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RAPORTTI n : 0 J / 1 9.3.6 .• 

!1a.drid.i.~ ... ssa 8 .. p: nä 'tammi ....... k uu ta 1 ~Q ... . 
1ft' t J · - c, . 

1Y/1- H '1 

A s i a : .artugali ... .i JTi-i 1 ; rneren .. :t:p. tuma t . 

Kuten tunnettua eroavat ne ~iedustelut avunanno 

ybkkäyksen ta:pahtuessa .t:!ingl annin l a' vas oa ohtaan Vå-

• limerellä , jotka Englanti on t ehnyt Kreikalle , Turkille j a J osla-

• 

vialla otonq puoles t a niistä samaa t rkoi tt Vista tjeQusteluista , 

jotka ""nglanlti on es ittänyt .c.spmj lle j a o~ t ugalillo , ollen edel -

lämainitut tapahtunee ot i lla , jois s a .yy6..et .... v sto.usta rnäär " t -

t yihin kysymyksi in, ~Jn t ~ s j ~lkimäiset sisält~evät ainoast an 

eräi tä toi vC'nruksi a (suggesti ons ) . 

Olen eräissä salas" eissä s el ostanut nykytilannett span-

jaan nähden , jonka lo!'ullinen vastaus edelleen on ant amatta ja j oka 

tuskin annetaankaan ennen kuin s ekava sis ä oliittinen til aJUle osottaa 

joitakin sel venemisen oir ~ita • 

· tä Por t ugaliin taas tulee , ol en tahOl ta , jossa kansainvä

l i s en t ilant e en kehit yst ä s urataan val ppaasti , saanut seuraavat 

t i edot . 

Engl.annin suurl ähettiläs Lisboassa on t uonnottain ilmoittanut 

Portugalin päämini s t erille, et tä Englannin käsityksen mukaan voisi 

käydä vältt ämätt ömäksi laaj entaa pakotteet I taliaa vastaan käs itt ä 

mään myös eräät raaka-aineet, j ott a 1 alta siten saa aisiin hel _amm1n 

t i vut.e t uksi alist Ulll&&Il kansainliiton oikeusjärjestykseen. Vaikkakaan 

"'''KELUOH'''E. ....... luohjem.lI.j •• 

T.valll ...... 
T."." ...... J. 1 ... 81 .... . ..... . mlnlaterlCllI • • 
EI u",~ tledoltukelln. 
EI IAomuecIuetuk_. mutta ulkoulalnmlnlatwton t1edo1-

tuUIIn. 
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tällaista tomenpi dattä i välttå.Inät ömäs t i tarvitsisi s~ur ta mikään 

v"'it ön hy"kkäysubka lann1n ::i.aiv stoa kOht aan , olisi kuit p.nk:in myös 

seli ainen mahdollisuus ot ttava l ukuun ja s i l tä varalta ol isi tär keät ä 

tie"ää , mitan .l:'ortug i t lisi suhtautUl.ilaan tuollais een ti ant eeseen. 

",dalläoLviin perusteluihin vii ti::l.ten lienee uurläh ttiläs , 
~ sittänyt Portuga::i.in hallitukselle s ura vat suggesti ot : 

1) eli tä Englanti oi keut ettai s iin k'yttärnään Portugalin s t a 

mia l~vaston muonit usvarnst ojen täyd ntämiseksi , 

2 ) että Portugalin lounaiskärj essä ol eva Laoos ' ~n sat ama as e -

annin halli tuksen käytettäväksi ::i. i v s t otukikohdaksi, 

s akä 

) et tä Portugali viipymättä r yhtyisi toimenpi tei siin l ento

kdntän r .:mt amis eksi Algarv n maakunt an (Fortugalin t cl äisin maa

kunta) , j os sa olis i tilaa 200 l 'n t okoneelle . 

lfåitten enemmän yleisluontoi s ten t oi omusten lisäksi , lienee 

s i tetty myös s euraavat l ähemmin määritellyt t oi vomukset, nimit täin: 

1) että Fort.ugali a.settaisi 'lannin käyte t täväksi 20 hävit~ 

t ä jäkonet ta Gibraltarin linnoituksen :puol ustamis$i ilmahyökkäyksiä 

vastaan, sekä 

2) ett ä Por tugali valmis t autuisi lähet tämään Mosambikiin 

10 .000 miehen r etk:l.Jrunnan sekä kolme l a ivuetta :potmnituskoneita. 1 ämä 

sotavoimat t ultais1.1n sodan :puhje tessa si irtämään kuonna-autoi lla 

Kenyan-..tbessinian rajalle, j otta italialaisten j oukkojen tUIlKP tumi

n n Kenyaan es tettäisiin. 

Kuten ymmärrettävissä. on, ova t nämä - t oivomukset- herättäneet 

paljon hermostusta Portuga.lj.ssa. Pääm1p1 s teri Salazar, j oka on hyvin 

harvapt 1he1neo mies Ja Joka, milCU 1 mahdollista, välttää esiintymistä, 

on äskettäin pitämäsuän :puheessa rajoitttmut ma1 p 1nta&n, että Por

tupli t ulee uskol.l1sest1 noudattamaan nlltä ve~vo1tuka1&, Jotka san 
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jäsenyys kansainli i tossa s ille asettaa, minkä vuoksi se myös on ryh

tynyt soveltamaan kans~inliiton ~äättärniä ~akotteita Italiaa vastaan , 

mutta samalla julkituonut käsityksenään, ettei Italiakaan katso nykyiS

eiä pakotteita miksikään vihollisluontcisiksi t oiksi sekä ett~ Portu

gali s kä rodullisist4 että muista syistä tahtoo säilyttää ystävälli

set suhteet It 1iaan. 

On sanomattakin selvää , että vas tauksen antaminen tulee aset

tamaan Portugalin mitä vaikeimpaan tilantee een. Toiselta ~uolen on 

olemassa vuosisatoja kestänyt riippuvaisuus suhde Englantiin, jok itse 

~siassa on niin kiinteä , että sitä voidaan verrata täydelliseen vas~l

lisuhteeseen, toiselta puolen taas on kysymyksessä ratkaisevan aske-

l en ottaminen suhteiden katkaisemiseksi It3.lian kanssa kaikkine 
\ 

johtuvine pitkälle ulottUVine seurauksineen. 

1I1käli kerrotaan lienee pääministeri Salazar antanut 

suullisen vastauksen , suostuen asettamaan Portugalin satamat 

tuessa 1annin laivaston käytettäviksi, mutta toistaiseksi lykännyt 

• vastauksen antamisen, mikäli suoranainen sotilaall inen yhteistoiminta 

tulisi kysymykseen. 

, 

~~."4...J.. ... 
I 
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RAPORTTI n:o 21l93Q. 

1!ad.r.i.di~ ... ssa 14 . p:nä 
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~ ...... k uuta 19 .. y. . ...• ~ -
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As i a : ".s;pan,1a.. .. ja.. .. v..tilj rne::;.eD, Sta,12ab,t:ymat. ·-,0 

Viime aikoina on kaikkialla I!Iaailhlan 1 .di t '';ssä ollut ha

vai ttavissa lukuisia uutisia nglannin Välimeren valtioille ja Portu

galille es-i_ttämistä tiedusteluis ta, olisivat ko ne valmiit r t entämään 

apuun siinä t a aukses sa ett ä anoin laiv sto p ottetden sovelta-

misan johdosta joutuisi hyökkäyksen l ais}. i. 

portissani t . k . 8 u : ltä 1 0 . 1 l en tääll" a.a.r:lieni ti tojen 

1><:: ust 11a s elostanut Portugal .in asennetta si t_m syntyneeseen tilan-

t es en. 

Vaikkakin l uot t avien ~ietoje saaminen ~spanjan suht u~u

mis~sta tilru1teese n on osott utunut erinomaisen vai~ aksi , 01 n kui

tenkin katsonut syytä 01 van selostaa niitä . elial oja , joita tälfff 
• 'i:!;llomaatti]i.Lreis sä että es anjalaisten l<eskuud ssa asian joh osta 

vallitsee. 

Kiist ämät öntå on , että yllcviitatut uutiset ovat har ättäneet 

ljon hermos t ust j a sanomaLhdis "t;ö on tulvillaan haastatteluja eli 

oikeammin s anott una e]äonnis tuneita haastattel uyrit ksiä hallitusten 

j äs nten j a joh t avien politikkojen kanssa. Lehtimiehille vakuut~taan 

johdonmukaisest i, ettei mitpän noottia ol e Englannin puolelta Espan

jalle jätetty, joten .i5spanjalta :puuttuu :llh.etta kannan ottamiseen 

as iassa. VakUutukset li'IDevätkin siinä suhteessa totuudenmnka1s1&, 

.JAKELUOH.JE . .. .... luollJem·n.ja ' 

. __ ... _ ... __ ._.~]] '",,!'tL_ ........ .............. . T ..... llnen. 
T ... I ..... Ja lIalkai ..... mlnlatarlall •• 
EI ulkomaaeduatuk ... t1edoltukalln. 
EI uIko---..... .... mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tladoI-

tukaIIn • 

• ',.4. 
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~tt9i tiedust 1ul1e ole annet t u nootin muotoa, vaan lienee s e esi tet

ty s g ~ t iona Espanjan suurlähettiläälle W !l 0085a . llikäli t äkäläi 

s i ssä di_loma~tti~iireiss~ kerrotaan , olisi .s"tetyn toiycmuksen s a 

~amuoto s euraava: "Siinä n~auksessa että Ita l ia hybKkää ke t ä t 

kansaJL~iiton ~sentä vastaan, olisi suotavaa , että valtionne olisi 

valmis !!la.a -, meri - j a i lmavoimillaan tukemaan hyökkäyksen ais '9KSi 

joutum t ta valt.iota." .c.spanj an us t ava astaus, j o lie. ee Et.Dll ttu 

suullis esti, is "" t änee sen, e ttä ~sllanja on valmis t'ytt ämään ne ve1-

v Oitukset, jotka naktin 16 art· klan 3 oh t a sille as_t t aa . Tois 

si '3i asia ole k hi ttynyt })J. temmälle , uh_linkeskuste luja s

panjan wnt oon - s uurl äh ttilään vhlit:;ksellä lienee "yty or i gn Cf'-

ieen ja tasavallan _r sid~n"Gin . ealå. Zru!loran "lillä, j onka Viime 

aikoina osottama erinomain n henkilökohtainen aktivisuus nytt mmin 

käsittää myös .;!.SJ)anjan ulkopolitiikan ohi 2ltioministeri ön . 

Ol~n ollut tilaisuudessa keskustel emaan useiden henkil öi den 

kanssa asiasta ja näi en k ~skustelujen perust~ella olen voinut tOdeta, 

e t ä t äällä verrattain yksimielisesti 'kannatetaan seuraavia näkökoh

tia. 

J!.SJ)anja tulee 10Jaalisesti t äyttämään n velvoituks~t, j otka 

s n kuuluminen kanaainliit toon tuo mukanaan. envuoksi on Espanja 

myös tunnollisesti soveltanut niitä pakotteita Italiaa kOhtaan , j Oi

hin nähden on olmass& kansainJ j i1.on päätös . utta muita liiton Jäse-

ie VSl1Toittavia pääto"ks1ä k . o . s elkkauksessa ei t oistaiseksi ole 

massa Tosin Rng1anti omasta alotteestaan on mennyt l'itemrnälle , kes

k1~täsn suuren osan laiva.stostaan Välimerelle, mutta nämä toimeD;piteet 

ovat aiheutuneet siitä että Englanti katsoo etuJensa sell.&1st& vaati

van. .Jos tästä seuraa jokin vällkohtaus ~] annin ja Italian laivas

to.181l Tälillä, ei XsllanJalla voi olla mitään velvoll1suuks1&, yhtävä.

hän 1IOruJ.1a1a kuin ainMlJis1ablD , :puuttua sel la1s4Mll tilant •• BeIDe 



• 

:5 

Toinen olisi asia, JOS 3nglanti kansainli i t olta hankkisi toimeksian

non suorittaa jonkLmlaista Jloliisivalvontaa Vhlimarellä . Tällaisessa 

ta_ uksessa se edustaisi ka i kkia kansainliittoon kuuluvia altioita 

j jos sen laivas 0 t ällöin joutuisi byö ' ··yksen kohteeksi Italian 

uolelta, olisi tuollainen hyö ··ys v· - llisesti myös yökkäys sen 

ksiantajavaltioita ' ohtaan. Ilman . ällaista j uri dista JI.::: rustetta, 

ei Englanti voi vaatia J!ospanjan a ua hyö :. ksen t orjumiseksi. 

Niinikähn kaiva taan s elvitystä ~annin kannas ta kOllektiiVi-

seen aV1.maIltoon nä.hd.en yleensä . Tällöin tocl taan, että Locarnon so:pi

uksesta. DBuvoteltaessa Englanti kieltäytyi takaarnasta r jo a Itä-J!ou

oopassa svkä että s Jn sull t autuminen Itävallan its ··isyyclen s äilyttä 

mistä 10skeVissa n uvotteluissa on ollut kielteinen. äin ollen olisi 

sa tava s lvitys siitä, ru:ikä Englannin kanta oll ktiivise n aVl.ma!l.

toon ::ili.hden on vastaist n konflikti n syttyessä Euroopassa. 

Voidaan tietysti väittää, että täll ain n katsantokanta on so-

isteriaa j taista juridista muodoista kiinnipitämistä , 

lä sanotaan, että J!ospanjan on nykyään ehclot1iomasti vältyttävä sekaan-

• tumasta kansainvälisiin kontlikt_ihin , koska niistä voisi olla a.rvaa

mattoman tuhoisia s Jurauksia nykyiselle täysin vakaantumattomalle si

s äpoliittiselle tilanteelle . 

Näissä väitteissä on e:päilamättä paljon :perää. Cortesin ha

jottamisen vuoksi on uudet vaalit määrätty toimeanpantav1ksi ensi hal

mikuun 16 :p:nä. Oireita vaalitaistellm. erinomaisesta kiihkeydestä on 

.10 DYt havaittaVissa. Ynd1stynyt vaserm.sto on :päättänyt :panna ka1k1d 

voi mansa liikkeelle saavuttaakseen takaisin kaksi vuotta sitten me

nettämänsä a8e:rat, Ja m1 kä] 1 täysin 1uotett&valta taho1t& olen saaIlu:t 

tietää, sillä m;yl)s OD käytettävinään valtavat määrät venä1ä1stä rabu.. 

Kardntem li ... Bras1l1aD _1JlQI1.tyiaJen e.pä.onn1stuttua ottanut Es

panJan erityisan hw:a10D8& kohteeka1 Ja JQ'Öntää. täytn', että aJ.mkOb.'~ 
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on hyvin val1 ttu. Sos1alist1joht:lja Largo ballero , tunnettu liika

nimellä "Espanjan Icninlt , j0}o vastoin ;<;d kkj a odotuksia äskettäin sai 

v ~auttavan tuomion oscl11suudestaan lokakuun ka~inaan, on myös 1 u-

sunut to1vehj kkaal1a mielellä odoT.T.''''T~1Tl vaalien tuloksia • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Madr11dissa 28 päivänä tammikuuta 1936. 

No. 144/21/1936. 

J"J-6 J,J. . 1; J' . 

l-i. _ , 
- - J" 

Ulkoasia1nm1ni steriölle, 

9Cj 
Täten on mjnn] Ja ktmn1a.. myötäliittää 

seitsemänä ka:m;eleena Madriidin lähetystön raportti 

No. 3/1936 koskeva 

Espm1aa ,la Välimeren tapahtnm1 a • 

UI II : ... 
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D R.. 1 1 1) ... 1- . SSA OLEVA LÄHE TYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : o 3/1936. 

Y.a.drii.äi ... ssa .28 p:nä .. :tammi .. kuu t a 19_.36. J 1")-1 :' . lJ • U . 

Asia: .. Espa.n.lt. .1& Vålimeren ta'Paht1l!yt. 

Baporti ~ ~an1 Noo 2 t.k. 14 p:ltä olen selostanut ta

pill1llma.1n kulkua. niiden avunantoa koskevien suggestioiden yhtqa 

dessä, Jotka. Englanti on eBi ttäDyt EspanJalle siltä a!'alta että 

Englannin l..a.1vasto Jou1llisi hyo'kkäykseen kohteeksi Välimerellä, 

niin myös tapahtuman täällä herättämiä lDielialoja Ja reaktiota. 

Koska Es:panjan 101>11J 1 j nen vastaus nyttemmin on Gene

.. - ttssä saatettu julkisuuteen, lienee syytä Vielä lyhyesti :palata 

asiaan, joskaan se muutttm.een tilanteen johdosta ei 

enää ole yhtä aktual1nan kuin a1ka1sarmn1 no 

.ADnetusta vastauksesta, joka on aivan lyhyt, on ol

lut uutisia SUOIIIWlk1n l ehdiStössä, joten edellytän, että sen pää

asia]]1,*, sisältö on t\Dl1lettu. Vastaus kohdistuu asian sekä pe

riaatteell1seer:D että koDkreettiS8er:D puoleen. Edelliseen nähden 

sanotaan nootissa -le goUVerruml€llt eS1&gno~ 88t d tavis Q.U8, pour 

ce qu1 est du pr1ncill8 gWral, 1 'lISllagD8 ne peut Q.U8 r&i terer 

Q.U 'elle 1"e1"& CO!lllle toujoum hoDnaur 1. sas engagements·. Tämä lau

sunta sisältää siis aivan samaa kuin se ens' mä1nan SlD1111n8D vas-

taus, Joka IIml8tt11n :Ba,pan.1an ImltOOD suurlähettilään välityksellä 

'&ngJann1 n alkuperähem t:l.edllsteluun Ja Josta J'l1ä·'n' tussa rw

portisUDi Jo ~_ t1edoittamrt. ltJiOJiQUC konkreettisea1i&. 

.lAKELUOH.lE , 

____ .. ___ ... ___ .. ~_ .. f. .. y. .... _ . .l. .. l .. _1 .. A .. _ • . A ........ .. .. .. 

UI 1: • 4. 

.lue luohjemalleja, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIaIk.i m lnl. terlOlle. 
EI ulkomuodUltukaon tlodoltukailn. 
EI ulkomaaodualuklOn, mutta ulko .. lalnmlnl.torlOn tledol. 

tuklllln. 
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l esta ta.a.s sanotaan vastauksessa seuraavaa: -en ce qui concerne 

18 eas ccncret de Ja.. Med1terran~e, le Gouvernamant de 1& B&pu

bl1que astime que, ou momant que 1 'by:pothese env1sag~e est liee 

a 1 ta:ppl1OLtion des sanct10ns, 11 y aurait l1eu d"tudier le eas, . 
s1 c81& ast cons1delre COllllll8 n'cessaire, dans le cadre des comi-

ds or&es 1 cette f'in 1 Geneve, af'in d tassurer la plus grande 

ef'f'1cao1d A 1 ta:pplication de 1 tarticle 16, paragraphe trois, du 

Pacte-. 

V1imema i n1 tlDl. kohdan sananmuodossa kuvastuu selvästi 

se huolestum1 DEm, Joka täällä vastausta valmistettaessa on val

linnut Ja Josta 71läv11tatussa r&portissani olen maininnut. Vas

taushan on jo itsessäänkin aivan selTä, mutta varmuuden vuoksi 

telremi j n1 ti edusteluihin olen saanut nimeDalBisen vakuutuksan . 
tä, että se on käsitettävä sitan, ettei ESll8llJa voi sitoutua 

avustamaan minkäänlaista aua.-alotteista toimintaa Eriglannin puo-

lelta, vaan että nimenomaisena ed.allyty1cseDä :iS];llLIlJan 1X>sitllv1-

sell .. myötävaikutukselle JlBhlk)ll1 s11n to1meD;pite1s11n on, 

barkit&an Ja että niistä ~tetään lc~msa1n]11ton elinten 1'Inri~1".Ä ...... 1 

kutuksella, s«l.kka Joka ei liene kuulUDU~ Englannin al.ku,perä1se8ll 

OhJelmaan. Sm vuoksi Ja Jotta tämä DäJcOlcohta tulisi tä7Bin sel

västi 1lm1, katsot~ snrtä 018'lall aaattaa. :Bs,panJan vastaus, Jo

lra aikaisllllllin oli tiecloitettu Englannin ha1l1:tukselle, m:JÖS 18 

miabm kallit-.u :PUhelllJohta,jan 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ MaCiriidissa 1 I>ä1 vänä helLl1kuuta 1936. 

Bo. 165/30/1936. 
'i 1(1) ~~. 7J . ~ C . 

11111: & 4. 

'lJ 0 , 
,, ... "0 
1-
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Ulkoasia1nministeriölle, I 

Täten on minulla kunnia myötäliittää 1Qm

menenä kap.paleena MaCiriidin lähetysten raI>Ortti No. 

4/1936 koskeva 

Maksu.1en viipymistä Espan,1assa. 

Asiainho1taja",' ~""""'rv' 
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1la.d.r11d:Ls s a . . 1 . p : n ä .. helm1 ..... k uuta 19 .... 36 .• 

Asi a : ) Wcsu.1en viipymiset :SS~ .......... . 

..................... pa.n.1assa. . ............ no .......... .. no ................ . 

u 
( 

Viime aikoina on voitu selvästi todeta, että vi

ranOllldsten mon1na1 sista l'U];lauksista huolimatta, Espanjan va

luuttakeskuksen kyky hankkia taI'];leellista valuuttaa tuonnin 

maksamiseksi on huononemistaan huononttmUt. Sen jälkeen kuin · 

joulun a1 kana valuuttalupa-anomust en käsi tte lyssä oli päästy 

Siihen, että ennen maaliskulm 28 :päivää 1935 jätetyt anomuk

set olivat saaneet myönteisen käsi ttel3n, ei tilanteessa ole 

ollut havaittavissa m1nkäänlaj sta edistystä, joten odOtusai

ka nykyään on noin 10 kuukautta. Tilanteen huononeminen rii:p

:punee siitä, että ESI8nJa Ranskan kanssa äsken solmittuun 

kauppasopimukseen liittyvässä salaisessa pöytäldrJassa, lie

nee sitouttmUt kahden kuukauden kuluessa viime joulukutm 22 

p:stä luk1en suorittaman k:a1ldd. Banskan langenn.eet saatavat, 
iIlV 

jotka arvoltaainousevat ainakin 160 milJ. 1"rang11n, joten 

Jgl1 kk1 maahan tuleva valwtta säästetään tätä tarkoitusta var

ten. 

Cortes1saa 1nonnottam tehå1n välikysymyksen yhtEJJ

<lessä joutui'Vat sekä vaJ.uuttakeskuksen nyky1.nan toiminta että 

halli tukac SlD17V]j tela t tilantem parantam1~ verrattain 

JAKELUOHJE. Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. Suomen ~1.\a.1~t7a • .... 
sw.an PapJl"1tahta1:ttm "!b41stp, 
8uaIa:L.. BeJ.lulooMl'Y" ••• no ....... ....... .. 

~Puab1~. 
..... . Pnk'd · .... · .. · .. ·_ .. · ...... · .. · __ ·· ................... . ....... 

Tavallinen j~ lIalkal ....... ......... mlnlateriOlle. 
EI "Ikornaud".tulteen tIedoItuItalln. 
EI "Ikomaaed".tukeen, m"tta "lkoulalnmlnllt ... 11In tJedol

tultaIIn • 
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avoimen keskustelw alaiseksi. Tällöin tOdettiin, että val.uutta'" 

keskuksella sen valuuttavarannon ollessa lomruunkäytetty, on kä

sittelemättä oleVia valuutta-anomuksia noin 15 milj. punnan, 

ten tietojen IIIllkaan, miljaard1n :pesetan arvosta. 

Keskustelun kuluessa ehdotettiin kolmea menettelytapaa 

tilanteen selvittämiseksi. 

Ensi mä 1 pen niistä oli pei t tää ma.ini t tu vajaus myymällä 

kult~ ulkomaille. Tämä. ehdotus byljättiin yksimielisesti, koska 

se huomattavasti beikoptaisi valtiopmkip asemaa sekä yleisön 

luottamusta Espmjan valuuttaan, aikaapsaanJltta s1l.ti mitään to

dellis ta parannusta tilanteeseen, jonka. kelli tyssUtmta t ästä UUI"'J-I..

matta tulisi jatkun:aan entiseen ta.:paa.n. 

Toinen uloSllääsy tarkoitti vajauksen peittämistä ulko

maalaisella lainal.l.a. Vaikka tämä. toimeIl:Pidekään ei muuttaisi 

kehitykSEll kulkua, on siitä täytynyt luo:Pua. yksinkertaisesti sii

tä syystä, ettei tuollaista Ja1 MA, kaikista :ponnistuksista huc>

ilma tta (ole onn1stuttu saamaan. K1m Yhdysvaltojen val tiovarain

ministeri tuonnottain kävi EspanJassa, nousi OJ)t1m1 sm1 ~ 

korkealle, mutta kun osottautui, ettei hän la1 pJman sa&Im1s1 Yad

r1141in ja. että matkan tarkoitukseD& oli tavallinen turist1matka, 

ei Ja1pans ssnn1sta Yhdysvalloista sen jälkeen ole puhuttu. HUhuja 

Ja1 pan saamisesta. väl11n Banskasta, väliin EDglanp1 sta, väliin 

taas Sveitsistä on alituisesti l11kkeelll, mutta toistaiseksi ne 

eivät ole toteutuneet. 

Kolmas ehdotettu menetteJ.7tapa oli nykyisen BlDlDMD ., .... __ 

m:1nm, s.o. olla naksamatta. yli 8C määrän, m1DJII. käTtett.iv1saä 

0l.eTa valuuttavaranto kullo1Dk1D yJJ1a1, PJl"dmilli UMlJa 
a 
~ taJ.1d.staw' 1& lIaupx&- Ja maksutaseen paranta-

m18a.4 fimii. Jll8D8tt~ llyVäk:a7tt11 nkj n malkein 7b1m1eJ 1 eest1. 
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Välikysymyskeskustelussa voi t11n :panna merkille, että 

ainoastaan yksi puhuja 1m tsoi pesetan arvon alentamisen teho~ 

kaaksi parannuskeinoksi nykytilanteeseen, kun taas kaikki-muut 

lausuivat pelkonsa siitä että tuollainen tOimenpide vois i joh .. 

taa inflatioon, jota nykyisenä sekä sisä- että ullkopoliittisesti 

levottomana aikana voisi käydä vaikeaksi pysyttää asianmuka1sissa 

rajoissa. neensä 01'\1.1.:). sitä mieltä, että niin kauan kuin Rans

ka pysyisi kultakannassa, olisi pesetan nykyarvo ehdottomasti 

säilytettävä • 

V'ålikysymyskeslrustelun jälkeen on cortes hyVäksynyt 

uuden lain ulkomaankaupasta, josta olen eri yhteydessä Ministe

riölle tiedoittanut, ja jossa hallitukselle annetaan laajat val" 

tuudet käyttää mitä kovakourais1mpia menettelytalloja, tarkoituk" 

sessa saavuttaa ka\J:.Pll&!iaseen nivellointi. 

Rronnut valtiovara1nmin1steri Chapallrieta koetti par

haansa mukaan ylläl'itää toiveh1kasta mielialaa ja lupasi jos 

m1nlåjnäkö1s1ä :xarannuksia., mutta tulokset ovat rajoittuneet hy

vin vähiin • Viime kuussa julkaistulla asetuksella oikeutettiin 

valw.ttakeskus antaIraan as1anomai sille velkakirjan muotoon laa

dittuja todistuksia valuuttasaatavista, ollen todistusten kate 

teena keskuksen hallussa olevia kult.aobligatioita. lfålli. todis

tukset voidaan vieaä ulkOllBillek:1n, lIIY7dä ja yleensä käyttää 

k1.mld.n barkinnan mnkaan. Ne valw.ttamäärät, J01.ta mainitut to

distukset edustavat, suoritetaan tod1stus1ia esitettäessä. jos .. 

sa ei kuitennan ole mitään lankeem1s11ä1vää. 

IråTtäJ::mössä tämä järjeste17 tuottaa etua a1Dca.staaD D1il

lemaille.joid.annejlllea1.ll:a1seaa1n on IQÖDD.ettJ' kurss1taJruu, 

joka taas vuorostaan on JqÖmlett7 a.1DaaBtaan D11lle, jo14an JcaDae 

- :ls.paDJalla on akti1:v1.nan ka\I.Pll&tasa. niIII1t tä1D lIanske]] .t 
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Englannille, HoJlann11Je, Saksalle ja SVeitsille. N'äid.en maiden 

viejät saavat todistuksensa. määrätylle valuuttasummalle, joka 

lasketaan anCJlIUSl)ä;lvän kurssin nnlkaan, joten he ovat suojatut 

kurssiva1hteluilta. 

Muut maat saavat sitävastoin tyytyä todistuks11n, joissa 

ainoastaan tunnustetaan, että valuutan saantia varten on talletet

tu jokin määrä :pesetoja sekä että valuuttakeskus aikanaan tulee 

kullekin vuorossaan maksamaan rnalgrupäivän kurssiin valuuttaa • 

Tällöin ovat siis sekä. kurssi että maksupäivä tuntemattomat, jo

ten tuollaisilla todistuksllla ei ole m1 tään käytännöllistä mer

kitystä. 

ll1tä erikoisesti tulee suomalaisten viej ien IlBhdoll1suuk

siin saada maksua viennistään, on todettava että ne tällä hetkel

lä ovat verrattain synkät. Käteisellä myydystä tavarasta (puu

massa, sellulOOsa, sancmatalleri) on odotusaika, kuten edellä. on 

mainittu, nykyään noin 10 kuukautta Ja kai kki merkit viittaavat 

siihen että tämä aika olosuhteiden ]akosta tulee yhä :pitld.ttymään. 

lIyynneisM. 90 :päivän remburssilla Imltoossa (sahattu :puutavara) on 

odotn sa1 lca tähän mennessä ollut huaDattavasti lybyem;p.1, koska va-

1uuttakeskua on noin kuukauden kuluttua anQlDJksen jättäm1sestä 

valtuuttamlt pulldn avaNMan ramb\.u"ss1n. Kuta. enemmän ku1.tenld.n 

tätä ma.lI:su'talIaa on alettu ottaa ~töön, sitä AI1fIIPIi:in on .AoI ....... ' .... 

takeskus alpmxt :pitkittää remburssin anto1uiS1.a, jotka ~ 

vaativat ainakin '10 lIi1väi. lluutam:1a :päiviä sitten oli eräs va-

1Ullttakes1c"n8l1 JohtclD1eh1s1il Julkisesti kertOllllt a1..kD9aIBa kas

kulasell8 eb4ottaa, et1& tiiUla'nlll SW-sta. Ja lbDts1fta tuln1aD 

tuott.e14aD ulrsutapa lrn1rrt3aan ld.allet1iäi s1 ' n, koUa 88 oli Bs»m

Jan w ' • s saoleu. val.UIlttuliiirl.JBt8I1 Jder1iild.a1& Ja -aen ft.1-

kutb'en bi1r1t&evästi ~ ftluut~t11Jcan to1~.~1iI .. .sa:lle 
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Tahdon tässä. yhteydessä oikaista erään erheellisen luulon, joka 

kuulemani mukaan on va.llalla eräissä vienti:piireissämme, nimit

täin, että Iruotsi olisi :paremmassa asemassa maksujen saantiin 

nähden kuin Suomi. Vai kkaldn sellaista voitaJ.s11nk1n olettaa, 

syystä että Ruotsin ostot ES];laD.jasta ovat huomattavasti suurem

mat kuin meikäläiset ja kauwatase EsIWlJan ja Iruotsin välillä 

n11nmuodoin Es:panjalle :Paljon edull1s lII];li kuin ka1.Ip1)atase Suomen 

ja Es:panJan välillä, ei noissa luuloissa kuitenkaan ole mitään 

:perää. Olemme Iruotsin täkäläisen lähettilään kanssa useampaan 

otteeseen verranneet suomalaisille ja ruotsalaisille tuotteille 

myönnettyjen valuutan saa ntllupi en odotusaikoja ja 

neet niiden ollean melkein :Päivälleen samat. 

