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tuksestamme.
Keskustelutilaisuus Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen
kokous pidettiin eilen illalla Tie-
teellisten Seurain talossa. Sen joh-
dosta että Suomen Pankin pääjoh-
taja R i s t o R y t i kokouksessa
piti esitelmän rahauudistuksestamme,
oli kokoukseen kutsuttu Suomen Lii-
kemiesyhdistyksen ja Ekonomiska
Samfundetin jäsenet. Kokoukseen
olikin saapunut näiden kolmen yh-
distyksen jäseniä ja muita asianhar-
rastajia noin 200 henkilöä. Pää-
johtaja Rytin esitelmästä julkais-
taan alkuosa toisessa paikassa leh-
Seämme.

Esitelmän johdosta syntyneessä
keskustelussa johtaja V/. A. L a-
v o n i u s lausui aluksi, että liike-
elämän menestymisen kannalta voi-
daan vain iloita siitä, että pyrkimyk-
set vakavaan rahakantaah ovat edis-
tyneet näin pitkälle. Puhuja huo-
mautti sen jälkeen, "että haitat sete-
lien kullalla lunastamiseen siirtymi-
sestä Ruotsissa ovat rajoittuneet sii-
hen, että Ruotsin on täytynyt pitää
punnan ja dollarin kurssia verrattain
halpana. Pitkäaikaisempaa tai py-
syvää haittaa kullalla lunastusvel-
vollisuudesta ei saata koitua. Pu-
hujan mielestä olisi tällä haavaa
syytä siirtyä siihen, että Suomen
Pankki velvoitettaisiin kultakantaan
siirryttäessä lunastamaan selelinsä
vain kultarahalla tai kultaharkoilla.
Tässä kohdin puhuja piti komitean
ehdotuksia väliaikaisina, ollen sitä
mieltä, että lopuksi kuitenkin siirry-
tään täydelliselle kullallalunasta-
miskannalle. Mitä rahayksikköön
tulee, oli puhuja vakuutettu siitä,
ettei ehdotettu pieni rahayksikkö
ajan oloon tule tyydyttämään. Se
on omiaan aina muistuttamaan sitä,
että rahaolomme ovat olleet epä-
järjestyksessä. Omassa maassa el
tule tyydyttämään se, että 1/10 raha-
yksiköstä voidaan käyttää, mutta ei
1/100. Se tulee olemaan poikkeuk-
sellinen muihin maihin verrattuna,
joissa on käytännössä vähintään
1/100 rahayksiköstä. Suurempi ra-
hayksikkö olisi sitä paitsi kirjanpi-
dollisessa suhteessa omiaan helpot-
tamaan työtä. Lisäksi on pienien se-
telien käyttö epämukavaa ja hanka-
laa. Lopullisesti emme voi raha-
uudistustamme toimeenpanna, en-
nenkuin rahayksikkö suurennetaan
ja ennenkuin aikaan saadaan Suo-
men Pankille velvollisuus lunastaa
setelit kultamarkoiksi tai-harkoiksi.
Rahayksikköä valitessa on tärkeää
saada mahdollisimman yksinkertai-
nen suhde nykyiseen rahayksik-
köömme, etenkin kun kumpaakin ra-
haa joutuu olemaan samanaikaisesti
liikkeellä. Tämä yksinkertainen
suhde on epäilemättä 1:10. Nyky-
jään ei ole muuta sopivaa ulkomaan
valuuttaa tällaisen suhteen aikaan
saamista varten kuin dollari, nim.
1/4 dollaria määräämällä dollarin
arvoksi 40 mk. Vakavia epäi-
lyksiä herätti puhujassa ehdo-
tus, että rahauudistus olisi ly-
kättävä siihen ajankohtaan, jolloin
Englanti siirtyy kultakantaan. Jos
Englanti sen todella tekee vuoden
lopulla, on omitean ehdotus paikal-
laan, mutta ellei niin tapahdu, on
aihe odottaa Englannin siirtymistä
hävinnyt. Siinä tapauksessa me ni-
mittäin jäisimme epätietoiseen tule-
vaisuuteen jatkamaan nykyistä olo-
tilaa kaikkine haittoineen. Puhuja
oli myös sitä mieltä, ettei Englannin
siirtyminen kultakantaan muuttaisi
kullan arvoa vakavammaksi kuin mi-
tä se on ilman tällaista siirtymistä.
Puhuja arveli, että ehdotus on tehty
edellytyksellä, että Englanti todella
vuoden lopulla siirtyy kultakantaan,
mutta että se olisi toisenlainen, ellei
niin tapahtuisi. Ehdotuksesta, että
tasavallan presidentillä olisi oikeus
määrätyissä tapauksissa lisätä sete-
linanto-oikeutta samalla kuin korko-
kantaa olisi koroitettava, piti puhuja
myös arveluttavana. Puhujan mie-
lestä olisi mainittujen asianhaarain
vallitessa parempi, että setelinanto-
oikcus alunperin määrättäisiin suu-
remmaksi. Myöskin olisi ulkomai-
sen kreditiivin käyttö suotavampaa
kuin tällaisen oikeuden jättäminen
valtiovallan käsiin. Lopuksi puhuja
vielä lausui, että Suomen Pankin
ohjesääntöä muutettaessa olisi otet-
tava huomioon kaksi seikkaa. En-
siksikin olisi määrättävä, että Suo-
men Pankki saisi erinäisten olosuh-
teiden vallitessa ottaa rahoja talle-
tettavaksi. Toiseksi olisi «määrät-
tävä pankkivaltuusmichille ja pan-
kin johtokunnan jäsenille velvolli-
suus antaa vakuutus, että he mah-

dollisuuden mukaan perehtyvät sel-
laisiin tekijöihin, joista rahan arvo
riippuu ja tekevät voitavansa rahan
arvon pitämiseksi vakavana.

Professori Yrjö J a h n s s o n oli
sitä mieltä, että kultakantaan siirty-
mistä olisi vastustettava tai että se
olisi lykättävä ainakin siksi kunnes
Amerikan kulta on jakautunut tasai-
semmin eri maiden kesken, sekä että
kaikkein mieluimmin olisi pysyttävä
paperimarkkakannalla.

Tri P. K o r p i s a a r i kiinnit-
ti huomiota siihen, että niin pienen
rahayksikön määrääminen, kuin mi-
tä on ehdotettu, aiheuttaisi jatkuvaa
Suomen markan aliarviointia ulko-
mailla. Jos devalvatsionin kautta
pyrittäisiin entiseen kultamarkkaan
tulisi se tuottamaan joksikin aikaa
häiriötä, mutta on parempi kärsiä ne
yhdellä kertaa kuin lykätä tuonnem-
maksi, jolloin ne tulisivat olemaan
paljon raskaammat. Puhujan mie-
lestä olisi kultakantaan siirtymises-
sä syytä odottaa, kunnes nähdään,
miten se muissa heikkovaluuttaisissa
maissa, kunhan ne sen toimeenpane-
vat, vaikuttaa. Mitä komitean eh-
dottamaan setelien lunastustapaan
tulee, piti puhuja sitä sekavana. Hä-
nen mielestään olisi määrättävä, et-
tä pankin on lunastettava • setelit
vain kultaharkoilla. Määräys, että
presidentti on oikeutettu erikoisissa
tapauksissa lisäämään sctelinanto-
oikeutta, ei puhujan mielestä si-
nänsä ole vaarallinen, mutta hän
piti mahdottomana määräystä, että
korkokanta sellaisissa tapauksissa
olisi lain määräyksen perusteella ko-
roitettava. Puhujan mielestä ei kul-
takantaan siirtymisellä ole mitään
kiirettä, vaan meidän tulisi odottaa
Englannin siirtymisen vaikutuksia.

