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VENÄJÄN UUSI LAINA.

Tällä otsikolla Saksan suurten pörssipösöjen sanomalehti 
(..Frankfurtin Lehti”) julkaisee seuraavan opettavaisen 
uutisen:

,*.Jo usean viikon ajan on liikkunut itsepintaisia huhuja 
uudesta suuresta Venäjän lainasta. Kaikki nämä huhut on 
viipymättä kumottu. Nyt kuitenkin tunnustetaan virallisesti, 
että näinä päivinä (kirjoitettu joulukuun 29 pnä uutta 
lukua) Pietarissa on käyty neuvotteluja lainasta. 
Näitä virallisia neuvotteluja ovat epäilemättä edeltäneet 
yksityiset tiedustelut, jotka ovat antaneet aihetta huhuihin. 
Puhutaan, että tällä kertaa neuvotteluihin ovat osallistuneet 
saksalaiset finanssimiehet. Laina aiotaan sijoittaa Saksan 
markkinoille. Tähän saakka Venäjä on sodan alusta lähtien 
hankkinut itselleen rahaa kolmea eri tietä: ennen kaikkea 
noin 300 milj. rpl. on lainattu valtion rahaston vapaista 
varoista, joita on suurennettu supistamalla aikaisemmin 
myönnettyjä menoja. Sitten on seurannut 800 milj. frangin 
(noin 300 milj. rpl.) laina ranskalaisten pankkiirien väli
tyksellä. Elokuussa Venäjä kääntyi .sisämarkkinat puo
leen: laskettiin liikkeelle seteleitä 150 milj. rpl. arvosta. 
Sota nielee joka kuukausi yhä suurempia summia, ja 
Venäjä suunnittelee taaskin suurta ulkolaista lainaa. Viime 
aikoina venäläiset arvopaperit ovat ilmaisseet suurta 
(vakavaa, bedenkliche) taipumusta alenemiseen. On tunte
matonta, miten saksalainen yleisö tulee suhtautumaan 
Venäjän lainaan. Sotaonni on tähän saakka ollut pysyvästi 
japanilaisten puolella. Ja kun tähän saakka Venäjän lai
noja on totuttu pitämään luotettavina pääoman sijoituksina, 
niin nyt ne alkavat saada enemmän tai vähemmän
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spekulaatiovivahdetta (Beigeschmack), erittäinkin tsaarin 
äskeisen manifestin vuoksi, joka luo kuvaavaa valoa 
Venäjän sisäiseen järjestykseen. Saadaan nähdä, tullaanko 
uusi laina esittämään saksalaiselle yleisölle sellaisilla 
ehdoilla (koron suuruus ja liikkeellelaskukurssi), jotka 
voisivat saattaa tasapainoon Venäjän lainan laskeneen 
arvon”.----------

Euroopan porvariston uusi varoitus Venäjän itsevaltiu
delle! Sen luotto laskee sekä sotilaallisten tappioiden että 
maan sisällä kasvavan tyytymättömyyden seurauksena. 
Itsevaltiuden varaan tehtyjä laskelmia eurooppalaiset 
pankkiirit alkavat jo pitää epäluotettavana spekulaationa, 
Venäjän lainojen „arvo” niiden luotettavuuden mielessä 
avoimesti tunnustetaan laskevaksi.

Ja kuinka suunnattoman määrän rahaa tulee kansalle 
vielä maksamaan tämä rikollinen sota, joka todennäköisesti 
nielee vähintään kolme miljoonaa ruplaa päivässä!
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