Iruotsin lähettiläs uainit.s1 niinikään pari :päi vää s it .. 

ten saaneensa ulkoasia1nd.a:partementllta t.iedon, että ruotsalai

set viejät ovat er!nanahen kiusaantuneita tähän :pitkään odotuk

seen Ja ovat Jo ottaneet harld:lJtavakseen kysymyksen s:pUlj 

SUtmtautuvan viennin keskeyttämisestä, ellei t ilanteeseen saa

taisi :p1kai.sta :parannusta, tai sitten ottaa käytäntöön clearing

Järjestelmä, Joka. tietysti huomattavasti vähentäisi Ruotsin vien. 

tiä tänne. Iiihett1läältä oli l>yydetty lausuntoa näistä SI.llmIl1.tel

mista Ja sanoi hän olleensa hyvin kahden va1he1lla, mutta kui

tenld.n neuvoneeosa toistaiseksi välttämästä Jyrkem.piä toimau.Pi

teitä. 

Mi käli SUClDaJa1s1in vieJ11n tulee, ovat he, tietäniin1 

MUkaan, toistaiseks1 suhtautuneet rauha] 11 saati. tilanteeseen. 

Saam1aD1 tietojen ""Den l1enee ainoastaan BellUloOS8lbtistJB 

.»mn1 tell.ut viennin kBakeytt.iim1s1tä ES,PaDjun, ellei __ ut11 eme 

1>U'IUl1a1.. Tillaism StDmn1te'wn toteuttu1JW) ol1a1 ftl.1tettava, 
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etank1n Juuri tällä hetkellä ktm selluloosanVient1mme 51 tä. ai

kaisamm:l.n kobäannean saarron lakattua taas on Iäässyt hyvään al

kutm ja koska toivei ta on olemassa että vastaisissa kauppasO]?1mus

Xl uvotteluissa voidaan saada yhä. suurem.pia kiintiöitä suomalai

selle selluloosalle. 

Olen lukemattomia kertoja ni1nbyv1n viime isten lisäkaupe 

pasop1!!DJsneuvottelujen yhteydessä kuin lukuisissa muissakin ti

laisuuksissa eri viranaaais1lle huomaut tanut s1i tä oikeutetusta 

tyytymättömyydestä, j oka. maksujen viipym1nan on herättänyt suoma

laisissa vientipi1re1ssä. Tällöin on minulle aina yhtä johdonmu

kaisesti vastattu, että ainoa keino asian selvittämiseksi olisi 

se, että SUCllli. lisäisi ostojaan Espanjasta ja ni1nmuodoin omasta 

puolestaan myötävaikuttaisi tilanteen :paranemiseen. Tällöin on 

erikoisesti korostettu sitä sai kkaa, ettei Suaneen lainkaan oS'" 

teta r.11n tY}'l)lllisiä e~a.nJala1s1a tuotteita kuin riisiä tai 

banaaneita, vaikka esiIn. Ranskakin äsken solmitussa ka1.lpI)aSopi

mukseasa on suostunut ostamaan Espanjasta 95 % ban88n1nlrulutuk

sesta&4)\.. . 

ll1tä sitten Suomen Ja Espanjan väli Jlä äsken tehdJn 

l1säkau;p:pasOI>1muksen vaikutuksiin tulee, joista tosin vie lä on 

ennenaikaista mitään V'al1I1eIIIq)aa sanoa, viittaavat kaikki merkit 

Siihen, ettei SOIlimus tule helpott.a.naan ny1cy1;ilannetta maksujen 

viipymisessä, koska siinä lamADmm1 11e saavutettu kiintiö sekä 

korotettu selluloosak1intiö tulevat vaikuttamaan sen, että kauppa_ 

tase, v11n1osto~ buolilllatta, todarmiilcö1sest1 lceh1tt77 Ra

ll8DJalle 7hä epäeduJ.l1senna1cs1. 
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Kaikissa :piireissä , myös valuuttaviranomais"ten omassa 

keskuudessa, myönnetään aivan avoimesti, ettei nykytilanne mak

sujen Vii:pym1sessä ajan mittaan voi jatkua, mutta kun tieduste

lee, mitä keinoja tilanteen :Parantamiseksi on s\D..lIlIl1teltu, ei 

kene11äJå:U:i.n ole mitään :positiiVista lausuttavaa. Siitä ollaan 

kui tenk1n ka1kk:1alla yhtä mieltä, ettei nykyisenä kuumeisena 

vaalikautena voida asialle mitään t ehdä, vaan että mahdolliset 

tOiman:piteet ovat siirrettävät siksi kunnes uusi cortes on ko

koontUDllt ja sen l}lOttamusta nauttiva hallitus konstituoitu, 

toisin sanoen, maaliskuun lo:p:ptIpUo 11e. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ lJadriidissa 12 päivänä helmilruuta 1936. 

No. 199/41/1936. 

11111: • 4. 

Ulkoasjainmjni steriöll 

Täten on minulla kunnia myötäliittää 

seitsamänä ka:pIJaleena. lladriidin lähetystön rall0rtti 

No. 5/1936 koskeva 

Espan:lan vakinai sta. edustusta kapsaiplji-

tossa • 
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l! :P H. I .I .. D.. Is SA OLEVA LÄHET YS TÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 5/1936. 

Uadriid1. .. ssa .l2. p:nä belm1 .kuu ta 19····3G. - / :"'<J 1' .. J...... J (, . 

Asia: Espanjan vakinainen edustus .. 

....... _ ....... 1mpsainliitQSR . ........................ . 

-- - -- ;O~~=~it=:~ Englannin :hdistlsä uutisia 
Siitä , että Es~anJan vakinainen edustaja kansainliitossa , ent • 

suurl ähettiläs ele l!adariaga tulisi eroamaan sanotusta toimes

taan ja syyksi mainittiin ES],1anjan hallituksen välin:pi~tön 

suhtautuminen 1l2kotteisiin ja ennen kaikkea san negatiivinen 

kanta Englannin ~yyntöön saada, taI']? an vaatiessa, käyttää es

~anjala1sia satamia laivastonsa tukikohtina. Vaikka onkin t\ID" 

nettu, että da Madariaga on Englannin suuri i.ba1l1ja sekä että 

Espanjan vastaus Englannin esittämiin suggestioihin avunannosta 
, 

soclan ~uhJetessa Välimerellä, jos ele Madariaga olisi ollut s'" 

~anjan ulkopolitiikan johdossa, toelennäköisesti olisi sisältä

nyt vähaI!DJ!ån varaum1a, ei noissa huhuissa kuitenkaan ole m1 tään 

~erää. Osaksi on da l!adar1agan <111&. ~, että. tuolJ a1sia huhuJa 

on :päässyt lav1 ä mä ä n, s1llä. ollessaan täällä Joulua viettämässä 

lausui hän aräälle vapaamieliselle lelldalle antamassaan baas

tattel.ussa, että. hän 8IDIlal :pitkää. olisi :PakOtettu eroamaan toi

mestaan Genevessä san vuoksi et~ hän, kuten JIIU\1t v1rkam1ehet, 

naut't1n1lt l)&llrJc:aa t7ÖStään, Joten häDan tal.o1.Klell1 nen as ..... n 8& 

ei. aJan mittaan saJ] 1 s1 tuolla1s1ia pillcaton1ia työtä Ja elämistä 

"AKELUOH"E, ...... Iuohjemall.j. , 

. _ .. , .. _._ ... ~vtJJJ.J.MIJ .... __ ................ ............... . 

UI " • 4. 

T .... I ...... . 
Tavat .......... 1....... ... . . mlni.t.rlOII •• 
El u.~ tIedoItukaIln. 
EI uIIt~ mutta un._ialn",lnlatwlOn tledoI........ 
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sen vä1lt.1sen e] äkkeen varassa, Jota hän ntisenä hallituksen jäse-
1) 

nenä nautti • Tämän vuoksi suunnitteli hän, omien sanojensa DDl" 

kaan, ennen llit.kää. siirt ymistä tieteellisiin ja kirjallisiin t öi 

hin, joissa. hän ttmtisi olevansa enamnän omalla alallaan kuin IlO" 

litiikas Ja . Vajkkakin ilmoitetut syyt ttmtuivat jC3Sakin määrin 

lallsell1s11ta Ja olivat omiaan antamaan aihetta e:päluuloille , että 

ller1aattea :asia erimi lisyyksiä oli olemassa hallituksen ja ':Iänen 

vä1i1lään, ei mistään välien rikkoonttWlisesta kuitenlcaan voi olla 

:puhettakaan, sillä da l.!adariaga. on ennen kaikkaa lojaalinep halli

tukselle . 

Hallitus kiiruhtikin mainitun baastatteltm jä.1.keen järoo 

j stämään pa] kkakysym:yksen ja :pääm1 n1 sten, joka, kuten hallltuk" 

san muutkin jäsenet, kuuluvat samaan keskustaoovasenn::Usto sutmtaan, 

jota d.e Ma.dar1.agakin edustaa, antoi l ehdill e julkilausuman, jossa 

hän t ehosti. da M.ada.r1.aga.n erincua1s1.a ansioi'" • 

Hänen jäämisen.sä. pailIalleen näyttää siis t oistaiseksi 

taatulta ja kiistämätöntä lienee, että parempaa edustajaa valvo

maan Espanjan intressejä lransain]Utossa tuskin olisi saatavissa • 

Eri asia on tietysti, että o1ke1.stOI>uolua1den 1ähestyvissä vaa-

L issa mahdollisesti. saavut tama voitto voi vaikuttaa kohta1okkaasti 

myös da :u:adariagan asemaan, koska hän. vs:paamialisten mielilli tei 1;

tensä vuoksi aina on ollut llersona ingrata oikaiston silmissä, 01-

va.l.l.an1rumouken Jälkeen hiuskarvan varassa, kuten 81 kanaan olen 

llin1ster101.1e tiec10i t tanut. 

--------------~------~-----1)Täseä Jhteydessä ma1n1ttakocm, että bepk11 ö, Joka on ollut halli-
tuka8ll ·JiaaDllli Ea:PanJaaaa, ",,1kJra1r1 n 1iuo JäaeDn'a, kut.l on ~ 
~d:.ol1a1 riJolt\uaö lIDdaaan lIibiin, DaUttU 8l1pJraU

tldå eli tti 1.000 :peae1ia& )Ju •• n,,,,. 
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SUOMEN L.ÄHETYSTÖ driidissa 21 päivänä helmikuuta 1936 0 

Noo 310/64/1936. 

UI II: A" 

-r-' r UlkOaS1ainmini;~Fiölle, (-_.~----

Täten on minulla kunnia myötäliittää seitse-

mä.nä kappaleena lladriidin lähetystön raportti No . 6/1936 

koskev~ 

Vaaleja EspanJassa. 
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M .. .J:l ... :ll . .:r .... + ... .J:l .. J .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTT 1 n: 0 ... 9./19.39. 

lladriidi ..... ssa .2.1 p: nä . helmi ..... kuuta 19 ... .36.. t, 17-01....1.. ,1C 

Asia: .Vaalit Espan.1assa . .......... ....... .... .. 
~C-I -1'· i 

.. ................ ..................... ............... .. .................. ........ - ..........•........ r (D 
-... ............................... ......... .........•.... ...... .. ........ .............. -.... ..... .... . 

-
Se vyöry, joka viime sunnuntaisissa vaaleissa tuotti 

vasemmistolle huomattavan vaalivoiton, oli, jos mahdollista, vie

lä valtavampi kuin se, j oka edellisissä, v . 1933 vaaleissa siirsi 

oikeiston vallan kukkuloille. En usko paljon erehtyväni väittäes

säni, että vaalien tulos oli niinhyvin oikeistoille kuin vasemmis

tollekin melkoinen yllätys. Vaikkakin ESIlanjassa aina on ollut 

j a edelleenkin on suuri joukko pieniä puolueita, muodostui taiste

lu viime vaaleissa solmittujen vaalilittoJän vuoksi kamppailuksi 

karuim suuren liittoutuman, nimittiin yhdistyneen oikeiston ja 

yhdistyneen vasemmiston välillä . Edellisiin kuuluivat. kaikld. oi

keistopuolu et, monarkisteista lähtien, sekä nyttemmin kaatuneen 

ba.llituksen vaalien aattona muodostar3 heikko ja oikealta ~ukea 

hakeva keskustapuolue, jälkimäisiin taas kai kld vasemmistopuo .. 

lueet, vasemm:istoporvareista lähtien kommunisteihin saakka. Kuten 

tunnettua oli oikeistolla ja sitä tukevalla raoj kaa1isella kes

kustapuolueella Viime cortesissa absoluuttinen enemmistö ja heidän 

vaalijulisteissaan ja -puheissaan toitotettiin nytkin, valitsijoil· 

le viikosta viikkoon, varomattomasti kyllä, ettei olis i mitään 

e:Päilyksiä siitä, etteikö oikeiston edustajamäärä tulisi edelleen 

JAKELUOHJE: 

___ ._._ ..... _ .. ~Y...~ .... _ ................ _ ............. . 

.. 1: II 4. 

J .... luohj.m.llej., 

Tavallinen. 
T .... lllnen j. lIaIk.1 .... .. ... . minl.terJOlle. 
EI ulkom .. edustu .... n tledoltu"'"n. 
EI ulkom .. edu.tu .... n. mutta ulkoaalalnmlnl.t.rIOn tl.dol-

tult.lln • 
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huomattavasti lisääntymään, kun taas vasemmistossa oltiin varovai

s~ia ja, joskin luo ettiin siihen , että edustajamäärä 

sakin määrin kasvamaan , ei baaveiltu enemmistöstä. 

Toistaiseksi saatavissa olevien puolivirallisten numero· 
1) 

tietojen mukaan on yhdistynyt vasemmisto saanut cortesiin 250 

edustajaa, yhdistyneen oikeiston saadessa ainoastaan 200 edusta

jaa. Vastaavat luvut bajoitetussa cortesissa olivat 110 ja 363 • 

Tapahtunut mullistus oli niin perinpohjainen, että useat 

keskikokoiset oikeistopuolueet melkein kauttaaltaan lakkasivat 

masta , eikä edes heidän johtajansa tulleet valituiksi. Li . m. jäivät 

valitsematta tunnetut puoluejohtajat, Lerroux (radikaalinen pUOlue 

11artinez de Velasco (agraaripuolue) , Camb6 (Katalocnian liiga), 

Mel ciades Alvar~z (vapaami liset demokraatit) ja Maura (konserva" 

tiiviset tasavaltalaiset) , niin myös uuden keskustapuolueen luo

jat, eilen eronnut pääministeri Portela Valladares sekä useimmat 

hänen hallituksensa jäsenet. Mahdollista tosin on, että joku 

heistä tapahtuvissa uusintavaaleissa voi tulla valituksi • 

Keskustellessani useiclan eri puol uesuuntia edustavien 

henkilöiden kanssa niistä syistä , jotka ovat ai kaanSJ:l.B.Ileet tämän 

odottamattoman tuloksen, olen toclannut :pääasiassa seuraavaa: 

1) oikeisto teki vakavan taktillisen virheen suostues

saan vaaJ i J j ittoon monarkis tien kanssa. 

1) 
Eräissä vaaliiiireissä, Joissa. ehdokJcaat eivät saavuttaneet IDi. 
nim1ään1njjäräa s.o. 40 % annetuista äänistä, toimitetaan tosin 
maa1isku\m lll:nä uusintavaallt, mutta koska tässä on qsym;ys 
korkeintaan 25 edustaJapaikasta cortesin koko Jäsermiiäran olles
sa 473, eivät uusintavaallt voi oleellisEllllll1n muuttaa lopputu
losta. 
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katoolinen kansan]~olue 
2 ) 0 iston suurin ]uolue te . E . D. A .) teki toisenkin 

virheen asettamalla ehd.okkaiksi yksinomaan mitä ~iintyneimI>1ä 

oikeistolaisia, jättäen kokonaan sivulle ne ]uoluejäser~t , joilla 

oli ed.es j ossakin määrin va]aamielinen maailmankatsomus ja joita 

mainitussa ]uolueessa on suhteellisen ]aljon. 

N'åmä. erehdykset johtivat si ihen, että suuri joukko 

tasaval taJ.aista hallitusmuotoa krumatt åvia oikeistolaisia ]idä t .. 

täytyi äänestämästä, ]uhumattakaan keskust asta, joka sen j ohdosta 

äänesti vasemmiston ehdokkaita . 

3) oikeiston Virheeksi on edelleen luettava Vaalitaiste

l un aikana osotettu erinomainen vOitonvarmuus , oli]a se sitten 

vakaumuksellista vai bluf'fia , joka aiheutti sen, etteivät useat 

valitsijat välittäneet äänestää, koska voitto joka ta]auksessa 

olisi varma . 

4) vaikka oikeistolla j a sitä krumattavalla raaikaaU" 

sel la keskusta]uolueella jo ]uoli kolmatta vuod.en aikana on ollut 

absoluuttinen anemmist.9 cortesissa, ei mistään hedeJmä]] j sestä 

lainsäädäntötyöstä ole voitu ]uhuakaan. Kaj kki aika ja tarmo on 
t 

käyetty ke~isten riitaisuuksien selvittämiseen ( 9 hallitusta 

on ~ aikana. hall 1nnut EsJ?aD.Jaa) ja yksityisten intressien val

Vomiseen, josta täkäläisiä ]Oliittisia oloja erittäin kuvaaVina 

esimerkkeinä voidaan mainita aikanaan tied.oittaman1 lahJamisskano

daal.1.t raä1 kal1sen :puolueen keskuudessa. Lähinnä kiitos Däia..en 

skandaal.ien sai mainittu lJU01ue ainoastaan 10 ed.usta.jaa cortesiin 

san v. 1933 vaaleissa saadessa 101 ed.ustajaa. 
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5) vuoden 1933 vaaleihin eivät syndikalistit, joilla on 

käytettävinään miljoona ääntä , :puoluetaktillisista syistä otta

neet osaa. Heidän summitelmansa oli sama tälläkin kertaa , mutta 

vaali:päivän aa.mu:päivällä onnistui s osialistien, :peloittamalla 04._ 

keiston VOitolla , taivuttaa syndjkalistien :puoluehallitus :puheli'" 

mitse antamaan käskyn :puolueen jäsenille äänestää vasemmistoa , 

ta käskyä myös noudatettiin • 

Ed.elläolevat seikat selittänevät jossakin määrin vaali .. 

en tuloks en. 

Jo toissa:päivänä kiiruhti hallitus , odottamatta edes vaalit 

lien lo:pullisia tuloksia, :puhumattakaan uuden cortesin kokoontu

mista, jättämään erohakemuksen, jonka tasavallan :presidentti ei

len hyväksyi, antaen sanalla toillleksi vasemmiston jOhtajalle, en" 

tiselle :pääministerille Azafla 'lIe muodostaa uusi hallitus , jossa 

tehtävässään hän eilen onnistuj ld n. 

Tulen toisessa yhteydessä käsittelemään uuden hallituksen 

kokoon:panoa ja sen vastaisia toimintamahdollisuuksia • 

Puolan lähettilään :päivällisillä eilen ta:pasin erään 

tunnetun eS1J8IlJa.laisen tiede- ja valtian1ehan, joka mainitaan 

sidentt1. AJ.cala Zamoran seuraajaksi hänen toimikautensa ensi. \Uan

na mennessä UllI,PeeIle Koska mainittu henkilö vastikään 011 pa.Jammt 

Pariisista, tieäustelln hänen käsitystään täkäläisten vaalituJ.os

ten mabdo1l1sista va:1kutuksista 'Banslcassa :pian ta:pahtuv11n YCi.!I.L.tu,

h1n. Hän ma:1.n1 ts1 tä.l.löin tavanneensa sekä 5arrautin että J'la.nd1.

nin, Jotka molelllllat o11va1i lausuneet kä.sityksanään, että SULm1ia 
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Ranskan läb.es tynssä vaaleissa kaiken todennäköisyyden lID tkaan 

-tulisi m~neuään yhä enemmän vasemmalle sekä lisänneet, että jos 

vaalit ESIlanJassa ~ätty1sivät vasemmiston voittoon tulisi se 

seikka I>sykoloogisesti vaikutt amaan ,yhä anemnän vasemmalle Joh-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ lladriidissa 2 ~äi ""nä maaliskuuta 1936. 

Noo 335/7~1936 o 

.11:'" .. 

l'}-o io-!:. "" - J (.. . 
1, • - . ~ 

Ulkoasiainministeri ~lle , 

Täten on minulla kunnia myötäliittää 

seitsemänä ka~]aleena Madri i din lähetystön ra~ortti 

No. 7/1936 koskeva 

Espanjan uutta vasemmistoba1litu ta • 



.............. M ......... :O' ... ~ .. J ... J P r ~ .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .7/l9.36. 

Madriidi. .... ssa .. 2 ..... . p: nä .. maa l ; s ukuuta 19 .... 36.. ., , , 

Asia: Espanjan ~Yå§~stQbal-

.................... l:L"tus... ....................... ..... ........ .......................... . 

I 
Kuten j o olen tiedoittanut, muodosti viime vaaleissa 

voittoisan vasemmiston johtaja, entinen :pääminisLri IJanuel 

Azaii..a uuden hallituksen . Hallitus on kokoo pantu yksinoms.an 

vasemmisto:porva i st4 , ilman että sosialisteille , huolimatta 

:niiden ja vasemmisto:porvarien vältsestä vaaliliitosta , olisi 

t arjottu tilaisuutta osalli.'3tua hallitukseen. Se pOlitiikka, 

jota hallitus vaaliliittoon ry~täessä antamiensa l1J:.l)austen 

nojalla on :pakotettu seuraamaan , me rkitsee kuitenkin suurta 

voittoa sos.ialistienkin llyrkimyksille , koska l\lll8usten täyt-

t " . seen on Vii:pymättä ryhdyttävä . Tärke in niistä on jo vah

vis...tettu dekreettilaki , jolla JO\1 kki :poliittisista tai sosiaali 

sis '-.3. rikoksista tuomitut tai syytteessäoLvat henkilöt on ar

mahdettu. Armabdus kohdistuu lähinnä v. 1.934 l okakuun ka:pinan 

alkuun:panijoihin j a yllyttäjij,n, joukossa useita kuolemanran

gaistuksean tuomittuja, joiden rangais tus sittemmin muutettiin 

elinkautiseksi kuritushuoneeksi. Vangituita va:paaksi :päästet

täessä j ärj estettiin kaikkialla mielanosotuskulkueita, joissa 

syntika1.istit ja kommunistit, nyrkit sojossa ja neuvostoll:p:puja 

kantaan t ervehtivät eläköön huudoin uutta vallankumousta. Toi-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

_. _______ ._.~H.~ .. _ ....... _ .................... .. .. 

UI 1. A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .... ......... miniaterIlIlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulko .. lalnmlnlat ... 11In tIedol

tukaIIn. 
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nen t ärkeä ohj lmakohta , jonka toteuttamiseen vaalilii ttosO]?imus 

myös velvoittaa on E~anjan gr-dDieilta aikanaan takavarikoidun, 
/ 

mutta oik~istohallitusten aikana hellle ~alautetun maaomaisuuden 

uud.elleen takavarikoiminen j a sen jakaminen asutustarkoituksiin. 

Edellea~ on ~alautettava enti selleen koko se sosiaalinon lain

säädäntö, johon t asavallan a lkuaikoina ryhd.yttiin, mutta jonka 

myÖhemmät oikeistohallitukset ovat onnistuneet saamaan kumotuk-

51 , suoritett ava valt i on varoista korvaust a työläi~erheille , 

jotka ka~i.na.n kukis tamisen yh ~Td.essä j outuiva t kärsimään, sekä 

otettava uudelleen t öihin osallisuudesta ~oliittisiin lakkoihin 

er otetut t yöläiset o Sitä~aitsi tulee ~iakYoin harkinnan alaiseksi 

niiden henkil öid.en rankaiseminen, j oEla on""kat sottava olleen 

~äävastuu ka ina.n kukistamisessa, seikka , j osta myös on ollut 

seurauksena , että Joukko aikaisemmin huomattavissa asemissa olw 

l eita henkilöi tä on paennut ulkomaille . 

Uuden hallituksan jäsenistä, Aza.na.a lukuunottamatta, 

nyt ryhtyy johtam an neljättä hallitustaan Ja joka on tarpeeksi 

tunnettu kaivatakseen enempää esi t telyä, ei ole paljonkaan mai

nittavaa. He ovat enimmäkseen keskinkertaisia ammatt1~011tikkoja , 

jotka toiminnassaan kiinteäåt1 tulevat seuraamaan päämini s t erin 

heille antamia obj ita. Valtiomin1sterlnä (ulkoasiainmin1st erinä) 

toi.m11 niinikään a.mma.tti~olitikko, a lmerialainEll asianajaja Au

gusto Barcia y Tralles, Josta väitetään, että hän 0l1s:i byv1n 

:perillä kansainvälisestä politi1.ka~ta, ollen hän myös Julkaissut 

kansainvälisiä kysymyksiä käsitteleviä kirjoituksia. 

Muuta muutosta Es];>anjan ulkO]?olitiUtan nykysuuntaan e1 

tulla ta.;pahtumaan kuin että· suhteet kansainl11ttoon, etenkin sen 
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:pakote:politiikkaan nähden, jotka oikei stohallitusten a ikana, nii'" 

clen ystävällisen suhtautumisen vuoksi Italiaan, ovat olleet ver

rat tain Viileät , muodos tunevat kiinteämmiksio Sekä. :pää'" että vaI ... 

t i omini 'teri ovat Julkisuudessa lausune~ tkin , että ES:Panja tull3e 

seuraamaan rauhan politiikkaa kansainliiton merkeissä s ekä vääjää

mättä täyttämään l)aktin sille asettamat velvoitukset . Val t i ominis

te rin ensimäinen Virkatoimen:pide sattuikin olemaan Italiaa vastaan 

:päätettyjen :pakotte iden ulottaminen myös Es:panjan Guineaan, j oka , 

arvatenkin ere hdyks estä , aikaisemmin oli jäänyt huomaamatta . 

Yl ensä tunt uu mi liala myös oi.keistO:Piireissä verrattain 

optimistiseltä , ittenlam vaalitap:pion a.ibeuttama ensimäinen la .. 

maannus on a lkanut bäi:pyä. Azaiian tähänastiset otteet antavatkin 

aihetta sellaiseen mielialaan. Jo em imäi sessä julkilausumassaan 

hän hUOIIautti, ettei hallitusta eläbytt änyt mikään vainon henki 

t oisinajatt elevia kohtaan sekå että vallan edesvastuu. V3.ati kaik~ 

kien vanhojen vihoj en unohtamista . Huomauttaen, ettei häre llä 01-

lut muita vihollis i a kuin ne , j otka olivat tasavallan vihollisia, 

hän toivoi yhteist yötä kansallisen t yön merkeissä. kaikkj en :poliit

t i s ten :puol uei den kanssa. 

Erittäin mie l enkiintoiseksi muodos tuu. kysymys Azafian suh

tautumisesta Neuvosto-Venäjään. Kuten tmmettu, tunnusti Azanan 

viimeinen hallitus kesällä 1933 Neuvostolii ton ele Jure, :päättäen 

sanalla uudelleen :palauttaa diplomaattiset suhteet. Ennenkuin 

asiassa kuitElIlkaan 011 Es.panJan :puolelta ehditty ryhtyä. enem;piin 
1) 

to1meIl:Piteisi1n kaatui Azai1a.n hallitus. Sitä seuraavat Lerroux'n 
------------------------------------------------------------------
l)Neuvosto .. Vanäjä oli tällä välin kiiruhtanut nimittämään suurlä

hett1 Jääke;i lladr1iC.11n ent. valistuskODlissaarin Iimatscba.rsk;vn, 
Joka kuitenldn annen saapumistaan tänne kuoli. 
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j ohdo 11 muodostetut ja oikeiston armolla eläneet keskustahalli

tukset eivät sen jä en :puuttuneet koko aSiaan, j oten siten syn

tynyt väl1tila nyt on jatkunut jo puolikolmatta vuotta, kummankaan 

puolen ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin diplomaattisten 3uh

te iden uusimiseksi o On kuite..'1k1n pidettävä selviönä, että 

tit tule~t :painostamaan Azanan hallitusta solmimaan uudelleen 

di:plomaattiset suhteet Neuvostoliiton kanssa , sitä seuraavine 
• na 

kaUll:paso:pimuksineeno Tästä tulee luonnollisesii:t s eur uksena ole-

maan, että Neuvostoliitto ennen :pitkää t ulee esiintymään vaaral~ 

l1sena kilpailijanamme myös täkäläisillä liuutavazamarkkinoilla. 

J"ärj estys niinhyvin vaalien aikana. kuin niiden jäl

keenkin on yleensä ollut moitt eeton. Tie tyst i on muutamia pienem~ 

Iliä järjestyshäiriöitä ta:pahtunut maaseudulla , vaatien vielä]?ä 

jonkun ihmisuhrinkin, mutta ulkomai sessa l ehdistössä , myös mei~ 

käläisessä , olleet hälyytysuutiset suurine ots ikkoineen ovat olM 

l eet vahvasti liiote ltuja. Hallitus on myös tehnyt kaiken voitato 

vansa rauhallisten olojen säilyttämiseksi, jonka tarkoitus:perän 

he l pottamiseksi maa 0 julistettu hälyytystilaan. Mutta myös so

sialistit ova t :parhaansa mukaan koettaneet ehkäistä ärsyttelevää 

menettelyä joukkojensa Iluolel ta voite ttuja kOhtaan, kieltämällä 

me julkisten mielenosotusten toimclBIl:panemisen. 