Ins. E. von F r e n c k e l l oli
l sitä mieltä, ettei meillä ole syytä
odottaa Englannin siirtymistä kulta-
kantaan sekä kannatti rahayksiköksi
1/4 dollarista, jonka arvo olisi mää-
rättävä 40 markaksi, eli siis 1/10
nykyisestä markasta.

Pankinjohtaja J. K. P a a s l k i v i,
Ivastasi keskustelun kuluessa komi-
tean mietintöön tehtyihin huomau-
tuksiin. selittäen, että näitä kohtia
oli komiteassa laajasti ja perinpoh-
jaisesti harkittu ja tultu komitean
mietinnössä ilmeneviin tuloksiin.
Ennen sotaa tuli Suomen Pankki
kyllä toimeen entisellä setelinanto-
järjestelmällä, mutta nyt on maam-
me itsenäisessä asemassa ja epänor-
maaliin tilanteisiin joutucssamme
olisi pahempi seikka, jos meidänkin,
kuten esim. Englannissa on muuta-
man kerran ollut pakko, täytyisi
ryhtyä suspendeeraamaan näitä la-
keja. Inflationin vaara ei ole niin
suuri kuin yleensä näytään luulevan.
varsinkin jos ryhdytään ankariin
ehkäiseviin toimenpiteisiin. Raha-
yksikön määräämisestä komitean
ehdotuksen mukaan on kyllä jonkun-
verran käytännöllistä haittaa. Pu-
huja puolusti nykyisten pienten se-
telien säilyttämistä jo yksin säästä-
misen kannalta.

Lopuksi vastasi rahauudistuskomi-
tean sihteeri maisteri K. J. K al-
li a l a erinäisiin professori Jahns-
sonin tekemiin väitteisiin.

Viron ja Venäjän
suhteet

Ministeri Pustan haastattelu.
(Hels. Sanomain kirjeenvaihtajalta.)

T a 11 i n n a, 24. 4. (W) Sanoma-
lehtien edustajille antamassaan
haastattelussa on Viron ulkominis-
teri Pusta selittänyt Viron ja Venä-
jän suhteiden järjestelyä koskevan
kysymyksen johdosta, että hän on
kyllä kuullut, että Venäjä olisi teh-
nyt Latvialle ja Liettualle ehdotuk-
sen n o n a g g r e s s i o-sopimuksen
solmiamisesta. Hänelle itselleen ci
asiasta ole virallisesti ilmoitettu, ei-
kä myöskään ole sellaista ehdotus-
ta Virolle tehty. Yksityistä tietä on
tosin Viron annettu ymmärtää, että
sentapainen ehdotus voitaisiin mah-
dollisesti Virollekin esittää. Jo 1924
antoi Viro Venäjälle tiedoksi ehdot,
joiden pohjalla Viro on valmis Ve-
näjän kanssa tekemään mainitun-
laisen sopimuksen. Vastausta ei ole
kuitenkaan Venäjältä saatu. Huhut,
joiden mukaan Virolla olisi erimie-
lisyyksiä Venäjän kanssa, sanoi mi-
nisteri Pusta olevan tuulesta tem-
mattuja, ainakaan hänellä itsellä
ei ollut niistä mitään tietoa..

Amundsenin pohjoisnaparetkikunta.
Hmahavaintotyöt täydessä käynnissä.

(Leh temme k i r j e e n v a i h t a j a n l ä h e t t ä m ä r a d i o s ä h k ö s a n o m a ) .

Kingsbay. Huippuvuoret, 24. 4. (Radio.) Meteorologisten asemain havaintotiedot
saapuvat nyt tänne säännöllisesti, ja koko laajalla koneistollamme on täysi työ vastaanot-
taessaan tietoja monilta sadoilta ilmatieteellisiltä havaintoasemilta kautta koko pohjoisen
pallonpuoliskon. ,,Framin" radiovastaanottaja työskentelee koko päivän klo P:stä aamulla.
Viimeiset lähetykset vastaanotetaan klo 7 illalla. Parisin kautta vastaanotetaan säännölli-
siä sähkösanomia Amerikasta. Sitä paitsi saadaan erikoisti moituksi a XVashingtonista Sta-
vangerin radioaseman kautta. Viimeksimainitut sisältävät enemmän yksityiskohtaisia tie-
toja pohjoisimmasta Kanadasta ja Alaskasta kuin itse näistä Pohjois-Amerikan osista Euro-
pan kautta saapuvat tiedot, ja niiden mukaan voidaan ennakolta määritellä, milloin on
nousemassa myrsky Alaskasta päin napaa kohti. Kaikki Alaskan raportit saapuvat Was-
hingtonin kautta, koska on osoittautunut mahdottomaksi saada ,,Framiin" tietoja suoraan
Behringin salmessa olevalta St. Paulin asemalta.

Kaikista näistä tiedoista saa retkikunta yleiskatsauksen ilmastosuhtcisiin kaikilla asu-
tuilla alueilla Jäämeren ympärillä. Mitä tulee ilmastosuhtcisiin navan ympärillä olevilla
tuntemattomilla 'seuduilla, Koil lis-Sipcriassa, arktisessa Kanadassa ja Grönlannissa, niin
niistä cl luonnollisesti saada mitään tietoja. Retkikunta voi sentähden perustaa ilmanen-
nustuksensa vain välillisiin johtopäätöksiin ja laskelmiin siitä, minkälainen sää on odotetta-
vissa lentomatkalla napaa kohti.

Samanaikaisesti jo mainittujen säätietojen hankinnan kanssa tehdään analyysejä
Kingsbayn meteorologisista olosuhteista ja verrataan niitä toimitettuihin koelentoihin.
Retkikunnan itmatieteitijät tarkkaavat edelleen barometrin vaihteluita, ilman lämpötilaa,
tuulten voimakkuutta ja pilviä, varsinkin viimeksimainittujen muotoa, tiheyttä ja korkeutta,
sekä sademäärää. Jotta saataisiin selville tuulen suunta ja nopeus ylemmissä ilmakerrok-
sissa, lähetetään joka päivä useita kertoja päivässä ilmaan vetyka asulla täytettyjä ilma-
palloja, jotka viime vuorokausien kirkkaiden säiden aikana ovat kohonneet aina 10,000 met-
rin korkeuteen.

Näitä havaintoja käytetään täydentämään itmanennustusten nojalla tehtyjä päätelmiä.
Erittäin ' tärkeitä ovat retkikunnalle havainnot tuulisuhteista ylemmissä ilmakerroksissa.
Niiden avulla nimittäin voidaan laskea, miten paljon lentokone matkansa varrella poikkeaa
varsinaisesta suunnastaan.

Senjälkeen kuin lentokoneet on saatu kokoon, täydennetään ilman kosteutta ja lämpö-
määrää koskevia havaintoja lennoilla 2,000—3,000 metrin korkeudessa. Lentokoneiden
kokoonpanoa jatketaan suunni telmanmukai sesti.' Luutnantti DIetrichsonin koneen moot-
torigondooli on jo paikoillaan ja itse kone tuotu maihin. Luutnantti Riiser-Larsenin koneen
moottorilla on jo suoritettu käyntikoe erinomaisella menestyksellä, ja kone toimi moitteet-
tomasti ankarasta pakkasesta huolimatta. Nyt asetetaan koneiden siivet paikoilleen, ja ko-
neet ovat, kuten jo viime sähkösanomassamme ilmoitimme, valmiit koelentoon ensi viikon
lauantaina, ellei odottamattomia esteitä satu.

Amundsen, Ellsworth. Riis er-Larsen ja Dietrichson puuhailevat joka päivä napamat-
kalte mukaan otettavien kojeiden kuntoonpanemisessa. Samalla he innokkaasti tutkivat
ilmastohavaintoja voidakseen niiden pohjalla laatia täydellisen suunnitelman Umaourjeh-
dustaan varten.

