkin noti!ioftu. 

Huomauttaessanf katken täm/!n Johdosta , ett/! ulkopuolinen 

apu tuskfn olf aivan yksipuolista, sano i markitsi Balsamo olevan 

aivan luonnollfsta, ett8 toinenkin sotaakäyp8 puolI ot t t vastaan 

apua, mtstä sellaista vaan olf saatavtssa . Volttin Jo todeta, eft/! 

EspanJan nykylstss8 lentovoimissa ntin puolella kufn toisellakin, 

tusktn 8nä8 ol i yht86n espanJalaista kansallisuutta olevaa ohjaajaa. 

H6n viittasi MU~. äsketseen suurta huomiota er6ttäneeseen tapauksee 

kun er6s hallituksen rtstellfJ6 alf Itse Cartagenan sotasatamaBsa 

ammuttu upoks lln. J.pualsen alf suorittanut er6s tuntematon veden-
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alainen, Jako alf tunkeutunut sotasatamaan. Flallituksen puolelta 

vältetä6n, että vedenalainen 011 saksalainen Ja ettei kansa1I1 .. 

s11la ollut hallu6saan atnoutakaan vedenalaista. Saksan hallItus 

taas on puolestaan rtentänyt selittäm6än, ettei yhtään saksa

l aisia lJed~:1alaisia tlItå nykytI ole Espanjan vesillä. Puuttumat

tomuuskomf~ea saanee tästäkin tapauksesta kovan plIhkfnän purta

vaksean. 

Rällä on herlIttånyt Jonkun verran thne ttelyä se seikka, 

ettei Portugali vtellI ole seurannut Saksan Ja Italian estrnerk

kllI kansallisten hallituksen tunnustam i seen nåhden. tämlI ei kui

tenkaan merkitse sitlI, ettlI PortugalIn myötlImie1tnen asenne Es 

panJan kansallisiin ~~ olisi millään taualla mllllttlJnu+. Nt

/{f!1 I luotettavalta tahol ta olen saanut tietää, Vi tpynee tunnus

taminen ~3n vuoksi ettlI Portugal i Ja Brasil t a ouat plIättäneet 

s~manalkulsest i tunnustaa Franoon ~allttuksen, mutta koska Es

panJassa edelleen on suuri JoukkO Brasil t an kcn~a1aisia, Joiden 

asema tunnustuksen tapahtuessa vot.s i kl!ydlI vllarana1aiseksi, 11e

nevlf t mo1el7ll7la't hallitukset sopineet tunnustaa kansallinen halli 

tus vasta sen JlIlkeen kuin brastlla1atset on saa:u Espanjasta ho

tfutatuks t. 

Yl1me a ikotna on tää11 å liikkunut huhuja puuttumattomuus. 

kcmitean pttrisstJ herlItetyistll yksityisistä a10tteista aselepo .. 

mahdollisuuksien tunnustelemtseksl. Olen Sen Johdosta ttedustellu1 

Minister i Grtpenbe rgtlt6 as i aa Ja on hån Ilmoittanut, ett6 pu t

tUlla ttomuuskom t teon a1a1comt teassa 011 us i as ta yks t tylsest l kss .. 

ku tel tu . mutta ette t 'Iltt1I6n p tlJst6 01 tu tehty. T6lf11 6 .ollaan 
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sttCI mfelt8, eitel tnakaar, tällå h;!tkel:'/I ole oler .. assa er:!el -

lytJk'iå asel~poon . Val~nolan hallituksen demarohe Ge~euess/I, 

Jotd tulen eri raportissa kåsittelemåån , Ja kansall i sen hal

lit:.lh en .fIvttlt1catl o :>pa.nJan ttilra r.n ikon pia, KJ fn alkau'asta 

pommHtJ'7Iisesta vl1"taauat7lVös sfthen. 