Azafian mahdollisuuksista menestyksellä 

valt1olaivaa, on toistaiseksi aiheetonta ryhtyä ennuste luihin. Jos 

hä.I, jolla taJcanaan on tuskin rel jättä. osaa cortesin jäsenistä, 

täytettyään vaal1l11ttoso:pimuksessa sosialisteille antamansa lu

:paukset, joutuu niiden :puolelta jatkuvan :painostuksen alaiseksi, 

lErää kysym;ys, ta1:puuko hän sosialistien vaatimuksiin, vai hakeeko 
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hän tukensa maltillisesta oi kBistos ta . Kummassakin tapauksessa voi 

hän saavuttaa enemmistön cortesissa . Joka tapauksessa tulee hän llä 

olemaan voi tettavinaan suuret vaikeudet , joten tilanteen ra. tkai su 

t äältäpäin katsottuna ei lainkaan näytä niin yksinkertaiselta kuin 

esi m. Times katsoo sen olevan l ausuessaan, "että j os vähemmistö 

a listuu gnemmis tön pää t oks iin j enemmistö puolestaan kunnioittaa 

vähemmistön Oikeuksia, jos siis , toisin sanoen, espanjalaiset aset

tavat maansa intressit puoludiden yläpuolelle , odottaa Espanjaa 

loistava tulO aisuus . II Tuntuu siltä kun mainitun l ehden toimituk-

sessa ei j al aisesta menttaliteetista • 
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RAPORTTI n: 0 8/1936. 

JIa4r1141 .... s sa 18 p: nä 

SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Sa lainen. 

n l <Ja. 
.alis .kuuta 19 .... 86. , .,. .. ( 

I 
r.. . 

Asia: Portevpl1p äskBtn'l °11'· . 
......... tpmznl •• ..... _ ....... ... ... .............................. ..... _ 

........... -.... ......... . -...... __ .......... .... ....... _ ........ -... .... .. ................. . 

H11Dä kJ .,d wotera, ,''lD& pää.'D' ster1. 0l1'f81ra. Sa

laz&r QJl cl1.ltU&ttor1Da ~ Portn.,"'. keh1;altln, on __ , ku

ten t1a:Dl8t tua., a1llo1seata alennuat.1.l&staan kobmnnt D7lqise1o 

kukoiatuka'MDAe Tuatal.l.lm pres1dantt1., kImraal1 Camona, Joka 

äskettiäin t.uU 'm"ellEMlll n.lltulad, cm tiyyt~ antaa·n tukensa 

Salazarin pol1t.11kaJle, l'UU'tttaatta 1taekohta1.sesti Portnpl1n 

'ftl.t.1.ola1~ johtoon. lfIJcäJ1 ball1tulaum kasJomdeaA cm TO~ 

olla er1lI1el1syyks1ä, cmLt ne järjestettT siten, että Sa1u,ar:l.n 

pol1t.1' ldca.n 1iJYtJllittälät ball1t.u1r;sc jäBel18\ nat ka1keasa hU

Ja1auudeasa saaneet "rii1stJi Ja be.14än t.1.1 alJec on Salazar D1lII:1.' -
tänJ't usko11' eri a kaDna.tUJiaaD. 

1'ia1iä ai§nnös'tä CII1 vi 1we1n., baJ.l1tuapala PGrtup.J 1&_ 

-\aw,J 1,.., JlUndoa'tiallG po1 klrenkam. B1 tosin sm wob1, etteikö 

aan tuloa .1181 oJ.l.at ec'elUsteD Jral.ta;hwl! s.o. 8aJ azarin Jääa1-

DIIl eclell.ealk1D piiialn1 BtarikSl, ftaD sm w.D:1, ettei. ratka1_ 

ol..1.1It a1'ftD Jilti ki'YUtcID ku1D &Ua1a 'ne käät ~P»K1t1oasan-

te __ elsat ftiat ,nt.~" D1Id.tti1D, J..ad.D 1Ial .. ft~, 

.,eiti"t&.1lDltUa ... ratlra1 enw, JIIIIa a1teD a1 auu:r n JUlki ... 

4.a k1dIl el1 tarDltetw. 

JAKELUOHJE: JakeluohjemaUeja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I0000ai .... . miniateriölle. _. __ . __ ..... ;_~_:! .. ~._.l .. ). ... j. ... II..JLU ............. . 
EI ulkom.aeduat ukaen tiedoltuklUn. 
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lIallltua;pul& Joh'tu1 J ähinnä si1.tä, ett& SalA!'.ar oli laa

~ kaar1.n brlitsrt1ii.Täks1. lAk1e.bdDtulaleo, Jossa WJdetti1Jl 

:puo.~-~ 1IllJa&ld1D eecg'JOD (500 aIlJocaan :p8se'taD) 1Iiii.rira

ba& ue1atuksm l1aiiäw1 s eb1, JGhGn lIiirirabaaD s1säl.tyj. JQÖsk1.n 

b7v1D buQa.t1iaft. :pal1r1roJan kDrotua kaikille SG~fteuä palTeJ.ee 

Ul.le. mMIotusta b&ll1WhDI le käai~tiiesli ftStuaU'fat eräät 

1I1D1ster1 t lakleb4.0tus1ia. s1llä :perust.eel.l.a että JIIääräraba tul.1s1 

l11au ~ lIäär1D ru1.tte-e "fäe&tÖll kaD:~ kDska raJat 

o1:1'fat haDld.ttuat tuu1öu'1afi1. l1säämii lJä. Ye.rOJ&, Jota»a1ta:1 buo

_utett11n, että koUa s1.T11llY1rkaw1eateD :palkkaJ& Juuri sUä 

a:mm 011 tmlt1Daat1. &lwmetw., ol1a1 kDht.uutoDta _, kgj seaU 

mY'Nt.taft8t1. korotiiaa sota"fiesai pal'f8lAn'1.m pa'kkoJa. 0pp0a1t1011 

JOb'OII_ oli DUOr1 Ja taJw*ae ~ed. Bua:1.res, saaa 11188, 

Jcm1ra. ~ta piieert aJl1nsU .u, että suo n .ToutlMl81 v1era1.lu 

LtabMa_ Y11a aylusJDi. ma4oatld. D11D e.ri~sc CIIDliatuBeek81. 

~ ball11a'lram kaettnw!-sa SJlltJDa1a1il er:1II:LaJ.1.an'ka1atä 

01:1 et. :piiei'n1ster1 Balezar Jätti. :pres1dJmtUle balll1iUlrac ere

bakeaulrpm. 

r eeJemiiJrö1s'lld1. oJ.1a1 ball1.tuapJl& To1.tu "Uejctt 8Ilti

-- .'131D, al.l.a1~t Wl.i Dnea a1Wll1_t })11.r1t ol181 7r1~ 

täneet ft1Ja1ttaa 11m 1'Ulra11l1lDD. D1,ktattmrlaJan .,ejwii1"., :gU-

1II.II.1ated., k-.real1. he1. ... Drk1 D1Id.tUiD JM";; UH1t"- me 

ua .. ball1.t~ lIara .... "f'allaD :pru:l'.,ua pdwI1le, ar

kDitl' ..... un.a ~ -.mat1& Id."- lIell.1.t\1IIP'" el1å. 

a+.bj • ..,.. b .. IJNaia.t.tU _11.1: ...... • ... ", T01. DMlftttee 

l.uta klfneddih nE ....... 1l1li& laal11t;nw. JaWIor ••• 

aO,l1.ftb1. lIa. 01' h_ Mn1r1' a:u., k1al.tir"J1 lIID .... .-1; ____ 

ba1.ti ura1U...u, ldUi JebcJesk .... e- 1.' lDnU_' b'aeUe 
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ld.rJel.Iiin, J08& es:ltett11n toivoJllllS demokraattisen hall1tu&jär-

Jeatel..lläD vo1-en -attam1seata., ft8,111a1n IlUUttaa1Sesta II1te1l et

tä Jra1 kki äänio:1keuteWt ol1n.Ta:t tlla1sulJdeaaa ottae,n osaa 

'f8&la1h1n, :pol1itt1s1ien ~EIIl arahtam1sest&., .,uk1r .. 8Jl8UU1":l.n 

Ja ta.saallan suo-je1u s)a1D Jawta p 1 ---t& J .n.s. 

ralli oppell1t1cm emrt mi1nC jnlJdDC ea11ntywa1n., herätti 

Jrai malJ. Porlnpl1 .. tLw.tonv. buoJI1otL, joaldn jo ede1tä:pä1n 

o~t11n mUte.1 U1WlJa aU:Iiä, et1ie1 .. johv.1a1 .,b'J1kään tulok

.un. Oaotteekeean kuinka vähän huomioa hän ld.1nn1tti 0l)l)Gs1t1.cm 

toi'fI'M.JlaIUn , antoi pres1"an1öti Uelä sawma :pä1väDi tojEks.1 

SaJazar1lle -JOC105taa lI1ela:L88D8ä balll't-uksao. Salv-er:pJ'B)1;t1ld.D 
•• mnl~~. 

ball1tuka __ ~.- Ja D1.JI1tti U114et lI1ehat 

GpllOII1 t1088& olleideo JII1.n1ster1_ ti.l.a.ll.a. 

llt1i&. Sp.Japr sa&TUttnena voiton Jä1ke_ tuntee as=enaa 

't'&Imaka1, kä7 illl1 Jo a1Ui l)llheena, jODka hän l)1ti es11.nt)"8lle 

aään EIID8i1karmn j111kisIDtdeSA ballltuapJlan JälkeCL. D.llö1n bi.D 

JauBU1 .... ~ rohkeat sanat: • - Å celu1 qu1 a:tt1ra qu. 

~ 'bsare a. 80IIå l)CRlr 188 droita ou les plJCtla, ja I"8,PODIls, 1 ~ 

re aet toaJeura oel.le 4.e oelu1 qu1 a 1 'ida fiD ele PU8l"DE' · et 

1& TOl.oDte ele 1& rae""". Ileua ne depmdaa80 :pu 4e l'åtrenpr. 

lfoua au1T0D8 18 cbw1 D Q.l18 DOUa 4sYaDa f'a1re, oart.a'nza,., ea1; 

4e Maa _ttre _ lIILl'4e au.rtcRl~ .~ T .. - et 18 au _ 1)1"e4u1. -

"- 1I8P ~ oubU8Il. J.eura 48ft1ra 4e oorrecti-. 1nt8l.'lat~e 
1) 

- IIPPJPD~ leII .., ... 8o G-. ..... =.n IlU etrauaer- • Bl_ 4e 

4a Mla, _ outre, _ l)eWi'& 1DflaIr .ur _tre uU_. L"haare 
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-". 
noua ~, paroe qua noua "YOUl0Dll qu •• ll.e J:IOU8 am-rt1.eml8 •• 

~ kollkettell en Portugalin sii.r't<wib1n 

di.stuDe1 ta. nblrmJlrcS & la.usu.1 BahMr.... • - Du :point ele W8 

Jur1d:1q1J8 ele la. qU8St.1.on, 1e P~ Q..U1. n·. lIU d.e JBD'!." CO

Joni&] .t qu1 n'9a rec;v. 9JI8 1. terd.to1.re, rela.U.,..." trU . 
pat1t, ele QU1GD1at :peut 1Kb1bar S88 ,,"1.ta. SUr 11 tft17'g1p a 1& . 
torot. 1& Portille) aaum. d.anU'er a1. U d1a'po.. c1t 1& :Oarce.· 

( 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ )(adr1141ssa. 28 päivinä maaliskuuta 1936. 

UI II: '" 

" I 
- '/ "r 

lJ)1coas1a1nm1n1ster1ölle, 

Tä'ten on aim]]. lamD1a Dl7öt.äl.11ttäi se11ie 

sem lcap:paJeena Jradr11d1n lähetystön ra:portti No i 

kosken 

1I!mP'. Ja IQIl1io<m neuyottelu.1a • 
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........................... ~~~~ ......... SSA OLEVA LÄH ETYS TÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 . ~/l.9.36. • 

. Ka.dr.:1..141. ssa ... 88 p : nä .. -el1 s .. kuuta 19 ... :56. 

Asia: Jmpp 1a.ta. Ipp&non neuyottelu,! ~,'v - H. 

Kuten useampaan otteas8Elll 01811 ollut t1la1S'1DJdesaa to

teemaan on ~uUna. es11ntymiDan V11ae vuosian kuluessa ollut 

vars1n om1rw1sta EfIllIUlJan ~l1ti1kal18, klm. )qse88llä on 

ollu~ kannanotto sitä lähe1aea't1 Jd lnncsta'ri1n ]qS'''''a11n. 

DIIi ~v1 sel.visU 1lm1 n.1.1a"tL mon'M1 s1st&. JDBIlöövere1atä, JOi-

kohtaan, Et1i& aman Jca1ldc_ ~paa es1JIIark1ka1 ~an auhe 

tauttm1nlal Bnclann1n v11II8sykaJ1sean aVU8tua:Pnn~än a:1..1lli. ta. 

1>8uks .... ettl Rnglanyrln l.a1.vasto ol1a1. JOU"tlJDlå ~ 

kohtee!rP'1 fil1MreJ.lL Sm VUIIDka1 0Dk1n tää1J1 m1al1l1;r4l.ll 

todettiu - oc1ot"'-.ttc.an 8UOl'U1.1va1Dan aa11nt1Dl1nm, Jolla 

UWI1 vasewfs1;obalUiua on Ia:rtoon D8UV0ttelu1a_ suhtautumn 

IDoa.n:Mm 8OI>1mukac r1 JdrcwrI...,.. Oa;pa niUildn ba1l1:t.vka_ 

Jcamet "J1a, Jotka 0Yd sitä m.eJ..U-, et~ tiuä auoraU1.ft'8UIP 

a.a... __ ti1n lUan]dn I>1äSJJ • .1& -'ti ftwb_u'.u,n .1Jr1d1:i aiVJ' 

s.fiar Bara1a ~ Janemn,.... I.cmtotlliU4ll0_1l 
. . , 

Jcal la •• ftIIl Drmamtto 111 lad..1;ebpn, Janm 1I1zd.a1-.:l. Ck:1. 

plDberI UWD MW D _ Jmcoaa1n~, aerk1'" aUA, na 

JAKELUOHJE. 

__ ~ & ~.~_Å..l .. ' _ .•. "_.a.! ............... . 
.Jalteluohjemalleja. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .... . ...... .. mlnlaterllllle. 
EI ulkom .. edualukaen tledoltukalln. 
Ei ulkomuedualukaen, mutta ulkoulalnmlniaterllln tledol

tukalln. 
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bpaDJa t1lA1!ltaeI1 k1r1~ as1lII9rJd.lad. mabdOl11 sj 1ll 1,l8lcOtte1.

a11n Saksaa vastaan, Job. vaara kuitanJc1n a1rw.k1n täl.li. betkelJ1 

tuntuu olnan w.ra1D loitolla, olla1 ftlJI1a lraJmatt .e'1I' IQ08l"DO 

val.t1014sn ftIItjJlUJada. vaan kataDtaRn wälli vallan 7la1aeat1, 

että ESPanJan osuus Mje._ on päät~ s1jb., IIOraaJ.1S8m tuo

Dd.oan, Jcmka 88 Jb'esai ll8UY08toD. mida1 val.toJm kanssa 011 JU

l1s'talnn 8aJrsm .aD8ttel.p Joblosta. Käydessäni tuannott&1n ter

~ \1II4a1 al1va~t1os1hteer1n lUOD&, tullw.t JIBbdolll

set pUcott88\ Bekaa. 'ftstaan ~S pubeeka1, Jollo.1D hän b1J~Utti, 

et1il. JO :pel.kki aJatusk1n :pakotteista l'liIdI. kanbj stutt.1. niiden 

.ejlJMD!,&ubal]e tuotta.n er1nana1 S8D. vaaran vuoksi, Joskaan Rae 

:paDJalla ei tul1111 niissä ol--.n al. osaa eikä arpaekaen. Hän 

blloJIButU .s, että lCs,paDJa :p1tkäW.st&n Ja va1ka1dan neuvotte

luJen .1i.lkeen äsketäin oll allekirJ01ttanut uudan ka.u:,ppLs0I>~ 

san 8aksm lrane_, Jossa 7ks1t71skob41tta1n oll saatu JärJeste.

ei ka1lr1d ~ Ja 8alr;pn 'Vällse_ kaup.J 1 j 88_ suhteet. 

ltuteD tunnetta on Saksa. 88lBDJal.a1.steD. UJotte1clan tärkeia

:piä kull1ttaJaa.1ta Ja ostaa etank1n 8Otatarvikat,eol11 ~~ var

ten .l'1IUVlt~_ 1IIiiirä_ raaka-a:1.ne1-. _anJuta, Jcm1ra nanti TU

_ woe1& lrulJ_ cm huGla.tta'9Ut1 tuD'WmI\, .1ot.l BcaDJa t;u. 

a11n ..... kkauksUn SeJqpt Iran, • 

-uåc e1~_ LaIdoaD MU.'YOt~ut ola barät1iiDen ~ 

lnyw10ta "IllA. lIal.l11iuap1D~ lab4a_ oa_ Id.lW ~ 

w1~ u1aa1a, kIm __ ODOBiU------ ~t 1ft olata 
oiaLåoleM' nas on, lI1lI& _ 'ft ldlI& y'b 

-r', __ """Id. ~ olÄU& JIuroo.puaa Jad,-ben ol1a1 -ml-

Dä aJa ____ .1atlaa e1JI& toi ...... JUWIW' ... ~ 



byväks1 I18U9'Ottelutiati ollut, Saksan kunn1a. Jo vaaUi Hitlerin 

robJcee.a otetta. Tilanteeseen suhtaudutaan 1;äya:l.n rauha] 11 seaU Ja 

lnltWtutetaan, ettei sellc;kaus tule Jobta-aen niihin seurauksiin, 

Joita toiset toivovat Ja to1ae't I>8l.låiävät. Suassa yhtaydeaaä 

byblåi.tään er1!'!Oeft1san ld.1hkeäsU Neuvosto-VenäJän k:1:Ir;pIJu\Dl, Jane 

ka väitetään :p~oso1nem ~ sekavan tilante.l omien "t;aro. 

koi tlw,par1anaä lä:p1aJamiseks1. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No. 52l/99/l936. 

)(adr11a1asa 2. lliUvi:Dä lmhtikuut& 1936. 

Jo ) 7 I tt-{. -j, ,~(, . 

/ - /, 
.J /"1 

Ulkoas1 3i ","1 n1 ster1ölle, 

T"åtan on mimtl1a kl.mn1a lQ'ötällittää sait

SEIIIÄnä. lI:appale.- lradriid1n läbetyattän raportti No. 10 

koskBVa. 

T'!1'11PtoJ& Ipnt9QD neuyot tall1' et.e. 

.......... 4..s>o •. 
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~~<U~. . ... SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 1.0/1936. 

Kadri1d.1.ssa 2. p:nä hllht1. .. kuuta 19 .... ·36. 

As i a : 11.1l!!lB"toJa IDntoon neuvotteluista. 
. . . 

.................... _ ........... ...... ....... ........ -............................................ . 
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K1m. Espanjac valt1om1n1ster1. llalas:1 IDntoan reuvot

te1uista, ~ eräs virallinen t.1.~toto1m1sto tääJlä lläI:eltä 

J.ybyttä lausuntoa. EspmJan osall1stl.lll1sesta niihin sekä Iooar

non soll1.Jnukaan r1kkom1Ban Espanjalle mablollis8St1 a1heUtta

m1.s ta vaikutuksista. 

Sefiar Baro1a. auostu1k1.n 1)YJlltÖÖll Ja kuului. bäIum lau

suntonsa kBjkessa lakoanisuudessaau seuru.va.stj.: -AocaJI.Pllssa- . 

mant rigoureux das eng&gEllD3nts cantract~, ref'Us 1rr8vocable de 

1'Rspagns d 9 &8S1I11&r de nouvelles r6Sllons&b111tes CC111118 con

sequ.nce da mod.1:ficat1cm.s d. 'attitudes da 1& pu"t de 1)111 SnD.ces 

sigl:at&1res du Pacie de la. Soc1et& ele Nat1cma- • 

Tämä lausunto käy tä.ys:1n yhtem täällä yle18881;,1 val

llts8'IaD käs1tysJcannaD kanssa, Josta r&llOrt1ssan1 v.k. aa 1):1tii. 

t1edo1t1n, D1m1ttä1D että :Ial,l&DJa, JhtJ]llii.1lä lDoanlc:lIl sop1JmJke 

.. rlklrClll.1aerrt& lausuttuun moraallseen tUClliOOll, on te1mJt 

tehtäWnsä Hkl. et" lIqaD.jan oaalllst,·'n., mabdOll1a11n ll&

kDtte1s:11n Saksaa ~aan OIll101asulJettu. 5IIi käs1.tyabnta 0Il 

D11n yle1nm .1& 1)1deUin sitä D11n lwmnoll ' '-, .tte1 valt1~ 

.m1st&r1n lausUIlto barät~ msaiiiin laM-. mit.ään kMnan-

JAK ELUOHJE: 
Jakeluohjemalleja: 

T.v.lllnen. 
T.vallln.n ja lIalkal ... .... mlnlsterlGlle. ... _ .. _ ....... _ .. _t .. ~.y._~ .. },. ... 1_.1 ... D._ • ... Jl ............. . 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
Ei ulkom •• edu .... kaen. mutta ulkoul.lnmlnlat.rIGn tledol-....... , ...... _-_.~._ .... _ ......... _-~--_ .... -.-_._-_ .. _--_ ....... -......... _.-

lukalln. 

-_ .... -........ _ ....... _ .. ................... -.. _ .... -.. _ .... -....... --_ ........ ........ . 
UE Z: A , . 
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Kirj oittaessaan Loca.r.non sop1muksan r1klcOmisest& on 

lehdistö yleeosä noudattanut :puolueettomuutta. ja. asiallisuutta. 

Sä.vy on luonnollisesti riippunut kunkin lehden SlDmnasta ja oi

keistolehd1stösaii on Hitlar.ln menettely saanut ~tä. osU-

88Sl. 

~euppa sauraa lyhyitä. otteita. eri. :puolua1s.11n lukeutue 

Vien laht:ian laUS\DlD01si&. käytettävissäni olevina raps!gmnom1na: 

H&ll1tWmElll (kansanr1.ntamaD) äänenkannattaJa El Liberta4 

Joittaa: ·-Noua aVOllS demaJld&, en DOua amant da :patiance, 1 . 
:plusieu.rs. :po11 tioiana es.pagnola, que noua oroyana vera&. en 1& 

:aatier. en ra18DD das obarse. qu-Us cmt amry~, qualle vaJ..ur . 
CIIlt 1_ tr&1t&a iDterDa.tiCID&UX 1IPr8a avo1r brial, mis en :pi~e, . . 
oelui de Ter_U.las et cloW, s1 l-an vaut, UIl 000» da oan1:t d&ns 

oelui da Locamo.· 
. ... 

• - lIh b1m, 1_ boIaIDea a qu1 nous aV0D8 eu 1 ·heul'euse 

14&e da DOWI adresser, ont ~: Voy. voua, Je le regrette, 

ma:1s .. situaticm, les circonst&n08s, 1& gravit4 de 1& situation 

m'ea;påchent eto. etc. _ • 

·-Noua allcma donc ~:paDdra no\5-_e. Qualle valeur ont 

lea traitu 1IiIr8a ce qu1 _t arr1ve a caux de Tara.:1l1_ et de . . 
IDa.me? AUClme, oroycma,..nous •••• H1.tl.C' & 8Dl.ev' toute valeur 

&UX tn.1tU intem&ticmaux.-

Tapum1 e~ -na'" stolaht:l. n LLber&J. 1&\IIIUI1: .-JA 
... . 

_b1l.e f1.u1 a oon4n:J\ 1'~ ou. IICIID. &CQ'Y'C' .. " & De lIU . 
-.:J.a'-1r iJltlsral-." lea NO __ aooorc1a 4e la14res, en le 

41s1r de reÄer 4~ 1 UII8 1u1ite 11m De 1-.a'ecte :paz- 41-. . 
rec"-". o. t.U1 1DII1.t..1a 1118 a1 el.le iJltanaa." c1aDa 1. CClIlt'l.1~ 

1t.lo-e~, oe De ~ 1M .,.. protlpr UM _t:1aa ocmtre UDe 

1.JlVul.c:m, ma1. pNr ~ 4ea iJlterlu lIUr 18 I1l BlAIu. Jfa1a, 



• 

• 

en aout 1914, 18 1Ieu;p1e britamU.que se dressa debout. ~ :P&X' 1e 

tr~s nob1e desse1n de 1utter contre UD8 1nJust~ce, :pour lIrotl-
, ~ 

ger 1& Be1gique vio1ee llar 1 ~.u1emagne kaiser1s.te, :pour 1ea 

m&nes ra1.sons que 1e Oabinet BaldJr1n ne veu", :pas Daintenan" mettre 

en caus:e lIour 1m.Poser a Hitler 1e respect das tra.1Ms-. 

Ya:paam1 e l1nan kaskustalaht1 Intbrmac10nes kirJo1ttaa: 

--oODllle 1 ~j;ogleterre a. toujours 1'&1t honn8ur å. S&. sigoa.ture, on 
, 

ne sa.m:a1t :peIBer que le ca.s se :pr&Jent&n"" 81.la la.1sseraU 1& 

Fra.nca da.ns Pa:venture, BaDStenir 188 ensageman_ :pris. SOll d&

sir de :pa1x ne Para;p3chera. J)&S d'tfpu1ser tous les moyana :pos81be 

188 :pour trouver \Dl accord daDa oe sana, 11 n '., a :pas da doute 

qu'e1l.e suivra. la. l1gne t1'8.o&e 11 ~avance-. ___ 
• ~'y--~ 

lÄhinnä keskulrta& edlBt&n.. '~mätn_ Xl. Sol lausuu: 

-·n est naturel que la. France ent1ere dlsire \Dl long ma1nt~en . 
en vigueur du traite da VersaUlea, ma1s 11 en d.e måme natural 

que l'.u1-agne as:pire .. 18 rompre J)Our se dål1vrer da l1ga.ture. - . 
En ltal1e, nanbreux aont eux qu1 J)9nsent qua s1 le8 trait'8 

ebranlent 1 '\Dl1 t' moral.e d.e 1 'Xurolle t 11 f'.ILln eo ra1n CIII18sion.· 

--an ~eterre, 1 'OJ)1n1.Oll , en ~ral, se an11"este 

centre 18s lIints da VU88 rig1cles a1.lJqwl.a 1& J'ranoe ne :peut re

DODCer, 11&18 que d'autre& na.t1cma, ele leur ootl, ne J)9uvan" J)&r

tapr". 

lralt1ll1s8ll o1kB1st.oD. (ka.toollsan kansanllUDluec) 

UDM!lcwmat1iaJa Bl. Deb&te ldrJoitta&: -.1& reuD10n adraord1nai re 

4u Ocmaell a ~ __ ct te1'll1Dl sås tra.vaux .... J)81Da fi .... 

&J,01r. Le J)l'1Do1.:pe "'autori'" 4e 1& I.i1.&U 48a BaUaaa .'en roztUi' .... elo", .ua DGaa D8 J)IIUICD8 l1U pJUr oela Q.1I8 oelle-c1. 

4M'1amIa J...s.. 1111 1DÅ~ lft1fo. 4e lIMU'ioaUca wm4,.1e.-
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·""1'an~ qu·U existera. les intrigues, les &go1smes et la. 

polit~e de certa.1nes l)1llssanaea qui st1m.Poseron~ 8UX' autrea, la 

L:1.gue conUnuara. a. etre le måma mirag& art1f'1c1eux que quand elle 

:tut :t'onä.&e. 

llonatidsteJa lähellä leva. A.B.C. ldrJo1ttaa.: --Le ~sul. 
tat &ta1~ p~vu. Puisque parsonn& n~'ta1t dis.pose a. e~loY'er des . 
mesures coerc1t1v;tes contre ~ 'J.llarnagne, U eta.1~ åv1dent que 1& 

seula ver1:t'1O&.t:lon <tue celle-a:1. ava1 ~ v1iolEf' le trai tl de Versa1l • 

Ies, n'alla1~ :pas amener Herlin a lI1Odi:.e1.er son a.tt1tUde.-
, 

--Il :f'au~ :proclamer s1nc8ramen~ qua Hitler a ag1 avec 
, 

la p1us gra.nda bab111 ttf, avaa une ],1&I':f'e.i te connaissance de 1& 

men1ial1t1 britann1qua et que:, :pa.r consåquen~, U a. gagnlle prooos •• 

Kuten Däistä leht1lawrunno1ata. bavait&an, ei nUssäkään 

pUhuta mitään Espanjan suhtautumisesta. asiaan, koska. EspanJalla ei 

s11Dä kakota. olevan muuta osaa.. kuin s1vustakatsel1Jan. Selkkaus 

on Tål1menm zoon1n e11 s11& _anJan intress1:p11r1n ulko:puolella., 

Joten 811ban suhtaudutaan täysin lIha 11:1 sest1 • 

. 
~ ~.t......-...J. ............ ....o:j) ........ ~ ........ -..o.... ......... _ 

I 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Kadr1id1ssa 16 1>- huht.t.tuuta. 1936. 

No. 58l/ll2. 

Täten on mimJ]]a kunnia JD;JÖtäl11ttää sait-

aamäni. kappaleeca Jra.dr11d1D lämtJStän raportti No. 11 

koskeva 

Presidentti Ngal. 7.emrap. y1ral1iawppP-

"":," 
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lIadr:t4~.~........ . ... SS A OLEVA LÄHE TYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o ~~~. 

lla.~1Q1 ... ssa l~. p:nä Auht1 ..... kuuta 19 ..... U. 
II '/ 

I 

As i a : Presidantti Aloala. Zamo- .... ..... 

..... .......... .... ran yiraltaJ?6Jlp . ............................ .. .. 

T.k. 7 J)ä1:'lää voidaan täydellä syyllä ;pitää ESllIDJalle 

histor1aJ 11 saoa. :Päivänä.. Tosin olivat Jo kauan va1l1nne et ki

reät välit ;presid.sntin ja vasemmiston väli Jlä antaDSet. aihetta 

otaks1pni selle, että vas9lllD1sto äskeisissä vaaleissa valtaan 

;päästyään tulisi kobdista.DB8ll by'o'kkäyksensä pres.identin virka

asemaa kohtaan, mutta. että ta;pahtumat olisivat kehittyneet 

sel.laiseJ la DO:P9ude1Ja, ettei sitä voitu verrata. edes sllhan 

no;peuteen, jolla. vihattu kuningas aikoinaan ;pakoitettiin luo;pu

maan kruunustaan, si. tuilldn JOI1ra8D saattoi aaVistaa.. 

Cortesin kokoontuessa. ~.k. 7 ;päivänä oU jäDn1tys 

äärim1Jlään. Kuoleman. hilJa.1suudan vallitessa. esitti sos1a.

