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""Nall.... .ln .. PllJtoD8Ul1a.ll&.~o 

BaJ.r~t1 10.1 

... 'n .. ll .... ~ .J. liU 

Sll~ 7101akat ... ~.'-~1aka aikal .......... rap.~l.a&D1 

ol.n &IlMnU' 4ua&4a.ta Ja MJl ."'YU'WI,aa ••• kA7 H1Tl111 .Uon Yaä ~.

n.n allJooaan aantk"D ... on kohollDU~ JohtaTlln .aidon J~eon ... llaan 

kaupan Ja tuotannon alaUa.Pula~a1ka on kla.Uenkin 18Dll7t k7niöln.a. .. uln 

ialoUHlAaUn Ja palJa.knut .11D& 81'&1 ta hlikkoultaia. Jotka.aaan nur1 •• 

luoDllonr1kkauk.1.ta huo11matta,T&ltaY&.~1 Järk7~~&~~ a1~ Ja .uureatl 

vaikeuiötaY&t no~aal181in olo1h1n pala·e 18ta. 

5&1'& hoikkouk81& .1Y1' ~4an JOh'aTat Talt1o- Ja kan8&1l 

talou.l.h.t o~ To1M.t olla hu ••• et •• Ja ne .11U1;I.Ta.t aik8! lCaU .... 

nl1n in'oh1aola.8U tol Tei Ottawan kentlNna.h .. k:1.'011 .1elllL ui. 'ar

.okha.U IhJ.:a.an ,uole.ta. JoDka i&rkolhkeau on T&1'&'a &nel ... ,. II&rkk1-

Il&~ 1:aaa4.aD TilnU taY&r01U. Ja .Ui:&11 laUll alainkin aah40111.'anlkoa 

ne ulkoaa1den tuott.ilta. 

Xaaa4&ll talowl.111 .. ' n ,aoud.et Jehtun.t .'-pU ..... 11t a. 
/' 

.U& •• on niiJl n.url Ja.kut.n on 11lalw. Ja .uU ••• lUllllaaa •• ht_Uö

.1111. luoDlloar1kkaukal11a Taru.atettU aaa.IUh11l luot~n OTat •• n &8Ukkaat 
• 

~,.t.ae.' 111akal 1&&8UIlIlta1 ••• n ...... rat.nt';1 •• en Ja 81ta. t.hd08~ 

UIlohkn •• t _l"J .. 111 .. t TUOTai .... J~ ..... "'-ft1BY7u1Jtökoh4at. 0BAu 

Suoa ••• akiR hlT1D1. a1ko1~ t.h', .118& aub' ...... ,.lJonkln .,.tiA ••• iöta •• 

Jaa TäbAl.ek.l ~4&Il a'k •• n'.\"D •• ~.n r~~l~. !et. Vdrl4!!tk'lMldo 

Ja,lk •• enkiJl o. ~&a r~.",.' 1' •• 11 ... Tal'1 •• Ja 

hal11taakoDfl.~on.Joka on tullut Ja .4011 ••• tul •• ~ll. hJTl. ~ll1kal. 

J.,a niin ka~l11k~ .,IU& .. Y&lta .... ~~ J&rqtW ..... ,-1,. lAIIU...t.1aek •• on 

on .... liakll wJent_ut , •• U1~"Uaaa J, ... ~ ... ~taaa Ja a1~1"._' 

alUaln 1111. pal~n ~'\114 P' •••••• ,tA ~Jaa ...... _ ~ n.utiU1 

•• akfj. --i.~.w.' .. ~ .... ~ Ja It,JTla.eiaU ,e .... laat .... 

k~~..,. dalU ... U 9iA ~ Ja .. ~~~en HIll Al.w."oU!.,.. 
'''''''''OD ~ n114en tao~t.lle. ~o.-.t •• en ~a ...... '- T1eniötaahloll1..at-

.1in~1U& tahUn Joka •• ,. p.~a", u... N14 ....... iJi1Wa lJ4u. ...... 



. . -J ~ 

...... ~ftU __ taru. laaJll ... ~a JOh1iUM •• dV. (.no ...... OD iDDo ...... u ........ _ aina kokou1 ••• 7h4- ii .. ball1D

nol1i.~a aaatuntaa.~o"~.n n1i.ta oa1n. hall1tuato .. l.to1nee. Ja la1naää

ta~t1ne.n.~ene.~enA hallituk"Da on 11l~tohall1tus, •• kl. ta,delll

~ 8ine hallitus- Ja Tirkakonel .totmf.n Ja parl ... tte1neen. ia1kea I .. to~~ 

1 l an aaantieteelli ••• tl kuuluuk1n Xaaa4aan,.1 •• kuitenkaan kuulu KaDadan 

111ttoTaltloon,Ta .... auo4e .... 08 .... lt.ehallinnolli.en doa1n1on1a.a halll~ 

tuBkone1.toin .. n.lal'" i tsehall1nnoll1eia aaakuntia auodo.tetta'80 11l.o~ 

t etti i n kai .1ih.n,etta nlld.n lu.nnonrikkaudet taka1.iTat nil11e no,... 

Taura.t1I.ah.n Ja Täkllll."fUIl 11aäantlllia.n. '048111n.ul. ••• 011 li.al ainoa .. 

taan kahdella aaakunnalla 111 ailJooDa asuka.ta, oakrl011& 3,~31.000 Ja 

~ebe.11la 2.874,000). '-ikl11a au111& alle al1Jooaan(Saakatoh ...... 921.000. 

Al berta 731,000,Kanltoba 700,OOO,Jrltish Col~bl. 69'.OOO.loTa Soot1a 

512.000~.e. irun .. lok ~08.000 Ja Pr1noe ~4.ar4 .~alan' 88.000) •• a1den 1h4ek

aan aa&kunnan 11l.utnantt1kuT.r.nöör1en.a1n1at.r1 •• Ja au1den keakuaTlraatoJan 

Tlrkaa1 .. ~.n palka~ Ja e&».8k1LnUan qa ...... t 1l0000n.' J' ............ ta-

Tlin .uaa1in.( •• 1a. Kanito_a .... laatatoh.waa1 ... Ja Alb.rtaaa&.J011la on 
~ 

l h1oeell8& 2.350,000 a~."-.n01n 600,000 4011ar11.1l) .,autta DIId Qa~..,ut •• t, 

J.1.ta n.ur1 0 .. vol"-1alin valttäA lh41atAaallä aaakuAt1a,ova~ ~181a 

nUden a •• oJen r1analla,Jotka OTat Joatune.t .Uta.e~ta '1"1 hallltuk .. t Ja 

la1naäauJI.kuana1o ovat raUn"-ne.t a-,naUaaa to1&te.8& kilTalla •• iut

tuJen ko~n aaakuaD&n Tal"81D&1a.t a.not nouaivat 1931 läh~. ~l a11J. 4.1-

lariin.iita.18,,, vuoana .nn •• ",1~.0", .livat ~aikktea lh4e~ aaa

kunnan val".1aa1"t •• not a1aoa.'''' v&bAD 11i 53 .11J. dollar1a •• aihia .... 

aii •• 1va~ .1 .. 117 .&&kunt1 •• an.ka.t .. o~ 111t'ova1'~0. ka8~aanuk.1.ta. 

Pall1a"- .... 10\& aaakuaat .1.10 01. tnt1A •• t ~*I~ a1aoa8kU varat

Dah1a tuloll.hte1U~ Y&&D Oftt te~e~t ft~ .11.a.eUa .114 .. ,!~lat IlOlL

.nat Il7kTUa.p1l.01 ... to18. ~t.e. , UJ. 4.lll&rUa,a11aU, nq.valta1a . ~ 

dollar.1.~ -.k.~ttav~a 182ö~' ~lJ, QJl ~tt~.tt& ~'~CUDnai kalutta .. ' 

1152 JO~8t& 1100 kOht, . .aua ·.1111\ 0. tulo,J&.~ p~a1k& OJa aiUuttaaui 

nurt& ~1JUq~" v ... 1&18a .,a1nu4.1& &l"T08l. Ja vol"ov.1v'1l1ate. ~ 
, t • • ... 

n.Jtrq ....... i ~~.ftI".1ald.a ut.14,& un.Dan ~t&1. I".b, ... i&t 

....... n vaikla,. tilaa ••••• ~ 111"evalUo. 0. ~~ 1"1A~ aiUä avua-
• 1 

LU"eftlt~ ..... zU&".&1~i ei.' ~O .... ole UAlltt&-! ." . . 
ftl1& aa-lla. S. aurs.. ... ~ ..... val"oa. l"&\1kUevol"u.w. 
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Jeta e. Jo so.et TUOdet tuettänut tapplota keaktaA&rln noln 150 al1J. 

nodeS't'a .11. "nU1aln lahe8 puole" .11 .... ,ai. s. __ koko rau:1&t1e

nrk08to on tullut aall:8..aan ..arkaa J1;yk71 sea kur8e1. llUkaaJh IialladaD 

l1UtenlUoa Takautenu Tel.b. oa a1k1äf.J1 12,600 a11loo", t.ihia t 

talee lialk.l leO! s11J. 8811 takaaala ra .... tl.· Ja. obllgatloneJa. 
. . 

On laakettu.että 11i ttoTaltl0 ~luttaa TUeal~taln tl34 Jotala\a 1100 

kohtl alkä 8illä on tuloJa. 

1ä1DA päiTlnä on ~1.t. tl1a,'.a 11i'toTal'le. '-lois-

ta Ja aenolata Tilae huhtlk. 1 pälT&D1. alkaaeea tillvuod.n en.taa18-

t.n yhd.ke&D ~ukau4.n aJalta •• l1. tulun.en kal.aterlTUOa •• lappu ... 

l11d.a lI1lDaa ont Takinalee' aea'ot olle" 128'.5 allJ. n.veaaa" ka1Jl 

Taklnall.' tulot 8811aUa a Jalta.S.n 11l1.)tl1 oa 111 Uohalll tuk •• ua 
ollut yl~räls1ä .enoJa 1214,8 sll}.,alat& lainoJa Ja enaall:koaakRJa 

sa&kunDlll. 1202 ml1J.,Ja Tällaltal.'a lalaaa nltlon rauta'.lll. 

1~0.4 mllJ. a.kä Taltlon T.IkoJen 1;yheDn1kal1n 198,' al1J. s.åalla 

aJalla on 111ttonlUo lainannut Kanadasta 1169.5 allJ. Ja YhdyllTal-

101ata t'o al1J. Valtloa tullltulot osolttly.at 126,6 Täh.nnyst& .del

l1s.n vuoden eaaaan aJaaJåkaoon T.rrat.n,ulk_aalalat.n tehtalllJaln 

auorUettant ual1aU 1'.9 sllJ. Tah.llIl1sta.autta kotiaa1 .. , 120,3 

al1J. llaä;Y8ta,tu1ov.ro 12.' 1181.y.tl. rilppuen v.roperuat.,lonll7kaia-

ta.hlk.'" päa""en Ja T&rslDkin ltwl otetaan huoaloon.eU" valtion 
\ -

rautateille aan.ttu lalaa TOltaD •• tat ... .uoranal.ekal •• n~k.l Ja 

e,t .. saatuanll1. häta-apu Ja. tarkoltuk.la Tarton .yönnot1t .llBak~ 

aakRt Jl&JteT&t lopull1ae8tl .tup ........ 111t'~val'10. "rsl'~vak.lt 

~ee 111,'oTaltlon .n81 ... llata~ 10,..8& ,1. .. ",.. 'lI1vu081 olott

·tuau •• lko1e\a TaJaua\a Ja nlkntw-.. a eall ... 4.n \Ul •• 3e aeu-. . 
al'Tlon laat1al.ta. lUosl .. 1931 Ja 1932 OB varalaal.1a a.aeJa ..,1s-

tettu lo aola 1" al1Je, Ja .all TaO'" «1Jotau 8UP~ataa 11"'& 130 

allJ. ~ nU10a Tar.1aal .. t .8Jlo\-........ Tat Dl.vaas ftOlUla aola 

11&0 al1Jooaaaa Ja "ltlOYelta •• ~et ~a' po'tl1al'oa al.l.Tät Jo ~ 

nol. 1230 .n~. t JI.&ile. !qna nlk.ak~l teaU JUIlaök"aUti Jeb .4".~ 
'" Taliioa 1& )lbkaeTla •• no,..al1a. ~1 ...... töJa •• t ... varat~
•• , ~o, peltU181T1.' . Tar.1na1aet a.not.Ll1t~oT&lt10. on alU paita1 

lÖ7d.tUva .uOJa ;yllllab&lal1n" •• zioildn.J·01e\a Taralakln' rautaUd. 
" . 

t7G"adlå Ja Iiaaba'tala avd~.a Ja hallltu •• n '11"l t1k a.t tuea . ~ , . 

ftlul&a Ala ... tlaieTl.' aielliila •• ~ tllf vuaaakta IL1UIiö.ttaT1& .... 1&. . . .. , ' 



-. .. 
l&aalass. nau\'ll n7kJA&n noin SOO,OOOb v.l~lon t.l kunnan aTUs~st •• 

Bäin ollen täyt,uee liittovaltion turTau~ etsimään 

liaä~oJa,auodossa tahi toisessa,luultavasti tulo- Ja oaainusveron 

Ja a,yntlveron koroitut •• lla seka ottaaalla uusla lainoJa. 

~ Toinen k7S1MYs on miaea maArin liittovaltion,maakuntain 

t Ja kunnallisten enoJen Jo ras ittaaa maa Ja .en teollistu. Ja maatalo-

us kykenevät kan\aaaan liaäveroJa.~adakin on Jo yh1ia täydellisesti ' 

kuin monet muut maat,ehkä täydelliseaminkin Joutunut siihen nykyään 

vallit8eT8~ valtlo- J. kan.allistalous polltiikan noidut~un rentaa

s.en.Joka parantaa vähentyneen tuotannon Ja kaupan.lisääntyneen työttö

mnd.n Ja Ylhent,ue.n .. 100- Ja lIaknkyvyn aiheuttaaaa pulaa l1aälaällA 

kuoraaa.s. taht.o sanoa llsälaällA veroJa.väl1ttöaiä Ja vällllisiä, 

Ja Ylhentäaällä työpaikkoJaQ palkkoJa s.kä määrärahoja_yleisiä töi\ä 

varten.Va1tien Ja kuntain huonoJen raha-asiain hoito on Ianadass&kln 

Joutunut yhä eneaman e~siJalle Ja pakoittanut säästAYlisyyspolitiik. 

kaan/Ja vähentyn.iden tuloJen korvaamiseen uuailla raeituksllla. 

Kanadan kaupunkien Ja kuntien raha-asiain tila ei ole 

kehuttava.Bi11l& on vUautettua velkaa .1,323 milJ.,mi.tä Yhdysvalt.in 

dollarals .. a&k.ettavi •• 315 milJ. Konet kunnat ovat Joutuneet Jo vara

rikon partaalle. Quebeol. Ylähuonees •• on erä. senaattori ilaolttanut 

tletaTlnBä kunnan, Jonka klrkolli.et.kunnalliset Ja kouluverot ollv.t 

vi~e TaODDa .1,000 .uur .... t kuin kunnan k.ikki.n Jäsenten tulot,J. 

~1t\än7t~.t,& tuo kunta ei ole .ino. la.tuaan ~dass •• ~Kuntl.n 

luotto •• 1 paranna s.,etta C&lsaryn kaupunki On Jo,vastoin lalnasoplQ 

auk ... n1aenoaalsta al&zäy.\& kl.1tAJDT' suorittaaasta erA&nt,u.14en 

o'llgatlonl.n .. korkoJa Yhdysvaltain dollarelss.,keaka sille a1h.~ 

iw1si .11ta auuta&l ... toJ. twaaa.l. kars.lt.ppiot •• 

'aka.'.ttaJen v.lkeJene. 11hennyk.1& Ja korkoJa Joutav.t 

1aaa4an 111ttov.1.1e.~' Ja kannat norittaaaan kuluvan TUod.n 

aikana yhte.n'" .'S3.3 .UJ.,.la\& 'Dll1'svaltain dollare1a .. aaks.tWo

v.t lyh.nnyks.t J. korot t.kaTAt yht ...... 20.,6 a11J.,.11 nykyisen 

kurssin .utaan 1230 ailJ. 
, . 

ti11vuona& 1930-1931 nou81vat l11ttovaltion,aaakunt.1n 

Ja kunt.1n v.rot yhteen" li99 al1J. dollariin. B" kaluvana till~nn 
~ • r ' 

'.hn.Y&t n •• 1aakla ,yå\& palJon.V.rtal1.a TRok.l a.1n1'takoon •• t\& . 

'l11,wTål\'10. ,ila.'ol1lUa ,.1iIiaw 0. arvlo1nu~ 'vuod •• 191' kantien . ..." - . 
~Jl~~la1" aa ,_SJra~~ ~_~ "" ._1 a(l~ •. arv.b.ka1-. 

. . - " ... ., . . . . 
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1'1aa 1I\a 0 ' 1 ,11 .. ~ J e.IEaa-

Di. .J oin 
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18 ato.n\a ~ti ttia,loput 

.a1.t&.lawa wl~.1UUa,sulb.&' 1. 111. 

• 1930 koko • .{ .. , ftlahti va" '.h' t, Jo'" 
, ö P;) ° tonni " 158 ... odl tarnUaa.n 

.. 1 l. " , 00'1 tonnia. 

Y. 1929 

2.~.'i7 " 
<. 

• UJO Yala1.'-fta\a p.p.,. ..... :i4WIi'll 

lUl'J - Ja ldrJol'~jD&J:.eJ'1. Ja i ' . ui pall l'ltiuo\I. 1t • 

YUU. p ~., an ." \al0u401L1 B.lt laJin. 
\ 

kk! ~9al 1M4 .... 2. 1. 

U ... 1aM.1 .. .n kuukav.4ea a .Juwa teld .. al.no •• ' an 1.7'0 , 

Oll H. 

~ .1aea.ta 
, \ 

JaWl 192 • 

, 
Yor~ liewa l'" .. 1D\ t ölU'e u 

1,907. 6" tonnii n eli , 
~ 

!.,Vl1 . gU\J 

laebnui .. n nou •• en kOÅO 

•• n noin .' 

1 -

tai •••• V. 1910 kad"l 0 , q '!,; li '-UI. __ 

lal' ..... JeULla dJol~" ~"OU l,2U.b .u J.,t, iita 116.''', 
palkat U', •• 1l~., ~ '-".14 .. ",'''oano,.w. 1 'rA' .,0 • 

..... , -. ..... ,.,.&"1 ~ 11 ......... ,.... ' .1 allJ • • ' ,. 
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elu ".1n siJoittaa T\1.OB1ttaln 1 , 500 mllJ . Jalka lcanadalahta tavaraa. 

Jo 8 t a1811n 9~tlla18.' ta1~'etuk81 h. 08'--aan. 

·nglantl 011 aIkanaan ol lut hyTä ~4an puutavaran os-

t a Ja ,lIUt el t~ e TUOden 1921 ollTat pohJo18 Europan Maat Ja vars inkin 

Venl) v lanile t ah.1.lå .. aar lnat,etta a1n1 ttuina vI tenä WODna 

011 .tCanada 1Il;Y~yt e1nu kesldm r1n ainoa t noIn 158 m1lJ. Jalkaa e11 

vabAn yli 1 . 5 1I111J . punnan edest ""uoslttal n ,tol 1n 8anoen.alnoaet~ an ,al~ 

glannln 08t018t • 

OftlL... KONFERElssl 

en ~~hU pula-aUaa va111nneina hTt'inä aiko1na oli 

KaDa4a t~JUJt TilJel..a&D Ja kehlt t ään hyTlh ~ uppa- ym. suhteitaan 

pa:rb.aan kaupllalaD..ltonN 1h4.7avalbln k .8& .tk!!. ollut tun'hnut erl tyistä 

vaU8kuanal.l1sta tarvetta huolehtia .aaaaflll Ja sen III1l1den alll.SJa&lden mark

klulata~W1 pula-aJan purlatu alko1 tunw.e. Jeanadas uin vlrkoe1 d e lla 

valtakQnnallisen lht.eukuuluvalsuudea aate voi.akkaaeeen 11ekklin Ja alet

tl1& t~t.a eläTästl _rlttlläl •• n valtakunnan yhte1sen edun vnat1van,että 

saa er1 oal.n on r7h41ttAYa tukeaaan toinen toistaan talou4el1ieestl anta

aa.U& .tua1"" oatolsaaan to1ahnaa tutt.Ul •• Jo 1930 LontooB"a pU.

'78a& 11e1avalUJamnall1usaa ~.rensfll ss ,rUU Kana4an v&8tanlban-

. L1"11. ,l'IUt~a al110lnen 

En.'aaDin ,Aa.lliU. ei anianut iannatu.'\aa,a. un eU". "l(Sväen h!Lll1tu. ~ 

lciaW,1 Ja lr:olcoOlUl8balll~ pUat Eaclaan1 ... val'aan,8&l KaDadan pä!:lmln111-

t.~l B-.natt aikaan 8en •• '~ 71.1 ... 1~11n.D '.loud. 11~.n konferens

al lcuteuttl1n koolle "'tawaan n1M k4t nä.· 

5 ••• ~a koDf.~ ,14."'ln ttawaesa .antoi s.lI: Kana

dan "':Obntoelälaän elbla-SaJIU. 8 'ta un_leh41.~lle Ja JohtaVille llie-. 

Ml'" ."&'iJ:l~_1l aiAlea Ja Ula1awlea 1&11 .... hlend 1Il1~,1JI1", Kana4an 

._l1li. a 1IIID".l~dan _ .... 1JII. 1lu-

tn . "* Ile .u.. ............ t.. __ .. , ... tIIft1 ball ~t.-

TaDi a1: t ........ Ylealda aat ..... Yl.lä.pI. .. Uabl .... --~Q" ·0._* .,..)_ .. ~ ~U .. ,..1_._ lIIda __ alalle • 

" 
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!Ui de. ~la lUu- J luUlnaUan 111\Ul8' riaa 'te 1'-. VaaUmu'-, e' 

t.nc1ann 1D oli .kokOUfuUl tnllJ-ttava o..,n.. en: J I p'\al- JII. "'nroll\& oU 

&J"UA. UClalehd1 i. uJ. van 1l.e1non. n •• kOllt.rt n881 11& 11 ue . ' !JlaclaD 

..... rolU. Ja tqÖ8 1laJ..Ut.ua prefereA 81,( Ja V.d,JlUl p",",,'aYal'all koJtooaaa 

P01IUI1l1ullta'n 1:MJlUi. nUnikä.-lD ~6- ' l j ,j roeenUn kYootlta al\&8Ulau .plWo

tannIl. ~. l.:\II1 f4l&larlllU . cia' .Ja' oaolUa\1t.uJ.va' baltd,to . nal \U.lla1.i: 

lQi) .rq~kII1iIl/1l'1\t1 .koko konferen.r ; .. ~ karill e.lJa YU~ v1laei ..... 

lltaAa .nueit konfeftJ1eala p ' ~ 't,.hU •• U l ll ai.kaau ~J" u aOvl11to,JoIllg 

.Uaa.Il ~k 'r.r'p Jo Y01aa. ... ol.&.tien 10 proMII"1D pni.Hllus1n Ja\kud

• •• a eAColl. ••• ~"" Jo- ktapl bali 1 ~WI bban.. UOIIl..a 81 'en Jo~j,.k1n hn-

rall.e ,.,.Onn.'.vn pl'8t.rell alA Jc&,fV Joko 01tu~ W,l oawJtal IHrJd ~yk"\-

Yaltaa k1.U' _ •• n .. n \ä .... an _naaaheA Ja .. 11111_ 1IaähaD\\&OIi.Il1A 

.. lJ.&1 .. .,t& &UI" ala pl~l a~ k\L1D aUu \Vönn.'lD pretc renaa1l& 

mu:o 8&8' asd.-kal Ja Yollla •• p7~"t.Il1ae.lta1 ... U~",N1 t&rpHll1au.l. 

AUte.ll ~''Wa •• Jak1A r~ 1 #II luit.1bll Yt\t'au. ~nlHIIG 

au' --Ul)P&.oP~WI('J euvoatol.1 i 10 .. AIl .... 
, . 

~ 11" •• ...u .... ~ ~a" koIatenna.sa 

.~.··I. MW .. 
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ou .... op1Jn.k ... nq,e .. ' ..... Ub.a 'ehU '7hJAkal 

nr •• 1k7BJaJ'8. Encl nniJl p.t .. 0Il JIl'Ir7l'- auaiA lDIkaaa lh4l8ftU.la 

nlaa... 1.4-8 lmoa..,l kUS. a1tt. ... aiMll.18U'YO ... Kan&4aJl dollari 0' 

•••• ,~ ano.\aaa 13 ... t'IA.JO' ••••• arYOJl ae •• t7. o. 1k"~l"la 

rda .... 1ao ....... 01. 63 ... tU& J. Xaaadaa nIaa ... .,.qi ... laIr •• 1a 

av.kaaJl aoin 71.'" se.ttiä nU.p1Ultaa n.taanna ulJ.a1oiaU.rA.U •• 1.1. 

011 •• nlkka Kanada aaat1. ~ennSs .. 10 pro.e.tta pret.rensa1a pgata

nraa .. W.lUaaltn.1 .... ~" •• n to18.1 .. p.lea 0,",. __ loon •• "1. .. 

0. Jokai." anatUa1atapulltaa kohti 'IS." ... 'Ua. .,..ulU..-. ... a .. -

.... laaia _ k11p.11.nt aaat. Jol4eJl riIaa •• la.a.haat J'ata. palJoa 

laI1Ja KDclalul1. puta. Ja T1el.l.k1D .p ... 4ull1 ........ lIalhin Aäh4eJl. Joid •• 

rahaa anoa l aalaL 0. oil1lt auureapl ........ 4&1111& pell.taLäA ldlpalllUl Im,'e._ 

.la aarkldJlo1ata käJ'TU .111 ...... an-.U 1'11 yoiaal .. k.l Ja .e.täAlea Jo 

'ft&41 t_nlrll1 .,.j..11l TOl •• lrk ... U ~4an 4011ar1n alent&a1a\a punnan \a-

.. 11.,a1.*& ....... rahakJ.~k ••• J'k,.J', ...... 

mwwmz 

Rait.l e,el' .-ln it_J. nUnk.ta on' ~4aIa puuta

nraa ..... t7k .. Uh. ldlp.1111& bel_nnla aukk1aet.lla Ta1ke1lh ........ 

uojO. Tenattala kall1it a.taUonhUt Ja nlkMrinh4it. 

ftataftftlUklr ... keUaalalata ft8tolnkäJll1a1a1öl. aa1n1 t4 

tabia \&l"ke"Q'. lt. t 1 a • 1 •• Jl lt. 1 • t u lt • e. ftåe.t,.s.

