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Почетак у 9 часова пре подне 

C A Д P Ж A J: 
Upe дневног реда: 1 — Читање записника претходног 

састанка. 
2 —■ Отсуства народних послапика. 
Дновии ред: Наставак претреса у начелу Предлога бу- 

џета  са Финансиским законом за буџетску 1932/33 годину. 
Говорници; Милинко Милутиновић, Љубиша Трифу- 

новић, Омер Кајмаковић, Риста Ђокић, Антон Церер, Ђорђе 
Параб.ућски, др. Глигорије Тадић, Алојзиј Павлич, Иваи 
VpeK, "Милан Живаиови!!, Војислав Теодоровић, др. Стјепан 
Бачић, Павао Матица, Милаи Радоњић, др. Милорад Ко- 
стић, др. Никола Кешељевић, др. Милослав Стојадиновић, 
Витомир Видаковић, др. Младен Лисавац. 

Прстседник Др. Коста Кумануди: Отварам 
XVIII редовни састанак Народне скупштине. Из- 
волите  саслушати  записник  прошле  седнице. 

Секретар Аптс Ковач прочита записник Х\ II 
редовног  састанка   Народне  скупштине. 

ЈЈретседник Др. Коста Кумапуди: Има ли ко од 
господе народних посланика какву приметбу иа 
записник ? (Нема). Објављујем да je записник 
примљен. 

Изволите чути отсуства господе народних по- 
сланика. Имамо свега једну молбу за отсуство го- 
сподина Др. Шиме Прше. 

Секретар Антс Ковач прочита молбу народног 
посланика r. Др. Шиме Ирше, који моли за осуство 
са   седнице од 3 овог месеца. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Одобрава ли 

Народна скупштина тражено отсуство ? (Одобрава). 
Тражено отсуство je одобрено. 

Прелазимо на дневни ред: Наставак претреса 
у начелу o Предлогу буџета државних прихода 
и расхода са Предлогом финансиског закона за 
1932/33 годину. 

Има реч г. Милинко Милутиновић, народни 
посланик. 

Мили"ко Милитуговић: Господо иародни по- 
сланици, пред нама je предлог буџета и финанси- 
ског закона за 1932/33 годину од динара 11.271,000.000 
Према буџету који je важио за прошлу годину и 
који je износио 13.210,303.954 дииара. Овај садањи 
буџет, господо, и ако je смањен за око 3 милијарде 
динара, ипак јеповелики на овакој кризи и на о- 
ваквој циковини. Гоеподо народни посланици, ja 
хоћу да кажом неколико речи, шта би no моме ми- 
шљењу требало учинити у момс срезу. У моме срезу 
постоји Општипа клајанска. Ta je општина имала 
једну школу саовим малу, која није могла да при- 
хвати све ђаке из те општине. Стога су се грађани 
решили да подигиу другу једну школу и подигли 
су je у селу Зеоку. За подизање ове школе добили 
су једну врло малу помоћ, свега око 20.000 динара 
a сав остали издатак за подизање те школе поднели 
су сами гра1)аии ове Општине зеочке, који су сами 
догнали камен, правили песак, пешга креч, иг.д. 
И та школа готова je већ одавно, али још није отво- 
рена, још није прорадила, докле je међутим друга 
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јодпа школа, школа у Општиви гучкој, a у селу 
Хртима зидана доциије и читаву годину дана после 
тога завршеиа, na je већ орворена и већ су постав- 
л.ени наставиици за ту гаколу и ако грађани те оп- 
штине и тога ссла низу за џодивање ове школе под- 
нели оие жртве које су поднели грађани села Зеока, 
j ep су оии добили помоћ од баиовине или од државе 
око 100.000 дипара, док je Општина зеочка као што 
рекох добила свега 20.000 динара и при томе поди- 
гла много лепшу школу. Стога се грађани Општине 
зсочке у чуду хгатају како je могло до^и до тога 
да смо ми upe направили школу и када смо ми под- 
нели много веће жртве иего ли ови из Општине гучке, 
na опет л.ихова школа да буде отворена, a наша да 
буде празпа. Ja жалим што Г. Миниетар просвете 
mije овде да чује ово иа и да учиии што треба 
овде да се и ова ишола што пре отвори, да joj се по- 
ставе наставиици n да што пре проради. 

Господо народни посланици, потребно je да се 
донесу измепе у закоиу o држању и ношењу оружја. 
A ево захто, господо. У моме Срезу драгачевском 
куће су тако ратптркане да од једие до друге може 
да има растојадЈе од 10 до 15 минути, a од фамилије до 
фамилије no пола сата na и више. Taj je крај пот- 
пуио брдски. Ми пмамо стоку која je удаљепа na 
пмању где су торови. И грађани ако немају оружја 
ne могу да чувају своју стоку. Има људи који могу 
да купе оружје и који могу да плате таксу, која je 
законом npomicana за држање и ношење тога о- 
ружја, али опи ne могу ту таксу да плаћају сваке 
годипе, као IUTO се то од ших тражи. Ha пример, 
једап сељак Милап Семичић из Горачића извадио 
je 1931 године оружни лист и за тај оружни лист 
платио je 50 динара таксе. Сад међутим у 1932 го- 
дини опттински суд га поново позива и тражи од 
њета. да попово плати таксу од 50 дипара. Господо, 
једиа тапчица кошта 120 динара и ако ми сваке 
године будемо плаћали na те танчице шш креме- 
Н>аче no 50 динара, онда he то за десет годипа изпети 
500 до 1000 динара на пушку. Код иас, господо, 
пма много сптних људи. Лисице упадпу ноћу по- 
даве им кокошке, оии пемају чиме да се браие, ко- 
кошке им пропадиу и они тако немају чиме да омрсе 
|'воју чељад. Има прилика кад курјаци на очи чо- 
бана упадну у Јвихову стоку, дохвате им коју овцу 
и однесу, јер они не могу батииама да je одбрапе. 
И ja сам, господо зато да сваки онај који хоће да 
држи o носи оружје мора да има оружии лист. Али 
кад оп једаипут плати за то таксу та такса треба 
да je и за увек плаћена, a не да га чласт позива сваке 
године да je он поново плати. Тек ако би ои злоупо- 
требио дату му дозволу за ношење оружја, тек оида 
да му се може ускратити право да се и даље Нзиме 
служи, a не да му ее то право ускрати ако нс буде 
иоиово платио ову таксу од 50 дииара. По овом бу- 
ђету мене као сељака иајвише иитересује смав>еи>е 
пореза на земљиште. Kao што сам већ казао наши 
су крајеви брдски и живе искључиво од сточарства 
и воћарства, na еу порези које je он досада плаћао 
били врло велики. Из овога буџета видим да постоји 
предлог да се изврши CMaibeite за иеких 54 милиоиа 
дииара од порезе на земљиште. Зато ja поздрављам 
ову иамеру Владину да помогне нашем народу. 
Тако HCTO видим да постоји предлог и o смаљељу 
такса на пренос имаи.а кад со оно врши no таиијама. 
Te су таксе досада биле врло велике, и ово смашеље 
које се сада предвиђа знатно ће их умањити. 

Оио што мене највише радује то je што видим 
да се предлаже и издвајање трошарине, али ja се 
бојим да ми овде ие будемо преварени na да изгла- 
само буџет, a ово питаше трошарипско да се нс реши. 
(Мииистар финансија: Др. Ђорђевић: Коме je, sa- 
bora, стало до тога, да пекога вара ? Како можете 
тако што да кажете ?) Кад смо говоршш o троша- 
рини ми смо тражили да се смањи трошарина на 
шпиритус, док међутим ми овде видимо, да постојц 
предлог да се смааи ова трошарина. Напослетку 
да je трошарииа 5 динара на десетку ракије од шљи- 
вовице a трошарина иа јодаи килограм шпиритусн 
40 дииара ми опет ие би код тога губили ништа, a 
овако ако се скине трошарина на шииритус то би 
опет било шкодљиво за иас. Јер један вагон шпи- 
ритуса за превоз железиицом кошта до Скопља 
5.000.— динара, али од једног вагона шпиритуса 
може се паправити 4 вагона ракије, док иети под- 
воз за ракију кошта no вагону 5.000 дииара, a ми 
имамо само један вагон ракије и не можемо добц- 
ти 4 вагона као од шпиритуса. 

Господине Мииистре и господо народни посла- 
ници, ja hy нешто да кажем, можда ви то не знате, 
код нас на овој кризи има људи који нису плаћали 
порез, нити могу да га лако плате. Иореске власти 
сваких 10—15 дана шаљу опомене пореским обвез- 
ницима. Рецимо, један сељак код мене има да платк 
100 динара порезе и он he у рокуодЗ—4 месеца до- 
бити 10 опомена, a то je 100 дииара. Место да се њему 
иде иа руку да порез одужи, a како ће он то пла 
тити кад нема хлеба да купи и кад му порески чи-1 

новник шаље стално опомене и задужује за сваку 
no 10 динара. Ja бих молио да се овај став укине, 
или да се једанпут нареди, a не да се сваких 4—5 
дана шаљу опомене. Једну ствар можда Г. Мини- 
стар ие зна. Г. Богољуб Лазић у својетву шефа 
среске Иорескс уираве у Гучи извршио je проне- 
веру државног новца у суми 35.000 диаара, na je 
пре 4 месеца удаљен са дужности. У прво време го- 
ворило се да he дотични отићи дефинитивио с оне 
стране браве, али од свега тога нема ништа, јер су 
привилеговане тетке биле јаче од државо. Г. Jlaanh 
седи стално у Гучи мортус пијан и исмејава стално 
државу и њено законодавство. Он сељацима- кажо: 
имам имаша за 35.000 динара a примам плату ме,- 
сечну 2100 динара. Од тога ми се задржава 800 ди- 
нара, a ресто све примам уредно, седим у механи a 
пијем, изјутра спавам до 11 сати пре подне, a док сам 
на служби био морао сам свако јутро рано на дужност, 
na ко ти даје ово. To јавно г. Jla3Hh говори пред се- 
љацима у Гучи. Имате један други случај. Радојко 
Радивојеви^! из Виче украо je човеку фен>ер еа кола, 
али каже да није био украо, пего му je фешер био 
потребан и узео je да се послужи na je тако остао 
код њега. Taj je тужеи и осуђен 30 дана затвора и 
остао je у Гучи. Ако г. JIa3Hhy треба да се задржава 
само 800 динара месечио, иека се он удаљи и по- 
шаље на друго место, j ep со људи питају како je то, 
да je ои покрао толики новац и њега nehe нико да 
затвори. Ja бих молио да се удаљи из Гуче, да то 
народ ne гледа више. 

Претсвдишс Др. Коста Кумануди: Господине 
посланиче, време измиче. 

Милипко Милутииовић: Одмах hy завршити. 
Господипе Мииистре, ja hy молити да ово прибе- 
лежите. 
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Господо, иародни посланици JVIOJ крај je брдски 
и ми апсолутно пемамо ии мало путева. Имамо свега 
железиицу, која иде у правцу Крушевац—Краљево 
—Чачак—Пожега—Ужице, a Драгачево je крај 
који нема железничку пругу. Ми CIMO у аашим кра- 
јевима без и мало путева. Moje je мишљење, a има 
још народпих посланика из гога краја који тако 
мисло, да би требало пут који води у правцу Младе- 
новац—Лранђеловац—Рудиик—Милановац — Чачак 
—Гуча—Котража- Ивап.-ица и везу за Сезшцу про- 
гласити за државни пут, тако, да би имали један до- 
бар пут, уређел, којим би могао да саобраћа ауто- 
буски саобраћај пошто иема железиице. У нашим 
крајевима постоји неколико баиовинских путева 
првог и другог реда, где je почео рад, као што рече 
јуче један предговорник, али je урађено на једном 
месту само 100 метара, на другом само 500 метара. 
To je пут који иде на Тијање, и једап који иде преко 
Дубачке општиие. Ту су само дошли, само су нешто 
чепркнули и тако стоји. Исто тако постоји баиовил- 
ски пут првог реда, који иде од Чачка за Гучу. lipe 
две годиие развучен je шодер, али ни до даиас није 
растурсн. 

Наш крај je, господо, воћарски крај. Ми имамо 
цругу уског кодосека Обреновац —Милановац—Ча- 
чак—Сарајево, a другу Крушевац—Краљево—Чачак 
—Сарајево. Од Крушевца до Чачка има 60 км.Паш 
крај je воћарски, где рађа јабука и шљива, одакле 
се годкши.е трапспортује око 2.000—3.000 вагона 
које јабука, које шљива. Ja мислим да je потребно, 
и тражим, да се та пруга нормалног колосека про-, 
дужи од Крушевца до Чачка, јер тамо нема туиела, 
пут je раван и тамо пруга не би мпого коштала, a 
била би од велике користи због извоза воћа, јер je 
воће лежио, na ако се товари на прузи уског коло- 
сека мора да буде претовара или у Сталаћу или у 
Бо.ЈБевцу или на другом месту. За то би та пруга 
била од врло велике користи и no наш народ и no 
дрн^аву. 

'Гако исто молим Господипа Мшшстра пољо- 
привреде да посвети највећу пажњу виноградар- 
ству, јер код нас у околини Чачка има и велики 
број винограда, али како ми изгледа ако се тро- 
шарина ne скипе, имаћемо малу вајду. Господо, 
народни посланици, ja hy да кажем пешто и o пше- 
ници. Ми дапас у Чачку апсолутпо немамо никога 
да купује пшеницу. Код nac су стали млипови и 
немају шта да мел,у. Ми смо npe иеколико дапа ишли 
и говорили Господииу Минпстру трговипе и ииду- 
crpiije: зашто ne пусти неколиципу купаца пшепице 
у   Чачак. 

Ja'ne зпам откуда je то. Ja одем тамо и људи 
кажу: дотерали ,смо пшепицу, ади пико nehe да je 
купи. Зашто стс тамо, што ne наредите да се може 
куповати! Има људи који немају чиме да купе соли, 
опанака и raca. Дотерају onn пшеиицу, али пикада 
не  могу да je продаду и остављају je код другога. 

Даље, Г. Мипистар трговине треба да се постара 
да ее нађу пијаце пашим производима. Mn апсолутпо 
наше нроизводе ne можемо продавати и пемамо 
где. Г. Мипистра шума и рудника молим за ово. 
Ja сам npe овде говорио поводом трантења увере- 
ша од страпе шумских oprana. Ha пример, моје село, 
управо мој срез, далеко je од вароши Чачка око 4 
часа пешице. Сељак ако натовари дрва, треба да 
проведе 2 дапа да та дрва одпесе и прода да би ку- 
пио соли, опанака и raca. Наш сељак, да би отерао 

једпа кола дрва na чачапску пијацу, мора да оде у 
општину да узме уверење од општипске вдасти да 
та кола дрва може да посече у своме забрапу. Ja сам 
малочас казао да су name куће раштркапе, да моја 
општина није груписапа, и да једап човек док оде 
до општипе треба да пробави 2-—H сата. Д кад дође 
тамо, ако ne буде nainao претседшша n кмета и ме 
буде могао добити увереп<е, on мора чекати дотле 
док лхретседпик n кмет ne дођу. Ако пак опи тога 
дана пису дошлм, сељак мора сталпо долазити. Л 
ако je отшпао na ппјацу да прода дрва без тога уве- 
рен.а, та дрва Ке му бити одузета. Видите, господо, 
ja hy овде да учшшм једно упоређење. Један с-ељак 
пасече дрва у своме забрану, и док их он извуче са 
брда, прође му дап, док их je посекао и иатоварио, 
док извади уверен.е и отера na пијацу прође му дан, 
na док их прода и кад се врати прође му скоро дап; 

a то je 3—4 дапа, и зато on узме 60 дипара. Где je 
њему што je истрошио шипе na точковима, ivte му 
je дапгуба ? Ja бих молио Г. Министра да пареди 
да се ова уверен.а могу узимати једанпут за читаву 
годипу, и то onaj сељак чија je шума удаљена за 
2 км.  од општипске n државпе   шуме. 

Господо, потребно je да се ИпваЈгадски закоп 
измепи. гГемељи Југославије постав.1вепе су na nn- 
валидским костима, и ти темељи заливени су инва- 
лидском крвл^у. Ево, госнодо, зашто je ово потребно. 
Код nac или у општииским судовима погрешпо су 
тумачпли ипвалидски закоп, којп je допосен 1920 
год.,'.и код nac има маса лпчпих иивалида и иива- 
лидских породица које су остале без ипвалидске 
потпоре. Ja ћу навести једнога човека, који плаћа 
порезу преко 20 динара na 8ем.љиште, a који се зове 
Видосав Сјепачић. On je остао без леве руке, и да ли 
je право да raj човек пема ипвалиду. Ja миелим, 
да je потребпо, да се тај ипвалидски закоп измепи 
на боље, j ep у колико ja зпам, има инвалидских 
породица, које су бољег стања м примају потпору, 
док има породица ипвалидских слабијег стап.а, a 
ne примају потпору. 

Господо, потребно je, ja сам и npe o томе гово- 
рио, и сталпо ћу говорити, да je потребпо да се до- 
nece закон o сељачким мепичпим дуговима. Зашто 
се je сељак задужио и какве су камате било тада';' 
On се задужио зато што je куповао стоку, волове, 
краве, овце и подизао грађевипе. Каква je цбна била 
тада ? Цепа једпом хектару земље била je 20.000 ди- 
нара, волови су били од 5-40.0.00 хиљада дипара, 
цепа крави била je од 3—5.000 дипара, овце од 300--- 
500 динара; једпо угојепо овињче коштадо je од 1200 
—2000 дипара; јахаћи кош био je 5000- 10.000 дп- 
napa, цена једпом тегдећем крн>у од 8 -15.000 ди- 
iiapa; цена вагопу ракије од 25 степепи пила je 
80—100.000 динара, a цепа вагону випа била je од 
50—65000 дипара. Међутим, када се сељак заду- 
жпвао, са чтше je мислпо да свој дуг одужи. Mn- 
слио je да ће цепе остати исте како сам напред Ka- 
sao. Али наступио je страшап пад депа пашим 
производима, и сад цепа je na пример једиом хек- 
тару земље од 3 -5000 динара; цепа воловима који 
су плаћепи 5—10.000 динара сад je 1.000—2.000 
динара; крава оа телетом продаје се 350--1.000 ди- 
napa; овца продаје се од 70 -400 дипара; свпња уго- 
jena од 400-600 дипара; једап јахаћи коп, од 400— 
1.500 дипара; једап пар теглећих ко№а од 1.500— 
3000 дипара; један вагоп випа нродаје се од 15.000 
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—20.000 динара и један вагон ракије од 25 степени 
јачиие продаје се за 20—25.000 динара. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Молим вас, 
господине посланиче, да завршито cisoj говор, по- 
што  вам je  време протекло. 

Милинко Милутиновић: Ето видите господо, 
зашто се наш свљак заглавио у дугове. Ja и моји 
сви губимо према данашњим цснама од једног Ba- 
rona ракије чисгих 50.000 динара, међутим ми да 
узмемо за вагои ракије 70—100.000 динара, ми оида 
не би тражили да се доноси неки иов закои да би се 
одужили. Ja ћу да наведем за пример једнога чо- 
века који je купио иман.е за 62.000 динара. Taj je 
човек узео новац у 62.000 динара у пољопривредиој 
задрузи у Гучи и он je кроз три до четири годинс дао 
на име отплате 44.000 динара, не узимајући у обзир 
колико je дао на име интереса, и и.ему je остало на 
дугу још 18.000 динара. To исто имаше, господо, 
које je ои купио за 62.000 дииара продато je за 18.000 
динараи поред тог имања отишло му je половина 
л.еговог имања, a сва стока продата му je за камату, 
јер су заводи своје камате попели од 14 на 30 до 
40% na и 50. 

Ja бих имао још много да говорим, али пошто 
се нема времена, ja ћу се дотаћи само једне ствари. 
lio момс мишљељу потребно je да се донесе што ripe 
закон o изборима општииских управа. Ja верујемдх 
je Краљевска влада после 6 јануара имала најбоље 
намере да за чланове општинских управа дођу људи 
од повереља и ауторитета, од поверења, које ужи- 
вају у народу, који уживају леп глас и KO'H имају 
народ иза себе. Али, господо, људи тамо, који су 
требали то да изврше, као што рекох, иако je Влада 
имала најбоље намере, тамо су дошли људи, које 
народ једва чека да их скине са леђа и да их се 
отресе. 

Ja молим Краљевску владу према свему овоме 
да учини све што je потребно no овоме, a изјавл^ујем 
да hy гласати у начелу за предлог овог буџета. 
(Аплауз). 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Речима на- 
родни посданик г. Љубиша Трифуновић. 

Љубиша Трифуновић: Господо народни посла- 
иици, много je већ говорено са овога места o при- 
вредпој кризи, довољно су и опширно изложени 
узроци ове велике светске привредпе кризе, доволзно 
je наглашен и светски карактер привредне кризе. 
C тога не мислим да се дуго задржавам na томе пи- 
тању. Ипак, пошто je та привредна криза у тесиој 
вези са државним буџетом, са могућпостима на- 
плате државних прихода, приморап сам, ма и у нај- 
Е<раћим потезима o томе питању да проговорим и ja 
пеколико речи. У главном узроци привредне кризе 
могу се свести на два. Један, који je чисто психоло- 
шког карактера, и други чисто материјалистички. 
Узрок психолошког карактера састоји се у узајам- 
пом неповерењу између народа и држава, које je 
дошло као последица рата. Taj узрок, господо на- 
родни посланици, не може брзо да изчезне. Али je 
дужност Краљевске владе и наше спољне политике 
да у споразуму са нашим страпим пријатељима на- 
стане na томе; да поново завлада повереље међу на- 
родима и државама. 

Ja мислим, што се паше спољне политике тиче, 
да je ona у овом питашу до сада бмла надостојној 
висини, na се надам да he и од сада у мстом таквом 
положају   бити. 

Onaj други, материјални разлог светске npw- 
вредне кризе састоји се, господо, у поремећоној 
равпотежи проггчводн.е матермјалних добара. И он 
je непосредпа последица рата и првих година посде 
рата. Ta поремећеиост je огромпа. Услед тога ми 
видимо чудне социалпе и економске парадоксе. Док 
се на другој страни у индустријским земљама виде 
милијони беспослсних радпика, који гладују, до- 
тде у аграрним земљама arpapmi пропзводи, пше- 
ница и друге нампрнице продају се у бесцење. А- 
грарне земље гуше се у својој сопствепој производ- 
љи. Taj економски и социјалнм парадокс толико 
je велики, да се данас поставља питаи.е: Да ли je 
ова велика криза она, која треба да заврши дапаш- 
ње друштвено уређење засновано на капиталистич- 
ком начину производн.е ? To се питање поставља на- 
рочито у другим земљама, нарочито у индустриј- 
ским землзама. 