UatiJohtaJa. Prieto -lm.nsanrintamm- l'Uoles~ Jolla on abe 

8OJ.uutt1nen enemm1stö oorte.s1sa&, päätöslauselmaD, jossa. todet. 

t11n, että ta_ullan ;presidm:t1.n v.Lae tamm1ku1m 7 »:nä an

taa. corteatn bajoittamispäätös ei ollut väl.ttämät.än. Päätös

lauselDBn by'väkaJJD1,naD., Jobon r11tt.1 ykB:1nk8rta1nal en"",,1stö, 

tiesi ball.1.tuBD1oc1 <m mukaan 80 i;pso ;presi4BDtin v1ral~cm. 

Kesk:l.telu asU neljä tuntia. Ja ebdotett11n siinä presidantt1ä 

Jäb1mIÄ oleftD. keskustan taholta komitean asettamista tutk1eeD 

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjemalleja: 

_ ............ _ .... ±._~ . .Y_.~_~ ... ~ ... ~ .. ~ .... _.~ ................. . 

UE 2: A .. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIelkal .................. mlnlat.MIIII •• 
EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukalin. 
EI ulkomaaedualukaen. mutta ulko .. lalnmlnlat.rllln tledol

tukalln. 
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nyt bänan v irkaansa liittyviä valtuuks1a., mikä ehdotus kuitenkaan 

ei saavuttanut kannatusta. Kuu osa. keskustelua oli Ulkopuolella 

pääk:ysymyksen ja muodostui välien selvittelyksi oikeiston ja va

seum1ston välillä, ilman että ainoakaan cortesin jäsEn olisi rybe 

tynyt. presidenttiä puolustamaan. Kello 22 tapahtuneessa äänestyk

sasssä hyväksyttiin päätöslauselma.. 238 ä.ä.mllä 5 vastaan, 175 

cortesin jäsenen (o1kBisto Ja suurin osa keskustaa) 

äänestyksestä. Kohta äänestyksen Jälkeen lähti cortesin 'pUlltml.l.W:U5i 

tö, cortesin presidenttiä lukuunottamatta, Jonka presidentin vi

ran tullessa avoimeksi on ballltusmuodon mukaan to1m1ttava väli

a1ka1saca presidEnttiDä siksi lamnas uusi presidentti on valittu, 

viraltapanmm presidentin yksityisasuntoon saattamaan cortesin 

päätös hänen tietoonsa. Alcala. Zsmora kieltäytyi kuiteok1n vas

taanottamasta lähetystöä, perustellen kiel.täytymistään sHlä, 

että hän Jo 011 levolla sekä. ettai hän ollut velvollinen beoldlö

kohta1.s9St.i w.Btaanottamaan lähetystöä. lfå1nollen plhemfehisto1.lä 

ei ollut. muuta. DaUVoa kuin siirtyä presidentin 11 nnaan, Jossa 

presidentin siviil1kanslia.n :päällikön läsDäollesBa laadittiin vi

rall1nen as1ald.rJ&t Jossa tOdettiin, että cortesin :päätös 011 

asj annnJlcaisesti saatettu 4J.oala. ZaEran t1&tocm. Pubem1eh1stön 

:palattua. cortes11n Ja ensjmäjsen varapm.ieben joht&esS& :puhet 

luettiin mainittu as1.ak1rJa, minkä jälkeen W.lja1lra1nAll ~.nNl.&.u.aI""" 

ti astui istuntosal1in oartes.1n Jäsenten nous'tess& seisaalleen Ja 

tarvahtic biiDtä ra1.lmT1n el.äköän hulldo1n. Tämän jälkac istunto 

Jul1stett11n päättJllBeka1. 

'faaa.uan :pras1den~ Viral ~ koskevan lqaJlll'kBen 

käs1t~ 011 ~ ainoastaan kuusitunt1a., niin tava~'" 

k11ret. 011 a818... :pi4at1i)". Kun eräs saDQIIIBl eht:lJl1e8 18 "tDIiGI1 
'lfu/ 

:päätJttJi 1i1ec2Ds1iel1 oar1iaIELD D8stor1lta., kre1v1 'Br-ep"..."ta, 

Joka maark1an a1 Jcpm. ou. a5 kertaa. ollut ball1f;nn_ .1ällRDtlli, 
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hänen vaikutelmiaan sen jOhdosta mitä 011 tapahtWlut, vastasi 

hän, JOA e1 su1nkaan ollut m1..kään Aloala Zamoran kamlattaJa, 

että ta:paus oli ennenkuulumaton sekä että Alcala Zamora ml.kBin 

:päivälleen viisi vuotta. s1 tten oli ~lle ma1n1nnut antaneensa 

ktminkaalle a.1kaa. saman l)ä1vän auringon laskuun saakka lUOIJUak

seen kruWlustaan, joten 011 pidettävä kohtalon ivana, ettei Al

oala Zamoralle itselleen annettu edes niin pitkää armona1Jcaa. 

Va.:1.kk& olenkin a.1.ka1.samm1.n toisessa yhteyäassä kosmtel

lut ESPanJan hallitUSlll1lOdcll k.o, ta:paukB:essa sovellettuja sään

no'ks1ä, 11enee syytä ääDastyksen tuloksen selittämiseksi lausua 

niistä v.lelä :pari sanAA. Hallitusmuodon mukaan voi presidentti 

valtakautenu.n kahdesti hajoittaa cor1ias, DIltta kun tämä toisen 

kerran tapahtuu, on uuden cortesin ensimäisenä tehtävänä lausua 

mielensä siltä, oliko ta:pahtlmUt hajoittaminen välttämätön. Jos 

tällöin :päädytään kielteiseen tulokseen, kuten nyt taIlahtui, 

seuraa siitä autanaattisesti presidentin v1ralt8jpBllO. 

Itse :pääas:1& eli oliko nyt todellakin kysymyle;essä 

cortesin haJoittaminen on täysin riidanala1nen ja on as1as'a ole

DaS8& byv1.n eriäviä mielipiteitä la1ntulk1ts1ja1nk1n ke~sa. 

lL.m. on Alcara Z&mora, Joka itse QI1 valtiooUBudan professori, 

jOhdoIIIllub1 sestJ. :pi~ ki1nn1 81i tä käsityksestä että kySOVlQk

seasä D7ti 011. ens' mÄ' seIl cortea1n haJoittaminen. Kun bäu n1m1t

tä:1n emi kerran vumma 1933 kqtU lILJoituavaltaanM, kobd1.stui 

tämä :perustus'akia säätä-rän JcannlllskokoukBaD baJoitt.am1peen, 

Joka. JIDDal"ld.an luh18tuttiu& kutsutt11n koolle ly.t.i_,n ~alle 

t&anl.t;alailWl b&l.l1.t,_mon, mutta Jolla, 8ea~nMD a1D1tun 

telltävin lo:ppum 1RlCIri1ie1iuka1, kialtqtJ1Jd,Jl _nsåiatä haJalle Ja 
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vasemmiston vaatimuksesta, jolla siinä oli anemmi stö, jatkoi l.a1n

säädäntöt.yötään kunnes Alcal.a zamora sen haJoit.ti. Jotta hallitus

muodon k.o. art1klasta olisi saatu täys~ arvovaltainen tulkinta, 

ehdotett.iin :pyydettäväksi lausuntoa perustuslaillisia takeita kä

sittelevältä tuomioistuimelta (eräänlainen valtaktmnano1keus), 

mutta tehdäkseen tyhjäksi lcaj kki yrityKset.k1n tuollaisen lausunnon 

hanlddmi seksi, sai vasemmisto DII..nltam1a :päiviä eIlIl.en presidentin 
~ 

viralta:panoa yllätt.ämäl.lä cortesin :päättämään, et.tä kysymyksessä 

oli toiDen haJoittaminen, minkä jälkeen :presidentin kohtalo oli 

lo:pull1seati ratkaist.u. 

Vas8llllDi.s.ton tavaton viha Alcala zamoraa kohtaan on Joh

tanut toimeo;piteeseen jOka, puhumattakaAn sen epävarmasta jur11-

disesta :pohjasta, sitä:paitsi on täysin e:päloog1ll1nen. Äske1sten 

vaalien tulOkset., jossa vasemmisto, kuten tunnettua, sai SUUDIlat

t.anan vaaliVOiton, osottavat s~vää selvElllll1n, ett.ei hajoitettu 

cortes, jos sa oikeistolla oli vankka Em8l'IJlIdstö, eDää kuvastanut 

kanSNl yleistä m1~i:pidettä ja että Älcala Zalooran t.o1men:pid8 ha

joittaa cortes siis oli täysin pt.i kail aan, joskin hänen hajoit

tam1s:päätäksensä IOOtiiv1t olivat vallan toiset kuin halu myötävai

kuttaa vasemm1ston :pääsemiseen valtaan. Koska. hajoittaminen sitä

pt.itsi osot.tautui vasemmistolle aivan odottamattoman eduJJ 1seks1 , 

0lia1 heidän kaiken 10ogf1l11PJ1111 an Dimessä :p1~ katsoa Aloala 

Zamoran hajoittam1s:päätökaell o1kautetulad..e1.kä, äänestämättä :päin

vastaista :päätöalauBelIaa, kukistaa san henki J cm, joka to1.uwi

tel.läiin oli ~tä"Va1k:ut1illnut heidän :päisam1sec uudalleen valtaan. 

EUittäaaä selltyks1i. 'ftB_1a 'ticm manet.tel711_ on ensi

s1J&isesU k:1l1m1:tiet1ii"fl hlKlliot&, paitsi _"eJ Jälm8k_t.el.tUlDl pe

rustn.]akia Jläiu'"fI1lJcaDMJl1.lmkDuJaJm baJoit.1iUI1aec, Jcmb. toi • 

.au;p1teE lIaut1i& 'ftII-at.o Jh4ellå 18101)]. _t.t.t a1lloiac 

ftl1i&-.. DM, JQÖII aUban, et1ii.uoala Zamoran l:alll1is.utQa 
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kiistämättä on ollut verrattain des:poottinen, Joten sen yleisesti 

Ja myös \ll.kopuole lla vas8llBll:iston ei ole katsottu olevan SOl)USoin

nussa Rs1BIlJan darnoJcraattisen 1)9rustuala.1n hengen kanssa. Erikoi

sesti on :presidentin menettely viime vaalien a1 kana suututtanut 

laaJoja. :piirejä, koska oltiin tieto1s1.& siitä, että hän ka1ldn ta

voin koetti 'laikuttaa vaalien tulokseen, tarkoituksessa saada syn

tymään bäDan vastaista. asemAAnsa tukava vankka keskus.tapuolue. Tä

mä yritys epäonnistui }ruitenk1n täydellisesti keskusta.:puoluecm saa

dessa 81 noastaan 5 Jäsentä cortes1in. 

)[utta. 011ceaJ leld.n suuntautuvien puolueiden keskuudessa, 

:PUhUmattakaAn monarkisteista., ei presidenttiin lQ'Öskään suhtauduttu 

SJmlll)8&ttisest1, syistä, jotka osittain käyvät 1lm1 edellisestä. 

8e se1.kka, Joka täydellisesti rikkoi välit hänen Ja oikeiston suu

rimman :puolueen, katoolisen kansan,puolueen välillä, oli presidentin 

ebdoton k1eltäyt~ antaa hall1tukaeo. muodostaminen m1n1tulle 

:puolueelle, joka af kanAan oli cortesin suurin :puolue. Koskei oi

keisto kuitenkaan tahtonut yhtyä vasemmiston päätöslauselmaan, 

osotti se mialtään presidenttiä vastaan pidättäytymällä äänestämäs-

tä. 

Historia on aikanAAn antava objakt1ivisan arvostelun .u
oala Zamoran toiminnasta EspanJan presidenttinä, mutta jo nyt voi

daan sanoa., että bän, kaikesta vajava1suu48staan huoJ.1Datta edusti 
( 

hl1c:.attavasti S\.llllWIp1a sine1l1 s1ä arvoja kuin De, Jotka ovat bä-

Det ~ k1vittäneet, ~ et~ bänm :POiatum1sEmaa niqttämöltä. 011 

suuri voitto niille aimJrs1Jle, Jotka DlQään valIIIia"taTat ,"-mi_ 

lI1n voittokn]Jma BapmJaaaa. 

Uu4m ~ w.al1 tap.htuu eaa1 toukokuun 10 :p:1II 

VaaliD to1m1ttaTat oor1iealn Ju.uat JhQealli 'Val1taiJud.esten kalaa .... 
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Joiden lukumäärä on sama. kuin cortesin Jäsenistön. Suur1.Dm:t.t 

mahäo1l1sUlldet tulla valituksi lienee sos1al1st1sllla pro:f'es

sorailla Besteirolla Ja d.e los R1.os tilla, Jotka molemmat lcuue 

luvat sos1al1sti8ll maltilllsenrpum ryhmään • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No . 588/115/1936. 

lfadriidissa 18 :päivänä huhtikuuta 1936. 

n '71 !J . 

UI II : , .. 

c" 1 Ulkoasiajnmin1ster1ö11e , 

Täten on m1nulla kunnia IIIY'ötäliittää seitse

mänä ka:p:paleena Madr1idin lähetystön ra:portti No. J.a 

koskeva 

Sisäpoliittista. tilannstta Espa.p.1assa.. 
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. ~~~~ ............ SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n: 0 l,2.,(l9~. 
}3 11 / t 4.. se . 

~!U;sa .. 18 p :nä huht1. .... k u u ta 19 .... .36. , --

Asia: Sisäpol11ttinan ti Janna ........... .. 

................ Espan:!YM· ................. ....... .. .................... .. . 

Lukiessa tänne saalluneidan 11) komaa) ai sten lahtien vä ... 

ritettyJä selostuksia viimeaikaisista tallahtumista Es:panJassa, 

~tYks.an, että EBllanJa. tätä nykJ'ä. olisi vähintäin yhtä krii

tillisassä asemassa kuin VenäJä Kerenskyn v. 1917 tullessa val

taan sekä että kOIlllJlmism1n valt.a.anI>ääsy Es1>anJassa olisi J.äh1. 

tuJ.evaisuudessa oclotettavissa. Täällä l)8.ilam :päällä ei tilan'" 

netta, ainakaan toistaiseksi, arvostella yhtä synkin värein, 

lukuunottamatta eräitä monarkist1s1a. piireJä, Jotka, Ja täy

dellä syyllä, :pelkäävät, että vasemmistohall1tus tulee heitä 

kohtelemaan verrattain radikaal1sesti, m1kij.11 koskee heidän 

ba.llussaan olevien suurten maaCJ'Da1 suuksien Jakamista t1latto

malle väestölle sekä heidäll täbän asti milte1 veroista. vallai

D& olleiden sUUIlD&.ttam1en varallisuuksie.n ankaraa. verottamista, 

joissa.. suhteessa Jo on ~tyk1n to1menllite1a11n. Näistä pii-. 
re1stä onk1n vaali en Jäl.keill8Dä 81 kana tub&Daia :Paennut ulko-

maille, vieden ml1'1mna8ll suuria rahamäär1ä, Ja nykyään he 1".Ä· ....... 1~..ii .. 

Yät Etelä 'Ranskan Ja. PortngaJ1 n hotellit Ja lqlpJl)81k&t, lte.re 

toen b&lull1s1l1e kuunteliJoilla mitä rä:1ke_iä mustamaa'AUp 

s1a tänlä1 stm 010J8I1 keh1tykBeati. )fålli s8D8&tiouu1iiset Jul-

JAKELUOHJE: JakeluohJemaUeja : 

_ ... _ .............. _~ .. ~_.y._~ ... ~ ... ~_ .. ~ .. P.,_., .. ». ..... ... .... . 

UI 2 : A 4. 

TavalII""". 
Tavallinen ja ""kai .... .. miniaterllllle. 
EI ulkomaaeduatuka.n t ledoitukailn. 
Ei ulkomuaduatukaen, mutta ulko.aialnmlnlat.rilln tiadoi. 

tukailn. 



kaistaan sitten ulkomaan lehdistössä. Eräät monarkism1n ajoilta 

täällä ol8Va-t v:1.rkaveljeni, joilla on ollut ja edelleenkin on mitä 

läheisimpiä suhteita monarkisteihin ja jotka aluksi ottivat täy

destä heidän k.auhuI>~a, ovat aivan avoimesti minulle l!IY'ÖIl

tänaet erehtyna8D.Sä sekä. nyttemmin kuuntelevansa mitä suurinpnalJa 

resarvatiolla monarkistilliireistä tulleita tietoja. 

Syyt, miksei oloja täällä voida verrata Venäjän s1110i

si.in oloihin, ovat hyvin yksinkertaiset. Jo se se1.kk:a, että es· 

• panJaJ.a1.sen Ja venäläi sen luonteess& on niin tavaton er1la1suus, 

• 

. espanJala1.n8Dban on tunnetusti llitlåilla kehittynyt 1.nd1viduaJ.1sti, 

tekee sen, ettei hän ole lai nDan altis laumavaisto1l1e, kuten 

venäläinen. Yhtä. vähän voidaan Azafiaa verrata Kerensk:yyn, heidän 

luonteensa ovat miltei aivan :pä1nvasta.1.set. Azafia ei suinkaan ole 

minän idealisti, joka katsoo onsaensa ruusunhohteisessa valossa, 

vaan suuri kri'n1.kko sekä kylmästi harkitseva Ja rohkea Valtiomies, 

Joka uskaltaa. suoraan lausua Julki mielllliteansä, lmoliatta siitä. 

etteivät ne toisinaan miel~ edes bänan k:aIln&ttaJiaankaan. 

Kun eräs o1.kBi8tolai naJl tuonnottain cortesissa kysyi 

Azana1ta, &1..ko1siko hän tasottaa tien kOllllllUDism1lle Bs:panjaaaa, 

vastasi hän, että kysYDl1B oli niin naurettava, ettei se oikeastaan 

kai'V8.DIlU't mitään vastausta, mutta. koska qSYIQa kerran 011 tehty , 

ei hän myöskään :pe1 ä nwt tUIDlUSt&a sitä, ettai hän ollut ]mmmm1 s

ti, Joten kysJDll8 sel.l.a1aanaan oli :perustetta va:2lla. Ea1markld.nä 

bänan llelot~ta es11ntym1aestäiin vo1c1aan mainita. bäDan laus~ 

tons&. siitä, et1iä b.all1tus tulse v11l11818'ti :p1l.kkua Ja ll:'~wttii 

JQ'ötc toteutt.amun S8l1 öb.,1elmaD, .1cmka -ona.mr1ntaa- laaU it

sel.lMll vaale1ll1D aan1iäesai, anta, ettei tuohaD obJelaaD lQÖa

käin tulM'.:2 11 en-Iin 111 1"] Jrkua e1ldL ll1stett.L 
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TållAista taustaa vas taan arvosteltuina saavat myös vaa

llen jälkeiset järjestysbäiriöt ES1>anjassa oikeat mittasuhteensa. 

Niitä on ennen kaikkea ::punnittava ::psykoloogiselta kannalta. Täl

löin on otettava huomioon Espanjan työväestön erinomaisen alha1-

nen sivistystaso sekä ennen ka.1.k:kea maatyöväestön asema, joka mo

nissa suhteissa on muistuttanut maaorjuutta, sekä lisäksi katoo-

118an kirkon johdonmukainen ::politiikka koettaa :pysyttää väestö 

niin suuressa tietämättömyydessä kuin mahdollista ja, rikkauksis

t~ huolimatta, suhtautua ky1mäki sko18asti kaikkia1)a esiinty" 

vän hädän lleventämiseksi. Klm työväestcmssat maaseudulla yhtäk

kiä totesivat, että be:1kä1ä1 set olivat J)äässeet valtaan, eivät 

he malttaneet odottaa niitä, useinkin ::pitkälle veDJViä lainsää

däntötOiDenpiteitä, jotka olivat välttämättCiaät heidän saattami

saksean o1keuks11nsa, vaan ryhtyivät OUIBnkääenoikeutean, joka lä

hinnä esiintyi maatiJ.ain :pa.kko-otoissa, kun taas katool1sta kirk

koa kohtaan kauan kytenyt v1ba sai ilmaisunsa kirkkojen ja luos

tarien :polttamisessa ja niidan kalleuksien ryöstämisessä. Ja kun 

työvälti tällöin vastassaan tapasi. aseell.1sia f'as1stijärjestöjä • 

ei verenvuodatusta eikä ibm1subreJa voitu välttää. 

Koska. myös Jradr11d1ssa tällä viikolla tapahtumista 

väJ1lmhtauksista on leVitetty b;rv1n liioiteltuja tietoja, sallit

takoon niitäk1n tässä yhteydessä lyhyesti kosketella. Asia sai 

a]lomaa sii1iä, että eräs j\1O:pUDl1t mies tasavaJ.J.an vuosi:pä1viJii 

t.k. 14 :p:ni :pidetyssä sotiJ.as:paraatissa sä1lqttääkseen yleisöä 

beitU :pres1dsnt1n ait1an alle aivan vaarattoman pa'*Jnwonn1ne 

lEm1 tbl :pclIaI1 räJiiht1, Bä1kähti~t siitä ratsut :prelta.,tin saat. 

tuel.a sekä t7äDtqty1~t yla1.aöi lmh1u.n, joka Jout'IJ1 :pakokanmm 
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valtaan, vaatimatta ta:pahtuma kuitenkBan ibmisubreja. MyolleTlDDin 

:päiväJ..lä syntyi tavanmukaisia aseellisia yhteenottoja fasistien Ja 

kammmistien vä.l.illä t joiden. yhteydessä yksi :poliislluutnantti 

ammuttiin ja muuta.m.1a henkilöitä baavoittui. Kun mainittu :po1118i

luutnantti seuraavana :päivänä haudattiin, &IIDI1Utt11n useista. ra

kenteilla olevista.. rakennuksista bauta.jaissaattuetta kohtaan, jol

loin viisi benld 1 ää kuoli ja kOlm1senkyJlmentä haavoittui. Koska 

kaDmunistit väittivät l' i stien :provosoineen laukaustenvaihdon, 

Järjestivät he, vastoin j ohtonsa kieltoa/ mielenosotuksellisen 

yle1s1.&kon lladr11d1ssa eiliSl'äiväksi, aiheuttamatta lakko kuiten

kaan vä.l1koh1öa.uksi&. Tähän ra.jottuivat tämän viikon järjestyshäi-
I 

riöt Jradr11dissa. N~1I...un on rauha täyBin :pala.utettu. 

Samana :päivänä lam am.pum1nan ll.O. haUtajai8saattuetta koh

taan tapahtui, oli cortesilla lltaisttmto. Tällöin oikeisto moitti 

Azaiiaa siitä, ettei hallitus ollut riittävän tannoklraasti valvonut 

järJestyksein yllällitäm1.stä. Azafi& vastasi täbän, ettei ollut mah

dollista edeltäl)ä1n. ryhtyä ehkji seviin to1maD;pite1s11n. intohimojen 

äkkiä 1lm1puhjatess& sekä että m1.malJak1D (tarkoitti Pariisia, 

vaikk.i hän l}a1kkakunta& mainipml") oli ta:pahtunut fl81D8D1aatu1s1& 

väli kohtauksia. extrem1st1.en väl.1llä, V1.ranama1sten onnistumatta 

niitä ehkjistä. Azai'i& lu;pasj. kuitenld.n, että ball1:tus tul.1s1 vast

edes tekemään VOitavansa, jottei 9JläJärjestJkaiä JIIU04Dsaa tai toi

sessa eoää toulia1 tall8htllmaan. Tämän jälkeen äänesta"1i11n luotta

_ laus. hal.l1tn Jrse1la. 

Ku1ilD adeJ läo18vas1ia. 8el.v1äi, ei lqS)Jqlal:esai ole ollut 

ka'lmm 1sUsc ftl.l.&nlI:uIIo to1J1M1Dl1&D81piDCL, kutm usea1i lll.lto

,"]a1 •• " ~ 09&1i vi1ttänee". ei edes JIIutlra., b&l.lltuavaltu. 

kohtaan ~1iV akt1o, TU1l )1cB1ncwan väl..1811 selvit"el.7 hsisUen 
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j a kOllll11mfstian välillä, johon ei ole li1ttynyi minkäänlaisia :po

lii ttis1a :päämääriä. 111 mll ] e muistuu tässä mieleeni keskuste.lu 

erään täysin:P&lvelleem englant1l&1sen am1ra&l1n kanssa, joka. lian .. 

Englannin Intell1gence Serv1cen :pal velukseSS&, Palma de llallorcassa 

syksyllä 1934 kohta. silloisen lokakuun vall&nkumousyr! tyksan jäl

keen. Am1raal.1 huomautti, ettei sen t l1kahllttaminen merld.nIlyi yhtään 

mitään siinä mielessä, että järjestys sen kautt&. 0l1s1 sa.atu vakau-

tetuksi ja :perusti käsitystään sillä, että ES];l&IlJan historia vuosi

satojen kulU8SS&. todistaa san, ett81 järjestystä yks1nkertaisesti 

kyetä yllä:pitämään. Jo espmJaJ.a.1sen tulinen luonne vaatii, että 

kun häntä kohtaa vasto1nkäym1nen, joka hänen mielestään on e:päoi

keutettu, olkoon se sitten rakkauilessa, :polit11kassa tai millä &1&1-

la tahansa, hänen on ratkaistava. se väkivalloin. T"åmän vuoksi jär

jestyahä.1riöt, a.m1raal1n mielestä, joita hän katsoi joDk:un1.e.1.s1ks1 

vältiämättöm1.ksi vara.vanttilleiksi tuIme:pur1cjm ks111e, a1n& tulisivat 

jat1mmaan Rs.PanJ&SSt. Vasta silloin kun Barcelonan kadu1lla ei :pi

tempään aikaan olisi kuullmut revolveril&ukauksia, voisi olla syytä 

• e:pä;1lnn, että jotakin vakavam,pa& oli teke:iJ Jä. Olen tahtoIDlt näin 

laaJasti seloata& tätä keskuste.lua., koska kolmivuotisan kokemukseni 

:perusteella BslanJan olois1;&. katson voivani. siihen tä7s1n yhtyä. 

llabutt.anna. merkk1J:lä olojan vast&j sella rauha 1 J j selle kehi

tykaella, voi4aau :pitää Jqös sitä Se;2kkaB, että sldsma sos1al.1sti

sesaa puolue.a_ l.J.ltu. käJ'4ä ilmeiseksi. 01kB1stosos1&listU In4&e 

1acio Pr1e~ jobdolla osottavU Jbä selvem;piä :pyrld..mykaiä erota 

Iargo Oaba1 leron Johtamista., Jmgmpmj.' a b1V1D l.äbellä olevista. 

vaa-mnj S'toSOs1.1 j ate1at& Ja nJOcJoata& i taenÄ' sen 17l:E.n. Tällöin 

lca1 Jdd BIID on fn II1ehm "fIJrfu:lJ:lc. 



• 

- 6 -

Koska. 11] kema1sessa. lehdistössä on tavantakaa ollut 

tietoja siitä, että tunnettu Bela K\m ol1si saapunut tänne järjes

tämään kOUlDJlm1 sm1n soluutuksen armeijaan, joka lienee hänen 

alansa., tiedustelin uutisen tOd.enlleräisyyttä eräältä byväl.tä tuta 

tava.l.tani tälcäJä1sessä Valtiom1n1steriössä. Hän vastasi siihen, 

että Bela Kun oli aivan liian viisas ~een ESJla:ajaan, koska. 

hänellä va.ma.sti 011 tiedossaau, että täkäläiset 1"a.sistit olivat 

I>äättäneet talll>&& bänet, missä hänet vaan EsllSllJassa tavattais1in • 

P.S. I.cpukB.1 voin vielä siV\JJDannarl ms.1n1ta, että ba.r

voin olen nähnyt kenenkään osottavan suuram,paa hilpeyttä kuin tä

käläinen Eng]ann1n sl.D.lrlähettiläs Norjan läbsttilään hänelle ker

toessa Oslon Af'tao;postanissa olleesta uutisesta, että Sir Henr;y 

Ohlltan olisi kehoittanut tälcä]äistä englantilaista siirtolamt.a& 

lloistumaan l!adr11d1sta, vielällä tar ut heille matkarahoJakine 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 1ladr11dias& 6 :pä1 'rinä toukokuuta 1936. 

No. 685/l31. 
Jy J 2 ! J. 2S 

Ul.koaSj a1 nmj ni ster1o.Je , (> { 

Täten on minulla kunnia .,.o'tä111ttää II 

lcawaleEma Kadr11din lähetystön r&,1)Ortt1 No. 1a1l936 

kosken 

Vaat,i 'ta Jswlpp'!!' htoa S!19.n .1a Ra-

pep1an vijJ1JU, 
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~~d4 ............... SS A OLEVA LÄHETY STÖ. Salain.en. 

RAPORTTI n: 0 1;Vl,9~. 

ssa ~ p : nä t~ .... kuuta 19 .. ~.~ 'y 

As i a : yast.A1PIA k'zm:a-.a1hto 81.-• 

.................... JaJAplap .. :riQ'11Ä . .................. . 

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

Bqort1ssan1 Ho. 4 v11DIe h81.J111lomn 1 :p:lttä koskeva Ta

l\D1ttaplUttean aiheut1iall1a T11VTtylas1i tuonn1n makS8ll1aesaa, 

lausuin, etä tUanne T01s1 1ulla sa1klr&perä1san barldnnan kDb

teekB1 Tasta 1I8&l1sku\m lop:pu,puolalla, Jolloin uus1 corlas oU

s1 eht1D7t kokoontua Ja 8"& luotUmusta nautt1va ball1tus tulla 

lr:alsUWo1dnksi. Koak& s1aä:poli1tUnan tilanne JärJes~

riö1nem ku11;eoldn on antanut uudelle hallituksella tar:peeka1 

miett1Jll1stä, ei 1i&louuellis1in QQ.,kB1.1n to1a'\&1selcs1 ole 

eb41tv seilrlrqaräis.mn al18JltJi, Jo~, va1klI:a T&l.uut~ 

s1ll7ak1n cm ollut hall1tukMa. WMIIQM!' otte_em kia1tal

äviDi, a1 asia kuitePJcNm Ola to1staiaelas1 Johtanut m1hinkäiD 

8a1tyaeE lainaäii4lDDb1.l1a1sU. tm-w1te1di., Jo14sD pmt. 

te __ atU ei T014a salvitUi. Tällä ~ cmk:ln "lanne huoe 

_ttuuU 'tpImOn~ Ja -leeIJ-~ft JatJcn'luU :p1-

4cltJDeet. 
AinO"lrai Talop1l.ltUkB1 T1aatiale lrpm&l t& on toIattava 

TalUOTllr83w1n1atar1D lIiiirIl'a ftl.UI1ttaDUua.lle, et~ pm

__ • Ja seUuloo_ Oftt katsottaat aua1 tarri.kD1ka1 (»r1-

_ru necem.c1a4ea), Joten D1SG. -kM'deeJre1 tlaU lIhU_ GIl 

JAKELUOHJE. J .... luohj.m.lI.j. : 

Tav.llln.n. 
T.vallln.n j. lIaIt,i .. . .... mini.terl!!lIe. 