••• ........nl~l1lLt A1.Uant ."' ...... W.l .... '101 ... 9Uda --, ..... 

0 .... ta .... nJI1 .k.Is.ur".-Ua ~ .a iittAla •• toq~ UTU J.a

•••• ilaD...nela1ata...... baaua_ 1'. lr"'pwsÄ& .,.1 ~ ... w~ 
.... w.'" ~ .... ~ l'aD..-eftna u. ...... ".9 all~ 
uw • .-' ... u. T. tll.& 1Il1~.). ~.la ~ UlDftke...uia .... ~. 

'eleU, T. 11.& aU~.) .... W~asa ".1 a11j •• C"lW •• .u..1 
.ll~.t.dlte,. Ja. ".1 tIlli.r ... n ••• I .8 all.l.).kalMMt. _11M • 
• • ~I. uw_ '~l. Y. tl1f •• dl.~. j 
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• v •• 'e. 1-
• lti!vall1"&kerunu t <141"" Ja l"Illl'.'.l4en U1ltkuv llB\on nllal.~. 

~1'a.Yat e1'ä nyt . » ' 1 8ta.laa.»alJo~ v t.e • 

i a 1 1 1 1 t r a II , 8 t 1 ~ r A 

no1ll . 400 "rU1all olMlllb 1a.\& 1U.1-, 
al'tlUbln IUtWamUin. :;'wluLnlah a fIljCMllueeD on' , hnettt ltla.1nU1:u.JeIl II8&

kWlUen pllutavaraltaup . laat. . öek1n anuden !lJarutlUl\1en pU .t6Y&n4l1ehet Oft' 

anoneet l'8u\ tleniliUelJ aleuta&mll1ta. 

t\a .. a1kti& nneb.kuin t v ra Juut\lu met et . ~P1t1varli. '01 ilt. ' lol11en U1.t

keUen Oil ~t~t hlWnOl'l iII nekin t ii.hde lla.a.ut\mtl_D peloclaltin 1Ia,17\Ul 

alaJd.ato1ll1n. tUlto Ja polkeaaa •• ovat oli ot IIIl'UIJ pankit Ja antut l\&O~to-

» • 1 , 1 • å • 0 1 u • • 1 • 8 , . . ' 
le~~et.e'\& ~\a ..... ålawLt elva, .lt\e 1869 olM olleet nl ' ö .ihplll. 

b1a De ~ oYa'.l'lIqaYlL1Wa ... t~ ftl.U ~nal ••• DAhaa Yleat1" 

alaa 500 .n.l. ~P.~]). ·ftoll1'ta1n lioNQ.al1al1. T\JQ';Un YVJ'a\en. 

ea ot...,u. r1 U. 
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u tlY • T1 ·ru..ilaelle Wtt.UJ u. le.U8W1IlOa, 

" toata. s :\ tt. niJw ~ 1 11:t oloihin , 

liian ~U\i.' V1t.l"8.l.ahe~.ten UIIii&aA\J-

IllijWt~ ~. :do1öollt ~ :nl...LJ.a' 11 U ~j.d-
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~,~ q,aw .. , ....... nl. IIarUlaeUl. Tl'Ut ~1i ftle., 
t.. Q .. llu\e~\a"l ~Å~ea .ta \01_ iJl ~enJu.. no,,. ....... 

a 1antuntlJana 0 

... ' a .1rlUall , olUlllb • .i.Wl puut.avara1n\U.' aJaiJa nloiJa q~DqIl 011 huo

bup1hlntaieten la Jien IIlY ntl. "lII\ltta" .Jat.kol han . "J" a dan pahin kilpaili

Ja nuok .... l •• a laJeissa Ln_gl~ ~1J10111a OD ~uoml. Ny~ o..LelUl8 

tlety tl talpu'falel. p.lkakaäaa Ja pldamme V Dä Jää 8~YP' 

'fa1lteuk 11_.. '1'o.lll~lt_ 9!l --JI1" Id ' 1 •• ' JOB V IlkJa Jout.Uia1 ~ 

p. • ~ , ~1l'" ~~ll11 ::'\WIl1 dollura i ......... aa ~ lc11pa111Ja. buOIl .... 

~ DfJqä&A a.1D . • ~ uO ~ . .ea.ho1." ' YU! aUlo1A t . haIl_ 

~ ena.hh.'.t&a ~t..At.0P". ~ 1"&i1t~.N'_t. ~ ... t. aaout ,,0 koJ.a& ••• 

fz,.~re ~nnlk~ r tS~k.al.ta.Sill& ~ §~ alitA.et a.D kulJe'ua-

... ~, .~t y~.~ Ja etU •• 'f0;1 .4.lUMpt~ pl8 tt ~i'f&l. .. teJ& p1eaUa 

11n. Iki.. aa,.~$"" ~~ .. ÅItWII&"t~:4 .. ~.",Jä. - N ... el8"&. . -

JO,ka .dueU ... TJmb.1" 1"8.' ~~"r,.~AH1J. ~t\a .... ..,U~YIo, pdJoa aUaa 

0'11.1'0" ~ ~a~ ~ta~.1e, ~ •• VIJlUqS)'II6k.1atl.. olea-

.11 iä t.uli.8ruJ t01llleeD.pane.&.&.D 'ehokaa aarJC.t\:lnain l.utk1Jlalnen . 8 

huOll •• ta... QJul.dalal.t.eD olevan ~1'1~ halUk...a1 ta h'y'fllic.~ 1 Wl a.1 ti.Jl tthdO

, .. l •• wIMn. 

~ d, U .. ~ ••• 11M".' tM1.aioU.a Ja 'fU".1A&1n Ka ..... 

,kaialell •• ,'i 'e~., •• ~l •• ~1 &z~1.'1a 

e~ ~ ~~ _.;. e.i· .. aahd.'MJIal

.'lD ~ .U •• ' v1.' lD 

~~1MA~~~ 9.!'~IlI!M. WM!.M T~Ul!I~~ .. qllU. tawan uDte-

.~_l,_\'''.tdJ.a''' _ aftu* 
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4,9DOr. ap1&ftba ~ka1.el~ aatltalia erU.lle ftJloftYerllal .. Ue te1aW

.. lle Yel,elllauuella pUu a.t..alt1. 4 aUJ. Jalkaa lautoJa Ja laDkkuJa 

kaaian. lain. kv.lJet~a ... puutan.raa BriUBh C01U~ a.i&ahta K1iaau -

V. 1929 oli Drltiab Columuiaa .. 3'1 sabaaJ aiih1a 8iJolt.t. 
j • 

ta plläoaa 011 -57,1 aHJ. Y. 1930- 011 tuotannon ano 46,0 IIlH J. ,laista 

laakkuJa Ja l auto a 36,4 ailJ. eli 4b , 3 ~ koko maan tuotannosta. 

OBTARIO 

tiedot,aitä leh41.ea oa oll ut Ontario. puu-
• 

t. leoll1-lNud~.ta n~lqh.tltell& o.oi ttaftt ~1Bl tua t.olliauud.a ole .... 

, ella ainakin ~hta huonoBaa a ... as",.ll.l huonOB ... sakln,kuin .uls.a . .' 
aaakann18B&. Ko.et eahoiata,Jolden 8ahauak7~ on 20-100 al1J. Jalkaa,Joko 

.el.o ... t kokonaan tahi o. nlid.n eahaus ainoaata .. 20 ~ YUOden 1921 aabauk. 

.. ia. Pap.rl puid.n hakkaua Hene. ku1 t.Altin Jonkun Yerran pareamalla kan. 
~ J.~ ( 

aalla,ftlko. Hld.* on YähentJll;Jt llUureeU entle.etään. 

V. 1929 oli Ontario •• a 8S7 aabalaltoata,Joihin aiJolt.ttu 

pläoaa 011 50,0 al1J. V. 19ao 011 tuotantokokoaal.arTO $24,1 ml1J.,a1.t& 

laakkv.Je~l Ja lautoJ.n 08811. ~1 $21,1 aHJ. 

J 

»e t1.40\,al\& Yl1a. alkolaa o. na~ 
L 41 1 

aabaie011111Uu4 •• ia,o ... ' oll •• t liian haJana181a Yeldak .... 0 oltt&&,.I11& 
4 • <. t, ~ 

_ennalla aaaJaulnaD aaJaateoll1nua rqk1f.äD o •• JCaike.'a p""ae. ei ....... 
Y .., 0 

ele Jal~a p:AHIIl,l ~ Oaiarloakaan. JCv.1teDk1a 11 ••••• 1ellA •• ...an 
v 
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A w.u .. ta-lakia .. 1&1 '-.!....-Wfta 
~ •• 1la pa •• rlp1llAkoorU1ta. 

I 
J •• .B~""olWl puu'.YUall •• Jou.a 0lJ, ollu' ~, a&l'kJd.Ja&' lläD no1U. 

018. låQ~ola •• V, 1929 oU auhan •• sa 211 ..... 1.' ~ta. ~l~ •• 

•• baakau arro oU 8,6 ~lJ •• ala. l.aIakkuJ •• J. ~~Je. oaal.l, -'.4 II1J.J. 

s .... OA .o~~ woa1aa BOUn' 600·'00 .U~. ~.lkqa ~. IIUJt1uata 

QIl 1~1'WoIN.' '0.1 ..... _1,1)0.'1 ""1'&" lfl1clanU~ .,." .. ftO~Uk1n 100 

&\~J. J~ laa'o~ ~ l4IltJtu~.fAIIAA\al·da •• bakka1&be. 1111oU.kaa ~

ua, J1 •• Ul. ~~l~~U aU. 100 1I11J. JalaIl, 

~ ~ '."- o. al •• '\am&' tar'on". bke1.ta 2 :." 

f l:U. bhaan.Ua Jalalta ~ JP&».I'1JU •• 2:70: •• • 21~1a. 

i.~l " J"p.l'~ Ja 1~"'.1IUl pUo., Yh~~'Yalto1å1A on.al_ 

ftUe~. W1 ••• TV .... ~.'ftll .. 18~ ~no' &\11~ lJLDD •• ftlUoU .. paJ.-

1' ..... no"ta~'. JO'" o~' 1181. • .,100' ftoMa'- . no4 ••• 1~21 ft8'-.~ 

1930 kNo_lata 2QO ~ l& .. ~ ~~n l.u:-taa •• , ,~'" ~ ~ ~. ~pa

•• t ~1 Ula ld.1~M.Jo.1' .... 14 .. no1Uo18 -D.'l' ~~ •• , UlLka.U .,..Ua 

ftft IInlel _ "' __ Mla. 
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1. 
Ra,el'l ...... ftlalna ~ nu" ... Uua ft ... _ 

.aIi.., ••. lCNlU. 1 p&l'fIA-19al ~ . ..... alt. 11 pat .. 1'12 Y&l.h ..... al

a.. :y1.tJua l1&P'rilluau. lCaDataa\. alao •• haIl 20 .ll~. arn." ZO .ll~ 

..... kan .el .1U,'.n 12 n •• 1JEaD •• 

Yb4J1Tal\ala ...... l.htlp.p.rin oe,-t yl~. TUOI.a 10 

••• laale .. lamAa.a .1JEaaa 011.', ainoae"aa 1,501,l.26 'oanl •• V.IItaa.

... ,n •• J.9Z1 oU., .. 1,922.~91 toimia . VAhonn,e oa 13 je . ~l\a1n 

.... ...\aP.... ~ anlol'" ... on laLl ....... ftelU1a l.a % .... Uh •• 'n01 •• 

...... ha ,10., ' k.l. , ..... aM.h .... ~. lam eaD_alohU,.p.r1n ","oaU E1aro,. 
Ml.ta ~"1h1a 0101 UI _1: ...... ft04 ••• nela&b •• 10 tuublit ...... 111 

1100 ..... 1. """'9'" ... rra",.~ •• taaftllll atllaaa .1.111naa wonaa Ja 

..... 1 .. .., ..... lenU.ta l&be. ".000 ...... 111 ... ....,.~.o. KaIlao.pkl. TI.aa1a 
~ II _ . 

"_1 ... ll7 YhqnalteUl1a ,k.lan en .... ,,~ k\U..... Ja oetoJqJq 0. , 

.lolla. pla-._ tlUl4aa w.b.a~. 

BlleW-........... Ja •• n.kia fth.noa1M. 0. oU.' .. -

8ft ,lika ""'ne' ...... r1' .. lU ..... 1h ~ .,-Ua a,D. pap.r1aa. __ tooUl • 

.-aeu. ..... __ "'1 ... pu.t.", p."",- Ja ...... MIL, ... , ftla1.ta., 
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.. uro"t; V. 1931 oU 9 papul- ~a ...... a"t.h4a.,.Uö1;& qk •• eaIL"ttöal& h1lO1 .... , 
tiaaaJl ,hte.. 122,2 ml 1Joonaaa nOUB T1ata 0'11gatl0.1la1Jl018taaa. V. 1'11 

· lla&äa~ n114eJl lukuaaAr& ainak1n T1i~.ll&.Osa Jhtlölat& 0. ~ou~t p .... -

holta~an holtoo.,tol.la on reorgan1s01tu.Jl1iJl ettA taan.ttu auurl11k .. l •• , 

S1r Her'ert • Holt T01k1. HOJal l3anlt of Canadan äs.ltett&1e.ssä vuoB1.Itokouka •• -

n,". pube.nJoht.Jaaa •• 1 ttli.a&aaääa katsauk •• ssa saDo.,ettl. "a1el1pld.ttä. 

~ota Tl.lä.It1n kuulee esltettäTän,Jl1alttälJl .ttä korkea kustannukslaet p.p.rl.

Ja .. ssan tuottaJat on heltett Vä syrJään Ja päaoaara.ltennuk.1a mat.ll.tt.Ta, 

T01daaD nyt Jo p1tää merkl tyk •• t tömänä . P~81all18'8tl on taaä uud.lle.Jl 

~ärJeatell Jo tapahtunut. orkeakustannuk.l .. t tehtaat eiTät eJlU. 01 • .ltl.1Jl

Jlls~ PerlJlpohJats •• ta aäästä~lBl1~e8t& huolt.atta on teollisuudella nyt 

., •• sään Taikeua aaa~ tulonaa rlittäaään e4e. t04.l1181iJl käyttökustaDDUk.l1n 

koroista Ja arvoaal.nnuks18ta puh'WB&ttakaaa". 

VOIlWCYSY.I!JS 

Pep.r1- Ja a.aaateht.1~'Jl a •• aa. Ta1.lt.uttaa mlöa TOiaak7-

~ •• Vl~ TQOd .. alkapuol.1la tarTitsl paperi- Ja ..... t.oll1san. ka,tto

Tolllaa ao1Jl 1.6 .1lJ. hevoaT01aaa. TästA aaäri.'" osU t.oll1.uu. sl ta T01aa

,.t1011tä .01a 1 a11J. h'TOSToiaaa. Sanoaal.htlpap.rl-teolllauudeJl,TJ1Il'Da.re. 

r-nntkko. 1ukuuaottaaatta,OJl laakettu tarT1t •• TaD ostaa .1ta Jlo1a 0,8 al1J. 

h'TO.To1aaa. Vo~ O.to80p~ .. t on taT&lll ••• tl t .. t, plt"'&ll •• Jall. Ja 
aa.kaant t åtaat JlU'_ 1IUkaaJl,e1 t04l1118 •• ta kulutuk •• sta,TaaJl .oTltuta 

aura ••• 10. "t.htal' •• tuotaato npl.tuu, tarTU.eTat .e Täbe-an To1aaa.av.tta 
, 

.UI .. ta"".aku& .0Tih.at. llAärAa1ö&. Volaa1altok.1e. oaa t.lou4.111a •• 

..... • 1 ole .Ite~tta .... J. s.JlUha.n ont Jl. n.t • .a1.1181& ~öate .... o.taJll-

1 ... al.aaak.1a pl .... ',.. .. To1ll.nkl ,toa p.ra.t.llla.4UJl ote .. _ -.0.100., 

.,u. aalta ... lauta oa .... :r1- ~ _ lIaat.olllnu4 .. tunftT1apla .... erla .... 111-

•• ,....,nu. •• tta ... ~. Uau. .. k1a aaln1 bIl teo111nu4 .. Talknk8la. 

"-11& .. 1Htwt. ,...I'i ... lli ...... ah41JlkoUla.aua -

~_ ...... .,. ..... " .... teltaftlud. .,.. .,.. ..... SIJr' ...-." 81th 
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l'ortu 10. 3 

"',,"aU8_ , p&l.a.ra& h.laU:ak 1933 

..ia:lCuadp e_a •• - Ja RY8l"1lhU.t18. 

Vl1ae tammikuun 25, 26 Ja 27 päivinä piti Xanadan pUDaassa

la paperiyh4i.tys 20:nen vuosikokouksensa liontreal1ssa.1h4istyks.fi'mue-

40.tavat toiaeenpanevat osaatot eri .. esa-ja JaperilaJ.ja varten.Jäs •• 

nina niitä Tala1s'avaln Jhtiö:l.den jäsenet, Ja kakai aIIIIlaUll1eb Osas .. 

tGa,n1mittäln teknillinen osasto Ja metsäosaeto.Vi1meks1mainitut piti

Tät kokouksensa Yk. 25 ja 26 päivin~ Ja esitettiin niissä lukuisia 

ammattialaa koskevia alustuksia. 

Kanadan maS8&~ ja pap.riteollisuus on nykyään s.kasortoi. 

sessa aseaassa e1kä vielälcAän päästy yksimielisyyteen siitä,mitä ol1si 

tehtävä tilanteen parantami seksi.30 yli puolitoista vuotta aitte as.

tettiin pankkikomitea etsiaään pelastusta ,siitä ahdinkotilasta,m1hin 

mainittu teollisuus 011 vuosina 1927 ... 1930 itsensä saattanut.Parannus_ 

keinoksi suunniteltiin idän tärkeimpä in yhtiöiden yhdistämistä ja 

laajOja sitä tarkoittav1a aineksia koottiin eri yhtiöiltä.Nämä ainee~ 

varastot on huomattu hyödyttömiksi.lliatä OB ri1de1ty kovast1 Ja 

epäilty eri yhtiöiden antamien tiet~Jen paikkansapitäväisyyttä.Hinta_ 

taiatel ' Jatkui sillä Välin. KaksuTaikeukeiin Joutunut Price Brothere 

yhtiö alensi ensin sanomalehtipaperin hinnan $52,OO:st& $~7,50:iln 

le. YOl~i1n to1mitettune" Iaternational Paper $45,OO:iin ja muiden 
. . , 

täytyi deurata es1m.rkkiä.XOkO viime syksy pidettiin liontrealisaa • 

~it.tään eri yhtiöiden t01mltusJOhtaJain käyttäneen suurimman osan 

ajaakan ni1hln.V1h1nklän tuloksiin ei ~t.nkaan ole päästy.Huhuttiin 

Jo Prioe Broth.r8 Ja lJaternational Paper yhtiöiden yhtym1s"~.llutt. 

IUtA .1 tullut 1Il1taän.Bna1naa1nUtu yhtUS,ykai vanh1mm1ata Ja aiko1a 

naan .rjn ... l ..... taloud.llisessa aa .. aaa. ol~t yhtiö,on joutunut 

nuHn Taikeuk.U.Jl Ja OJl sen Jo täytynyt laia1n17ödä obl1gationi

lainoj.Jl .. ~rko~n suoritus. Se on lIl.n.ttanyt u •• ita .yv1ä ~yyntI.o

p~.l •• Se .17 kak.I kolBann •• ta ~tanno.~ Loordi B.averbrook1n 

.. a ... leh4111e J ..... aaltna p\1DD1 ..... 1kI. 't.ke.,.ttä 8e saa us.ita 

UUaria ftheaa&D ~ona11 ta b.1D .1," Hn Tala1etuakua'tannuk •• 't ~.k •• 

_te Sea HUpUbl..a 1ai ... .1aiJl ... tt ... koIIll tea ei ele aaan"t niin 

...... ebl1pUOJlia&ad& .... kal: •• a$.tta .. To181 .1 tov •• tt pUUu. 



7h ~Gn uud.lleen JArJ'8'lmi8'8~ enemman ~ 11ittJalsest& .~1D

kaan yhtiöihin. 1& Paperi_ota Kanadassa Jalkuu edelleen. 

ontrea11ssa helalkuun 6 pä1Tän&.1933 

Pääkonsuli 
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__ Ue.Us- h.lJniltuua , pai'Yäna 19~~ 

A81.:lCDadan puuta 

KulUT&n h.lalkuun a pä1TIn& päatt7i Kontrealis" 1&n&4an 

puu'avaraa1 •• ten Yhdistyks.n 26:des TQDs1kokous.Kokous plAtti anoa 

puutavaran rahti.n &lentam1sta rau".t.llU notta 1910 .nnen voill.asa

oll.isiin määriin,pakkalaa'lkkOlautoJ.n kosk.valn tullimAäräyst.n 

muuttamista s.kA l iittovaltien met.&hoidOllilentatkiauetyön Jatkaais

ta Ja laaJentamista.Ehdot.ttiin Ja hJT&ksyttlin päätoalauaelm.tettä 

t70ttOm&in aTUstukeeen käyt.ttavät T&rat olisl käytettava vientibonuk

s.k.l puutavaralle.S.n kautta p .. äalel puU'aftrat.ollisuus Jälleen Ja

loilleen ja TOisi samalla antaa tyO'" tlottömill •• Kanadan puutaTaraQ 

miehet eivät nähtaTäati pelkää,ettL s.llale'a Talt10n avustaa .. liike

toimintaa kutsuttaisiin dumRpaukseksi kun he itae aitä harjoittavat. 

Pidetylas" puheissa ja eslt.lmlsaä ael08tetti1n ~.ttuJa 

81itä t.ollisuud.n laaaanuaatilaan Ja \Oiv.ttiin varsinkin ottawan 

sopllluke.n t.keT&n käänte.n parempaan p .. in. Erityis\a huomiota &naai't

s.e parlaa.ntin jäs.n.n Georg. B. Nieholaon'1n s.lostus ottawan kon

fer.nssln n.uTotteluista,slk&ll kuin ne koskivat Venäjän puu~avara •• 

"Beuvottlluissamml",sanol hAn,·p"äetmme hyvin pian selville fliitä, 
. " .tta niin sanotut EnSlannin puutavaraliikkeen eduataja",jotka todel-

lisuudessa oliv" puutavaran jälle.nanjl.1n eduataJia,.ivU o~l1.eet 

saapuneet Kanadaan avustaakleen m.itä pä~s"'än Englannin markkl

nol11.,vaan päinvastoln tehdäks •• n kaikkln_ nykyis.n tilante.n ~äi
lyttamisetsl ~ikali kuin Venl.j ... ta on kysymys .. 1kä m.rkltsi Kan.dan 

puu"avaran pols8U!kemlsta niin paljon kuin mahdollist •• 30ka päivä 

saap~ tletoja.että t.istelu.joka .lkol ottawassa j. tarkolttaa 

kaikkien aahdollilt.n •• 'e1den as.ttamlsta •• ldän ilellemme,,.tkuu 

Tiel& UnI. palvänäkin. Xe ova,,~uaJt •• nl he1cl1.n osl. sanojaan, 

p .... ,tän •• , teh4& .i~"öa&k.l kaikki •• idän Toltt .... • •• dut Ja Jat

kaa kauppaa 'ena,1&D kaaeaa;n111l& .hl.ellla kuin •• haJ.v.aa.Seplauk- . 

s.n 11:n.n plk&l&.Joka 011 elin.hto puu'.varat.olliSUu4.11 .... ,JOU~. 
lopull18.11. koeWk.ell. noa1na 193.1 ".. 19M,alllä,kuten ._. 

nlla'" h.rraaaiehia'" sanoi. ~.tka 011 ft~ Ott.waa_ uin&- ".. .~.bi ..... ; 
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,f eet pakoi ttaa Englannin halli 'tuli..en kAde.'t 

Joe BUinkin vaan kykenevät sen t$kemäan. 

Kanadan puutavarami8e'.n liitto kannattaa sataprosent-

tisesti sitä,.itä on s<\8vutettu 3& vo i toteuttaa 2l:sen pykilan Ja 

tehdA hyvää liikettä,cutta e1,JOs asettuvat sitä alaspainamaan. 

§YVtn salakavalla yrityksiä on tehty varsinkin brltish oo1umblalais-

ten moraalin Botkemleekal" • 
. 

Kuten edellisessä raporti ssani Jo viittasin,on todennäköls· 

täsetU VenäJän puutavara1n englantila1eet auos1Jat koettavat h10k .. 

käyksillä pohJoismaiden Ja varsinkin Suomen puutavarakauppe.a vastaan 

kääntää pols huomiota puutavaraostoistaan Venäjältä. 

Kokouksessa esitetyn tilaston mukaan 011 iUisten .aakun~ 

ta1n haJc1caus T. 19~2 kaikkiaan 509 mllJ. Jallcaa,mistä havupuuta 

45~ mllJ~ Jalkaa; v. 1931 olivat vastaavat numerot 990 milJ. Ja 850 

m11J. ~QkO Kanadassa 011 hakkaus 1,479 mllJ. Jalka&,mlet& 890 m11J. 

Br1ti8h Columbiassa. 

Montreallssa helmikuun 6 p&ivänA,1933 

/?'/J:~ 
tfe~. ~alkanen 

• Pääkonsuli 
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Kontre lisa oleTa Pääkonsulinvirasto 

Raportti JO. 5 • 

ontre 11s~\ 9 päivänä helmikuuta 1933 

Asia: Kanadan raha-asiat ja rahakysymya. 

Miten käJ Kanadan dollarin? Varsinkin sen tammi- ja hel

mikuun vaihtees sa t apahtunut äkillinen heilahdus alaspäin on Jälleen 

kiinnittänyt huomlota tähän kysymykseen. 
Tuleeko Kanadan dollari pysyttelemään seudull1een nykyi-

sellään pienempine hel1ahduksineen sinne Ja tänne ? Täydelliseen 

kultakan,aan palaamlsesta el liene puhettakaan ainakaan toistaiseksi . 