Viimeisten päivien kirkkaan sään ja ankaran pakkasen iäikeen on seurannut hieman
lämpimämpää. Taivas on pilvessä, ia Däivä on sumuinen.

Kaikki hyvin.
^amm.

Ylioppilaiden maataloudellinen
yhdistys Sampsa/
Opintoretkellä Lounais-Suomessa.

Maanantaina t.k. 20 p. lähti Hel-
singistä 29 agronomian ylioppilasta
fil. toht. E. F. Simolan johdolla opin-
toretkelle Lounais-Suomeen. Mat-
kalle lähdettiin aamulla Turun ju-
nalla ja saavuttiin Turkuun Iltapäi-
vällä kello kolmen ajoissa. Ase-
malla oli retkeilijöitä vastassa Lou-
nais-Suomen Maanviljelysseuran
sihteeri, maisteri Lehtikunnas, joka
johdatti retkeilijät hotelli Patriaan,
jonne heille oli varattu asunnot.
Samana iltana tutustuttiin Turun
vanhaan linnaan ja Turun tuomio-
kirkkoon. Viimeksimainitussa pal-
kassa selosti tuomiokirkon moninai-
sia vaiheita lehtori J. Finnberg.

Seuraavan ammupäivän käyttivät
retkeilijät Lounais-Suomen Osuus-
teurastamon nähtävyyksiin tutustu.
miseen. Paraikaa oli käynnissä
ulosvietävän lihan tarkastus ja pak-
kaus. Erikoista mielenkiintoa he-
rättivät teurastamon jäähdytyslai-
tokset, joiden avulla kesäkuumalla-
kin voidaan jäähdytyshuoneiden
lämpötila saada —9° C.

Lyhyen aamiaisloman jälkeen
lähtivät retkeilijät autoilla Littoisten
kartanoon. Täällä tutustuttiin tilan
navettaan, talliin y. m. maatalous-
rakennuksiin, ja tilanhoitaja, hra
Alanen selosti tilan viljelyksiä ja
viljelystapoja. — Huomiota herätti-
vät Littoistcn Verkatehdas Oy:n työ-
väen ensiluokkaiset, ajanmukaiset
asuinrakennukset ja niiden läheisyy-
teen järjestetyt jokaisen perheen
kasvitarha-alueet. Kun retkeily ti-
lan ja tehtaan alueilla oli päätty-
nyt, tarjottiin retkeilijöille tehtaan
henkilökunnan ruokalassa päiväkah-
vit. Turkuun palattiin klo 4 ip.

lilalla klo 8 oli Turun Suomalai-
nen Ylioppilaskunta kutsunut retkei-
lijät illanviettoon Turun Suomalai-
sen Yliopiston juhlasaliin. Ennen
illanvieton alkua tutustuttiin yli-
opiston huoneistoon, luotiin pikai-
nen silmäys yliopiston muhkeaan

kirjastoon sekä arvokkaisiin kokoel-
miin. Illanvietossa lausui vieraat
tervetulleiksi Turun Suomalaisen
Ylioppilaskunnan kuraattori, fil.
kand. N. Mäki. Sampsalaistcn puo-
lesta vastasi ylioppilas E. Toivanen.
Ylioppilaskunnan jäsenten suorit-
taessa ohjelmaa kului ilta kahvipöy-
täin ääressä rattoisasti. Lopuksi
karkeloitiin ja toverillinen yhdessä-
olo päättyi vasta pikkutunneilla.

Seuraavana aamuna, keskiviikko-
na, lähtivät retkeilijät Turusta klo 8
junalla ja saapuivat Skiirun asemal-
le 11,12 päivällä. Sieltä jatkettiin
matkaa Fiskarsin tehtaitten junalla
Fiskarsin maatilalle' ja tehtaille.
Paikan päällä tutustuttiin Fiskarsin
tehtaitten johtajan, metsänhoitaia v.
Julinin ja tilanhoitajan, agn»omi
Stenströmin johdolla maatilan maa-
talousrakennuksiin ja sen jälkeen
tehdaslaitoksiin. Työt olivat teh-
tailla paraikaa käynnissä, joten ret-
keilijät saivat nähdä, miten maata-
lousväelle tunnetut Fiskarsin aurat
valmistuvat. Niitä valmistetaan ny-
kyjään keskimäärin 90 kpl. päivässä.
Valmistus oli erittäin mielenkiin-
toista.

Klo lf,3 ip. tarjosi johtaja v. Ju-
lin asunnossaan päivälliset retkeili-
jöille. Tilaisuudessa puhui johtaja
v. Julin retkeilijöille ja lausui heidät
tervetulleiksi Fiskarsiin. Agronomi
Stenström esitti muutamia numeroita
tilan maatalouspuolclta. Retken
johtaja, tohtori Simola vastasi ret-
keilijäin puolesta, lausuen sydämel-
liset kiitokset vieraanvaraiselle ja
ystävälliselle isäntäväelle ja heidän
kauttaan myöskin yhtiön johtokun-
nalle.

Retkeilijät saatettiin tehtaan ju-
nalla Skurun asemalle, josta matkaa
jatkettiin Helsinkiin.

Kaunis ilma suosi retkeilijöitä kal-
isen aikaa, joten tulevien ma.italous-
naistcn ja -miesten oointorctki on-
nistui erinomaicocK

Valtiollisten vappu-
mielenosoitusten pito

kielletty Latviassa.
(Hels. Sanomain kirjeenvaihtajalta.)

Riika, 24. 4. (L.) Sosialidemo-
kraattiset puoluejärjestöt ovat
kääntyneet hallituksen puoleen
pyynnöllä saada vappuna toimeen-
panna mielenosoituskulkuelta ja ko-
kouksia. Myöskin ammattijärjestöt
suunnittelevat mielenosoitusten jär-
jestämistä. Hallitus on evännyt
kaikki pyynnöt ja ilmoittanut, että
kaikki valtiolliset mielenosoitukset
tullaan estämään.

Viron demokraattisen
liiton hajautuminen.

Kristillisetkin eroavat liitosta. Lii-
ton hajautuminen aiheuttaa uuden

puhemiehen valitsemisen edus-
kunnalle.

(Hels, Sanomain kirjeenvaihtajalta.)
Tallinna, 24. 4. (W) Riigiko-

gun suurimman puolueryhmityksen,
demokraattisen liiton, hajautuminen
pienempiin ryhmäpiireihin jatkuu.
Aivan äskettäin erosivat kansat l is-
vapaamieliset mainitusta liitosta.
Nyt ovat myöskin kristillisen kan-
sanpuolueen edustajat harkinneet
eroa siitä. Riigikogun puheenjohta-
jan Tönnisonin yritykset pitää liit-
toa koossa näyttävät tuloksettomil-
ta. Demokraattisen liiton hajautu-
misen johdosta tulee kysymykseen
uuden puheenjohtajan valitseminen
riigikoeulle. ̂ "

Topograafiupsee-
rien kasvatus.

Korkeampi ammattiopetus järjestet-
täneen teknillisen korkeakoulun

yhteyteen.
Sotaväen yleisesikunnan puolesta

on teknilliselle korkeakoululle lähe-
tetty kirjelmä, jossa tiedustellaan,
voitaisiinko korkeakoulun yhteyteen
järjestää korkeampi ammattiopetus
armeijan topograafikunnan upsee-
reja varten. Tiedustelun johdosta
on opettajaneuvosto asettanut asiaa
harkitsemaan komitean, johon se
puolestaan on valinnut korkeakou-
lun rehtorin, prof. Hjelmmanin, ja
prof. Petreliuksen ja johon yleisesi-
kunta on edustajakseen määrännyt
topograafiosaston päällikön, eversti
Steniuksen. — Opetus on aikomus
ottaa käytäntöön jo ensi syksystä
lähtien.