Порсд тога, дошао je још и руски демпинг, као 
средство политике бољшевичке Русије, која je тим 
средством имала за циљ, да привредну кризу по- 
горша, да искористи у своје цилЈвве и створи соци- 
јалиу револуцију у свима земљама. Али, гоеподо 
да ли he ова велика светска криза , заиота, то да 
значи ? Ja мислим да се варају они, који тако ми- 
сле. Даиашњи друштвени склоп стар je једва сто- 
тину година. Ми знамо да je феудалгш друштвени 
поредак трајао нсколико векова пре но што се иотро 
шио и учинио места новом, данашњем. Капитади- 
отички друштвени оистем није тако сдаб, a, сем тога 
ту су и разна средства, да корегирају оштриие и 
иретерапости капитализма. И задру?кии покрет ц 
синдикалиотички покрет и социјално старање др. 
жаве ту je, да избегне ту велику   катастрофу. 

Ja сам ово поменуо, господо посланици, због 
тога, што се овај фактор у свету од извесног број 
људи често узима у обзир. Нарочито je капитад пре- 
ма тим гласовима осетљив. И тај фактор, заиста, и 
ако озбиљно посматран и рашчлањен иије озбиљан 
ипак je од великог утицаја на погоршавање привред- 
не кризе. Узајамнб поверење међу народима и др- 
жавама мора се постепено повратити. Питаше je 
времена и питањс je иашег настојавап.а, настоја- 
вања свих држава света, да се то узајамно noBepeibe 
и поколебана равнотежа васпостави, a кад то буде 
учин.ено, necTaVie светске кризе и ми o њој нећемо 
гшати више потребе да говоримо. Али док се то не 
иостигне, јер ми не знамо кад he се то nocTHhn и 
кад he према томе, ова криза престати, дужност je 
Пародне скупштине и Краљевске владе да, у овим 
тешким данима кризе, предузме потребие мере, да 
се, што лакше и што сношљивије, ови тешки дани 
преживе. 

Ha првом месту, ono, што може да учини На- 
родна скупштина и Краљевска влада, јесте редук- 
ција државног буџета и распоред терета тако, да 
буду оИтврвћбИИ више они, к")ји суск иомскијачи. 
У поглоду р^дукција буџета, Крпљ^вска вдада je 
в h доста учинила. ПромЈ предлогу буџ^та државни 
расходи се смањују за 1,810.000.000 дин. To je, го- 
сподо прилична цифра. 

Али морам одмах да додам да je цифра зиачајна 
у поређењу са претходним буџетом. Но кад се узму 
у обзир екоиомске мо1ш народа, ja мисдим, да та 
цифра, у данашљим пршгакама, и у оиима које се 
даду предвидети није довољно редуцирана. Ja ве- 
рујем, господо посланицм, у високу стручну и општу 
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спрему Г. Мииистра финансија, кога и иначе ценим 
и поштујем, али се бојим да je Г. Министар фииан- 
сија редуцирају11И буџст и ослашајући сс само на 
статистичке податке и на извештаје својих рефе- 
рената ипак оставио државни буџет, државие при- 
ходе, већим него што би оии (тварно могли да буду 
према економској моћи народа. Ми смо чули из 
експозеаГ. Министра финаисија да оу државии при- 
ходи за првих 9 месеци прошле годиие зиатно подба- 
цили. Позиавајући економске прштке данасунаро- 
ду и видећи унаиред персппктиве идуће године, мисмо 
уверени да приходи у идућој години могу бити само 
слабији, ии у ком случају јачи. У приватном газдо- 
вадљу, господо народни посданици, сви ми одрсђу- 
јемо своје расходе према својмм приходима, јер су 
приватни прмходи релативио утврђеии. У држав- 
ном газдоваи.у no начелу иауке o фииансијама ради 
се обратпо. Држава најпре утврђује своје нужпе 
неопходне расходе. To се тако ради, јер се сматра у 
науди o финаиеијама да су државни приходи рела- 
тивно иеограничени. Госиодо, ja признајем тачност 
овога начела наукс o финаисијама. Ово je тачио али 
за нормалне прилике. Ова привредна криза тодико 
je велика да je прилике учишша ненормалиим и 
због тога мислим да се не биомо огрешили нимало 
o начело иауке o финансијама, ако при израђивап>у 
буцета у онако изузетним и тешким приликама 
поступимо онако како ми у нашем приватном газдо- 
ваЈшу поступамо, онако како сваки добар домаћин 
у приватном газдова№у поступа, т.ј. да се најпрс 
према податцима који се имају, према статистич- 
ким податцима и према ствариом екоиомском ста№у, 
најпре утврди максимум државиих прихода. Ja сам 
ово поменуо због тога што ми се чшга даГ. Министар 
финансија, иако je o овоме факту у неколико водио 
рачуна, ипак није до краја истрајао. У своме екс- 
позеу Г. Министар финапсија je казао да je буџет 
рачунски акт, да он није ни поезија ни прича, што 
je тачно, већ да je рачунски акт који мора да реги- 
струје стал>е државне администрације буџета који 
му   претходи. 

Несумњиво je тачно, господо; да буџет који 
долази мора бити у директној вези са претходним 
буџетом, али je тачно и ово, да je буџет у исто 
време, и акт иредвиђа№а; да ои мора, ирема томе 
водити рачуна o економским моћима иарода у оиом 
моменту кад се прави, као и економским моћима на- 
рода, које he бити у оно време када буџет.буде до- 
шао   до примене. 

Предлог буџета подељен je, као и ранији бу- 
џети, на два дела: буџет опште државие админи- 
страције и буџет државних привредних предузећа. 
Ta je подела потребна, да бисмо добили што при- 
приближнију слику правог фискалног оптереће№а. 
И Г. Министар финансија, излажући нам буџет на 
један веома јасаи и лако разумљив начин, објаснио 
нам je цео буџет. Право фискално оптерећеЈие, no 
речкма Г. Министра финансија, огледало би се само 
у оном делу буџета који говори o буџетима опште 
државне админиотрације. Онај други део буџета, 
који се односи на државна привредна предузећа, 
не би био, у ствари, право фискално оптерећење. 
Господо, и ово je тачно само упода, јер и буџет др- 
жавних привреднихпредузећа садржи доиекле, јед- 
ним делом, и фискална oirrepehejLa. Довољно je 
само номенути монополе, na да ое види да у onoj 
цени no коју ми купујемо монополске нроизводе не 

добијамо у отвари праву протувредпост, ввћ се у 
тој цени садржи и једпо (ј)искалио onTopeheibc. Па 
тако je, господо, само у маи.ој мери, и са даелезни- 
цама. Кад пдаћамо карту за вожау, није тачно да 
смо платили еамо усдугу коју пам држана чиии про- 
возом, јер ne]iy и ошш мопополским производима 
и цену железиичкој карти одређује држава сама 
A ми зиамо, да су железнице код иао, после 1Ј1вај- 
дароке, најокупље. Према томе, свакако да би цена 
могла бити и маи.а. Констатујући да јо само буџет 
omiiTo државне адшшиотрације право фискалио 
ouTopehcjbe, Г. Мтишстар финансија je извоо закљу- 
чак, дп je фискално оитерећел.е иашег иарода ипак 
врло BiicoKO. Лко се дода и ово: да и иртредиа пре- 
дувећа државна садрже један део фискаадог опто- 
рећења, рнда je фиокално оптерећење иарода још 
мпого веће. C тога je баш било потребцо, да нредлог 
овогодишп.ег   буџета   буде   нешто   маи.и. 

Господо, иоред ошитих узрока светске привред- 
ие кризе, пма и извесних домаћих, који привредпу 
кризу појнчавају. Ту, на том пољу, Краљевска 
влада и Народна окушптина могу много учииити. 
Ja ћу да поменем само два факта, која су у прошлој 
годипи привредну кризу, која нам je дошла са стра- 
не, у знатној мери погоршада. To je био Закон o 
Иародној баиди и, као последица истога, откази- 
najbe кредита баикама и трговцима. Баш пред из- 
возпу созону, трговци су били лишени нужног и 
неопходног кредита. Они нису били у стању, због 
тога, да купују земаљске пропзводе и сељак, према 
томе, није имао коме да их прода. Други један до- 
маћи узрок - то je стабшшзација лашег иовца, 
изведена у иезгодно време, када нијс могла да се 
предвиди ова привредиа криза. Истииа je, господо, 
да без једног сталног, утврђеног и сигурног мерила 
вредности, као што јо рекао Г. Министар фииаи- 
сија, нема сигурности ни за приватне, ни за јавно 
финансије. Лди je несумЈМшо тачно и ово. Коли- 
чина новца, која се даиас иалази код нас у опти- 
цају, није довољна за данашл.е привредпе прилике. 
]1ет милијардм, које се данас налазе у оптицају, 
нису довољне баш за данаипве стегнуте економск0 

прилике. Кад je просперитет, када послови иду 
добро, промет добара je beka, na и циркулација новца 
бржа. Новад ондд брзо прелази из руке у руку и 
Majbe може да ее осети оскудица новца. Даиао, када 
je промет много слабији, услед привредпе кризе, 
циркулација новца je, тако рсћи, застала. Сем тога, 
рђав обичај код великог дела нашег света; да својо 
уштеђевине држи у сефовима, приватним касама, 
или у слами.ачама, учинио je, да један велики део 
тог новца, који треба да буде у оптицају, буде за- 
твореи. Улози код банака за последљих неколико 
меееци знатно су смаљеии, ади оу зато сефови no 
тим истим банкама, који су годинама стајали праз- 
пи, издати у закуп. Ja мислмм, господо, да се Г. 
Миниотар фииапсија и Краљевска влада не би пи 
мало огрепгали o пачело стабилпости пародпог повца, 
ако би се број новчаница у оптицају повећао са 
једпом извеспом, одређеиом, разумном количином. 
(Одобравап.е). Ta повећана количина повца у оптп- 
цају покроиуда би, раздрмала би и onaj новац, који 
лежи тезауриран у сефовима, касама и сламња- 
чама. To ne би била ипфлација, јер, пре свега, то 
повеКање се чини у једној одређеиој и разумној 
количини; a, оем тога, и Народна банка за ту но- 
већану количипу има већ довољпо покрића. 
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Питање je трошарине на взшо и ракију, госпо- 
до народни послапици, нарочито je било важно у 
овој буџетској дискусији. 

Ja вас молим,   господо, да све нас који ово пи- 
тање покрећемо, не сматрате да ово питаље покре- 
ћемо   из   неких   демагошких,   изборпих    разлога. 
Оно je за иас, за наше воћарске крајеве толико важ- 
но, да ми морамо у овој буџетској дебати, ма да 
ћемо кроз неколико даиа имати да o томе говоримо 
пршшком предлога o измени  закона o трошарини, 
да морамо и овом приликом нарочито проговорити. 

Ja правим овај увод с тога што сам чуо од неке 
господе   послаиика   у   приватиоме   разговору:   Па 
зашто ви томе питаљу толико важности поклањате, 
то није велика ствар, ту су у питању свега 90 ми- 
лиопа дииара. Не само велике   трошаринске таксе 
него и начии наплате у пашем пароду јако су омрз- 
нути. Систем финапсиске контроле са многобројном 
зеленом војском финаиса јако су омрзнути у нашем 
народу, a иарочито у ономе делу где тај систем није 
постојао рапије.   Кад je трошарина уведена обја- 
снило се, јер се старно тада тако и мислило, да ће 
на пасти na потровшача: ко пије тај нека и плаћа. 
To би, господо, било правично кад би тако било. 
Формалио тако изгледа да јесте, али у ствари тро- 
шарину плаћа сељак произвођач, и то иа овај на- 
чин.   Народни  посланик  г.   Метикош  у  своме  го- 
вору изнео je цифре o потрошњи  алкохолних пића. 
Тако се у 1932 годиии попило   алкохолних пића за 
8 милијарди динара, a у 1931 години нешто   вишо 
од 5 милијарди. 

Трошарина na вино и ракију у 1931 години на- 
плаћена je свега 90 милиола динара. Према томе 
изгледало би да тај терот према 5 милијарди није 
велики. Али баш у објашњец.у ових цифара лежи 
тежиште целога питања. Кад je попивено пића за 
5 милијарди a наплаћено трошарине свега 90 ми- 
лиопа динара na вино и ракију, оида шта je ca оном 
другом сумом. Ту баш долазимо иа оно главно, на оно 
болно питап>е o трошариии. Шпиритус вештачки 
направљен од кукуруза и кромпира успешно кон- 
курише природиој ракији и у томе, господо, лежи 
тежиште целога питања. И ако je Г. Министар фи- 
иансија поднео предлог o измени закона o троша- 
ршга, ипак се ово питаље однооа између ракије и 
шпиритуса не решава. Јер се тим пројектом у исто 
време и у истој сразмери сма:њују и трошарине на 
шггаритус као и трошарипе на ракију. Г. Министар 
финансија се на тај начин само лишава једиога 
прихода од 30 и неколико милиоиа динара, али се 
питање ни мало не решава. Иошто he тај предлог 
закона бити ускоро иа дневном реду, то ћемо o томе 
пита11>у  тада  опширније  проговорити. 

Сем тога, господо, и иитање транспорта, као 
што су многи предговорници изнели, иде у прилог 
и потпомаже борбу шпиритуса против ракије. Ва- 
жан пациопалио екопомски разлог намеће свакој 
Влади да у овој борби између шпиритуса и ракије 
буде на страни произвођача paKMje. Јер, господо, 
читави крајеви иаше земље засађени су воћњацима, 
шљивама и никаква друга култура на том земљишту 
не може да успева. Доказаио je, да je то земљиште 
најгорега квалитета. Један од г. посланика доба- 
цио je да шљиву треба прерађивати у пекмез. Го- 

-сподо, познат je факт да наш сељак више воли да 
прода шљиву у сировом или сувом стању, јер одмах 
дође до новца који му je неопходно потребан, него 

да од шљиве пече ракију. Али он није у стаљу да 
сву количину шљиве која му роди прода у оваквом 
сировом или сувом стаљу. Није у стању, јер се то- 
лика количипа тешко може продати на тржишту. 
Сем тога, господо, има и таквих врста шљива које 
нису ни за што друго него ли само за ракију. Према 
томе, господо, овај приговор je иеоправдан. 

Са гледишта чувајња народпог здравља, кад ми 
већ иисмо Америка да можемо донети прохибици- 
они закон, много je корисније сузбијати вештачки 
алкохол, вештачки шпиритус него ли алкохол од 
природнога воћа. Сем тога, господо, још један ва- 
жан специјалан разлог који иас иагони да на овом 
питању нарочито инсистирамо. Познато вам je да 
je од пре неколико година једна тешка зараза уни- 
штила већи део наших воћњака: две трећине нашпх 
воћн>ака уииштено je од штитасте ваши. Она једна 
преостала трећина треба да послужи као потстрек 
нашем сељаку да иа оном искрченом земљишту по- 
дигне нове воћљаке. A какав му ми потстрек дајемо 
ако љегова ракија има тако ниску цену ? Њему се 
онда не рентира пи да ону преосталу једну трећину 
брани од напада штитасте ваши, a још мање да по- 
диже нов воћп.ак. Кад je пре неколико деценија 
филоксера уништила винограде, све земље, у којима 
je винова лоза гајена, донеле су биле читав низ за- 
конских мера и ослобођења и тако омогућиле да 
се вииова лоза поново подигне. A кад су наши воћ- 
њаци пре неколико година већим делом упропаш- 
ћени шта смо ми, господо, учинили да их поново 
подигнемо ? Ми смо ударили трошарину на ракију 
да би и оно мало воћљака што je преостало, доту- 
цали. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Молим вас 
господине посланиче, да завршите. 

Љубиша Трифуиовић: Сад hy завршити. 
Шта да кажем господо, o шверцу ? У то питање 

нећу дубље да се упуштам. Довољно je само да вам 
поменем, да се шпиритус у Београду продаје no цени 
колика je сама трошарина државна, бановинска и 
општинска. A где je онда зарада фабрика шпири- 
туса ? Свакако у шверцу. To je, господо, онда отво 
рен призиат шверц. 

Треба поменути још и ово. Воћшаци су, ма да 
засађени на најслабијем земљишту, већ оптерећени 
непосредном порезом, као да je то првокласно зем- 
љиште. Ударати још и трошарину то онда постаје 
један неправичан терет. Ми смо, господо, за житни 
режим дали до сада 300 милијона динара, до краја 
даћемо још 300 милијона. Taj трибут плаћају сви 
крајеви наше земље и ми смо пристали да тај трибут 
радо плаћамо, јер солидарност свих крајева наше 
Отаџбине то захтева. Био je настао један моменат 
кад je изгледало да ће услед светске кољуктуре и 
совјетског демпинга житнородни крајеви бити по 
гођени тешко и катастрофално. У тако тешким при- 
ликама ми смо радо примили и пристали да подне- 
семо једаи део терета. Кад je штитаста ваш уни- 
штила велики део наших воћњака дужност je свих 
рсталих крајева ие да нам помогну, јер то ми не тра- 
жимо, него да нас ослободе од једног трибута више. 

Господо, само две три речи да проговорим o 
једном важном питању. Beh у неколико махова и већ 
од пре дужег времена потрже се у Народној скуп- 
штини питаше сељачких дугова или раздужења 
сељака. Од како je то питање покренуто сељак je 
изгубио и оно мало кредита што je имао. У овим 
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тешким економским приликама, кад je сељаку по- 
требно да се минималном сумом задунга за прехраиу 
породицс и своје стоке, он нијс у стању нигде да 
добије ни прибијеие nape. C тога би било потребно 
да посло завршетка ове буџетске дискусије, кад бу- 
џет буде дефинитивно изгласан, да се то питање стави 
на  ред. 

Са овим напоменама, господо народни посла- 
ници, и са надом да he се приликом дискусије пред- 
лога Закона o измени државне трошарине наћи на- 
чина да се иаши воћарски крајеви заштите од не- 
правичне коикуренције шпиритуса, ja изјављујем 
да hy гласати за предлог буџета. (Пљескање). 

Претссдник Др. Коста Кума-уди: Има реч г. 
Омер    Кајмаковић. 

Омср Кајмаковић: Господо народни посланици, 
приликом ове начелне дебате дозволмћете ми да изне- 
сем  своје погледе на извесна питања. 

Државни буџет за 1932-33 годину доноси се 
под веома тешким приликама. Ja мислим, господо, 
да су те прилике много теже но што ми можда у први 
мах и мислимо. Свакако ћемо се сагласити у једном 
пита11>у: да се до данас ни једаи државни буџет за 
време нашег ослобођења и у току 13 година даиа 
није доносио под тежим околностима као данас. 
Ta констатација, та свест, тај осећај одговорности, 
господо, који ми носимо у себи, провлачи се као 
црвеи конац кроз све наше еастанке било у клубу, 
било у пленуму, било у разним скупштинским од- 
борима. To нарочито вреди за Краљевску владу и 
за Финаисијски одбор, чији ми предлог буџета да- 
нас имамо на дневном реду. 

Према томе, господо, није тешко извести закљу- 
чак да се ни пред једном Народиом скупштином 
иису налазили овако тешки задатци, као што се на- 
лазе пред данашњом. У пркос тих тешкоћа, a ве- 
рујући у вредност појединих људи, na ако хоћете 
верујући и у идеје, које су нас на овоме месту оку- 
пиле, ja верујем, да je Народна скупштина дорасла 
своме времену. Ти задатци, господо, веома су раз- 
новрсни и no својој природи врло сложени, У np- 
вом реду иставља се питање сиалажеД)а у овако те- 
шким приликама привредне депресије. Кад већ го- 
ворим и када сам већ на томе питању да говорим 
o економској кризи, господо народни посланици, 
ми не смемо заборавити и мимоићи једаи фактор, 
један веома важаи чинилац, у нашој целокупној народ- 
ној привреди — a то je тежак. He смемо гамимоићи 
већ и збогтогаштоје он овом економском кризом нај- 
више погођен. Ако, господо народни посланици, 
поделимо мишљеље да наше друштво иије у оној мери 
разграђено и рашчлањеио, ако поделимо мишљеЈљс 
да односи у нашем друштву нису онако комшшко- 
вани ии диференцијални, као што je то случај код 
народа на Западу, na ако томе додамо и чишеницу 
да наш тежак претставља 80% народа, онда излази, 
да je наш народ стварно наш тежак и да je наш те- 
жак стварно наш народ. Ta кичма господо, државе, 
та осовина око које сс креће читав паш социјални и 
правни поредак, тежак, nocphe под бременом брига 
свагдашњих. Да га треба спасавати, то je ван сва- 
ког сиора. У питање сељачких дугова и раздужења 
нашег сељака нећу да улазим детаљно због тога, 
што су господа предговорници то питање са свих 
страна осветлили и што се ja, господо, иадам, да 
наши меродавни фактори, да се Краљевска влада 
свакодневно са тим пробдемом бави, и ja верујем 

да he Народна екупштина у најскоријем времену 
имати прилике да се позабави тим питањем и кон- 
кретио. Али, гослодо, једно ћу да истакнем. У да- 
наш11)Им тешким временима, у којима ми живимо у 
недостатку ефикасие самопомоки, ми гоеподо, мо- 
жемо да будемо доведепи у положај, да ее служимо 
и радикалнијим мерама. Без обзира, господо, која 
средства в какве могућиости стоје овом закоиодав- 
ном телу на расположвЈ^у, наш тежак мора да се 
раздужи, na чак, и no цену да нам се пребаци да смо 
се можда удаљили од извесних иорми, na употро- 
били изузетак за правило. Ja, господо, верујем да 
до тога неће доћи, али треба да се зпа да наша кон- 
солидација унутрапића, да оздрављење наших при- 
вредних и социјалних прилика, a ja ћу да кажем и 
санација морална, зависи од задовољства широ- 
ких пародних слојева. Ja hy господо, ca вашим до- 
пуштешем да се овде задржим на социјалиом моменту. 

Сопственост, ако je правилно нивелисана na 
страии већипе парода, као што je случај код нас, 
онда може да одигра једну благотворну улогу, a 
то je често пута довољно у стабилизацији друштве- 
ног поретка, јер je ситаи сопственик био елеменат, 
који je тако рећи имупизирао народ од разних со- 
цијалних поремећаја. 