Vai tuleeko se edelleen laskeutumaan lähemmäksi puntaa~ 

sen tasalle tahi mahdolllsesti sitä alemmaksikin ? Ja Jos tulee,ta

pahtuuko se sl i tä syystä,etta luottamus siihen on vähennyt tahi vähe

nee,mlstä näyttää olevan oireita siltäk1n,vai tapahtuuko se tahal11-

sen,JärJestelmällisen inflatlon kautta. Intlatlovaatimukset oyat 

Kanadaaaakin sangen äänekkäitä. 

Näiden kysymysten valalsemiseks1 esitetään s euraavassa 

erinäisiä tek1 Jöi tä Ja as1anhaaro,Ja , Joi lla voi olla merkityst ä Kana

dan rahakysymyksen kehittymisessä. 

K a t a a u a K a n a dan d 0 1 1 a r 1 n k ura s i -

v a 1 h tel u 1 h 1 n ~ 

Vai kka ne taloude l liset suht eet , jotka yhdlst ävät Kanadaa 

Yhdysva l t oihintovat olleet pal joa lähelsemmät kuln Kanadan l i ike

suhteet Englaptiin ,on Kanadan dollarin kur ss1käyrä sodan Jälkeenkin 

uskollisesti seurannut puml&n kurssikäyrän vaihtelui ja tehden a&aat 

mutkat yllSs Ja alaa.VI1tkat alaspäin aiTat kuitenkaan ole koskaan 

meenneet niin alas kuln punnan kursein alaspäin heilahtel ut ( i1fi 

voitaneen katsoa JohtnDeen Kanadan läheisistä li ikee ja l uottosuh

teiata Yhdysvaltoihin. Xun puuta vuo4en 1919 a lkupuoliskoll a al

koI laakeu~ Ja päättyi vuoden 1'20 a1.88& noIn 68 pro.enttiin 

nimel118arTOataan l 'Ohoten TUoden keakIT&lhel1la 82 prosenttiin 

laakeutuakaeen lOp~la vuotta '1 pro.enttIIn.8~.t I&nadan dOllarI 

mukana,Joitakln kuukausia myöhemmln.1askeutue. vuo4en 1910 alku

puolella noin 85 prosenttiin n~.1118arT08taan ~a hellahdellen 



• 

par1 kertaa kolme,ne lJä prosenttia ylös Ja alaa,päättyl vuoden 

lopulla 84 prose itLn. Vuoden 1921 alkupuole lla kohoei punta 

82 prosenttlln,laak utuen kesällä 75 proaenttiin,Ja alkoi syksymmäl

lä kohota,päättyen vuoden 1922 alussa 90 prosenttiin pysytellen 

suurimman osan vuott~ 91 Ja 92 prosentin seuduilla Ja päättyen vuoden 

lopussa 96 prosenttiin. Vuoden 1922 alkupuolella kohosi Kanadan 

dollari hilJaa,mutta alkoi myöhemmin kesällä nopeasti nousta, itä 

nousua Jatkui myöhäiseen syksyyn,jolloln se oli hetkisen Jo nimellls· 

arvos8aan.laskeutuen hiukan vuoden lopulla. V. 1923 alkOi punta 

Jälleen laskeutua painuen vuoden lopulla Ja seuraavan vuoden alku

puolella 88 prosenttiin,mutta alkoi sitta vuoden keskivaiheilla 

kohota päästen lähelle nimellisarvoaan vuoden 1925 alussa. Kanadan 

dollari aleni myös vuosina 1923 Ja 1924,mutta ainoastaan pari,kolma 

prosenttia saavuttaen n6melliaarvonsa vuoden Jälkipuoliskolla. 

Vuodet 1925~1930 pysyttelivät sekä punta että dollari nimellisarvos

saan aivan vähäisin heilahduksin milloin sen yläQ,milloin alapuolelle. 

Tätä jatkui syyskuuhun 1931,jolloin Englanti luopui kultakannasta Ja 

punta alkoi nopeasti laskea päättyen vuoden lopulla noin 70 prosent

tiin nimelllsarvostaan. Kanadan dollari seurasi heti esimerkkiä pudo

ten Joulukuun loppupuolella 82 prosen tiin. Vuoden 1932 alussa alkoi

vat molemmat kohota,seuduilleen samoilla prosenttimäärillä saavuttaen 

huhtikuun a lussa dollari 90 pro senttia Ja punta vähän myöhemmin 77 

pros~nttia nimellisarvostaan.Punta alkoi kuitenkin heti laskeutua 

painuen marraskuun lopussa 66 prosenttiin.Kanadan dollari käväsi hei

näkuussa muutamia prosentteja aleml)ana,mutta kohosi lokakuun keski

vaiheilla lähes 92 prosenttiin.Joulukuussa alkoi punta hitaasti koho

ta, mitä kohoamigta on Jatkunut näihin saakka niin että se nyt on 70 

nimellisarvostaan.Kana4an dOllari noudatti marraskuun lopussa puntaa 

laskeutuen lähes 84 prosenttiin. Sen Jälkeen kohosi dollari joulukuun 

Ja tammikuun aikana Tähitellen muutamia prosentteja l)äästen Lihe, 90 

prosenttiin,mutta alkoi tammikuun loppupuolella laskeutua Ja oli 30 

päivänä vielä 85,6 proaenttia nimel11earTostaan eli s .... määrän 

Yhdysval\a1n aenttejl.Seuraavana l)ä1van& noteerattiin sitä niinkin 

,1&1 lcu1n 81,3 Ja helmikuun 1 päivänä 81,5 Ja maksettiin Yhd~ svaltain 

dollaris~. 1,23 Kana~ rabaa eli l)r .. io~a 23 ~. Sen Jälkeen on 8e 



• jällee kohonnut. Tk. 8 päivän New Yorkin noteeraus oli 84 ja premio 

1 ~. 

S Y 1 t ä e t s itä ä n. 

Kanadan dollarin kurssin jatkuva aleneminen tammikuun 

loppupuolella ja varsinkin sen äkillinen alaspäin heilahdus tammi- ja 

helmikuun vaiheessa, siis samaan aikaan kun punta on jatkuvasti voimis

tunut,on herättänyt melkoista huomiota. Tavallisesti Kanadan dollari 

on seurannut puntaa ; alkaisikohan se nyt kulkea omia teitään alaspäin? 

Sanomalehdet ovat yrittäneet elittää asiaa monellakin 

tavalla. Että Kanadan dollarin kurssin odottamaton heilahdus a laspäin 

oliel johtunut luottamuksen puutteesta slihen,sitä ei kanadalaisissa 

piireissä uskota,ei ainakaan myönnetä. Niistä selityksistä,mitä sano

malehdissä on näkynyt,mainittakoon seuraavat: 

Keinottelijat keinottel1vat Kanadan dollarin laskusuun .. 

nal a perustaen toiveensa siihen,ett ä kanadalaiset helmikuun suorituk

s ym. sesonklsyyt sekä New Yorkissa ja Lontoossa viime viikoilla 

levi~.tyt' epäedulliset raha- ja liiketilannetta koskevat raportit aihe

uttasivat Kanadan dollarin arvon alenemista.Mltään huomattavampaa,ulko

maalaisten omistamain kanadalaisten arvopaperien myyntiä ei muka ollut 

tapahtunut eivätkä amerikkalaisetkaan olleet suuremmassa määrässä vetä

neet talletuksiaan Kanadan pankeista . Hyökkäystä ~anadan dol.aria vas

taan pidetään sen tähden puhtaasti psykoloogisena Ja Kanadan raha-asiain 

tilaan nähden aivan aiheettomana. 

Väite,että ulkomaalaisten omistamia kanadalaisia arvopa

pereita ei olisi my~y huomattavammasea määrässä,ei kuitenkaan kaikesta 

päättäen pidä ?aikkansa.silla nli~ oli myyt1 runsaasti edellisen vii

kon ajalla sekä Parii8issa että Lontooss.,ja toisten selittäJäin mu

kaan tapahtuikin Kanadan dollarin äkillinen laSku eentähden,että varsin

kin englantilaiset olivat myyneet kanadalaisia arvopapereita, etupäässä 

Cana41an Paoific rautatien osakkeita,kanadalaisille,mistä aiheutui 

punnan kysyntää Ja Kanadan dollarin lasku. Ede l lisellä viikolla olivat 

Kanadan arvopaperit osoittaneet laskusuuntaa seka Yhdysvaltain dol.8-

relssa että punnissa.Ovatpa eräät kanadalaiset pankkimiehet väittäneet 

dollarinsa äkilllsen laskeutumisen aiheutuneen sen tähden, että S8 oli 

"J&rjea,.tty" Lontoossa. 



Toiset arvele.a~ ad&n doll arin edella .eloaietun hei-

lahduksen alaspäin alkaneen ew York1sta,toiset taaa ~~ttävät Lontoota. 

Todellisuudessa li nee val aa sellttää kysymyksessä ole

vaa ilmiJiå yksinomaan hekkelLls1stä sesonki- tahi - einottelusyl stä 

alh~utuneeksi.weki ,etta Aana an ary~pa erien ulkomaalalset oml t aJat 

ovat ryhtyneet nii t a m ym~,Johtunee s asta syystä kuin Kanadan dolla

rin l~ekeut inenkin,n1mlt ain ainakin hetkellisesiä luottamuksen orJu-

1eesi&. adan talou eLisen a eeman Ja anadan dol arln k~stavyyteen. 

Tammikuun loppupaivi~ piiämi s8äån uh l asa 011 päämlnis

t erl enne tt hyvin selvin Ja suorln sanoin ilmoit tanui Kanadan olevan 

hyvin lähella sellaista t l1annetta.että sen asuk aat eivät voi enää 

maksaa 11sää veroJa . a ltlon oml stama rautatieverkosto tuot aa tappiota 

milJoonan do aria Joka viikko.Punnan arvon alenemisen selitti hän 

alheut~aneen myös Äanadan dollarin alen ml sen .nl in että Kan dan täytyy 

nyt maksaa premloia r ,;, tahi enemml:l.nkin auor l ttaessaan kuluvana vuonna 

maksettavaksi lankea via lainoJensa yhennyksiä Ja korkoJa.yhteensä noin 

266 milJoonaa Yhdysvaltain raha 8a. n Väitetty myös nälden puheiden 

osaltuan aiheuttaneen ~adan dollarin arvon laskeutumista. 

Vol olla syytä palauttaa ml.ll -n erinäisiä seikkoJa , 

Jotka on otet tava huo loon Aanadan maksuk y Ja maksuvä inettä arvoa-

teliaessa. 

X a n 8 a 1 1 1 S T a r 1 1.1 B u u 8 • 

~dan kanaall18var 1 lauus on !ken ep ily' sen ulko-

puolella. e on niln auuri.et ä se rll ttåisl useampaan kertaan makaa

maan38an V81&t,408. se vaan olisl rahaksi mu tettavissa Ja rahat val

tion ~t.t äVänä~ L1ittovaliio omistaa siitä hyvin vahan ,maakunnat 

OIIl1at&vat ne aaat Ja aetsät 4a IIlWlt luonnonrikkaudet, Jotka eivät vie

lä k\mlu yksityisille tahi yhtlöille K.unUen om1Btue I!IUpisiuu sangen 

fth11n. KaUen auun QlU,i8Q.W1.en,Adin1ieän Ja i rt&1aen oaistant ykslt,l-

.. ~ Ja ~ÄUöt. 
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a k u t ase • 

Kanadan maksutase oli,The Finanoial Postin laskelmien 

mukaan seuraava: 

1931 1932 

Tulot Menot Tulot Menot 
1.1. 11.1. 11.1- ilJ. 

Kauppavaihd n ne tto 608 I 607 510 428 

Rahaa ja kultaa 70 2 63 1 

Rahteja 49 76 40 57 

Matkaili jat 251 76 188 61 

Korkoja 71 2'52 60 220 

Valtuutus ym. 30 34 28 29 

Ei -kaupallisia eriä 31 30 22 23 

Kurssier.{l ja D 2 33 

Yhteensä 1,110 1,082 913 852 

Pitkäaikaista pääomaa,netto 61 29 

Tasaus 33 32 

YhteenBä. 1,14:3 1,143 913 913 

inkäl aiseksi maksutase tluodustuu nyt kuluvana vuonna,on 

luonnollisest i vielä tuntematonta.On hyvin luultavaa ,että edullinen 

kauppatase ' Jat~ vielA tänäkin vuonna mahdollisesti suurempanakin sen 

kaut~~etta tuon~i Tars1nkin Yhdy~val1oista edelleen TAhenee suhteelli

sesti enemmän kuin vienti. MaaliSkuun 31 p. 1932 päättyneenä tilivuon

na ol~ koko Kana4&n tuonnista,t678 ml1Joonas~.kokonaista 67,4 ~ 

e11 t351,' .1l~. Yhdy8T&llolsta,oaoittaen tl16 Miljoonan tuontienemmyyt

tä,mikA edellis8n& . ti11vaonna 011 ollut t233 milJ . Ja eitä edellisenä 

'331 11111 J' Kalen~er1 TUonna 32 011 Kanadan tuonnin enellllyye Yhdys-

vallolata kanadalaisten lähteiden muka .. nein 101 miljoonaa Kanadan 

dollaria Ja Yhdysvaltain kaUlpadepartem.ntta tiedonanto jen muka .. Yaln 

67 .iljoonaa YhdY8valtata dellaria viennin VlhetesaA 174 Ja tueuain 

241 Yadysvaltain dollaritD. !uonnin Tähentyalnen Yhdysvalloista .er.kitw 

see XanadaUe.pai tsl edullisempaa kauppatasetta, myöskln helpol tuata 

kalllin valuutan hankki-laesaa tuonnin makaukal.KaDadan viennin .wn-
1oeelli.ta vllk&atwai.ta brittiläisen valtakannan maihin 11ene •• 7G• 
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odo"ttavissa. 

uieta kuluvan ~d.n ~ ~aB&ut8eD eri8 tule. 

kullan tuotanto todennäköis eti o8oittaaaau lisAystä. Lokakau t 

1931 altaen on kullan aasta vienti 8&4nnö8telty.Ral~ itue lunastaa 

koko kultatuotannon kayttäakaeen sltä ulko aiaiin aksui 1n. 

Ulkomaanrahaisten velkojensa lyhennyksiä 3a korkoja 

jou u Kanada . suorittamaan kuluvana vuonna yhteensä 306 milj .,mie" 

lyhennyksiä 110 milj . Ja korko ja 195 milj. Yhdysvaltain dolla isse 

on suoritettava lyhennyksiä $109 mi lJ. ja korkoJa 157 milJ. yhtee 8 

266 milj. Nykyisen kurssin mukaan nous~t suori tukset Yhdysvalloille 

noin 317 miljoonaan Kanadan dollariin ,mistä korkoja 187.ilj.,Ja 

Englannille noin 33 milJ .,mistä korkoja 31 milj.Näin ollen eivät 

korkosuoritukset kurssitapplol~een kul uvan vuoden maksut aseessa aina

kaan huomattavammln ylittäne v1 e vuoden suorituksia ellei dollarin 

arvo edelleen laskeudu. inakin lyhennykset suorltettauee uusilla 

lainOilla. 

Mitä muihin kuluvan vuoden makeu~a8een erlin tule., 

lienee vähennystä o~otettavissa matkai lutuloissa. slllä paitsi Jatku

vaa Ja mahdollisesti yhä kiri styvä pula-a1kaa vi l hdyttänevät 

Yhdysvallo1ssa todennäköisesti t~pahtuvat kieltolain muutokset s.n 

kansalaisia pysymään kotona enemmän kuin t ähän aati. 

L 1 1 t t 0 v a 1 t i 0 n r a h a - a a 1 ~ t • 

On mahdollista että kuluvan vuoden maksuta.e e1 muodos$u 

.Kanadalle kovinkaan epäedulliseksi. Si~ vaikeammaksi muodostun. 

vuos i kanadan liittovaltion raha-asiain hoidoll e asetta n Kanadan dolla

rinkin kovalle koetut.ell •• Vaikka maksutase $oisikin maahan .e duil~ 

leen sen mälrAn ulkomaan valuuttaa Jmlka maalla on ulkomaanrahaisla 

suoritettavia,ei se tuo eitä kaikkea hallltukselle e1kl riitä anta~ 
. . 

maan s111e nil'ä varoJa,a1'ä hallItus tarvitaee kaIkki in menolh1mea. 

Maksutaeeen pienentynTt loppu~a plenentyinl1nl vIen~l- Ja t,on.i. 

nuaeroineen Ja muine va.'aava.'1 p'ln.nt~e e»lne.n tOdletaa.etWi 

liike on pienentynyt Ja pIenentynoen l1ikk.en tuloilla on vaikea 

hol\aa BuurliIkke.n el'OUMUkslin Joutanutt~ 111kettä. 



• Kanadan hallituksen rahalliset v ikeudet alkoiTat ~ 

ailloin kun Englanti luopui ku.ltakannasta Ja nadan dollarlkln alea1 

tuntuvasti.Aan&dalla Gli silloin vakautettuJa velko ja 2 ,610 .ilJoo

naa , lukuunottamat ta yli 70Omi lJ. nousevia sitoumuksia omistamansa 

rautatieverkoston puolesta, JOka e i moniin vuosi in ole kyennyt eikä kos-

kaan kyenne 

brin kult 

i s t ä vas t a aan.Kuuden ku~uden sisällä punnan Ja dol

alta luopumisesta lankt>si :New Yorkissa Ja Lontoossa 

maksettavaksi l1i t tovalt ion,maakunt ain Ja kuntaln sekä puoUv1rall •• ten 

la1tosten ulkomaanrahal 1 velko a 72 ml1 J. Ja korkoJa 

Kanadan hallituksen ensimäisi ä toi enpitei tI::L 011 välitt 

o mllJ. 

takuullaan 

omist~alleen raut atieverkostoll e ' 50 milJ. laina New YOTklsta lyhyt

aikaisten s ltoumusten suorittamiseksl. Kullan maasta vienti säannöa-

telt1in Ja kotimainen kul an tuotan to asetett1in hallituksen l una.tet

tavaks1 Sen kaut t a,e t tli toukoJCUussa 1931 011 1931-19 "4 mak ttaTaltai 

lankeavia lainoja konvertoitu 638 mllJ. pitjcäaika iseksi "aillaksi 

lykkäy1;yl 60 % lankeavien lyhennysten maksaai~esta tuon emmaksi. tuot

taen s lta pai tsi vuotui s t a säästöä vuodesta 19 ~4 alkaen.Marra skuussa 

1931 otett iin . 221 miljoonan 5 prosenttinen k~t1mainen laina. Syy&

lcu.ussa 1928 saatiin new Yorkista ... 60 miljoonan ntllJän prosentin laina 

yhdeksi vuodeksi r autatieverkoston lyhyt a ikais ten sitoumus~en ~

rittamiseksi.Lokakuussa aaman~ vuonna otettiin "25 m11Joonan kotimai

nen kolmln vuode~55 miljoonan kahdenkymmenen vuoden l a ina. Vliaekei

mainitun lainan merkitseminen el suJunu enää yhtä nopeaan lcu.1n aikai

sempien,va1kka s8 antaakin 0 , 2ö prosenttia paramman koron kuin ~25 

milJoonan lyhyiai.ka1nen laina. hal i tue lainasi myös pankeilta VUOclen 

loppupuolella · 35 milJo {Jnaa.~ätä lainaa tulJtitt"1in erä~ llli tuolla 

taha~iseksi 1nflatio-yr1tY~88ksi,mikä tulkinta on kuitenkin Jyrkas'l 

torJuttu. 

Kuten edell&olevasta käy selTil18,on Kanadan hallituksen 

täytynyt kerta to18ena& perästa turvautua raha-as1&i~sa hoidossa lai-
~ 

naukseen Ja kaikesta p~attäen tM7'tlY Ben tehdä sitä edelleen. Kaali8-

kuun 31 p. 1931 päättyneenä tilivuonna olivat valtion tulot 

aellot ~~O .1l~. Ja vaJaus ' a .UJ.; aaaliskuun 31 p. 1932 

tilivuonna olivat tulot 3a? ailJ •••• not '~öl milJ. Ja vaJaua 

~Iaankaan D&1k1n vaJaukalin.lOld.n SQaaalla valtiov.lEa ka.vo~ •• ttat - ) 

818Al1, ~.1I. ..-a1Uo. ra.taMl" v.Ja~t.J.tka ovat 1a 10 .U,. 
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vuodessa,mlsta kuitenkin huomattav OS& va 'tion itsensä omistamaln 

saatavaln korkoja.Nyt kuluvana,ensi maaliskuun 31 päivän p ttyväna 

tilivuonna ennustellaan vaillingin n sevan ai akln 100 miljoonaan, 

a 150 mi1 joonastakin. 

L i i t t 0 v a 1 t i 0 n m 8 n 0 t • 

laltiota vaaditaan tiukasti noudattamaan sääst äväisyyttä 
I 

Ja epäilem~ ttä se yrittää parastaan.Si l lä on kuite~in edessään suuria 

vaikeuksia .los tarkast amme maa1iak. 31 p. 1932 päättyneen tilivuoden 

menoJa,niin huomaamme ,että varsinaisten menojen kokonai smääräst ä 375 

mi ljoonasta on suurin osa sellaisia,Jotka ovat pakollisia tahi joita 

ei ole mahdolllst vähent ää niin suuressa m~ärässä,että huomattavampi a 

s~§stöJä syntyi si.Velkojen korot Ja kurssitappiot nie1ivät 125 milj., 

sodas sa loukkaantuneiden ja kaatuneiden Ja heistä toimentulo1taan riip

puvien eläkkeet ym. avustukset 56 mi1j . 'iiden vähentäjä saisi kaikki 

entiset sotiI at Ja heidän ystäVänsä , puhumattakaan 230,000 avustuksen 

nautti jasta,vastaansa. Postilaitoksen menot olivat $36 milJ.(tulot 

32 milj.).Dominioille taatut vanhuudeneläkeavustukset olivat 10 milJ. 

Puolustuslaitos nieli ainoastaan 18 mi1j . eli no in 4 % kaikista menois

ta.Kaikki nämä menot nousevat yht eensä noin 250 miljoonaan.Jälelläole

villa $125 miljoonalla on hoide t tava koko s ivil1iha1linto,ulkomainen 

edustus , oikeuslaitos ,po1ilsilalto s , vankilat~parlamentin kustannukset , 

kanavat, avustukset r aut ateille,maanvil jelYkse l le , kaupalle , meri liikkeelle/ 

ve roJen kantokuatannukset , yleiset t yöt ym . Huomattavampla säästöjä e i 

niissä voitane t ehdä.On huomattava, että valtiolla ei ollu t menoja ope

tuslaitokses ta,se on m akuntien Ja kunt i en ae i a, ja et t ä sen menot 

si tst ys tarko1tuks i 1n supist uivat sanottuna vuonna taidemuseota v~rt.n 

käytettyihin 100, 000 dollari i n Ja arkistOihin kaytettyihi n 212 , 000 
-

dollari in~a4an liittovaltl0 ei niin ollen t uhlaa varoja puolust us-

lai'okseen eika opetus- ja siv1stystarko ituk6 i in . j~ten s i t ä 6i voida 

edes T&atiakaan niissä tehtävill& säästöillä maan ~aha-asioi ta pelas-

t uaan. 

Yliaäär&lset menot olivat sancttuna vuonna . 76 mi l joonaa . 

S11~ nieli Tehnäbonus $11 milj.,työttömäin avus tus ym. 35 milJ ., 

kanavat,rautat1et ~. $a ailJ. Piäoma siJoituksia yleisiin rakennukeiin 

Ja katllei'- la1no~. 011 '20 m11J. 



Vehnän vlentibonuksen sijasta on hallitus nyt kuluvana 

tilivuonna ottanut T s tuulleen vehnää 155 milJ. bushelia.Miten 

paljon se siinä kaurassa Joutuu kärsimään riippuu vehnän hinnan 

vaihtelusta. Pääministeri Bennett lienee vakuuttanut,että t appio 

ei nouse edel~isenä vuonna suori tettu bonusta suuremmaksi . 

Tyött~myydestä aiheutuvat menot eivät kuluvana t ilivuon~ 

na Jääne pienemmiksi kuin kuluneenakaan.Maakunnille täytyy liitto

valtion antaa entistä suurempia lainoja Ja avustuksia . 

Niitä säästöjä , Joita mahdollisesti voidaan tehdä kuluvan 

vuoden sekä varsinaisissa että ylimääräisissä menoissa vähentävät 

valtiovelan t odennäköisesti lisääntyneet korot Ja kurssitappiot sekä 

valtio tulojen väheneminen,valtio velan :!..yhennyksistä puhumatta

kaan . 

L i i t t 0 v a 1 t i 0 n t u 1 0 t • 

~adan ·11i ttovaltiolla ei ole ,huikeaa vuotuista tappiota 

tuottavaa rautatieverkostoaan, Ja niin ikään tappiota tuottavia kana= 

viaan , kauppalaivastoaan ja postilaitostaan lukuunottamatta,mitään 

sellaisia pääomasijoituksia,liikeyrityksiä Ja yleishyödyllisiä la1-

toksia , ei edes lennä tinlaitosta,joista se voisi merkitä tul o- ja 

me oarvioonsa enemmän tuloja kuin menoJakaan. 

Maaliskuun 31 p. 1932 päättyneen tilivuoden tuloJe~ koko

naismäärästä 8337 miljoonasta(edell . v. $356 milj.) oli verotuloja , 

välillisiä ja vä11ttömiä,yhteensä $274 milj . (edell. v. 295 milj.}, 

tuloja poetilaitoksesta 32 milj.(edell . v. ~30 milJ . ) , Joten kaikkia 

muita tuloja oli molempina vuosina ainoastaan ,31 milJ . Niistä oli 

noin 10 milj. valtion t alle tusten Ja sijoitus ten korkoja -kpa lIiV 

k<.maan iiiilJ .. nelQ,loput lunaJ"tus- ja tarkastusmaksuj.a,kanavatuloJa, . 

sakkorahoja,patent t imaksuJa ym ., Joiden kaksinkertaistuttaminenkaan , 

mikäli se olisi edes mahdollist a,ei tuottaisi valtiolle kovinkaan 

paljoa.Näin ollen eiVät liittovalti on tulot voi lisääntyä muutoin 

kuin Joko sen kautta, e ttä veroltettava omaisuus,maan elinkeinoelämä 

J~ tulot lisääntyvät Ja sen kautta myös valtion tulot suoranaisista 

Ja Välillisiet ä veroista tahi että veroja kohoteta an entistä suu

remmiksi. Suurin pulma onkin sl,että velat ovat suuret,menot eiTät 

vähene,mutta ve roiettava omai6Uus,tuotanto,tulo Ja veronmakeaJain 

maksukyky vähenevät. Yaltion TerotuloJen pysyttlminen ennallaankin 
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kly Taikeaksl,nl1den 11Bäami ~e8~ä puhumattakaan. 