Mainittakoon, että koreakouius-
sa paraikaa jo opiskeleekin eräs up-
seeri iopograafikunnasta.

Viron hallituspula
välttyy.

Tall inna, 24. 4. (STT) Täy-
dellinen yksimielisyys on saavu-
tettu valtion sisäistä turvallisuutta
koskevassa kysymyksessä. Minis-
terit Soots ja Einbund ovat peruut-

taneet erohakemuksensa.,—, Eta.

Belgian hallituspula.
Sosialistit luopuvat hallitus-

neuvotteluista.
B r y s s e l , 23. 4. (STT) Sosia-

listikongre^si on 413 äänellä 173
vastaan päättänyt olla jatkamatta
neuvotteluja uuden hallituksen muo-
dostamiseksi. — Havas.

Katolilaisen puolueen Johtaja
saanee nyt yrittää.

(Omalla lang aitoneilla.)
B r y s s e l . 24. 4. "Poliittinen ti-

lanne on edelleen hyvin sekava. So-
sialistipuolueen kongressin jälkeen
Vandervelde on ilmoittanut kunin-
kaalle, ettei hänen yrityksensä halli-
tuksen muodostamiseksi ole onnis-
tunut. Tänään kuningas kutsuu
luokseen luultavasti katolilaisen
puolueen johtajan.

Ellis Islandin siirtolais-
asema lakkautetaan.
Tarkastusasemia eri maihin.

(Omalla langattomalla.)
L o n t o o, 24. 4. VVashingtonista

ilmoitetaan, että Yhdysvaltain vi-
ranomaiset pohtivat parhaillaan El-
lis Islandin siirtolaisleirin lakkaut-
tamista. Sen sijaan ehdotetaan, että
ulkomaille perustettaisiin useampia
siirtolaisasemia, joten siirtolaiset
säästyisivät tarpeettomilta mat-
koilta.

Suomalaisten lääkärien
ero Suomen Lääkäri-

seurasta.
Joukkoeron syynä el ole mikään

äkillinen ristiriita.
Viime viikon lopulla jätti 60 suo-

malaista lääkäriä eroilmoituksen
Suomen Lääkäriscuran johtokunnal-
le. Edellisten lisäksi ovat muutamat
suomalaiset lääkärit jättäneet yksi-
tyisesti eroilmoituksensa seuralle,
ja uusia eroamisia tulee vielä tapah-
tumaan useampiakin.

Tämän joukkoeron syistä olemme
eräältä asiaatuntevalta saaneet seu-
raavia tietoja:

Nykyinen joukkoon) ei ole mikään
hetken synnyttämä ilmiö eikä se
myöskään johdu mistään äkillisestä
ristiriidasta lääkäriseuran ruotsalai-
sen enemmistön ja suomalaisten jä-
senten välillä. Syyt eroon on haetta-
va syvemmältä. Jo vuosikausia sit-
ten on tultu siihen tulokseen, ettei
mikään tasa-arvoinen yhteistyö ole
mahdollista seuran suomalaisien ja
ruotsalaisten jäsenten kesken, ja
siksi, kun enemmistö on asettunut
vastustamaan suomalaisia aloitteita,
ci suomenmieliseltä taholta ole yri-
tettykään mihinkään positiiviseen
toimintaan. Kun näin ollen ei ole
mitään yhteistä pohjaa vastaiselle-
kaan yhteistyölle, ovat suomalaiset
lääkärit katsoneet parhaaksi erota
seurasta, joka on ruotsinmielinen,
huolimatta nimellisestä kaksikieli-
syydestään.

Edellisen lisäksi on aikaisemmin
seuran suomalaisten jäsenten eroon
vaikuttanut muudan Suomen Lää-
käriseuralle tehty jälkisäädös, jon-
ka varoista on jaettava palkkioita
ainoastaan seuran ruotsinkielisille
jäsenille.

Tämän jälkeen tulevat sekä Suo-
men Lääkäriscura että Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim olemaan
jäsenmäärällään jokseenkin yhden-
suuruiset; kummassakin seurassa
nousee jäsenluku noin 500:cen. Vii-
meksimainittuun seuraan kuuluu
sitäpaitsi lähes 300 lääketieteen
kandidaattia.

Helsingin Sanomain erikois-
tietoja lainattaessa on lähde mer-
kittävä: Hels. San,

Kosta kumoaa hälytys?
huhut

M o s k o v a, 23. 4. (Rosta) Eräis-
sä Europan sanomalehdissä, eten-
kin Ranskan lehdissä, olleiden uutis-
ten johdosta, joiden mukaan Neu-
vosto-Venäjän ja Suomen suhteet
ovat muka kärjistyneet, on Rostan
toimisto valtuutettu huomauttamaan,
että nämä tiedot ovat aivan perättö-
miä. Ncuvosto-Vcnäjän ja Suomen
väliset suhteet ovat edelleenkin täy-
sin normaalit ja kaikki molempien
maiden hallitusten välillä heräävät
kysymykset rataistaan ystävällisessä
hengessä.

Viron ja Venäjän
suhteet.

Ulkoministeri Pusta torjuu Viroa
vastaan tehdyt syytteet.

T a 11 i n n a, 24. l. (STT.) UI-'
koasiainministeri Pusta on eräässä
haastattelussa selittänyt, ettei Viro
ole antanut Neuvosto-Venäjän sano-
malehdistölle minkäänlaista aihetta
levottomuuteen tai sellaiseen käsi-
tykseen, että baltllaisten valtioitten
lähentyminen olisi Venäjää vastaan
tähdätty hyökkäävä toimenpide.
Viro ei ole koskaan kieltänyt viro-
lais-latvialaista cntcnteä eikä lähei-
siä suhteitaan muihin baitilaisiin
valtioihin. Neuvosto-Venäjän sa-
nomalehdistön olisi käsitettävä näi-
den kansainliittoon kuuluvien val-
tioitten keskeisen läheisen yhteistoi-
minnan välttämättömyys. — Eta.

Maapallon ympärm
lennot.

Argentlnatainen Zanni jatkaa
matkaansa.

B e r l i n, 24. 4. (STT.) Argcnti-
nalainen ilmailija Zanni aikoo
useamman kuukauden keskeytyksen
jälkeen Japanista uudelleen aloittaa
lentonsa maapallon ympäri

Ilmalaiva. »Los Angelesin»
matka.

Lakehurs t . 24. 4. (STT.)
Ilmalaiva ..Los Angeles" on palan-
nut takaisin suoritettuaan menestyk-
sellisen matkan Bermudaan. — Reu-
\tei.
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s. Kylmil laial - unenuulia
Jos Teillä nukkumaan mennessänne on kylmät jalat, niin
Te ette'saa unta tuntikausiin ja seuraavana päivänä on
Teillä päänsärkyä. Sen Te voitte välttää ottamalla en-
nen maatapanoa Kukirol-jalkakylvyn. Se pitää jalat
lämpiminä ja kuivina ja estää vilustumisen ja ennen-
aikaisen väsymyksen. Liikavarpaita, kovettumia, kän-
siä ja syyliä vastaan auttaa tunnettu Kukirol-liikavar-
vaslaastari. Näitä molempia, useita miljoonia kertoja
mainioiksi osoittautuneita Kukirol-valmisteita saadaan kaikista
suurehkoista apteekeista ja ensiluokkaisista rohdoskaupoista.
Mutta älkää suostuko vastaanottamaan mitään muuta "myös erit-
täin hyvää". ''
Kukirol-Fabrik Grass Salze bel MageSeburg.
Yksin-maahantuoja: Noresco-Export-Co, G. m. b. H., Hannover - K.