~+._ .............. -+-a 1111 ............ ,... EI ulkomaaedu.tuka.n tiedoltukalln. 
r_ ~_!,!,!.g. _'S._iY .. .. S _._... EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaai.inmlniaterl!!n tledol-

tukalln. 
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JQ'äz:met1iiri. nl.unttaa et\lo1.keu4all&. Tiec1usteJ.lessan1 nl~1ia

keskulasen pääll1ko"ltä, eikö 01ls1 luonnollista että JQ'ös ~ta

varat Ja sanc.alAhtipaperi luettaisiin ens1 1ian11dte1ka1, lmD

_utU hän, etU -.1n1ts.aD1 tuotteet ol1n.t Jonkun verran ~1-

d.an tulta1siin barldts-.an 1n casu, olla1ko ftJ.uuttaa lIJÖDIlettä

ft eWo1Du4ella n.1 e1. TIllö1n Wlis1 .u.räivbä o1. ... n , Id.a

aä JIäir1n tucm1i1 JaiL101Dld.n v&sas1 lqaJJmän n.at1JlDbia. Kuan

JlUD11n nähden bäD s1täTa8~ ei voinut antaa Il1täin to1ve1ta 

suJen Jouduttaiseata, blaaut~ etU :Bsnanjan ol11)8.kD) :two-
I 

att&va.st1 supiata& IIDl1E11l wmt1a. 
'Me' , iJcoB1retellulla b8l.potukllella ftlUlåan saant11n Diih

clIIl on ku11;enk1n _ varJopuolanaa, et1ie1 se koske aksuJa tähän 

lBlJleaaä ~tä Ja. la1vatu1sta tuotte1sta. 

raätJD81daD saa1iaT1_e koJcma1aäärä kpaDJasll&, cm D7-

k;yään, wilräl1 v1ent1~llisuute1ae eri baarat on.t lI1nulle 11:801 

taDen, DOin 1.00.000 pQIlUa ja cm. vanM _ 1J la DI.1ni saa1iaT1s1ia 
1) 

uotw val~OlV;Pta; Jo .aal1akuW18& 1915 • 

ftni p1t.lllJ.l1aenä T11:pp1seaU. buou.at1ia, IIJTfit eräät 

.... ,.,.et T1eJit e48l1EMID sella1s1alr:1n tue'tteita, Jolc1sD-aa

lI1nka1 cm. ...,4°] l1Jnmka1 a ..... avatuJl:a1 re.1NrU1 Laatooa&. 

te1aellä tai B8lJIn kmlbna- wkBel.1i. w.stam, alla 881:11"&1 .. 111. 

että IIlJ'Jit a&-vat oclotta& aka\a '-'te1na.n .1p l lrln TUOClaD. 

JrnIIIlli .1"-at.1Il 90 1II1TiD ralIIarU1a TUtun LcIIltooua, .101-

101n ve14een kiJ"tU. bJrib1 ....,am1. Ja hpmJu väli.ellA aP 

--------------------------------------------------------------
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auauor1tuu0J)1lIluksella :perustettua olear1ngrahasto&. on o4otua

aika huclllatt.avast1 1~eIIII1. Huaaattartn osa V1.antiteolllsuu.4ss

tame ei lm11ienkaln enää suostu mnaäin tuotteitaan:Ba:PaDJaan 

'J1lla ehdoin kuin että vahvistua rembursa1t1 aftUl1seat& on saatu 

ll1v1saä &,join ennen la1vauksen 1iIq)ahtulll1sta, varon.1suusto1aen-

1)1de, Joka on aiftD luaonoll.1.Dall. lfäin ollan v01 vastaisuudessa 

ainoastaan sellaia1ian iuotte1den vian\! MneSt,uellä Ja u.an 
8lD.Il'8IIlp1a alasuVaikBukB1& Ja'kua, Jo14aD wan\! :Ial)an.1an Jeanna' ta 

kataot'Wlla cm n11n ~, että niiden lI&kRa1I1seks1l11l'~ 

rembursa1n aTUlliseeo. JIuun 'ttxwm1n , JobDD 'tuotteina- lähinnä 

kuul.uvat IIIJD&t, tärtn s1is, olojen ptJcoata, laiat&, elleivät vie

Jät t~ Jbä 1)1tellp1in o4.otuaai kQ1h1n. fiati cmld.n ollut seu.rauk

__ , etU mm:lao neat.1 Buallasta kpmJaAD Jo DJt CID _lk.ein täJ

a1n tyrahtJD7t, 1:Il1ali-tta a11tä että tälle TUIOCJalle ~tJBU 

k11Dtiosu.e ainoastaan 1IUr'to-oaa on kä7iett.7. 

Täti. taustaa w.at.a&n cm ka.u;pplaUh1ie1ttaDe ftSta1san 

Jatln.'seo ubc1oll18\Dlksia BapmJan kanssa arYostel:tava. Vo1,.&. 

oleva ~ lokakuun 7 p:lti. 1935 lISD8e Ulq)8C arru

kuun 11)&. Ja votO .. D .e elolaDm 1 :p:di lIhUeo irt1sanoa JmMg 

kuaJraudID 1rti.a JMW1 aa,Jalla. Jla1n1ttu 80J)1IIUa aaaUiD, ku.tan tuDe 

Il8ttua, allman ftl"fttta1D yäbl1allli ub:r&UksUla puolalw-,. -. 

tull1c aleDnuJcaet Jo1b1n auoswtU1n, eiTit rab&l U ... ti p.l.Joa

kaD Mrtd.t.M, -r11D1t.nU1_ alammJrB"n ei \o1aai_kal el. l"Jb

~_ Ja Y1iD1_ ~t" ~t VIl.1r1n ~&la1.teJl 

Y11D1_ notu1st& DDmP,11Jml.u_"-. D.1ti .,äua;tti,b1i Tutun 

aaat.ett11D Jd.1ntift lIa1~., __ alle paåavarall., 

Hll.1llooall.e Ja _'ll8, Jo1st& y1tz_'n"'" IdJaUo, DUo 

e4a'] Ioleft.at.a !aaW.1 __ , 81 JIId. wlrMn ..u ole lIbrauateD anoi-



nen, ellei ~tä saada JärJeste'~ D.7lq1s1ii:par 11e 

kNmalle. 

Vastaisissa neuvotteluissa tulee et>äll_ttä esiin Y

mään suuria va.1.keukB1&. 'rållän TOi Jo päättää D11atä koksJllUks1st&, 

Jo11ia Ella ftlUo1lla OD. ollut Ja on Jo lcä~asä tai pra1kaa 

käytävissä neuvot teluisaa. Ba:f.m. :Belg1an on äskeisessä sop1."kses

saan uJ1iJDTto suostua olear1ngHn, Joka tietäi sen, etu :Belgian 

vientillspmJaan tulee su;pistUllB.lUl puoleen, Ja sekä Tanslra että 

• 1I0rJ& ovat pll'&1ka& byV1Jlk1:n 1;ukalaasa aseMSsa, koska BspanJa, 111-

låU1 as1aJMlPp' se' läbettnää' arat mmlne kertoneet, vählmtääk

__ 'taant1un aa1n1tu1Bta maista, tahtoo ~o1ttea baic1ät suostu

maan clear1D&JärJestelaiiiin. u.an että alllä ratka1s1ie.1a11D lqs,.

JQ'atä .1äätJD81stä .... ta.T1at&. EIDDE kuin verrattain Jqäbä1.sessä tu

lna1suu4assa. On Uet7Bt1 JQÖDD.&ttävä, että 8uad. on Jossakin 1Iiiä

r1n pare-aBsa aee-asa kuin D&1n1tut -.at, Jo1dm nent1 :lspmJaan 

auureka1 malmi raJoit-wu 1ca;pa lca.la8D Ja wm11n, Ja Jo1den tuontia 

KapaDJa :parhaan ... JII1kNm mttää BUiP1staa, IlUtta. to1aelt& J)uolen CI1 

• &se .... bN Jroa;p1 s11IIä suhteeaa että law;P.pauae.-& on BaJ)anJalle 

mx...t1iavaat1 .ec1nll1s~i kU:1D ma1n1tWJ8Il a1.clsIl kauppatase. 

TiIIiD ftIDkB1 tullun nata1a1ssa neuTot1ielu1sa& k,paDJan pJDlalta 

nat1-pn. et'" pmtaaralle Ja •• Jluloosall • .,c:iDDat1iiv1i ld.1n

UöUi Ja .ah4D111e1• b8l].lOtuka1a tuotte:Jd. -oulll_, Jo. nHb1n 

ao,p:lDlke ell1aast1 '9014aaD J)iäa1ii, on klOlWW'ao.1taft TaStaa.vasU 11-

läiiwl11i tuontia ~uta. 



ULKOASIAINl\\INISTERIÖ 

RVH MÄ: ...... E ................................. _ ............ . 

OSASTO: ........ ~ .. 'j ............... ...... ................. . 

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

. ...... ':. ...... ~!i..~.;~ .. ~ ....... ~~ ...... ~ ....... ;. ...... n:~ .. ~.: ..... ~.:: .. ~ ... J'l.~ ......... _ 

11 " ~ ?(~J~1..n~ 
• • ••••••• - •• ••• ~ ••••••••••• • •• ~ . _ _ • • _ ._ •••• u ••• _._ ••• _ •• • _._ ••• v~._ ........ _ ...... _._._ .. _ ... _ .. _ .. _ ............... _ ........................ _ ...... _ ........... .. . 

/ r. /qJ t: 
_ ............................ .... ...... .................. _ ................... .... _ ........................ .......... ................ . ................... . .. L ..... J: ..••....•.. 

• 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No. 7S5/lS3. 

lradr1.1d1ssa 15 pä1 väDI. toukokuuta 19~. 

J '" 1j. 'J. ;ai. 

tJlkoas1 a1D111n1s tert 01. la , 

Tä1öen on ., ml] la lamn1a Jqötäl11ttää sait

s-.äni kanale8D& JIadr11d1n läbe~.ön l'8.l)OriU No. 1. 

kosken. 

Pre'idanYn IMu!. Ja lra,U1tukHD, mbW • 
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. lla4r.11d1.~ .. .. ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 l4./.L9.I6.. 

1!aör1141 .... ssa15 .... p : nä touko. ........ kuuta 19...... ; f 1,11. a .( S{, . 

A s i a: b:!SAAn!1p. !Yli ja ball1tiulreen " . , " 

.................. ynih\l·,pMl· ............................................. . 

V. k. 16 :II. ta}8htu1 niielen 'ftlits1Jam1esten ft&l.1, 

Jo14eD JM-- oort&s1D JäaenMn Jgm-a 01.1 Tali ttava B8lIaDJal-

1e uaa1 prea148n\\1. Tali tsiJUI1e8tElll lllkwläärä on ... lru1n 

cortea1n JIsElllis'\ön Ja heidi\ ftl.1\aan niin1 nin s-naa Järe 

tenld.n, e1;1ii wal.1 .anet~ ar1ko1aesU 1'Ol111;U8eD ..nd.t)'kac

si ~ kau1;\a et1ii oUa1Åo»uoluae\ eiTä1i aset1;anea1i eb"oIcJra:J., 

Dan _bo1:t.~ .. ", .1 .. ." Mm 01 en äiDutälli.1i\i. 1'ästä seura

a1k1n, ..t.1ii wal:J tn OauDt-'14aD luJa-irä 011 1;lI8ld.n 50 • 

na. ccrt.enaal11D oaaaot\aDa14an l~. 1reDettel.7tia

panaa o1k81no perus~11 a1lli että nP:Jo].ot eiri\ anWme_ 

rUt1iiVii 1;aIad.\a 81i\l. et\i TallU1Jo1dan benHlolaJlb1ia1n8D kOtI

~1iw-ww 011111 1iaata, LukuImottaata fta111D o8al.l1s1i1ma1-

ta ri.bl.lIitcS1s1i latea.tiapIolunta, Jo\ka 'ft8u,. aavutUftt U 

pai~ 011 ~ oUlld81iaD ftaUlakDeta _. etU Iran ... 

r1Jdiftaa ftlt.e1 .. pa'1rIrae • 0l1kD o1b181iaD ~tel.7 n:J ' '''' 

uin b8141n cm. iDv.a1eui _~_ 

ar1 m..l.ti. -"\a fta11D l8ppatuloda beUIn 0" 1 '81iqd _s .. 
a. 1;qe1r1D 4d.1a1 ..-.... DIåa ..ua .111 .... qa'J1 1u. 

f.1attiuI -u.n.Ja e11t1, •••• Cd1a1 ~ D_n~ 

JAKELUOHJE: ...... luohjem.II.J. : 

.. _. ___ ._ ..... 1_&. T .U _ .. l. . ..l..a ... .. A!t ....... 

.,. 1 : ... 

T.nIUnen. 
T.".In-. J. lIaIk.1 . ...... mlnln.rllIlI •• 
EI ulltomaaeduatult .. n tledoltultalln. 
EI .... o ........... tuk_. mutta ulltoulalnm ..... twIIIn tIedoI· 

tukaHn • 
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pr8sidenttieMoJma. Kansanrintaman J)QI7ar1.l.l1sten puolueiden eneaa

msw :piti ebd.ot~ kjinn" pääministeri Apnut.a ainoana JIIIIhe 

doll1sena ehdokkaana, väbemiatän,YUt&1ial Alcal.a ZaIIoran koh_-

10011, taas arvelleaaa .• et~ ~ ~sessä asea.saaan vo1a1 tar

pean vaatiessa teboJcJcaawin :puut.tua 1;apahtulain lrnlJoum kuin tasa

vallan pr8s1dantt.1nä.. Ni1n11cään 011 Largo Oaball.eroll Joht.am1m 

vas8lllld.atoaos1.al1st1an keskuudessa vastar1n_ hanan aMokkuntta 

vastaan aluksi brdn J7l'kkä. 118 :puolestaan lIa~oiva" asiaa siltä 

Jeanna1 ta , että Jos Azafia. vasta1suudasaa osot.t.autu1a1 epä-nbvaka1 

heidän PJTld.myks111em. 0l1a1, 1IIhdo1l1seat.:l 01.lm1st.cm &vulla, bel

pompi aaada. hänet syrJäytet~Jb1 pääm1n1ster1Dä ku1D tasavallan 

pres1dent.t1J:ä, JODka erottamiseen vaa41t.aan 3/6 m_' &tö OOl:"1i8:IUBI-

8&. Koslla knit.enk1.n sos1alistienkin keslnmGesM al.t.1l.118Etllq)i l'Jlh

mä Pr:1.etcm Job:1olla :Piti k11nn1 Aqjjan ehc'iOlrJnmdas"a, 011 äir1IIi1-

sna&1nest.en 1i&1ftt __ , Jotm lmxwanrin'taJu. kokaoa1suudasA&Il 

asettui tuJcelUD 'zeDa. aldolckuut.t&. 

Pres14Slt.1n vaalJ. ta;pahtut t..k. 10 puJi. Bet.1roD puiat<lD 

lasipal&ts1asa, ainoa r11t.tivän suuri hw:msusto 900 lukn1selle 

vallt.a:1.Jam1ah1st.öU.e. lrlnSl oclo1iettuisaa 011, ~t.1 åafi& val

taan --at.cm, kBakuatapwlueicl8l1 JQÖ8 ääDestäesai biD'U.. Cor

t.ea1n .anarld.st.1se" .1äaaD.et at'9it. oll.aet MQI"'8d kDkD vaal1'k»1-

lI1t.ulaIem Ja o1kBis\o ääDa8U t.7bJ1n ll:pu.:sn. .Amuttuisk 847 äiD8a

ti aa1 Mafia .,54 Ja .1UJ.1.Ret.U1n kDJd& ft1.1t.uIr:a1 1iuaal.laD preai-

4sDUlad.. 

~ Jb..,cleui l:1anee SJT'i antaa eri.1t1. ~'" lt1.oe 

graat'1a1a tietoJa UIJII1enL. pres14eDUftL 

_1 .baIa ., ata. _ ~ 1810 Alcal. lIaana t 1ua. 

a.n 18_. 011 ut~~ __ ta j1iI.lm181 .,. ..uv. h1dor1al.-

1181& _ohi.. '-rite" ... JIdr.l.1aa t,U.CJ.t1doaa tU.tOOSi" 



- a -

la1noplll1se~ tutldnt ClD8&, 111t~J1 .&zaiia. hyvin akU1v1sekai Jäse

neksi tunnettuun AtaD.aaa n1.1 saan katmokirJal) 1 saan kerhoon, Jobon 

ka1ldd, Ee:PanJan tmDetu.t.at kirJa1llJa.' kuul)luyat, tullen 1Q'e:;ru.. 

m1n kerhon pubaaDJab,taJaksi. Seuraavina vuoslDa julJads1 lW1 suuren 

Joukan kaunokirJaJ.l1sia teoka1a sekä eräUä näytel.m1ä. lIa1n1tw 

kBrbo 011 e.päl)0111t~inen, mutta 011 siinä edustet'Waa ~ vah

voJa tasaTaltala1s1a v1riauka1a. Pol11tUsean elä.ään ei Azafia o~-

• tanut osaa ennenkuin monarld.a 011 aivan luhistu.aislllaan, Jolloin 

bänet V&l1tt11n Jäseneksi San 8ebast1an1n :pe.kUlla v. J.9S> :perua_ 

tet~uun valJankumuksel11seen la:Im1teaan, Joka kuninkaan l)01stut'Wa 

buhtiloDJSBa lin JIUOdost1 väl1a1kB1san b!U11tukReo ~caJ.a Zamoran 

JobOolJ.a, tw.l8ll bän tällöin sot.g1nister1ka1. nm ~cala Zamora 

saman VUOden Joulukuussa ftlltt11n tasavallan pres14aDt1.ka1, D1a1-

1iett11n ~ P;;ijpe1n1s ter1.kst., sä1lyttäan edelleen sot.a,.'nis1ier:ln 

881 kun. BiDen ~takautensa kesti snalonlbuD liU, Jolloin bäDan 

lal11tuksenBa, o1kB1.stGn saavut'taan vaallvo1tGn seurau1csena. 011 

• pakotettu eroe-an, ollen hän ku1.teIllcln edelleen munna l)Ol1W

kassa cortesin Jäsen_. SJksTllä 19&4 hän Joutui syytteeseen osa!-

l1suu4eata loJcaJonm lmph-a, IBtta ftpautett1:ln syytteenä. Vu. 

Q"ksJDi JIiD JMAssI 8Os1al1st1Jaht&Ja Pr1e~ Jcan8_ pan1 p&nIStaD. 

~e lDmA1ll'iD1eamalla, Joka coMes1D. Uiae vaaleissa AaYUtt1 

D11n lo1savm 'VOi 'kIl. 

Xaåa Azafiaa e.pällalUI cm p14ettäri ~aDJlID ADS'.'_ 
aeai WJ.1i1E.ehd. cm lIID& T&l1's='MD ___ 'fallan :praa1c1.,. 

tiJad. ka,'ao'Ura 01 1rae," 0""eb1 ra~8uks1. B1 ole DiaUW1D 

~ IRti :prea1"-Ulli lIlrilll28ID bI!tJ.l1wrmcc1m JPJlrew 

GIl lV'dIl keaJre:tDlD. __ , JI:lD1rIftQb1 cm ...,."..,-. UrDi., IRti 

w.ä.,2nme 1Ir1w1'e.lv...... ,.~_ •• JIlqI ea1:lnQvlll. 

~ :prea1 ... ,'U,Di cm 111Ja,*~1DeD 1I1e8, Ja1ra e1 tule 



• 

sallimaan DdnkäänJa1s1a. ko1lllllDl1.st1s1a vebke117Jä. Tämän IArgo ea

. ballerok1n tietää Ja s11 tä Johtui bäDan v:t..a.ttu vaatarmtanBa 

hanan ehdokkuutta vastaan. 

Azafia nä.k;yy Val.m1stautuvan presidenttinä es11ntJJDään ulos

päin tarpeell1sella kOlEudella. Km Ålca!a Zamora koko pres1deDtti

kautensa. asui y:ksityiaessi asunnossaan Ja kiqtti ant. 1CIm1nkaal

lista palats1.a a1.noa.staan edus.tustarkoituka11n, on Azai'ia sitä vas

toin an1ianut lläärärksan lesk1lrnn1 nptt&ren huoneuston kunnostami

sesta yksitJiseks1 &SlDllloksean Ja Aaturian pr1nss1n huoDBUSton JäI--

Jestäa1aesti v1.rk8huoneustokseen. 8i1ben JIBlIl88aä on hän aaUllDQke 

sam vallnDut erään ent. lnm1nlraa1J1s8I1 ptJ.at&in El Padassa lla4-

r11d1n ulkopuolella. N1 1n1 kUn on cor'tes hTriikBJDJt. lain presiden

tin henkivartion laajentamisesta Ja uudelleen Järjestämisestä rans

kala1sem _1111n Ja e1.l1seatä lähtien on otettu kärtäntöön kaaea 

V abd1 JWUDtto ent. lctm1nkaell 18811 palatsin edustalla. J1e1s<m ~ 

s1 1.hastukaeks1. Tällaista vahc11J11!1DJttoa ei ole ollut sitten lIIOIJILre 

• 'ld.an a1ku.. 

Vaalipäivän Jälka1senä päivänä vannoi Azaii& Virkavalan cor

terua diplaaatt1lnmne.n läSDäollessa. Koska lIspanJen lähett1läät 

Ulkomailla. o11m u.aneet IliäräJbeD 1'1TW ar1ko1svaJ.wn ka1JJa va

rustettuJa ecblstaJ1a OleMan läSDii. tila1sUUdsssa, 011Tat use1 t 

ulkoTal.lat antaneet tJikäJ ä1 sille lihet~ 1 ä1 ] 1 e_ tuollaiset erJ.ko1ae 

ftlWu4n, JO'M.pa1ts1 PorDIPU 011 lähet~ er1Jm1san lälJetra

JnmnAn. BIll !mpe&'9a1SU118 berätti 1;111 11 auurta II1el1bl'tli Ja _1-

tiocw1 ni .ari Buo1& 1'1JII1111ma balll.Wllaelle ea1tti·i1n ~an 

b&l.l1t ... t:U.tolaIå. lIDa1. T11blla ot ... Mafia TutuD d1»la.a~ 

t 1 lranMn, Jol101D laIMlle tajll.-. entti"'D w.lt1 ..... w1 __ Ja 

JItJ.l.1 ~_ CIDIJ1tMld. 

I'oIlta ..ua Jilb- lupd. åafia ~to1au __ 



• 
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Ja väUai ka j nen presidentti n.1JD1tt1 valtiom1.n1ster1 Barc1an. väli-
a/ 

a1ka1seksi pääm1n1ster1ks1. Azai'lan vannottua. virlr:'9a.l.an Jätti v. t. 

;pääm1njsteri hänelle hallituksen erahakEllUkaen. Er1nä1sten neu

vottelujen jälkeen sai Casares ~, laldJll1.as Ja Azafian ensi

mä1.sen hallitukBs sisämjn1ster.l. sekä Azafian henld.ystävi toi

mekseen JIlUOdostaa t1llden hallituksen, m1nlr:ä tehtävän hän suor1.t

t1ld.n 24 tunnissa Ja uusi hallitus kokoontui eilen ens1mä1aeen 

ist1.Dltoonsa. Uutta päämjnj ster.l.ä pidetään lahJakkaana Ja taI'

mnklraana miehanä, mutta hänen sa1raalloisuutensa vuoka1 on a;pä. 

tietoista, kuinka kauan hän Jaksaa kantaa pääm1nht.er1uv1rkaan 

li:ittJVää taakkaa. Hallituksen muista. Jäsenistä, joista valtio

ministeri. :Barcia Jäi paikalleell, ei ole er1koisem,paa mainit

tavaa. 

Kun EspanJa näin pi tld.en a1.kojen takaa on saanut lujan 

hall1tUlrrallala, on syytä otaksua, että sisäinen järjestyskin 

taas alkaa l)8lautua ja kBhi'tys kul.ke& rauballlsem,pia. oloja koh-

u. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Vadriidissa 1 :p:nä kesäkuuta 1936. 

No. 872/158 . !1 "' . 

UI II: '" 

/G n:. joJ. . g . 

Ulkoas1a1nm1n1 ster1Q11e l 

j) . .. r 
Täten on minulla kunnia myötäl.11ttää. 

seitsemänä ka:p:paleena Madr1id1n lähetystön ra:portti 

No. 15/1936 koskeva 

Halli tuksap oh.1 eJ mM ,1a sen toteut ta
m1§11Y"}ldn11isuuks1a. 
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~.cl:r:?::t.~.~ ............ SSft. OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ;1,.5/;1,.9;56. 

~Wssa .. 1 .. p:nä .. .kesä .... kuu ta 19 .. .36. jt;, !1 t f,J. 

As i a : HalU tuksep oh,leJ" ja Sen ... . 
.............. toteut!.tm1 W hdoJ lisJl1XJet.. ....... . 

~. 
Esittäessään hallituksensa cort8sUle :piti. :pääm1n1sten 

Casares QUirosa ohJelma:PUbaan, Joka ansa1nnee l~ maininnan • 

Annettuaan aluksi tunnustuksensa edeltäjänsä erinClllla1sU

le kyvvUle Ja a1n1ten hallituksen, voidakseen menestJi tehtä

vässään, ta.rv1 tsevansa lcansanr1ntaman jakamat toman luottamuksen, 

kääntyi :pää.ini ster11'&s1stista liikettä Taat aan, Jonka kanssa 

hän selitti hallituksen olevan sotakannalla, varottaan sitä ryh

tJllistä m1nkiiinJ ::ds11n vehkelly1h1:n tasavaltaa vastaan ja huo

mauttamaJ Ja t että sillä, Joka ei osottaisi kucn10itusta ~nJ.

lalle, 011 aihetta :P9lkoon. 

lla1n1ten ballituksan tulevan seuraalJ!88n Azafian ballltuksen 

uJ.ko:Poli~1kkaa ebdottalan puolueettcauudan merlca:Jssä. Ja noudate 

1;awJla niitä 'falvoituks1A, Jotka kansainJ1iton :pakU EspmJalle 

asettaa, lu.pui :pääm1 n1ster1 ba.ll1tuka_ ryh~ ld.1raeJ 11811 n 

to1man:pi1ie1s11n S8I1 ohJelman tiqttämiseks1, Jcmb. kansanrintama 

vaala1h1n _n~essä 011 itselleen e.settazm1i, lih1nni »oli kosk1 

t,.öttCiQJdan l1eTan~ Ja tilattoman väestön siJoittaisV. 

saa 110818118111 la1ppi''''zmijn :per1n;pobJaa. Uusiw1 Mat Jota.'P&1t

a1 bin an1io1 JIIIir'ii. ett.l lib1tulna1s'IU!S __ Wlt.a"h"'n l"JhtJ"

aäIn to1w-wt 1ie1a1iJl a1.ID!UIlenJriJDt1la1 tobll1 

JAKELUOHJE: JueluohJemalleJa : 

. __ . __ .. _ .... _~D.llJ.lllD. ..... _ ........... .... .......... ..... . 

UI 1: ... 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja lIa1kai ... . ...... ministeriölle. 
EI ulkomauduatukMn tledoltultalln. 
EI ulltom .. eduatult ..... mutta ulkoasiainm inister iön tledol

tukaUn. 
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1) 
nelr:aist&. jotka olivat tasavallalle v1ham1el1siä. 

Tehtyään nämä kumarrukset vasemmall e, t ot esi pääm1n1ster1 

ku1tenk1n. että uud1stusohjelman ehdot tomana edellytyksenä. 011, 

että kai klcI hallitusta kBnoattavat poliitti set rybmät j a tyb1.äis

järjestöt käsittivät val,la.n:pitäJien vastuunalaisuUd.en Ja kaikin 

voimin auttoivat hallit usta sen pyrkimyksis sä. Koska hallitus 011 

:päättänyt voimassaol evan lainsäädännön Ja vastaisten l.aJd.raf'ormien 

puitteissa täyttää kaikki oikeutetut vaatimukset, ei hallitus myös-

kään voisi sallia m1 tään alhaal tIq)ä1n tulevaa l)a1nostusta, ei DlJ'ös

kään polii tti sluant oisia lakkoja. 

Puheensa 10ll8tti pääministeri seuraavin sanoin: -Ny1qhet1d. 

ei ole juhl1m1san "t'&&Il uhraustan hetki. Hallitus jää :pai kalleen 

kauaksi kuin minulla on luottamuksenne. Jos se minulta puut tuu, pa

laan takajsin ylmityiselämäänj, tietoisena siitä että olisin ollut 

valmis tarjoamaan t asavallalle :pa.lveluksi&n1-. 

Hallituksen DILhdol11sw4at toteuttaa ohjel mansa r1i llPuvat. 

l ähjnnä sii tä, missä Jllää.rin sille DlJ'ännetään työrauhaa Ja saadaanko 

yhteiskunnan pohJakerrokset rauhoittumaan luvattuJa parannuksia 

• odo"tettaessa. Tällä haavaa ei tj J anne näytä siinä suhteessa kovin-

kaan valoisalta, ja lIanskan v11wmj ka1set tapaht\lll&t ovat antaneet 

lisää v1.r1.ketti. äär1JIä.1.snsa11l1e. Joka:pä1~ puhkeaa uusia 

lakkoJa Ja tänään alkoi noin 60.000 rakemmstyo1.ä1stä käsittä~ 

lakko Vadr1idissa. Koska uhkauksia on kuulunut siitäkin, että L .... UlLlII" 

nuatyo1.ä1steD 'fU.'t1IIIusten läp1aJam1aeks1 t01men:pa.nta1s11n 1radr11-

41 .. y18:islaklm , cm hallitus lmt8UDllt s081al1stiJohtaJat, joiden 

kesJnmasa haJ.."". •• on suuri, neuvottelu1h1n, v· .. ·n .. 

----------------------------------------------- 8 •• ---------------1) 
'fiä Joht Jäb1nnl si1ti, etti eräät tucm1oistuDat, Jo1saa 
ras1steJ& oli pantu ~ .... JirJeatJabl1r1ö1stlL. o11'ftt an
taneet n;pattana wa.101. 