E n s 1 TUO den t u 1 j a m en o a r v i 0 • 

Katsoen siihen,että sekä virallisella t aholla että 

sanomalehdistössä oli valtion men o jen supistamist a Ja sääst äväi

syyttä teroitettu mieliin \eroittamasta pääatyäkin,oli aI odottanut 

hallItuksen tekevän tilivuotta 1/4 33 • 31/3 34 varten e Si ttämäs-

sään menoarvioehdotukaissa hyTinkin suuria supistuksia. Ne ova t 

kuitenkin raJoittuneet Ja on niiden edellä esitetyistä syist ä täyt y

nyt rajoittua sangen vaatimattomiin summiin . Varsinaisten menojen 

loppusumma on ainoastaan vähän yli (, milJ . pienempi kuin kuluvan 

vuoden menoarviossa . Niissä on tosin teht y supistuksia yhteensä noin 

$12 miljoonaa maanvilJelystä ,eläkkeitä, laivastoa , ilmailua, kalastus t a, 

työdepartmentt i a , verovirast o ja sekä kauppaa Ja teolli suut t a vartenIX 

var atuissb ynnä er äiss ä muissa määr ärahoissa,mutta ~i~nempiä lisäyk

siä om tehty puo l ustus-, pol iisi- ym. - menoihin ja val tiove l an korko

maksuihin on .äytynyt varata l ähes $5 mil j . enemn~n , joten säästö Jää 

Vähän y11 $6 miljoonaksi. Ylimääräi stä menoarviota e i ol e vielä i l 

moitettu . Kuluvan vuoden vajauksen tietää The Fi nan cial Pos t nousevan 

l~hes $150 mi l j oonaan. Verotulot ova t sen yhdeksän ensimäiRen ku~au. 

den aikana olleet keskimäärin ainoas t aan noin 24 mil j . kuukaUde s sa, 

edellisenä vuonna noin 28 milj. , joten ne osoittavat huomat t avaa vä

hennystä huolimatta siitä, että t uloveroa ja myyntiveroa Ja leimave

roja sekä maahan tuotavista taTaroi s ta suoritettavaa &ksi isia oli 

huhtikuussa 1932 koro\ettu. Ve rojen korot t aminen e i ni in ollen ol e 

l i sännyt tuloja ja todennäköise s ti yha vähenevä tuonti ei li sä t ulle il

l akaan,jos nii\! eäädetään,kyenne tulopuolta suurestikaan paisutta

maan.hallituksella lienee aikomus esittää ,että haltijaobligati one ista 

ryhdyttä isiin kantamaan tulovero ja siten,että niiden omi s t a ja t, j os 

ovat veroilmoituksi s saan salanneet niistä saamansa korot,pakoit ettai

siin pankkien Välityksellä ja vastuulla ma~samaan niistä veroa, s illoin 

kun he esittäTät korko)uponkinsa lunastettavakei. 

K a aku n tai n j a kun i e n r a h a a s i a t • 

Kanadan liittovaltion vaikeudet eivät rajoitu siihen , 

että sen on huo l ehdittaTa omista raha-asioistaan.Sen edut vaativat, 

et'A maakunnat ja kunnat täyttäVät velVOllisuutensa. Kun kunnille 

tulee h.1&.turvautu~t De Maakuntiin 'a meakunnat puoleataan 111tte-
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val tioon, Jo l oppukädessä on Jo Joutunut Ja todennäköisesti Joutuu 

yhä enemmän niitä avustamaan ennakkomakeui11a.lainoilla Ja muilla 

avustuksilla . Peitsi si t ä .että liittovaltion menot siten lisääntyvät, 

uhkaa sitä se vaara.että jos maa~at Ja kunnat e_vät kykene guQrit

tamaan sitoumuks iaan,varslnkin Yhdysyal\aln dollareissa maksettavia, 

tahl kieltäytyvät siitä,herättää se epäluottamusta koko maan raha

asioihin ja tietysti myös Kanadan dollariln~Se,että Calgaryn kaupunki 

on Jo kieltäytynyt suorittamasta erään lainansa korkoja Yhdysvaltain 
~ 

rahassa, vaikka se lainasopimuksen mukaan on siihen velvoitettu Jos 

obligationien omistajat sitä vaativat , on herättänyt Åiusallista huo

miota sekä Kanadassa että Yhdysvallois~simerkki hOukutell~ennen
pitkää muitakin vararikkokypsiä kuntia,joista ei ole puutetta, jOko 

noudattamaan Calgaryn esimerkkiä tahi suorastaan lakkauttamaan mak-

aunsa. 

Aikaisemmissa raporteissa on .10 tehty lyhyesti elkoa 

maakuntaln raha-asiolstaJlainittakoon tässä ainoas\aan, e ttä vuoden 

1931 virallisen tilaston mukaan olivat maakuntain tulot kaikkiaan 

$179 ml1j. ja menot 191 milJ.,joten va~inki teki 12 mil.1. Tilanne 

on sen ~~ lkeen tulojen ehtymisen tähden pahennut.Mainittuna vuonna 

olivat niiden suoranaiset velat 1,277 milJ .,mihin tulee lisää välil

l iset velat Ja sitoumukset.Niiden vakautetuista veloista lankeaa tänä 

vuonna maksettavaksi 1 hennyksiä Ja korko ja yhteensä 101 milJ., 

mi stä Yhdysvaltain dollareissa lyhennyksiä $13 milJ . ja korkoja $38 

mll~. 

Maakunnilla kuten Manitoballa , aeukasluku 700,000,on 

tettua velkaa yli 80 milj.,Saskatohewanilla, asukasluku 921 t OOO,yli 

85 milj.,Albertalla,asukasluku 731 ,000,lähes 110 milJ.,British 

COlumbialla,awukasluku 694 ,OOO,yli $95 milj .Ni iden tulot ja menot 0-

vat osoittaneet ja 0801.t1javat vieläkin menojen enemmyyttä. Varsinkin 

SaBkatchewan Ja Alberta ovat etupäässä maataloudesta eläviä ja maata

louden asema on sielläkin nykyään kaikkea muuta kuin suuria veroja 

kestäVä. 

Kanadan kunnilla oli vakautettuja velkoja yli 01430 milJ. 

VakautettuJen TelkoJen lyhennyks1.ä Ja korkoja lankeaa tänä vuomna 

mak8.t'a~al $113 mi1J.,mistä noin $31 milj. ulkomaan.etupäässä Yh

dJ9T81\a1n r~.sa.~ta1n Tarsinaiset menot olivat 1930 noin 

'3&0 .il~.,301~a Tartea keo'tli. tataoituk •• lla '281 .ilJ. 
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i t u 1 0 J e n v ä h e n e m i n en . 
tilil 

Tul~itulot ovat kuluvan vuoden a jalla Ja tkuvasti Vä. 

henneet . Se Johtuu l uonnollisesti siitä .että tuonti ja samalla ulko-

maankauppa osoittaa Jatkuvaa vähenemistä . Tuonti väheni 19 2 $461 

miljoonaan 628 miljoonasta 1931, vienti $513 miljoonaan $617 mil_ 

Joonasta 19 ~1. Vuosina 1927 • 1929 oli tuonti ollut keskimäärin 

'1 , 216 milj. ja vienti 1,276 milJ. VUOdessa . Vähennys on tapahtunut 

tavaran arVoissa enemmän kuin paljoudessa.On otettava huomioon , että 

Aanedan t alouselämä perustuu etupäässä maatalouden ja metsätalouden 

tuotantoon ja niiden tuotteiden jalostukseen ja että Juuri nämä tuo

tantba1at ovat erityisemmin joutuneet ankaran kilpailun alai s i ksi 
maailman markkinOilla. 

Tuo t ann 0 n v ä h e n e m i n e n 

Vähentynyt vienti ja Vähentynyt kotimainen kulutus on 

aiheuttanut myö s kotimaisen tuotannon Vähenemistä . VUoden 1932 vehnä

sato oli tOsi n 127 milj . bushe lia SUurempi kuin 1931,mutta arvo jen 

alenemisen t ähden oli kaiken sadon arvo siitä huolimatta seudUilleen 

sama kuin 1931 ja kaiken maatalouden tuotannon arvo aleni 880 milJoo

nasta 1931 $806 mi ljoonaan 1932 . V. 1929 oli se ollut 1 ,6 1 ja 1930 

1 , 262 miljoonaa . Kaiken teo ~lisuuden tuotannon nettoarvo a leni $2,507 

mi~joonasta 1931 $1,969 mi~oonaan 1932 . aiken tuotannon net t oarvo 

väheni 3, 856 miljoonasta 1931 $3, 029 miljoonaan 1932 eli 21.5 f • 

!aivosteollisuuden tuotant6, 01i,ku11an tuotannon l isäänty_ 

misestä hUOlimat ta, ainoastaan $183 milj . $228 miljoonaan verraten 
v. 1931. 

TyoSSä olevain lukumäärä aleni Kanadassa v. 1932 edel li. 

seen vuoteen verraten 13,5 %,tavar avaunulastien lukumäärä 15,6 %, 
Pankkien vastaavat 5,3 %,vas tettevat 5, 3 %, kotimaiset t alle tukset 

4«' %,ka1kki ulOslainaus,hallituksen lainoja lukuunottamatta, 11,6 %. 

M a k s u k y k Y • 

Maan yleinen maksukyky ,minkä lasketaan vastaavan kaiken 

tuotannon nettoarvoa.siis myöakin kyky suorittaa veroja Ja rasituksia, 

laskeutUi v. 1932 kokonaista 21,5 % edelliseen vuoteen verraten.Vuo~e.n 
1928 verraten on Vähennys 52 %. IOB otetaan vuodet 1913-14 lIhtatohdak_ 
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ei indekslluvu.lla 100, osoittaa indeks lluku 36 mitä maanviljelijä 

sai vehnästään v. 1932, 132 mitä hän sai maksa.a tarveaineistaant 

180 mitä teollisuudessa maksettiin p lkkaa. 216 veroja ja 101 elintar

peiden tukkuhintoja. Kaikki nämä numerot osoittavat , miten vaikeaa 
.::;P 

lBnadan on verotuloja lisäämällä parantaa raha-asioitaan. 

o t t a w a n k 0 n f e r e n s s i • 

Ulkomaankaupan väheneminen Ja siitä johtuva tuotannon Ja 

tulojen väheneminen Ja pulan lisääntyminen ovat ne syyt , jotka pakoit

tivat Kanadaa vaatimaan Ottawan konferenssia ja siellä niin tarmok

kaasti taistelemaan Englannin ja koko brittiläisen valtakunnan markki 

nain varaamiseksil valtatunt an kuuluvill e maille ja muiden maiden 

sulkemiseksi nii UA niin paljon kuin mahdollista .. Tulevaisuus osoittaa, 
e..--

~is.ä määrin Ottawan sopimukset tuovat KanadallJ ja sen taloudelliselle 

elämälle ja raha-asioille toivottuja tuloksia~ nyt Jo oivallettanee. 

että elpyminen tulee olemaan hidasta. 

Ottawan kor ferenssin ohjelmaan kuului myös rahakysymys. 

011 esitetty vaatimuksia Ylelsvaltakunna~sen pankin perustamisesta, 

yhtei8estä rahakannaata Jopa yhteisestä rahastakin jne., mutta ne 

kaikki r aukesivat!kySymys ol i aivan l iian laajakantoinen,että olisi 

niin lyhyessä ajassa voitu tahi edes vakavasti yritettykään saada 

a ikaan mitään tuloksia, jos niitä yleensä on,valtakunnan eri osien 

erilaisten edellytysten ja vaatimusten tähden,koskaan aikaansaatavis8a. 

Kanada kantaa tänäkin päivänä dumppaustullina Englannin t avaroista 

eroituksen punnan päivän kurssin ja $4'40~älillä ,minkä viimeksimai

nitun Kanada on vahvistanut punnan nkohtuul liseksi arvoksi n tulli- ja 

dumppaustarkoituksia varten. 

1 n f 1 a t i 0 n 1 v a a t 1 m u k s et. 

Kanadassa on Jo siitä lähtien kun Englanti luopui kulta

kannast.,kuulunut ääniä, Jotka ovat vaatineet. e'UI. XanaGan 4011u-in 

01181 seurattaft pun1laa Ja eita .... l1nanioa ollai liaättäVä. VU-8in .. 

kln llnnen maanviljelijäin keakaudlsaa ovat 1n!latlov .. t~s.t saa

nlet palJon kannatuata~'i1ae aikoina on leh41sal näkynyi arvelu1ta a 

etta Yhdysvallatkin OTat ennen pi UäI. pako 1 tetu. luopumaan kultakan

naet. ~a a. eD aaianut Xaaaian aanomalehdi,tlll. aihetta vakaTaatl 
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pOh~la inflatiokysymystä. 

Niistä lausunnoista, joita lehdet ovat saaneet ja hankk1-

nee er 1 ike- Ja tuotantohaaroJen edustajilta,käy selville, että 

nan tässä ,ni inku1n monessa muussakin asiase&,jossa on kysymys IXX 

"Oikeasta" Ja "väär~stä", m~rää lähinnä om~seä lähinnä olevain 
. - . 
etuheimolaisten etu. Vebnänkasvattajat ja velkaantuneet talonpojat 

toivovat huokeaa dollaria Ja paljon dollareita liikkeeseen, että sai 

aivat vehnästään enemmän Kanadan rahaa bushelista, Ja yleensä enemmän 

ja huokeampia dollareita liikkeelle maksaakseen niillä velkojaan ja 

menojaan. eensä on niiden keakuudessa, jotka tuottavat tavaraa varsin-

kin maasta vletäväksi1'inflat1011a kannattaJia ,al* • .tn he saisivat 

silloin u lkomaanvaluutastaan enemmän dollareita. Teolli uuden haaro jen, 

JoIlla, kuten esim. paperi- ja massateollisuudella on paljon ulkomaam 

rahassa ja varsinkin Yhdysvaltain dollareissa maksettavia velkoja,täy

tyisi tarkoi laskea vastaiaiko hyöty viedyistä tuottei s ta saadusta, 

inflation paisuttamasta dollarimäär~stä sitä Vahinkoa, minkä ne joutui

sivat kärsimään os taessaan siten paisutetuilla dollareilla ulkomaan 

valuuttaa ulkomaisten velkojen ja korkojen maksamiseksi. Inflation 

tiukkoja vastustajia ovat tietysti kaikki pankki - ja rahalaitokset, 

tallettajat sekä yleensä ne, Joilla on rahaa, arvopapereita Ja saatavia, 

sekä kaikki tuon l iikkeen harjoittajat. 

On myönne t tävä,että Kanadassa puhuvat sekä inflation puo

lesta että eita vastaan voimakkaammat seikat kuin ehken W1saään muusea 
lIIaassa. 

ran adan nykYinen s e tel i n a n t 0 • 

Inflationin puol.staJat viittaavat siihen. että Kanada ei 

ole enää kultakannal1a; että se ei enää lunaeta seteleitään eikä vas

taa niIstä kullalla, Ja että sen raha on Jo laskeutunut arvossaan.nyky_ 
ään nOin 16 tf,. 

Kanadan 1914 säädetyn sstelilain mukaan on liittohallitus 

oikeutettu antamaan seteleitä korkeintaan $50 milJoonan määr~ 112 1/2 

ailJooaaa aaurnlsta kultakatetta vastaan. v. 1915 oikeutettiin hallitus 

an~aan lisä. seteleitä enintään .26 milJ., katteena erlAt hal1ituk_ 

aen t&ta .. a~ rautateiden arvo~a~erlt. Kaikilla seteleilla,ml'ä näiden 

.', .il~ooaan y11 annetaant~l olla. täYSi kultakate. Vuoden 1'14 
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rahalaln Ja 1923 hyTaksytyn lain ukaan on hallitus oikeutettu sodan~ 

paniikin 1M- hät t1 aikana antalllaan seteleitä hyväksJlDäänsä Ta-

kuutta Tastaan. den 1927 raha1ain mukaan on halltue oikeutettu an-

tamaan setelelt~ pankeille 3 prosentin korolla vakuutena hallituksen 

arTopapereita. Viime marraskuussa käytti hallitus tätä oike~ttaan hyTäk

seen lainaamalla pankeilta $35 mllJ. , mitä tulkittiin silloin i flationi • 

to1menpiteeks1. Pankeilla on myös setel1nanto-oikeus maksettuJen pääomi

ensa määriin. Ne voivat myös syyskuun alusta helmikuun lOpPUun, siis 

vehnäsadon markkinoille kuljettamisen aikana, lisätä eetelistöään 15 

prosentilla p omalnea Ja vararahastoJenea yhteisestä määrästä. 

L11ttoTaltion eetelinanto oli korke~illaan 1919, jolloin 

se 011 t301 ml1J. Ja sen kultakate 118 milJ. e11 39 %. Epäedul11sin 

oli katteen suhde setelinantoon, sitte vuoden 1992, vuonna 1929, jolloin 

kokonalssetellnannosta 210 miljoonasta, ainoastaan 28 % oli katteista. 

Vuosina 1930 ja 1931 väheni setelinanto Ja oli se kesäkuun lopussa 1931 

ainoastaan 145 ml1J., Josta katteista 49 %. Vuoden loppupuolella li

sääntyi setelistö punnan r omahduksen vaikutuksesta,mutta aleni sitte 

viime vuoden syyskuuhun , alkaen sen jälkeen kohota. Edellämainittu 

35 miljoonan, kokonaan uudella setelinannolla pankeilta vaihdettu laina 

mukaan lukien, oli valtion setelinanto viime marraskuussa noin 200 8ilJ. 

ja sen kate noin 70 m11.1. eli noin 35 %, vil.mt:: tammikuun lopussa 

180 milJ. Ja kate - 73 milJ . 

Punnan romahduksen Jä lkeen kielsi hallitus lokakuun 19 p. 

1931 kult~ahan Ja k141an maastaviennin muutoin kuin rahaministerin 

antalllalla luvalla, mitä lupaa ei ollut annettaTa muille kuin pankeille. 

Tämän kiellon T01aasB&oloaJan Jatkoi parlamentti maaliakuUD l päivästä 

1932 seuraavaan toukokuuhun antaen hallitukselle vallan kieltää kullan 

maas"a Tiennln Ja uucl1st1k1n halli tue Jo a1kaisellllllln antalllan.a kiellon, 

Joka, uu4elleen uuslttuna, on kuluvan vuoden alusta edelleen voima .... 

Yhdy.Taltain kauppadepartäentt' on luokitellut Kanadan 

niiden maiden Jaukkofn, jotka OTat Tiralll.e.ti luopuneet kultakano·sta 

Ja Kanadan pääm1n1s'terl Bennett on ltse l!IJ'öntäny't,että Kanada ei ole 

enaä kul. takannalla. ,. 
Käla ollen, .&Devat inflatlon puoltajat, vol Kana" yhtä 

hyT1n jatkaa kaltakannalta .lirtyai.tä plteaaälle, keaka .e e1 ole t7-

emqt kultakannalla PYQJaIäll. LuU .... XaDa4all dollariin Oll Jo aua1lt 
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k71la x:anabJl dollar1k111 sen kee 

1 •• ada. 4011ar l, u.lkoaaankauppa Ja 

p r e t e r e • • II 1 t • 

Ylel.t.mia pUOlusteta&n l nflatlota Tetoomalla slIhen, 

.tt s on Tälttämätön Kanadan ulkomaankaupalle. lUin kauan kuin 

ianadan dol~arl on korkea, e. ä~glantla sekä maita, Jolden raha 

on seurannut puntaa tahi paln~ut sit äkin alemmaksl,eatamasta taTa

roita Kanadasta. Tolselta puolen. JOs Kanadan dollarln arvo la.teu-

tuu läh kai puntaa. on siltä se edullinen seuraus, että maahan-

tuonti kall1a-Taluuttaisi st a maista vähenee Ja kauppatase paranee. 

,1 Tol ~ttaa sitä , että Yh41sTallat oTat korkellla tul

leilla sulkeLeet oT,naa lanadan maataloustuottell1e Ja puutaT&rollle 

eikä alllä ole mttää4 sitä Tastaan, että tuonti Yh41sTallo1sta vä-

henee. 

K1~ ~ötyä on ottawan sop~sesta preferemsselstä, 

lqilJ,tIW.n. Joa Kanada lQydeuään Englantiin ta.n, ..... , ei saa tanro1a

~ aa.amlst~ punnIsta °4 . 87 punnasta vaan ainoastaan noin 4.10 

.11 ao1a 16 ~ Tähesmln. Preferens si hupenee siIhe~ kokonaan, elkä 

rl1~käijD. Ja ,en lisäksl on suoritettaTa kalli~at rahtikustannuk

set. Näia olleR e~ Kanada voi kilpal1la ~uoke~pivaluuttalsten mai-
0/ 

4en b,n8~ b,lannin markk1XlOl11a" koko Ottawainnstus Ja unelaat 

Taltakunn&Q markkinoiden Taltaam18est~ TaltQkunnan, tässä tapauk.es8& 

i&aa.4an tuotteille, raukeaTat t,h 41in• 

Voilp.klta1a TäUe inflt-atiota Tastaan OXl .etettä intlatio 

~lsi Kanadall, .en ulkoaa18ten TelkoJen tähden 11ian kalliiksi. 

no."Taltain 81 ~1 n,k .. t Kanaus... la~etaan Ill"qään noin 3.900 

.U.~u.U1, nil'. n.lUo~aa.a,k1ul~a1Jl Ja kuilU •• laineJa 8.ka takaa

ua.. ."~al" 2.150. ~aQlIl p~1a8a aaltsettaTat a1toUllluk •• t 

• t._ 75~. . ,teXl tur,a1.n .ua,an elia1 lh41sTalta1n 

Uare1 .... ..wzU.U&. n1D. noin 4.30 saunap1. Jota Tast01n pun

~ .a&kseUan. uu 75 • .,uttä p1e •• p1 Jeka1.ta pun"aa kohti eli 

a1~. u1n UO aUJ. 1l!1.~1. Ed.lllttl.e». etU. nykyiset turs8it 

~al_\ Jyrtrt"1U1, ollai IAVaftlt&1n tollardsB& Ja punnan auer1-

*- ... ' ...... a u.r- iA ~O II1lJ. JO.1CaD.aUD 0.0llu1 la .... -

ne. ta,U •••• ,\\&181 Kana_ pute.ftl-
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kolh1.as n slvolttensa. mut\a ta 71 1 a8 suorittaa Jokai-

• st lh4zsval 11a sta pre~l.t. läh •• 4a %, Joten Yhdy~altain 
B t~Tat edustaislvat s111Qln KaQadan rahassa noln ~060 m11JooA&D . 
dollarln suuou1a'ta vallcaaäär ä.eli aoln 900 milJoonan pa.äomalisli.y.tä. 

Lainoista on suurin os piteaplaika1aia, Joten kursssissa voi tapah~ 

palJonkin llUutokala sUhen menneuä lr;un ne lanlte vat maksettavaksi, 

ta lähiaikoina suori t.ttavis.a lyhennlkaisa~ Ja korkomakeu1ssa al

heuttaisl Kanadan dollari n laskeutuminen punnan taeolle tuntuvaa lieä

rasitusta Kanadall •• kuluvana vuonna noin 106 milJ. obligationil i

noJan lyh8DDykalsBä Ja koroiasa, mihin tulevat lisäksi mui an Yh41a

Taltaln SIJoitusten koret Ja voitto-osuu4et. Nykyisen kurss1n mukaan 

nausaa aa1nittu li8 ra.itus Jo noin 63 ilJoonaan. 

Kanadan ulkomainen luotto kärsisi myös suuresti, Joa 

dollari laakeuTulsi punnan taaolle, väitt yät lntlatlon vaatustaJat. 

Inflati n puolustajat eivät nähtävästl ottaiai luoto 

yäh~em18t · kovinkaan pahakseen. on lalnattu liikaakin , 81 ollsi hai

takai Taikka t J1i71s1 011 te.kema.ttä lisää v Usa. itä tul e de 111-

tetty1hin kurasitapploih1n. korvaisivat ne dut, Joit lntlstio tuot-

t.1al ~oma8nkaupasaa Ja otiaalta talo~se1äm 

n kQrssltap iot,~ita .e aiheuttaisl. 

elvyttånl 1 

The Finanolal osttn v~ima Joulukuus a take ien askel-

lIl1en mukaan 011 Kanadan tuonti 19 1, Jolloin sen doll ari 011 vielä 

nimelll arvossaan tahi ~ll sltä suuriMman o~an vuotta, 30 maasta t 

Jo~4en ~lt Kanadaan olivat noin 97 % iAnadan koko tuonnist Ja 

94 koko viann1s~t 78 .JUlJ. Ja vienti n1 "hirA 771 aUJ. 

Bä1.tä maiata ~li ~de88a\e18ta raha pyg,y.nyt Jo 0 a

dan 4pl a;rin aillolsella tasolla tahi y~iänä elt , 

62 m1lJ. Ja I 

vleaU n11å1n 

216 Ja ~Qt1 n1i~ 326 IIl1lJ. lUflltaaätöntä on, .t-tä rahan kv .1 

vo1 olla 8 :ta wholtal t8lt1 J. ku1J1 tulli tkln tuonnin Ja viennin Bäl.ll

nOstelyssä. Ruoltea9&luuttat.ten Dl~ld.n on .p edul. 1 ta ostaa ta~1 .. 

taaA korkBav u.t~1a1s" laUSU, ~ta. va.~1l.l .niiden cm edullht& 

randä n11.h1n tava.raa. Intl&UOAJ4l p~t.a;.* vutua:vat sUhen.e' 

sen della?! la~utuisl p~ tasolle Ja T1eatt huokaamplvaluut\al. 

alia .. 21'S. UaIULIlt71a1. 
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adan u1koma~auppa on ni!. suuri, että epäedullinen 

tuonnin suhteellinen väheneminen korkeava uuttalslsta alata Ja vlennill 

llaääniymlnen seka korkeamplvaluuttaisiln maihin että Englantiin ja 

mulpin helkompivaluuttalsiin maihin täydelleen korvaisi inflatiosia 

maan veloille aihe'l.t"vat kurssi tappiot ja myöskin sen tappion~minkA 

maa kärsisi menettäessään nykyiset kurssivolttonsa viennistään korke

ampivaluuttaIeiin aihin .Ennen kaikkea, kauppa Englannin Ja valtakun

nan muiden osien kanssa ei pääse hyvään vauhtiin ilman inflat i ota, va

kuuttavat sen puolustajat. 