Наш сељак, као ситан сопственик, он je кон- 
зервативаи. Шта значи недостатак копзервативног 
елемента, ja hy да наведем, како je то код других 
народа. Немачка у том погледу може да нам 
служи као школски пример. После рата од 1871 
године, после прилива францускога злата познато 
je свима, да се у Немачкој почела гигантским ко- 
раком да развија немачка индустрија. Kao после- 
дица тог наглог подизања индустрије појавио се и 
социјалан пролетаријат. После изгубљеиог рата, после 
хаоса и читавог низа револуционариих покрета, 
дошла je на власт социјална демократија, и та не- 
мачка социјална демократија сматрала je за своју 
прву дужност, као радиичка странка, да уништи 
онај средњи сталеж у Иомачкој — буржоазију. To 
joj je и пошло за руком, и сред11.и сталеж у Немачкој 
je ишчезао. И шта ми сад видимо у Немачкој ? Да- 
нас ми видимо на једној страни огромаи пролета- 
ријат — фабричко радништво, a на другој страни 
видимо тешку немачку индустрију. Ви сад у Не- 
мачкој имате оваку ситуацију — исту социјалну 
структуру као и у Русији: нагомилани капитал, 
вакуум, a на другој страни пролетаријат. To исто 
имате, господо, и у Русији, само с том разликом, 
што у Русији пролетери имају бар неку илузију, a 
у Немачкој ни тога нема, и баш због тога се у Не- 
мачкој и дешавају врло чести сукоби. Дакле та со- 
цијална демократија у Немачкој, уништавајући тај 
средњи сталеж, она je отсекла грану, на којој je 
и она могла да седи. Ha тај начин, господо, изгубила 
je у Немачкој терен у народу друга интернационала, 
јер се и сувише ангажовала у уииштавању те средње 
класе у Немачкој. У таквој ситуацији немачки 
прави стручњаци, и људи од науке излазе са иите- 
ресаитним иредлозима na кажу: „Ми ни у коме слу- 
чају не можемо више да подигнемо немачку инду- 
стрију, ни да упослимо тај огроман број беспосле- 
нога пролетаријата, односно радника, и зато ћемо 
ми да вратимо незапосленог фабричког радника на 
село, да ради земљорадшу, те на тај начин да откло- 
нимо ову беду у којој се данас налазимои. Господо, 
шта значи радник, a шта значи земљорадник, нећу 
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о томе да говорим. Хтео сам само да вам укажем 
na ове прилике, у каквом се тешком стаљу налази 
јсдан народ, који je радио са експориментима, који 
немају успеха. Према овоме номачки народ je уви- 
део, али касно, шта то значи педостатак конзерва- 
тивног елемента у једиој држави. Ja мислим, да смо 
ми у томе правцу једна врло орећна земља зато, 
што je наш сељак ситан сопствепик, и зато je дужност 
свих нас, да свима сретствима тога пашог ситног 
сопственика   спасавамо. 

Ja мислпм. господо, да није излишно враћати 
се иа једну чпњетхцу. Ново стање код нас, na след- 
ствеио и ми који то стање претстављамо у овој На- 
])Одној скупштиии, дошло je после једиог скроз не- 
гативног периода у нашој исторпји од ослобођења. 
Ми смо дошли, господо, после апсолутног подбаци- 
ваи.а у ауторитету п у вредиостима, не само код људи 
који су раније претстављали јавии политички живот, 
него и ннституција у којима je решавана судбииа 
нашега иарода. Према томе, госиодо, иаш je зада- 
так да вратммо веру u у једно и у друго. Због онога 
што je било и што ми, господо сматрамо дн није ва- 
љало, стицајем прилика, a ja кажем срећним стица- 
јем прилика, ми смо поставили свој живот на једну 
вдравију основу. Оно што ми solieMO. госиодо, има 
своју идсјну садржииу. Иационалном идеологијом 
MU желимо да постигпемо максимум својих нацио- 
иалиих тежи.и. У пашем државиом програму ми 
имамо гараицију за своју будућност. У томе про- 
граму ми видимо могућност сврставаља, rpyriiicaiba 
наших унутрашњихспага. Упоредоса тим послом ми 
морамо, господо, да формирамо и један други ментали- 
тет. Од партикуларизма ми морамо приступити једин- 
ству, од пломенских тежљинационалнимтежњама, од 
аодвојености, заједници интереса, јер једино на тај 
начин MU можемо да правдамо стаље, за које смо ми 
примили одговориост. Према томе, госиодо, ма каквс 
подвојености међу нама које би могле да нас потсе- 
ћају на прошлост од 1919—1929 године биле би опа- 
сан преседан за наш целокупан рад. 

Ja знам, господо, традиције су врло лепе и тра- 
диције су потребне да у народу одрже шег.ово само- 
поудаље и његов полет. Али, гоеподо, ми, сем лепих 
традиција, имамо и врло рђавих успомена. Ако те 
успомене не избришемо и ако окупљени не присту- 
пимо извршензу наше нове мисије, значи да ми у 
овај посао нисмо улазили са решеношћу да оста- 
немо верни оном програму, на коме нам je народ дао 
поверење. 

Ви ћете ми дозволити да на овом месту учиним 
једну малу дигресију. Moj пријатељ г. Др. Иво 
Елеговић, човек кога ja неоспорно много ценим, 
изнео je овде једну критику, no пачину и no форми 
не уобичајеиу у овом Дому, у толико пре, господо, 
што међу нама нема никакве подвојепости. Оно што 
je господии Елеговић говорио ja сам то све и у ино- 
странству читао са потписом Перчеца, Павелића и 
Циглера, и мени je врло жао што нисам био у мотућ- 
ности да чујем од господина Др. Елеговића, да се 
огради овде јавно пред нама од делања тих елеме- 
ната  у  емиграцији. 

Господо, и други говорници сем г. Др. Елего- 
вића говорили су слично, и ja овде нећу да се упу- 
штам у све коментаре, али ћу вам навести једап раз- 
говор који сам имао са једним нашим београдским 
интелектуалцем, који je веома карактеристичап, 
како ти говори одјекују ваи ове куће. 

Taj интелектуалац je, господо, једаи наш кул- 
турни радник и иеоспорно човек који je својим кул- 
турним радом много допринео угледу наше средтше 
— рекао: „Ja сам на београдској калдрми са пером 
у руци зарађивао свој свакодневни хлебац, док су 
та господа у нашој земљи заузимала увек иајистак- 
нутије и најодговорније положаје и кад се они да- 
нас упуштају у ту критику, мени изгледа као кад 
би један директор каквог индустријског предузећа 
сишао у радничке масе и држао им фулминантне 
говоре o интересима пролетаријата." — Ja се ствар- 
ио нећу упуштати у то да испитујем да ли je и у ко- 
лико та компарација тачна или не, али тврдим да 
je овај случај карактеристичаи, јер се из њега видц 
како критичка нублика схваћа овакав начии говора 
иаших другова, који, говорећи у овоме Дому, че- 
сто само мнсле на утицај кроз прозор. — Господо 
да hy ca вашим допуштењем да ое задржим на јед- 
ном специјалиом питању. Иосле, у новоме реду 
ствариЈ као што то често воли да каже наш друг Др. 
Стојадиновић, муслимански део народа показао је 
и довољпо грађанске свести и довољно дужности ц 
патриотске љубави према овој земљи. Ha овим избо- 
рима, господо, муслимански део нашега народа, без 
икаквих пр' домишљања и икаквих резерви стао je 
na програм оиих идеја, које су загарантоване мани- 
фестом Нјеговог Величлпствл Краља. — Господо, ja 
сам дужан овде да кажем истину до краја, дужаи 
сам већ и због тога што се сматрам за носиоца по- 
вереља муслиманског елемента. У понеким срезо- 
вима, где на другој страни није било великог 
учешћа у гласању, где није гласало више од 
28—30% гласача, у тим срезовима, господо 
муслимани су спасли проценат гласања. Било je 
случајева да je муслимански елеменат имао врло 
рђаво искуство. Преко свега тога се прешло и кад 
се иставила идеја нашег државног и народног је- 
динства, кад je истављена идеја „држава изнад 
свега-' онда je муслимански део нашег народа 
у масама од 85—92% иступио на биралиште и стао 
на страну Краља и стаџбине. Ja вас, господо, на- 
родни посланици, молим да поведете рачуна o овим 
чињеницама, и ja вас молим да нас, који смо но- 
оиоци повереша тога дела нашега народа, помогнете 
лојално у извршењу наше посланичке дужности u 
народу задате речи. 

Од 6 јануара овамо отпочео je код нас ток ствари 
који носи у себи све елементе конструктивних снага 
нашега народа, ток ствари у коме ми имамо могућ- 
ност да све те конструктивне снаге, да све виталне 
снаге наше pače доведем »до пуног изражаја. To ново 
стање, тај нов ток ствари даје нам и у иностраном 
свету један ранг који до сада нисмо имали. Како je 
иностранство у нашој ранијој партијској пометено- 
сти гледало на нашу земљу, довољно вам je познато. 
И данас наши противници покушавају да искористе 
сваку ситницу против иаше државе. Ако се упустимо 
у поређења, ми ћемо доћи до врло интересантних 
појава. Господо, кад смо ми у нашем јавном животу 
прегонили, кад je код нас владао политички хаос, 
наши противници на страни мислили су да неће бити 
потребно да и они од своје стране предузимају ма 
какве отворене акције, јер су веровали да he се те- 
мељи наше државе пољуљати сами од себе. Ове по- 
следње три године лишени су наши противници тих 
нада којима су се заносили и шта бива? Бива то, 
да ми имамо данас акцију тих наших противника 
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много живљу и мпого жустрију него што je икад 
раније била. Каквим каналима та акција иде и какви 
су Јћени извори, ja мислим да ви то врло добро знате. 
Али то ие зиачи да ми од своје стране ne треба иишта 
у том правцу да предузимамо. Ja знам да he их бити 
међу вама којн ће казати na и не треба. Ko нема у 
џепу opaja не боји се звеке. Међутим то iraje тачно. 
Читалачка публика у Европи нема врпмена да со 
уноси у ствар и да просуђује, она прима све онако 
како joj се сервира. Културни иароди, као што иам 
je свима који смо живели иа страни, иозиато, имају 
врло погрешпо схватање o свим оним крајевима који 
су удаљенп од јвихових светских метрополга. Пајзад 
ми као земља који нмамо право да верујемо у своју 
будућност, морамо тај страни свет да упознамо са 
својим напорима, да корачамо напред, морамо да 
га упознамо са нашим културним тсковинама, са 
нашим привредним папорима и уопштс са свим гра- 
пама нашс јавне дплатиости и нашег народиог жи- 
вота. 

Господо, лосле рата догодиле су се у свету врло" 
интересантне ствари, догодило су со чудни поре- 
мећаји и измене друштва, који су наметнули потрсбу 
једне спољне службе. Ви ћете ми заморити ако бу- 
дем искрен na кажем, да ja под том сполјиом службом 
не разумем наше дипломатско претставииштво, ridje 
сматрам и који фактичио јесте једна бирократизи- 
рана репрезентација на етрани, која ако xoli(iTe може 
и да има свој задатак, али који задатак мора апсо- 
лутно да се прилагођава своме вромоиу, јер je да- 
нас тај део нашс службе пасиван и иеактиван. (Пље- 
сак). Жалосно je, господо, да шеф наше спољне по- 
литике има врло ниске поверљиве кредито, a да- 
нашње кредите сиса и троши н>егов ресор на личне 
расходе. 

И најзад, господо, у време када се сва међуна- 
родна питања решавају na међународним конфп- 
ренцијама, када постоји Хаг, кад постоји Женева и 
када се најзад врло важна питања решавају на са- 
станцима министара и експерата, тада штампа до- 
лази у домен арбитра са својим огромтш утицајем, 
онда je, господо, та врста службе, — дипломатргја, 
прилично изгубила у свом значају. Ja спољну служ- 
бу, господо, разумем ону коју смо ми у последше 
време за ове три године покушали да оргаиизујемо, 
и ти покушаји остали су изгледа и остаће само поку- 
шаји, јер се у томе правцу поновно наишло на нера- 
зумевање и на недовољно обраћање пажа>е томе пита- 
шу. Ми, господо, имамо случај тускоро у Фиианоијском 
одбору. Кад je дошло питање кредита једној таквој 
институцији која се зове Централни Пресбиро, онда 
je та институција пред Финансиским одбором била рђа- 
ве cpehe. Ta врста спољно службе, кажем, наметиута je 
временом, изменама прилика у свету и оним што 
сам малопре рекао — да je штампа ушла у домеи 
арбитра и да данас у сваком погледу и на свима пи- 
ташима одлучује јавно мишљење. гЈу врсту службе 
наметнуло je време свима државама. И ако би вам 
изнео статистичке податке, ви бисте се зачудили ко- 
лико друге земље које су много мање него што je 
наша   држава, троше na ту врсту службе. 

Ja ћу, господо, у овом питаљу бити слободан 
да узмем учешћа у специјалној дебати када буду 
дошли на претрос кредити Врховне државне управе. 
Али за сада ово кажем да Краљевска влада има мо- 
гућности да потребама ове наше службе удовсим у 
оквиру оних цифара у којима се креће наш државни 

буџет. Г. Министар фиааисија имаће прилике да 
одузмс неколико милиона и омогући ову иашу 
спољну службу да функцноишпо и да одузме иа onoj 
етраии због чега неће бити оштећеии никакви пра- 
вилпо схваћеии иптерсси наше државе. 

За сада и посде свега што сам рекао, ja ћу у 
овомо питан.у увети учешћа у опецијалној дебати, 
п изјаБЈ1.ујом да ћу гласати sa овај државии буцет. 
(Лплауз и одобравам.о). 

Лретседиик Др. Коста Кумапуди: Има роч ин- 
родии посланик г.  Риота Ђокић. 

Риета Ђокић: Господо цародни посланици, пред 
нама се налазм претрсс буџета за 1932/33 год. Р. 
Микистар фииапсија дао je свој ексиозе и казао je 
iiira жоли и хоће. Причао нам je o свима уштедама, 
a ja овом приликом xoliy да кажем и добре и рђаво 
стране тога експозеа Г. Министра фиианеија. Прва 
je добра етраиа што Г. Мгагастар финансија тежи 
уттедама, али изгледа да те уштедс нису биле добре 
ореће, јер се није штедило на оиомо иа чему се je 
требало да гатеди. Друга je мана што Г. Мипнстар 
финаноија није изишао иред Скупштииу са заврш- 
ним рачунима, што je Г. Министар финансија очитао 
једиу лекцију пародпим посланицима говорвћи да 
буџет није поезија. И ja мислим да и ми сељаци кад 
зпамо шта je општипски буџет, знамо шта je и др- 
жавни буџет и да буџет није поезија. 

Друхч), госиодо, у овој нашој дискусији многи 
<!у нешто заборавили. Многи су кадиди шестоме ја- 
иуару, кадили КрНљевској вдади, na, господо, да 
то к,андило ие запали одежду самога свештеника. 

6 јануар то смо мм. Ми својим доласком у овај 
Дом благословили смо рад 6 јануара, и нама није 
лотребио нити да га хвалимо нити да га кудимо. 
Све ono што je било у пашој политичкој историји за 
ових зад1М1х 10 годипа што смо се међусобно борили, 
то смо ми. Давпо и давно једап српски државник 
казао je, ако се не варам покојпн Риетић': „Каквисте 
ви Епглези, такав сам вам и ja Гледстон". (Чује се: 
To je казао покојни Туцаковић). Историја нашег на- 
циопалпог уједип.еп.а дугачка je и широка и ona je 
ca крвљу и оружјем пзвојевана, и јединство паше 
државе сад je ту. Тапију смо после окрвављепог 
оружја добшш Версаљским. Тријапопским и Ној- 
ским уговором, a духовно једипство није и прије 
отварпога јединства приправљеио. Четирпстотина 
годипа заједнички у ропству живела je Шумадија и 
Ужичапи, a 120 годииа заједнички су ратовали, na 
и сад између јбих постоји разлика, н постоје чак и 
данас ругалице чакширама и јанџицима и опанцима, 
између једпих и других, a ми Србп, Хрватп и Сло- 
вепци да ее преко noh и прско једнога дана уједи- 
пимо n да сви заједипчки и исто мислпмо, то није 
могуће, јер су нас векови раздвајали, и ми no свој 
epehn и злој судбппп бпли смо na једном мосту из- 
међу истока и запада. Иреко nac се тукао исток са 
западом, запад са истоком. Ми смо na томе мосту из- 
међу истока и запада бпли увек под ударцем батииа 
и тукло се преко нас као што каже пословица је- 
трве прско свекрве. Таква пам je судбипа и ja сма- 
трам да je велико чудо и јупаштво паше pače, да 
смо се могли очувати и одржати. 

Господо, пародшг посланици, поред осталога 
свега, духовпО једипство у тој подвојености где смо 
живели у ропству у два табора nnje со могло при- 
нравити у масама народа и кривља je у томе до наше 
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интелигенције a не до нашег сељака и нашег народа. 
(Чује се:  Тако je!) 

И господо моја, не треба да заборавимо и то, 
да ми живимо у кратком времену после уједињен.а 
нашега народа и после два победоносна рата где су 
срушене две царевине, које су господаршш Србима, 
Хрватима и Словенцима. Ропство није никад лепо, 
али ипак оно, дозволите ми, оставља утисак на мен- 
талитет људи који су у ропству и ми смо Срби, Хр- 
вати и Словенци због тога у томе подвојени. Срби 
имају хајдучки систем друштвене демокрацтф, (Смех) 
али je хајдучија Србију ослободила, Србију подржа- 
вала и она je омела пут — транспорт турске војске 
за Пешту и Бсч, и што Беч није освојеи од Турака 
има да ее захвали Србима — Шумадинцима. Го- 
сподо, демократија у хајдучији одгојена je и 
створила у Србији онај предратни парламен- 
таризам, који би могао за пример служити. Насвету, 
господо, не постоји више него две врсте слободе: 
отета слобода и дарована слобода. У Србмји je отета 
слобода, и она je отимана од свакога и за њу су ски- 
дане крунисане главе, a друга je дарована или на 
пола дарована онима који су живели у Аустро- 
угарској. 

Дарована слобода потиуно омета и спутава де- 
мокрацију, какав je случај са неколико нама сусјед- 
иих држава: Румунија, Бугарока, Грчка и Алба- 
нија, или подржава револуцију какав je случај са 
Бугарском. 

Али, господо, оистем в одгој народие масе који 
je био у крајевима под Аустро-Угарском Монархи- 
јом, тај je одгој јеванђељем и књигом, кљигом по 
глави и то ne само код наших, код католика, него 
то je и код наших Срба из прека — Лала, који го- 
воре  лепо,   бело. 

И сад, молим вас, између нас постоји та разлика, 
између онмх Југословена, који су робовали Аустро- 
Угарској монархији и оиих Југословена који су 
робовали Турској царевини. Ниједна држава која 
je владала није будала, и Турска Османлијска ца- 
ревина стварала je на свој начин од подређеног на- 
рода државотворни елеменат. И ту наилазимо на једну 
разлику. Турска je стварала државотворни елемеиат 
од иодређених народа јатаганом, a на јатаган била 
je реакција хајдучија, a Аустро-Угарска стварала 
je државотворни елеменат кљигом, молитвама и 
калепдарима, и и.ени поданици живели су у сфери 
календара и молитвеника. To je чиста рачунмца. 
И кад духовно јединство није на вакат стигло, није 
могло да стигне и прије je јуначко јединство стигло. 
Онда je ред да се ми међусобно израђујемо, да се 
међусобно упозпамо и напред заједнички гонимо na- 
ma државна кола. Има мана, има ствари које не ва- 
љају, и зато смо ми да исправљамо, a зато на крају 
крајева нисмо дужни да све исправљамо ми; имали 
смо Балкански рат, имали смо велики светеки рат, 
na привредну крмзу, и онда да нешто оставимо и 
онима млађима за нама. (Аплауз и смех). Такве 
ствари не иду на врат на нос, и то све не може, и није 
дужна да изведе једна генерација. 

Господо, дакле поред овога малог увода што сам 
казао (Чује се: Баш je мали!) Настале су после осло- 
бођења и политичко партијска груписаља. Истини 
у очи треба погледати и признати да нас овде има у 
Скупштини победиоца и побеђених, да- o Европи не 
говорим. Ираво да кажем, ja сам побеђен (Пљесак). 
Ja сам служио једној војсци, која je изгубила рат, 

a моj добар друг Драговић служио je војску која 
je добила рат. Он се сад поноси и кити џиџама и 
орденима.   Дозволите  да  то  психолошки  утиче   на 
крајеве где ми џиџе ие смемо да носимо. И онда  ство- 
рити духовно јединство да то потпуно будс ликви- 
дирано у нашој земљи и да се правом браћом осете 
Срби и Хрвати и Словенци, биће то онда кад у згод- 
ној прилици негде сабљом звекиемо да неком главу 
одсбчемо, кад се заједнички у борби окушамо и у 
крви окупамо. Прочитали сте даље историју Немачке 
рат и ратне невољс сјединиле су  Немачки народ. 
Треба заједнички да се окушамо на заједничком пољу. 
Ми то не тражимо и не волимо, али боље и то него 
привредна криза.  (Смех).  Господо,  у таквој  поли- 
тичкој атмосфери груписале су се политичке партије 
племенски, верски и тако да кажем латински парти- 
куларистички, вјерски ћошкасто. Ja не треба да ce 
легитимишем,   ja  сам  припадао   једној   политичкој 
партији, којој и сада више добра желим него ико- 
јој  другој,  припадао сам земљорадничкој  партији 
која je од свога иостанка и свога рада са властитом 
снагом бориласе ипротив великог српства и великог 
хрватства и великог словеиства. И утрли смо пут 
ми  бивши  земљорадници, Југословенству  у Босни 
и Херцеговини потпуно, утрли смо пут, и то чини 
част мени и моме друштву са којим сам сарађивао. 
Али било je партија w људи који нису могли окупити 
друштво  око  себе  без нарочитих  гусала. 

И те су гусле биле српске, биле хрватске, биле 
словеначке, католичке, муслиманске и православ- 
не. И, дакле, стварани су табори у народу, стварани 
су табори у Народном претставништву. И, господо 
у таквој атмосфери, у таквим приликама, није чудо, 
што су наш парламентаризам и наша демократија 
дочекали 20 јуни 1928 г. Господо, лицитираље, како 
je ишлопо племенима, како je ишло no верама, какт 
je ишло no покрајинама, давало je све лошији калибар 
исве лошијиквалитетнароднихпосланика. To ce мож^ 
видети акосеузмоједан преглед народних посланика 
од Привременог народног претставништва 1920 го- 
дине, где je била елита нашега друштва, na, je, за- 
тим, за 20% била слабија Уставотворна скупштина, 
одакле за 25% Скупштина од 1925 г., na Скупштина 
од 1927 завршила. И, господо, кад je, у онаким по- 
литичким приликама, дошло до тога, да еу изра- 
ђени политичари радикалпе страпке и израђен>1 
политичари демократске партије били бачепи no 
страни за време владе пок. Веље Вукићевића да 
брапе политику државе, одбрана државне политике 
пала je na Стијепу Кобасицу, na Вељка Гргуровића 
и na Пунишу Рачића, Перпар и Грапђа, који je сма- 
трао то за дужност, као да je na фропту и na стражи 
и није чудо, што je потегао револвер и пуцао. По 
избору друштва ишло ce na rope. Било што je било, 
na крају крајева, сваки мора no пешто жртавадада. 
Слава свима жртвама! Ми сви, који смо прочитали 
нашу политичку историју, знамо, да je кнез Милош 
скипуо главу Карађорђу. Кума му навратио да му 
скине главу. Српски парод онога времена и ако je 
добро познавао случај погибије био изабрао за вођу 
кнеза Милоша као пајспособпијег. Господо, ми тре- 
ба да пређемо преко онога, што je наопако урађено, 
na да даље корачамо и стварамо и кажемо, шта ћемо 
дати, a ne да осуђујемо ono, што je било и како je 
било рапије. 

