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,na sjednocení formy pracovní a sociální statisliky ve "šech
stá!ech.
.
4. S ek cep II b ] i k a' l: n í pripravuje pro tisk a vydává
yšechny publikace Mezinárodního úradu práce.
5. K n i h o v nam e z i II á l' o cl II íh o ú r a il u prá c e, jež
má dnes pres 50.000 svazkú a vzrustá denne .
Hlavním úkolenloddelení diplomatického - jak patrno již
z jeho názvu - jest oficiálnI korespondence s dádami a rozesílání zpráv úradu členúlH mezinárodní organisace práce. WashinglOU1Ská konference práce prijala 6 m'lvrhú k unvencí a 6 »doporu ~ení « ; janovs.k á konference prijala 3 návrhy konvencí a 3 »doporučení « . Otechlo konvencích a doporučeních se jedná pak Vl'
''(lenských slátech; vzájemné spojení mezi státy v !echto OItázkách
a 1'0VneŽ mezi člensk{rmi státy a úradenl práce provádí toto diplo111a1ické oddelení, v .lehož čele, jak již rečcno, jest E . J. Phelan.
Diplomatické odde'l ení je pove.reno také st'stavO\'ánín1 pofadu pro
konfeľenci práce.
VedIe techto ·dvou h1avních oddelení má úrdd ješte technické
kanceláfe pro rllzné otázky; slouŽí · jednak fedit eli úradu pľO informaci y jednotliv~Tch speciálních otázkách, j ednak pomáhají oddelení vedeckému al diplomatickému pri príprave pro schúze konft'rence. Z techto technick~1ch oddelení uvádíme:
K a II cel á f pro o t á z k y v y ste h o val e c k é a p l' ob l é lH n e z a m est nan o s t i, která byla zfízena podle re~oluce
prijaté na washingtonské konferenci; kanceláf tat.o zorganisovala
dve 111ezinárodní komise pro tyto otázky .
K an cel á r zem ede l s k á; j ejím úkoleni byla hlavne
príprava pľO' III. konferenci práce v Ženeve, kde se jedná o po.užití oSll1ihodinnového pracovního dne pro zemedelstvÍ. Dále se
zahývá sLudieln vyIfdľíování yenkova· a podobných otázek.
K a n cel á r p r o i n for 111 a fo n í s l II Ž b u v R II S k Ll,
.iež ,'ydaIa podrobn~1 »Rápport sur les conditions du Travail dans
la Russie des soviets «. .
VedIe toho .isou četné kanceláfe ústrední, jež konlrollljí celou
činnost, "edou agendu personáIní atd. V ci zine má úrad dopisovatele.
l'Wl1l

Polsko-Rakousko-Maďarsko.
Dr. E. S och o r (Praha) .

Poohlédneme-li se po hospodáfském živote našich bezprostredllích sousedu, zpoz-orujeme, že náš stát tvorí jakýsi ostrov upro:'. !ted záplavy papírú, který jest pokládán za zákonem chránené
.platidlo. V techto státech dosáhla záplaya takového stupne, že pfi{'hází jako záhada, kde tolik papíru pro tisk bankovek se muže vyrobiF. Z našich sousedú vynikají zvlášte tfi státy s ŤÍmto hospodár~ lvíl11 a to Polsko, Maďarsko a Rakousko, které podnikají pfímo
závody na tisk papírových penez Zvlášte v uplynulém mesíci 0známily takofka souoasne "šechny tfi zeme opetné rozmnožení pa[)Írovfch penez a to nikoli v malém množstvÍ.
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Pfirozene činnosL tiskáren ye finanční politice státu má s"é
následky, které nebudou zde probírány, nehoľ zajisté .isou vš,=,.obecne známy. Chci se c1otknouti jen nekter)'ch a uvésti lH~ko1ik
pľÍpadú, ze kterých byc,hom. si mohli učinit predstavu života
\' takovém postiženéÍl1 st.áte.
Pfirozeným . dlhledkem tisku bajnkovek jest klesáll1í jejich
hodnoty a s tím v nepfímém pomeru stojí ceny zboží. Znamená
lndíž každé n.ové »"ydání « papírov~lch penez sloupnutí draholy.
V dnešních žiyolnÍch pomerech, ~teré lak pomalu a ztežka vrad
se do sporádaných kolejí predválečných, není zrovna bezpečI).é a
závideníhodné t.oto · zvyšování drahoty ' životních potreb; nenadešla
doposud doba, v níž by mohl stát riskovati výbuchy nespokojencu.
Ve všech trech uvedených státech není konsoliciace, která by byla
zárukou, že vliv drahoty nebude pllsobiti nepfíznive na jejich v)'"0.1. Vždyť v Rakouskll i Maďarsku ruší klidnou vývojovou práciolázka monarchistická, která jest s to otfásti základy i státu si1nejŠího. V Po]sku prichází zase y úyahu nevzdelanost a negramotnost a hlavne hlaldový a · rozť'rYan~T sou'icd - Rus.
Jak by1.o podotknuLo,' slouoá v takovém . sláte drahola, pri
Č'enlž jest uvážiti, ž-e základeln dnešní distribuce. \T)TŤežkll prác
jest nabytý d11chod, z Č'ehož yyplývá zyyšování dikhodft Ježto však
nelze upraviti všechny c1i'tchody dIe spútreby tfídy určitého oh-o
fana, pficházÍ pfirozene hlad a bída, kteréžlo zjevy isou nejlepšÍlni práteli podn'atn)Tch ŽiYlll, jež pficházejí pocI záminkou, že
»spasí « občansiYo - Ležiti z léto situ3ce.
Pro zajímavost llvádím, žt" y Polsku má priimern)' toYárl1f
cIelník mesíčne príjem 100.000 pol. marek a podle zpráy l'ozširllje
se stále llespokoj enos l a hrozí nové stávky.
.
Zajím3.Yo jest zkomnati život ]mrsovní. Znehodnocuje-li se
mena doni.ácí, stoupají ciZÍ húdnolné yaluty. Ovšenl nedeje se tak ·
pnznenáhlll, nýbrž ve značn:Ých diferencích , takže majitelé techto
hcdnot yyclelávají takofka »pres noc « heľ ylastního pfičinenÍ
značné obnosy. Ten pohodln\' r.isk pfivábí kde koh o a za nec1louh o
spekuluje na hurse i ten, kdo ani neyí, co · to penežní bursa jest a
jak)' má vlastne účel. Najdotl se ovšem spekulanti se siluací dohre
oheznámenÍ, kteŤÍ z ni hledí co možná nejvÍC'e vykoristiti a snaží
se ludíž vyhnati kursy hodnot stále clo vetší v~T še. Není potom dinl, že se prihodí prípad, že občallé prepadnoll burstl a c10jcle
i k násilnostem, jako nedávno ve Víc1ni.
Nad očeká\'áni preknIpil zjey tohoto ne(los tatkll finanční poliliky, klen'T se objevil ' v n"nejšÍ dohe y Po]sku. Ač stát polsk~'
'-ydal již takové množstYi lxlpír.qv\Tch penez, že nelze 'presne urČ'ili, kolik penez ve slále obíhá, pfes to v bankách pfi yetších
yýplatách jest ciieln\' nedostatek penez. Jak j e· tú možno? Odpoveď jest zcela jedno-ciuchá. Obyvatelsh'o thesauruje peníze a to
\' takov\Tch ohnosech, že se počítá, že mezi obyvatelstvem jest
ukrylo pres 60 mi11iarcl pol. marek. Pak ovšenl nelze' se diviti tomuto prípadu jež se lldál podle výpovedi svedka v Haliči. Ven'],;o.vs], \' sedlák dal venem ženichovi své dcery 10,000.000 pol. mar ek a Io tím zpllsohem, že papírové peníze shrol1lážclené v obvče.i-