Inflation uhallakin vaaditaan myös enemmän Ja huokeampaa 

rahaa liikkeeseen. Viime marraskuussa kertoivatkin sanomalehdet Kana-

dan hallituksen päättäneen ryhtyä, maanviljelijäin Ja yleensä liike

elämän avustamiseksi, laskemaan liikkeelle enemmän rahaa ja halli tus 

myikin pankeille ve laksi 35 milj. edestä kahden vuoden s1toumukeIaan 

4 % ko~olla, mitä sitoumuksia vastaan pankit saivat aitta nostaa val

tion rahastosta $35 milj., joten niiden kä teiset varat Ja uloslainaus

kyky lisääntyiVät sanotulla summalla. Toimenpiteellä, jota selitettiin 

inflatIoniluontaiseksi, ei kuitenkaan ol lut muuta vaikutusta kui n että 

Kanadan dollarI aleni ~onkun verran New Yorkissa ja vehnän hinnan no

teeraus kohosi WinnipegIssä muutamilla sent eillä. Liike-elämän vilkas

tuitamI sta eivät ne liene sanottavasti aiheuttaneet siitä yksi~ertai

sasta syystä, ett ä ne l i enevät , kuten inflation vastustajat väi ttävät t 

vieläkin pankkien hallussa . He väittävät, että pulan Jatkumisen syynä 

ei suinkaan ole r ahan vähyys vaan se, että ei ole sellaisia lainaaJ1a, 

Jotka uskalt aisivat r yhtyä niit ä nykyisinä aikoina sijoittamaan mihin

kään yrityksiin . Puuttuu luottamusta menesiyomahdollisuuksiin nykyi

s i ssä 0101s sa sekä yritteli~yyttä,mutta ei rahaa. Yhdysvalloissa, 

sanovat he, on pa ljon rahaa ja huokeaa r ahaa, mut t a se ei ole kyennyt 

poistamaan sie l tä pulaa. Kanadassa on myts r ahaa eika varsin kall is .. 

takaan, mutta pula jatkuu siitä huo limat ta. Sitä paitsi , Saksan ym . 

maiden e s imerkit, osoittavat, että inflatios ta ei kukaan t i edä mihin 

se päättyyJ, kun se kerran alkaa. 

Pääministeri Bennett on Jatkuvasti vakuuttanut va stus ... 

tavansa inflatiota Ja pItäVänsä Kanadan kunnia-asian.tet t ä se suorit

taa täydellisesti Ja t äsmällisesti sitoumuksenaa. Hal litukset eiVät 

l uonnollisesti voisi mennä etukäteen ilmoittelemaan inflatloalkomuk~ 
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aia'a&n, ~08 sell i51a hautovat. Ei ollsi ollenkaan odottamatonta, 

Jos Kanadan dGll arl, Joko omasta painostaan tahi kaikessa bilJaisuu-

• dessa ni in ohJattuna, edell een Jatkaisi alenemistaan Ja punta Jonkun 

verran nousue.an, kunnes itä Ja länsi yhtyisiVät, 8~tahtOO sanoa, punta 

Ja Kanadan dollar i olisivat s am 8sa $eurassa. !ministeri Bennettin 

voidaan olettaa Tii me kuussa Englanniss käydessään neuvotelleen Englan

nin Joht avain miesten kans&' raPAkysymyksistäkin. 

Kun Kanadan dollarikin syksyllä 1931 aleni punnan mukana 

J asema sen kautta vai keutui, pyysi pääministeri Bennett sanomalehd1s

t öä pidättäytymään Julkaisemasta sellaisia tiet Ja Ja kirjoituksia ta

l oudellisesta asemasta , jotka voisivat herättää rauhattomuutta suuresea 

yleisössä_ Sanomalehdistö onkin tehnyt parhaansa yl~pitääkBeen toive~ 

hikasta mielialaa Ja luottamust Kanadan raha-aaioihin. Aivan viime ai

koina on siinä suhteessa ollut käännettä huomattavissa. Sen Jalkeen kuin 

pääministeri Benn.tt ä skettäin , kuten edellä on ke r rottu, sangen avo

mlelisesti _ mahtoiko tarkoitus olla avustaa Y~a~an doll aria kiipeämään 

jonkun verran alaspäi n, on vaikea sanoa - yönsi Kanad8.1: raha-asiain 

vaikean tilan, on sanomalehdistössä alettu siitä puhua a'romiel1s mmin. 

Es1m, sellainen lUkemaai 1 an lehti kuin The Finanoial Post myöntää 

aseman olevan hyvin vakavan vakuuttaen, että puolinaiset to imenpiteet 

eiVät enää riitä. 

Kanadan luotto eI ole vielä kärsinyt pahempia kolauksia. 

Vi ime, syksynä otetun 55 milJoonan pitkäaikaisen kotimaisen lainan mer

kitsemi nen onnistui hitaasti Ja ainoast aan rahalaitosten avulla. Suuren 

yleis6n osanotto siihen 011 myönnetysti laimea. Se voi aiheutua laina-
t 

ehdoista ja siitä t avasta, millä sen merkitseminen oli järje stetty .Aina-

kaan toistaiseksi ei ole vie lä ryhdytty uuteen vanhojen laino jen konver· 

to1miseen, mistä on oll ut JOnkun verran puhetta. Mitä ulkomaiseen luot

toon tu l ee, raJo1ttQi S8 viime kuluneena vuonna hyvin vähiin. Otetuidln 

yhtä vuotta pitempien lainojen kokonaismäärästä $31& miljoonasta ( v.l931 

1513 mi1J., v. 1930 $681 milJ. ja 1929 939 milJ. ), oli hallituksen, 

maakuntain Ja kuntien lainoja 291 milj., Jo ten muiden lainaajaln osaksi 

JAi a inoastaan .25 milJ. V.1932 otetuista lainoista $316 miljoonasta, 

oli ulkomaista ainoastaan noin $47 milJ., miatä Englannista 115 mil J. Ja 
-

YhdysTalloista $31 milJ . Kaikesta ulkomaisesta lainanotosta 011 .42 m11j. 

hallituksen , maakun in Ja kuntien ottamla lainoJa Ja ainoastaan noin 
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ontrea11 a oleya 

RaporttI NO. 6. 

kODsull nvlrasto 

Montrealissa 2~ p :nä helmlruta 1933 

aIo. : 

Pääkonsulinviraston viime marraskuun 28 :na päiVätty ra

portti, Jossa annettiin yleiskatsau-~se11inen esitys Kanadasta t sisälsi 

m~~s ~rinäi9iä tietoja Kanadan aat loudesta . Seuraavassa esitetään lisä

yksiä Ja täyd~nnykslä niihin silmällä pitäen myös maatalouden asemaa ja 

kehitystä TUo~ 1932. 

a a t a 1 0 u B 0 m a 1 B U u den a r v 0 • 

EdellAmainitussa yle iskatsauksessa esi t etty tilasto maata

lousomai ud en a r vost a 1931 perust ui viralliseen a r ViOintiin , jossa 011 

ot e ttu huomioon samana vuonna toimitetun yleis. väenlaskun yhteydes8~ koo

tut aataloutta koskevat t i edot, s i käl i kuin ni itä oli ehditty järjestä~ Ja 

1ask.a •. Nii~ e1 ole Yieläkään jnlkai stu , mutta The Fi nanoial Po~tln niistä 

hankkl mien t i etojen mukaan oli kiinteän maatalousomaisuuden arvo vuoden 

1931 Yäenl a skuti l aston mukaan Jonkun verran pienem i kuin miksi se 011 sa

nottua vuotta ko skevaa virallist a tilastoa varten arvioitu. Väenlaskutilas

ton mukaan oli maatalou de ssa käyt et yn maan arvo yht eensä .2 ,70~ , 8 milj. 

ja rakennusten arvo $1 , 341 , 5 milj ., yht eensä $4 , 046 , 2 milj . Vi rallisen t1w 

1 s ton arviointi 011: maa 3. 316 ,0 mi lj ., rakennukse t tl , 382 , 7 milj • • 

yhteensä $4,698 ,7 milJ., Joten vähennys on 652 , 5 milj. 

Vuoden 1931 väen l a akut ilaston ennakkotietojen mukaan on 

maassa yhteensä 728,664 maatilaa eli f armia. Ni istä on 586 , 338 eli 80 , 46 ~ 

omi stajansa hal lussa , 67,944 ositta in om i sta j an , os i ttain vuokramiehen 

hal~ ssa ja 74,382 yuokramlehen hoi d&esa. Maan pi nt a-alasta O~ 1' , 07 % 
~1 1 163 , 568 , 369 aare maatilojen hallussa , jolde~ k skimäärä1ner- suuruus 

on 224 , 48 acrea e11 90 , 85 heht aa r i a ( 1 aa e on 4047 neliömet i· ) , maaata 

on viljelt 8~,803, 6 ~o ea eli ke s imä~r ~ 117, 7. ~crea e 1 47 , 05 he~t

~arl~ kut akin f~~i~ 8_t1 •• n keaktmäärälnen arvo on acraa koht i ra

kennuks i neen 24J74 Ja ilman rakennUksia t10,54; vl1Je l lyn maan arvo on 

rakennukeineen '.7,15 ja ilman rakennuksia $31,52. Kunkin fe.rmln keskimäA-

.5,053.00, ~18t& rakennusten oDalle tulee $1,841,00. 

- -- -----
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Kl1nn"t y 1 a i n El t . 

Klinnityslai~ ja oli vuod~n lq31 väenlaqku m'~oan 244,201 

ermil1a yhteensä $677,6 ml1j . Kaikista farmei s ta oli la i n0i e a ~ii~~i

tettyjä 33,51 % Ja kaikiste omistajansa asumi ta ja osittain omistajan , 

osittaln vuokralaisen asumis a farmeieta 37 , -2 ~ . Ki i nnityksen keeki 

määr~inen suuru e oli kiinn1tett _ farm1a kohti 2,7 75,00. 

V el'"O t • 

Vuonna 1930 suorittivat farmarit veroja $0,80 v11je11yn 

maan aarea kohti ja $0 , 43 muusta maasta . Ve r ojen y1e1emä äräksl i~olte

taan kuitenkin ainoastaan $54, 360 , 000 el1 $74 , 50 farmia kohti , vaikka 

se m inltun pint a- alaperusteen mukaan nous_3i ke skimäärin 130:iin. 

F a r m ari e n m eno ja . 

Vuonna 1930 ilmoitti 335,349 farmaria käyt t äneensä keekl-

~äärin $141 , 06 vuodessa väkirehujen ostoon ; 125 , 061 farmaria keskim~ärin 

64, 86 lannoitusa l neisi1n; 342 ,866 farmaria keskimäärin 46,57 s1emenen 

ostoon ; 59, 284 f a rmaria ke skimäär in 40 , 07 maksuihi n valosta ja voimast~ ; 

Ja 282, 076 fa aria keskimäärin $356 , 29 ~ yöpalkko ih1n y11äpitoineen . 

K 0 n e t i 1 a s t 0 a • 

Vuoden 1931 väenla skuti laston ennakkotietojen mukaan 011 

303, 364 farmarilla 321,306 autoa, 46 ,366 f armarl1la 48 , 402 moottor i 

kuormava~~uat 97,176 farmarill a 105, 059 traktor ia , 155,655 farml11a 

178,714 kaaaumoottorla: 369,275 farmilla 431 , 039 l e1kkuukonett a , 74 J 497 

farml11a 75,560 pu1.lllakonetta, 428.84:7 farmilla 431, 277 separ aattoria , 

6 J 409 farmill a 6,416 1ypsykonett a t 42 , 522 farmi1 1 a 45,827 sal10a. 

14,638 farmil1a 18,626 aähkömoottoria, 73,2t3 farmill a aahköva10 , 

119,690:11a radiO, 233 j 972:11a puhelln , 84,592 : 11a veeijohto kelttlöö t 

36,118:11a vesijohto kylpyhuoneeseen. 

K 0 t 1 el ä 1 m et. 

Kesäkuussä 1932 011 Kanadass~ hevoeia 3 , 088 , 630 {edell. vuon 

na 3,129,000}, nautakarJa& 8, 511,100(7,991 .000 ) , lampaita 3,666,500 

(3,608,000) Ja sikoja 4.639,100{4,716,700}, kanoja 59, 842 ,800 

(61,572.000), kalkkunoita 2.478.000{2.232JOOO)~hanh1a 948 ,400{904.000) 

Ja ankkoja SlO,700{760aOOO). 
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autake~J~Bta oli 1931 l~sylei~iä 3 ,513 , 000 , vuodelta 1932 ei ole vie

a nume r oita saatav&ne. Yyöakään ei ole vielä julkaistu tilastoa koti

eläinten arvosta . V. 1931 oli hevoste~ arvo $155 , 908 , 00 • l ypsykarJ 

150 , 090 , 000, muun karja~ $110,933 , 092, lam aiden 18,596 000, sikojen 

32 1 773 , 000 ja sii.ikarjan 45,138 , 000 , yhteensä $ 513,438 , 000 , te den 

~hennys vuote en 19?8 verrpten 405 ,901 , 000 . Vuonna 1932 on arvon vähen-

nys edel1eer jatkunut. 

H a ~ n v i 1 J e 1 y s • 

K y 1 v Ö s s ä oli vuo ien 1931 ja 1932 satoa va rten 

1931 1932 
ac rea aorea 

Vehnää 27, 182 , 000 26 , 114,650 

Kauraa 13,149, 000 1 , 871, 34-1 

Ohr aa 3 ,757, 600 3 ,7&8 , 269 

Ruieta 77 3,800 777, 534 

Sekaviljaa 1 , 184 ,000 1 , 186 , 877 

Heinää Ja apilasta 8 , 811 ,600 .- 8 ,532 , 369 

Perunaa 521,500 583 , 926 

S e t 0 • 

Seuraavassa t u10kossa esitet~~n vuoden 1932 sato vuosien 

1926- 1930 keskimääräi s een satoon Ja vuosien 1931 Ja 1932 satoi i~eekA 
f/~ 

?ii i den arvot. 

Vuosien Vuoden • ' oden 
1926 - 30 1931 1932 
Keskim. sadon sadon sadon 
määrä arvo määr ä a rvo määrä arvp 
)(l1J. MllJ. MllJ . MllJ. 11J . Mi1j . 

bushelia buehelia bushelia 

Vehnä~ 430,7 435,7 304 ,1 117 , 1 431 , 2 133 , 9 
§aura 392 ,1 191 , 2 328 , 3 78,0 394 ,9 7 ,4 
Ohre.a 104 , 5 59,8 07,8 17,5 83 , 0 1'1 ,0 
Ruiste. 12 , 9 10 , 4 5 , ?- 1,5 9 ,9 1,6 
He1'Deit~ 2 ,7 4 , 8 1, 4 1 , 2 1 ,5 1 , 3 
PapuJa 1 , 3 3 ,7 1 , 3 O ,~ 1. ,1 0 ,7 
T:..ttaria 10,5 9,5 0,0 3 , 3 8 , 3 3 , 9 

ekul1a 35 , 9 25, 39 , <1. 14,fi 39,4 1 ?- , 1 
Pe·1 1a en 
:;olE' e~t <1.,6 7,9 2 ,6 ? ,O ",fi 1 1 ~ 

Kaissin 
p itä 6 , 6 01 7 5 , 4 2 , 3 5 , 2 2 , 3 
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Vuoden 1931 Vuoden 1932 

Sadon S~ilOl' r arvo '!tä rl. arvo m ara arvo l1j. pitk. lJ. 1l~ . lUl1 . Milj . l1J. tonnia t. pitk. tonn . f. pltk. tonn. (224 naul .) 
Perunaa 2,2 62,1 2,6 22 ,4 2 ,0 22,6 
Turnipela ym. 1,9 19,5 1,5 8 ,1 1 A 10 ,1 

Tonnia lUIJ. • Tonnia 1l1lJ. . Tonnia lli1j. 
H inää Ja 
apilaet 14 ,7 172,4 14,0 106,3 13,7 96,1 
lfalfaa 1,9 24 , 0 1,3 13 ,9 1.8 15,1 

Rehuma issla 3,9 17, 8 2,9 11, 4 2 ,8 8 ,0 
Vlhantarehua 3 ,8 38,9 3 ,6 22 , 1 20 , 3 
Seka juurlk-
aita 0, 3 ,0 0,5 2 ,8 0,5 <.: ,4 

Yhteensä 1092,4 425,1 424,1 

Kuita tuo t t e i t 

T u p a k kas a don arvioidaan 1932 olleen noin 

49 ml1J. naulaa (edell. v. 51 milj.), arvo ~5 milJ •• ( 7, 2 milJ.). 

Kuluneen vuoden h e d e 1 m ä Ja v i h ann e s _ 

s a t 0 ar~ioidaan $31,5 miljoonaksi (v . 1931 9 36 ,2 ml1J. ) . Tärkeim

m t hedelmämaakunnat OV t Ontario , joka 1931 tuotti hedelmiä 5 , 9 

ml1 Je arvoeta, Ja British Columbia, 4 , 9 milJ. Tärkeimmät hedelmälajit 

ovat omenat, Joiden tuotanto kauppaa vartpn oli 1931 8,9 ilJ., man

sikat 1,7 mil J., pereikat '1 , 2 milJ., vatut 0,8 milJ., rypäleet 

0,8 mi1J. Ja kireikat ~0.5 milJ. 

, a a h t • r a! e~Q k • r i n Ja s i i r a p 1 n tuotanto vuo~ 

19~2 arvioidaan 2, 7 milJ . arvoiseksi, edell. vuonna ~3 . 5 milJ 

K e ! n ä n ja a p i 1 a n s i e m e n e n 

1932 oli tl,l milJ., ed 11. v. 1,5 mi1j. 

tu o t n t 0 vuonna 

Kaikkien maanviljel~stuotteiden bruttoarvon arvioidaan 

vuonna 1932 nousseen $464,1 miljoonaan ; vuonna 1931 oli Liiden arvo 

473 ,7 ml1j ., v. 1929 1010 milJ., Ja 1927 l , 23b ,4 mi1J. 



V a a s t a T 1 e 1 0 

t ~anv11~1y tuo teista käytetään 8 u-

rin osa koti aiseen ku1utuk een ja myös erinäisten teollisuuksien 

raaka-aineena. aasta vietiin niitä 1929, 1930, 1931 Ja 1932 seuraa-

viin m~äriin ( vuoden 1932 vi~r~istä eiv' t kuit~nkaan kaikkia uotteit 

koskevat numerot ole tätä kir~oittaes9a vielä käytettävänä , ainoastaan 

t~rke imrnä t) : 

Vehnää 

kuraa 

Ohraa 

~lista 

Tattarla 

Hernelt 

Papu Ja 

Hedelmi_, 
tuoreita 

arJoJa 

Sokeri Juu
rikkaita 

Perunoita 

Turni:vsia 

:::tuma11a 

111le.TJ.
elemeniä 

Pe11avan
siemeniä 

Tu akkaa , 
raakaa 

1929 
- ilJ. 0 

428,5 

10,2 

25,7 

10,8 

0,4 

4,9 

0 , 3 

0 , 2 

3 , 1 

0 , 6 

0,1 

1,9 

5,7 

2 , 0 

Rehu 3e 2,1 

Hein iä 1 . 1 

Veahteranso
ke.ri ~. - 1311-
rappla 1,4 

Yhteensä 499 . 2 

193 
ilJ. 0 

215,8 

4- ,1 

10,4 

1,5 

0,2 

0 , 1 

0,2 

8,1 

0,5 

0 , 2 

8 , 0 

1,1 

0,1 

1,3 

1,7 

1 ,5 

1,4 

2 , 0 

2.4 

260 ,6 

I 

1931 
. llJo 

17 7, 4 

1 ,1 

1 , 2 

0 ,5 

0 , 

0,1 

7,1 

6 

0 ,3 

5,7 

O,E 

0 , 6 

1,9 

1,5 

1 , 2 

1 , 6 

1 , 5 

20 3 , 2 

1932 
MilJ . ~ . 

115,7 

4 ,7 

10,0 

2,5 

2,5 
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adan virallisessa tilastossa luetaan maanvilJelys

Ja kasv1atuotteisiin myös niistä valmistetut tuotteet . Tärkeimmät 

niistä olivat Vientitavaroina: 

1929 
KilJ. • 

VehnäJauhot 65,1 

Kauraryynit 3 ,1 

Lesaet 5 ,5 

Ruokavalmisteet 2 , 2 

Kannutetut hedelmät 
Ja marjat 0,4 

Mehut 0.2 

Vihannessäilykkeet 0,5 

Sokeri - Ja 
sokerituotteet 2,9 

Olut 5,6 

Viski 24 , 1 

Viinit 0, 1 

Öljykakut 1, 0 

Kumi tavarat 30 , 6 

Muut 6,0 

Yhteensä 646.5 

1930 
ilJ . 

45,5 

2 . 4 

0,3 

0 . 3 

0,6 

2,4 

2,0 

25,9 

384 , 6 

Hn 
MilJ . • 

32 . 9 

2,5 

3 , 0 

0,3 

0. 2 

1,4 

1,7 

0 , 3 

18,8 

0.1 

0,1 

21 , 1 

1 , 8 

292 . 3 

a rsinaisten maanviljelystuottei den vienti on niin ollen 

v. 1931 ai tta vuoden 1929 vähennyt yl i 59 prosentilla ja niiden sekä 

niiden enemmän tahi vähemmän jalostettujen valmisteiden vienti yli 

55 pr osentil la. 

Edellämainittuja vars inai sia maanviljelystuotteita tuotiin 

maahan 1931: hedelmiä 21,0 mi l j ., r aakatupakkaa 5.5 milJ., apilan 

ja pe l lavan siemeniä $3 . 4 milJ., kauraa 0 .9 milJ . Ja perunoita 0 . 7 

mi ljoonan arvosta. 

• • t • 0 a r v 0 • 

Miten paljon farmarit käyttävät varsinaisist a maanviljelys

tuot t eistaan omaa, työVlkeänsä Ja kotielä1miään varten. siemeneksi 

Jne . , ei k&1 yksityiskohtaisesti se l ville käytettävänä olevasta tila.

tosi eikA 8118 m7öakä&n pa~onko he saavat rahaa myymäll ä varsinaisia 
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aaanvilJe11stuottei taan kotimaista kulutusta varten. Vuonna 19~1 .1-
" sältyi varsinaisten maanviljelystuotteiden bruttoarvooa 2~.1 milJoo-

o naan 7~ miljoonan edest myymättömiä tuotteita, siemenekai ja veto-

eläinten ravinnoksi käytetty vilja, rehu Ja heinät Jne. Samana vuonna 

sisältyi kotieläintalouden bruttotuotantoon 404,5 miljoonaan "raaka--
aineita", 241,9 miljoonan arvosta. mistä suurin osa on kotieläinten 

ravinnoksi käytett yjä maanvil jelystuotteita. Redelmäin Ja vihannesten 

bruttoarvo väheni lähes 0,3 miljoonalla. Näin ollen Jäänee varsinai

sista maanviljelystuotteista, sellaisina myytynä, pääasiallis~si 

tulolähteeksi vilja - ja ennen kaikkea vehDäsato. Lienee paikallaan 

selostaa sen me rkitystä Kanadan farmarin tulolähteenä. 

V e h n ä n tuo t a t 0 k u s t ann u k s e t Ja h 1 n n a t . 

Kanadan liittovaltion maanvilJelysdepartmentti ~aisi 

viime vuoden lopull a tulokset tutkimuksista, joita oli toimitettu 

viljasatojen tuotantokustannuksista preeri- eli aavikkomaakunnissa. 

Joissa viljan Ja varsinkin vehnän kaavatus muodostaa pääasialli simman 

osan maanviljelyksen tuotanno sta. Tutkimukset perustuvat hallituksen 

koemaatilojen Ja tarkastustilojen tuloks~in seka tutkimuksiin tuotan

tokustannuksista edustav11la yksityisillä maatiloil a. Laskelmissa on 

otettu huomioon maan Ja rakennust en arvo, verot Ja hOitokustannukset, 

koneisto, siemen, sidelanka, mies- Ja hevostyö, keaanto, sekä puinti-

kustannukset. 
Koemaatilollla olivat v e h n .. n kesk1aäarä1set tuo

tantokustannukset vuosina 1923-19ZO. kun kesannan J'lkeen kasvatetti~ 

kakai vehnäsatoa, enaimäiseltä vuodelta~ Jolloin kaksikolmannesta 

kesantokustannulcsiata otettiin lukuun, bakimälLrin 17,40 eekeriA 

Ja '.64 vehnäbushelia kohti ke8k~sen sadon ollessa 27,~ bush. K 

acrelta. !Olse .. vuonna olivat et&nDUkset 14.95 aerea Ja 0,75 

bushelia kohti; keat~l&räin.n sa" 19.a bush. aerea kohti. Kolem

miata sadois-' olivat kua\&nDUkaet keaktal.ärin 16.17 acrea Ja 0,69 

bushelia kohti Ja 8&\0 23,6 buah. aoreltat, ~ a ura n keBk1aäärAi~ 

Bet tuotantokustannukset olivat s .. oilla tiloilla 1923-1930 1~,52 

aorea Ja 0.27 bu.helia kohti Ja keskimääräinen sato 49,6 bush. 

aorelta; 0 h r a n 114,93 aoroa Ja $0,40 bushelia kohti, keak1a&l.-

r&!aen .. don olle ... 37,1 buab. aere1ta Ja • lIe r u k i 
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Tarkastustiloiksi oli hallitus valinnut eri seuduilta edus. 

tavia maatiloja, TUokrannut niiltä peltoa Ja sopinut omistaJain kansaa 

Siitä. että heidän 011 suori tettava työt annettujen ohjeiden mukaan. 

Sellalsilla mailla olivat tuotantokustannukset 1923-1930 vehnäbuahelia 

kohti kesklmäärin 0,695 . tolmestatoista erikokoisesta eduetavasta 

yksityi sestä maatilasta saadun selvityksen mukaan olivat vehnän tuotan

tokustannukset 1929, Jolloin sato oli huono, keskimäärin 0,95 buahelia 

kohti . 