• - Pääedustaja Suomessa ja päävarasto:
Nath. Nyreen, Helsinki, Fredrikinkatu 34, puh. 6898.

— Kaupunkilähetyksen raamattu-
tunnit. Tri Päivänsalo puhuu tänään
sunnuntaina klo 5 ip. Harjun rukous-
huoneessa Sörnäisissä ja huomenna
maananataina klo 7 i. Johanneksen-
kirkossa aineesta: »Mieluumminko
kuolisimme kuin elämme». Kaikilla on
vapaa pääsy.

— Liturginen vesper vietetään tä-
nään Kalllonkirkossa klo 7,30 ip. Täs-
sä iltajumalanpalveluksessa esitetään
prof. Heikki Klemetin säveltämä uusi
sunnuntaivesper. . Kuoro-osat laulaa
Kristillisen Ylioppilasliiton kuoro, li-
turgina toimii pastori K. Sylvander,
puhujana tri E. Gulin ja yksinlaulua
esittää neiti Elli Vilho. Ohjelmia jae-
taan ovilla l mk;n vapaaehtoisesta
maksusta. Kolehti kannetaan Krist.
Ylioppilasliiton työn hyväksi.

Kysymys rahauudistuksen toimeenpanosta.
Pääjohtaja Risto Rytin esitelmä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä.

(Jatk. edelliseen n:roon.)

Kuitavaihtokannan edut.
Kultakantaa vastaan on meidän

mnassammc huomautettu siitä, että
reservinä välttämätön kultavarasto
korottomana rasittaa kohtuuttomasti
heikkoa kansantalouttamme sitoen
suuria pääomia. Tämän seikan huo-
mioon ottaen on rahauudistuskomi-
tea ehdottanut, elia meillä otettaisiin
käytäntöön niin kutsuttu kultavaih-
tokanta (gold exchange standard).
Suomen Pankki ci olisi ehdottomas-
ti velvollinen lunastamaan setelei-
tänsä kullalla vaan valintansa mu-
kaan joko kullalla tai ulkomaalaisel-
la kultavaluutalla, jonka kurssi ei
yhtä prosenttia cnemmällä saisi ylit-
tää pariteettia. Kun valuutta täy-
dellisen kultakannan vallitessa saat-
taa vaihdella n. s. kuKapistciden vä-
lillä ja poiketa joskus lähes prosen-
tinkin pariteetista — ennen solan
nousi esimerkiksi punnan kurssi jos-
kus Suomessa vähän enemmänkin
kuin yhden prosentin yli pariteetin
— on tällainen kultavaihtokanta va-
luutan arvon kiinteää suhdetta ul-
komaisiin kultavahiuttoihin silmällä
pitäen yhtä hyvä, kenties parempikin
kuin varsinainen kultakanta. Muttn
sen ylläpitäminen tulee halvemmak-
si kuin varsinaisen kultakan-
nan ylläpitäminen sen kautta,
että sen vakuutena osalta käy-
tetään muiden maiden kultava-
rastoja. Sen sijaan, että kotimaassa
pidettäisiin suurta l<ultavarastoa, jir
ka makaisi korottomana pankin hoi-
vissa, pidetään rcscrvivarasto talle-
tettuna pankkitileillä sellaisissa
maissa, joissa kultakanta on voi-
massa ja joissa pankkisaatavat sen
vuoksi milloin tahansa voidaan vaih-
taa kultaan. Täten voidaan kulta-
rescrvi pitää korkoa tuottavana.
Tosin ci tällainen kultakanta täs-
mälleen vastaa raamatun käskvä
,,mitäs toivot ihmisten sinulle teke-
vän. se tee myös heille", sillä jos
kaakki kansnt mcncttelisivat samal-
la tavalla, havisi kultakanta koko-
naan maailmasta, koska sen takana
ci lopulta olisikaan kultaa ja kul-
lanvaihto kävisi mahdottomaksi.
Mutta pienelle in köyhälle kansalle
tiima on pidettävä sallittuna, koska
suurilla kansoilla kyllä suuruudes-
taan on siksi paljon etuja, että koh-
hiiidcl!n. voiclnan vaatia heidän otta-
van niskoilleen joitakin rasituksiakin,
sellnis'a kuin juuri kullavarastojen
pitäminen muidenkin hyväksi on.
Talhiscsta järjestelmästä on myös
se hyöty, että kullan kysyntä sHcn
supistiin ja sen arvon vakavuuden
yll^pilammen suurille keskuspan-
keille käy helpommaksi. Sen täh-
den on tällc-Ssta järjestelmää suosi-
teltu pienemmille maille mmm nrir.s-
sa Gcnunn finanssikonfcrensm pää-
lÖRlnnscln^Fsa.

Erityisesti me!hin niihdcn on
talh.mcn jäncstclma s5tä!;in tar-
koilr^cp.smi^scmpi, kun taalla.
jos jäpRs^ctt^isiin Täysin vannat
kuHamai-kl-nat, saattaisi esiin-
tyä suurta knlinn kvsyntnä nnapuri-
mnnstnmiiie Vcn^-ltä k^sin ja mc
siten olisimme pnkofettma Joi.-o pi-
täm:'än omiin tnrp'?isihTime nähden
kohtinittomnn si"irta kiiltavaroston
tai tch(Uil;semine kulinn ostot täältä
kannattamattomiksi pitämään ra-
hamme arvoa {onkiin verran yli ?fn
pp.ri?<nr?s!n, v<T?:ka meidän omnf ta-

loudelliset cdellytykscmme eivät niin
korkeaa kurssia motiveeraisi. Kul-
takantaan ei myöskään oleellisesti
kuulu, että kultaraha tosiasiallisesti
on liikkeessä ja juuri suuremman ta-
loudellisuuden aikaansaamiseksi
kullan 'käytössä aiotaan esimerkik-
si Englannissa kultakantaan palat-
taessa supistaa kultarahan liikkees-
sä olo mahdollisimmnn vähiin. Kulta
säilytetään vain välineenä eri va-
luuttojen välisten vaihtelujen tasoit-
tajana.

Rahamme arvo rahauudistuksessa.
Mitä siihen arvoon tulee, Joka ra-

hauudistuksen kautta olisi rahallem-
me annettava on komitea asettunut
sille kanalle, että uudistus un tapah-
tuva sen arvon perustuksella, minkä
paperimarkkamme tapahtuneen ke-
hityksen perustuksella on saavuttanut
ja että uusi rahayksikkö, joka ar-
voltaan vastaisi nykyistä paperi-
markkaamme, edelleen olisi ni-
mitettävä markal.-si. Toisin sa-
noen olisi ainoastaan laskettava
kuinka paljon nykyinen paperimark-
kamme ostokyvyltään vastaa kullas-
sa ja laissa vahvistettava näin saa-
tu kultamäärä markan kultasisäl-
löksi. Kun aikaisemmin yhdestä ki-
losta puhdasta kultaa lyötiin 3,444
markkaa 44 penniä rahaa siten että
900 grammaan puhdasta kultaa se-
koitettiin 100 grammaa kuparia ja
näin saadusta kilosta rahakultaa lyö-
tiin 310 kappaletta 10 markan rahoja
tahi 155 kappaletta 20 markan ra-
hoja eli 3,100 markkaa kultarahaa
ja siis yhdessä 10 markan rahassa
oli puhdasta kultaa 228/31 gram-
maa, vastaa paperimarkan nykyinen
ostokyky ainoastaan noin 10/77 van-
han markan kultasisällöstä eli siis
yhdestä kilosta entisen laatuista ra-
hakultaa saataisiin noin 23,800 ny-
kyisen arvoista markkaa. Eli toisin
laskisi, kun dollari sisältää
\5J46 grammaa pulidasta kultaa ja
yhdestä kilosta 900/1000 osaista ra-
liakultaa snadaan vajaa 600 dolla-
ria kultarahaa sekä dollari vastaa
meidän paperimarkoissamme lähes
40 markkaa, vastaisi näin muodoin
noin 40X600 eli 24,000 mark-
kaa yhtä kiloa rahakullaa. Tar-
kemmin sanoen, jos dollarikurs-
si lasketaan 29:79, saadaan ki-
losta rahakultaa täsmälleen 23,800
markkaa. Jos tuman mukaisesti
kultamarkan pariteetti dollariin
verraten määritellään esimerkik-
si 39:79:ksi, joka jokseenkin täsmäl-
leen vastaa paperimarkan nykyistä
arvoa, saataisiin yhdestä kilosta ra-
hakultaa ja siis 900 grammasta puh-
dasta kultaa 238 kappaletta 100 mar-
kan kultarahoja talli 119 kappaletta
200 markan kultarahoja ja 100 mar-
kan kultaraha sisältäisi siis 393/119
grammaa pulidasta l;ultaa. Jos raha-
uudistus toimeenpannaan tämän mu-
kaisesti ja tuliainen pikkumarkka pi-
detään edelleen kultarahayksikkönä,
tulee rahauudistus toteutetuksi il-
man että se käytännössä aiheuttaa
minkäänlaisia muutoksia. Kaikissa
suori luksissa käy uusi markka ai-
van samalla tavalla ja saman arvoi-
sena kuin nykyinenkin paperimark-
ka. Erotus on ainoastaan siinä, että
markan arvo silloin tulee laissa vah-
vistetuksi ja sen suhde kultaan ja sen