Koska Port~gal t n ulkoasta tnmt n t ster l, to~tor t Hon-

teiro , Joka Jo pitemmän aikaa on nauttinut sairasl omaa , tu on-

"otto1n vapautettiin ulkoasiainmtnister i n tehtäuistlI Ja kohta 

sen J/Ilkeen nfm itettiin 6uurHtheHi1ll/Iks f Lontoos8,"11, 011 tt1äl

l/I liikkunut huhuJa stit~ että ero hol1i ~~kse n Jäsenyydest8 

Olisi Johtur.;z~ siittI, että hänen v11me aika i se t saauutuhsenea 

ulkopol I tt ikan al alla , 18 i tnnlI h~n3n pc1Jon suos toto s(;.cuutta -

" nat ef. ii ntY'lI f :.ens lI G~neve" yleiskok ouk.sessa, oli s tuat tehnee t 

h net eplI ukauaks f p lImint ter f Sc.lazar ln siZn.isslI, J oka 01 1-

s t pel8nnyt h8ntII kilpatliJanaan Ja sen vuoksi, seuraten sa-

manl aatu t s t sa tapcuksissa mu iss a maissa noudatettua es t merk-

kttI (ma r salkka Balbo Italiassa, Joka nfmttettiin Li byan ku 

vernlIlIr t 1cst), . ollsf tahtonut soada il net etää:j?!Je. P6I!m i'lis

tor1118, Joka on o ttanut hoidettavaksee n myos ulkoasta f nmtnfs-

tRrtn salkun so tam tnister~n salkun 1i8 ks l, li enee kuitenkin 

ntfn vahva asema , ette t h8ne116 ole syytlI pelf!t8 mitlIlIn idl .. 

p aili Jo 1 ta. 

~. 
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LopUksi matnlttakoon t8ssä, ett8 eilen tapasin Rans_ 

kan täkäldtsen 1~netyst5neuvoksen, Jok m. m. kerto i, että Rans

kassa Jo ollaan täysin selville slt · 8, ettei uatta devalvatiota 

l6nitulevatsuudessa voida v ltt8ä 

-
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RAPORTTI n: 0 QIlQ36 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

.. ssa 11 p: nä Je.u.l • .. kuuta 19 ... ~. 

Asia: 

_ •• _ ....... h •• ulk •• llllnkau& .. ·.a V, 1034, 

(1) f 

P.rtugalln virallisen tllast.n vu.den 1934 ulk.mallnkau 

»4.tO n~tt.mmln 11meBtutt~l, k!~ mahd.lllseks l tarkastaa ulk.

Mankau»can k.hUustl s.'" sa.aalafst. ra tuottel d. n osuutta P.riae . 

galfn arkkfn.llla . 

~rtugalf" ulkomaankaupan k.h f f~. v. v, 1930-1934 .8.ttlla 

B.uro.avlca 1ukrlJca 

tuontf ytentf 
Arv. k.orld.'8sa Arv. Jiorldols611 

(1 e'soDd • • Smk. 2:10 ) 

U30 2,'101.'1 ,.I1J. 1 , 239.2 fl11J . 

l Q31 2. 010, 0 1.08'1.~ 

1932 2.098,3 1.02'1.4 

1033 2.~32.'1 1.O~2, '1 

1Q34 2.129.tJ 909.4 

.La t.n 1I111.1ooI8t • 1an1sta v.ldaan hU'flata, .B.t~aa 

P. r tugaltn tu.nfl v, 1934 hrl •• attcavlla loskrlo, ,.ufte .o.call •• n 

"1/'. vl.ntl lcasken.t, J.t.A kauppatase.n vaJau., J.ko v. 1933 

.1' n. l.~ .fl/ • •• 0Rd •• , .n lesk.n_. n. 1,2 .flJ • • 8eud •• n. 

JWrfa,.lf •• fr.llf •• n kOrl»»catllca.t.,. •• koo,. .n k.k.-

ncat •• ouppca.of~t. ~R"' ....... u,_, 1Q30-1Q34 au.d.8tunRt •• u-

JAKELUO HJE : Jakeluohj. m. lleJa: 

lavallfn ... 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
TllYIIlllnsn ja lIalk.1 . mlnl.terllllla. 
EI ulkomauduatuketn tltdoltultalln. 
EI ulkom .. tdu.tuk ..... mutta ulkoa.i.lnminl.t.rilln tledoi

....... In. 



re • . ".k.'l 

h."ti SUlftesh "entl Su.meen 
(lrD.f 680ud.f •• a) 

U30 2. 410.:HI8 21~.~Qt1 

lQ31 2,t170.000 3:18.80:1 

lQ32 4,14t1.474 1.284.392 

lQ33 4. '1'13. 0:14 2t11.107 

lU4 4. 78Q,444 :121.40t1 

Vient, SII •• e.t« PorfDgalUn, J.ka lankeaa, kuten al-
t; 

kals'lII.PfII.aUn vuesl,u" p 'aslalllsestl sanomIlpaperin Ja .allahn 

puutavaran '8al1., .n sl'. vu.nna 1934 pu.unut ed.l1'sen vuoden 

ta8.11a Ja tuntuu n8ln.llen sllt! kul" vl.ntltu.tt.eMme .l'.'vat 

.aa".e. P.rfaga1188a PU.uv!I •• " lIten.kl". Ilallduttavao .n mul. 