KaanvilJelysdepartmentin edellämainitut tuotantotutkimuk_ 

Bet perustuvat pitkäaikaisiin Ja tarkkoihin kokeluihin Ja tutkimukSiin. 

Mitä niissä mahdollisesti voisi 01 a menoerien laskemiseen nähden pal

JOksumista, sen taso1ttanee seuduilleen se, että tulos, se t ahtoo sanoa 

keskimääräinen sato,kokeilunalaisista vilJelmietä on ollut ainakin 

nelisen bushelia guurempi aorsa kohti kuin samojen vuosien yleinen kes

kimääräinen sato, Joten maanvilJelysdepartmentin ilmoittamat tuotanto

kustannukset pitänevät paikkansa preerimaakuntien koko vilJasatoon näh

den. Vuosina 1931 Ja 1932, varsinkin viimeksimainittuna vuonna 11enevat 

siemenen hinta Ja työkustannukset palkkojen alenemisen t ähden Jonkun 

verran alentuneet. Vuoden 1931 sato tuotti kuitenkin vehnää keskimäärin 

ainoastaan 11,6 bushelia eskeriltä , Joten tuotantokustannukset Jäivät 

suhteellisesti korkeiksi. V. 1932 oli vehnäsato 15,9 buahelia eekerlä 

kOhti, mikä on viimeisten 25 vuoden keskimääräistä satoa, 17,5 bUSh., 

alhaisempi~ Joten suurempaa tuotantokustannusten Vähenemistä ei kulu

neena vuonnakaan liene tapahtunut, ellei oteta huomioon sitä, että 

farmarien on yleensa täytynyt supistaa rakennustensa kO~Jaus _ Ja ko. 

neittensa uusimiskustannukset hyvin vähiin rakennustensa Ja konett _ 

tensa kustannuksella. 

Vaikka vehnän tuotantokustannuks~t, samoin kuin muidenkin 

viljalajien, eiVät ole huomattavammassa määrässä alenneet, ovat maan-

vilJelystuotteiden Ja varsinkin viljan hinnat laskeutuneet hUimaavasti. 

Seuraava taulukko osoittaa mihin määriin vehnän, kauran, ohran Ja 

rukiin hinta on virallisessa tuotantotilastosea arvioitu buahelilta 

maaliskuun 31 pä ivänä päättyvinä tilivuosina 1923 _ 1931. 



1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

VehDä • 
0,67 

1 , 22 

1.23 

1,09 

1,00 

0,80 

1 , 05 

0 ~ 45 

0.38 

0,33 

0,49 

0,42 

0.48 

0,51 

0,47 

0 , 59 

0 , 24 

0 , 24 

Ohra 

0 , 42 

0,70 

0 , 53 

0 , 52 

0 , 66 

0 , 56 

0 , 59 

0 , 20 

0 , 26 

Ruis • 
0 ,49 

0 , 99 

0 ,77 

0, 77 

0 , 82 

0 ,79 

0, 84 

0 , 20 

0 , 28 

KanadaL virallisen vientitila ston mukaan on maaliakuun 

31 p. päättyvinä t ili vuosina 1928 - 1931 maas~a viedyn vehnän,ohran 

Ja rukiin vientiarvo ol lut buahe1ia kohti seuraava: 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

Vehnä • 
1 , 52 

1,16 

1.22 

0, 2 

0 . 61 

Kaura • 
0 ,59 

0 , 65 

0 ,63 

0, 35 

0,, 35 

Ohra 

0 , 81 

0 , 72 

0 ,70 

0 , 34 

0 , 41 

Ruis • 
1, 02 

1,,14 

0 ,9 5 

0, 82 

The Finanoial Postin Julkaiseman. viral lisi in lähtei-

siin perustuvan tukkuhintatilaston mukaan olivat v e h n ä n 

tukkukauppahinnat Fort Willlam'issa Ja Port r thur'iss& BO.l Horthern 

vehlla.lle (to~sek.i paras vehnä1aJi ) v. 1929 .1, 34, v. 1~~f: ...... a.. 

v. 1931 $0.587 Ja T. 1932 korkein helmikuussa 0.632 ja huokein 0,4671 

(Joulukuulta ei ole tilastoa). Hoteeraukset OTat Joul ukuussa pysytel

leet .0 s.nt~ seutuls .. Ja Tähän sita. yli. Sen Jälkeen on TehnAn 

hinta kohonuut, U3kyiset noieeraukset OTat BO. 1 Borthern vehnästä 

noin '6 senttiä Ja aikaltaupoissa Jopa 60 s8ntt1ältln , mikä Johtuu o~ 

si myös Kanalan dollarin arTon al.n~isesta. 

K i ta. aan T i 1 J eli J a. • a a v e h n ä s t ä ä n • 

Edellä selostetut hinnat eivät kuitenkaan ilmaise nii~ä 

hintoJa. millA vehnän kasvattaJan on myytävä vehnänsä. Hänen saamansa 

hinta riippuu tosin niistä hinnoista, mitä TilJapörssisSä noteerataan , 

.illoin kuin hän myy, mutta VilJanostaJan on saatava, paitsi ToittoaaD, 
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korvaus säilytys -, rahti - ym. kuatannultsistaan Ja sen tähden 

saa farmari tyytyä vähempään. Sitä paitsi joutuu hän , ennenkuin 

kypsynyt vilja on vainiolta Joutunut ostajan haltuun, suoritta

maan oman ja koneittensa työn lisäksi, rahallisia leikkuu - Ja 

puimakustannuksia, usein rahti - Ja säiliökustannuksiakin, niin 

että hän, kuten on Väitetty, saa maan muokkaus - Ja siemennya

kustannults1a Ja -työpalkkoja sekä pääomansa korkoja Ja korko

maksuJaan , veroJaan Ja muita taloutensa menoja varten tyytyä, ny

kyisten hintojen valli tessa, Jopa, kuten on Väitetty, kuuteenkin

toista senttiin bushelilta eli sadosta riippuen noin l ,60:sta 

4,00:iin acrelta eli 0,4 hehtaarilta. 

Kaanviljelystuotteiden hintojen romahduksellinen laskeu

tuminen vi imeisten parin vuoden aikana onkin saat t anut maanvilJe

liJät varsinkin preerimaakunnissa, Joissa vehnän vilJe~ys on 

heidän pääaSialli s in tulolähteensä, vaikeaan ahdinkotilaan. 

itä farmari saa vehnästään kuin myös vehnän ostokyvyn väh~nemistä 

osoittaa seuraava tunnetun winnipegiläisen viljaliikk~en Searle 

Graln Companyn The Financial Postia varten l aatima taulukko,Joka 

näyttää miten vehnän ostokyky on vaihdellut sitte vuoden 1913. 

Taulukon e n s i m ä i n e n s a r a k e osoittaa mitä farmari 

on kunakin vuonna saanut vehnäbusheli staan , t o i n e n ostohinto

Jen indeksilukua (kaikld. indeksiluvut vuosien 1913- 1914 indekslin 

100 : aan verraten ) • k 0 1 m a s työpalkkojen indeksilukua halli

tuksen t yödepartmentin t ilasto jen mukaan, n e 1 J ä s niiden 146 

tärke i mmän ,huolellisesti va l itun Ja punnitun t a rvikkeen ostohinnan 

indeks i l ukua , mitä vii s ihenkinen, pääasiallisesti vehnää läntiseslä 

Kanadassa 320 •• kerin f armilla vilJelevA perhe t arv1t see vuoden 

aJa11a keskiaäärin ostaa, v i 1 de s kaikkien tär keimpäin, s.t.s o 

236 tarvikkeen tukkaestohintainindeksia vir all isen t ilaston mukaan , 

kuu d e 8 kunnan-Ja kouluvero ja Ja 8 e 1 t s e m ä s vehnän 

ostokyvyn indeksiä verraten kaikkeen eiihen,mit ä f armari voi lca .. 

vat t am&n8a vehnäft m1YDtihinnalla ostaa: 



ia1en o . 1 Bo.2 
hri- " 
vuos1 Vehnänhinnat 

t'odel-
liset deksi • 

1913 

191'% 

1915 1.10 

1916 . 91 

1917 1.8 

100 

165 

136 

274 

1918 1.99 298 

1919 2 . 02 1/2 303 

1920 2 .41 361 

1921 1 . 77 3/8 266 
o± 

1922 1 .07 1/& 161 

1925 . 88 1/2 133 

1924 . 82 1/2 1 4 

1925 1 . 46 5/8 220 

1926 1 . 29 1/ 198 

1927 1 .24 1/8 186 

1928 1 . 24 1/ 186 

1929 1 .02 152 

1950 1 .03 ~ /8 155 

1931 

19 2 

rras
kuun 31 
p . 

• 4 1/4 

. 59 7/8 

6 

. . . 
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No .3 

Työ 
pal.kJc:a 
indeksi 

100 

lOl 

101 

106 

119 

143 

115 

198 

191 

182 

183 

184 

1 0 

181 

184 

187 

193 

194 

192 

. .. 
175 

"J.:arvike 
osto

indeksi 

l.OO 

110 

132 

156 

176 

196 

215 

171 

1 5 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

157 

145 

132 

0.5 

Tukku 
in

deksi 

100 

102 

110 

132 

178 

199 

209 

244 

172 

152 

153 

55 

160 

156 

153 

151 

149 

135 

113 

101 

No. 6 

Vero
in

indeksi 

100 

· .. 
· .. 
· .. 
218 

· .. 
· .. 
· .. 
· .. 
· .. 
••• 

• •• 
• •• 
241 

· .. 
216 

No.7 

Vehnän
osto ky 
indeksi 

100 

150 

103 

175 

159 

159 

167 

"155 

98 

80 

74 

132 

116 

112 

112 

91 

8 

46 

... 

27 

Vehnän ostokyky e i luonnol11sesti ole sama kuin farmarin, 

Joka saa tuloJa muist~in tuotteistaan. mutta preerivalti01ssa, JOissa veh-

nä on farmarin pääasiallisin tulolähde, alenee farmarin ostokyky sitä l~hem

mäksi sen tasoa, jota yksipuolisemmin maanviljelys rajoittuu vehnäkasvatukssen. 

Preerimaakunniss& oli niiden Tehnäsadon arvo 1931 lähes 57 % kaikkien niiden 

maanvilJelystuotteiden. Juurikasvit Ja heinät mukaanlukien, arvosta Ja 36 % 
kaiken maatalouden tuotteiden arvo8~a Ja 91 % koko maan vehnäsadon arvosta. 

Vehnä -, kaura -. ohra - Ja ruissadon yhteinen arvo 011 1931 mainituissa maa

kunnissa 80 % kaikkien niiden maanviljelystuotteiden Ja 51 % niiden kokO .aa~ 
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\alo stuotannon arvosta ., sekä ~5 ~ kolee ~ maan maanviljelystuotteiden 

~a 17 ~ koko maan k.aiken maataloustuotannon arvosta . ämä prosentti-

1 t eivät näytä kovin suurilta, mutta on muistettava. että vehnA, kau

r t ohra. ruis sekä vebnäjauhot Ja kauraryynit muodostavat 86 % koko 

maan maanvilJeJys - Ja karJataloustuotte1den viennistä 1931, niistä 

vehDä Ja vehnäjauhot yksinään 76 ~ , Ja XIII 16 ~ maan kaikesta vien-

ni stä samana vuonna. 

Osu u s t 0 1 m 1 n n a 1 1 i s ety r i t Y k s e t v e h n ä -

k a u pan t u k e m i s e k s 1 • 

Preerivaltioiden vehnänkasvattajain alkujaan vilja iliö -

osuuskunniksi perustamat osuustoiminnalliset liikkeet kehittyivät vuosi

na 1923 ja 1924 täydellisiksi osuustoiminnallisiksi vehnänmyyntiliikkeik-
ei 

si eli pool iksi . e ol1vat aikoinaan Kanadan suurimpia os,ustoiminnallisia 

liikkeitä, jotka saavutt1vat hallitsevan aseman vehnäkaupassa. HLillä 011 

suuret vilJasäiliöt . Kun farmarit luovuttivat niille v1ljansa, saivat he 

heti jonkun osan et aksuna. Lopun saivat he sitte kun vehnä 011 myyty 

ja f armareille suor1tettava hinta saatu sen perusteella määrät yksi. Kaikki 

meni hyvin kunnes vuoden . 929 sato joutui myytäväksi . Maailmassa näytti 

vallitsevan puute vehnä stä ja toiveet hyvistä hinnoista näyttiVät valoi

silta, Poolit päättivät suorittaa farmareille vehnästä 1.OO:n ennakko-

maksun~ Port Arthurin Ja Fort illiamin säiliöih1n toimitettuna. rgen-

tinassa ilmaantui kuitenkin odottamattoman suur1a varastoja Ja Europan 
• 

vehnäsato oli sinä vuonna runsas, mitkä seikat lokakuun lopulla New 

Yorkissa tapahtuneen pörssiromahduksen avustamina painoivat vehnän hin

nat alas . Vuoden 1930 alkupuolella olivat hinnat laskeutuneet jo alle 

sen I mitä poo11 t olivat maksaneet farmareille ennakkomaltsuna vehnäbushe

lista, Ja pQolien varastot olivat vielä suurimmaksi osaltsi myymättä. 

Estääkseen hintojen vieläkin suurempaa a lenemista, jos poollen t "ytylsi 

äkillisesti ryhtyä muuttamaan rahaksi suuria varastojaan, ja siitä aihe

utuvaa romahdusta ryhtyiVät maakuntain hallitukset tukemaan pooleJa 

taltaamalla ne lainat , mitä poolit saivat pankeilta selviytyäkseen pulaa

taan. Kun sitte vuoden 1929 sato lopullisesti tilitetti in, huomattiin 

poolien J~äneen suureen velkaan hallituksille, Joiden oli täytynyt suo

rittaa pankeille poolien puolesta takaaaanaa lainat. 

Vaikka ve~.rltkinoilla vallitsi laakasaunta päA't1vAt 
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poollt maksaa tarmarei11e ennakkomaksuna vuoden 1930 Tehnäeadosta 60 

senttiä bushe1ista. Ennakkomaksu osoittautui kuitenkin liian suureksi 

Ja poolit joutuivat Jälleen pulaan. Silloin ryhtyi liittohallitus niitä 

avustamaan. Poolit asetettiin yht ieen keskushallinnon alaiseksi Ja 

niille Järjestettiin yhteinen myyntikeakus e Hiiden omat myyntito1mistot 

Europassa. Yhdysvalloissa Ja i tä Kanadassa lakkautettiin. 

Vuoden 1931 vehnäsato uhkasi, vehnän hintojen pysytellessä 

innipegissä 50 Ja 60 sentin seuduiSS8 . uusilla vaikeuksilla. Se ennakko

maksu. mikä ollsl voltu turvallisesti suorittaa farmareille, olisl ollut 

niin pieni, e ttä se ei 011 1 riittänyt heidän kiireellisiin Ja välttä

mättömiin maksuihlnsa . Pitkien neuvotteluiden jälkeen päättlvät liittohal

litus sekä Kanltoban, Saskatohewanin ja .lbertan hallitukset. Jotka 011-

vat joutuneet rahastamaan poolaJa. että poolien Jäsenet saivat vehnäänsä 

poolel11e luovuttae8saan vali a kahden vaihtoehdon välillä, nimittäin 

Joko suorastaan myydä vehnänaä pooli lIe päivän ostohlntoihin tahi tallet

taa vehnänsä kuten ennekin poolin säillöihin. de lyttäen että suurin osa 

farmareista tulisi. kuten ta ahtuiki n, valitsemaan ensiksimainitun vaihto

ehdon, JärjestäytyVät poolit Jälleen ainoastaan vilJasäiliöosuuskunniksi. 

lokainen niistä Joutui kärsLn än suuria tappiOita . Saskatchewanin vilja

poolin lopulliset tappiot VUosien 1928 Ja 1929 V8bnäsatoJen myynnistä on 

nyt vahvistettu 13 milJOOnaksi , millä summalla tarmareille vuoden 1929 

suoritetut ennakkomaksut ylittivät sen t mitä pooli sai vehnästä Ja mitkä 

sen kustannukset olivat ollset. Mainittua w13 milJ. kuljetetaan kirjoissa 

saatavana poolin Jä seninä olleilta farmareilta, joiden kesken se on Ja

ettu peri ttäv ' si. Perimistä ei nykyisen pulan tähden ole yritettykään 

ja muodoatunee se myöhemmink1 aikeaksi. Toiset Jäsenet aai vat enneJclto_ 

maksua Vähemmän kuin toiset, Joten keakina si riitoJa vastuu elvol11suu_ 

desta Ja velan Jaosta on odotettavi88& Ja luultavaa on, etta tappiot Jää-

vät lopullisesti hallituksen käraitt6väksi • • lbertan vebnäpoolin lopul~ 
linen tappio noua~ee noin $7 milJoonaan Ja käynee sen samoin kuin askat

ohewanlnkin vehnäpoolin tappion. 

Preerimaakuntien farmarien aiko1naan hyYäasä vauhdissa ollut 

osuustOimintaliike vehnän m7ynn1n alalla on niin ollen Joutunut kärsimään 

va8toinkäym1siä, J 1sta se 81 voine a1Dakaaa llhiVU08ina tOipua. Liian 

suuret, hyvän aJan Jatkuai8~ Ja palaamiatoiTel011n pera.tuvat ennatttmat t 

vehnänoatoiaaa Ja yritykset eatäi hiAioJen alen"leta pltAaall& Yl1Jaa 
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Tarastolesa - tehtävä, mihin Yhdysvaltain Federal Farm Boardkaan ei 

P tynyt huikei.ta k yttöpääomletaan huolimatta - lien v t osaltaan 

vaikuttaneet poolien kukist isean. 

L i 1 t t 0 v a 1 t i 0 n toi m a D p i tee t • 

Edellä 0 Jo mainittu miten Kanadan liittova tion halli tUE 

Joutui preerimaakuntlen hallitusten kanssa toimimaan vehnänvilje iJäin 

avustamiseksi. Kun vuoden 1930 sato valmistui myytäväKsi, vaadittiin liit

iohallitusta m äräämään ja takaamaan vehnän hinta 70 sentiksi bushelilta . 

Siihen ei vasta valtaanpääseyt konservatl ' vl11en hallitus katsonut voivans8 

suostua. mutta pääministeri Bennettin vaika uksesta Järjestettiin poo

leilla Jo ennanmainittu yhteinen myyntikeskus, Canadian Co- operative Wheat 

Produoers JohtaJanaan hra John 1. McFarland . Hallitus sitoutui myös takaa

maan myyntikeskuksen pankeilta saaman luoton . ~yntikesku , joka vieläkin 

Jatkaa toimintaan P , poolian lopetettua toimintansa, liitto allituksen 

vastUulla. 

Viime marraskuunA 14 pnä selitti pääministeri Bennett edus 

tajainhuoneessa hallituksensa vehn polit iikkaa . V. 19 1 avusti liittohalli 

tus ,"ehnänkasvattajia maksamalla 5 senttiä bonusta vehnäbushelilta , mutta 

v. 1932 ei valt ion raha- siain tila .. enää sallinut bonuksen jatkamista . 

Vuoden 1932 sato oli huomattavan suuri. Siitä oli vi jas~illöihln jo vas

taanotettu 225 milj. bushel1a ja 175 milJ . myytykin . VilJasi:l.iliöy ti "illä . 

joilla on :t.:aDad s a sälli "tt aa 390 milj • . >uahelia varten , eivii.t kuitenkau 

vaikka niillä onkin tarpeeksi käyttöpääom , ole riittävästi pä omaa koko 

sadon ostamiseen. Pankit olivat halukkaat lainaamaan niille 75 prosenttiin 

ostetun vi ljan arvosta, vakuuta kiinnitys 0 te ttuun vehnä n , mut ta vaa- ' 

tivat. että joku suojaisi niitä vehnän hinnan vai telui lta ja vaksaDnuttai

si hintoja . Tämä t apahtuu, selitti pääministeri ennett, ostamalla "tutuu-
-

reja", Jikeuksia saada ostaa Ja Tastaanottaa vehnä myöhemmin, siinä Ja 

siinä kuussa, hintoihin , Jotka noteerataan jo s illoin kuin t ä llainen oi

keuksien el1 futuuri en osto tapahtuu. Tällaista ostamista , Josta hän käyt-
II t1 nimitystä hed ing" (pörssikiele s s' tarkoittaa hed 1n Jo hallussa ole-

vien varastojen mahdol11 ten m yntit i oi Qen korvaamista tutuureilla kei-

nottelemisellal, olivat siihen asti harjoittaneet ulkomaat ja ko.timaiaet 

mylly-yhtiöt J~uhattamista varten sekä keinottelijat. Ulkomaat ja myllyt 

ostavat edelleen, Joskin pula-a;an tähaen vähemmän kuin ennen, Jotavastoin 

keinotteliJat ovat ostajina hävinneet 
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melkein kokonaan ve 

niinen 

ar noil ta. lä~ llen Jäi mainit~u vehn pooll.n 

dian Co-oper tIv. Ihoat Produeere td a inoakai. 

Jota voltii~ käytt~ esa vehnän futuurien ostamiseen . en 

tarkoituksena ei ole. vakuutti " inisteri. pyrki hintoja märäile än 

ei " sekaantumaan t ar Jonnan Ja kya;ynnän lain toimintaan. vaan ainoae~1Ul 

turvat • etta venn' sadon rahaks1muutto tapahtuu hyvässä Jä rJestyksesaä • 

ftalli t us r htyi toimenpi t eisiin mainitun myynt iks skuksen muouostamise~silJ 

dbi ng" toiml &toksi val n s itä varten. e tt se Toi i hallituk en avul a 

saada ve . .nc.i.kau p 0 J eyn tym ..ll Ja sadon yydykei. 

ini teri 3 ennettin selitys Ja vehnäpolitiikLa ei ole 

tyydyttanyt en ~än farmareita kuIn liikemiespi i riäkaän. Edellisten mie

lest " on hallitus tehnyt a Ivan l iian vähän vehn~ hintoJen tukemiseksl. 

Ja~im " i set katsovat karsaln silmln siihen. etta valtio on oll enkaan ryh-

tynyt vehn~liikettä harJQltt &D , s ll1ä malni ttu toimisto toiminee nyky-

ä n kokon~ an b~llituk en vpstuulla. He viittaavat siihen miten Yhdysval

t a In hallltuksen sekaantumlnen viljakauppaan Ja yritykse t ko~trollolda 

VilJan hintoja Federal Farm Boardin kautta aiheutti ainoastaan sen . että 

vl lJake inotteliJat. Jotka ol iTat olleet suuria teki jöitä viljan ostaJina. 

sen maa i lman markkinoille toimitta jina Ja vi lJa kaupasta a iheutuvan rls-

kin uhmaa Jl Ja kant a Jin.a . vetäytyi vä t viI Jakaupast a kokonaan erilleen 

huom te ssaan mahdottomaksi kilpailla siinä valtion kanssa . He viittaavat 

myös siihen huikeaan t app ioon, minkä Yhdysvalta in Federal ~'arm Board 

Joutui ' rsimään voimatta kuitenkaan e s tää vil jan hintojen ro ahduata. 

Ja ennustelevat myö~ Kanadank1n hallituksen Joutuvan maksamaan suuria 

aummia ilman vas t aaT a hyö t yä . Hallitus ei ole 1lmoittanut Tl Jaostois

t aan Ja havi istä '\n sen enempää kuin että se maksoi Y\l.onna 1931 vehnä

bonusta 5 senttiä bushelista. Ja että ha llituksen viljakaupat eiTät 

vuonna 1932 tuottaisi t app lota a inakaan enemmän kuin mitä ede11isenA 

Y\l.onna oli maksettu bonusta. Sanomalehdet OTat luotettaviksi vakuuttami

ensa lähteiden mukaan tienneet kertoa vuoden 1930 vehn~bonuksen tulle.n 

maksamaan llittovaltioll. 19 mi1J . Mitä taaa ayyntlkeskukeen Tehnäkaup

JIIII poihin tulee . ovat sanomalehdet tienneet samallaisten lähteiden 
i / 

m an kertoa . ett ä myyntikeskuk en hallussa 011 . silloin kun poo11t 

lakkautt ivat toimintansa. vehnää noin 80 milJ. bushelia. Tämä TehDa.rä 

samoin kui.n m ti toiml stok~ . s11rt~ tesia s1all1ssst1 halli tults.lie, 

Jeka 011 ollut sen takaaJana. Tästa Tehnästä 011 aaksetta k.ak~r1a 
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55 sentt i ä bushelista. mitkä ain akin viime Jou1ukuussa olivat varastos_ 

sao "'Eällytyskustann "en laske ttiin niiden viime Jou1ukuussa tulleen 

maksamaan valtiolle 80 senttiä busheli . Niiden lisäksi tiesivät lehdet 

viime joulukuussa ostokeskuksen. s.t .s. valtion, ostane en noln 70 milj. 

bushelia keskimäärin 53 sentin hintaan b4shelin. Jos Kana~ dollarin 

arvo alenee vielä tuntuvammin tahi vi Jan hinta muutoin kOhoaa, mistä 

Väitetään olevan toiveita. voi tapahtua 2 että halli tus pääsee pienemmäl

lä tappiolla kuin mitä viiden sentin bonus bushelille olisl valtiolle 

maksanut. 

Vuoden 1931 vehnäsadon myymätön ylijäämä seuraavaa vuotta 

varten oli 131 milj. bushelia. Vuoden 1932 sato oli noin 431 milj . bushe

lia. Kanadan kotimainen kulutus 1932 arvioidaan 120 milJ . busheliksi, 

joten vientiä varten jäi kaikkiaan noin 422 milj. bushelia. Royal 3ank 

of Canadan l a skelmien mukaan 441 milj . bushelia. Tästä määrästä oli 

viime-kuluneen tammikuun loppuun mennes sä viety maasta 167 milj . bushelia 

jyvinä Ja jauhoina. On tehtyarviolaskelmia että Kana da saa t ästä mää

rästä myydyksi ennen ensi elokuun 1 päivänä alkavaa uutta s tovuotta 

328 milJ. bushelia, Joten maalle jä isi lähe s yhtä suuri ylijäämä kuin 

viime vuonnakin seuraavaa satovuotta varten . 