Jäydellisin
moottorin
sytyttäfä!

myytiin v. 1924 kolme neljäs-
osaa koko maan tarpeesta, huo-
limalta, ett.l Suomessa esiintyy
kymmenen ulkomaan merkkiä

kilp.illijoinammc.
rHnn.-.sto p-ydetiaessä.

O.Y. SUOMEN MAGNETO A.B.
Kluuvikatu 7 HELSINKI Puh. 12080

kautta mailman muihin kultavaluut-
toihin täsmällisesti määrätyksi, sen
sijaan että paperimarkan arvo tähän
asti on riippunut Suomen Pankin
johdon harkinnasta.

Ei ole tosin puuttunut sel-
laisiakaan mielipiteitä että ny-
kyistä paperimarkan arvoa ci
olisi pantava rahauudistuksen poh-
jaksi. Toiselta puolen on vaadittu
joko että markan arvon vieläkin oli-
si sallittava laskea (inflationi ja näin
saatu vie2ä pienempi markka panta-
va rahauudistuksen pohjaksi tahi
ett" markan nykyistä arvoa olisi ko-
roitettava (dcflationi) jopa sen enti-
seen kuHaparitccttiin ja entinen
markka täten palautettava. Toiselta
puolelta on ehdotettu, että markan
nykyinen arvo tosin pantaisiin raha-
uudistuksen pohjaksi, mutta että
koska nykyinen markka on liika pie-
ni uudeksi rahayksiköksi, tällaiseksi
valittaisiin joku suurempi yksikkö,
johon nykyinen markka sisältyisi
määrä kertoja, esimerkiksi 10 ker-
taa.

Inflationin ja deflationin merkitys.
Inflationi ja deflationi merkitsevät

molemmat rahan arvon muuttumis-
ta, inflationi sen huonontumista, de-
flationi parantumista. Kuinka ne
teoreettisesti määriteHäneenkin, mer-
kitsee inflationi käytännöllisesti kat-
soen sitä, että se jonka on täytettävä
joku rahavclvoite voi täyttää tämän
velvoituksensa suorittamalla tosi-
asiallisesti vähemmän kuin mitä hän
on .ottanut suorittaakseen, deflationi
taas sitä, että suoritusvelvollinen
joutuu sitoumustaan täyttäessään
suorittamaan enemmän kuin mitä
hänen velvollisuutensa sisälsi, infla-
Honi siis siirtää osan saamamiehen
omaisuudesta velalliselle, deflationi
päinvastoin osan velallisen omaisuu-
desta saamamiehelle. Kumpainenkin
siis ilman oikeusperusteita järkyttää
vallitsevia omaisuussuliteita. Kan-
santaloudellisesti kumpainenkin mer-
kitsee köyhtymistä. Inflationi anta-
malla väärän kuvan todellisesta ase-
masta johtaa tavarain myyntiin alle
todellisten tuotantokustannusten
sekä surempaan kulutukseen kuin
mihin olisi varoja ja vie kan-
sakunnan liikkuvan työpääoman
(working Capital) häviämiseen. De-
flationi kohdistuu itse yhteiskunnan
elinhermoon, tuotantoon, vähentä-
mällä sitä Ja aiheuttamalla sen kaut-
ta työttömyyttä ja seisahdusta. Mo-
lemmat ovat pahasta ja on niitä siis
pyrittävä välttämään. Kun meidän
talouselämämme viimeisinä vuosi-
na on vaikeutunut nykyisen, pitkän
aikaa melkein muuttumattomana ol-
leen, markan arvon pohjalle vaativat
paitsi kansantaloudelliset syyt eri-
tyisesti myöskin o i k e u d e l l i s e t
syyt, että juuri tämä rahan arvo säi-
lytetään ja otetaan perusteeksi raha-
uudistusta toimeenpantaessa. Defla-
tionin, nykyisen raha-arvon vähittäi-
sen koroittamisen kannattajat ovat
tosin motiveeranneet kantansa ensi-
kädessä oikeudellisilla syillä. Niin-
pä on aivan äskettäinkin eräässä ar-
vokkaassa ruotsinkielisessä aika-
kauslchdessämme ollut julkaistuna
kirjoitus, jossa muka juriidisilla syil-
lä vaaditaan rahanarvon paranta-
mista takasin sen entiseen kultapa-
ritcettiin. Sanotaan, että ne, joilla
ennen sotaa oli rahapääomna, saata-
via, henkivakuutuksia tai muuta sen
kallasta omaisuutta, ovat sota-ajan
inflationin kautta menettäneet yli 90
% tästä omaisuudestaan. Jotta hei-
dät voitaisiin palauttaa laillisiin oi-
keuksiinsa ja korjata se vääryys,
mikä heille inflationin kautta on ta-
pahtunut olisi muka rahanarvo ko-
roitettava entiselleen. Se olisi muka
juridiikan ja oikeudenmukaisuuden
selvä vaatimus.

Väitetään tosin että oikeuden ju-
! malatar on sokea, m-tta niin sokea
ei hän nyt sentään mahda olla, että
dP"--*'Qnl meniä nykyisissä oloissa
olisi ainoa oikeudenmukainen tie in-
flationin s aiheuttamien vääryyksien
korjaamiseksi. Tarkastelkaamme
mitä tällainen dcHationi merkitsisi.