Täll öin on radikaalisen siiven johtaJa Largo Caballero, jolla ny

kyään on suurin kannatus työväen kes.kuudessa, selittänyt, ettei ky

symyksessä su1nJm.an ole mikään :poliittinen lakkol11ke, joka kobd1s

taisi kärkansä nykyistä hallitusjärjestelmää vastaan, vaan ainoas

taan t aval linen ]alkkata1stelu työväestän surkeittan elinehtojen :pa

rantamiseksi sekä että työväestö oli vaJ.m1s mihin uhrauksiin tahansa 

:puolustaakseen nykyistä reg:1maä. 

lIyös taloudellisella alalla ovat vaikeudet suuret. KaUlJl)a

tasean epåed.ullisuudan vuoksi on valuutta:pula käynyt yhä ld.reännäksi 

• ja viime Viikolla lähetettiin 25 m1lj. kult&t>eaetaa Pariisiin tyy

dyttääkseen Englannin ja Ranskan, ES'DanJan :päämarkkinoiden, vaati

muk."I1a. saada maksua myyd.v1stä tuotteista. Tarkoituksessa vähentää 

• 

tuontia on myos toissa:Pä1vänä annetulla dekreetillä korotettu 1350 

tarU'1":1n1m1 kkeen tullit 5-20 %:lla. lle1käl.ä1sistä Vientitavaroista 

on ];IUUtavarän ja kananDnm1.an tullit korotettu 20 %:lla sekä sellu

loosan ja l'UUVanun tullit 10 ~:lla. Tämän toimen:piteen kautta 

daan tull1tUlojen tänä vuonna nousevan 31,5 milj. lrult~setaJ.la. 

Koska tullinkorotukset kuitenkin kohdistuvat lQ'ös useihin tärkeisiin 

kulutU8~1siin kuten latpakaJaan, kahViin, kMkJraoon ja teehen, 

joiden hinnat luonnollisesti tulevat nousemaan, tulee to1laen:pide 

e:päUemättä herättämään lisääntyvää tyytJJDättöm,yyttä vähäväld.sten 

keskuudessa. 

Di:plcaaatt1set suhteet Neuvosto-Venäjän kanssa, joiden :pi

kaisesta 1mll1l11ssst& vasEaDistan ftal.1voitcm jälkeen niin :p&lJon pu_ 

huttiin Ja niin JIOnta pontta hrläka7tt11n, ovat edelleen lD1S1_tta. 

e1ö asiasta ~ kuule mitään puhuttannJcaan. js1a*tuntevall.a 

taholla Ti1tetäiD ~ tähi.n to1aettc:.uutem oleTaD sUDi, et1il1'8-

littä1s11n Jm_m 1st1a8ll Pl'OP'P""1D mahdollisuuksien SII1 mutta JbI 



lisääntyvän, mutta toiselta puolen kerrotaan myös, että Lt1iv1no

v1n val tiClll1n1steri Barcialle IAmtoossa lausuma toi VOIIIUS, et tä 

suurlähett1lääksi Moskovaan lähetettäisiin ammattidiplomaatti 

e1låi polltikko, ollsi lql.llän suihlam tavoin vaikuttanut niihin 

piire1h1n, Jotka läh1nnä ollvat asiaa ajaneet Ja joiden keskuu

desta usai takin tarjokkai ta. 011 valm.1staut\mut vastaanottamaan 

maini tun toimen. 
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SUOMEN L.ÄHETYSTÖ Madriidissa 13 p:nä kesäkuuta 1936. 

No. 1010/168 . ~ -~ - _ .. 
- - -

seitsemänä. kal'J)aleena. lladriidin 1ähetystän raportti No • 

16/1936 koskeva: 

UI.I : ... 

ViBnt'Wfthdn1lisuuksiarnme Karokon kap

sainvä1 ' Reen vyob.ykkeeseQll • 



• 

MADRIIDI - SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 16/l.~~ . 

lladr1,;i!U. ....... ssa l~ .. p : nä .. ke.aiL ..... kuu ta 19 .... 36.. .J} 
, . I , 

Asia: Vientilll3.hdollisuutge Vtrn.~ 
:? I . 

- ---.J,.a.... ! 

................. kon 19lPM' pyällsaan .. nob.vk"!'! . 
.................. keesean . .................... ................................... . 

Kauppasuhteemme llarokon kansainvälisen vyobykkeen kans· 

sa, Johon kuuluu Tange!"'.LIl kaupunki ja siihen liittyvä Hinter

land, ovat tähän asti olleet hyvin vaatimattomat . V. 1934, jol

loin ulkomaankauppatllastOlllne ensi kerran käsittAli kauppaa. 

Tangertn kanssa erityisellä otsikolla oli Vient1r.ame arvo s inne 

noin 400.000 markkaa , joista suurimman osan muodostivat erilai

set :p8.119rituotteet. Jl1tään tuontia Tangerista Suomeen e i mai

nittUDa vuonna ta:pahtmut. 

Vai kkakaan Tangerin mark:ld.nat väestän vähälulru1sUUd.en 

vuoksi eivät voi saavuttaa mitään suurempia mittasuhteita. kat

soi alle.k:1rjoittanut kuitenkin syytä olevan tänä keväänä toi

mittaallaan tarkastumatkalla Etelä Esnanjan konsu11nvtrastoi

hin, Joka matka ulottui !llY'öskin Tange.riln, tutkia olisiko mah

dollisuuksia olemassa SUomen v1.ennin lisäämiseksi Tanseri1n. 

Tällöin IJUhutteleani henkll öt olivat ka1k:k1 s1 tä miel

tä että tuolla1sia mahdollisuuks1& 8llä1lemättä 011 sekä että 

seuraan.t tavarat l.äh.1Imä tulisivat kysymykseen, n1JII1ttäin :puu

tavara Ja pmteoksat, p.peri, l'Osl11n1t Ja f'aJanss1t sekä eräät 

elä1m1sti saadut el1nt~e • 

JAKELUOHJE. J .... lllohj ..... II.j •• 

T.valll ..... . 
Tav.lII ..... j. lIaIk.I .... minl.t.nGn .. 

..... _ .... _._._ ...... ~"lJ 'P.t .......... _ ........ .............. . 
EI ulkom .. tduaiuk .... tltdoltubiin. 
EI ulkom .. edu.tub .... mutta ulko .. I.lnmlnilttrllln t ledol-

'''alln. 

UI 1: • 4. 
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Tilanteen valaisam1seks1 e sitetään tässä eräitä tilasto

t i e t oja näiden tavarain tuonnista Tangeriin vuosina 1934 ja 1935: 

1. PUUTAVAllA JA PUUTEOKSET. 

1} Sahattu DYUtavara. 

Sahattua lluutavaraa tuoti1n v. 1935 yhteensä 2 .348.258 

kg. - 933.375 f'rang1n aI"t'osta (v. 1934 oli tuontimäärä 1.662.803 Ja 

tuontiarvo 759.743 f'ra.ng1.a). 

Tärka1mDiit tuontimaat olivat: Puola ... 884.122 kg. (v • 

1934 - 540.575 kg.). iuotsi - 862.176 kg. (v. 1934 - 776.737 kg.) 

ja Jugoslavia - 579.368 kg. (v. 1934 - 204.903 kg.). SUOIl2sta ei 

main1ttuina vuosina ole t uotu sahatavaraa ollenkaan. 

2) Puute oks et • 

Näitä, lähinnä lluutuoleja, on tuotu v. 1935 - 9. 4 -l4 kg. 

52 .696 f'ra.ng1.n arvos ta • 

Tuonti Jakaantui eri maitten kesken seuraavasti: EspanJa 
1 

6.790 kg., Banska - 720 kg.. Belgia - 789 kg. ja suon - 515 kg. 

II. P AJ?JRI. 

• l} S'Il2!!!f'la4tipaperi. 

Sanomalehti:P&lleria tuotiin v. 1935 yhteensä 61 tonnia 

55.796 1"rangin arvosta, seuraavasti: 

Hollannista 50 tcmn1a. Esll8Iljasta 7 tonnia, Norjasta 3 

tonnia ja SUOllSSTA 1 tonni. 

Käärepa:per1a tuotiin v. 1936 Jht8aosä 201 tonnia -

189.478 f'raD&1n art'Osta. 

TirkBt.Dä~ 1iuont1.ll8a1i oliva1i: Hollan1ii - 10a 1icmn1a. 

Be1g1a - 50 taDn1&, Buo1ia1 - 2a 1iann1a, EspmJa - 16 tonnia Ja 

StDI 4 tonnia. 
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3) KirJOit us- J a paipopaJ)9r1. 

KlrJ oi tus- Ja ]ainopaperia tuotiin v. 1935 yhteensä 64 

tonnia .. 156.653 frangin arvo~ta o 

Tärkeimmät t uontimaat olivat t ällöin: Hollanti - 25 ton

nia, Espanja - 15 t Onnia , Ruotsi - 8 tonnia ja suon - 4 tonnia. 

III, Posli1nlt ,la Fa.'MHsit. 

Pos1iineja ja rajansseja tuotiin v. 1935 yhteensä 1855 kg. 

9.881 :fraDg1n arvos ta • 

Tärkeimmät tuontimaat olivat: Banska - 1.191 kg •• U.R.S.S. 

216 kg., ESJlanja .. 119 kg., Ja suon .. 42 kg. 

IV. ELÄlKISTÄ SAADUT ELINTARJ'Il'....ET. 

1) Juusto. 

Juustoa tuotiin v. 1935 yhteensä 64.099 kg. .. 325.523 

f'rang1n arvosta (edellisenä vuonna oli tuont1määrä 62.054 ja tuon

tiarvo 340.059 tTangia). 

Tärkeimmät tuontimaat olivat: Hollanti" 42.275 kg. (v. 

1934 - 30.179 kg.). Banska .. 5.813 kg. (v. 1934 - 5.891 kg.), 

• SVeitsi - 5.712 kg, (v. 1934 - 6.102 kg.) ja ESllanJa - 4.977 kg. 

(v. 1934 - 4.08'7 kg.). 

2) Sä11Jr!rr 1 ta. 
Sä.1l7kema1toa tuotiin v. 1935 yhteensä 99.184 kg.,. 

42a.444 frangin arvost.& (edellisenä vuonna oli tuontiJlläärä 89.429 

kg. Ja tw:m.tia.r9'o ~4.018 trang1a), 

Tärkas-i" tuGot1JIaat olJ.ftt: Hollanti - 61.715 Jcs, (v, 

19M - 42.959 kg.), 8va1ts1-19,38I kg. (T. 19M - a.881 kg.), 

Taneq • 11.006 kg. (v. 19M - a.916 kg.) Ja BansJca - 4.a90 Jcs. 

(T. lN4 - 7.509 q.). 
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Lopuksi voitaneen Vielä huomauttaa, että väestö on 

ostokykyistä, että tullit ovat kohtuulliset ( 12 , 5 % tavaran 

arvosta) sekä ettei mitään. yhtåväbän kau;palllsia kuin valuut

tarajoituksiakaan. ole olemassa. 
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ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: 8-

OSASTO: Ct 
• ASIA: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ lladriidissa. 14 :päivänä. heinäkuuta 1936. 

No. 1228/190. 

UI II : A" 

Täten on minulla ktmn1a myötäli1ttää 

se1tsanänä ka:p:paleena Madriidin läbatystön ra:portt1 No. 

17/1936 koskeva: 

Espanjan edustusta KansainJ j 1 tossa Ja 

da lla.dar1ap.aa • 
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Madriidi- ...... SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sa l ainen . 

RAPORTTI n:o 17/1936. 
' -jI 

llad.r:i.id1. ... ssa l,4 p: nä ~ ... kuuta 19 ..... 36. (<(; " .iJ1..b- . 

As i a: Espan.lan edustus Kansa i nl i i- 1/1. :SC_2 ' 

.... _ ........ t ossa ,la de Madariaga ................ . 

.. _ ............ - ................. ............ _ ........................................... ....... -

Säbkeessään No. 36 viime kesäkuun 19 I>:ltä läbetystö 

ilmoitti llinisteriolle, että. ESIlanjan edustaja Kansainliitossa 

de Madariaga n.so I>uolueettomien maid.en edustaJille jättämäs

sään memorandumissa koska Kansainlii ton I>eruskir j an kor j aamis

ta oli toiminut oma-aloitteisesti ja et tei Espanjan hallituk

sella ollut siihen mitään ostmtta. Koska asia d.e Mad.ariagan 

eroamisen johdosta uudelleen on otettu täällä esille, taMon 

lrurmioittaen tiedoittaa seuraavaa: 

Kyseessäoleva memorandum, joka Genevestä käsin saatiin 

täällä tietää, herätti aikanaan Mad.riidissa verrattain suurta 

huomiota sekä ldrjoituks.1a :puoleen ja toiseen. Perusldrjan 

korjaamisas1assa nimittäin ei ESIlanJan ulkOI>olitiikan johto 

ollU'L siihEll mennessä antanut julkisuutes virallisia tietoja 

ESIJanjall kannasta.. Äärimmäiset oikeisto- Ja vasaamistolehd.et, 

jotka useasti ovat löytäneet enemmän tai vähemmän heikosti pe

rusteltuja moitt1m1sen a1ha1ta de )(adar1agan itsenäistä toi

mintaa vastaan Kansa1nl1itossa, teld.vät mamo:raDlum1sta suuren 

IlUIIIBroIl sama"a vaatia:t selvitystä siitä missä määrin de Ka4a

r1&pn es1.ttämä lausunto todella echlsU Espanjan ballltuk:sen 

JAKELUOHJE, Jakeluohjem.llej. : 

_ ........... __ ._._.~_ .. ~ .. .! .. ~ ... ~ .. * .... ~ .. .. ~ ... ~ ... ~ .... . 

UE 1 : • 4. 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. llaakal .. mini.teri!!lIe. 
EI ulkomaaedu.tukaen tiedoitukslin. 
Ei ulkomaaedultut •• n, mutta ulko •• iainminl teriGn tiedoi

tvlcaUn. 
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kantaa peruskirjan korjaamiseksi. Valtioministeri Bareia kii

ruhtikin heti jyrkästi dementoimaan asiakirjan Virallisuuden se

kä ilmoitti de liadariagan toimineen ama]]a vastuullaan, mutta 

hän ei kylläkään antanut ymmärtää oliko sen sisältö asiallisesti 

ristiriidassa ES:PBIlJan hallituksen virallleen kannan kanssa.. 

Yainitsemieni leh'jien painostuksesta näin syntynyt 

kahnaus valtioministerin ja de Madariagan välillä on nyt, molem

pien kotiuduttua Genevestå, uudelleen herättänyt täkä]äjsissä 

poliittisissa ~iireissä huomiota, sillä t.k. 11 päivänä ilmoitti 

da 1la.da.riastl kirjel.mässään valtioministerille luopuvansa vastai

sesta edustaJatehtävästään Kansajnli1toss&o Samanaikuisest1 jät

ti hän ~välehd1stölle s e lostuksen tapahtumien kulusta, j onka. 

eräät kolxlat ranslamkielisinä. kuul.uvat seuraavast.i: 

1) Ia reunion das neutres, eonvoque~ le 9 mai simulta
nement :par 1 'E~ et le ~rk, avait prt§eisement :pour ob.1e1j 
1 'etude e la ret'~rme, s1 non präeis&nent dl! Paete, da la Soeiete 
das Nati ans, et, a tella f'in, ja celebrai les antrevues de ri
gueur avec le p~sidant dl! Conseil d '&lors et avac l e m1n1stre 
d'Etat. 

2 ) t-'9XIlOS& que j e f'is, lor~que ce f'ut mon t our, de
vant nos cOl18gu.as neutres, s' aJusta a cette :pr&:paration. 

3) Las neutres e.x;:gr1meren~ leur dasir d 'avoir une 
version ecnte de mon axpose. . 

4) Ja cannnmiquai ce desir et mon intention da le sa
tisfaire au m1.nistre d -Etat l.a veille da lIK3ttre las ma1ns a 
l'oeuvre. 

5) Je~red1geai la not~ qans le sens qui decoulait da 
mas entretiElllS a lladr1d et da t81~grammes au minist.re. 

6) Je 'la remis 1!I!De(Uataman~ ~u m1nist~ F. vaie 
az1..anne en c1:oq exem.p~, acc~ d'une dä:päche officiel

le ~ laQ,uslle 1& m1n1stre r9:P0ndit qu U s'etait 1nf'orm& avao 
interet. _" 11 
, Je ne :pula :pas me ~re d'un :poste dont ~e n'ai :pas 
a me dåmettre. .Te rencmce donc a 1 'un1que que l'ai 1 honneur: de 
servir l -Etat d. ~e xat10n qu1 :tut graMe et qu1 le sara da 
nouveau 3i les Es:pagnola 18 veulant a1Jls1. 

Je das1re seul9llQll~ ajouter JIB. conrtet1an, :plus fanne 
Q.Utj jamaia, da.ns 1& Boc16te das lIations, \.1Il1;.a.ua forma de CClll
:pNhElllSian mut;ualle interDaUaoal.e, Q.u1 :peut sauvar le mcmde 
d 'une catastropbe et _ reconna1 saanee en'18r8 ES col.labc>rateurs 
ele ces c1DQ. anil6es, })&l'1I1 lesqueJ.s je T8U% d1st1ngusr l' adIlirable 
~Ol1nn. 
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Val.tiom1n1s1:erl :Ba.rcia on :puolestaan lehdille antamas" 

saan haastattelussa valittanut, että EspulJa täten meoettää kan

sainvälistä. mainetta saavuttaneen ans1oi'ttmaan ja älykkään di:p

lCIDaatin, mutta sitävastoin bä.nen. vastauksensa de 1lad.ar1agan 

edelläsiteerattu1h1n :peru:;telu1h1n ovat siksi hataria, että 

lo:p:puJen lopuksi tulee kysyneaks1.. eikö vallassa oleva kansan

rintama ole tahtOJlllt -J8.IlIl& viralta- miehen, joka. heidän mie

lestään li.1an mietona tasavalta J a1 SSDa on so:pimaton edustamaan 

Es.panjaa Kansainliitossa. Toiselta :puolen olan eräältä arvoval

taiselta henkilöltä kuullut, että valtiom1n1ster1 Ba.rcian ja de 

Kadar1agan yhteistOiminnan :päättyminen näin surullisesti olisi 

:pantava vanhojen hankilolrohtaistEll vas'temniellsyyksien tili.lle. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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.., .......... _ .......................... _ ........ ~.~ ..... 'fl...~'J.~~_ .... __ ._ .......... _ .... _-_ ...... __ .-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ lrunissa elokuun 21 p . 193Q.· .' 

No . 1284/194 . 
, 

• \0 

... : ... 

I . 

---, 
UlkoaSlainministeri61~ 

'c) ~I+-----;.J 

.. 
T~ten on minulla kunnia my~t~liitt~~ 

Madriidin llhetyst~n raportti No . 18/1936 koskeva 

Espanjan tapahtumia I. 

Raportti lähetet~än ainoastaan 4 kappa

leessa, syystä että ne kirjoituskoneet jotka t!!ll~ 

ovat vuokrattavissa. eivät salli useampien ~ppaleiden 

ly~mistll • 

Asiai 
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IRUNI- ..... SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen. 

RAPORTTI n :o ~8/~~36 . 

Ir~L ....... ssa . 2.l, p: nä elo. . ...... kuuta lR . .3.6 .• 
, 

. -----
, 

• I Asia: Espanjan tapaht umat I! ............. ... 

•• • ••••••••••••••• ••• • ••••• H ••••• • •• ••• ··.·· · ···~···· · ...... . .......... ..... ........... . ............. . 

... . _ ......... _ ...................... -.......................... ... ...... .. ......... ............. . 
- -1------

Palattuani lomalta ja ryhdyttyäni viranto imi tukseen oli 

ensimKinen toimenpiteeni, liikeyhteyksien Madriidin kanssa kat

ket tua, väliaikaisen lähetyst~n perustaminen. Koska San Sebas

tianiasa tavanmukaisella ke säoleskelullaan olleiden diplomaat

tien olosuhteiden pakosta oli tKytynyt poistua si eltl,olivat 
a.. 

useimmat heistä järjestäneet toimi stot aivan Ranskan rajall;-' 

olevaan Irunin kaupunkiin, jossa tarkoitusta varten oli vuok

rattu talo. Tähän taloon, johon aikaisemmin olivat sijoittuneet 

Englannin, Amerikan ja Italian suurlähetysttst sekä Hollannin, 

Nor jan, Tsekkoslovakian ja Ruotsin lähetyst8t, t arjottiin mi

nullekin tilaisuus sijoittautua, jota tilaisuutta mielihyvällä 

käytin hyväkseni. Järjestely on kuitenkin enemmän muooollista 

laatua ja merkkinä siitä että lmnetyst~~ t ahtovat toimia Es

pan jan kamaralla niin kauan kuin siihen suinkin olisi mahdolli

suuksia. Koska Irunin kaupunki kuitenkin kohta muodostui sota

nft1ttlm8ksi, ollen päivittlin kapinallisten pommituksen kohteena 

sekä maalta, mereltl ettl ilmasta (tlmln raportin saapuessa pe

rille on se todennlk81seatl jo antautunut kapinallisill; sekä 

koska kaikki aikllliset hotellit oVat muodoatetut sairaaloiksi 

JAKELUOHJE, 

_ .. __ ._ .. ___ . ....!~val~E?:~ ........ _._ .. ~ ... _ ........... ... . 

. . .......... --_._~._~ ............ -...... _ .. ~ .. __ .. _ ........ _ .. _ ....... _ ........ ~. 

J ..... uohjem .... J.' 
T.vaU'->. 
TavaU ...... Ja ........ . . ... . ... mlnlaterla1l .. 
EI u'k~ tledoltukalln. 
EI ulkom8MCluatuk-. mutta ulk __ lnm ..... terIOn tIedoI-

t'*aII ... 
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ei asuminen siellä ole ollut mahdollista . TKmän vuoksi ovatkin 

diplomaatti set edustustot asettunee t asumaan Ranskan puolelle, 

asuen Englannin, Amerikan , Tsekkoslovakian , Ruots in ja Norjan 

edustustot Hendayessa, I talian, Be l gian, Argenti i nan ja Suomen 

edustustot Saint Jean de Luzissa sekä Hollannin, Mexicon ja eräät 

Etelä Amer ikkalaiset edustustot Biarritzissa. Koske tus eri edus

tustojen välillä on kui tenkin hyvin Htheinen ja tapaamisia on 

ollut päivittäin . Ensimäiseen vi ralli seen kokoukseen kokoontuivat 

läNetyst~päällik6t diplomaattikunnan vanh~, Argentiinan suur

lähettilään kutsusta t . k . 18 p :nä , j olloin ke skustelujen kohteena 

oli yhteyks ien jär jestHminen l..adrl1din hallituksen kanssa sekä 

alotteen ottaminen pantti- ja sotavankien vaihtamiseksi molem ien 

sotaakäyvien puolten välill', edellytyksellä, että asianomaiset 

s iihen suostuisivat. 

Edelliseen kysymykseen nähden, päätettiin pyy tää Madriidin 

halli t ukselta, ettl San Sebastianin kesäministeri8n päällikk6 

siirtyisi Ranskan puolelle ollakseen diplomaattikunnan klytettl

vissä yh~8upseerina sen ja adriidin hallituksen välillä. 

Jälkimäisen kysymyksen esilleottaminen sai alkunsa s iitl, 

että Burgok sen I~llituksen" edustajat olivat saapuneet diplo

maat tikunnan vanhimman puheille, pyy tien d1 pl~aattikunnan alotet

ta ja my8tävaikutusta keskustelujen vireillepanemiseksi molempien 

80taakäyvien valtain vllilll llhinnl panttivankien vaihtamisesta. 

Esi tystIIn he olivat perustelleet pIIasiallisesti sillä että 

hallituksen (8.0. punainen miliisi) joukot, joilla oli hallussaan 

Espanjan suurimmat kaupungit, kuten Madrid, Barcelona, Valencia, 

san Sebastian, Malaga, lrun y.m. kaikkialla oliYat ottaneet pant

tivangeikai melkein koko paikkakunnalla olevan IlymJat8n, jonka 
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he ol i vat uhanneet säRlimlttä tappaa niin pian kuin kapinalliset 

kohdlstai sivat sota ll lkkeensä a sianomaista paikkakuntaa vastaan. 

Kokoontuneet lllhe ty sttfplUHl1k6t, j otka jo puhtaasti humani tääri

s i stä syistä, suht autui vat mytftätunnolla p .o. kysymykseen, pää.

tivät halli t ukslltaan pyytää tarpeellisia valtuuksia. Olen tä

nään va staanottamastani slhkeestä todennut että Tasaval lan Pre-
I 

s i dentti on my6tKmielisesti suhtautunut asiaan j a val tuuttanut 

minun ottamaan oaaa mainittuihin keskusteluihin, edellytyksellä 

e ttä tllrkeimpien suurvaltojen edustajille my~etälln samanla iset 

valtuudet. Olen saattanut Tasava llan Presidentin pääteksen dip

l omaattikunnan vanhimman tietoon, joka l ausui t yydytyksensä. sii

tä ja lupasi lKhipäivinä kutsua lähetyst6plällik6t koolle asian 

jatkoklsittelyä varten. 

Ei ole epäilystäkään siitä, etteik6 tällainen vä

l ilntulo, edellytyksellä että Madriid1n hallitus siihen suostuu 

ja se johtaa tuloksiin, olisi erinomaisen arvokas, koskapa pant

t i vankien joukossa on useita Espanjan parhaita henkisiä voimia. 

Tilanne on kuitenkin l4adriid1ssa nyttemmin muodostunut 

se llaiseksi, että hallitus on tlydellisesti menettlmlssl auktori

teettinsa sekä ettl pllttlmisvalta on yhI enemmin siirtymIssä 

n. k . kansanrintaman klsiin, joka kokoonpanoltaan on mitä kirja

vinta ja jonka keskuudessa kommunistit ja anarkistit esittlvlt 

pliVI päivlltl yhl tlrkelmpll osaa. 

Kokoan paraikaa ain.1atoa niistl tapahtumista, jotka 

vll1tt&1lsti johtivat sotilaskapinaan, niin ~8s sen tlblnasti

siata vaihei~ta, joista to1von llbipl1v1nl voivani .sittaa s.ik-

kaperl1aen tie.tuJcsen. 1/ 

/ J ' · '''-~\ r~ ... L.<" "· .. ~. 
I 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ lrunissa elokuun 25 p :nl 1 9~6. 

No . 1289/ 196 . 

" ~ 

Ulkoasi ainministeri~lle, (' " 

-" -I-~-- - -

Tlten on minulla kunnia my~tKl1ittll Madrii

din 1lhe tyst~ raportti No. 19/1936 koskeva 

Espan j an tapahtumia II. 
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l;RUN I .-.. ' .. SSA OLEVA LÄHETYST Ö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 1 9/1936 . 

Irun i ssa 25 p : nä el.<? ..... kuu t a 19._.9.9." 
11' oJ J. , _ .. {).Å... -

As ia : .EspanJan tapahtumat II . 

a __ •••••• • •• • ••••••••••• _ ••••••••• •• ••••• - ••••••••••••••• •••••••••• • • •• • •• •••••••• _ ••••••••• 

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

Jo kevllll~ kuul i Madriidi ssa huhuj a s i itl ettl soti-

l askapinaa valmistettiin ja ettg s en iti puhjeta syyskuussa. 

NIimä huhut kui tenkin vaimenivat sen jllkeen kuin presidentti 

'Azana oli erlllle sotilaslHhe ty st~116 , joka oli s aapunut hgnen 

luokseen valittama an olojen r auhattomuutta sekK etenkin maa

seudul la tapahtuneita vKkivaltai suuksia j a tar j oamaan sotavl{en 

my6tlva ikut u sta jlrjestyksen y lllpitlmiseksi, luvannut mennl{ 

henki lökoh taiseen t akuuseen jlrjestyksen palau ttamiseksi halli

tuksen kl ytettlvissa olevien poliisi joukkoj en avul la. Alkuke

s~stK oli jo kuitenkin h avaittavissa, ettl helliUu~en aukto

riteetti alkoi yhl eneIlll!11ln horjua. Uusia lakkoja puhkesi ylt

ymplri Espanjaa ja ty6riitatuomioistuinten n1issK antamista 

ratkaisuista e~ lainkaan vKlitetty hallituksen ty61lisjohtajiin 

harjoit t amasta painostuksesta huolimatta. Maaseudllla alemmat 

viranomaiset kieltlytyivlt yleisesti noudattamasta ylempien 

viranomaisten mllrkyksil, perustellen kieltly~stlln silll, 

etteivlt annetut mlJrlykaet olleet kansanrintaman ohjelman 

mukaisia. Toiselta puolelta fasci8tinuorukaiset ylllpitivlt 

rauhattomuutta Irsyttelevllll esiintymiselllln ja jlrjestivlt 

alituisia lauksustenvaihtoja kommunististen ainesten kanssa, 
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joista oli s eurauksena lukuisia ihmi suhreja kummallakin puolen . 

Kun sitten ertts kommunistinen poliisiupseeri heidän toimestaan 

ammuttiin viime kuun 13 p : ntt, vastasivat kommuni stit siihen jo 

rii t[m~llä tunnetun monarkistijohtajan Calvo 

ja murhare al a häne t. T~ murhateko her«tti 
LL 

suuttumusta, sillä Calvo Sotelo tunnistettiin 

vastustajiensakin piirissä olevan niitä harvoja valtiomiehi! , 

joita Espanjassa tällä hetkellä niin kipeästi kaivataan. Hänt~ 

onkin valt i omiehen! verrattu presidentti Azanaan, ~ikkakin molem

pien maailmankatsomukset, valitettavasti kyllä, ovat ihan vastak

kaisia . Väitetään my8s , että sotilasviranomaiset olivat aj atelleet 

häntä kor keimman siviilivallan haltijaksi sittenkun järjestyneet 

olot heidän toimestaan ensin olisi palautettu. 

PitämässMn hautauspuheessa syyttikin tunnettu oikeisto

johtaja Gil Robles hallitusta ja etenkin päämini steriä murhan 

välillisestä aiheuttamisesta ja perusteli syyt8stään sillä että 

pääministeri useampaan otteeseen oli cortesissa esiintyessään 

yllyttlnyt vkkivaltaisuuksiin monarkistien edustajia ja etenkin 

Calvo Soteloa vastaan. Calvo Sotelon seuraaja monarkisti puolueen 

johtajana kreivi Vallellano kohdisti niin1käln cortesissa pitä

mässään puhees sa mitä raskaimpia syyteksiä päämini s teriä kohtaan 

ja ilmoitti e t tä oikeistopuolueet, osottaakseen kansainväliselle 

opiniolle mink!lainen tilanne Espanjassa tosiasiallisesti oli ja 

vastalauseena heihin kOhd1stettuun terroriin, kieltäytyivät enää 

ottamasta osaa cortesin t~ih1n. 
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Calvo Sotelon murha ja samanaikuisesti toimitetut 

f ascistien joukkovangitsemiset sekä lukuisat siirrot niiden up

seerien keskuudessa, joiden lojaalisuutta hallitus epäili , olivat 

ne ulkonaiset syyt, jotka j oh tivat ka inan puhkeamiseen aikaisemmin 

kuin alunperin oli suunniteltu. 