KAR J - JA KOTIELlINTALOUS • 

Ylempänä on jo esitetty tilastoa koti ä inten lukumäärästä 

Kanadassa 1932. Viime marraskuun 28:na päivätysSä . Kana daa koskevassa 

yleiskatsauksessa on esitetty tilastoa kotieläinten lukumäär stä 1928 

ja 1931 sekä karja - ja kotieläinta louden kokonaistuotannosta vuosina 

1927, 1929 ja 1931. 

Virallisia tuotanto t ilastoja koko vuodelta 1932 ei ole vie. 

lä käytettäVänä. The Financial Postin aatlma tilasto osoittaa huomatta

vaa tuotannon bruttoarvojen Vähenemistä kaikilla kotieläintalouden aloille 

edellisiin VUOsiin verraten. Sen mukaan oli mainitun tuotannon bruttoa rvo 

v. 1932 ja. kolmena sen edellisenä vuonna seuraava: o 
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19<::9 1930 1931 1932 
olo J. ldilJ . Mi,lJ . Ml1J . " 

iha- ym . eläimet 207 .3 166.6 95.7 70.2 

V111a 4.5 2.3 1.6 1.2 

ldeljerltuotteet 291.7 272.5 237.9 210 .1 

A:ananholto 107.7 95 . 2 65.2 54 . 5 

TurkiJCset 6. 4 . 9 4 .0 3 . 3 

Huna Ja 2 . 6 2 .6 2 .1 1.9 

Yhteensä 620.8 544.1 406 .5 '41 . 2 

Meijerit ovat 
suori.t t aneet 
maidontuojille 98 .7 84 . 3 64 . 8 56.4 

Kuten edellä olevasta taulukost a näkyy, oh karja-

Ja kotieläintalouden bruttotuotanto vuonna 1932 edelle r n vähennyt. arvol

I t aan, 16 % vuoteen 1931, 37 % vuot een 1930 ja 45 % vuoteen 1929 verraten. 

Suurimman osan nimikkeen 1 i haja muu t 

elä 1 m e t kohdalla olevista arvoi sta muodo s t ava t teura stukseen käyte 

tyt el imet . ~1930 suorittivat teurastus- Ja 1ihanpakkauslaitokset raaka

aineist aan $129.0 milj . ja v . 1931 117 . 6 mil j . KXIXJI mistä suurimman 

erän muodost anevat teur aseläinten ost ohinnat. Maast a vietiin 19~0 eläimiä 

4. 7 mil joonan ja 1931 4 . 4 miljoonan arvosta . 

P E K 0 N 1 Ja K 1 H K UN vienti kasvoi 6 , "60 ,000 naulasta , arvo 

vl,l milj . v. 1931, 32 , 700 , 000 naulaan , arvo .,3 . 1 milj . v . 19'2 . Suurin 

osa vi ennistä oli Englanti in . 

V i 1 1 a n t uotanto ~ määräänsä nähden li säänt ynyt, mutta arvoonsa 

nähde~ Vähent ynyt. 

K e i j eri tuo t t e i t a koskeva t i l a sto käsittää ,a1 jon muut akin 

kuin va in voin Ja juuston. Esim. vuoden 1930 kokonai smäär än , 272 . 5 mil

Joonaan, sisältyi meijerivoi '56,7 mil j ., kotimeijerivoi 20.7 mil J •• teh

das Juusto 18.1 milJ . ,erinaislä muita meiJerituotte ita kuten tii vistetty 

maito ·2 .4 mi1J., haihdutettu maito ' 5.0 mi1 j ., Jääkermaa 10.2 milJ., 

ym . yht eensä t 2l.3 milJ. arvosta . 

Edelläolevassa taulukossa olevat arvot ovat, 

kuten sanottu, bruttoarvoJa. Vahen~ällä niistä sellaiset arat kuin e· 

läinten ruoan ym. sellaiset kustannukset laskee liittohallitUksen tuotan-
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non netto rvon. Siten laskettuna 011 karja - Ja kotitaloustuotannon 

nettoarvo vuonna 1931 ainoastaan 164.3 m11 J . el1 241.9 milJ . 

väheD1laän kuin bruttoarvo. 

e 1 J e r 1 voi n 

tuotanto lisääntyi nxn vuonna 1931 edelliseen vuoteen 

verraten. V. 1930 oli tuotanto 187,751,061 naulaa. v . 931 

225 ,955, 246 naulaa, mutta al~mpien voinhintojen t ähden aleni tuotan-

non arvo 56.7 miljoonasta 950 . 2 miljoonaan . Vuoden 1932 ensimäisten 

yhdeksän kuukauden ajalla oli tuotanto 168,197,544 naulaa eli vähän 

yl1 6 % pienempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna • 
.....-

Voin tuotanto, joka vielä 1926 jätti v1ettiy1ijäamää. e1 

kalenterivuosina 1927 - 1930 riittänyt tyydyttämäån maan omaa tar -

vet t a. Vuonna 1931 muuttui edellisen vuoden lähes 37 1/2 miljoonan 

naulan tuontienemmy s lähes 8 miljoonan naulan vie tienemm deksi 

kuten näkyy seuraavasta maanviljelysdepartmentin laa timasta taulu -

koeta: 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

Vienti 

22,343,939 

26 , 646,535 

9 , 814 , 000 

2 , 696 , 000 

1 . 994 . 800 

1,400 , 000 

~ 1 , 180 , 00 

1111,'80, 500 

Kalen t eri vuoden 

Tuonti 

naulaa 1,173,857 naulaa 

" 99,748 11 

" 9,151,882 11 

" 11, 08,819 " 
II 16,801 , 656 n 

" 35 , 928 , 2 9 " 
~ 

" 8,606,055 n 

" 2,821,317 " 
1932 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aika-

na oli vienti 3 . 527 , 776 naulaa , vas t aavana aikana 1931 oli se 

8 , 820 , 080 • joten ~oin vienti osoittaa 1932 suurta vähennystä edelli

seen vuoteen ve r r aten . Tuont inumeroi t a vuodelta 1932 ei ole käyt että

vänä . On luultavaa, e t tä ne eivät osoi t a ainakaan huomattavampaa 

viennin enemmyyttä . Kanadan vointuot tajia on suuresti huole s t uttanut 

se , että Uusi Seelanti on ruvennut. rahansa a.rvon a lemmuut t a hTfäk

seen käyttäen. "dumppaamaan" voitaan Kanadaan . samoin valitetaan 

Ruotsin tehneen. Montrealin varastoss on no in 450 .000 naulaa vi imei-

sinä purjehdusviikkoina saapunut t a Uuden Seelannin vpita. Vuoden 
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valh,eeas& saapui Vanaouverlin 275,000 naulaa tulllvapaastl siellä polk

. keavien laivoJen tarpelk8i~ Ja äskettäin 250,000 naulaa . Uuden Seelannin 

voist kannetaan tullia 5 senttiä naulasta. Kanadan voimiehet vaativat 

sille tiukkaa dumpingtullia huolimatta 811 t ä , että se tulee oman brittiläi-

sen val takunnan alueelta. 
Kanadan voinvienti on ollut melkein kokonaan Englantiin. , 

Katsoen siihen, että maan tuotanto ei nykyään ole omaa kulutusta suurempi, 

ei huomattavampaa voin vientiä liene toistaiseksi Odotettavissa . 

tuo t a n t 0 osoittaa Jo pitemmän 'aJan sekä valmistuksen 
J u u s t 0 n 
että viennin vähenemistä. Kotijuuston tuotanto on pysytellyt virallisen ar

vioinnin mukaan noin puolen miljoonan naulan seuduiasa vuodessa . Viime vuon

na lienee se hiukan lisääntyPJt koskapa sen arvon on arvioitu nousseen 

70,000:.tä 1927 105,500:11n v. 1931. Se on kaikki kotimaista kulutusta 

varten. 
Tehdasjuuston valmistus lienee ollut korke immillaan vuosina 

1903 Ja 190 • Viimeksimainittuna vuonna vietiin maasta juustoa 234 milj . 

~ulaa . Valmistus on sen jälkeen jatkuvasti vähentynyt osoittaen kuit~~in 
ajoittaisia nousukausiakin ' V. 1917 oli tehdasjuuston tuotanto 194 . 9 milj. 

naulaa Ja arvo 41.2 milJ . IIITKI, v. 1919 oli tuotanto 106 . 4 mi1j. naulaa 

ja arvo 44.0 milJ. ja vuosina 1920- 1924 vaihteli tuo t anto 136 miljoonasta 

162 mil ,joonaan naulaan. Vuosina 1925- 1920 Ja 1926- 1931 on tuotanto ja sen 

arvo 01 . \, ... J.raava : 

)(äärä Arvo 
Mi l J. naulaa MllJ. 

1925 177, 1 36.6 

1926 171.7 26 . 8 

1926 144.6 30 .5 

1929 U8.0 21.4 

19~0 119.6 .0 

U4.0 12.6 
1931 

luuston aa&atav1enti on myBs jatkuvasti vähentynyt, kuten 

näkyy seuraavasta taulukosta, Joka oaoiltaa Juuston vientiä maaliskuun 

31 p. päättyv1n& tl11~0.1n& 1904. 1926 Ja 1926-1932 seka kalenterlvuo

den 1932 yhdeksanä ene1mallaanä kuukautena: 



- 20 -

J.rvo 
UJ. naulaa Il1lj . 

1904 234 .0 34 . 0 

1926 166 . 0 21 .1 

1928 117.0 21 .1 

1929 126.1 25.2 

1930 103.4 18.3 

1931 89 .1 13 . 0 

1932 95.7 10. 6 

Tammik. - syysk. 19.31 53.7 6 . 0 

Tammik. - syysk. 1932 62.3 5.7 

Juuston Viennistä, josta 1928 oli 01 ut noin 12 % Yhdysval

toihin Ja 85 % Englanti~n , oli 1932 Yhdysvaltoihin ainoastaan vajaa 2 %, 
Englantiin yli 95 %. 

Äanadan suurimmat voin ja Juuston tuottajat ovat Ontarlon ja 

~uebecin maakunnat. Vuonna 1931 oli Ontar ion osuus koko maan voi tuotannosta 

34 % ja ~ebecin 31 %. Juuston tuotannosta oli Ontarion osuus samana vuonna 

74 % ja uebeoin 23 %. 
~uebeoin maakunnan maanvilJelysdepartmentin näinä päiVinä 

Julkaiseman tilaston mukaan oli sanotussa maakunnassa maidossa olevia leh

miä viime kesäkuun 1 pnä 704,600, ant aen maitoa 13,436,800 naulaa eli kes

kimäärin 19.07 naulaa lehmää kohti päivässä. Kuutta kuukautta myöhemmin eli 

viime j / ulukuun 1 päivänä 011 maidossa 540,550 lehmää antaen maitoa 

5,675,000 na~aa päi vässä eli 10.5 naulaa lehmää kohti. Lypsylehmiä 011 

j oulukuusaa,19 31 kaikki aan 896 ,700 ja JOulukuussa, 1932 891 , 600. 

• a i t 0 k a u p p a , 

samoin kuin voin Ja juu ston valmi stuskinfon suureksi osaksi 

ostomeijerien hal lussa. Montrealissa~ jossa on noin 1 miljoona asukasta , 

maksetaan tuotta~alle, joka saa maksaa ahdin, maidosta 1 , 35 sadalta nau

lalta eli noin 12 gallonasta (gallona on 3.7853 litraa). Kuluttajat maksa

vat siitä 10 senttiä nelJännesgall4Dasia. Winnipegissä määr ättiin p1tkien 

riitOjen pe~~8tä viime syyskuun tuottaJi lle suori~ettav.~s1 maidon(rasva

pitoisuus 3,5 %) hinnaksi $1.62 80 prosentille ja 1.17 20 pr osentille 

tuodun maidon lBUds:bä e11 keskimäärin 1.53 sadalta naulalta. å?,tiin kan-

nettuna makaaa aaito kulutta jalle 10 senttiä Ja maitokaupo1ssa 8 sentt1ä 
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ntarion maakunnassa toLsituttaa maanvilJelyaainisteriO 

parhaillaan. aaidontuottaJain vallt ten Ja protestien Johdosta tut-

k~6ia .aidon hinnoista, Ja my08 ebeoin aakunnas kuuluu n1i-

den Johdosta ankaroita vali tuksia Ja valtlon väli intuloa vaaditaan. 

K a n a no l t 0 • 

~ SliplkarJan l ukumäärä oli Kanadassa kesäkuussa 19~2 

)
katkklaan 6~,080,200t nl1stä kanoja o9,B~G . 800. edellisenä vuonna 

61,672,000. Si1plkarJanhoidon t~otanto kä~tetään melkein kokonaan 

kotiaaiseen kulutukse n. He in k. 31 päivänä 19~0 päätt~een vuoden 

aJalla oli munien tuotanto Kanadassa 303.~ ml1J. Ja v. 1931 311.9 ml. 

tusinaa. Maaban tuotiin tilivuonna 1930 2 .9 ml1J. Ja 19' 1 0.2 

mi1J. tusinaa Ja vietiin samoin» vuosina 1.2 milJ. Ja 0.2 milJ. tus1_ 

naa. 

K a & n v i 1 J e,l 1 J ä 1 n 0 s t 0 k Y k Y 

The Finanoial .Post on toimittanut laskelmia Kanadan 

yleisestä ostokyTystä vuosina 1928-1932. Niiden mukaan on Kanadan 

tuotanto ollut mainlttuina vuosina seuraava: 

B r u t t 0-1928 
tuo t a n-Mil J . 
t o. 
Kaatalous 1.905.3 
Jletaätalous 47~.6 

Kalastus 70,7 
Jleta sty. 16.6 
Kaivos-
teollisuus 308.3 
Sähkövoima 143.7 
Ka1ltkl muu 
teoll1suus 
Ja rakennus-
to1.1llinta 4,387.~ 

Yli\ee aä 7,305.5 

Vähennykset 
käytetyiStä 
raa.4a-ainei s-
ta ~. 3,182.9 

1929 
!H1J. 

1,729.8 
495.6 

70.6 
16.4 

352.3 
157.5 

4,802.0 

7,624.2 

3,077.5 

Kalkon teo 1-
llsuuAon 
nettotuotanto 4,122.6 3,946.7 

Ka1ltklen 
kv.lkulal*os
ten,yleisön, 
kaupan 111. pal
veluksessa ole
vain nettotuo-
tanto 2,219.1 •.. .,i. 

1930 1931 1932 
Jl11 J. <J ' YiiiJ. LlllJ. • 

1,346 .4 945.0 862.1 
440.4 332.0 193.0 
63.7 39.7 32.5 

9.9 6.6 5.2 

325 . 2 276.4 221.7 
164.8 165.1 142.7 

4,009.0 2 ,900.0 2,111.9 

6,359.4 4,664.a 3,569.1 

3,142.5 2,158.0 

3,216.9 2,500.8 1,909.1 

1,132.1 1,349.6 1,060.1 

II 
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Takaaalt. ede1lAo1eva' .aan kaiken tuotannon nettoaä~ät, 

Jotka 0801t avat koko väestOn 08to~kyä kunakin vuonna, maan in 

vuoden asuka81uvulla~ saadaan o.ollarimäärät, Jotka osoittavat maan 
I 

ostokykyä kutakin sen asukasta kohti kunakin vuonna. Silloin 8aadaan~ 

tulokse~si. että ostokyky oli kutakin asukasta kohti v. 1928 $645. 

v. 1929 $592. v. 1930 $485, v . 1931 $372 Ja v. 1932 $292. 

Todellisuudessa eiYat .edelläolevat n'Ulllerot kuitenkaan o

soita maatavilJelevän väestön ostokykyä henkeä kohti. Vuonna 1931 oli 

maassa 728.664 fannla. Jo111a oli yhteensä 660,720 omistajaa Ja vuok

ramiestä, toisin sanoen maataloustaloutta. ' aatalouten kaikesta 

b r u t t 0 t u los ta tulee kutakin maan,vi1Jely_staloutta kohti '" 

v. 1928 ,2 ,882 , v. 1929 ~2 .768~ v. 1930 , 2 .037, v. 1931 1.430 ja 

v. 1932 1 ,260 . Jos laskemme kutakin maatalousperhettä kohti 5 henkeä .... 