•

30
n,'ch pytlech naložil na vlIz a odvezl do domu svého nového zete.
Zajisté charakteristick5r prípad pro posonzení, jak~' jest v té zemi
nadbytek papÍnl.
Naproti tomu lľl,á znehodnocení valuly i zllačnou výhodu pro
V)/voz zboží, neboť se níz:kým kursem penez usnadi1uje domácímll
prumyslu a obchodu konkurence na zahraničnÍlu trhu, na ktel'l~m
zboží nabízené z takového stáhl jest velnli laciné. Ovšem i " tuzemsku poskytují se vývozem značné zisky, a častO' se priházÍ, že'
než zboží dopraví se na hranice státu projde nekolika obchody .
Stává se tudíž, že zisk láká obyvatelstvo k temŤo obchóchlm a svádi
k presprílišnému vývozu, čÍmž ubývá národní bohatství státu. Je
skoro neuve:ritelno, že Polsko muže denne exportovati pres 50 va,gonll pražcu pres Gdánsko do Francie. Pfi srovnání s nálui vychází na jevo, že jsme jen maloobchodníky s tínlto zbožím .
Ovšem i cizinci navštevují rádi tyto státy, ne s ideálními
úmysly, nýbrž pfímo proto, že se dobre .obchoduje. Takovéto sym pathie mohou míti nedozírné následky. Po dlouhé dobe postrehlI)
Polsko tento moment a hledí se proti invasi a 0chuzování národního jmení upfíliŠilell1ým vývozem chrániti vysok)'mi ely.
tím ovšem ví ce prospívá tato finanční politika V)TVOZU, tím VlC(_'
znemožňuje dovoz, neboť zboží se velmi zdraží nákupenl v zemi
s lepší valutou. Má tedy i zde znehodnocení penezové vážné následky.
.
,
Z uvedeného vysvítá, že zisk neh ulehčení obchodu a prÍlmyslu vvdáním státovek jest jen dočasné, a že veškeré pomery
na této politice zbudované postrádají nutného klidu a pevného
základu.

·0 studentskou statistiku sociální.
K. Koukal (Brno).

Kdo se obíral sociálnímÍ otázkami stuclenlského života \'Í, jak
težko bylo orientovati se v jich spleti. Tím tíže, že nebylo pevného
základu, chybel dostatečn)' materiál k tomu, aby mohlo býti vyhudováno jednotné stanovisko, pevná base, nejenom pro ovládnutí
všech problému souvisejících s hmotným akulturním životem
českéh0 studenta ve společnosti, n~Thrž pfeclevším cl hlavne pro
rychlou, dukladnou a účinnou pomoc všem, kdož jí potfebují. N edostatek tento byl · príčinou, že jednotlivci i podpurné instituce studentské setkávali se pn své činnosti s prekážkami tém.ef neprekonatelnými, které para'l ysovaly účinky všech pomocných akcí.
Zejména v nynejší poválečné krisi všech hodnot byla poclpúrnýnli institucemi pociťována potreba dobrého, vedeckého vodítka tím naléhaveji, že všechnv drívejší Zpllsoby - pokud lze
o' lľich vúb ec mluviti - pri vell~ém počtu studentú podpor
opravdu potrebujících ukázaly se nedostač,ujícími. Nutnost vytvoriti si pevúý základ pro organisaci sociální péče vyvstávala zejména
tam, kde príliv posluchačstva do nových vysokých škol nenašel
ustálené formy podpurn\rch institucí a jejich - namnoze zasta-