Heti kapinan puhjettua j ä tti päftministeri Casares 

Quiroga tasavallan pr esidentille hallituksen erohakemuksen. Syynä 

tIDlän väi tetältn olleen sen, että kansanrintama katsoi halli tuksen 

.. osottaneen leväperäisyyttä ja siten my6tävaikuttaneen s iihen että 

kapinavalmistelut, joista halli tus oli ollut tietoinen jo useampien 

viikkojen kuluessa , olivat saaneet melkein häiriintym~ttä jatkua . 

Samana päivänä muodostettiinkin uusi hallitus cortesin puhemies 

• 

.artinez Barrio p[Hministerinl, mutta tämä hallitus oli vallassa 

ainoastaan yhden yön. Sen kaatuminen johtui siitä, ettl kans anrin

tama piti sen kokoonpanoa li ian porvarilli sena. Seuraavana päivänä 

muodostetti in kolmas hallitus aikaisemman meriministerin Giralin 

johdolla ja vielä samana päivin! aseistettiin vapaaehtoiset miliisi-

j oukot- P!!ministeri Giral, joka on farmakologian profes sori, on 

tunnettu lujatahtoiseksi, mutta erinomaisen h!ik!ilem!tt6mlksi 

mieheksi, joka ei tule välttftm!!n mitlln keinoja pyrkimyksiss!1n 

saada kapina kukistetuksi. Tim! hallitus, jossa ei edelleenk!1n ole 

yht~ sosial1stia tai konmrunistia, on viel! 'IB llassa ). kaikki 

tiedot siitl, ettl hallitus ollsi kukistunut ja uusi hallitus muo

dostettu soelalistijoh~ja Prieton johrlolla ovat Maikkea peri! 

vailla. Niin my6e ovat perltt~1 tledot, ettl hallitus olisi pyy

tlnyt RanSkaa vlllttljlksl tai paennut Kadriidistae 
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Se seikka, että kapina puhkes i l iian aikaisin ja ennenkuin 

kapinalliset olivat eh tineet täysin valmistautua, on yhtenä syyn~ 

siihen, että sisällissota on muodostunut nHin pi tkäaikaiseksi, ja 

todennKk6isesti tulee vielä ke stKmään kuukaus i a ennenkuin ompikumpi 

uol1 saa ratkaisevan voiton . utta oleel l1simpina syinä si i hen 

ovat kuitenkin ne monet vggrät laskelmat , kansanluonteen puuttuva 

tuntemus ja espanjalaisil l e yleensI ominainen organisatiokyvyn puute, 

j oka kapinan johta jille on ollut ominaista. 