Taloudelliset velvoitukset ovat
yleensä lyhytikäisiä. Niitä syn-
tyy ja sammuu päivittäin lu-
kemattomia ja - siten- verratto-
masti suurin osa niistä on jok-
seenkin nuoria. Epäilemättä ver-
rattomasti suurin osa nykyjäänkin
voimassa olevista velvoituksista on
syntynyt niinä vuosina, jolloin ra-
hamme on ollut nykyisessä arvos-
saan. Ajalta ennen sotaa on tällaisia
velvoitesuhteita voimassa varmaan
vain pieni murto-osa kaikista nyky-
jään voimassa olevista ja niihinkin
nähden on varmaan useimmissa ta-
pauksissa tullut muutoksia sopimrs-
kumppaneihin nähden. Siten esi-
merkiksi kiinnelainasiihteissa, jotka
tavallisesti ovat pitempiaikaisia var-
maan hyvin monessa tapauksessa
kiinteistön omistaja on muuttunut ja
velallisena siten nykyjään aivan toi-
nen henkilö kuin alkujaan. Sodan ai-
kaisilta ja lähinnä sen jälkeisiltä in-
ftationivuosilta on tietysti edelleen
voimassa suhteellisesti lukuisampi
joukko rahavelvoitesuhteita, mutta
varmaa on, vaikkakaan mitään ek-
saktia tilastoa tässä suhteessa ci löy-
dy, että jos rajaksi-otetaan esimer-
kiksi vuosi 1921, josta alkaen ra-
hamme arvo on ollut suhteellisen va-
kava, niin suurin enemmistö
voimassa olevista rahavclvoite-
suhtcista on peräisin tämän
rajan tältä puolelta eli siis vii-
meisiltä vuosilta ja velallisilla näis-
sä velvoitcsuhteissa on juridinen oi-
keus vaatia, että heidän vclvollisuuk-
siansa ei suurenneta. Jos deflationi
valitaan oikeudentekokeinoksi hyvi-
tyksen antamista varten niille har-
voille, joilla vielä on saatavavaati-
muksia arvokkaamman rahan ajalta,
merkitsee se sitä että lukemattomille
muillekin, joiden saatavat ovat syn-
tyneet infiationikauden jälkeen an-
nettaisiin samanlainen hyvitys ilman
että näillä sellaisen saamiseen olisi
vähintäkään oikeutta tai aihetta ja
vastaavasti velallisten . niskoille
useimmissa tapauksissa pantaisiin
suunnaton rasitus'Ilman että siihen
olisi mitään oikeudellista syytä tai
perustetta. Ja niissäkin tapauks!ssa,
joissa hyvityksen saanti olisi oikeu-
tettua, otettaisiin hyvitys useasti ai-
van toisilta henkilöillä kuin niiltä,
jotka rahan arvon huonontumisesta
ovat aikanaan hyötyneet. Jotta yh-
delle voitaisiin tehdä oikeutta, teh-
taisiin kenties kymmenille vää-
ryyttä ja omistussuhteet yhteis-
kunnassa järkytettäisiin koko-
naan. Tällaista' ei voi vaatia
mikään oikeudenmukaisuus, eikä
juridiikka^ sitä' .voi vaatia, ai-
noastaan tyf^ry^s ja asian ymmär-
tämättömyys. ̂ Jps inflationin kautta
kärsineille' tahdotaan tehdä oikeut-
ta, ja artaa "jotakin korvausta, on
heidän vahinkonsa kussakin tapauk-
sessa erikseen tutkittava ja selvitet-
tävä, leuka on.vastaavan hyödyn saa-
nut hyväkseen ja hyvitys otettava
näiltä hyödyn saajilta. Pahimmassa
tapauksessa voitaisiin vaatia että
hyvitys olisi valt!on suoritettava,
koska se ei ote-kyennyt oikeustilaa
ylläpitämään ja omistusoikeutta tur-
vaamaan. Mutta deflationi, rahan
arvon parahtaminen, jonka kantta
hyvitys otettaisiin aivan syyttömiltä
ihmisiltä, jotka mahdollisesti itsekin
ovat kärsineet tappioita inflationin
kautta ja jolla sen lisäksi ilman mi-
tään aihetta tai. perustetta kokonaan
järkytettäisiin lukemattomien mui-
denkin omaisuussuhteet, ci ole juridi-
sesti hyväksyttävä tapa inflationiva-
hinkojen hyvittämiseen. Ja minä pel-
kään että niin valitettavaa kuin se
voi ollakin se on mahdotonta muul-
iakaan tavalla. Siksi monimutkaisia
ja vaihtelevia ovat taloudellisen elä-
män ilmiöt, että viittaamani selvityk-
sen hankkiminen kaikissa useimmis-
sa tapauksissa olisi mahdotonta.
Kansakuntien elämässä sattuu mur-
roskausia, jollainen maailmansodan
aika on ollut, jolloin oikeusjärjestys-
tä ei kaikissa suhteissa voida yllä-
pitää. Sellaisina aikoina yksi voi me-
nettää henkensä, toinen omaisuu-
tensa, eikä oikeudenmukaisuutta
kumpaisecnkaan nähden voida to-
teuttaa.

Mitä erityisesti deflationiin tulee
on se sitäpaitsi vaarallisempi ja vai-
kutukseltaan tuhoisampi kuin infla-
tioni. Kun inflationi vahingoittaa
pääomanomistajia yrittäjien hyödyk-
si, niin deflationj vahingoittaa yrit-
täjiä, siis aktiivisinta osaa kansa-
kunnasta' pääomanomistajien hyö-
dyksi. Kun inflationin kautta saattaa
menettää enintään 100 % ratmvel-
voituksen määrästä, aiheuttaa jo
suhteellisen pieni deflationi yhtä suu-
ren tappion ja pitemmälle mennyt
deflationi. paljon suuremman tap-
pion. Jos minulla 1914 on ollut ja
on edelleen joltakin miljoonan mar-
kan saatava, olen minä tosiasialli-
sesti menettänyt 9/10 saatavani ar-
vosta ja jos inflationi jatkuisi rajat-
tomiin kuten tapahtui Saksassa,
saattaisin korkeintaan menettää
miljoonani kokonaan eli siis 100 %
saatavastani. Jos minulla sitävas-
toin nyt on miljoonan markan velka,
jonka äskettäin olen tehnyt, niin jo
Sellainen deflatinni. että markan ar-

Kalkki tietävät
mitä tarkoitetaan Vaasan Höyryleipo-
mon Ruoka- ja Näkkileivällä.

Kaihhi eivät tiedä
että kaupassa esiintyy nykyään leipää,
joka tuntuu halvemmalta sen vuoksi,
että näitä nimityksiä käytetään hal-
vempilaatuiselle leivälle, kuin mitä Vaa-
san Höyryleipomo on 20 vuoden ajan
Ruoka- ja Näkkileiväksi kutsunut.

Wm sistee ilesiä
eU-o Vaasan Höyryleipomon' leipä on
laa tuunsa nähden halvinta.

Tehtaan merkki
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vo korostettaisiin noin 19 äyriin sen
sijaan että se nyt on 9 V; äyriä,
merkitsisi, että veikani tulisi tosiasi-
allisesti kaksinkertaiseksi ja minä
siis menettäisin ja saamamiehcni
hyötyisi yhden miljoonan. Jos dcfla-
tionia jatkettaisiin niin että markka
saavuttaisi entisen kultasisältönsä
kasvaisi velkani noin 7,700,000. Ami-
niin tappioni ja saamamiehcni voitto
nousisi siis 6,700,000 j.n.e. Kun ny-
kyinvn markan arvo on ollui voimna-
sa siksi kauan, että koko talouselä-
mämme on jo sopeutunut sen mu-
kaan, voinee järkevien ihmisten kes-
kuudessa tuskin olla muuta kuin vksi
mieli siitä, että sekä kansantaloudel-
liset että oikeudelliset syyt vaativat
että tämä tosiasia rahauudistusta
suunniteltaessa ja toimeenpantaessa
{linnustetaan.

Nykyisen markan säilyttäminen
uutena ra^ayksiklrönä.