Дакле, господо, политика од 6 јануара до   дана 
имала je својих мана, и те мане су само у тодико 



СТЕНОГРАФСКВ БВЛЕШКЕ 71 

IUTO г. Пера Живковић, главни носилац државно 
власти, није потпуно имао довољан број изабраних 
људи, који су га помагали у његовом раду. To je 
само маиа. Још једна ствар, једна велика похвала 
може да служи на част овој нашој благој диктатури 
од 3 године, a то je, што иико, у нашој земљи, из 
политичких разлога, није дигнут на вешала. Јест, 
говорено je o некакој политичкој емиграцији. Го- 
сподо, сва пам je та емиграција била у томе, што je 
Прибићевић, који je научио вечито да буде Министар, 
одшетао у некакав манастир, да се закалуђери! Ha 
крају крајева, има брата калуђера, na што ие би 
отишао и он. Па, онда, имамо једну другу емигра- 
цију, што су отишли у иностранство: Перчец, Паве- 
лић и други. Господо, у овој беспослици, у овој еко- 
номској кризи, no оне nape, пошто љих плаћа Ита- 
лија,   хиљаде би нас отишло да ради.  (Пљескање). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Г. посланиче, 
ви сте тврдили, да емиграите плаћа Италија. Ви до- 
каза  немате, да их баш Италија   плаћа. 

Риста Ђокић: Имам права то да тврдим, na нека 
ме туже. Нећу на расправу доћи у Рим. Нека дођу 
у нашу земљу, да ме туже, Г. Претседниче. 

Ми стварно иемамо политичке емиграције, има- 
мо    политичких   шићарџија. 

И опда, господо, јуче смо имали прилике да 
чујемо говор г. Елеговића, који je истотако у вези 
са том нашом емиграцијом. Г. Елеговић нарочито 
се окомио na полицију. Не ваља полиција/па не 
вал,а полиција, na не ваља! To сам ja, господо, увек 
веровао да не ваља полиција и жандари, али тек 
кад  ми неко нешто украде онда знам да je добро. 

ETO и г. Елеговић као образоваи човек треба 
да зна да je полиција добар слуга, ona служи оног 
ко joj je газда. Нека се и г. Елеговић потруди да 
буде Министар и да заповеда полицијом, na ће ona 
онда радити како on xohe.. Полиција je, господо, 
и мене гопила и мало горе и онде седи онај господии, 
који je заповедао полицијом, г. СршктЉ. Ja сам 
сваких избора no месец два дана ишао у хапс, na оам 
добијао и позиве да служим као сведок кад сам под 
истрагом дежао. Полиција није никако лепа, али 
какве су прилике у Бугарској, нека се са љима г. 
Елеговмћ позабави. (Један глас: A у Немачкој ?) 
Па и у Немачкој! Што je цившгазованија полиција 
то je наказнија. Дакле, полиција, молим вас, нити 
je певачко друштво, имти калуђерски мапастир. 
(Пл,есак). Полиција je једна установа која служи 
за ред и друштвени поредак у земљи, a служи онога 
који joj заповеда и који joj бдижи. Јашта! Чиста 
рачуница. (Један глас: Нешто много кадиш поли 

1 цији!) 
Господо народни пооланици, нас очекује тежак 

рад у овом периоду Народне скуиштиие. Привредна 
криза која je захватила читав свет, њени таласи уда- 
рили су и даље, na су ударили и на наша врата. Па- 
онда проблем исхране читавих пасивних крајева. 
Знамо, господо, да су пасивне крајеве измислили 
др. Лаза Марковић и Корошец, али ко измисли при- 
вредну кризу, Бог ra убио! Лли она je ту и онда, 
господо, у ту привредну кризу као једна од нај- 
важнијих ствари спада и раздужење сељака. Госпо- 
до, то су важии проблеми, велике ствари, невоља je. 
Мора ое наћи пачииа, мора се наћи лека, јер кад 
разбојник пред кућу дође боље je и дати, него поги- 
нути na опет дати. Дакле, оељак je толико задужен 
да  не  може одговарати својим обавезама и онда се 

у то треба упустити. Али ко je задужен ? Задужен je 
сељак домаћин на коме почива држава. Сељак бес- 
кућпик није дужан, јер нико му иије ни веровао. 
Е сад упустити сељака домаћииа да пропадне, то je 
упустити нашу земљу да пропадпе n ту треба мало 
дубље засећи, треба засећи у то питан^ да ли ћемо 
се ми повратити оном начину, да се мало иатрагвра- 
тамо, јер je стварно тежиште ту, он се задужио оида 
кад je динар био око три поеиа у Швајцарској, у 
Цириху. On je онда куповао њиве, куповао ливаде, 
куповао коње и волове. Према даиапш.ем стабилп- 
зовапом динару он je дужиији no самом задужењу 
осим камата за 6 година, три пут je дужнији, a онда 
господо, према паду цепа земљорадничких произ- 
вода on je опет задуженији три пута, што значи да 
je сељак оспм својих камата за 6 година прошлих 
дужнији 6 пута пего што je стварио задужеи. To пије 
пропало, то се налази у неким рукама и стварпо je 
пок. Вељковић казао: „Паре ће доћи у паметне 
руке"' (Смех). One су дошле у нечије паметне руке 
и сада треба наћи иачипа да полете уциркулацију. 
(Једап глас: У луде руке!). У луде руке, у one руке 
које he крчпти, које ће копати. Тако he nape опет 
доћи у паметне руке, само да се пусте да проходају. 
(Смех). 

И, господо, ту имамо људе, које су се водећи 
ову финансијску политику толико огрешили o народ 
да би заслужили вешала, a такав једап je и бивши 
Министар финансија Др. Милан Стојадиновић. И, 
господо, и ова Влада у томе погледу учинила je једну 
велику грешку стабилизацијом динара. To je једна 
велика грешка, a ja вам могу рећи да сам чуо o 
једног члапа овога Дома да je динар наш пациоиалии 
nonocl Верујем, кад on има пуну кесу дипара да je 
тако (Смех). Али, господо, наш пационални nonoo 
су наше гранмце, границе наше државе Југославије 
(Нљескање), a дмнар je само мопета, средство које 
служи за размену добара и ми треба да се мапемо 
тога ћоравог посла кад су и Епглези одустали. Има 
начина, господо, за решење овог важног питап>а 
o раздужељу сељака. Да пођемо путем иплфације 
na како смо се задужили без икаквог закона да се 
онако и одужимо (Смех и пљескање). Или пак, ако 
хоћемо законски, опда да неко преузме то дуговање, 
na кад имамо толико државних хартија, na кад су 
куће раскућене и сељацима плаћано хартијама рат- 
не штете пека се и ти сељачки дугови плате пеком 
врстом ратие штете (Смех и пљескање). He пођемо 
ли тим путем прескочиће нас време и доћи ћемо до 
једнога хаоса. Много ће домаћипа бити раскућено, 
a, господо, тешко би било, ако би се то десило, na 
je пајбоље и најпаметније да се na време постарамо 
да до тога ne дође. 

Даље, господо, Краљевска влада од 6 јануара 
на овамо учииила je и једпо од пајвећих својих дела. 
To je била подела земље na бановине и уиификација 
законодавства, што се мора свакако похвалити. Да 
ли ти сви законп ваљају или ne ваљају, a има их који 
ништа ne ваљају, као што je житни закон, то je друга 
ствар, али једно je важно и главно, a то je, што су 
они донесени и што he се имати времена да се поправе 
опи који се покажу na пракси да нису добри. Али, 
господо, пајвеће дело je подела земље na бановипе. 
И, господо, врло je строг закон o партијским орга- 
низацијама у нашој земл>и, али je то и оправдаио. 
Дата je могућност и онима који пису овде, a и ja 
сам припадао онима, који не би требало да буду овде... 
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(Смех). Тачно! Ami, господр, дакле, једна je ртвар, 
да су се вођи даиашпзе опопиције г. Лца Станојевдћ, 
г, Љуба Давидовић; г. Јода ЈовановИћ, Мачок, Gna- 
хо и Корошоц помиршш и потписали само то да оии 
теже унификацији закопа, да признају поделу зем- 
ље на бановине, овакво стци.о како постоји сада, 
ja бих био у Ј1>иховом табору! Без тога, кад ре не 
могу сложити у томс, онда, господо, ja не дозвоља- 
вам да ja два пут своју отаџбину браним и ослобо- 
ђавам, те сам с тога ступио и ja у овај табор. (Пурпо 
пљескан.о). 

Отаџбина  ироко   свега,   проко   свога,   госиодо! 
Даклс, ja сам дошао ~ као што кажс много по- 

штовани наш Васиљ Грђик као члаи Друштва до- 
бронамерзшх људи. (Буран смех). Хоћу да кажем 
оно, што треба да кажем: 

Докле год се опозиција na тим цитањима no сло- 
жи, не даје ту пикакве Ј)Н)гућноати, да оии органи- 
3yjy партију у читавој земљи, нека иоделе сферс, 
али нека ми дадну програмски очоиаш, — дотле 
нећб моћи да органивују своју партију. J ep, госпо- 
до, и ми овде смо у једном кудикамо сдожнијем дру- 
штву, ми овдс благосиљамо 6 јануар, једни хпа-ие 
a други куде режим и као повачко друштво, којо по- 
литички програм израђеи има, a како he они, који 
тога израђсног ирограма немају? 

To je дало овакву врсту иарламелта. Да оу te 
ua томе тереиу лашли, можда би неко други еедео 
овде у место господнна Иетра Живковића, али, го- 
(■иодо, стађгбина се два пута не брани. To je мсне 
лично одлучило и све нас треба да водн тим путем, 
господо, треба да нас води оно што ( таџбина тражи 
и др?кава што тражи од нас, ono смо ми дужни да 
дамо, a поготово два пута смо задужепи ми из оиих 
крајова, који иисмо имали прилике да поиесемо пу- 
шку, да ову велику државу створимо. (|]л.сскаЈ1)е). 

Господо, често се појављује у нашем народу, 
и то од пријатеља нашега иарода с'траховаЈве за ову 
државу. iViopaM да 1?ажсм, могу да страхуЈу за ову 
државу само они, који ништа за ову државу иис/у 
дали, a може да страхује и онај, кОјИ не мисли ни- 
шта да дадне, али стварно je ово: Сви честити Хрвати 
сви честити Словенци и еви Срби са 100% ни мало 
не CTpaxyjy, jep кад смо се курталисали султаиа и 
ФраЈве Јосифа, ми смо у стад.у, да са сваким рату- 
јемо, ко je иротив нас. (Беселост, опште одобраваи.е)^ 

Дакле, господо, оволико ca^i хтео да кажем иа- 
челно говорећи o раду Крал>евске владе од 6 јануара. 

Сад бих по реду мало иретресао по Министар- 
ствима, како ее где ради и шта се ради. ХаЈдемо 
опако, како je реферисао господии Миииетар фи- 
иансија у евоме ексиозеу. 

Лрстседиик Др. Коста Кумапуди: Ваше вромо 
je протекло, можете се Јавити за реч у специјалној 
добати. (Жагор у дворани и узвици: 4yjMO говор- 
ника! Он, симпатично говори!) 

J'HCTO Ћокић: Ово je начолиа дебата, ово je вре- 
ha, у коју све стаје. 

Дретседник Др. Коста Кумаиуди: Кад буде 
слециЈалиа  дебата,   оида  можете  говорити. 

Гисто Ћокић: Ja ћу да поменем само иачелпе 
ствари. 

ПЏтофнт Др. Коста Кумаиуди: Добро, али 
иајкраће што можоте. 

Гисто Ђокић: J>iiliy врло кратак. 
Овде изгледа, господо, да Гоопода Министри 

дежураЈу    баш     као    железиички    чшшвнпци    на 

стаиици и не можо се говорити, што нема овога или 
онога, али нека госиодин колега то каже, ако га се 
тиче! (Буран смех). 

Ja ћу ићи no реду, како je Господии Министар 
фишшсија очитао и уврстио no буџету. Господо, 
правда je у nac приличпо скупа. (Гласови: Сувише 
скупа!) 11 ja мислим, да ту треба порадити, да се бар 
до извесне суме укипу таксе, a за багателпе тужбе 
укипу. 

Опда, господо, адвокати. Једап non je говорио 
јуче против адвоката, — ja hy мало да тај рат за- 
метием. To je частан и леп позив, али no провинци- 
јама то мало сличи na разбојиике. (Бурап смех и 
аплауз.   Иретседппк  звоии). 

Господо, дуго би вас заморио, ако би вам из- 
поеио BITO иве раде. Споменућу само један случај, 
да je од 30 хиљада дппара иман.е продао један адво- 
кат и сам га купио за 300 дипара. Зар то може да 
будс ? 

Опда, госнодо, долазп просвета. Осповпа школа 
мепн je једина школа коју еам учио и морам да ка- 
жем, да je садашп.а осповиа настава код nac за свако 
осуђмвап.е. Кад дете сврши оеповну школу, онда. 
истом ne зпа пишта. (Смех). Како ће што да знаде 
кад мора да учи т, т, na оида та; та ? и тата тера те- 
рет. Узмимо, да je дете једпога директора банке, како 
Jse ono бити одгојено, кад he добити увјереље да je 
волпки терет баш директор Банке. Буквар je код нас 
јодап шкапдал. Код nac практикујемо тако, ако ко 
xohe да му дете што научи, ми узимамо просвЈвтнц 
буквар једпога просветног друштва, na онда кад 
пролиста тај  буквар, пређе na државпи буквар. 

Средња пастава креке се рђавим путем. Изгледа 
да се код нас толико полаже na писмепост, да се на 
друго ништа ne гледа. Нико ne води рачуна o том 
да у једпој земљи нема горега пролетариЈата него 
интелектуалпи. (Одобравалзе). Морало би ce водити 
рачуиса и o том, да се стручпе школе рашире што 
више иа штету средљих школа. Опда упиверзитети. 
Ту се одмах од почетка пошло једним рђавим путем. 
He Mopajy бити универзитети у политичком центру 
пего онде где се могу пајбоље развиЈати и теоријски 
и практички опи којИ свршаваЈу те високе шкоде. 
ОтимаЈве je толико настало између поЈединих гра- 
дова, да ono што има Београд тражи Загреб, што има 
Загреб, то исто тражи Београд a Љубљаиа тражи 
ono што има Београд и Загреб. Иогрешио je, што су 
Љубљапи дали упиверзитет. (Гдас: Уашто r). Дозво- 
лите, кад дође ваш инжвдљер na каже, кај бум, кај 
зпам, naj ne знам... (Смех). Дозволите од 14 мидијона 
стаповпика само Једаи милијоп говори тим језиком и он 
са академск^м насбрсзбом мора учити српско-хрват- ■ 
ски.'Стога гледишта мора се гледатинату ствар. Он 
мо?ке бити и добар Југословен и добар Србин, да 
сврши шкоду у Пеограду или у Загребу. Зашто ло- 
стојЛ и коме je бло потребаи медиципски факудтет 
у Београду, кад такав имамо већ у Загребу :' Што нае 
je руководило, да имамо правлл факултет у Субо- 
тпци i' Хоћемо ди можда one Мађаре да лаучимо чи- 
тати и ллсати i' (Смех). To je погрешка KOjy би тре- 
бао господил Мипистар просвете да исправи. 

Господо, опда спољли послови. Изгледа, да мп 
у задплх десетак годипа у спољној политици кишта 
друго n ле радимо пего адвоцирамо. Што се ради на 
отрапи, што раде два адвоката и њихови оргали у 
спољлој политици, то ми ne знамо. Ja сам разговарао 
са иословшш светом. Наша конзуларла служба на 
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страни толико je заподцењена, да со o н»сј и не води 
рачула. Само за једнога претстк^ника нашега на 
страни може (■(! рећи да нешто ради, a то јо Балугџић 
у Верлину. Само :ia л.сга зиамо, a аа остале не знамо 
вишта, да ли спавају или дремају. (Чује се глас: 
Певају песме). Јест, нокоји певају песме. 

11 ama спољна полттша адвокатскн вођена није 
ништа до сада учинила да принучс маг патим сусје- 
дима TIJIH iiainc сусједе нама. Оиаква je Албанија 
према нама, какова je била пре десет годипа; иста 
je и ГЈугарска као што je и пре била, иста je Грчка, 
иста je Румунија, иста je Мађарска, иста je тако и 
Аустрија,  a Италија jom много гора. 

Вначи, око те епољне десетогодшпње попвјтике 
или смо преспавалн luni иисмо jmnrra радили. 

Господо, оида трговина и индустрија. Трговина 
и индустрија изгледа ми да je то Министаротво ради 
заиимапа, да аеко буде Министар. To Министарство 
}mj(» ништа учинило да се нагаа привреда и трговина 
креле  иа пут. Чак шта mune ono u (|)aiiopii;mpa неке 
картеле који су na ттоту name nanvioiia.uie иЈтвреде. 
Господо, ми гшамо фаворнаирапг! ка})тел пива који 
спречава  извоз   namera  впна.   (Бурно  одоГфаваље). 
кога  барем довол.но имамо. Ми имамо неколико пи- 
вара   у  којима иеколико људи искоришћују   читав 
околииу  и  чмтаве  покрајине  тто  се  не  би  смело 
дозволити.   (Одобравање).   Ha  ми  гшамо  и   картел 
шећора где нате фабрике meiiepa, уз ломоК две до 
три државне фабрике шећера, кога такође фаворкзира 
наше Министарство трговине и индустрије. Мп имамо 
и  неку фабрику аа производњу квасца. Ta je датл 
у   кон-цегију  некима  који  годиппбе  више у:!му  од 
самога Министарства војног за скоро ммлпоп дииара. 
Лко     iieliere да то учините радп иарода, војске, спа- 
сито  нас тога/ради издатака no државпом брџету. 

11 a, господо, MiiHTiCTapcTBO трговипе и 1шду<т])и ј(! 
изгледа да je под врло рђавпм  екслертима донело 
Закои o житу.   Ja  равумем  да je била добра памера 
са тнм жптним режимом, али се он морао ограппчити, 
за  којо крајеве on важп. за које нј важи. Јер шта 
ћете   mi кад има крајева који   међу собом могу да 
живе,   иа ириме]) срез  са ерезом,  a ппак један дру- 
гоме   ne  монЈе  да прода   ?кито, uero   морају чекати 
вгалост и ЛЈуди се због тога ка-ЖЈт.авају.  Taj Закон 
треПа модифицирати a ne укинути. 

М-цпштарс тво трговине и индустрије створило je 
и Извозничко друштво на исти onaj иачии какав je 
fmo u са Аграрном банком, тако да су многи чинов- 
ници из пропалих банака навалили у Аграрну банку, 
a у Извозничкрм друштву су добили иаметтеп.а сви 
пропалм трговци жита.  (Смех). 

Ma опда, господо, своју дужпост за коптролу 
повчаипх завода Министарство трговние и ипдуетрије 
никада нијо иввело. Једап једини изузетак учинио 
je Др. Спахо као Минстар трговиие u индустрије. 
Новчаип заводи пропадају и пропало je у а.има 
много државнога новца и новца приватпих у( тапова. 
Држави je пропало око десет милиоиа динара у 
Трговачко обртничкој банци у Сарајеву. Један je 
Министар паредио да се пре неки меоец, депоиује 
неколмко милиона дннара који су пропали upe 15 
дана, a који су били својина Урода sa осигураи.е 
радетиса средтпшег уреда у Загребу. Ila je пропало 
и Ј)ратимској благајии близу један мштоп дипара 
од укупне еуме од три милиоиа динара радничког 
новпа за ооигурање. Да je Министар трговине м 
водио коптролу, овакви се случајеви ue Cm Догађали. 

Ocelia се и ивгледа, да грговина и индустрија 
вапоставља ванатство. O љему се мало води рачупа. 
Чиме je победила Србија ? Она je победида јер je 
имала сељака окромног, алн sa сабе довољно богатог, 
Ми од фабриканата   нећемо дочекатп да бране гра- 
нице ове земље, a ванатлија и свл>ак хоће да je бране! 

И оида, господо, Министарствд трговппе n ипду- 
стрпје mije ее брипуло да се етвори за извоз тиа 
mina u да тај тпп рекламира ц нађе прођу ва л.ега 
na  светској   шгјаци.   Ja  :там  да  ту смета тшо  у 
Четкој, али тих ометши пема na другим странама 
света.     - Што се тиче шума n руда, ту je пропаст 
евакојака.   .Vln  всчпто лрпчамо  o  пационалпом  бо- 
гатетву које претставл.ају шуме и руде,  парочито 
оне у Босив n Хердеговппп. Међутим, ГОСЦОДО, ови 
комплекси шума у Босни и Херцеговини no дуго- 
рочним уговорима налаве се у рукама странаца: ту 
су Ајздери и Ортлиби, ту су Грегерсони, ту je Га- 
рибалди и шта ти ja ове знам, сва та имепа стра- 
паца.  ll)iiMa су шуме дате у дугогодпшЈви аакуп н 
осим тога тто ne раде omi оу у вадље две године 
преварили државу оа 150 милијоиа динара. O свему 
томе говорвће  у специјалној  дебати nam друг г. 
Милан Божнћ, on iie pehu где je оташао сваки ми- 
лијончић. Ma да се са тим друштвима, у којииа су 
све  странди,   закључују  уговорп,  ипак  ее  omi  ne 
пагоне да у овом времену беепослице n еоцијалпе 
беде раде,  у овом времепу када би они могли да 
варадв 20—30%,    - omi чекају повољније време и 
згодније прилике, када he моћи да зарађују и 100%. 

Е na, гооподо, то није политика, то je упроиаш- 
ћен.е тума.  Иети je случај  са рудпицима.  Бнвша 
Аустроугарска монарзгаја имала je две цривредне 
грапе, жељезнице и руде, које није давала у туђе 
руке. Ми смо иаследили еав апарат у жељезницама 
и у рудама од бивте Аустроугароке. Захваљују1ш 
прилтшама переонал  у жеЈвезнидама je расчитћеп 
од разних Ергера, Бергера., Шварца, Фекета пт.д., 
али je  ресор  руда  остао  п даље  у  анационалтш 
рукама. Ту еу у веКппи Швабе, који   воде главну 
реч, a у колико и нису Швабе, они ниоу национално 
свесни и ne  воле ову државу и радове са којима 
управљају.   И   тако je,   гоеподо,  милпјардерско  бо- 
гатсгво и вредности дато у туђе руке, што je, нееум- 
п.иво велпка штета и ведикп грех. Кад je то државпа 
својина ono би требало да буде у државпим рукама 
и да доноси државп леке и добре приходе. Овако, 
ева та  богатства дају  миверне приходе.   Вм ћете, 
господо, видети, у ставкама за репрезептацију ми- 
лпјопске цифре на тантијеме и друге расходе, али 
држава великих прихода ту нема, ма да има удела 
у шумским предузеКима <а 25%, 50%, na n више 
процената. Осим тога, у та предузећа памештају со 
опет партпјоки заслужпи људи. Они из тих преду- 
зећа вуку no 4—5000 дипара месечно,  a те своте 
вуку абог тога што су некада ваљали. Ето, на пример, 
педавпо je Мшгастар г. Прека иамеотио у једно такво 
предузеће некаквог геометра. Геометар je намештеп 
у фабрику где ое врши дестилација дрвета.  Ja m^ 
зпам шта ће ту геометар и какав je on експерт ва 
дестилацију дрвета,  - - осим ако не треба да мори 
фабрику!  Иоред тога г.  Ирека je наместио jom јед- 
пога, чије презпме mije na  „nh", a наместио га je 
за члана управе у жел>езари у Варешу. Taj човек 
вуче 3000 динара месечно и има бесплатну жељез- 
ничку карту.   Ila,  гоеподо,  ако му и даље хоћемо 
да поетупамо no onoj дигапекој   „дај  мени и MOMO 
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детету онда jo то; у свему, онај старирежим... (Mu- 
иасшар грађевина Никола Ј/јн-ка: Види со да сте 
широкогруд и да сте Југословеи!) - Ja сам Југо- 
словен, a нисам Арнаутин. (Јодап узвш« To није 
тако. Протестујсмо. To je увреда.). 