ted.ta, .tt! 'tuo"tlmme Portagalt8tc v, lQ34 on kaksllllcertaf6tu_ 

n.t, ta80lttaen J.ssal" m"rln Portugallll. varsin passiivista 

kauppatasetta Su.m.n· kanssa. 

P.rtugallll tu.ntl Suo.esta voidaan Jakaa k.lllte.n rvll

"'n nl.,tt"n sahattu puutavara, pap.rtte.11tsuud.n tu.tt •• t 

lI.k' IWllt tuotteet, kunUn rvhlJt'n ktkonal64rven .11usa. 1934 

Dasto •• astl 6so. -1.23t1.184, •• 0, 3.:122,4t10 •• k' 880. 30.800 

(D. 1933 - 660. 1.283.000,- 6so, 2.t127.334 Ja 880. 23t1,140), -

lksttu'sk.hdt.saa" .n tu."tl lWodostunut •• uraaDaksl: 

I, Sahoth puutavara, 

II.'!. 8~ •• Sahatf8 puutavara ( ,~ .. , paksu~aa, v'II,,,t81. 
2~ ... l .... t.) 

lihan _n'.,kk ••• e.n 1r'Ad'8fgDa~ p~utavaran kok.nal •• 

tunti .n u, •• 1Qao-1QU .11.t •• uraa.,a: 
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Ulkoas la fnmln f s ter16ll., 

----
rlien on minulla kunnia !TI116i6llttiHå kuu-

fena kappaleena Lisboan l6heillsi'n raportti No, 9 

koskeva 

Suomen osuutta P~tll9alfn ulkomaankau

p,Gssa v, 1934, 



................ ..... .Lt.6.b'.Q.~ ....................... SS A OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .QjlQ3~. 

Lt.s-b.A ...... ..... ssa ... 11 p: nä ... J .• u.z. • ...... kuuta 19 ... 3~ .. 
32 I} i~ 'J e..- lC 

I 

As i a: Su.m.n .6UUS P.rtuqa1ln '1 J 

'" 
.... _ .. _ ............... ulkomaankaupassa v, 1934, . 

(D f) 

l 

Portugaltn virallisen tllast.n vuoden 1934 u1k.maankau

pasta nutt.mmln Ilme6tyttul. kly mahdolliseksi tarkastaa ulko

.aankaupan k.hltystl sekl su.malatsten tuottetden '8uutta Portu

galtn markktn.l11a. 

P.rtuga1ln ulkomaankaupan kehttus v.v. 1930-1934 .8.ttaa 

seuraAvia lukuJa 

ru", tl Ylen tl 
Årv. 6.0uaot8sa Årv. 6.eudofssa 

(1 esoudo - Smk. 2:10) 

1930 2.'101.'1 mtlJ. 1.239.2 ,rtflJ. 

1Q31 2.010.0 1.08'1.~ 

1932 2.098.3 1.02'1.4 

1933 2.:$32.'1 1.0:$2.' 

1934 2.129.~ 909.4 

Eut.n 1/11 'el eufll tA lmulsta vofdaAn hU.IIla fa. .8. ffaa 

P.rtugalln fu.ntl v. 1934 hU'IIlatfavaA laskUA, muffa •• mall« .n 

ml/Is vientI 1aske".t" ·J.f.n kauppatase." vaJaus" J.IeA V. 1933 

.1' ". 1,,:$ .'1J •• seud.«, .,. 1 •• Ie.".t ". 1,,2 .,IJ •• seud •• n. 

P.rtu,al',. v'rallls.,. leauppatllast.,. auleaa" .,. 1e.1e.
naI6Ieauppa.alht. S ..... ka ... a u ••• 1930-1934 mu.do.f.,.uf s.a-

JAKELUOHJE: JakeluohjemaUeja: 

lavallI,. .. Tavallinen. 
_.--~ .. _. __ ...... _ .. _ ..... _ ........ __ .. _ .. _.-... -•.•. ' ................. ..... .. ........ . T .... lllnen ja lIalkal .... .... .. ... mlniaterllllle. 