maaseuduilla Ja varsinkin Q,uebeoin maakunnassa ovat perheet suuria,

tulee maatalouden b r u t t II' t u los t af ja muuta tuloahan ei maa .. 
~~~ . 

talouksi11e yleensä ole. i l.etU kohti v. 1928 576, v. 1929 554:, 

v. 1930 $407, v. 1931 $286 Ja v. 1932 252. e11 vähemmän kuin mitä 

koko maan kaikesta n e t t 0 tuo t ann 0 s 't a tulee kutakin 

'maan e.sukasta kohti. Haatal~sväestön ostokyky on ' nä in ollen huomatta

vasti heikompi kuin yleinen keskimää räinen ostokykY. 

Sijoitetun pääoman Ja velkojen korot eivät ole laskeneet, 

eivät myöskään verot; muut kustannukset ainoastaan vähän , minkätähden 

maatalousväestö. varsinkin viljan kasv&'taJat ovat Joutuneet ankaraan 

pulaan. 

llontrealissa, helmikuun 25 päi,vänä, 

hur1 Julka,lstun til.aa\on mukaan on Kanadap koko väestös
tA lO,362.833 ,f8ta maaB8U~~e8tö& yhteensä 4,792.135 henkeä. Näistä 
On :'IUmei.l1a ela- \Il-.talous ,~'Oä 3,289,50" eli 31.7 tI- koko väes
tÖ8ta. ".. Ja'ume he1dln l~).Un mhtjlloutuotannon brut'totulon. 
Ja .~tatul~aban e1 maata~estol1ä ole. saamme maatalousväestön 
'J~ , U t t 0 ~~ 1 0 k. i vuonaa 1932 t262 ' henk8 kohti. 
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ALKAV TILI '1 OTT 

Kanadan t 0 - ja 11a.O rvioeh10t s ns i t evan h tiku 

paiv ~lkaTaa tilivu tta varten asite t iin tk. 21 

parlamentil e. eh t ä ensi 1 h ~sti selkoa maai l man t 10 delli esta 

asell'ast Ja n teol 1 uus ja kauppa on saanut 

': .... rsl alI anpulan JOhdcst "asiallisesti samoi n kuin tkin JOhta 

Tat t~ot&nto t, ~ ett dan ulkomaa 

s oriu~ut pula- ajan vaike 'sista Ja ett 

uppa on suhteellisest1 hyvin 

sen luotto Ja maks 'r on 

pysynyt h-1V!i.nG , t e i r aministeri -". • Rhode~ ensin se koa kul van 

~aa11skuun 31 p . päättyy tilivuoden t loks i sta . änen esittäMiens n -

mero! en m an , Jo t ka e1v t lu nn llisest i ole a 1 an 10 ulliset , ovat 

liittovalt ion va r sinaiset t ot t P ttyVän tilivuo * 310,817, 0 

Ja varsinaiset meno t -64 ,4 5 , OCO , otan vai11inki on ~ 53, 08 , 000 , 

ihin tulee 119 ä limä räisi menoja , etu,~ · s ty' ttömain avustuksesta 

Ja vehnb.bonuk esta , 49,09 · , 00 sek valtion omis twnan rautatieverkoston 

ta pio 53 ,422 ,000, joten n t pä'ttyvä tilivuosi on li8 t maan vel-

kataakkaa 1 6 , 122,000 : la. ~ tion aktiiviset varat ovat tämän un 

saa s se 1 1s1 eri kuin saatavat 

Xreikalta Ja 1umanialta • 3 ,494 ,000, saatavia omiss one lta 8 

ot11aiden Ja 1e1se1 iä asu 

v1su e1 i ne a1va taatt . 

srahasto1ta 47 . 755 , 000 " j oiden akt ii

an p ivän tekev t vaIti n velat yh-

teene 2 ,990,315,000 , mistä ulkona oleva setelist · 176,200 ,0 0 , 

erin i et va utua- Ja eläkerahastot 97,542 , 000 , e r äät muut rah~stot 

18 , 642 ,000 j a vakautettu valt i ovelka korkoineen 8 , 651 , 868, 0 O. 

äin ollen on valtion nett ovelka ;;r 2 ,599 , 089 , 000 . Ei- akt iivi s e t vara.t 

OTat yht ens 1,786 ,628 , 000, nilst suorituks i a valt ion omistaman 

autat i everkoston j a kaupp l a ivas t on pUOl esta 670 , 894 ,000, satamakomis

s i oni t 4 53 , 488, 00, pääomasijoitukset rauta teihi n , kanav1in Ja Jul

kis i i n rakennUKsiin 931,471. 



t l11vuott varten e81-

1 J t arvioi u. t P t -

t Vän tilivuoden verot s - ym . tul ope. te en muka s e 'aavae ti : 

V ero t 1 

u u t t u 

o t : 

1'ul 1t 

Ake lsit 

Tulovero 

yntlvt:"ro 

a1ma ym . 

1 ° t: 
Poe na1 t oe 

Ko r kotuloja 

lt 

Tulo j a yhteensä 

arct 

... 7 , 00 

38 , C0 , O(;0 

40,000 ,000 

26 , 655 ,000 

$ 30,100 , 0 0 

11,400 , "'00 

i 35 , 655,000 

o 35l , 575 , OOC 

.. 287,230 , 00 

a r 8 i n a 1 s e t m eno t on arvlo'~ ~ 3 9,42 , 0 0: 

oten v Jaus on 82,199, 0 0 , mihin ei vlel sls 1 yllmäär ls18 . meo i 9-

ta a1heut VQ vaJau.s . 

Varsinaisten meno en aihe ttaman vaj auksen peittämiseksi eh-

dote t aan 0 - a enoarviossa sek enoj en su 1stami st , ett tulojen 

mistä. I 
enolsta on kuluvana t i l i vuonna l a kettu 238 mllJ. olevan 

sel ais a , joita ei vo i da vähent ää , kuten vaI t iovelasta ja eI kemääräy~sis-

tC4 joh tuva t I ja 145 milJ . , joih i n vo i daan v ennyksl tehdä . 0 menoarvio-

eh otuksess& 0 i otettu huo 100n erinäisiä vähennyksi edelliseen vuoteen 

verraten , jOita vol daan i l man parlamentln suost umusta panna t oimeen . 

iiden l isäksi ehdotetaan XII tulo- ~a menoarvi oehdot uksessa l pr osenti n 

eli 14 mil j oonan v~ennystä to lmeenp~tavak8i nl1s8 men91s a , Jo18s_ 

v ennyk8i vo i daan tehdä . Nämä väheDnY,kse t koskeva t vi rastOjen Ja vlrka

mlesten palkko j a , el kuitenkaan samal l a prosenttimäärällä kalkkii n den , 

vaan silmällä pi t en 8 t" Jen aikaansaamista väh l mm l1lä häi rl r. 1l1 sekä 

hen.k11"kunnalle että hteiselle hyvälle . Tarkoit s on myöskin t oimeenpanna 
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valt10r ~ lnat Q - j a kon torltar lkekustannukslssa s ekä 

o?a tie j S~ 1 1 os t n 

a ve ~sessa rajot .amal a 1 ~n et t~ he voivat 

ainoas t aan Joko e1 s 1 1 v 1n sen mä -

r' mink he idän el" eens on vaa p lkka a mpl. 

" ak1n toivotaan sä!!st 

-:enotirviosse 

rautat t en he. linnon järjee ely tä. 

t ole kui ennan 

laekettu 14 miljoonaa s - 'xer~iksi . N in 01 en j~ viel~ uhkaavaa a 

var inaisten meno jen va.ja " seata 82 miljoonas ta täy ettäv ksi 8 

i j. ja sen t i:t.y tt i seksi e i le ollut H :.i.än m t keinoa kuin tur

v t~ 1 i ' v erO t u k e e n , j o~~a arvioldaan tottavan 

n~ln ~ 70 mil " Joten yliJ ollsi v Z milj. Ylim är l sten meno

J n aihe tt n v auksen peitt laeksl J i siv t mainitut ~ mil " 

e 1 o tt~ siihen , et t v h lnenkin parannus ylelsess 1 1 ke-

~l < saä antaisi li8 ä tuloJa.? omamenot on menoa vl os a supistet u 

7,166 ,000: i J m~ut ylim '> r 1set meno t ~rvioit , 00, CO : ksi , 

niihin tulee l1s ' J~s1 ra tat1ever' ostOD rv1 itu t ap :;>io 4 ,94 ,000 , 

yht88,naä y 90.l07, ~ OO, joten jos a jat elv t parane , n t alkavana 

tllivuonna j ~l 1 ~eitt~ätHn Ja s11s valtlon velkaa 115 äV~ kokona ls-

vaj s y eS , l07, OOQ:ksi . 

~ ' ell~tilnittu $ 70 miljoonan tulo jen ~is' s ehdotetaan 

tulo- a menoa vi o sa s atavaksi ikaan lis 

.tt v lillt i ' veroja. 

' 11 ' sek' s oranalsia 

T 1 0 v er o eh otetaan korot~t~avake1 s euraavasti: 

t1ö i~eD Ja os keyatl iden ulovero 1 2 prose t s ta : 1/2 

prosenttiin. Joe yhtiö tekee yhteisen tuloveroilm01tuksen omast ja 

tyt ' rl11kkei ttena tulost, on vero 13 1/2 % • • : kylnen verova a s 

2000 : t eta on po18tet~u. samoin 5 prosent1n lisllvero. 

Yksityisten suoritettav tuloveroa lis t 'än sek vero

vap an t on r Jaa alent malla ett veroa korott alla, Sen ka tta , 

ett verovap n tulon raja on alennettu na~m1sissa olevil e 2 ,400:sta 

~ , OOO:1in Ja yksinäi sil1e , ~0 ·sta 1,000:iin, jout~ huomattava. ' 

joukkO sellais1a , Jotk,a tähän e «;1 ovat na ttinee t verovapautta vero

velvoll isten joukkoon. inoastaan no1n 14 ,000 ~nad yli 1 m11J oo-
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naa t& a~'ta ~a a~ nykyäan ulove~oa. erovapautta lasten ym . suku-

laisten tähden on m öS vähennetty 50C:sta 400 : iin . 

Seur va taulukko riit t bDee antamaan k sity'sen ana an 

tuloveroaatei' osta aek nyt ehdotet ·st korotuksista . e oso ittaa sel

laisen naimisls a olevan henki ·n tulove~on, ol la ei ole laJs ial 

=rykyinen vero 
t 

2,000 

2,1('0 

2 '1"'00 

2 , 500 

3,000 

5,000 

6,000 

10,0 0 

20 ,000 

50,000 

100,000 

200 ,000 

300,000 

4 0,00 

600 , 000 

8 ~O 

1,000 ,000 

2 , CO 

12 ,00 

58, 00 

9.8,70 

354 ,9. 

1,730 . 40 

8,962 . 80 

25, 248 . 30 

7,85 .• 0 

U4: ,5 . 00 

163, 308 . 60 

66 , 658 . 00 

371 , 65 , 00 

476,658.00 

Ehdotet':u vero 

.. .. 
3,00 

12,00 

15,00 

30 , 00 

1 20 ,00 

18 , 0 

546 ,00 

2 , 1 73 . 50 

10,0 69.50 

2 , 4 7. 00 

72,18 . 50 

121 , 978 . 50 

175, 69.50 

1,931.50 

9 , 531.50 

527 ,131.50 

:L.. i s ys 

. ... 
3,00 

12 , 00 

13 , CC 

18 ,00 

62 , 0 

90 ,30 

1 91 ,10 

443 . 10 

1 , 06 . 70 

2 ,198 .70 

4, 328 .10 

7, 444 . 50 

1 ,660. 90 

25 ,273 . 50 

37, 73 . 50 

5 , 73. 50 

Katsoen yle iseen tulo jen vähenemi een ek s iihen selkk an , 

että 3 a t a . 081) on er lad maakumsisea ori tettaTa my s kun-

1& TeroJ&~ e1 m1n1atarf odes pl t t mahd llieena 

h ttaa.u empla korot 1&. 

Sen TalT lae, .. i, .tt: .h tij Ja S orit-

lT1.~ se omlst 

ta. 

. i kist korkomaksulsta Ja Jako-osingois ta , it 'una a1ai-

et. &1lar1 tta ~ &n ulkonuo1e11a asuvil le, on suoritettava 5 nrose t l 

TerC' . Samoin oa U" vero ikla .. alai.8_ 

aoa1lam18t& 
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t a Jto jako- osu\1ks1s , : t1ca 'ana<1 la1s ten r.:a~{saj a1n on na'.r.settava 

.' 61 0 aan t ah i va 1htoebtoi s e ti komaa n r ah' 6 a jot'a no -

t~t ~ ore~an rahassa , jonka kurss : n -anaaan doll r in 

:...m': !.!!\ !.n1ttu !Il"'U':4, 3 on t..h<1·t ty et · s s 

ii t kana lais1a vas t ,jotka om1st va t j oko yks inoma an t ah i va ih

t oehtoisesti Yh sv l t a 1n r~ a suor i tettavia rvopa erei t ja v a -

t i vat 0 ko e s a ja voit 0-

e i s 

sienea s~orit ami ete ~erikan dol la-

::;:d 11 init t j en tuloveron korotusten on arvi oitu tuot a -

v 28 milJ. 

n t v e o. 

'yk;yi ne 6 11 asentin . ynt1vero 'lys··te t!.i....n . t ta ka ikki 

t Ta tukse t 5ii t po s tet , paitsi s oke i h ito iss val mis -

t e t , t tav r a t . odote aan tiveron lis~~ t yv : 18 l 

20 mil joonal l a dol 1 ril~a . 

A k s 1 1 s 1 t . 

T r keän 118 t t ee mu d06t va t t ulo- Itenoa'vio-

ehdot s en aan kor t e t t aks ii it • • une den- a ihonh itov~1mi s te11 -

le eh otetaan 10 ~ osentin e r1ko i s aksii sia , a t on ko- j a e1s ' r enkai l 1e 

5 prose t l , Y per6 s i paperi 1 8 2 e. ti 00 leh e1 e , a eros s ! l sy i l -

le 5 s entin 50 ka pal e.alta. a 80 e Y.an sa valmis t etulle 

että maahan tuodul1e, 2 sentti ~ naulal ta . T~sin sokeri k i1s10 arvi oi

daan antavan 18 ~ 20 milJ . do11 r i 

~ t t ömän m 11 avalmlstee 

gal10nalta J ~ l a s a l lra pl n . m 11 sailr 

o .uen valm1stukse en t arvittavan ek trakt1n 

ehdotet an 25 eo tiksi 

J a mu se lals en 

keli i 50 se tika l pa 1 

Le1mavero ulotetaan nyt myös 5 ollar1~ 1ene p 1n shekke1-

hin , makaumäärt!.yks11n , post1m ~ksl1n , mat kuataJa1n shekke1hln " 

1 t Jcä t ahän aat1 ovat olleet s1Uä vapa"_ 100 poi kkeuksen muodos ta

vat me Jerlen shek i t Ja ~aksul1put. 

! u 1 11 m a k s u t . 

Eb~o tetut ~ tokaet 1~s. tulli t akaaan ovat verra t ta i n vähä1-

31 , e~~een .elvenQYkal Ja vähennyks 1~ . Tärketmmät korotuk.et 
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a s11" i:1s u uatt ta 

.-- otteita . 

n se tul ien kant koskeva 

utos, joka koskee ~1 r~!~ puntaa . Tahun as~i on punn n a 

nHn 4 . 40 . y'" 

r~tty t" . ~2 ~ iv~s ~ 4 .25:"91, m k~ on t arko tet~ d1 e ~~n 

t v rain maahant - tia . 

E !') g 1 ann n p u n n k a u ... t a 1 n n r- a tl. b. -
1 0 s t u 0 t • e 1 d e v 1 e n 1 v t n. " 

'f'\J.lo- j a mer.Qa vi n t1.te e tti mlnis er ~hodes 

er eh otuksen, Jo a on he a.ttäny suurta ota a jonka er' 1 tysth. 

ja t .... . eytt:.:. e 1e a1iarv oitava • 

nadan maa lou tuot eiden Ianti n on vA1keutt -

n t s e seikka, ett t saavat maksun punn . a, mistä On ollut je -

rauks ena, ett· he punnan arvon alene isen tähden ovat ss ero uksena 

menettänoet koko sen edun, ~itä he prefe enssien nojalla vat naut ti

ne e t , jo~a enen~~ln . Toine~ haitallinen seuraus on 0 Iut e , ett~ 

vienti 1ikkeiden t tynyt kursa vaihtelui den pe asa s ori~taa Y~na-

ot a Jil1e 1 aisemp1~ hlotoJa 1n mit he olisiva t voineet suo-

r ittaa, os kurssi 011si 0 1 t p' yv ' i nen. i en ep ohtien 01 te.-

m1seks1 es t e . ny t tulo- Ja menoar v oehdotukses sa, ett '· muodos tetta1-

s iin er tyi nen m a 10 e1 loe akaa uttamisrahssto, joata suor i tet

taisiin erinäisten maataloustuottei en Englant iin v1eJ11 e s e er o,mink 

Zng1ann i ssa saatu hinta, punta p~ivän kurss i an . :.a.n dan do11a e1k ... 

s 1 u tet tuna , J ~lle punnal1e täm ehdo uksen • an "'4 . 6C :kai . mä -

kurss1n. ~o 1s1n sanoem käaitt ä es t YB sen , ett pun-

nan kurss i m~J.r tt is11n kysymy.ca e ss.a olevaa tarkoi t u ta var en 4 . 60 : ksi 

J et t ä Jokaiselle ykaess ' 01eva1n tuot t e iden Englantiin v1ejäl1e 

taa t ta~s 1n punnas ta m lnltt kurssi s oritte.m helle v kaann tta-

m1srahastosta ero s en Ja hänen päivän kUrss i n mukaan saa ansa do1 ar1-

o ärän väli1 , niin että Jos hän sais i Bng1anni ta saamistaan punn1s t 

kurss1n mukaan esim. va1n 4 . 1. punnaat&, maksais1 ~ahaste hä-

ne1l. er01tuksen 0 . 45. l'älla1nen ko U8 01181 samalla sekä erälnla1-

nen bon s että auttaisi EBnadan maataloustuotteiden ~ttaJ1a paAeem 

nauttimaan Ottawan sop1mukaen ~ntäm1Btä ~eterenBBe1stä J vapau.t&ial 

hinnat kurssiva1htelu1den haitoista Ja samalla orottai81 maataloust ot-



t~1d v! t t:..a. li l1he tt _ se e1 

<1oE' 1 e 1 t ;men mukaan 

n JUU'l t sel u1' :>puole e 11 ... ' tav sti sen"';"h.i.t?l , että 
h II tus on u ettan t vil ' el i ~ 1 t ... . ve Ia 
::\' 's',cl' . ett:;. h 11 t - h 1ub.a esit '<se d.:in edi s t .. yal!' lise v ata-

lr er silrt st n nl) 0'1 e~ n aa alo e~ kann 11e. 

::11 tä aata oust",ctte t elta e~ell 3elostettu nslt s 
koskee , 931 :!lil j one Ja 1 

24 . 0 m11 oonan b.rvosta . Su~im~ t e ... t el iv t ~u to 1 31 

1932 8 .5 ril " ' a~ryu. ttu ka a 19Z1 ~ 5 . 2 ~il . " -.32 

ekon Ja' nk:ru :9'" ~ 1 . 5:ni " 1932 ~ . C ,U6.j . , el " jme 

~il " 1932 4 1.3 milJ. , t 931 • 2 . ~ ,:,11J • • 

Jos punnanlX kesklm~är l aeksi kur Giksi ~ sket an 1932 

0:1s1 vaka tta isr'ha t 

O. 0 el1 15 -: , a roain1 t uJen t uo t te l en ~m 0 viennis t ' m nl ttuna 

vuOnna n n 3 . 6 01 

om61le oli 1 ma i n1tt vakhut t ~1 sraha to erki kae t 

sen kau t t a , e t~ s e ~ ttals1 ad ki l a ilemaan ~ orr.en kanssa'~~ i -

nl a r kki no ll 'a et p s sa eko 1n Ja j u tr"ln vi e l s s " . 

vo i n vlenti '-: adasta Engl ant iin on 1van v ä ia t" e1k 

11s ä s t ~ 11ene odo tettavissa. 

1en a 

omat t avampaa 

Tul o- Ja menoarvi okeskustelu alkaa , =l~me t 1s sa n in 
.p 1vi n • 

A r v 0 s tel - a . 

na dan sanomal ehdistö on ottanut uude t 0- a menoarvio -

ehdotuksen vastaan hil l itys ti Ja pld t t ä tyv 1 a11s tuvaie de a . 

e s e i kka. e t t t 0- Ja menoarvioehdo tpsta. ylimäar 1eet menot huomi

oon ottaen. e1 ole yoltu .aattaa tasapainoon, Ya&D lupaa .e edell .. n 

suurw. nJauat& ellet talO1l4ell1nen UlaIme b.YYln huo-.tUfta'U pa_ 

l"&IUt. ura"tAl. huolutulaleta. lIa1m. The J'1nano1al Poet Yl1""aa .Ullen, 
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BRITISH FIRM 
RAPS CANADIAN 
.INTERFERENCE 
Timber Dislribntors Answers 

Dominion Protests 

SAYS PATIENCE STRAINED 

Imports of Soviet l"mber 
Defended on Many 

Grounds -
CC&nadlUl Pre ... Cabl • . ) 

London • .t:ltCt'mbfor a. "Tbvoo 1. 
hardl, • Q)tmbfor ot lbe BTltJ.h tlm
~r tr&de, no matter bow lmver
laJJy·mlnMd. "he. pat.Jen .. II •• no~ 
btt>n atralMd 111 tIIIa C&DI~ ot 
IDten'lntlon In tila bualnea ot tbb 
country 1I'h,Jcb .1 .ur,J, wttlIDut 
preceden ," decJ.~d • ltatement 
l .. ~ lo.u.bl by Tlmbtr Dlatrll,..-
,...... LiIIIIle4. . 

ThI. Ja tIIe _latina "lIlcIl ..... -
'1.. practlc&ll)< aII a_ lIIIaJIer 

.... C. I~" ... 
'ru ..... ..,.tIIt~ ....... 
... "t ........... ., 1M ~ 
1.... -'- ..... 0IuIatIu0 ...... 
........ tlla ....... 
~ CONUtUtllll-"" .. 

. '. .1>"'" --:-;.. .jo .~ •• 
........ ,. . r.... '. - . 
.. .• l!j;.; .. '-r.',. , 

,..'" ' .. "l-" - . !' . . : 
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k_ tlJ'$t IT'>unlJ foI' 
C8_tan ...... p1.Jnl. tila R 

nlle 11%1. hae ... !IIn.. t1m .... 
'" prIaN ta:r "'Q" tb 14\ of ber 
prtae_' eeJDPf!Uto.ra. In ,. tftllf'nt 
"I~: "Tt.lIu. un ""'"ll' .. t ...... com
modi!lH. •• r-l).I'04u<'04. r"r 
w1\ b. BuMla 'WU not .. Jnl!, .... 
• POnsJbIot. an4 Um r prit"d r,u ) ar 
by y r. but to a 1" ~x-tf'nt l.ban 
tho. ot man,. otbt'r oommodHJes 
af whlc:b R -ia ~·u nol .. proouoer • 

.,t wa.a not W. tH about M rcb of 
U3l tbat t bottom af lb~ ma: .,.t 
~'U l'f!ubed. 'I' "'"" ne. Euro~.n 
prlce- a am'" J1I::m unerat tV6 to 

f"~n .nel Ft e~ttDot be con-
Le tr-4. A.... n .. '. -r h.ad • mut· 
mum ~Ut • pr in toroe reCIPluly 
In order te p~" rn prodvction bf1n,. 
undul1' Umu1.'''''' by the. auracUon 
or J"(,~_ i\'. J\rotlu. 

" Th" m.atlt~t 18. bon\°t't. Jlable to 
~ome un \Ie<! o,,·ln. to tbe mue:b 
lo"'~r IfJYfJ ot C.anadla n pTIC#'~" 

fUoprdln, \1\.. Roond "roun(! nf 
tnm"talnl. .. d«,-claratl?n tb t Hu t 
pJa.c. on th'!' markrl" the J'l\orn .. nt 
4'l1W...t!\" 'M c: Ilnt",', t~ · I In
nual 'requlrun~nt.&, Ttmf"f'r D1. tr lb't!· 
tor. d~rl'l.nd thl. !.I Ina('curA r(t. 

, dmtUfi'Öly U,f! Vthol- Ru- Uln 
import fQr tbl' ,..,.ar--aboal 2$ ta 110 
J')fr ~nt of th.e totat Imporl- l. 
UndpTl\"rftten At one lime ror lh., 
v~ ... y 0 it'et ot permltJ ioa orderly 
&boorpl!on of AO..at •• ~QuJred by 
tb markltt." .. t4 tbe .ståte.rnf'nt. 
"The prompt cJe:o:rant:e a t RUSl1an 

~lO~:~:~rl;~ •• hfP:~; 1: ';:~;;; 
!.eatu.re 01. tbe t:a.de 1n p r e-"\I,1u 
Yf&rl. 

llI.PORTS EXCESSlVE. 
"lt ta now appa.re-nt tl'.Ie Rnuan 

quantlty In 1929. lUO IUtd 1181 "' .... 
sllchti)f e1oenlve. Tbl. may oon
celvably h.a\e .ect~rat Ole faU l.n 
prl, Ilf.ng oC the .Rusa1an quan
LJ ty In thoae } ar, on •• Qm~wh.t. 
l OO hJgh I \ 'tl Wtt fll apart from undue 
optJml.sm, onl)' rendered po!R!tll be
c use lht'l impor t n wer~ nOl yet 
unlt<'d. Thfl pre~nt unll~d body hu 
pro\-ed luelt powe.rful enougb 10 In
lat on ll.a V~W. 1n pgard to the 

Quantlty prr-\'a.tU.n" a.nd ro lJmlt the 

limpon. to a, nguN not Ukelv to pro\'e 
excenh-e 10 .ny conceivable mar
kf't de .. elo11m~nt." 
R.g~lng th. C8nadlan ... I • ...,nee 

to the "Iall a.nd rlJ: " clauR af tbe 
a.cr tm Qla t OI"' RuYlan fhnbcor lm
port. tbe .t.a.u~ment uUl tb se ~-

t tai~~la~ N~!~~~~n~o ~~.dl: 
and Flnnl b coml"',IUon. The Can
adlan price. le\'el t. ouLa1de the ~ope 
of III oJ)f'ra.tlon, R dUCUO D ln p rice 
-"ro \'ided tor .ln the tali claU56 ta 80 
Urolttd tbat ,,"en I! t IM fuU reduc-

~~?:l').CI~~ ~~~~V:O~ira:r.~~:"J:: 
prte~. wou14 lUU re.maJ.n b~her than 
ca na.dJa.ft price •• 

"The In=ued Importa Ctom Can-
.. da In 1911 bavt been attrlbutod by 

~~~:::I~nu~~::,he.t,~;:~, ~ndlht~ 
WIlJO fut'thtr dduced thM a lUU 
lO1Jie.r lmport ot Ru.~la" timb~r 
. "ouI4 _ mea.n a corrf' lpond1nc ln· 
e:reaa 10 Canadlan fXportl. Thll 
ra.cll. 1beory 1. exploded as IOOn .. _ 
tbe Import CiI'uJ'e. tor tb. flrlt nlne 
monUl. et 1'" ..,." enm!ned. 

"Tb. tota] ImPort w"" wout 141.-
000 .!anIJar4a DlO", UI ... ln UI. ""r
rnp(lndJnjf I"'rl~ of !t&2 anoi ltn. 
A. the RuaaJan lmport " .... do""tt by 
88.000 .tandard .. !.bl. I.ft a pp oC 
431,000._ to tie uued by 
.. thel' COtmtrlu. Brltl.b Columbia, 
wbu. manu!acture 1, contlnuous. 
W'U pa.rt.!cula.rty wel1 placed t.o rt-ap 
tbe bone1lt et tblo .udd.n ahorta&o, 
wbereaa tbe a)'ltem nt production In 
SclUtdlnav!& maito. It dLfllcult te u
pand &t ahon nollee . 

.. NeverlMl.... 1 b. lmport t ram 
S"'-" .nd Finland l'IIc ...... ed by 
Z39.000 tandard.. and tba , or 
~ .. I.nd by 70.&00 ota.ndard., dunn&, 
tbat ptorlolJ." 

·'tt 1. ch!ar from the abo,·. 111'
ure./' Tlmber l>iltrlbuton tClr. tend. 
"that It .... chletl)' a ""<ldM .nd 
cnormO\l' in.crt'&.ae In United Ktn.c-
'0111 conllumpUop Olet ... n oppor-
tuatt,. to eoantnu ucept R-uI-
ala to I....-d ....... tIU .. 
10 tbt. ta I.U. 

'.t.,,_._~~,~.=,_ 

.:an Governr:n~nt would be aUI'
nl l1t. d aa .. ne!arlou.s 8tLemvt to I 
eJhninat6 cOlllpelltfon. are conlld· 
ere4 a laulla.ble attempt on lho part 
or ClUtadlan ohlppera to • 'pand 
th~lr market ? 

" tt ia ne.vert beJeu C')bvJouI thLt 
auch &.01&%lnl price dlectep neit:I 
t ILA om,. h a.ecOUDt..ed -tor by on. 

-of the two toUow1D& allernath·e.8: 
E:lth.r the C&Jlad.la.a tppeJ"s are 
lndulCUtl' Jn ruljll ... prlce- u ' 
va-a--vla tb~ir ei t c:ompeUIJona. 
,,&IIIel,. Fillta.nd. d and lhe 
BaJtJc atat a: or the corr t "atue 
et C8na<llan tlmher on tbl. Dl rILe t 

obtaln.d. ba.v!nl' r uar<l te 
te.tUft. Dl •• alacu .. ,.. 

8i)I ... flcatlo!.... == In '= 
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BRIT1SB TI.MBBR D1STRlBUTOR8. 

Canadian protuta .gaiD.t the marketinc of 
luC. quantiti .. • of Kuuian timber in the 
Briti.b market, alloledly iD violatlon of the 

anada-United Kiugdom trede acre~ment. 

bav. dra_ from Timber DI.trlbatora Limi\.e'J 
• leugth:v and iDeeniona bat wbolly uneonviDc
ml reply. Timber DI.tributora ia an organi. 
zation larcely controlliDg sbipmenta from t hn 
Soviot Republie. The atatemt.nt isaued quar
nl. with sov~rall()f the Canadian groundl of 
prote.t but C&Dnot b~ . aid to do 80 .!fectinly. 
:ror uampl.. the Oeiladian e1slm that In· 
creued .bipment.a from th, Dominion iD 1933 

..... ttribotahl. to the temporary embarlo 011 
Ro •• ian tl~.r 1. mot with the .. eertion tbat 
"hil, RUlllan impon. ".ra lower by 88,000 

.tandardl there "en larpiDcreaaea in im
port. of Swecl1lh. Poll.h and FiDDiah lumber, 
which, it i. &TenH • • how. tilat the tarrer puro 
~ mm Canada reJ\ected nothlnc moro 
than an increue iD the Britiab demand. w bicb 
inereaae wu .bared b, all oth.r countri.s ex-

The aurgeation made iD BO man, "o...u that 
Canadian timber _hu beeD uUiDr iD Gr.at 
Britaln at all it i. worth 1. IOmawhlt incon
.istent wlth tha .barr. of price·cutting and 

e wbole comp1ai1lt of 8O-eaUed under·.elliDg 

I smacka of hnmbur when the advauteges of 
price·cutUnI 10 to the bayer and not to the 
aeller. The expreosed coneluslon t hat the I 
price. paid tor Cabadian t.lmber hava repre· 
fiOUted itl actual .. alue to the buyer ie eome· 
thinl that cannot be reconciJed witb the eharge 
o~ under·.alliJIg ö it ie given. eppu"nlly. tor I 

other re .. on than ta boleter tbe f urth .. r 
. tetement thlt If Kuuian timber ia not to be 
obteiD.d the United Kingdom most go to the 
&andJnavian IUId Baltie cooumta for nee .. · 
aary auppli •• of eqoal quaUty. This is the fi ra t 
t im. tbat an attempt hu been made to place 
the stamp of inferiority upon the Canadian 
produe" wbich, up to now, h.. been able tO 

mainteio ita reputetion 10r quali ty w'berever 
eold. 

Tb. problem ia DDt to he solved, however. 
by any lonl-rlllll debate between Canadiao ' 
ai1d Britiah lomber iDtere.ta. It ia a matter 
to be determiDed between the Canacl1an and 
Briti. h lovernmentl upon th. basia of an 
acreement "lIlcb II quite clear and deflnite In 

cept RUllia. Fienrea are .et 10nh and may be ita termo. Canada reli.. upon article 21 of 
ucepted u acearate, einee tbne 1a no evideoe. th. acre.ment whicb p:rovidu that, .. i1 eitho~ 
to tb, contrary .... ailabl •• bot th, fact romaiDa " coumment UI •• ti.tled thlt any prefcrences. 
thlt dlJliDr the period diacaued Rllasia 11'" .. hereby cranted iD raspect of an, partieular 
out of the market or ita Ialee to tbe United .. eJaas of col11lllOditiee are likel, to be UUlj· 

"treted iD w.bol. or iD part by raUOD of tb~ 
KiDcdom ".,.. larrel:v redllCed, and that bu~ " 'aution or malntenanee, directly or iDdirect-
10r thil fact neitber Ouada nor any one of the "1,. of pric .. 10r aucb cl .. e of oommodities 
otber col1lltriee mentioned eoold ha., enjoyed .. ~ueb State eetlon on tbe pan qf any 
to the RDle extant, the advutaa • whieb actu- .. loreign eol1lltry. thlt pvernment bereby de· 
aIly c:ame to them. NOl 18 It • matter of .. claro. th.t It wiII exercll. the powen whien 

.. it now hu or wlII hereafter take to prohibit 
volum, ~:' thI price ia the moat important "tbe entrr mm auch forelp countrr. cI1recUy 
f •• tor iD it. ~ or iDdlrectly. of 8ach commoditiee iDto ilO 

CanacIa 18 ~c:uaed oi prica-cutUur in thia i .. country for .uch um ... 111&7 be ne-..ry 
atatetnellt of u.. dlatribatora, and there UI lIll "to malle eft'ecti .. and to malntaln tbe prefer· 
expreued UDWi11illp ... to accept the upJaaa. .. ene •• bereby gruated b, It." The artiele, .. 

will he e-. ia cenera! iD lte tel'lllll, but ;. 
tion .. .tilat CUIadlaD timIIer hu betD aelliDl intended... aaf.cuard acaiJlac lIJIfair com· 
.. at an unremUMratl... priee owiDr 100 the petltion on tbe part of tbe Ruuian Soviet. I lF 

" market heiDc eIomiDated b, lluulen prieu importance ma, he jqed from th. tact th~t 
.. and RuuiaII Iduenca." A:n \III1l&DIed Pollab it nearly wrecked th, necotlal.iOlll. H .... rthc· 
!hipper t. qaelied u eomplalniDc thlt Canada 1.... tbe Brltiah GovernmeDt 11''' JII'Ompt in 

taIrlnc actlon uud.r It and Ia no doubt prc· 
col1ld add f6 per atandard and etill b.". tbe pared ta fu11II ite tena.. Uta'ai4' and iD tha 
prefetence. cåuda. 01 coane. _ .. 11 only Ipirlt unIeu'_e .. w 1IlT&JlPIII.. pl' 
a t euch pric .. U _ obtaluble. and thc pect wlt;k CIIIIIIda u a --tInc paJ'tJ. 

opinloD of the -.med PollaJl I'Dt.leIDu Viprou ~ on the paIt .. f lkit.lah im· 
wol1ld he of little valua iD an attempt to obtaiD po~ - expocted, and the apectatioa ia 
a hirher priee fNa peopJe wbe _ .,pa1'eJl~ belllC ~ bDt the facta .. th., are 
U!lwlllinc to p&J it. The tråtIa II that c~ .. tablilllld.....,t tIIe op~ and. ~ 

' hae hed t.o ..u Ia • ...-.r. pnYio_ ~ , meat& .. ~ _iplCiallat.ruta, maat UlQ.I1'8 
devilled 117 BcrrIM lIIIIIb&Iq ___ ..... whetenr actiOD II t.o he taba'b, the covern,; 

had t.o elo tIIIa Ia .......,..... wlWa tila otIler mante---s. 

COlIIItriIII ....., .... .".. • -PMttkIn wbJeh. ___ ta tila ___ .. - b7 tili 

~~"'''ftrJ-
..J . 
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