Господо, ми смо поред осталога добили и картел 
железних рудника. Међутим, ми нмамо једну при- 
лично развијоиу железничку индустрију у Варешу 
и за чудо са том малом железнином иидустријом 
ушлн смо у картол тако да и данас од продате робе 
дајемо 25% у Контролну баику у Ирагу, a половпна 
тих пара врати се опет иатраг члановима управо 
картела, a то изиоси милиоиске суме. M тако ми 
i тварио штетујомо. Међутим та железара могла би 
да задовољи но само пашо потребе пого би могла 
са успехом да конкурише у .1>угарској, Грчкој и 
осталим  суседним  источним  др?кавама. 

Господо, сад ћу нешто да кажем на рачун Ми- 
нистра шума. Ja сам л.ега уиозорио пре месец даиа 
да je у опасиости Трговачко обртничка банка у 
Сарајеву у којој со налази два милиона радиичког 
иовца Болесничке радничке благајне. Он ми je обећао 
да ће предузети све да со тај повац спасе. Међутим 
upe месец дана та банка je пропала, na су пропала 
два милиона за осигураи.е радника, пропало je нешто 
иовца соколског за градл.у дома, иешто новца llo- 
штанске штодиоиицс и то ke се сада пред судом 
сврпшти. 

Господо, што се тиче социјалне иодитико могу 
Да кажом само толико, да ове берзе рада нису ништа 
Друго него HOKG комоције, које су створеие са добром 
намером a служе нам еамо зато да Алберт Тома 
када дође у иашу земљу види лепе кабинете и про- 
чита наше социјалне законе, a у ствари рад јбихов 
се ие oceha. И онда оне луксувне палате и оне фо- 
тељс у грдној су опреци са мизеримм иолон^ајем и 
мизерним платама радпичким. (Одобравадђе). Уреди 
за осигураше радника иостали ру смешни. Лко je 
неко болестан na тражи Лекара од уреда кажу му 
да му тамо помоћи иема да hc га лекар отроватп и 
тако даље. Ти уреди iit^aMO што не врше своју 
функцију како треба, nerc je ту уведена једна со- 
цијалистичка буржоавија. (Смех). Фотеље у тим 
уредима нису нимало горе од фотеља у Министарству 
спољних послова. Ha тај се начин упропашћује рад- 
пмштвО; a упропашћује се и onaj допринос капита- 
листа и радника, који су опоревовани за те уреде. 

Господо, пма joiu јодна ствар. Изгледа да je 
И Министарство социјалпс политмко иотпуно забо- 
равило на једну класу људе, на лнвалиде. , 

Ha још вал.да чекају иеколико година докпомру, 
na да их се реше. Ja иначе не знам зашто се тако ради. 
Бечито неко редуцирал.с у продентима болести и 
осакаћеља. Ha пример неко je изгубио још пре 10 
година ногу и руку и прогласе га за инвалида са 
80% a сада нека жозиисија нашла да може бити пнва- 
лид са свега 30%, a међутим ни мало му није нарасла 
ни нога ни рука. (Смех). 

Имамо, господо, j om једио иово Министарство 
које унапред треба критиковати, a то je Минпстар- 
ство за физичко васпитаи.е. Jlena ствар, господо 
можда треба мало и да се играмо. Али мепи се чипи 
како je пошло неће дати опих рсзултата што ми од 
ii.era очекујемо. Ono би имало своју дужност да утиче 
na физичко васпитаи.о пашс омладине, na. удружи- 
вал.е мт.д. Али лиђутим, изгледа, да откако je постао 
јутооловенски соко да оу сви Југословени из и.ега 

побегли. У мојој блржој рколини воде га ЈЛвабе и 
Мађари и ко je био соко пеће више да будо. () томе 
г. Министар троба да води рачуца. Да и ово доведе 
у везу са г. Мшшстром шума и рудника, да се со- 
колски јавни радпици прогоне од стране Министра. 
шума и рудника. Такав je случај са инжењером Ilu- 
колом Враголовом који je оеповао соколске чето у 
Какп.у na je премештеп у БаБажевац да буде на- 
ставник у рударској школи, j ep интерес je био да 
ne развија ооколгтво у евојој општини. Ila у Кроки 
исти случај. Води се апкета зашто je еоколству дато 
иеких 10—20.000 цигаља за зидање соколског дома. 
Има једна паредба која je издата за мииистроваља 
М. Марковића Мшгаетра шума и рудпика да се ео- 
колство помаже. Три комисије су досада долазиле 
дирвктору који je поклопио или дао 10.000 цигаља 
за зидап.е, a међутим ниједпу комисију Мипистар 
шума и рудника иије поелао Карлу Тиболтону који 
одговара за једап и no милиои динара n ne зна се 
да ли ke тај човек n одговарати за ове рачупе. Го- 
пшдо, ми смо се мпого више уетручавали да говоримо 
o војсци, a треба n o томе да се говорп. Ja мислим 
сви ми зпамо да je једанпут дошло време да се војни 
рок {'крати. И Koii. би паучио за годину дапа да 
игра, na je доволлш n војнику да буде годину даиа 
војпик. AKO се узме у обзир да je међународна по- 
литика таква да смо ми дужпи да подржавамо такво 
стањс, хвала Богу, мпого nac je, опда бар треба Ko- 
pneno да послужимо a ne да тропшмо nape it оида 
кад пиемо потребпи. 

Треба да се овај војпи рок пешто редудира j ep 
овакву вслику војску тешћо je издржати. To неће 
nn они који звецкају оружјем. 

Војска je neoenopno за ових последм/их 10 j'o- 
дипа учипила више за паше пацпопалпо уједињен.в 
пего ма ко другп. Лли n поред свега тога, господо 
ja држим да би се ипак војпп рок могао скратити 
са пола годипе, што би допело и внатну уштеду у 
државном буџету. 

Још једна ствар, господо. Војска je no својмм 
закошша врло пеприступачпа и укоче}1а. A то je 
ono што у предратпој Србији није пикада било. 
Onaj који no п.еним законима може бити ослобођен 
војпе обавезе као храпилац породидо, тешко да то 
може да оствари. Јер од п,ега се зато тражи преко 
6 уверел.а којима треба да доказује да му јо кућна 
заједница подељепа још npe 5 година, a код нае у 
Босни таквих je доказа тешко прпбавити, јер je 
код nac скоро сваки био кмет. Он такво увереи.е 
ne може добити пи од уреда, nn од суда, nn од ка- 
тастра. Зашто се господо ne би увела пракса да je 
за овакве случајеве довољпо увереЛ)С општинскога 
суда потврђспо од cpecKora начелитва: да je дотична 
кућпа заједлица подељена у тој и тој годппи. Ово 
je nnTaihe, господо, врло важно и мп ћомо приликом 
специјалпо дебате имати прилике да се опет њиме 
позабавимо. 

Дакле, господо, овде оам укратко изнио све што 
je влада за ове три годгше учппила, и ono што ниј« 
ваљало и ono што смо изпели да вал.а n лепо ре 
договорилп. И ja кад сам већ дошао у ову мобили- 
зацију, изјављујем да hy гласати за овај буџет. 

Потпрстседпик Др. Коста Поповић: Има реч 
пародпи послапик г. Антон Церер. 

Anton €erer: Gospodje narodni poslanci! Govorili 
hočem v slovenskem jeziku, kajti rodila me je sloven- 
ska mati, in iz spoštovanja do nje in iz ljubezni do 
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slovenskoga jezika, katereg me je ona naučila. Kako 
ljubijo in spoštujejo naši bratje Srbi in Hrvatje svoj 
jezik, tako ljubimo in spoštujemo tudi mi Slovenci 
svoj materni jezik (Burno ploskanje. Medklic g. po- 
slanca Ureka: Gospod predsednik, kakšen semenj je 
to, zakaj se moti govornika z glasnim razgovarjanjem, 
če govori slovenski? Potpretsednik Karlo Kovaćević: 
Pa niko ne smeta. Poslanec Urek: Kako da ne motijo 
govornika, ako se glasno razgovarjajo). Pozorno in 
vestno sem zasledoval vso debato in svukega govor- 
niku, ko je govoril bodisi hrvatsko ali srbsko, sem 
točno razumel vsako besedo in upam, da me bodo 
tudi g. g. tovariši v mojem maternem slovenskem 
jeziku razumeli. Pod Triglavom in Karavankami biva 
slovenski rod, ki je pretrpel mnogo pod tujim jarmom, 
vsled svoje žilavosti pa je obdržal svoj značaj, narodno 
svojstvo in narodni jezik, svojo kulturo, ter svojo 
književnost, in to v borbi z neizprosnim tujini na- 
rodom, ki je storil v svoji vsemogočnosti vse, da iztrga 
iz srca našega naroda njegov narodni značaj. Gospodje 
narodni poslanci, naš tovariš Rista Djokić je omenil, 
da ni potrebna slovenska univerza v Ljubljani, da je 
to luksuz, da imamo Slovenci svojo univerzo, in da 
Slovenci ne potrebujejo univerzo. Jaz moram tovarišu 
Djokiću na tem mestu odgovoriti. Izdatki, ki jih 
doprinaša celokupni narod za slovensko univerzo v 
Ljubljani, ni razsipen denar za luksus, temveč je na- 
rodova pravica zahtevati lastno kulturno žarišče, 
okoli katerega se zbira naša mladina, da dobi svojo 
naobrazbo v horbi za obstanek slovenstva in v borbi 
za obstanek jugoslavenstva. (Živahno pritrjevanje in 
ploskanje). Gospodje poslanci! Kakor so vaši srbski 
bratje prej morali biti pod tujim — turškim — jar-, 
mom, katere je osvobodila hrabre srbska vojska izpod 
sto iti stoletnega jarma — in takrat so Srbi v zasede- 
nem ozemlju pod Turčinom gledali z nekim spošto- 
vanjem in upanjem v ce iter njihovega narodnega 
ponosa, v Heogiad, — istotako tudi naši neosvobojeni 
bratje v Italiji in Nemški-Avstriji zrejo z nekim upa- 
njem v bodočnost v našo belo Ljubljano, pošiljajo tja 
svoje sinove, da se na slovenski univerzi navžijejo 
tistega pravega čuta ljubezni, s katerim giedo med 
svoj narod in širijo ljubezen in upanje na boljšo bo- 
dočnost. (Viharno ploskanje). Besede tovariša Djokiča 
gotovo niso resne, njemu ne morem zameriti, on pač 
nosi pamet v torbi seboj, mi Slovenci po torbe ne 
nosimo, a zato nosimo pamet in razum v glavi. Mi 
moramo iskati obrazovanja v šolah, in zato imamo 
pravico zahtevati za našo izobrazbo slovenske uni- 
verze. Slovenstvo danes ni fraza, ni nikaka negacija 
jugoslovenstva. Mi se danes ne smemo varati, da 
danes ni več Srbov, ni več Hrvatov, ni več Slovencev, 
da smo danes samo Jugosloveni. .lugoslovenstvo, 
to je ideologija, ampak to je tieba šele izvesti posto- 
poma, ne pa naenkrat odrezati. Ne varajmo sami 
sebe, temveč pojdimo počasi in stvarno po poti k 
uedinjenju. Potem bo narod zares jngoslovenski. 
Gospodje, za to sem primoran glede naše slovenske 
univerze s tega mesta kot narodni poslanec odgovoriti 
na napade, moram proti temu protestirati in apeli- 
rati na Kraljevska vlado, da opusti svoje namere glede 
okrnitve slovenske univerze. Slovenska univerza naj 
ostane neokrnjena kot naše žarišče slovenske kulture. 
Z isto pravico kot zahtevajo Srbi svojo univerzo v 
Beogradu, Hrvatje svojo v Zagiebu, zahtevamo tudi 
mi Slovenci svojo v Ljubljani. Žrtve, katere prinaša 
naš   narod  za to,  so malenkostne,   velikanska škoda 

pa bi bila, ako bi so v tej točki ranilo srce slovenskega 
naroda. (Živahno odobravanje). Zato apeliram na 
gospodje narodne poslance, da isto tako z nami, Slo- 
venci, javno manifestirajo, da je treba slovensko 
univerzo neokrnjeno držati kakor tudi ostale univerze. 
Denar za to se bo pač dobil. Ce imamo denar za gle- 
dališča in za bogvekake druge luksuzno stvari, če 
imamo denar, za razne drago komisije, je tembolj 
potrebno, da ga imamo tudi za našo najvišjo kulturno 
ustanovo. (Burno odobravanje in ploskanje). Gospodje 
narodni poslanci, že četrti dan se vrši obširna debata 
o proračunu, katerega nam je predložil naš finančni 
minister g. Dr. Milan Djordjević. Več ko 4 dni se de- 
batira o proračunu, debatiralo se je o njem poprej 
skozi cele tri tedne v finančnem odboru in uvorjon 
sem, da so bili v tem odboru najboljši strokovnjaki 
iz naše sredine, ki so najbolje uredili to, kar se pač 
danes urediti da. Prepričan sem tudi, da je g. finančni 
minister pristal na vse olajšave, in na zmanjšanje bre- 
men, in priznati moram, da ni mogočo napraviti vse 
kot bi si mi želeli. Zato se v tem odgovoru ne spuščam 
v podrobnosti. Iz vseh debat in govorov sem pa mogel 
ugotoviti eno samo konstatacijo, da takih bremen. 
kot so predvidene, narod sploh no bo mogel ali vsaj 
zelo težko mogel prenesti, ter sem u verjeti, da je pro- 
račun, kot je predložen težko izvesti, in prepričan 
sem končno, da bo gospod minister financ zelo težko 
zbral vse prihode, ki so predvideni. Če pogledamo 
lansko bilanso prihodov v tem času, vidimo, da padajo 
skoro mesečno, in če opazujemo razvoj privredne 
krize, vidimo, da še ni na višku in da nas najhujše 
šele čaka v tekočem letu. Bojim se da so ta višek 
privredno krizo no bo bolj sigurno stabiliziral, nego 
je stabiliziran naša nacionalna valuta. Privredna 
kriza ogroža danes celi s^et, ogroža na miljono in 
miljone ljudi, in onemogoča normalno življenje celim 
narodom. Po vsok državah so miljoni in miljoni de- 
lavcev brezposelni, zemljoraduištvo celega sveta do- 
življa težko čase, obrt in trgovina sta na robu popol- 
nega propada, industrija pa vslod pomanjkanja na- 
ročil ustavlja svoje obrate. Vse zre z velikim strahom 
v bodočnost. Po vsem svetu je nastal izredno težek 
položaj. Mi vidimo na eni strani nadprodukcijo vsega, 
vidimo skladišča polna raznih življonskih potrebščin, 
in po magacinih ležijo ogromne zaloge štofa in živeža. 
Beremo celo, da v. Ameriki s pšenico kurijo parne 
kotle, v Braziliji pa stresajo ogromne količine kave. 
v morje. Opaža se, da je v splošnem vsega v izobilju, 
obenem pa vidimo na drugi strani velikansko bedo, 
velikansko krizo. Mi vidimo ljudi, kako hodijo lačni 
okrog, raztrgani, razcapani, in nudijo roke za delo, 
prosijo, a no najdejo nikjer uteho, nikjer pomoči. 
Vsega, karkoli si človek poželi, je na eni strani v pre- 
izobilju, na drugi strani pa vidimo, da ljudstvo umira 
v bedi, pomanjkanju in mrazu. Mi vidimo, kadar 
so peljemo v Slovenijo, cele gore nakopičenega premoga 
v Trbovljah in Hrastniku, ljudje pa ztnrzujojo in umi- 
rajo od mraza. Nekaj ljudi ima za kosilo cele poje- 
dino, cele svatbe, drugi pa nimajo niti košček bornega 
kruha. Mnogo je takih, ki se vprašujejo in razmiš- 
lajo, zakaj je temu tako in ali bo res tudi tako ostalo. 
Gospodje, to je problem, ki žene množice v razmiš- 
Ijenje, v zelo nevarna socialna gibanja. To je problem 
o katerem moramo razmišljati tudi mi. Danes, ko 
vidimo, da se kapital koncentrira v rokah nekaj po- 
sameznikov, iti da ta kapital zavira vsako možnost 
modsobojne   izmenjave   življenskih   potrebščin,   mo- 
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ramo najti sredstvo, da te ovire odstranimo in da 
omogočimo tudi onim malim ljudem, ki s svojimi 
žilavimi rokami ustrajajo te dobrine, da si pribere 
košček krulia, Gospodje narodni poslanci, danes 
ljudstvo še čaka, zaupno /re v našo poslansko zbor- 
nico s prepričanjem, da bo od tu prišla rešitev. Naš 
jngoslovenski narod je pošten, ti vide ven, priden in 
poln potrpežljivosti. Popolno razumeva, da država 
r.e more razdeljevati podpor, ker nima sredstev za to. 
Opravičeno pa zahteva dela in kruha. Jaz imam po- 
polno zaupanje v kraljevsko vlado, prepričan sem, da je 
pripravljena storiti vse, kar se pač storiti more. Go- 
spodarska kriza, ki ogroža svet, zahteva polno in 
nujno odločnost, zato trdim, da mora naša vlada 
v svoji odločnosti in v svojih ukrepih biti bolj ener- 
gična in da mora podvzeti mere, ki bodo omogočile 
našemu malemu kmetu in delavcu boljše življenje. 
(Živahno pritrjevanje in ploskanje). Zapustiti bo 
pač morala dosedanje metodo zaščite velekapitala. 
Tudi velekapitalisti sami bodo namreč kmalu uvi- 
deli, da jim preti velika opasnost in da jih tudi naj- 
trdnejše barikade ne bo mogle ščititi pred ljudsko 
nevoljo, ki vidi na eni strani vse polno razkošja, na 
drugi strani pa samo umira v bedi in pomanjkanju. 
(Burno ploskanje in medklici: Tako je). 

Uverjen sem, da se gospodarska kriza ne da dru- 
gače rešiti kakor na ta način, da se pritegne k sode- 
lovanju veliki kapital. Tudi veliki kapital more pri 
rešitvi tega prečega vprašanja doprinesti svoj delež, 
svojo pomoč. Država pa naj z javnimi deli skrbi za 
zaposlenje naših delavcev. Stolisoči pridnih rok čakajo 
na delo, stotisoči pridnib rok ponujajo svojo pridnost 
kot protivrednost za denar, ali niti za denar, tem- 
več za ubogi kruh. Naš delavec ne potrebuje miloš- 
čine, naš delavec noče, da bi mu se dejal denar za 
brezdelje, naš delavec zahteva samo da mu se da 
delo, dasemora s poštenim delom pošteno preživljati. 
(Tako je). Zaslužek naj se da širokim masam našib 
delavskih slojev, ne pa puščati inozemskim kapita- 
listom, da jih nesramno izrabljajo, denar pa sprav- 
ljajo v žepe ali pa pošiljajo domov. Vsa dela naj se 
izvršujejo pod nadzorstvom domačih strokovnjakov, 
katerih imamo dovolj na razpolago. Dolžnost mero- 
dajnih krogov je, da storijo vse, kar je v njihovi 
moči, da se ne bo postopalo še nadalje po stari navadi, 
ki obstoji v tem, da razna inozemska podjetja po- 
nujajo naši državi svoj kapital rekoč: „Mi Vam nu- 
dimo kapital, mi Vam dajemo na razpolago posojil, 
kolikor jih hočete", poleg tega pa zahtevajo vse mo- 
goče koncesije, dobavljajo materijal za izpeljavo grad- 
benih načrtov, iztisnejo visoke pogoje za povračilo 
posojil, potem pa izžemajo naše bedno ljudstvo in 
mu ne plačajo niti toliko, za delo, da bi se moglo na- 
sititi. 

V bližini Beograda se nahajo inozemsko podjetje, 
ki je prevzelo neka gradbena dela. To je neka Fran- 
coska tvrdka. Ona se je za izkopavanje zemlje pogodila 
z državo po Din. 28 za m. a delavcem plačuje za m. 
samo Din. G. Vzemimo, da znašajo stroški amorti- 
zacije za stroje pri kubičnem metru še Din. 4, tako 
da so njeni izdatki za vsaki m. vsega skupaj samo 
Din. 10, tako znaša dobiček te firme nad polovico 
tega denarja. Torej polovico denarja gre v žep onih, 
ki so dali kapital na razpolago, oni požerejo delavcem 
polovico zaslužka, ter ga potem zapravljajo v Niči, 
Monte Carlu i t. d. 

Denar, ki ga daje narod na razpolago, je treba 

racionalno izrabiti, od njega naj imajo korist naši 
ljudje, javna dela, ki se finansirajo s tem denarjem, 
naj se izvedejo v lastni režiji, plače, naj bodo taks 
ne, da bodo v sorazmerju z življenskim standardom, 
potom se bo lahko z manjšimi posojili in z manjšimi 
stroški izhajalo in gradilo, in denar bo ostal pri nas. 
Taka posojila ne značijo za našo narodno gospodar- 
stvo nobeno breme, nobeden dolg. Če da naš ka- 
pital na razpolago, je to samo prenos, saj kapital 
zopet cirkulira, ter se po ovinkih, v krogu, kateremu 
je podvržen promet, zopet steka nazaj v blagajno 
posojevalca. Danes, v tem težkem momentu, ko svet 
gine vsled križe, ko kmet in delavec ne vesta kaj bi 
dejala v usta niti opoldne niti zvečer, treba je z vso 
resnostjo in odločnostjo iskati in najti sredstva, da se 
reši naš narod, naša država, in posebno pa naš mali 
človek. In sredstva se morajo najti, in se bodo našla. 
Saj se vendar dobijo denarna sredstva tudi takrat, 
kadar pride do objave vojne. Videli smo, na lastne 
oči, kako je bilo na enkrat povsod vse polno denarja 
za kanone in za uničevanje človeških življenj, ko 
je izbruhnila svetovna vojna. Ako je lahko najti 
sredstva za vojno, potem se morajo tembolj najti sred- 
stva za današnjibrezprimerni boj, ki ga bijejo naši nižji 
sloji za svoj obstanek, ko gre za biti in ne biti našega 
naroda, živečega v pomanjkanju, v taki bedi, da sme 
biti srečen, ako si reši golo življenje iz te krize. V 
takih razmerah, v taki sili ni kompromisa, ni okle- 
vanja. V takili momentih je treba pomagati si iz tre- 
nutne zadrege, če treba, tudi s prisilnimi posojili ali 
kakoržekoli. Vsekakor pa z energičnimi ukrepi, ker, 
ako se to opusti, bližamo se velikanski katastrofi, 
ki preti uničiti vso kulturo, civilizacijo in vso organi- 
zacijo  našega gospodarskega  življenja. 