UE 2: A ,. 

EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukaUn. 
EI ulkomaaedu&tukaen, mutta ulkoaalalnmlnlat.rllln tledol

tuleaUn. 
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raavaksl: 

h.n-tt Suomesta Vfentl Su.meen 
(lrv.f •• oudols8a) 

1Q30 2.410.~98 21:5.:59~ 

1931 2.670.000 3~8.80:5 

1932 4.14~.474 1.284.392 

1933 4.773.0:54 2~1.l07 

1Q34 4.781).444 ~21.4~ 

Vienti Suomesta PortugalUn. JOka lankeaa, kuten al

kals.~lnakln vuosina, p"aslalllsestl sanomapaperin Ja sahatun 

puutavaran osa1l •• • n s". vu.nna 1934 pvsvnvt edellisen vuoden 

tasolla Ja tuntuu nlln.l1en siltI kuin vI.ntltu.tteemme olisivat 

saan.et Portugalissa Pvsvvlls.n men.kln. Ilahduttavaa .n mvl8 

tod. ta. ettl tuontimme Portugalista v. 1934 on kaksinkertaistu_ 

nut, tasolttaen J.ssaln m"rln Portugallll. varsin passiivista 

kauppatasetta Suomen kanssa. 

Portugalin tu ntl Suomesta voidaan Jakaa kolmeen rvh

mI'n nl/afttlln sallattu puutava-ra, pap.rtfeo1lfsuuden tuotteet 

•• k' .uut tuott •• t, kunkin rvhM'n k.konalsarvon .11 •• sa •• 1934 

vastaavastt 6so. 1.23~.184, 8.c. 3.:522.4~0 s.k' 8so. 30.800 

(v. 1933 - 8so. 1.283.000,- 8sc. 2.627.334 Ja 8so. 236.140). 

lksltvlskolldlssaan .n tu.ntt .uodostunut seuraavakst: 

I. Sall4tta puutavara. 

',.tk. 8~. - Sallatta puutavara ( 7:5 ... paksu.paa. v'htntltn 
2:5 ••• l",'t') 

IIl1an nt.tkk ••••• n kohdistuvan puutavaran kok.nat.

tu.ntt on v. v. 193O-1Q34 .11ut s.uraava: 
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Itllr4 ",/3 

1Q30 '!.2tJ4 

1(J31 3.10Q 

1Q32 1. (JQ8 

1(J33 2.1tJ~ 

1Q34 2.31tj 

Nrke1mm4t fuontlmaaf v. 1(J34 
3 

.iruo Bscudolssa 

3.8:5(J.0'!3 

1. '101. Q1 '1 

1.1:5:5.tJ:5:5 

1.18tJ.tJ4Q 

1.:52tj.QOO 

olivat: 1hdll8vallat 8'1'1 

'" (v. 1Q33 - Q~4),Suo",' 3'!~ m (u. 1933 - 408), Brasilia 
- 3 

~3 

2:5~ m 

(u. 1933 - 2tJ'!) Ja Ruofsl 3:51 Ja (u. 1933 - 231). 

Jltmllo 8iJ •• Sahaftu puufavara ('!~ ma. paksumpaa, alle 2:5 sm. 1e
veåf4) 

1t44r' ./3 ..Arvo 8scudol,ua 

1930 '1. '1'1'1 3.2Qtj.223 

1Q31 tj.1Q~ 2.:51~.480 

1(J32 9.1~~ 3.0'l~.tJ3tj 

lQ33 8.1 'I~ 2.tJQ3Q80 

lQ34 11.310 3.'!8:5.0QO 
3 

r4rketmm4f fuo"ft.aaf v. lQ34 olivat: SuomI 3.034 m 
3 -

(u. lQ33 - 4.211) Ja Ruof., '1.4'11 JII (v. lQ33 - 2.Q:53). 

lI.tlo 88. - Sahaffu puutavara (paksuu. 1:5 ma:sf4 3~ mm:"") 

1t44rl ./3 .irvo 8scudotssa 

lQ30 4.382 2.4QO.3'~ 

1Q31 3.802 2.304.00Q 

1032 3.318 2.23'1.188 

1933 2.18~ 1.2'10.4QtJ 

1034 3.1" 1.'08.000 

1'Irlre I_'f t.olltl.aef "_ 11134 
3 

ollllaf: Sak •• 1100 • 
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~dusuallaf 8'~ m , Kanada 4QQ • , Brastlfa 180 • , Ruotsi 43 m 
3 

Ja ~ 2Q. (v. 1Q33 - 8'). 