Kysymys siitä, onko nykyinen
markkamme liian pieni uudeksi ra-
hayksiköksi ja eikö sen vuoksi olisi,
lähtien nykyisen rahanarvon pohjal-
ta ja tunnustaen se, siis ryhtymättä
paremmin inflationiin kuin deflatio-
niin, valittava uusi, suurempi raha-
yksikkö, joka vastaisi määrälukua
nykyisiä markkojamme, on aivan
toisin kuin kysymys inflat'onista tai
dcflationista, puhtaasti käytännölli-
nen kysymys, enempi niin sanoakse-
ni makuasia ilman suurempaa p(;ri-
aatteellista kantavuutta. Suurem-
masta rahayksiköstä saattaisi olla
joitakin käytännöllisiä etuja, pääs-
täisiin esim. tilikirjoissa pienempiin
lukuihin. Se saattaisi niin ikään pa-
remmin tyydyttää niin sanoakseni
esteettisiä vaatimuksia. Mutta koska
rahauudistus on erinomaisen arka-
luontoinen asia, on se toimeenpanta-
va niin vähällä hälinällä ja vähillä
muutoksilla kuin mahdollista. Tä-
män vuoksi on komitea ehdottanut
nykyisen markan sellaisenaan säi-
lyttämistä uutenakin rahayksikkönä.
Ja tässä komitea minun ymmärtääk-
seni on osunut oikeaan. Käytännöl-
liset haitat pienestä rahayksiköstä
ovat merkitykseltään jokseenkin
toisarvoisia, sitä vastoin saattaisi
uuden suuremman rahayksikön käy-
täntöön tulo tosiasiassa ainakin aluk-
si aiheuttaa häiriöitä ja sekaannusta
liike-elämässä ja jossakin mää-
rin myös hintatason nousua, koska
hintain ja palkkain tasoitukset uu-
dessa rahassa todennäköisesti ta-
pahtuisivat säännöllisesti ylöspäin.

Jos uusi suurempi rahayksikkö tah-
dotaan omaksua, näyttää tarkoituk-
senmukaisemmalta, että rahauudis-
tus nyt rauhassa toteutetaan nykyis-
tä markkaa yksikkönä käyttäen ja
uuteen rahayksikköön siirrytään ai-
van erillisenä toimenpiteenä myö-
hemmin. jolloin tämä toimenpide sel-
västi esiintyy puhtaasti teknillisenä
muutoksena ja jolloin myöskin jo
tiedetään onko maailmassa syntyvä
uusi universaali rahayksikkö, iol-
laiseksi franci ennen sotaa oli muo-

dostumassa Ja sen vuoksi parem-1
min kuin nykyjään voidaan harkita
kuinka suureksi uusi rahayksikköni- .
me olisi tarkoituksenmukaisinta
määrätä. Jos komitean ehdotus ^äs- |
sä suhteessa hyväksytään merkitsee
se myöskin sila, että ei tarvitse edes
muuttaa nykyisiä seteleitä, vaan
kaikki jää entiselleen, samoin myös
nykyiset vaihtorahammckin.

• Rahauudistuksen ' toteuttamisaika. •

Lopuksi vielä olisi käsiteltävä l'y-
symystä siitä, milloin ehdotettu ra-
hauudistus olisi toimeenpantava ja
milloin se voidaan toimeenpanna.
Nykyinen asiaintila, jolloin rahallam-
me tosiasiallisesti ei ole mitään lais-
sa vahvistettua arvoa, on periaat-
teelliselta kannalta erinomaisen ar-
veluttava. Sellaisen tilan ci oikeus-
ja sivistysvaltiossa pitäisi jatkua
päivääkään kauempaa kuin mitä on
mahdotonta estää sen jatkumista.
Heti kun on mahdollista siitä päästä,
on siitä myös päästävä. Onhan luon-
notonta että rahan arvo, jonka pi-
täisi olla kaikkien muiden arvojen
mittana itse saattaa melkoisesti vaih-
della päivästä päivään. Se on pama
asia kuin jos kangaskauppiaan met-
ri yhtenä päivänä olisi 80 sm, toise-
na 95 sm tai kahvikauppiaan kilo
yhtenä päivänä 750 grammaa, toi-
sena päivänä 900 grammaa ja kol-
mantena päivänä kenties taas vain
600 grammaa. Rahan arvon ollessa
vaihteleva ei taloudellisella alalla
tosiasiallisesti ole eikä voi olla todel-
lista oikeusturvallisuutta. Se seik-
ka, että meidän rahamme arvo tosi-
asiallisesti viime vuosina on ollut
jokseenkin vakava, ci periaatteellisel-
ta kannalta tee nykyistä asiaintilaa
vähemmän arveluttavaksi. Uudistus
on sen vuoksi toteutettava niin pian
kuin mahdollista.

Komitea on yksityiskohtaisesti sel-
vittänyt ja perustellut ne edellytyk-
set, jotka se on katsonut välttä-
mättömiksi uudistuksen toteutta-
miselle. Jotkut näistä edellytyksis-
tä, kuten esim. Englannin siirtymi-
nen kultakannalle ja sen kautta ai-
kaansaatava suurempi varmuus kul-
lan arvon vakavuudesta, ovat koko-
naan meistä riippumattomia ja mei-

dän vaikiituspiiriinme ulkopuolella.
Mutta niiden johdosta ci viivytystä
meidän rahareformimme toteuttami-
selle tarvitse syntyä. Kuluvan vuo-
den lopussa lakkaa nimittäin Eng-
lannissa voimassa olemasta laki, jo-
ka vapauttaa Englannin pankin lu-
nastamasta seteleitään kullalla ja

kaiken todennäköisyyden mukaan
ei tätä lakia tulla uudistannan.
Viimeis^.im vuoden lopussa nävttää
isiis Ltigii-intt niuotiyHiacsti paliiuviin
kultakannalle, tosiasiallisesti tapah-
tunee se jo aikaisemmin. Kun mei-
dän raharelormimmc vaatii lainsää-
däntötoimenpiteitä, jotka voidaan to-
teuttaa vasta syksyllä eduskunnin
kokoonnuttua, näyttää uudistus
meilläkin muodollisesti voitavan to-
teuttaa aikaisintaan vuoden loppuun
mennessä. Komitean vaatimat inuut
edellytykset uudistuksen toimeenpa-
nolle ovat myös senlaatuisia, että
ellei mitään odottamatonta tapahdu,
ne, jos hallitus ja eduskunta halua-
vat, voidaan kuluvan vuoden aikana
aikaan saada ja meille niin muodoin
saattaa käydä mahdolliseksi toi-
meenpanna kultakannalle siJrtymi-
nen likipitäen samanaikaisesti Eng-
lannin kanssa. Se olisi varmaan
omansa lisäämään arvonantoa maa-
tamme kohtaan. Toivokaamme että
niin tulee tapahtumaan,

— Töiden järjestäminen työttö-
mille na:sille. Rahatoimikamarin ko-
kouksessa perjantaina illalla ilmoit-
ti kaupunginjohtaja, että valtioneu-
vosto on myöntänyt Helsingin kau-
pungille 100,000 mk. töiden järjes-
tämiseksi työttömänä oleville nakil-
le. Tämän takia oli naisten työ-
lupien johtokuntaa kehoitettu varaa-
maan uusia työtilaisuuksia naisille
sekä asettumaan yhteyteen kaupun-
kilähetyksen kanssa, joka myöskin
oli saanut osan tästä määrärrhasta
töiden järjestämiseksi naisille. Nais-
ten työlupien johtokuntaa ja kau-
punkilähetystä oli lisäksi kchoitct-
tu sopimaan yhtäläisistä työpalkois-
ta y. m. ehdoista kummankin laitok-
sen alaisissa töissä.

Rahatoimikamari hyväksyi toi-
menpiteet ja päätti ilmoittaa asiasta
kaupunginvaltuustolle.

(/»dm/istoja. Eri värisiä messinkisiä ja puisia verhotankoja.
Tarjottimen hädcnsijoja. Laaihyltyjii ja nikkelöity}ii konsoolejn.
Orensuojuslaaeja ja erilioiaruuveja lasin kiinnittämistä varten.

Lasialustoja, maljakoita y.m, varten.
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Petter aKalmqylöt
Helsinki, Korkeavuorenk. R2.
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