Gospodje, mi imamo mnogo brige in skrbi za vse 
mogoče stvari, vedno imamo pred očmi, kako bi se 
dalo pomagati enemu ali drugemu. Bavnotako, kakor 
naš delavec ne potrebuje miloščine, ne potrebuje 
denarja, da bi ga zlorabljal v brezdelju, temveč hoče 
samo, da se zaposlijo njegove žuljeve roke, istotako 
tudi naš poljedelec ne zahteva, da mora svoje proiz- 
vode prodajati za višje cene, kakor so danes. On ne 
zahteva tega, nego se zadovolji včasih tudi z nižjo 
ceno, z malo ceno, morda še z nižjo kot je današnja, 
ali na drugi strani mora biti tudi vse ono, kar potre- 
buje on za svoje življenje, istotako cenejše, in obret- 
stna mera manjša, nadalje zahteva, da so odvetniški 
tarifi nižji, da so cenejše tudi vožnje po železnici 
itd. Naj omenim pri tej priliki nekaj o odvetniških 
tarifih. Ti tarifi so bili napravljeni 1922, 1. ko je bilo 
denarja v izobilju, ko ga je imela deca več kot danes 
gospodarji, ko ga je bilo takorekoč na koše. Takrat 
so bili ti tarifi še znosni, danes je pa prilika drugam 
in oni gospodje tovariši, ki so odvetniki, mi ne bodo 
šteli v zlo, češ da pretiravam, seveda, ako so dovolj 
uvidevni, danes, pravim, je potrebno da se ti tarifi 
znižajo. Zato prosim gospoda ministra pravde, da 
pokrene to vprašanje in izda nov tarif za odvetnike 
in notarje. 

Isto velja glede obresti. Obresti, ki jih plačuje 
naš narod za najeta posojila, so tako visoke, da se 
vsled njih naš kmet vedno bolj zadolžuje. Posledica 
tega je ■— in to je popolnoma ugotovljeno — da naš 
kmet, naš obrtnik vsled prezadolženosti ne moreta 
najti izhoda iz današnje težke gospodarske krize, 
izključeno je, da bi naš mali človek zmogel te visoke 
obresti, ki jih danes zahtevajo denarni zavodi in zato 
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je rešitev mogoča samo tedaj, ako se naši mali kmetje 
in  obrtniki razdolže, ali se jim plačilo najetih  posojil 
s  primernimi ukrepi olajša. Znano je, da naše banke 
računajo po 12, 16, po 100% obresti. Oni pa, ki imajo 
v   rokah kapital in ki ga vlagajo  v bančne zavode, 
seveda ne bi utrpeli toliko, ako bi se zmanjšala obre- 
stna    mera in bi vsled tega prejemali nanjše dohodke 
iz   svojih   vlog.   Svojčas  je  obrestna  mera  znašala 4 
do 5%. Ne zahtevamo, da naj se zniža današnja obre- 
stna mera na isto mero, zadovoljni smo,   ako se zniža 
na 6 do 7% in da ne znaša 12 do 140/о   V zvezi s tem 
treba tudi rešiti vprašanje, na kak način bi se mogla 
učvrstiti   vera   vlagateljev   denarja   v   sigurnost   nji- 
hovi b vlog, ako nam je namreč ležeče na tem, da nam 
imejitelji   denarnih   sredstev  dajo  ista   na  razpolago. 
kajti samo trdna vera v sigurnost denarnih vlog pov- 
zročuje pritok velikih domačih kapitalov. To sigurnost 
bi mogel dati samo zakon o osiguranju vlog in o odgo- 
vornosti  tistih   oseb  in   faktorjev,   katerim  je   denar 
zaupan. Potem razni upravni svetniki in funkcionarji 
po  bankah in drugih denarnih zavodih ne bodo samo 
vlekli visoke tantijeme,  upravne in raznolične druge 
dohodke,   nego  se  bodo  morali  zavedati  tudi  svoje 
odgovornosti  za  denar,  ki jim ga je  poveril narod. 
(Živahno pritjevanje in ploskanje). Ako se bo dobila 
ta  sigurnost bančnih vlog, bo rastla tudi vera in za- 
upanje  v  denarne zavode,  potem  bo tudi vsak  rad 
pristal na to, da bo zahteval manjše obresti. Zahte- 
vati  se pa mora tudi to, da denarni zavodi ne bodo 
hoteli imeti razmeroma višje obresti nego jih  vlaga- 
telji    prejemajo  s  pribitkom  2%  za   upravrro  režijo. 

Gospodje narodni poslanci,   omenil bi še gotove 
točke glede naše trgovine. Mi vidimo, da je naša trgo- 
vina  skoraj  popolnoma zaostala, zlasti zunanja trgo- 
vina.   Govorilo se je mnogo na tem mestu o  vinski 
krizi,    ki   onemogočuje   vsako   gospodarstvo   našega 
kmeta v vinorodnih krajih. Nikdo izmed g. g. predgo- 
vornikov pa ni omenil, da ni samo vinska kriza, nego 
da   je   v  šumarskih  predelih  naše  države tildi lesna 
kriza.   A  od  lesne industrije,   od  katere   živi  veliko 
število naših kmetov in delavcev, ima svoj delež tudi 
naša   obrt, industrija in trgovina. Tudi v tem oziru 
treba   naša vlada izvesti svojo politiko, da poišče na 
zunanjem  trgu  preko  naših  konzulatov  novih  odje- 
malcev in da tako dobimo možnost izvoza. Naši kon- 
zulati v inozemstvu pač niso tako drago plačani za to, 
da  samo paradiraj o z lepimi napisi na tablah  „Kon- 
zulat   Jugoslavije"   nego   da   pred   vsem  iščejo  stike 
z   zunanjim,  posebno pa s trgovinskim svetom.  Oso- 
bito   trgovina z lesom in   živino treba  da se dvigne 
potom   pametne   izvozne   politike. 

Gospodje narodni poslanci, še nekaj moram 
poudariti. Če pogledamo okrog nas, vidimo, da so vse 
države zaprle svoje meje, da bi preprečile uvoz tujega 
blaga, samo mi odpiramo na široko vrata zunanji 
trgovini. Če druge države znajo ščititi trgovsko bi- 
lanso in v to svrho ukinjajo uvoz vsega luksuznega , 
blaga, mora naša država istotako ukinuti uvoz vsega, 
česar   ne potrebujemo. 

Polprelsednik Karlo Kovaževtc: Gospodine govornice 
skrenem Vam pažnju na to, da je vreme vašeg govora 
prošlo. 

Včeraj je neki govornik govoril skoro dve 
uri in mislim, da tudi jaz kot Slovenec smem 
govoriti vsaj eno uro. Gospodje, ravno-tako me 
navdaja bojazen, da ne bo dobro za naše 
gospodarske interese, da je vlada dala v izgraditev 
našo Jadransko železnico neki francoski firmi. Nimam 

sicer v načelu ničesar proti temu, ker bodo pri tem 
delavci prišli do zaposlenja in kruha, ali pogoji, ki 
jih je francoska tvrtka stavila so težki; posebno je 
težek po^oj, ki je že na merodajnem mestu odobren 
in ki glasi, da sme omenjena firma uvažiti v našo 
državo za 80 miljonov blaga brez carine, in sicer 
blaga, kakoršno ona sama hoče uvažati. Postoji toraj 
nevarnost spekulacije, naperjene proti naši industriji, 
kataro se lahko ubije s tem, ako se preplavi naš trg 
z gotovimi artikli v vrednosti 80 miljonov. To so 
stvari, ki se ne morejo razpravljati v javnosti, in prosil 
bi g. ministra trgovine in g. ministra gradjevine, da 
posvetita temu  vprašanju  vso pozornost. 

Mi vidimo dalje, da Čehoslovaška, ki uvaža v 
našo državo blaga za 1,200 miljonov, kupuje od nas 
blaga samo za 400 miljonov. Gospodje, lepe so besede, 
s katerimi SJ velikokrat zatruje bratstvo med jugo- 
slovenskim in češkim narodom. Ponavljam in poudar- 
jam: to so lepe besede. Priznam: mi se ljubimo, mi 
se spoštujemo med seboj in imamo se radi. Samo da 
imamo mi Cehe malo preveč radi. Tudi oni nas imajo 
radi, ali no toliko, da bi oni kupili od nas za 1,200 
miljonov mi pa od njih samo za 400 miljonov. Oni 
so si z brezobzirnimi principi zunanje trgovine ustva- 
rili v centralni Evropi tako gospodarsko stališče, da 
ekonomske krize sploh ne občutijo. Vse države iščejo 
posojila samo Čehi ne potrebujejo nikakega posojila, 
ker njihova vztrajnost in konsekventna skrb za samega 
sebe je uperjena na to, da si za zunanjo trgovino sami 
ustvarjajo svoj kapital, tako da tujega np potrebu- 
jejo. (Medklic iz sredine: Takvo bratstvo mi ne tre- 
bamo). Tako bratstvo je predrago. Eden brat je lačen, 
drugi pa sit. ludi pri bratstvu ne sme biti preveč 
sentimentalnosti (Živahni klici od vseh strani: Ziveo 
govornik). Zunanja trgovinska politika mora biti 
dosledno v prid države in naroda. Preidem še na 
vprašanje naših carin. Carine so pač regulativ, da 
ščitijo domačo industrijo ali samo v toliko, da ne 
more zunanja industrija naše domače ubijati, nikakor 
pa ne smejo carine, biti za to da pomagajo našemu 
domačemu kapitalu izrabljivati našega kmeta, ne 
smejo mu pomagati, da spravlja velikanske miljone, 
ki jih pa ne potroši doma in ne vloži v domačo indu- 
strijo za domače gradnje, za svojo državo, nego po- 
šilja brezobrestno v švajcarske in francoske in razne 
druge banke, da tam ginejo in plesnijo v trezorjih. 
Mi hočemo, das se ščiti naša industrija, hočemo pa 
tudi, da se omogoči, da pridejo v našo državo po 
primerni ceni vsi predmeti, ki jih naš kmet potrebuje. 
Ni dobro, ako dobimo iz tujine robo po nižji ceni, 
nego je na domačem trgu. Kajti to je samo posledica 
tega, ker se vsem iioče živeti samo na račun kmeta 
ker bi vsi hoteli na njegov račun obogateti. Vsled 
tega pa, ker so industrijski proizvodi predragi, gine 
in propada naša industrija, ki nima toliko uvidevnosti, 
da bi znižala svoje cene, kakor to stori kmet, ki da 
cenejše,  ako ne more drago prodati. 

Imel bi še mnogo povedati, vendar gospodje, 
hočem, oziroma moram se omejiti, in upam, da mi 
bo pri specialni debati dana prilika o tem govoriti 
podrobno. Rečem samo eno: Lojalno moram priznati, 
da je g. finančni minister storil vse, kar je mogoče, 
da uravnovesi proračun. Priznati moram tudi, da je 
proračun, ki leži pred nami, najrealnejši izmed vseh 
proračunov po vojni. Skrbna sestava proračuna priča, 
da je zastavil g. minister vse svoje globoko strokovno 
znanje v to, da upošteva nujno potrebo dobre državne 
administracije,  na drugi   strani pa da po možnosti 



78 XVIII РЕДОВНИ СЛСТЛНЛК — 3 МЛРТЛ 1932. 

zmajsa narodu bremena. Polno zaupanje imam tudi 
vcolokupno kraljevsko vlado, o kateri sem mrerjen, da 
hočestoriti vse, kar je v njenimoči, danarodu vtej strašni 
krizi priskoči na pomoč. Gospoda ministra financ pa 
prosim, da nvideva tudi potrebe naše slovenske 
zemlje. Slove, e ■ ni navajen veliko nadlegovati. Go- 
tovo je. pritiskajo kljuko na vaših vratih bolj po- 
gosto drugi nego mi slovenski poslanci. Ali kadar 
pridemo, ne pridemo za sebe, nego za naš narod, ki 
živi v bedi in pomanjkanju. Zato pa vsaj takrat upo- 
števajte naše želje. Vi, kakor tudi cela kraljevska 
vlada, in mi bomo dali državi vse, kar od nas zahteva 
v zmislu božjega izreka: Daj Bogu kar je božjega, in 
Kralju, kar je kraljevega, in zato hočem glasovati v 
uačeln za pre, ložoni budget. (Burno ploskanje in 
odobravanje v celi dvorani). 

Потпретсе&ник Карло Ковачевић: Реч има ua- 
родтгаосдаиик г. Ђорђе Парабућски; 

Ђорђе Парабућсш: Гооподо народни посланици, 
доаволитс ми да за тренутак отетупим од обичаја 
иарЈгамеитарпог, да једну реченицу коју г.г. народни 
посданици иа кра;у свога говора ивговарају одмах 
у почетку кажем, a то je, да hy гласати за буџет 
u то из ових равлога. 

Не само IUTO ja имам иовереп.с у рад Краљовско 
■владе, не оамо bio Краљевска влада има високо 
повереље нашега Врховиог Госиодара, него и вато 
што дрЈКИм, да ћу на тај начин бити всран тумач 
својих бирача, мојих Шајкаша, који су са свога 
всликога >t жаркога патриотивма, са овоје велике 
љубави u оданости спрам КраЉа далеко познати. 
Ми смо у изборпу апитацију шпли са двс иароле: 
sa Крафа u Отаџбину. Moju Шајкаши су са иесмом 
ua уснама: „Кад зажели светли Крајб, у смрт скаче 
граниЧар" — с том песмом су ишли у изборе, како 
onu тако u ja с Јмтма. Само тој великој u жаркој 
.љубави си])ам Кр-ал>а MOVKC се захвалити, да смо ми 
у нашем малом крају извели на бмралиште велики 
ироцеиат од 97% бирача. 

Госиодо иародни посланЛци, код нас су били 
прави изборп. Mu смо се бори.чи. Нећу да будем 
ирстеициозаи u да уписујем све себи у заслугу, иего 
ouoM pa<4io.i!03i!eu>y и onoj великој љубави ouora 
парода сирам Краља U великОм поверешу спрам 
Тчраљсвске владе, коју има onaj иарод у мом крају. 
Иемојте се чудити тому патриотиЗму u тој великој 
л.убави; јер je Док.а lila јкашка, срез Тителски,' ito- 
левка трију великапа наше^а нарбда. Ham велики 
учител. СветОвар Мшетић ])ol)ou je у OIEOM крају, 
uaiu велики песник др. Лаза KocTuh родио се на 
псколико километара ОД мојега моста. У ТитеЛу je 
ходио у школу иекадашњу . Матоматику" велики пе- 
cuuh- u владика Лукмјаи Мушицки. 

Ево, госиодо, та три велика мужа тако су одго- 
јила ouaj нарбд којгт, као што сам рокао: , Кад за- 
жели светли   Крлл.,  усмрт  скачо  граиичар'. 

Господо народии посланици, ja сам одлучио да 
пропустим критиковате односно оцеи.иваи.о самога 
буџета далеко стручмгјим лицима иого што сам ja, 
али држим да MU се неће замерити ако господи 
мшшстрима скренем пажп.у на неке ствари, јер 
сматрам да ће свака доброиамсриа критика бити 
корисна. Дакле, Шајкашка, одпосно мој срез Ти- 
Tc.iicKu, u ако je у саставу Дунавске бановине и 
бившој Нојводшга, ва n era би се могло pehu да je 
номинално у Војвбдини. Довволите MU, госиодо, да 
ивнесем грознс прилике које у моме тителекоме бреву 

владају,  где  суша,  иеродица,  пасивност неумитно 
косе своје жртве.  Ja смоло тврдим да и моја Шај- 
кашка спада у пасивне крајеве. (Ишчуђавања; 1^,-е!) 
Камо среће да ви имате право, камо opeke да кад 
се  иовратим у мој  срез,  да могу иевати са  мојим 
бирачима. Али ua жалост морам pehu да ћу нлакати. 
A какво je тамо стање, ja hy Вам изнети нодатке и 
молим да ми верујете. Један наш иријатељ у друг 
рекао MIT je ово: Ja верујем да Војводина теже иод- 
носи ову прнвредну кризу,  a ja бих je назвао  —• 
дозволите MU да употребим црквени нзраз — васе- 
љеноком кризом, ou MU je кавао: ja верујем да ви 
нз Војводин?г теже подносите ту кризу, јер сте нау- 
чили на благостање.  (Смох).  Али моја  Тајкашка, 
одиосно мој срез, острижен je до голе душе. Господо 
моја, Bu врло добро внате да je Војводина свагда 
иомагала, да je давала, да даје и да he давати.   M 
иас боли то, и за нас je врло тешко што у овим тешким 
даиима она не може још вишс да даје. Али не са- 
cTOJu се цела Војводина из оне богате земље која се 
иалази на обали реке Нила. Имате у Војводшш бо- 
1'атих крајева, a има и сиромаштгх крајева, као што 
je мој тителски срез, Ви ћете виде.ти, госнодо, каква 
je неправда учин.ена тиме што je сва земља у Вој- 
водтши у једну категорију метиута. Док знате да je 
јодио јутро у Врбасу u G'rapoM Вечеју коштало лане 
1500 динара у аренду, дотло у моме крају мож(1 со 
uahu једно јутро no 2500 дшшра ua вечито. 

Господо, праведно би било то, да MU KOJU смо 
давали вама кукуруза и брашиа, да вам, дај Боже, 
u даље дајемо, јер je бо.;пе давати иего просити. Ал« 
и])аво би било да се TU вагони ke враћају празни, 
нето nyuu камења. да оправамо наше иутево. 

Поши иутови су рђави и могу да кажем да je 
иаша држава због иаших иутсва ' дошда ua Tpclu^ 
место   као   чувсии   иотрошач   аутомобилских   I'VMU. 

Даље ку говорити o иорези, UOUITO су наша ПраКа 
из Србије говорила o трошаЈини. Код nac je порев 
велики, a кодвас трошарипа. Порез je иеираведно 
разрезан иод нас, jop je узста сва землза да je једие 
исте категоријс, u иеираведан je и услед тога IUTO' 
je под капом бивше Војводине метиута сва земља, д 
међутим no квалптету то ue одговара ствариосгц, 
a поред тога ниске цеио u при!вре'дна криза много 
су доприиели да се -та пореза ua земљу не можо лако 
да плаћа, апстрахирајући мере којима со ona убира. 
Upnu лек je то, да се порески систом измеии u зем- 
л.арииа спусти бар још ва 10%20%. Ако свака uo- 
крајина има свој лек, u иаша га покрајина има. Mu 
IliaJKaniu који смо до сржи лојални и којисмоушли 
у ивборну борбу весела срца, u ca песмом на усиама 
и ако често нута празна стомака, MU Шајкаши би- 
смо се задовољили u ca мрвидама koje иадају с 
државне трпезе, a то би се могло свеоти на неколико 
тачака. У Шајкашкој, a то ће pehu у Јужиој бившој 
Бачкбј, која се састоји из 14 села има јодаи велики 
комплекс црницо од 45.000 јутара. Ta земља ушла 
je у легенду, у историју, u ja оам ue могу да се на- 
чудим том с.трпљефу иашога иарода, јер су иолити- 
чари савесни u несавеога водили тај иарод читавих 
70 година од избора до избора, ббећавајући да he 
му ту ритску зомљу поделити. Госнодо, вама je 
иозната библијска прича како je Мојсије водио 40 
годииа иарод кроз иуститу. Дозволито ми да учи- 
uuM један мали ивЛет у старк завет'. Егзегетика je 
тај нут Мојоијев протумачила ua иознати иачии, као 
Мојсије иије зиао иута из пустињс. 
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Ja сам међутим скромног мтиљец,п. да je тошко 
претпоставити дн Мојоије као Божији човек, иророк, 
HTtje :!iiao пут да изађе из пустил.о. Rfojcnje je и тро- 
бао и могао знати пут, али je имао једну иигпу 
полптику: Хтео je да води тај иарод кроз пустжњу 
све дотле док не изумре оно поколење које тражн 
зуб аа зуб, главу за главу, na je хтео једно ново 
поколсље да уведе у земљу где тече мед и млоко. 
Моји Шајкаши тукли су рекорд јер су ее дали во- 
дити   00 година кроз шајкашки рит. 

ETO, господо, TO je једаи еклатантаи пример да 
су Шајкаши добри и етрпљиви и да заслужују већу 
па?кл>у и потпору. 

C тога ja бих скренуо пажшу Господину Мини- 
стру ползвпривреде и вода -- да ее не вођамо више 
кроз пустињу, нити прелазимо преко Црвоног мора, 
него да нас одведе само од иаше куће до грунтов- 
нице. 

Ja сам век у том правцу чинио кораке. ilam 
народ чека да се у грунтовницама спроведе земља 
аграршш интересима, али ее појавила тешкоћа: по- 
требна je амбулантна комиеија. Она треба да утврди 
ко има право на земљу, na ко има вшпе да му се 
одузме, a ко има мање да му се дода. Народ очекујс 
ту комиеију као озебао сунце. Ви ћете одмах пого- 
дити какав сам одговор добио: штедња, нема иовца. 
Ja сам то одговорио мојим пријатељима и они оу 
поздравили Господина Министра говорећи: Ми смо 
спремни да дамо макар и no 5 дииара no јутру само 
да дође комисија и обави тај nocao. Ja hy у том 
погледу поднети и писмеп предлог и ja се надам 
да ћете ме помоћи, j ep државу то nehe пишта ко- 
штати. Свет ће радо платити no 2, 3 или 5 дипара 
по јутру, a то чини велику своту и na тај иачип 
ће велики проблем око тога у иашем срсзу бити 
решен. Народ iie бити задовољан и бике копачно 
носедник one земље и папослетку неће та земља бити 
више предмет политпчке трговине n nehe се тај парод 
заваравати, пего he један пут смети слободпо да 
каже овога хоћу, овога нећу за народпог поелаиика. 

Господо, тај парод у толикој мери je добар да 
смо ми ови после 6 јануара били задовољпи и са 
том паролом смо ишли и у изборе, да смо ми сви 
поздравили тај 6 јапуар и збацили смо тогу рапијег 
партизанства. Ми смо приотупили отворепо и иекрепа 
срца новој идеологији, и ja слободпо смем да кажем 
да сам ja један претставник те нове идеологије и да 
сам сасвим бацио у заборав сва бивша политичка 
начела и да ne само ja, него од 0.500 гласача ко 
лико пма у моме срезу сигурно још пет до пет и no 
хиљада то моје мшпљење дели. (Одобравање). 

Господо, народни послапицм, од првог састаика, 
изме1)у четири ока, у већим друштвима na и у овом 
високом дому ми чујемо само вапај као пекад уче- 
ници Христови na Гепезаретском језеру: .Господе! 
Спаси нас, погибосмо". Од чега ? Од кризе. Господо, 
та реч криза, no мом мишљеп.у, већ ее злоупотреб- 
ЈБава. 