II. Paperfteoll tsuutu.tteof. 

Xt.,ko 112, - Papertvanuke (mekaaninen Ja kemlallfnen) 

Kllrl. ki,:s8a ~rvo 8sc"dotssa 

1930 '.1'Q.31Q 8.t1t14.8~8 

1931 ~,82~,022 ~.0t18.240 

nl 932 8,3~4,3~Q '.~30.~00 

lQ33 11.~3Q,4~8 10,~2,O~0 

1934 10.01~,~14 9,~28.840 

~6rketmm6t tu.nttmaaf v. 1934 oltvat: Ruotsf ~.434.Q'3 

kg. (u. 1Q33 - ~.~41,~42), Suomf 1.88~.'42 kg, (v. 1933 _ 

1.~30, '110), Saksa l,lt92.1~1 kg, (v. 1933 - 1.3~3.2~3). Ja Englanti 

'4tJ.4~0 kg, h. lQ33 - 1.04tJ,304). 

Ihaf ke QO'l. - Pahvf Ja karfonkf levufss6, 

K66r' kq:ssa ~rv. 88Cudotssa 

1Q30 2.014,tJ1'1 3,~n.2'1tJ 

1Q31 1,3'1'.~89 2.a8~.21~ 

1932 l,l~~.~O2 2.~~3.tJ~'1 

1933 1.21Q,~'13 2.'11'l.tJ92 

1934 l,29tJ.9~'1 2. 93tJ. '89 

ffrkef,,'t tuonff.aat v. 1934 oltvat: 80llantl 

~48,~~O kg, (v, 1933 • ~8J.~~4) Ja Saksa 43',~,e kg, (v, 1933 _ 

3'11.44' J. J'rIonft S" .... ta Sll f aflloasta." 4~.le~ Ie" (v, 1933 • 

• 



• 

- ~ -
Nlml1ce Q2'1. - Sanomalehtlpap.rl r1J111s6a. 

lI66r6 1cg,:ssa -'ru. 8scIJdolssa 

lQ30 'I.'I4~.3113 1I.109.2~0 

lQ31 '1.304.9110 8.348.'140 

1932 ~.2t13.120 t1.t11'1.200 

lQ33 ~ 'I.21Q.:5t14 t1.382.:530 

lQ34 8.080.420 '1.08'1. t1:50 

t6rketrnm6t taontlmaat v. lQ34 01 tuat: Saksa 2.11 '1.992 

1cg. (v. 1933 - 1.Q21.92'1), Raot.1 3.4:5~.14'1 kg., NerJa :541.3'14 kg. 

(u. 1933 - 2.t1'1Q.t14Q) Ja ~ 1.9'1:5.0:54 kg. (u. 1933 - 2.340.'I:5t1 

kg. ). 

ilmi'" 928. -
) 

Sanoma1.htlpap.rl ark.t6sa. 

H6.6r6 kg,:ssa "ruo E6Cudotssa 

1930 1. Ql:5.2:50 2. '149.2'11 

lQ31 :542.33'1 811.:520 

lQ32 298. 'I8~ 440.140 

1Q33 40Q.3'18 483.042 

1Q34 :511.0'1'1 :5Q3.44:5 

t6r1c.lrnm6t fuonttmaaf v. 1934 olivat: Saksa 124.813 

kg. (v. 1933 - lt11.'130) Ja Raot., 18Q.Q:5:5 (u. 1933 - 1:53.:5:58). 

Suo .. n 068U8 on t6116 1certaa huomattavasti nous6ut, 011.n 10t1.9'1:5 

1cg. (u. lQ33 - 1'1.183). 

IlmtIe. Q3t1. - ~1cnt11t •• t Ja muut .rl1c6 •• 1l malnlts.mattomaf 
pap.rflaJtt. 