Kun kenraali Franco viime kuun 17 päivänä r yhtyi kapinaan, 
~~~ 

oli hKn tietoinen si i tä, etteivät fasci s tit ja karlistit~ken1si 

ilman apua valta~aan adriid1a, vaan ettK tltK t ar koitusta varten 

olis i ensisijaisesti turvauduttava muukalais l egioonaan ja marokko

laisiin joukkoihin, j otka yhdessl Sevillan varuskunnan, sikäHl.is ten 

pollisl joukkojen ja vapaaehtoisten fascistijoukkojen kanssa eteni

sivät adriid1a kohti etellstä, mutta siitä seikasta, mi ten hän 

saisi joukkonsa salmen yli Espanj an mannermaalle ei hHDellK ollut 

mitään varmuutta. Sanotaan hänen olleen vakuutettu sii tl, ettK 

laivasto liittyisi kapinaliikkeeseen ja e t tä hän sen avulla saisi 

joukkonsa y likuljetetuksi, mutta tuollaise l le vakaumuksclle eivät 

ainakaan Ven1:ljän vallankumouksen kokemuks'et antaneet mi tlln tukea. 

Tosiasiallisesti kllvikin niin, ettl, muutamia harvoja poikkeuksia 

lukuunottamatta, laivaston al1upseetit yllyttivlt merisotila ita 

vangitsemaan upseerinsa ja heittlmlän heidlt mereen, minkä jKlkeen 

aliupseerit ottivat komennon, siksi kunnes cartagenan laivastoase

malta saatiin riittlvl mllrl hallitukselle uskollisia meriupsee

reita. Samanlainen erehdy. tapahtui lentovo~in nähden, jotka 

nekin pysyivät hallitukselle uskollisina_ My8s Kadriidin ja sen 
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ymplrist~n varuskuntien kapinaan nousu ei tapahtunut samana1kulsest 

vaan eri pttivin~, joten hallituksen joukot , jotka olivat miehitt~

neet m ikki stratee i sesti tllrkeMt paikat Madrlidin ympl:lrist~ss~ 

lBivat ne yksitellen. Esimer kiksi Madriidissa oli vastarinta mur

r e ttu viiden tunnin kulues s a . My8s San Sebastianin valtaaminen oli

si ollut kapinallisille hyvin he lppoa, mutta sikäläisen so t ilas

kuve rn88rin epttr6idessä antaa varusväelle taisteluk~skyä, ehtivät 

lli tuksen miliisijoukot saartaa kasa.rmi t, jotka vi ikon ke stäneen 

tykki tulen jttlkeen olivat pakoitetut an t autumaan, jolloin kai kki 

upseerit ammuttiin . 

Ku ten jo edell ä huomautin, ei lienee epttilystlk~än s iitä, 

etteik~ sisällissota vi e l~ t ulisi jatkumaan kauan aikaa, si llä 

kumpikaan puoli ei tule helli tt~rn ennen kuin on huomannut tul

leensa lopullisesti ly6~yksi . Sitä mukaa kuin kansalaissota jatkuu 

ovat my6s julmuude t lisättntyneet j a meidänkin lehdi st~ssä olleet 

kuvaukset niistK eiv~t suinkaan ole olleet liioiteltuja. Etenkin 

on B4rCe lonassa, jossa anarkistit oVat täydellisesti ~llas sa ja 

josea n . k . Katalonian hallitus on tttysin voim ton, tapahtunut mitä 

p6yristytt~vimpil julmuuksia siviiliv!e st6ä kohtaan, ollen yli mys

t6 ja papisto l~1nnä olleet näiden julmuuksien kohteena. Madrii

disea on ni i n1käln valta lui sumassa ~allitukselta kansanrintaman 

klsiin, joskaan tilanne siel11 ei ainakaan toistaiseksi, ole ke

hittynyt yhtl pitkille kuin Barcelonassa, mutta sitä mukaa kuin 

saartoreng aa Madriidin ympärilll tiukkenee, kasvaa vaara, ettl 

Ilrtmlisyysainekset sielläkin saavat vallan klsiinsl. Kuvaavana 

esimer kkinl tilanteesta Madriidissa VOill mainita, ettl valtio

minister16stl minulle saapuvat nootit ovat varustetut kansanrlnta-
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man hyv s~slei , alla. T ysin luotett~valta taholta saamieni tie

tojen nrukaan olisivat Madr iidin anarkistit toissapäivänä yrittäneet 

vallata vankilat, joissa nykyään viruu noin 2000 antti vankia , mut

ta oli yritys epäonnistunut koska hallitus oli ajoissa ehtinyt ku t 

sua lis~joukkoj a vankiloiden suojaksi . 

Ennustuks iin r yhtyminen siitä, kenen puolelle lopullinen 

voi tto l<B ll1stuu on tOistaiseksi ennenaikaista. Halli tu1<s en joukoil 

on se etu, että kuta enemmän aikaa voitetaan, sitä kiinte!mmin eh

dit~ron organisoida vapaaehtoiset miliisijoukot sekä elintarpeiden, 

sotatarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetus rintamalle. Halli~lksen 

r intarnilta tulleilta sanomalehtimiehiltä olen kuullut , että etap i 

järjestelmä kapinan puhjetessa oli täydellisesti organisation . uut

teessa , mutta että tilanne nyttemmin on huomattavasti parantunut. 

Li s si on otettava huomioon , ett~ hallit~ella on k!sissään ~s

panjan pankin kultavarasto, noin 2 miljaardia pesetaa, ettN sen 

hallussa on Espanjan rikkaimmat seudut ja tärkeimmät satamat , kuten 

Barcelona ja Valencia sekä pohjoisrannikolla Bilbao, joten elintar

peitten ja sota tarvikkeiden tuonti ainaki n tKhän mennessä on voinut 

jatkua esteett6m1sti j a puuttumattomuussopimuksesta huolimatta tul

lee edelleenki n jatkumaan sekä että heidän ihmismateriaalinsa on 

miltei loppumaton. On my6a otettava huomioon, ettl hallituksella 

kiistlmlttl on takanaan suurin osa Espanjan kansasta, joten kapinal

listen eteneminen, etenkin Andalusiassa, on osottautunut tavattoman 

valkeaksi väest6n kommunistisen soluutuksen vuoksi. Niin pian kuin 

jokin paikkakunta on vallattu, oVat sotaoikeudet kOhta ryht,rneet 

toim1ntaan ja jokainen, jota vlhlnklln eplilllln har joittaneen va-
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semmistokiihoitusta, on s älitt~ ammuttu. 

Toiselta puolelta on kapinalli sten joukkojen kuri erin

omainen ja tmmä koskee my~s heihin liittynyttä fascistimi1iisiä . 

Heid~ puolellaan ovat Espanj an tunnetusti parhainnnat joukot , 

pohjoisessa Zaragossan ja etellssK Sevillan varuskunnat, puhumat

takaan muukalaislegioonasta ja marokkolais1sta jouko1sta . He1d~ 

hallussaan on suur1n osa viljavaa Andalus1aa sekä hedelmKll 1set 

Navarran ja GU1puBcoan maakunnat, joten he eiv!t my6sk~~ k~rs1-

ne e11ntarpeiden puutetta. Sit~vastoin on heidän ihmismateriaalin

sa verrattain ra joitettu. Marokossa ol ev1sta joukko-osastoista, 

yhteensl 40.000 miestä, jotka muodostavat heidän kantajoukkonsa, 

on toistaiseksi onn1stuttu saamaan yl1 15. 000 miestä j lasketaan 

etU! sama mlllrK saadaan 1r!h1tulevaisuudess~ kuljetetuksi Espan jan 

mantereelle, lopun jäldessä suojelemaan Espanjan arokkoa . Mutta 

tftmfl mll~rä, joka 1 tsess!!nkin on vlhlllne.n, on palotelt ava p1 tkin 

rintamaa, joka ulottuu Sevi llasta Sierra Guadarraamaan s aakka. 

Viel~pl pohjoi seenkin on tlytyn- t Hihettäl marokkolaisi a Jc'lkkoja, 

koska on osottautunut, ettK kapinalliset 1lman he1 tä e1 ät kykene 

va ltaamaan San Sebastianin ja lrunin kaupunkeja, joka heille on 

er1nomaisen tKrkeätK, jotta yhteys Ranskaan saataisiin kat keamaan. 

Niitll apullhteitl, jotka kumpaisellakin puolella on ulko

maalla klytettlvlsal ja, jotka ovat huomattavasti vaikuttaneet 

tapahtumien kulkuun, tulen eri raportIssa klsl tteleml.ln. 
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Kap1na111kkeen muodostuttua .a1seks1 

(se1tsem~s vi1kko on jo kulumassa) on luonnol11sta, ett~ sota

tarpe1den kulutus niin puolella kuin toisellak1n on ollut hyv1n 

huomattava. Hal11tuksen j oukoilla on tos1n h~llussaan Espanjan 

tärkeimmlt aseteht aat . j01ssa kuume1sella k11reelll t y6skennel

llln y6tK p~ivrl, mutt~ t01selta puolen on otettava huomioon, 

ettl sotatoimi1n aivan tottumattomat miliisijoukot tuhlaavat 

ammuksi a suunnattomasti (on lausuttu arveluja, että suunnilleen 

j oka sadas kuula osuu s1lle t ar k01tettuun maa111n ) , joten il

meistl on, ettei kot imainen sotatarv1ketuotanto ole r1ittlv!. 

Sekl Blum että Delbos ovat kamarin ja senaatin ulko

as1ainvaliokunnissa juhlallisesti vakuuttaneet, ett! huhut asei

den kuljetuksesta Madriid1n hal11tukselle ovat kaikkea perII 

vailla sekä ettl Ranskakapinaliikkeen alusta llhtien on nou

dattanut m1tl ankar1nta puolueettomuutta Espanjan sisällissotaan 

nlhden. 

Nl1l1! vakuutteluilla tuskin tarkoitettaneenkaan muu

ta kuin ettl viral11nen Ranska ei ole aktiivisest1 avustanut 

lladr11d1n halli tueta, mutta .11 tl huolimatta n11 tl on, l1evlst1 

sanoen. pidettlYl edesvastuuttomlna. Jokaiselle, joka nlilll 
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rajaseuduilla oleskelee , on p~ivän selvk!, ettK kapinan alusta 

l mrrtien joka p!ivK, e l i oikeammin s anoen, joka y~, on anskasta 

sekl rautateitse ettl meritse kuljetettu suuret mklrkt kaikenlai

sia sotatarpeita r aj an yli lrun1in j a tKtk todistavat my6s ne t u

hannet kultakilot, jotka ~adriidista on lentoteitse kul jetettu 

Pariisiin ja joista Madri i din lehd1st6 aivan avoimesti kertoo, 
1) 

mainitsematta kuitenkaan ni iden tarkoitusta. Sama on a s ian lai ta 

niiden l ukuisain pommikoneiden kanssa, jotka Marseillesta toiaitet

tiin kappaleina Barcelonaan sielt! edelleen adriidiin lKhetett!

vikai. Nlill! rajaseuduilla e1 my6sk!1n ole mikäln salaisuus, että 

lrunin valtaaminen, josta nyt on klyty neljlnK päivlnK mitl veri

simpil taisteluja. on toistaiseksi ollut kapinalllsille yllvoimai

nen tehtlvl. p.lasiallisestl juurl sen vuoksl ettl Barcelonasta 

käsin on Ranskan alueen kautta saapunut useita tuhansla miehil 

avuksi halli tuksen joukoille sekl ettl lrunln kaupunkia ympkr6i-

v!t vuorenhuiput oVat ranskalaisten reserviupseerlen johdolla saa

tettu aivan erinomaiseen puolustuakuntoon koneklv!rlpe slkkelneen, 

juoksuhautoineen ja plikk11anka-altaukslneen, jotapaitsl ka1kk1 

nil1le johtavat tiet ja polut ovat miinoltettu dynam1itilla. joka 

slhken avulla sudaan rljlhtlmllr;1. TIEmKn vuoksl ovatkin kaplnallis

ten etujoukot. muukalaialegiona~aiset ja vapaaehtolnen fasclsti-

1) 
Ettl mainitut llbetykset muka kuuluisivat Neuvoato-Venljllle ja 
olisivat sen propagandatarkoitukseasa Eapanjaan varaatolmaa kul
taa, joka nyt turYallisuuaaylatl alirrettl1ai1n alelt. pois, on 
huhu · jonka erllt amerikkalaiaet lehtimiehet aenaatlotarkoituk
ae .. ' ovat pnatlneet ... &11_11e, lIIUtta johon tlkalUaisal 
dl plomaattlpl1reia.' e1 k11nn1tetl minkllnla1sta huomiota. 



- 3 -

miliisi kKrsineet mitä hirvi ttäv i~ tappioita yrittKessl!n 

vallata mainitut vuor enhuiput . Luot ettavalt t olta saamieni 

tietojen mukaan lienevät heidln komppaniansa kutistunee t vii

denneks i osaksi alkuper!isestl vahvuudestaan . Koska yhteyden 

kat kaiseminen Ranskaan kuItenkin on kapinallisten t~rkein pä!

m~!rN t!ll! haavaa ovat he nyttemmin ant aneet ulttimaatumin, 
I 

jossa lrunin kaupunki uhataan pommittaa maan t a salle, e l lei se 

m!!rlajan kuluessa antaudu. Antaakseen enemmin pontta m&ini tulle 

vaatimukselle onkin kolme he idln r i steilijNNnsR sijoittautunut 

lrunin edustalle aluevesien ulkopuolelle vas tausta odottamaan. 

TKkKllisten virkaveljieni keskuudessa on yksimielisesti 

lausuttu kl81~ys olevan mahdotonta, ettei Ranskan hallitus olisi 

t e toinen kaiki sta nNistl neutraliteettirikoksista, mutta ett~ 

se kot imaisen opinlon painostuk8esta tarkoitukselli s~sti katsoo 

l äpi sormien. Tlhän olettamukseen on sitä enemmin syytä 

Blumin alivaltiosihteeri Fran~ois de Tessan l i ikuskelee nIillä 

seuduilla jonkinlaisena "observaattorina", vaikkakin hlnen vi

rallinen t ehtlvlnal lienee yhdessl Ranskan rajaviranomaisten 

kans sa va lvoa, ettei puolueettomuutta rikota. 

Olen omllla si1m1lllni ollut tilaisuudessa useita kertoja 

nlkemlBn halli tukeen joukkojen lentokoneiden kapinallisten ko

ndden takaa-ajamina lentlvln Ransltln rajan yli. fUIlikaIn ovat • 

harhaantuneet kuulat haavoi ttaneet useita henldltJi tä Ranskll·n 

puolella ja muutamia p&1v11 sitten pud.tti eri. hallituksen 

lentokone erehdykseatl pommin 30 Metrin pllnln Hendaye1n asema

rakennuksesta, pOlllll1n kuitenkaan onnek.l rljlhtealttl. Ettl 
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minkHlnlaisia protestej a tai muita mielenilmaisuja olisi viralli

sen Ranskan puol~a esitetty n~iden t apahtumien johdsta, e i ole 

kuulunut. Ei ainoastaan täkll!isissl pakolaispiireissl, ~aan 

my6skin tlysin puolueettomal la taholla tapaa klsityksen, ettl 

sisälli ssota, Rans k asta saadun tehokkaan avun pu tteessa , olisi 

jo pält tynyt kapinallisten voitolla. 

Eihän ole my5sklftn kene lleklln tuntematonta se seikka ettH 

laajat piirit Ranskassa julkisuudessakin tekevlt propagandaa kai

ken mahdollisen avustuksen antamiseksi Madri idin hallitukselle , 

tosiseikka , joka pani m.m. Saksan ja Italian hallitukset viimei

seen saakka eplilemlln l iittymistä puuttumattomuussopimukseen. 

Tätä kantaansa perustelevat Ranskan lIansanrintaman piirit silll 

että 
, 

adriid1n hal ... .!. rua on Espanjan tasavallan hallitus "de droi ttl 

ja "de tai t", kun t aas kapinallisilta puuttuvat kaikki olemassa

olon oikeutukl et. Asia ei kuitenkaan ole a1 van niin yksinkertai

sesti kuitattavissa. Sellaiseksi kuin tilanne nyttemmin on muo-

dostunut m.m. Barcelonassa ja Malagassa, puhumattakaan lukuisista 

paikkakunnist laajalla maaseudulla ja jOllaiseksi se kaikista 

viimeaikaisista merkeistä pälttlen on muodDstumassa 

on vlite aHti, että ~drl1d1n hallitua ol1si Espanjan tasavallan 

hallitua "de tait tl hyvinkin kysymyksenalainen. Eapanjaa hallitse~ 

vat nykyiIn tosiasiallisesti kansanrintaman lukuisat miliisIkoml

teat, joissa kommunistia-anarkistisilla aineksilla on milteI tly

dellinen mllrllmiavalta ja joIden talutuanuorassa Madriid1n hal

l1~osk1n vaatoin tebtoaan, on kuljettava • . LisIIIaion otetta

Va huomioon, ettl Katalonlalla on amL kommunIatInen hallitukaenaa 

ja Burgoa'iaaa "IIanaall1nen" hallitua (kenraali Caban.laain so

tilasjuntta), jonka halluaaa on lihaa 60 ~ Eapanjan manteretta 
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ja j oka lisKksi k~yttä~ hallitusvaltaa Espanjan _ arokossa sekä 

Bal earien ja Kanarian saarilla. 

Edelläolevalla en ole tahtonut saada sanotuksi s i tä, 

etteivtttk~ kapina lliset my~skin olisi pyyt~eet ja s aanee t apua 

ulkoapliin, seikka jota tuskin mi l lään taholla on k iellettykään. 

Ylei sesti tunnettuahan on, että heil t ä, lent ovoimien, muutamia 

harvoja upseereita lukuunottamatta , pysyttyä pääasi assa halli t uk

selle uskollisina, kapinan a lkuaikoina t~ydellisesti puuttui 

lentokoneita, mut t a että h e nyt k aikilla r intamilla ovat lento

asee seen nähden ylivoimaisi a halli tuksen joukkoihin verrattuina. 

Kuten tunnettua tuli tromä avustusmuoto ju lkisuuteen siten, ettr 

heidän Italiasta ostamansa 21 lentokoneesta ko lmen t!y t yi tehdä 

hltälaskun Ranskan arokossa. Tlstä j a my5hemmin saepuneesta s 

suuruisesta l !hetyksestä on kapinallisilla ollut paljon apua, m. m. 

joukkojen kuljetuksessa sa lmen yli. Vahvistamattomien tie tojen 

mukaan lienee hei lle my~s "Deutschlandilla" s aapunut suuret mlUI

rät aseita ja ampumatarpeita ja "Deutschlandin" pli~llik6n vie

r ailu kenraali Francon luona s iihen liittyvine maljapuheineen, 

joka adriid1ssa herätti suurta suu ttumusta, on omiaan osottamaan 

suhteiden l~eisyyttl. Edelleen on mainittava, ettr sittenkuin 

kapinalliset tuonnottain s aivat vallatuksi Badajozin kaupungin 

Portugalin rajalle, heille aukeni suora yhteys eteläisen j a pohj 

sen armeijan vllilll, joten Etell Espanjan sat~iin saapuvat sota

tarvikkeet voidaan nyttemmin hliriin~ttl kuljettaa pohjoisrin

tamalle. Badajozin valtaamisella saavuttivat kapinalliset my~a 

sen tlrkeln edun, että tie Portugaliin aukeni koko rajaa pitkin. 
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Kun kenellekäron ei ole ep 'tietoista kenen puolella Portugalin 

my6tätunto on , ei liene epttilyksil!k~ron s11 tä, e tteik6, Portuga

lin hallituksen my8skäron asias ta virallisesti tie tmm«tt«, kapi

nallisilla olisi tila isuus sieltäkKsin saada sekä elintarpeita 

että sotatarvikkeita. 

Tulen toisessa raportissa kKsittelemgron ka_inaliik-

keen 

rahoittamista. J~~ .w.. ~ 
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Raportissani No. 18 v.k. 21 p :lt~ olen selostanut 

di plomaat tikunnan a lotetta Espanjan sisBllissodan humanisoimi

seksi. Kuten tunnettua tarkoittea alote, jolla ei ole mi tKIh 

poliittista ' tai sotilaallista tarkoitusta, sivii l ivBest6n suo

jelua k~rs1myksilt«, lBhinn~, mikBli kysymyksessB on pantti

vankien ottaminen sekä muun taisteluihin osaaottamattoman si -

viilivlest6n vangitseminen, lKKkeainaiden, veden ja valon 

puuttumisesta aiheutuvien klrsimysten lieventftminen sekK suo

jaamat tomien kaupunkien pommitusten v~1ttKminen. T~än lisKksi 

tarkoittaa a lote to imenpiteisiin ryhtymistä muistomerkkien ja 

taideaarteiden pelastamiseksi. 

Kun kaikki diplomaattikonferensseihin osaanttanei

den valtioiden edustajat olivat hallituksiltaan saaneet asian-
. 

omaiset valtuudet, joista erikoisesti mainittakoon Mr. Edenin 

lKmminhenkinen ja suurta ymmIrtlmystä osottava suhtautuminen 

asiaan,llhetettiin Madriidin hallitukselle v.k. 29 p:nä slhke, 

joka kokonaisuudessaan tähln jäljennettynä kuului näin: 

"Les Chefa de Missiona Diplomatiques reunis a plu

sieura reprlsea sur l'initiative de leur Doyen, Son Excellence 

JAKELUOHJE, 

Tavallinen 
Jakeluohjemalleja • 

Tavallinen. 
Tavallinen j. lIa1k.1 .... . minl.terIOlle. 
EI ulkomaaeduatuk .... tledoltukaiin. 
EI ulltom .. eduatuk ..... mutta ulkoaalalnmlni.tarlOn tledol-

tublln. 

UI 1 .... 
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l ' Ambassadeur d ' Ar gentine , ont echange des VUes per sonne lles qul 

temoignent de l a r of nde douleur avec laquell e i ls a s sisten t aux 

souffrance s que l a popul t n 

des evenements ac t e l s e 

vi ] ~ bit en Espagne au cours 

Ce s s ouffrances consi s tent notamment dan s l' incarcer ation 

d ' o t ages ou d ' autres pr isonn er s on co ba t ts, dans l ' atteinte 

portee å la sant e publlque par le manqu e de medi caments, d ' eau 

et de lumiere et dans les pertes de vie s humaines que cause l e 

bo~bardement de vl11es s ans def ense . 

Arin d ' attenuer ces maUX au tant qU ' il est en son pouvoi r, 

le Cor ps Di plomatique s ' adr e sse aU Gouvernement de la Repub lique 

Espagno le pour lui offrir d ' interceder, dans les deux champs, en 

faveur de me sur e s et d ' engagements r eci proques qui t endralen t en 

dehors de t out e intervent i on politique ou mili t a ire å pr ot eger la 

popu l a t l on civi l e des epr euve s enumer ee s plus haut e t de tout e s 

autres qu'il paraitrait possib l e d ' eviter. 

Le s Ch ef s de .1ssion s s i gnalent fin al ement 

soubait able que des mesures fussent pr i se s pour pr e server le s 

momumenta et oeuvres d 'art qui r efl et ent l a gr andeur et l es 

gloire s du passe. 

Cette lntercess lon que recommande les Corps Dlpl omatlque 

ilau 901;0 !81 plO1uablq.e tout ent ier, se f erait par les moyens 

les plus approprlåa dans chaque cas et not amment l'envol de Com

misslons ad hoc par l'entremise d'Attache r.ll1talres, Navals ou 

Aerlens et un appel a la Croix Houge. 



• 

- 3 -

En consequence les souss i~ne s ont l'honneur de 

s'adresser au Gouvernement de la Republique Espagnole aux tins 

sus indiquees e t invitent ceux de leurs Collegue s qui n'assi s

taient pas ä ce e r eun.1ons ä bien vouloir s 'y associer. 

D. Garcia ansilla 
Ambassadeur d 'Ar gentine 

Robert Everts 
Ambassadeur de Be l gique 

Henry Getty Chilton 
Ambassadeur de l a Grande Bretagne 

ene Roosmale Nepveu 
~ inistre des Pays Bas 

Geo r ge Winckelmapn 
Charge d'Affai r es de Finlande 

Jean Herbe t te 
Ambas sadeur de France 

Orazio Pedrazzi 
Ambassadeur d 'Italie 

Leif Bt:sgh 
Ministre de Norvege 

Robert Fl1eder 
Ministre de Tchecoslovaquie 

Eric Wisen 
Char ge d ' Affaires de Suede 

Allekirj'oittajien joukossa ovat kaikki -.. tlIlIllll 

ol evat lmhetystt:spllllik6t, Yhdysvalta in suurl~ettillstl lukuun

ottamatta, joka kehoituksista huol i matta ei ole tahtonut yhtyä 

alotteeseen. 

TlIhän sKhkeeseen s aapui eilen vastaus Espanjan 

tiom.1nisteriltlI. jossa sivuttamal la pIIasian. ainoastaan huo

mautetaan. ett! Madriidin hallitus. joka peru~ tuslailli sesti 

on ainoa todellinen Espanjan kansaa edustava. hallitus. toivoo 

saavansa sotilaskapinan mahdollisimman pian pllttymlln klyttlI

mHlll m.1tl humanitlIlris~pil keinoja. joista sen tlhlInastiset 

toimenpiteet kapinan kukistaMiseksi myls oVat tod.1stuksina. 

T!m!n vastauksen johdosta. joka ei sislltlnyt 

mitlIln asiallista vastausta tehtyyn alotteeseen. asettui dip

lomaattikunnan vanhin yhteyteen entisen suurllhettillIln Sr. 

Amerieo Castro'n kanssa, jonka Madriid1n hallitus 
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ke säministeri6n l akat tua toimimasta on lmrrett~nyt yhdy supseer iks i 

sen ja diplomaat tikunnan vglillK ja j oka nykyä! n asus taa Espan j an 

konsulaatis sa Hendayes sa , pyytgen h äntH ~adriidin halli tuks e lta 

hankkima an asi aa va l a i sevaa lisäselvity s t ä . Ameri co Cas t r o l u

pas ikin sen t ehdK ensi ti l as sa , lausuen samalla henkilm{oh t aisena 

kr!sityksenflän, että vas t aus todennrrk6i se s t i oli s e. nut sille an

netun muodon sen vuoksi ettK mahdo l li se t neuvo tte l u t edellyttäi

sivät kosketusta my6s ka pinallist en kanssa , jo t ka siten asetet

taisiin t a saverta i s i ksi l aillisen hallituksen kanssa. 

Kaikista me r kei stg p- ' t ttten voidaan kuitenkin jo nyt 

katsoa t ämttn si s " llissodan humani soimista t arkoitt avan a lotteen 

rauenneen. 

Edellämainittuj en ke skuste l ujen vi e l ä j a tkuessa saapu i 

viime sunnunt aina di plomaattikunnan vanhimmalle dr amaattinen 

t ie t o , joka aiheut ti häne t kutsumaan koolle lähetys t öpääll1köt 

vie lä s amana päivänH. THs sH kokoukse ssa ilmoit i R sk n suur

l mhet tiläs , j oka on päivi ttr!ises s~ koske tukse ssa hal l i tuksen 
" soti I s p" ttllyst8n kans sa Espanjan pohj ois r anni kolla , et tä hä-

nen oli annettu ynnnäl'tä" , e t ä halli -uksen joukot, vt!lt t r!rrkseen 

lrunin ja San Seba sti anin pommittamista sekä turhaa verenvuoda

t usta, olisiva t valmi it an t autumaan , e i kui tenk aan kapinalli

sille, vaan diplomaattikunna l l e. Oliko t arjoukseen ol ema s s a 

Madri i din hallituksen suostumu s , siitK e i h Kne llä ollu t tie~oa. 

Di plomaattikunta totesi yksimielisesti, että a s ia 

ylitti h allituksilta s aadut valtuudet, jotapaitsl ka t sott iin, 

että täl lai sen, todennlk6i sestl puoluee ttoman vy~ykkeen perus

taminen Espanjan mantereelle, jossa diplomaattlkunnalla olisi 

korkein hallitusvalta ja johon molempi en puolien aseellisilta 
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voimilta luonnolli sesti olisi kiellettäv~ pä~sy , johtaisi kan

sainv isoikeudelJisesti aivan muodottomaan tilanteeseen . T~lCn 

johdosta p~~tettiinkin olla puuttumatta asiaan . Keskustelun 

kuluessa tehtiin vUlitysehdotus, e t t~ diplomaattikunta sopu-, 
soinnussa humanitg~risen alot t eensa kanssa, k~ytt~i s i t i laisuu 

hyväkseen asettuakseen yht eyteen kummankin puolen kanssa , tar

koituksessa s aada vältetyksi panttivankien surm ami~~n sekä 

lrunin ja San Sebastianin kaupunkien pommi ttami1 en . THmlCkä"n 

ehdotus ei s aavuttanut kannatusta, syystä ettei adriidin hal

litukselta ollut s aapunut asiallista vastausta diplomaa~tikunnan 

a lotteeseen. 

Asia raukesi siis kokonais~udessaan j a p~ttt~sen 

tultua tunnetuksi kapinallisille alkoi Irunin pommitus, j oka 

nyt on kestänyt ne ljä päivää ja joka kaiken todennHkBisyyden 

mukaan huomenna n va lloitukseen. 



1 

~ 
ULKOASIAINMINISTERIÖ 

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

C ' OSASTO: .............. ; ........................... .... ...... . 

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

..... _ ....... ~.@.dM..~.~.~ ..... ~ .......... ~d~~ ..... a.~.~~ .. _0. .. : .. ~ ..... ?!..~._~ __ 

............................. : .................... _.~.~.~.~ ... ... f{~~ .............................. _ .... _ ... . 

-............ -...... -........................................ -..... _ ........................... _-_ ........... ·············~·~~····7J····/1.·:z·( . 

• 



• 

• 

23 ) rp fJ.iJ 

SUOMEN LÄHETYSTÖ lrunissa 
~ /1 . J' ~: 

syyskuun 5 p :·n{; 1936. 

No. 1311/203. 

• Ia: A6. 

,..- . 

Ulkoasi ainministeri~lle , 

T!ten on minulla kunnia my6täliitt!~ 

lrunin lähety s t 8n raportti No . 22/1 36 koskeva 

Es pan j an t a pahtumia V • 



• 

• 

.......................... J .. :mu.:: ......................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: o ... ~.~/:l:~36 . 

.I..I'.\l!lJ.:: .... .. ..... ssa .9. ...... p:nä ..... $.YY.S ......... kuuta 19 .... 3.6 .• J 3) /1 :. :/tJ.. '/J 
J ~ . 

Asia: Espanjan tapahtumat v. I 
9- 3 C 

Diplomaa ttikunnan alotteen sodan kauhujen lieven

tmmiseksi on nyt ka t sottava toistaiseksi rauenneen. SuurlMhet-

tilgs Amer i Co Castro, joka oli l uvannu t ase ttua puhelinyhtey

teen adriidin hallituksen kanssa, tarkoituksessa saada tar-

kistetuksi sen kieltei sen kannan, ilmoitti t~~än, ettei s ii-

hen ole odotettavis sa mit~än muutosta. 

Tttmän johdosta ja koska lehdist6ss~ on ollut mit~ 

hullunkurisimpia uutisia a lotteen tarkoitusperKstä, pä~tti 

diplomaatti kunta tKnKKn vä~rink~sitysten välttämiseksi antaa 

s anomalehdist8 le näinkuuluvan selitt~vän kommunikean: 
t ·,,-

"Comme on le sait, sur l'in~tive de leur doyen, 

le s chefs de issions Di plomatiques accredite s en Es agne, qui 

r esident actuellement pr es de la fronti ere, se concerter ent en 

vue d'offrir leur intercession, sans aucune arri ere- pense~ 

politique ni militaire , pour humaniser autant qu'il est possible 

la guerre civile. 

Leur pensee etait de proteger la popula tion civile 

con tre de s souffrancea qui consistent notamment dans l'incarce-

ration d'otagea et d'autrea prisonniera non combattants, dana 

.JAKELUOH.JE. .Jalteluohjemallej •• 

Tavallinen 
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l ' atteinte portee å la santa publique par le manque de medi

caments, d 'eau et de lumi ere, e t dans les pert e s de vies hu

maines que cau se le bombar dement de villes sans defense . I ls 

souha t i ent aussi que des me sures fussent prises pour pr e ser

ver les momuments et les oeuvres d ' ar t qui refle tent l a gran

deur e t les gloire s du passe . 

La r e onse du inistre des Affaire s Etranger e s de la 

Rapublique Espagnole, S.E. Don Augusto Barc ia, n ' autorisant 
t : 

point l' execution de cette inl tive le Corps dlplomatique 

s ' abstient moment anement d ' agir mais i l r este neanmoins prSt 

å adopt er tout e mesure et a offrir toute cooper ation suscep-

tible d ' adouci r les souffrances de la guerr e vivile , aussi 

t~t que les conditions necessair es a ces effets se trouveront 

remplies." 

Kommunikeaan liittyvät in extenso sek! diplomaatti

kunnan Madriidin hallitukselle jättämä nootti ett" valtio-

ministeri Barcian vastaus • 

Kun lehdissä on ollut jos mink~laisia tie to ja kapinal

listen ja kansanrintaman edustajain v~lisist~ neuvotteluista, 

voin t!ysin varmalta taholta saamieni tietojen perusteella il

moittaa, ettei mitä!n tuollaisia neuvotteluja ole ollut yhtl

vlihln tlllll kuin muuallakaan, sekli ettl ainoa "vili tysyri tys" 

on edelllkerrottu nyttemmin rauennut alote diplomaattikunnan 

puolelta. 

---
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SotangyttMm61tä ei viime päivinä ole merkitt~vg muuta 

mi elenkiintoisempaa kuin lrunin kaupungin toissapäivänä t apah

tunut valloitus. Taistelut lruni sta muodostuiva t tavattoman 

pitkällia1ksi ja verisik si ja onnistui kapinallisten va llata 

kaupunki vasta sen jälke en kuin heille Bur gosista oli saa unut 

huomattavia lisäjoukko ja ja r askasta t ykis t6ä. Perä~tyessään 

lrunista sytyttivät hallituksen joukot kaupungin pal81uaen. Tu

lipaloa on nyt jatkunut kolme päivä! ja suurin osa kaupungista 

on raunioina . Pakokauhun va lta!U!1.ina unohtivat he kuitenkin ot-

tamansa 200 panttivankia , 7 huomatt avaa teollisuusmiestg lu

kuunottamatta, jotka jo aikaisemmin oli ammuttu, joten muut 

säilyivät kuolemalta. Osa hallituksen joukoista, noin 2.000 

miestä, pakeni rajan yli Ranskaan, jossa heidät r ii suttiin 

aseista ja pantiin keskitysleireihin, muiden taas peräHntyess! 

San Sebastian1in päin, jonne pääsy edelleenkin oli heillä va

paa. lrunin siviilivlest~ oli jo ennen hyekklyksen alkamista 

evakuoitu Ranskaan. Heidln lukumllrlnsl lasketaan olevan noin 

7.000 ja ovat he sijoitettu eri paikkakunnille. Heti lrunin 

valtaamisen jälkeen jatkoivat kapinallisten joukot San Sebas

tiania kOhti, joka nyttemmin on sa~ttu joka puolelta ja jonka 
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................. -._ .... _ .•. _.~ ... .. __ .. ~_ .... _._~ .. _-.......................... ~ •.. -
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T .... II ...... . 
T .... II .... J. 11 ..... 1 ..... .. ........... mlnlaterl6l1e. 
EI ulkomueduatukHn t1edoltukalln. 
EI ulkomaMduatuk-. mutta ulk ..... nmlnlaterl6n tiedot

"'elln. 
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antaut~nen tapahtunee 1ähip~ivinH. San Seba stianissa on parai 

ka a vakavia er imielisyyksiä, toise l ta puolen anar ki stien, jotk a 

ennen antaut~sta tahtovat polttaa kaupungin, sekä toi se lta 

puol en s osial isti en ja baskien vttli l1H, j otka viimemainitut 

k ikin mahdollis i n keinoi n koett ava t saada kau punki pelaste tuksi 

t ulipalo l ta . Nbl! erimieli syydet ova t jo joht aneetkin a see l li

s iin yhteenott oihi n puolusta j ien ke skuude ssa . Ei len matkusti 

diplomaattih~an toimeks iannosta Rans kan t~H1~inen suurltthet

tiläs Herbe t te so t alaiva lla San Seba sti ani i n h i er omaan sovintoa 

j a s aadakse en kaupunki sHilymä~n t uhopolto1ta. 

adriidin hallituksen toi ssap~ivänä t apahtunut vaihtumi

nen on täkH1Uisess~ dip10maat tikunnassa herä t t änyt suurt a mie len

ki i ntoa ja pidetHttD si tä l uonnol l isena seur auksena sii tH t osi

a s i alli sesta va llan ka1list~sesta va semmalle, joka jo pitkän 

aikaa on ollut havaittavi ssa j a josta my~s u seampaan otteeseen 

olen t i edoittanut. 

Uudessa ha llituksessa esiintyy päl!- ja sotaministeri nH 

sosialistien äärimäisyysainesten johta ja La r go Caba1lero, tun

nettu 1iikanime11fr lIEspanj an Lenin II , kun t aas meri- ja ilmami

ni sterin salkut on uskottu sosialistipuolueen ma1ti1li semman 

sivustan johtajalle Inda1ecio Prieto11e. Valtioministeriksi 

(ulkoasiainministeriksi) on nimitetty Largo Caballeron nöyrä 

palvelija Alvarez del Vayo, ent. suurltthettiläs Meksikossa, ja 

aikanaan nimitetty my~s suurltthettilfrtrksi Neuvosto-VenäjHlle, 

vaikkei httD Azanan silloisen hallituksen kukistuttua ollut ti

laisuudessa ryhtymäln virkaansa- Kuten tHstl kHy selville ovat 
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tHrkeimmfft salkut uudes sa hallit~essa varattu sosialisteille, 

Joskin si i nä vå'hemm1n huomattaville paikoille on varattu tilaa 

my8s kolmelle vasemmi stoporvarilIe, niiden joukossa ede llisen 

hallituksen päämi.nisterille Giralille salkuttomana ministerin~ 

sekä kolme lle kommunistilIe. 

Hallituksen kokoonpanon nKhden on pant ava merkille, 

että massojen suosiosta ki lpailevien molempien sosiali stijoh

t ajien Largo Caballeron ja Indalecio Prieton vHlillä kauan 

aikaa ky tenyt viha ja ka t eus, joka viime kev~änä puhkesi ilmi

l1ekkiin ede l lisen kannattajien yr ittäessä murhata j""lki mäi

sen, nyt on unohdotettu yhteisen päi vii p"i väl tä yh ä kasvavan 

vaaran ede ssf!, vaild<:akin ky symyksenalai seksi edelleenkin jäfI, 

kuinka kau an t ämf! asele 0 tulee j atkumaan jos tilanne yhä 

tiukkenee. Sain juuri ~adriidista tiedon, e ttli elintarvepula 

siellä nyt on uhkaavampi kuin koskaan ennen sekä että ainoat 

en~~ s aat avissa olevat elint arpeet ovat hedelmät ja vihannek

set. TImli tieto viittaa siihen, ett~ yhteys Valencian kan ssa 

olisl katkennut, seikka, jolla voi olla r at kaiseva v ikutus 

sisällissodan jatkumiseen nmaden. 

Baskien suhtautuminen sisällissotaan ansaitsee my~s 

oman lukunsa. Yleisten t6iden ministerlksl uuteen hallitukseen 

nimi tetty baskilai sten le. nsallisten johta ja Aguirre jf:rtti koh

ta nimityk sensl jllkeen erOhakemuksen, joka seikka, samoinku1n 

ylllviitatut erimielisyydet San Sebastianissa, ovat omiaan an

t~an tukea olettamukselle, että baskien suhtautuminen hal

litukseen 011s1 muuttumassa. Muutenkin on heidän tlhlnastinen 

yhteisty~naä kansanrintaman mnssa herlttlnyt suurta ihmette 
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Kuten t unnettua olivat baskit l 830-lubulla tapahtuneen 

kapinan innokkaimpia kannatta j ia, joten olisi luul lut, e tt~ 

he id~ konservati sminsa ja syvä uskonnollinen vakaumuksensa 

olisivat es täneet heitä l iitt ym 'stä k ansanr i ntama ja tai ste-

lemast a kommunistien ja anarki stien pari ssa. Ett~ heid~t kui

tenkin nyt t ava t n • 1 " rintamalla, lienee seli tettäv ssp 

si t en ettg hei lle kans anrint aman t aholta on annettu lupau s to-

t eu tta hoinO< k vanhat oi keut ensa, kuten paik l l 10en tse-

l a llinto, ve r otus o keus sek' omat maapäiv~s~ a mi lii silai -
he dän 

toksensa , kun t aa s tronHnsu t a e t pyrkimyksensä Espanjan yh-

tenäisyyden nimess~ oik eiston t aholta aina ovat Kohdanneet mi 

tä ~yrkintä va star i ntaa , joten he ov at ke tsonee t viisa i mmaksi 

seurata oppi -i sänsä I gnacio Loyo lan elrom nmaksi imia tar"oituk

sesta keinojen pyhittäj~ä. 

Sanomalehdist61le an t ama ss an lyhyessä julkilausumassa 

on uusi ha llitus todennut kaikki en t a s avallan s~ilyttämiseksi 

eri r intamilla t aiste l evien voimien olevan siinä edustettuina 

sek~ i lmoittanut j ouduttavansa kapina llisten lopullista kukis

t ami sta ja Espanjan vapauttamista imperia lististen voimien vai

lcutukselba. Hallltu~ lupaa my~s ylläpitäg ystävällisiä suhte ita 

kaikkiin ulkovaltoihin, joka jo maailmanrauhan kannalta on 

vln ttlrnätöntä. 

Kapinallisten sanomalehdist8~ virallinen äänenkannat

taja, ilmoittaa mltl suur1mmal~a miel1hyv~llg 7astaanottaneensa 

tiedon Madrlidin hallituksen vaihtumisesta, pitäen sitä selvänä 

ajan merkkinä s11 Ui minne pUn asiat ovat kehittymässl ja lau

suen llkkuen val1'ttelunsa siitl, etteI anarkIsteI11e ole hall1-
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tuksessa suotu mi t~~ sijaa, jossa tauauk sessa hallituksen 

kokoonpano olisi t~yde llisestl v stannut heid~ odotuksiaan • 
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Raportis8an1 v.k. 25 p:ltl No. 19 ole. yrittänyt kuvata 

n1it& voittomahdollisuuk.ia, joita kUmpa1sellakin puolella on Ee~ 

pan,1 an e iaUli •• odaa •• , pidlttäytyen • iinä kuitenkin ennusteluis;':' 

ta 8iitl kenen puolelle lopullinen voitto tulee kalli8tu~ 

!l!1J:l1 hetkelli, 30lloin tasan kakai kuukautta on kulunut .i8åJ.l1a~ 
~ 

.odan ~eam1sesta, voitane.n 30 viitata erin&iaiin tosiaeikk01; 

hin, 30tka antavat tukea olettamukaell., ettei itS8 sotatahtu

mim plattyminen 01. niin kaukaisen tulevaisuuden varassa kuin 

tniltl aikaiaemm1n on nlyttänyt, 30skin Espanjan lopulliseen paei;':' 

fioimiseen 3a normaali.en olotilan palauttamise.n tul.e viel. ku

lumaan pi tki1n aik .... 

Var8in &ryoYaltai.elta taholta olen Yiim. piivien aota.

tapahtumiata eri rintamilla 3a niid.n va1k1ltuksesta yleistilantee

.een .aanut .euraavat ti.dot, 

lrun.1n 3 a San Sebaa t1an1n kaupa.nk1.n Ya! taamin.n on ollll t 

mitl auurmerk1tyka.111.in .1 ainoaetaan .trate.gl ..... m.rkltyki 

..... Y&aIl 19'a mielialan kohottamlsuI1 kapinalliaten 3oukko~m . 
k .. kIlu' ..... Dm DTt ~OlU8.11akin varaudeUa voidaan aanoa •• tti 

po~ c 1iIrannikon ~ Il.Ul&ol.YUl o.an (tarlt81n. latamineen B ilbao,~ 

tander ~a G1~.") al1rtplinen kap:lDall1aille on ,.ain a~an qQ1lra • 

.JAKELUOH.JE, 

RI:.4. 

.Jakeluohjem.lleJ.' 

T .... III ...... 
T .... 1l1nen J. lIaIk.1 .... . ............ mlnlaierllllle. 
EI ulkomueduatultaen tledoltukalln. 
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tuUIIn. 
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tulee ae vapauttamaan purietukeeata myt)a Aaturian pUkaupungin 

Oviedon. joka kapinan a1uata lähtien on ollut hall i tukeen jouk

kojen piirittäml. Pohjoiarintaman lakattua niinmuodoin varainai

aeati olemaeta, vapautuu kapina11iai1ta bugmattavia joukkoja 

ldadr iidin va1 taamia ta varten. };\yi)a lIII1il1a rintamilla on kapinal-

11ailla ollut huomattavaa meneatyata. Niinpä he nykyisen. pii.

rint&lllft11aan 1ännea •• ovat edenneet jo 20 kilometrin pUhän To-

1edon kaupungiata. joten aaartorengae Madriidin ympärillii on 

huomattavaati tiukerumt. Jqt)e ovat heidln halluae&an edelleenk1 n 

atrateegi.eat1 tärkeiit kaupungit Hueaoa ja Teruel ida ••• aekä 

Cordoba etelle8a, ja hallituksen joukkojen sodan alusta lähtien 

jatkuneet vimmatut yrityk.et niiden va1ta&mieekai ovat veriaeati 

lylSty takaa 1n. 

Kapina1iiaten viimeaika1ai.ta meneatykaiata on merkkina 

myt). 8e y1iolk~inen vastaus, jonka Aloaaarin linnaa8a ToledQ.8aa 

aaarretut kapinalliset antoivat Chilen euurllhettilä&11e, joka 

.LIadr11dieaa olevien diplomaattien valtuuttamana ja lloladrl1din hal~ 

litukaen 8u08tulllllkae11a oli aaapunut ainne neuvottelemaan naisten. 

laatan ja v&lllmaten aiirtämiseat& aieltl poie. Vastane kuului, 

ettl .108 diplomaattikunnalla 011 heille jotain ilmoitettavaa, 011 

aen tapahtuva Burgoain (kapina111aten) hal1itukaen vllityk.e11ä. 

Omaata puo1eatani en toiata1aeka1 tahtoi.1 manna niin p1t

kalle kuin Ranek8ll takUlinen 8uurllhettllla. .1 oka 80tllaalliael

ta taholta .aamlenea tietojen peruateella eilen minulle vlitti, 

ettl ~i' kolmen viikon kuluttua 01i.1 kap1nallietan hallua ... 

joko tlml .itten tap&h~ euorana1.ella valtaukaella ta1 na1klAn 

nM!m7Ulbllt.ll&, IIIlt_ .en verran voitaneen kuitenkin jolti.en .. 

kin var.u4ella .&I1Oa, etU .olan loppaplla jo JllJt on nI1k;yTlIIe" 
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delll1ma.inittu Ranskan suurlähettilään lausunto on aitäkin merkll-

lisempi ,kun hän vieli ennen Irunin Talta.am1sta oli taipuTa1nen 
. . 

uskomaan, etti siallliasota Plättyisi hallituksen joukko~en voit

tOOlle 
. . .v) 

sita mWc8& kuin kapinallisten menestykset .: eri rintamilla 

jatkuTat, tulee kyay~e heidän Burgoeieea olevan h8.llituksenaa 

tunnust&mieeata aktualiaeDlll8kai. Erie Italian suurlH.hetyat~n jH.

aenisti aanoi minulle tänllf.n, ettei häntl i hmetyttäisl yhtään 

joa hellle kohta tuliai pikainen Uhtl) tllf.ltl ja kun täml1n joh

dosta tiedustelin matkan pilmäArää lauaui hän, ettei viipyiai 
. . . , . I 

e~ kanan ennenkuin Italia. tuliai tunnustamaan Burgoain halli-

tukeen, jolloin auurllf.hetystt5 kohta siirtyiai sinne. Burgoa.in 

aotilaajuntan preaidentti, kenraali Oeb&nellaa, on aaksalaisille 

ja it&llala1allle sanoma.lehtimiehille kertolm:1; kuinka Saksan ja , 
Italian milratietoinen tyt5 kommunismin nujertamfsekai on ollut 

omiaan moraaliseeti rohkaisemaan heitl sekl lauaunut vake,wIIIlkae-
. , 

naan, .ttl k91111Wliemin kiroiata vapautettu EapaDJa Tarmaati tul~ 

taiaiin lt5ytlmlln samalta rintamalta tehokk888ea yhteistoiminn .. ; 

s. kOllllllUliamin kukist amis akai. Tllle j ullcllauaumalle annettiin 

aaksalaa.lla taholla niin euuri merkitys, ettl erla sakealainen 

diplomaatti, joka kuitenkin tilaplise.ti nyt on Deuts~e B.~ 

richt.n Dienat1in palTel~eas. eilen matkusti Berliiniin ainoa; , 
_ tarltoltukae_, kuten hIn it.e m1m1l1e kertoi, s .. tte.en 

Hitleriin tietoon keaku.telunaa kenraali Oabanellaain kana ... 
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Pl&ttyipl aiel11iaaota miten tahanaa varmana voidaan pi

tIiL, etteid.t eodan Eapanja11e tuottamat 1d1rsi~kset eotatoimien 

10ppo.eaea suinkaan ole päättyneet, vaan että Espanjaa odottaa 

pitklU1inen ja repivl eielinen tåiate1u. joskaan aita ei tulla 

kI.ymi.In aaeilla. Tämä kä;v jo ilmi vaiata viime päivien tapahtu

miata, joista täeea 7hteydeseä mainittakoon ainoastaan pohjois

armeijan päällikön kenraali Mo1an San Sebaatianin valloittamiaen 

jälkeen joukoilleen pitäml puhe. 1auauttuaan &nain, ettei hän 

voiDnt ihailla se11aiata kuningaata, joka pe1äatyneen naiaen ta

voin pakeni mas.etaan aen eijaan että hän oliai 080ttanut voiv~ 

aa kuolla miehen tavoin, ~ mainitai olevan vi.1ttämitC)ntll. ettll 

aotilaat ja ykainomaan aotilaat 1aakiBivat perl1atan kanauliaen 

Eapanjan rakonatruktioll .. Tämä tehtävä kuuluisi heille jo een

kU. TUoni, ettil ykeinoma.an he ltykeniaivät pa181lttama.an yhtey

den kanaan ja kanaalliaen armeijan vä1il111. 

Tä.mI.kin puhe on omiaan oaottamaan, e t teivät aaianoll6i

eet johtavat henk:il~t ole ajan merkeietll mitllän oppineet. Toain 

ei ltUa1Dt:D.uden pa1autt&m1nen ainaka..n tätä nylqa kuulu heidän 

ohjelMana .. (ylipU11ikt)n, kenraali i'rancon harrae taaavaltalai

nen mieli puhuu jo eita vaataan), JIIIltta .eikka. joeta tuakin 

voitaneen pUata on pitkäaikainen aotUaeel1ltatuuri. jonka rin.

nalla Primo 'e Riveran aikuieet kanealai.vapankaien rajoi~et 

tulevat kal.p8llaa&n. Ettil tI1lll)in ~~a tullaan käyttlDUn hyT8I;. 

aean kaikkia niitä tekijt)itä. joilla Primo ele Riveran ajoilta 

on k_tlnDDllllta koke-.. lt&nean -rauhoittami88aaa- voi4a&n 

plU.ttU jo aUtl, että tunnettu Pri-o ,. Riveran aikuinen 11 .... 

1l1n1lteri llartine. An140, joka aikanaan tultalDltti Baroelonan 
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verivirtoihin, kenraali hlolan seurassa san Sebastianisea vas

taanotti yle i sön euosion punakeltaisen lippuvartioeton ympa;. 

r~iD&nL 

sotilaejohdon auunnitel mien vlitetaan tulevan synnyt~ 

tlmlln hyvinkin ayvllle meneviI. erimielieyykeil ~öa oikeiaton 

keekuudeaaa, koska fascistit tnnDetusti ovat euunnitelleet 

kanaalliaeata armeijaeta tlyein erilllln olevaa hallitusta, 

jonka jlaenet eivat oliei aktiivisemmin ottaneet osaa sial1-

lia80taan. 

Etta kapinallisten viimeaikaiset menestykset eiY&t 

ole olleet vaikuttamatta ~driidisaa valliteevaan mielialaan, 

olen voinut todeta niiati puhelinkeakueteluista, joita m1nnlla 

on ollut viime pliviDli Madriidin kanaa$.. Joka-a&IIIU.iset lento

pommitukee~, anarkietlen öleet ko~itarkaatukaet pl41t,ykaineen 

ja teloitukaineen sekä huutava elintarvepu1a ovat vaikUttaneet 

hyvin m&sentav&8ti aiTiilivle8t~n mielialaan, uutta miliisien

kin keakundea8a ei enää luoteta jokaplivliaiin voitoneanomiin, 

vaan epaillUn toei tapahto.m1a rintamilla heU t& 8alattavan. On 

uuuten mielenkiintoista aeurata Madriidin lehdi8~6n uutiaia. 

Vi.lI. kolme pAiYU. lrunin valtaamiaen jlUkeen. kerrottiin hal-
. . 

litukaen joukkojen mene.~ell. ~or4~een kap1Ilall1aten q\Sk~ 

i:JLyk8et lrun1a v .. tun. vaikka koko Madrid jo huhuptlheiat& 

thai totuuden. 
\ 

....... 

i.S. Kurio8i~.et'1Da voidaan mainita, et~a kenraali Molan 

joukoiaa. ~aia~elee .. \Sa .... auolll&la1nen upeeeri, ratn.Ma'" 

ri Oarl von Kuraa Kela 1IIgia 10&, joka tIILlll. aauala1eelM ~. 
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italialaiaelta taholta 8aamienaa hyvien 8Uo8itu8ten peru.

teella, on nimitetty kapteenik8i erUeeen 8apanj alaiseen 

joukko- osastoon, vaikka pälay ulkomaalaiaille upseereille 

vapaeehtoislkei Espanjan armeijaan yleen", on osottantunut 

~1n vaikeak8i. 
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Olin tlnlän erlän italialaisen di;elomaatin seuraS8a 'lto~ 
EV 

~tk&lla lru.niin ja San Sebaatianiin. ajan ylittämiaen ei tois-

taiseksi ~ijnneta lupia muille kuin saksalaisille, italialaisil

le ja portugalilaisille diplomaateille 8ekä heidän seurassaan 

ole~ille henkil~ille. 

Vaikutelmat mat kas t a olivat yksinomaan masen tavat. Muu

tamia kaupungin ulkopuolella olevia harvoja yksityi8taloja lu~ 

kuunottamatt&., ei lrunin kaupungista, jonka asujamiato kuite~ 

kin 011 12.000 henkell, ole wuta jUelll kuin t~rrt)tta~l1t rau

niot. Siviilivåestijä ei näkynyt mis81än, kaupunki vaikUtti ai

v an tyhjlltä, lukuunottamatta lukuisia 8otilait&., jotka poltti; 

vat ruumiit&. ja korjasivat polllll1ttamieesta vahingoittuneita 

teitä aekl ".i- ja .lhkijjohtoja. 

san Sebastian 011 lmomatta~aeti paremmin aailyn;yt ja 

ainoastaan harvoiaaa taloi.aa voitiin nl.hdä hlvitykeen merkkejä. 

!lDfIJtin kanpuJllt1, jonka asujam18to normaalioloiala on noil). 

80.000 henkel, ~a1Jmtti autiolta, aUlä ai~1iU~äe8ta oli 1;a.;;;' 

lipalojen peloala ~alloittamiaen edelli8enl yöni melkein ko~ 

konaieuude.8aan pa~tt mlkl vuoriltoon, ~ hallitQ8ten 
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joukkojen miehitt~lle alueelle. Sotavlkeä. lähinnä karlieteja 

punaiaia •• baek ilaiaiaaa lakeieeaan aek& Eapanj an falangin jlLee

niä (faaciatimiliiai) ~)mmanainisiaa' univormuissaan näkyi kaik~ 

k ialla kaduilla ja ravintoloissa, ollen järjestys ja kUri malli

kelpoiset. Mielen valtaai kuitenkin painostava tQnnelma, silll 

kadllilla liikkuvilla. oli poikkeuksetta vakava ilme kaavoiasaan 

ja surupukuiaia naiaia näkyi paljon. San Sebaatian1a8a tuskin 

lienee perhettä, jonka jäsenistä. ei joku 01i8i kaatuImt , teloi

tettu tai kadonnut tietämättömiin. Kaikki hautausmaan vierea •• 

olevat proviaooriset 'an~~ot, luvultaan ~50 , ovat t~nni 
telotettujen ruumiita, mutta tämä mälrä on ainoastaan murto-

osa teloitetuieta. Paetessaan Bilbao'on veivät miliisit mukanaan 

800 panttivankia, joiden kohtalosta vallitsee mitä .uurin le-

vottomuua. 

Ennen pakenemistaan anarkistit ryöstivät kaupungin 

miltei putipnhtaaksi. Pankkien kaikki säilytyslokerot murrett~ 

ja tyhjennettiin. sekä niisl' olevat rahat ja arvoesineet. se

moinkuin pankkien kaasavarat vietiin lIIlkanaan, kun taas osak

keet, obliga.tiot 3a muut ~opaperit poltettiin. Hlvittlmi.vi~ 

ma. meni niin pitkUle, ettll. pankkien k1r3anpitokirjatkin jokO 
, . 

poltettiin tai vietiin Bilbao'on. Sama 011 aaian laita suur ... 

pien liikkeiden kanaa., joiden ~t1huon6U.tot ~t ammottavat 

melkein ti(irJä. Muuta rahaa ei ollut liikkeelli kuin mi"ta vBt 

harYat ehtiYllt tai uskalaivat vastaisuuden varalle piilottaa. 
. 
KonauliJ11118 asunto aek' konaulaatti, 30iden ylll 

liehu1 Suomen l1ppa., ol1'Rt aailynHt häv1 tyltael"ta, lukUunotta-
, 

_tta r1ltka.ontUlle1ta 1kka.n01_ 3a 11lk1l1a1a luodin _rkke3~ 
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si .... e1niaaL Yksityisten aaunnot olivat sitäv88toin miltei 

kauttaaltaan tyhj ennetty, huonekalut raahattu kadulle ja pol

tettu. 

~tin tilaisuutta hyTlkseni oikaiat&k8eni 1ehdiat6a

aä laken julkaiatun uutiaen, että konauliume san Sebaatianis

sa oliai murhattu. rehdya johtuu siitä, että paraik~laadi~ 

taan luetteloja kaikista siellä aurmatuiet& henki1~iatä, joi

den jOukkoon,kuten tunnettua,kuu1ui ~U8 koneu1in puo1iaö. 

joka &IDlIUttiin kodis.aan kapinan alkupäiyinä kUudennen kerrok-

.ea~t~._J=:~ 

• 