To више пије криза него пермапоптпа болест, 
j ep зиате да криза код западеи>а плућа траје осам 
до десет дана, a код других болеети мало дуже, na 
се свршава или смрћу или животом, a ово већ није 
криза него акутпа болест. Ja сам читао и слушао 
разлоге усдед чога je попикла криза. Uo једпима je 
лоникла услед хмперпродукције артикала који ne 
могу да ее продаду. Све су државе поеле рата ми- 
слиле да he рећшти једап социјадни проблем, којп 

се зове аграрпи проблем тиме, што he разоратп n 
последње парче шуме и предати вемљу земљорад- 
нпку. И ми смо то учипплп. Ja еам увероп да je 
код нас аграрна реформа спроведена iia најширој 
основи. Али шшк крпза нас je пргодила, a наро- 
чито и}1дустријеке државе као што су Немачка, Вел- 
гија, Енгдеска ит.д., јер one пз могу да фабри- 
кују поједине ствари и због тога отпуштају раднике, 
a ми немамо коме да продајемо, иаше производе, 
јер емо nap екселанс »емЈђорадничка зсмља. Међутим, 
наши паучпици тврде да има још један разлог који 
je у томе да je ипдустрија јако папредовала, да се 
данас место дрвеног плуга оре са моторима и na тај 
пачин да се мпого мање ради и мпого впше проду- 
цира. 

Ja ne знам да ли je коме од гоеподе пала и та 
идеја да ми привредпу кризу тешко снашамо због 
тога што ми писмо штедљиви, да смо ми парод који 
ne уме да штеди. Ja ne зпам ко би добио утакмицу 
na једпом европском форуму ми или Руси или Ма- 
ђари што се тиче распикућства. Mn имамо рбичај 
да се угледамо na Запад, али првепствено na ono 
чега се сам Запад стиди. Ми ее угледамо na Запад 
у свему, али нећемо да се угледамо na ono што je 
де факто одлика правог Запада. Ja hy павести пример 
Фраицуза, који су само зато богати што су штед- 
Лзиви. Ja сам читао у једноме листу где се у фигури 
каже: кад би се скупило сво сребро и злато читавог 
шара земал^ског na три гомиле, једна би прппала 
Фрапцузима. 

Потретседник Карло Коваче?ић:.Господине rfo- 
сланиче, ваше je време истекло. 

Ђорђе Парабућски: Француска je само зато бо- 
гата no моме мишљеву, што ру Французи штед- 
љиви. Ja миолим да he се ова привредиа криза Mohn 
еамо штедпом да сузбије, a борба притив алкохо- 
лизма мислим да je завршепа, jep je та привредпа 
крпза иетрезпила л.уде и испразпила бирцузе. 

* Ja еам рекао да je поздрав мојих шајкаша овом 
Високом Дому у томе, да коиачно приотуиимо грун- 
товничек>у те аграрпе земље, a други су поздрав 
послали да се што пре распишу ошптипски избори 
(Душап ЖивојжџвГОвић: To je пајважпије!) За name 
су крајеве важии општипски избори, a ево зашто. 
Ви имате једпу ошптину, ja ћу je дитирати, како je 
казао мој друг Стеван Каћарски у којој од 40 одбор- 
ника 38 није гласало, апстинирали су, a (;амо су 
л.их двојица гласали, a ипак ne можете да их no- 
шаљете кући пикако. A кад ме je господип упозорпо 
да пређем na мој срез, ja hy му изаћи na сусрет и 
pehn, да у мојој општшга, у родпом месту др. Свето 
зара Милетића, у Мошорину, гдо оам добио преко 
800 гласова, a мој паралелпи капдидат добио тек 
преко 100 гласова, и данас ееди управа само од тпх 
1iG. Кад се o политици ради, то није црквепа скуп- 
штина, no божјем и људеком закоиу право je већине 
да ова већина од 800 управља општипом. 

Господо, ja ne говорим из политичких и нарти- 
запских разлога пего баш у корист те нове партије, 
n у корист саме општипе. Општински бележпицп, 
који су код нас велпка сила и власт, ти су за време 
овога ванпарламентарног интервала наименовали sa 
одборпике и претставпике општинске ве1шпом ами- 
наше, људе без пметка, људе баз кичме, којп еу све 
њима одобравалп. Ти еу изазвали револт богатнх, 
ти су дотералл општииу до тешке ситуацпје, преза- 
дужили су je, и еада опи оами кажу: ево ви, богатп, 
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кад Сте желели власт, пртгмите општипу и, разумо 
се, и дугово. Господо, irani jo то политички, иити 
je то право, да матиииа терорпшо вбћину. Ja сам 
тога припципа, ако смо ми сви једнодушни, a ja 
отворопо и поштоно ивјављујек, да стојим апсолутно 
чврсто и ввћбколебљиво на овој иовој идеологији и 
да пупо поверољс дајеМ Влади и сада, и у свако 
доба, докле ужива поверсл.о И^сговог ВЕличанствд 
Краља, стојим на томе ста}10вишту, да je боље ампу- 
тирати оно, што je опозиционо, na сачувати оно, 
IHTO je сигурно за државну идеју и нову странку. 
Тиме би се и наш нестрпељиви парод задовољио, 
тпме иарод ne би имао ирава да криви mi бановиие, 
uvi Мипиетаретва, ни нас, него би му могли одгово- 
рити: е na сад сте, ваистипу, ковачи cpehe, како сте 
мзабрали тако и нека вам буде. (Иљескање). 

Гоеподо, нису сви одборници септимепталпп, и 
то они знају, пити хоће да enoce консеквенце кад 
остану у маЈњшш, опи пзјављују: .истерајте sac, a 
дотле пећемо да идемо". Ако се na томе становишту 
стоји, оида ja ne бих што више ту етвар комшга- 
ковао, ja бих повратио баповима то право, да no- 
стављају општииске поглаваре, да постављају on- 
птшске кнезове и претоедпике, докле ne дође on- 
штипски закоп и докле не пзаберемо one управе, 
које he имати потпупо поверел.е у пароду. 

Господо, пећу вас замарати дуго, xohy да се 
вратим na чиновнички кадар. 

Пстпрежседиик Ка\чм Копачепић; Г. послаппче, 
иреме je истекло. 

Душан Живојииокић: Важпо je нитал.е o оп- 
штинским изборима и има права o томе да говори. 

Парабућски: Господо, кад каже чпка Душап Жи- 
војиповић, да му се допада ова тема, ja hy му na- 
ставити. Општинско чиповншптво се често пута за 
време ваппарламептарпог иптервала залетало и na 
тај пачип створшш два фронта за и против себе. 
Место пута су баш опи сметња, да се спроведе једпа 
јака оргапизација ове нове странке, чији crno, ми 
сви апостолп. Ти чииовнпцп могу често пута у другој 
ередипм бити врло добри и одлпчни, али у тој сре- 
дини опи су камеп спотацап.а n смотп.а. Ja бих стога 
замолио КралЈевску владу, да се овим питаљем 
чиповничким и онштипскпм озбпљно позабави и ja 
вам кажем, да ће то унети веру и љубав у пароду 
и ono поверегве које ivm прижељкујемо n очекујемо. 

Господо моја, будмте уверепи, да je читава др- 
жава унрла очи у nac, иона очекује, шта ћемо ми 
овде урадпти, и зпајте, кад се ми вратпмо празппх 
така, паши изборпи срезови he нао покосити, a не 
оросити, a ja желим да се ово друго пама догоди. 
(ПлЈескање и бурпо одобравап.е). 

Потпретседиик Kap.m Ковачсвић: Господо, пре- 
кидамо данаши.у седппцу, и наетавићемо je у 'ЛЧ2 

часа no подпе. 
Седница je прекинута у 12,45 часова no подпе. 

(Наставак у 3.30 часова по подие) 
ПотпрешсадЈШк   Др.  Авдо   Хасачбегонић:   На- 

стављамо, господо, данашшу седиицу са наставком 
дневнога реда:  претрес буџета у пачелу.  Реч има 
пародни  посланик  Г.   Др.  Глигорије  Тадпћ. 

Др. Глигоријо Тадић: Ј^оеподо пародпи посла- 
пици, претресајући пројект буџета у прилицп смо 
да рашчлапимо сву политику Владпну, јер гласајућп 
буџет ми отварно и дајемо одобреп.е за политику 
Владпну. Кралзевска влада није овојевремепо пред 
нас изишла ии с каквом   докларацпјом,   na би се 

према томе чипило, да пам пијо позната n.ona по- 
литика. Ja ne зпам који еу разлозп руководили 
Крал.евоку владу да пред Иародпо претстаитпитпо 
пије изпшла Са посебпом декларацијом и што mije 
пзложпла осповпа пачела своје политике у подручју 
в спољпе политике, и упутраиш.е и финансијске, 
привредпе и културне. Јадржим да би то био врло 
користан посао, да je Краљевека влада била то 
учпнила. 

У декларацијп o политици Владе изпела би се 
сва пачола, no којима ће се водити иародпи жпвот. 
Јер, господо, владатп mije еамо то: пмато власт 
у рукама n матерпјалном прппудом грађаве држати 
у покорпости. Владати зпачи бити na челу еволуццје 
пародпог живота, руководитп иародпим прогресом 
и усавршавањем и приближавати парод врховном 
цил.у, то јест ствараи>у што иптимппје и што дубЈве 
солидарности парода. 

У једпој декларацији o политИЦИ Влада Gii 
уједпо no казала једипство мислп и јединство волБе 
o опоме што мисли да ради и што xohe да ради. 
Ta полптика у једпом документу систематизована 
побудила би паду и уздапЈв парода, побудила бц 
веру и наду, сједшгала би моралпо Владу n Народио 
прететавништво са целокупннм пародом n нема 
сумп.е да би услед тога било много допрппесено 
onoj политици коју Краљевска влада води. 

Ja ne знам разлоге због којих Краљевска влада 
nnje с том декларацијом изгипла пред Народно прет- 
ставнпштво, алп држим да би било пеправедпо ту- 
мачитп то тако да у Краљевсжој влади постојп от- 
суство јединства мисли и једипства вол>е. Ja паиме 
држии да једипство мисли и једипство во.ље у Кра- 
л>евекој владп постоји, na држим да je било потребно 
да je та Владипа политика била и пацртапа у једној 
формалпој декларацији. 

Овде je било говортша, који су говорпли да 
je политика Владипа Југословепство. Господо, идеја 
Југоеловепства сувише je општа, и ihOMe nnje псцрп- 
љена сва политика, бар нису пазпачепп и они по- 
моћпи појмови o упутрашљој, сполјПОЈ, нривредној^ 
([шнапсијској, просветној и културпој полптицц, 
који би имали да служе и да остварују идеју Југо- 
(■ловепства. Идеја Југословепства за сад je првен- 
ствепо политички појам. Ona није потпупо ии реа- 
лпзовапа. Реализована je полптичкп у Уставу којц 
je један за цео парод; подељена je држава na баповпне, 
врховпи закоподавнп оргапи фикоирапп су, и тако 
je полптичкп та идеја оргапизовапа. Може се pehu, 
да je већмм делом и правпо оргаппзоваиа та идеја: 
изједпачепо je закоподавство, али ne потпуно. 
Општине сеоеке и градске још пису закоподавно 
изједпачепе, a има још и других правпих подручја 
пеизједиачених. Тако идеја Југословенека mije још 
правпо потпупо организовапа. Укратко та идеја 
јесте један део солидарпости пародне и са њоме 
није исцрпљена сва Владипа политика. Нас би 
интвресовало, да нам je Влада казала, какву he 
политику водити просветну, какву културну, какву 
he политику да води привредпо-финапсијску, na 
да пам je пацртала та пачела добро и дубоко про- 
мишлзепа, и да их je прокламовала ,.урби ет орби", 
и да je na тај иачин говорила у Иародпом претстав- 
пиштву тако да се цео народ оолидарише са том 
политиком. Како сам већ казао таква једна декла- 
рација мпого би служила ствараЈћу међуе^бисг 
повергња.   мп.го би служила   политицп   Владиној, 
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и покааала би, да Влада располаше са једном »гашљу, 
са једлом вољом. Лли уп сво то ие можемо рећи, 
господо, да не поотоји једна воља и једна мисао 
политичка, која Владу руководи. Даиас Влади не 
може сс никако иорећи, да ио води Југословенску 
политику. Beii напред истакнути политички закони, 
и правне уредбе, јасио покавују да je политичка 
идеологија Владе нотпуио  Југословенска. 

Један од иродговорЈШка, врло поштовани г. 
Др. Лопчар-.вић хтео je допеклс да доведе у сумшу 
југословенсжу политику Владе. On je кавао да Хр- 
вати у Влади заузимају споредаи положај и спо- 
редиа министарства. Господо, политика Југосло- 
венства ни у ком случају није нскаква персоиална 
политика. Указати иа чицзеницу: да хрватски 
вшнистри имају сноредне реооре у Вдади, ио значи 
доказати да Влада не води југословеиску политику. 
МогуКе, да je ово и случајно. Л за вођење једпе 
југословенске политике mije ии одлучно да пи je 
води Србип или je води Хрват. Да се доведе у сумњу 
југословенска колитика Вдаде било би иотребио 
доказати чил.еницама и делима да су извесни акти, 
извесни поступци, извосне море Владиио ироти- 
југословенско. Мене г. Др. Лоичаровп]) ни мало нијс 
увормо o томс да чињеница елабијег заступап.а Хр- 
вата у Влади зпачи не југословенеку политику. Јер 
ни један хрватски сељак неће питати и не пита ко 
води политику: да ли je то Хрват или Србин, иего 
пмта, каква ее политика води, да ди je ona југо- 

. оловенска или није. Ието, тако, господо, други 
предговорппцп који су наводили иввесна факта 
из којих fm излазило да су Хрвати били донекле у 
подроЈјеном положају, стварио пи та фа,кта пемају 
Mohir да докажу ламеру Владе да се са овога места 
води једна политика антијугосдовенска, политика 
аитихрватска или иолитика пскључиво у српском 
смислу. Mucao југословенска je објективпу и ("гвар- 
на, она je факат, објектавпи услови солидариости 
југословенске постоје. Али субјективну овест o 
југословенској солидарности треба j om усаврша- 
вати. Са објективне тачке гледишта све иојаве стоје 
у једној природној солидариости. Не само у држави 
једиој, него и сва васиона, свет, стоји у једпој при- 
родној солидарности. Задатак раввитка моторијеисми- 
сао историје јесте у томе да та природна соллдариост,та 
објективна солидарност постане и (;убјектавнаЈ свесна 
и вољна. Hama југословенека оолидарност као 
природап факт постоји ту, и дужност je nama да je 
претворимо да буде и еубјективна, да буде <;ве 
више свесна, све вите вољџа, да буде личан факат. 
To Je дужност и државиих власти и слободнога 
друштва и науке и уметиости, јер тиме не само да 
остварујемо мисар политпчку, пего, спужећи једној 
интимиијој и дубљој солидарности, дижомо дух и 
морал нашег пародиог друттва. 

II a, код таквог стал.а ствари, јасно je да у 
нашем иародиом друттву има jom много елемената 
који нису израсли из уске идеологије илеменско, 
који jom реагују са неповереп.ем и мржп.ом племен- 
ском једни прсма другима. И јасно je код такве 
ситуације, да hc бити jom миого вреда и бола на- 
несено појединим припадницима натих племоиа. 
И тако ja тумачим оиа гравамина, која оу била еа 
хрватске стране овде изиесена. Лли, господо, полм- 
тика Бладипа није солидариа с тим појодипачним 
појавама. Te поједмпачне појаве јесу болна тачка 
иаше   заосталости и перазвијеноити   духовно   и   мо- 

Јјалле, алп то ne треба да пас узпемирује и унеело- 
којава. Ми морамо лмати веру и поуздаље, да ое 
са иајвлтег места водл истшска југосдовелска поллтл- 
ка, коју ми хоћемо да лодулиремо свом сиагом. (Одо- 
бравање.) Господо, баш ово што сам малочас гово- 
рло o отсуству Владлпе декларације, као једлог видљл- 
вог документа^>ене подитике, разматрајућл ту лолл- 
тлку Владипу можемо бити доведепи у забулу. 
Тако; у унутратл.ој политаци, ja личпо за себе ле 
могу да погодим смисао Владлие политике. Слобода 
личности, збора л договора и слобода ттампе, то 
су Уставом загаралтовале сдободе. Не може со 
замлсллти, гослодо, развитак ни лоједипца, mi 
друштва, бсз слободе. Поједипац je дипамичпа сила, 
a друттво je с.татичла, мртва сила. Друттва се 
ле могу развијати боз елободе личиости. Никада 
леслободил људи илсу могли датл ликаква лмлулса 
развитку друштвеиом, развитку народном. И зато 
je, гослодо, слобода личности, збора и договора 
и елобода ттампе једал леммиовпи лостулат за свакл 
лапредак. Због тога се апсолутло ло може пи зами- 
слитл икакво хармоллјско, оргалско развијап.е 
и усавртавал^е људи и друштва. И ако су те слободе 
могле бити ограличсле кроз извесно време, ради 
разлога виших илтереса; л ако ми то можемо да 
разумемо, - - али, господо, сада, када je уставип 
режим повраћен, сада политика Владлиа мора ићи 
на то, да се те уставне слободе, Уставом предвиђело 
и загараитовале, полагапо   потлупо у лшвот   уведу. 

Мллистар улутратњих послова, г. Др. Милан 
Срткић није лам те наде дао, када je овде говорио. 
Из н.еговлх речл лзлази: као да je Владииа поллтика 
за то, да Се ro олободе неће реализовати, неће кон- 
и)к"П13ирати. И ако бл то Ппла политика Владииа, 
господо, ми бисмо, лли бар ja, за себе личпо, морао 
бих рећи: да je не бих могао одобравати. Но, држлм 
да je та шјава Г. Мипистра улутрашњих лослова 
дана у једпом момоиту, али да се тиме ие искључујо 
до lie следовати л друга мзјава, која мора лћи у 
том правцу, да се закопл који су уведеии пре са- 
датљег Устава, л који су оувише ограличили личпу 
слободу и слободу штампе, укипу, одпосло моди- 
фикују и доведу у склад o Уставом. Изјава Г. Миии- 
стра унутраттих послова: да се у TOM логледу neho 
и ne може литта меЕвати долујс пустошно на душу 
namy и name јавпости; jep, господо, сви ми којл 
гледамо отвореплх очпју, оиећамо да je увођеЖе 
иаведепих елобода постулаг времеиа, да се то тражи, 
да се то желп, да се отсуство тих слобода осећа као 
тежила једпа, која притлекује пашу јавну оавест и 
лзшу дуту. 

Критика рада Владипог, крлтика рада Народ- 
лог прететавллштва мора битп лотпупо дозвољеиа. 
Исма разлога да ми свој рад ограђујемо уметним 
мерама. Иема разлога за то, jep бл то значило да 
лемамо веро у слагу и животлост опих лачела Roja 
ми заступамо. Ми желимо да јавно изађу на бојно 
поље еви оли који су противпици ове и овакве идео- 
логије, да се огледамо очи у очи, и да будемо при- 
сиљепи да улотребимо сву своју духовлу и моралпу 
снагу, да бранимо ову   политику. 

Господо, ja оам мбтрио ово Народло претстав- 
питтво дуго времела, и коистатовао сам, да се овде 
располаже са краоним еллама МОралниМ и духов- 
niiM лретставплка лародиих, којм су овде у Народлој 
скупттипи, л то веллким делом лежи пеискори- 
mlieno.  Нема лотицаја, нема мо\т,   пта. слаге, лема 

11 
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прилике за развој; нома иапада и прилике за од- 
брану. Ja држим да критика Владина рада, критика 
рада Народна претставништва мора бити потпупо 
осигураиа. Увођењем грађанских слобода no по- 
мишља се да се уведе апархистична слобода, она и 
опаква каква je можда постојада про, раппјо. 
Законима се то да eno уредити и регулисати, и 
кривци повреде, било ириватних иитероса, било 
крутшх јавних интереса, могу одговарати за 
с.воја дела. 

J a држим да Владина   политика у овој   тачци 
троба да буде таква, која буди надо и  ствара пове- 

љу|е од телесности п материјалности, јер ако je 
телесношћу прожета иостаје иепрозириа н тешка 
и кад се одели од -села лебди, пад гробом и не можо 
да се уздигне. To духовно начело мора да се обнови 
не еамо у нашем пародиом животу, просвети и 
култури, него то je императпв времепа п за Европу 
и цео свет трпи данас због поеледица жртвоваља 
материјалистичком иачелу. }Кртвовали су п жрт- 
вују миого Баху и Венери, и зато имадомо ту тешку 
('•итуацију, борбу свакога проткву свију, борбу o 
материјално добро и ужива11>е; борбу иискнх 
страети  и  иистиката,   имамо    ситуацију    потпуног 

pen.e   између   Владе  и    Иародног  претставништва дезоргаиизовања и човека и друштва. 
с једпе страие, и целокупног парода с друге страпе; ja држим да наша народаа   политика нарочито 
a не да она исшвучуЈв могућност напретка у овоме цросветна у том правцу треба јасну лииију да по- 
правцу    Из  вођеп.а  спољне    политике,   коју  води вуче. Ншцта иово ^ће^0 ^и т   ни уиети ни увести 
наша Краљевска влада, може  се jacHo да дегажира ми ћемо се само повратити нашем народиом   духу' 
политички принцип који она заступа.    Краљевска нашем народНоМ животу.  Наш народ виеоко драд 
влада води политику међународае солидарности 
Пе само да ми чинимо једиу солидарност народну, 
пего и човечаиство чини солидарпост свечовечанску. 
Иоједиин народи ниоу пего само један део, тако да 
кажем, универзалног бића човочаиства и као део 
морају се осећати, na се као таква и политика мора 
водити. Паша Влада то чини и ми то морамо да 
поздравимо. 

Нашој Влади морамо да упишемо у заслугу и 
потпис Келовог Пакта, којим je рат проглашеи 
као протуправпо сретство иационалне политике, 
којим je изречопо да иароди своје спорове имају 
да решавају арбитражом, судом добрих и поштегшх 
људи.  Ратови јесу једна ружна ствар, која   чове- 

то духовпо начело. Ja вам скрећем пажљу, господо, 
на ону дивиу народну песму, где се цар Лазар има 
да приволи пебеском или земаљском царству и он 
се приволева небеском царству, јср je земаљско 
царство за малено царство, a небеско увек и до 
века. Очевидно je дакле да je ту духовпо начело 
јасно пзражено. јер je ето цар Лазар као претстав- 
пик живог организованог карода у одлучном једном 
часу у име целог једног народа изјавио и рекао 
да он служи духовном приициџу. 