11130 

11131 

11132 

1.3~4.38Q 

1.180.4111 

1.040.313 

~.833.Q80 

~.'I~'.803 

~.4~4.1I1~ 



• 

K66rl kp:ssa ~rvo gscudolssa 

1933 

1934 

944.~:59 

1.0~3. 7:59 

:5.078.814 

:5.289.:587 

t6rkeimm6t taontlmaat olivat: Saksa 387.4~2 kg. (v. 1933-

3~:5. 700), Ruotsi 1:53.2~1 kg. (v. 1933 - 113.772) Ja 8nglanfl 

121.333 kg. (v. 1933 - 113.~80). Saomen vaatimaton .suas v. 1934 

.11 13~344 kg. (v. 1933 - 11.000) • 

III. Muut tavararuha6t, 

täm6n rvhmån tärkeimmät tuontftauarat Suomesta olivat 

v. 1934 asbestl 28.780 kg. (v. 1933 - 28.914) Ja paaterva 
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SUOMEN LÄH ETYSTÖ Zlsb.assa Joulukuun 12 palv!n! lQ3~. 
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r6ten on minulla kunnia mu6t!llftt!! kuu

f.na kappal •• na Zfsboan l8hetust'" raporttf 6 •• 10 
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kan •••• 



• 

• 

Ltsboa 
. SSA OLEVA LÄHETY ST Ö. Salainen . 

lOI!Q3~ RAPORTT I n: 0 ........... . 

Ltsboa 12 .. Jou11l kuuta 1 9 3~ • .. ssa .. p:na 

Asia: 

..sWOII.n kalla.0 f! .......... ............... . 

01'" el1e" ttlafsIludessa .elosfamaa" t'k'l"sen ul~ 

k.asfa'~fnf.terl'" p!rsfhfeerflle, ~uar1!hettll's Sampau.lle, 

l'hfnn' Mfnfsterf'" kferto.'hke.n '0. C 22 perusteella. Mad

rtfdfslJa tapahtunutfG valffetfavaa v!llkehtausta, Jollofn Suo-

.. n lfpp.a oli ."r'nk'utettu turuapafkkaofkeuden JlrJ.st'mf • 

•• ks' .spanJalafs'lle pak.laf.'lle. SIlllrllh.ttfll. Sampayolla 

on atuan k.skeln.~ as.ma Portllgalfn ulkop.lftllkassa, Jota 

h'n d. laof. J. 10 vuod.n aikana .n Johfan.t. 

Kuultuaan s.108fuk."n' huomautti nurl'heftU' • 

• lnan ahan UlA. 1st' ('vfd.nt), eft.f SuolAen hallttukaella ta! 

vlran'lAafs'lla .ll.t ~'nkltnlafsta .astlluto tapahtuman J.hd.s

fG, lausa." k'sftUk •• "lIn, .tt.f tapahta.an m.rklfust' pftHI8 

.. "lfarvf.fda. 

Elutln tflafsuutta mul. huvlks.nf tf.dust.llaks.nf 

nurl'h.tffl"lf' h'nOll k'sffust"n her8f.fustH al.tteesta ase .. 

l ••• n afkaansaa.'s.ks' ZBponJ4Bso slt' s,"raavfn. kansan"n.s_ 

tuksfnee •• saarllh.ttlla. laa •• ' vakaamakB'1l8a .l.ua,,_ .tt.l. 

vlf t.ollal.e" urltUk ••• tulfs' J.htanaon tIll.ksfl,.. 8IJpanJas

so nl.'f"'" k'Uf"" t.fst.l •• kahde" suunnan vllfll', Je,den 

JAKELUOHJE: 
ravell fn .. JakeluohjemaUeja : 

UE 1: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii •• kai ministeriöll e. 
EI ulkomaaecluatukaen lIedo'lukailn. 
Ei ulltomaaeduatukaen, muita ulkoasiainministeriön tiedoi

tukiiin. 
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samanaikuiselle olemassaololle stell~ et .1t;f stJaa. H~n lf

s6si pitkIn el'm6ns! atkana us.tn todenneensa. ettl sts6po-

11tttiset näkökohdat oltvat olleet m61r66vtn6 Johonktn ulk.

polttttiseen tctmenp1teeseen ryhdytteessI sek6 ette hänen k6-

sttyksensl mukaan heretetty alote olf 'uyptllinen esimerkki 

81tnl suhteessa. Täm'" vuoksi h~n my6. epäili. etteiv6t alot

te.nteklJ6tkl6n oikefn vakavis8aan olleet ryhtyneet siihen. 

vaan että kysymyksessl .lf ml'r6ttYJen kotoisten piirien pai- " 

nostus. JOiden pelosfa Ja tarkoituks.ssa saada heldlt rauhott_ 

tumaan al.fe .11 syntynUf • 