Ja држим, господо, даће наша привредиа криза 
naViH  знатно  своје  ублажен.е,   ако   наше  пародно' 
друштво прими ту политику, ако ге са   ових места 
одавде буде таква   политика   водида, ако се   буде чанство баца у подручјо чистог животи11)Ства и от 

суства сваког разума. Дај Боже, да јодпом дође време    вишо n0JliiraJl0 на ДУШУ' o6V™, и  М0Р^ и поштење 
да се човечанство узмогие узди1ш ивнад тога epa-    И На С0ДИД.аР"0СТ иародну  него ако се буде подагало кра- 
мотиог положаја, у који оно често пута буде бацано 
да као дивљи вукови, као дивлЈа зверад, као ти- 
грови и лавови решава евоје међуиародне спорове. 
У томе погледу Владина je подитика јасна и ми je 
можемо без икаквих резерви потпуио да одобримо. 

Господо, у просветној политици такође није 
познато који су руководни принципи, који Владу 
руководе, водећи тако важаи ресор народног про- 
обећивав>а. Наша просвота треба доста рефорама, 
a што je иајгдавније, наша просветна политика 
мора да почива na јасним принципима. Иринцип 
иаше просветие политике треба да буде духовно 
иачело, насупрот материјалистичком иачелу, које 
je особито после рата у зпатној мери постало начело 
друштвепог живота. Ио духовном начелу појединци, 
као део друштва, имају да положе највећу вредност 
и важност иа солидарност друштвепу, да прошире 
евоју личност иидивидуалиу у велику личност на- 
родпу и свечовечанску. 

Ja држим, господо, да ее таква просветиа по- 
литика и води и да не само наука него и уметност, 
која je доста заступљена у проевети, да мора у 
том правцу да ради. Не задовољељс инстиката и 
страсти, иего одрицање од тих страсти и инстиката- 
и духовно пречишћаваи.е и сједиљавашем поје- 
динца са цедином народиом и човечанском. To je 
тај оеновии смер ваљане добре просветне иолитикс. 
Лачело материјалистичко дезоргаиизује, разара, 
уништава no само душу него и тело. Bek стари 
Платон јасно јо то и лепо оцртао у оном дивном 
„Фодоиу" или „Разговору o бесмртности душе" где 
je рекао, да човокова душа има што више да се оде- 

на материјално уживаи.о и ииски  ипстикат страсти. 
Moja je жоља да се таква политика води. 

Потпрстссдник Лвдо Хасаибсговић: Г. посла- 
ниче, времо je да завршите и молим вас,  да скратите. 

Глиша Тадић: Сжратићу. Нарочито у том 
погледу треба решити питаи.е уметничког образо- 
вап>а као и образоваи.а у другим граиама иародног 
живота. Пролазим преко тога, јер морам да скра- 
ћујем. 

Господо, морам да пређом и на политику фц- 
нансијско-економску, na да и ту кажем нешто. Иц 
у овомо домену нисмо чули пришџшо политике 
Владино и ако сам ja врло радозиао био и желео 
да то чујем. 

Господо, ja Ку једну тому да зтчиом и мало 
побоље да образложим, коју су овде вок многн 
говорници паговештавали, — идоју народно соли- 
дарности. Како сам већ рекао, објективно je солг^- 
дарно све психичко и све материјалио, али се тражи 
свесна воља солидариости, лична солидарност, 
a солидарност значи да поједипац мисли и oceha 
и ради оиако, како то одговара интере(;у заједнице, 
целино, општем добру. Господо, ja хоку да из ове 
ооновне идеје извучем помоћне идоје за нашу поли- 
тику народну и државну. Из идејо иародпе соли- 
дарности, дакле, излази, да у евакој општој ствари, 
у свакој ствари, која се тиче заједницо и целине, 
има да одлучује само мерило заједничко, мерило 
општог добра. Према томе груб егоизам, који би 
врођао ту солидарпост, мора да буде спрочен у својој 
реализацији. To je иемииовна последица и мисли 
народне солидариости и општог добра. 
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Привредни жнвот једног народа очевидно je 
ствар заједничка, општа. CBUKII привредии рад 
није посао чисто приватии, иего j o ои посао који 
fe тиче целине и на п.ега има да со примени начело 
народне еолидариости и општег добра. Вама je 
тгозната тако звана либералиа школа у екоиомији, 
која je поставила начедо: Laissez fairc, laissez passer, 
т.j. привредии живот није ствар која се тичо зајод- 
нице ii целине, то je ствар најперсоналнија; као 
на пр. то какву ћу ja кнлггу да читам, какву hy 
слику да гледам, тако je и привредпи живот ствар 
}1ајперсоналнг1Ја ,и Ирема томе има се пустити да 
ee развија како ко хоће. Наравно, да je то једиа 
огромиа заблуда, a осим тога том се политиком хтоло 
да се грубом егоизму даде пуна моћ и власт и неогра- 
ничено жареп.е и палење на домену привредпог 
Јктхвота. Само у лешини имамо слободну игру 
хемијских елемената; у организму немамо слободне 
urpe хемијских ит(|шзнчких елемената, јер су omi 
подре^еии вишем животном принципу. гГако исто и 
у људоком друштву ие може бити слободпе игре 
вкономских факата и вакона, јер би т ) значило лешину 
друштвеног живота. И у привредном животу има 
виша организирајућа морална сила која има да 
влада и na овом подручју. Зато, госиодо, нз тога 
јасио х^злази конзеквспција, да се мисао иародне 
солидарности, да се мисао општег иптереоа има у 
потпупо'"™   применити   п    na   привредни   живот. 
Сваку појаву грубог егоивма, који тешко вређа 
општи интерес, интерес заједпице, треба сузбити 
оретствима права. Из овс теоријске поставке из- 
лази, да се и финансијском кагтталу ограничи 
неограничеио и.егово г0С110дарен>в, да се ограничи 
каматп.ак, како су то већ многи иредговориици 
овде истакли, јер je у истину тешко допустити да 
прнватни капитал узима толики део у каматима 
u тимс врођа мисао солпдарпости и остварује груб 
егоизам тако далеко и дубоко, да то вређа нашу 
оавест. Лко хоћемо дубље да размишљамо o ствари 
каматг^ака, могли бисмо поставити питан.е, да 
ли je уопште оправдано узимати камате. To je 
истина једна стара теорија, коју je Св. Тома' Лк- 
вински заступао и бранио, али која се чини пот- 
пуно истинита. Нема разлога да за потрошиу ствар 
коју предајем другоме да ми je иза тога врати, 
у истом боиитету и кваититету, да још узимам и 
економоку наплату. 

Друга je ствар ако дам ствар непотрошиу; 
нко дам сто на употробу, употребом ee сман>и вред- 
ност; ту разумем економску накнаду. Лли дати 
лшеницу или кукуруз, или сто динара, да ми врати 
десетак дана исте такве, та иакнада не може се 
екоиомски разумеш, осим као накнада за евен- 
туалии рпзик. Ио, господо, да не улазим у та тео- 
ријска филозофирања, без обзира на ову или ону 
теорију у сваком случају камата која се узима пре- 
висока je. Просечна камата у натој землзи јесте 
20%. гГо je једна груба повреда општег интереса, 
груба иовреда опште солидарности пародне и чудно 
je да иаше законодавство, да наша земља може да 
гледа, да трпи, тако рећи законом заштићену 
ПЈвачку зајмотражилаца. Гоеподо, ие би приватиа 
иницијатива ништа трпила од тога, не би се начело 
приватие иницијативе скршило, ако би држава са 
гарапцијом и грађапско-правпом и кривичном по- 
ставила максимум камате на 8%. (Један глао: по 
закону je 8%.) Али иије гарантовано, иако код нас 

има закон да je 8% камата no закопу, узпма ие 
већа камата; пего треба ставити под сапкцпју 
грађанско-нравну и кршгачно-правну, одређеии из- 
ноо камата, то значи ако ee и добровољно плати 
вшпе, да се може тражити натраг штојепротив за- 
кона даио. Господо, будпте уверени, да би наша 
привредиа криза била зпатио ублажона и такав 
једаи закоп јест диктат, иужде и захтов моралне 
u народне солидарпости. Л не само то, него и ииаче 
у ('вима подручјима економске дедатности треба 
поставити брану грубом егоизму. Не екршити 
приватну иницијативу, дати сваком раду и.егову 
илату, јер je радник плате доетојан, али пљачку 
иекорепити. To се може учинити и да без повреде 
осповпог пачела капиталистичке екоиомије, т.ј. 
без повреде пачела слободие тгацијативе. Ваљало 
би с тога и индуотријском капиталу епречити иси- 
саваае радника ниским надницама, — мипимум 
наднице би требало одредити. Исто тако код капи- 
тала у форми најамнине. Кад су то учиниле. и иа- 
предније државе, иесумн.иво je да би и ми трсбали 
то учинити. Не еамо то, него и другим подручјима 
приватном егоизму, приватном иптересу етавити 
ограиичеи.а, иормирати таксе лекара, адвоката, 
марвеиих лекара, свуда где се то може. Време je да 
мн пређемо na морализирање нашега друштва, 
да држава унесе начело моралиоети, начело народне 
солидарности и општег добра у међуеобне дру- 
штвене односе. 

Господо, овде je много говорено o заштити ин- 
дустрије, говорепо je много o т.зв. картелима и o 
диспаритету цена индустријскмх артикала и пољо- 
привредпих артикала. Говорници еу махом утвр- 
дили да оу трошиоци знатио оштећени уелед овог 
диепаритета цена ипдустријекпх и пољопривредних 
продуката, те да еу оштећени трошиоци a нарочито 
земљорадници који уза то не могу наћи ни у иио- 
отраиетву повољиог тржишта уолед реторзије, коју 
врши иноетрапство због виеоких заштитних царина 
наше државе. 

Краљевска влада ни у овој тачци пије своју 
политику јасно формулисала пред Народним прет- 
етавииштвом, те ми стварно у овој тачци ne зпамо 
шта мисли Краљевска влада. Ja ћу, гоеподо, да 
кажем пеколико мисли у томе подручју и да истак- 
пем тако звану индустријоманију у нашем јавном 
животу. 

Хоће ee пошто пото и евима сретствима да се 
створи брзо индустрија, и ако се нигде на евету 
индустрија преко поћи не може створити. Није 
доста имати оамо капитал sa то. Треба за то и навикс 
и других моралпих фактора. Kao што су предговор- 
иици истакли у својим говорима, садаши.а индустрија 
јесте једно капиталистичко гиездо које стварио 
иепеава наше народио друштво. Индустрија се не 
може преко ноћи створити. За то треба деценија 
и као што сам рекао, најосиовпији су морални фак- 
тори који етварају јаку индустрију. За то je по- 
требно индустријску заштиту укииути или бар 
онизити, те на тај пачин омогу1;ити налаз тржишта 
за пољопривредис продукте нашег сељаштва, a 
господо, том ћемо мером такође бити у зиатпој мери 
у могућности да ублажимо привредиу кризу. Такву 
једну политмку тражи идеја народие с.олидарноети. 
Не можемо ми једиу групу капиталиста, иидустри- 
јалаца, из пеких заблуда индустријоманских по- 
магати и чииити да оиа трајпо исисава широке ело- 
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јеве парода. оахтев иародно солидарности тражп 
да сс једиаком мором иодуииро радииост ие само 
ппдустријо него и пољоиривроде и да се у томе под- 
ручју постигне потребна равиотежа. 

Канда je и нашс меродавш! кругове заиела 
идеја привредие аутархије, коју je предговорник 
г. Вошљак заговарао и за њу пледирао. Иривредиа 
аутархија, госиодо, јесте једиа илузија и, господо, 
водити привредиу политику иа тој ааблуди при- 
вредне аутархије, значи правити екеиерименте иа 
иодручју финансијско-привредном. Може се разу- 
мети само мера одбрапо као мера реторзије против 
политике других држава, али идеја аутархије, из- 
грађивања на привредно-финансијском пољу оче- 
видпа je заблуда па Beii видимо и плодове те заблудо 
јер индустријска заштита као полип сиса животне 
сокове широких потрошач1«1Х и земљорадничких 
маса. 

Крајље je дакле време да се у томе иодручју 
вратимо једној здравој политици солидаритета на- 
рода, na да се ne само индустрија штити и подупире 
него и поЛ)Ска прмвреда и да се води рачуна и обзира 
o свима слојевима нашсг иарода. Господо, да се тако 
зваиа привредна криза ублажи, осим мера које сам 
наговестио, потребно je подупирати свом снагом 
задругарство. Задруге се у своме пословању руко- 
воде више моралним начелима, задругари међусобно 
}ie узимају једаи од другог Шајлокову фуиту меса 
пего се уче штедети и радити. За то држим, да за- 
другарство као једну привредну и моралну уста- 
лову треба свом енергијом подупирати. Међутим 
нужда и привредпа крива која цритискује свс наше 
друштво иемпновио сијш на унутраши^ интеграцију 
пашег друштва. Друштво се било исувише расуло, 
бпло je самовољио, разишло се a сад, ова спољна 
иужда сшш га да се окупп, да иађе унутраши>у 
једпу интеграциону тачку. Ta политика подуни- 
paii>a задругарства треба да буде жпва, енергичиа 
xt да ne жали труда. Господо, у буџету који нам je 
предложен, опажа се тенденција штедње, Лли, као 
што су говориици то јасно показали, још се можс 
MHOI'O штедети. ЈЗрој чииовипка од 177.000 исувише 
je велшш. Ja разумем да се та штедља не може јед- 
ним иотезом пера извршити, али очекујем од Кра- 
љевоке владе да ће у својој политици непрестало 
имати на уму штедњу, па да ће проводнти штедшу 
што вишс буде могла. Све што je сувишно, све што 
не даје пикакав рад за заједницу, за целину, треба 
да буде уклол^епо. Само раду треба дати награду. 
a све што je сувишпо уклонпти. 

Потпретседник Др, Двдо Хаса^беговић: Госпо- 
дшв посланиче, нс можете више говорити. (Јад je 
други roBopiiiiK ла реду. (Глпша Тадић: Одмах Ку 
завршити.) Има реч г, Ллојз Павлич. Кад иисте 
имали обзира према договору у Клубу, a говорите 
читав сат, не можете више говорити. (Глиша Тадић: 
Ja by завршити за 5 минута.) Не можето ни 5 минута 
говоритп. (Глиша Тадић: Хоћете ли ми дозволпти 
2 минута?) Нс можете ни два минута. (Глиша Тадић; 
Па могли сте ми још мало пре скренути панш»у да 
завршим. Ja протествујем против овог начииа којим 
ми се одузима реч.). 

Алојз Павлич: Господо Министри и народни 
посланици: У Матушкој Русији заузимао je вишс 
од 10 година до бољшевичке револуције нацароксм 
двору обичан сељак, нешколоваи и сугестиваи 
сибирјашш  Рспућин  велику  удогу.   Kao  нечувен. 

пптуитиван психолог, дооро je познао све грешке 
Царске Русије, добро je познао иарав Руса, Сибир- 
јапа сељака и грађана, који су ra славили као бого- 
мољца, свеца и рпаситеља неуређеке и корумпи- 
ране Царске Русије. A место свеца био je дегенери- 
сана пропалица, a место спаситеља постао je зли 
дух  и  рушитељ  свете  Матушке  Русије. 

Због њега и шеговог утицаја на владу je царска 
руска породица на такав нечувено бруталан начин 
погпиула. Због неморала и корупције се je иајвећа 
оловенока држава бољшевизирала и сада je својом 
комунистичком пронагаидом вајвећа опасиост за 
поједине народе, државе и читаво право и вековну 
културу. 

У свима земљама и у свакоме веку живе гене- 
ји, добри духови, и демопи, зли духови. Ha тако 
и у иашој генерацији, имамо геније уметнике 
песиике и филозофе. Да овдс папоменем иаше ве- 
лике идеологе Штросмајера, Мештровића, Теслу, 
Пупина и друге. Наша генерација има такође и де 
моне, зле духове, који мисле да су песници, којц 
хоће да су државиици и вође, a нису. И такав зли 
дух и демон у нашој држави био je један Министар, 
који je био више пута Мшшотар просвете и уну- 
трати.их дола, који je крив да je дошло до 6 ја.- 
иуара, a тај Министар то je избеглица Светозар 
Прибићевић. 

ДозвоЈште, господо пародпи пооланици, да ее 
ja у име младе југословопске, нациоиалне и соци- 
јалистичке гоиерацпје, осврнем na брошуру г. Ми- 
нпотра Светозара Прибићевића, коју je on издао 
у Иаризу na 29 гтрапа уз цепу од 10 франака, a 
под пасловои: „Ирвобптпо стаи.е у Југославпји ц 
||>езипа будућпост". Pa брошура je једап памфлет 
без идеја. Једини циљ те брошуре јесте окловетатц 
садашњу Владу n њеаине претставнике. Ta je бро- 
шура недостојап папфлет за некадаиш.ег Министра 
просветс и упутрашших дела. У тој брошури ноеве 
крпво се приказује политичко сташе у читавој 
држави, ona индиректио папада Краља, поједине 
Министре И чптаво Народно претитавппштво. Чудим 
се да га нико до сада јавио није побпо, a сада се 
тај уводилац пасшших метода у паш политпчш! 
живот, осоколио пазватп реакциопарпом државом 
и тврдити да je стање у пашој земљи педостојпо 
олободног човека и слободиог" парода. Ko je увсо 
код nac полптпчка убпства, ко je крпв што je на 
гако печувен начпн погппуо Министар Дрдшковић, 
ко je бно идејни вођа оних,који су убили Факпна 
n шегове друговс у Трбовљама, ЈБубљани и на дру- 
гим местпма, ко je хапспо Хрвате и пок. Стјспана 
РадпКа бацио у затвор, ко je такође моралпо крив 
за смрт Радића, Басаричека и осталих, 20 јуна 
J 028 х^одине ? И тај човск говори сада na такав начин 
o нашим садашњим прпликама! Није лепо како 
on блати садашшег Мипистра трговине и индустрије 
Д-р Крамера и садашњег Министра упутрашњих деда 
д-р Сршкића, није лепо да on клевета Мнлистра 
Шибеника, Деметрови^а, Иреку, посланпка и опу- 
noMolienor мишштра у Прагу Поповића и пародпог 
послапика, Најдорфера, Метикоша и мога доброг 
пријатеља и друга Душаиа Иваичевића, које зове 
одметиицима. 

Није лепо од Светозара Ирпбићсвића да каже 
за пашу Народиу скупштипу, да je мамелучка 
комора Налодеона III и Дума Николе II узор сло- 
боде и парламептаризма према жапдармској скуп- 
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штини Ilepe Живковића. Taj човек кажс да без 
задовољних Хрвата нема Југосдавија будућности, 
a он je Хрвате учшшо непадовољнима, он je под 
плаштом југословенства инспирисао велико-српство, 
он je проузроковао велико-хрватство. Он даље тврди 
да су Срби пречани грађани десетог реда a он je 
крив да je дошло до 6 јануара. Зар ои који je мислио 
да су дозвољени атептати no узору Тринајстића и 
Аписа, који je говорио да у држашшм животу није 
потребап морал, тврди у евојој броптури, да je ио- 
требна етика у спољпој као и у унутраши.ој поли- 
тици, у јавном као и приватпом жмвоту. Тиме ja 
завршавам  o  брошури Светозара  Ирибићевића. 

Господо посланици, већ су многи предговорипци 
са разних гледишта критиковали овогодшпњи бу- 
џет, са гледишта економског, трговииског, технпч- 
ког^ социјалног и оа осталих гледмшта, a мени 
нека буде дозвољено да тај буџет рептгенизирам 
са гледишта етичког и социјалног. Многи говорници 
приказивали су иашу као и светску привредну 
кризу. Иостоји привред1га криза, али постоји још 
јача етичка и морална криза, криза у душама евих 
народа и појединаца у данашњем свету. У целом 
свету опада морал упркос великог броја школа, 
уииверзитета и гимназија, упркос великог броја 
просветних друштава и просветних оргаипзација. 
Наша статистпка показује, да имамо сада вишо 
злочинаца, да су наши казнени заводи пунији него 
раније кад нисмо нмали толико гимнавија и уинвер- 
зитета. Гоеподо, потребно je да свако врши овоју 
дужност према своме декалогу, који je глас Бојнији 
и то не само за служитеља и иижег чинбвника, него 
и за Министра, као што и вера je пропис за све нас. 
Без оздравл^еимг моралапе крпзе иема побољшања 
привЈ^едие ни социјалие кризо. Ирви зако][ je iiaina 
савест. Добар државник треба да пази на морално 
васпитање грађана, чпновиика и наше омладине. 
Када буде нама iiaina саввст врховии судија, то 
ће више вредитп иего дивизија детектива и жан- 
дарма. Морал je потребан и у иашој спољпој поли- 
тици. Наша држава je иацифпстичка, ми иећемо 
да ратујемо. Пуно смо ми губили у рату балканском 
и светском. Ми смо за мир и наш Краљ велшш 
уједииител. je носитељ пацифизма и ja кажем, го- 
гподо, да све копференције у Жеиеви, ако ne буду 
основане на гледишту етичком, ne буду уродиле 
никаквим плодом. И ту je требало рећи држав- 
ницима у Жепеви, потребан je такође морал у ме- 
ђународном животу. Макпјавслизам занво je Квропу 
да пропада, да сада пмамо само останке праве кул- 
туре. 

Господо, за нашу државу je иотребно да ми 
живимо у добрим одношајима са суссдшим држа- 
вама TI то најпре са нашом пријатељицом државом 
Румуиијом, a такођер и са суседном државом Бу- 
гарском, и ja се радујем, господо, да je долаоком 
господина баиа Жике Лазића у Скопље уз (■аради.у 
шегових чиновника дошло у Вардарској бановини 
до сммрења тако да данас немамо толико качака 
и одмстника, као што смо их ималп, за режима 
пријашњих партијских влада. Исто тако, желим, 
да би дошло до Цодунавског блока a и такођер да 
се одношаји еа нашом суседном државом Италијом 
смире и то na осповуморала и етике. И ту се ja, не 
као свештеиик, иего као приватпо лице хо{)у да 
осврием na Ватикан и кажем, да ми Словепп нисмо 
задовољни са политиком Ватикапа. (Иљесак n гла- 

еови: Живео!) Зашто ne ? Случај Јеглића, Седеја, 
Кордаца и још пеки сведоче, да Ватикап води јодпу 
политику која mije поступпо у складу паших ии- 
терееа. (Одобраван>е и пл^есак). Ми тра-жимо да 
имамо у Београду човека који je паше крви, Југо- 
словена као заступпика Ватпкана, или барем јед- 
пог Фрапцуза или Чеха или Пољака. (Глаеовп: 
Тако je!) Тако ke доћи до конкордата, јер ако имамо 
копкордат, онда сигурпо буде решепо питаае хр- 
ватско и nama држава буде поотавлзеиа na здраву 
и солпдпу базу. A ту ja кажсм, да сам ja нерап 
сип one цркве у којој сам се родио, само ja кажем, 
да треба да се ми Словенци и у Риму афирммрамо. 
Кривља je na нама, зашто ne тражимо своја права. 
И католичка црква пије латинска, није талијапека 
ona je упиверсална. И ja вам кажем, господо, био 
сам прошле године у Сарајеву и дошао оам у право- 
главпу богословију, где сам држао предавање као 
католпчки свештеник. Ja дођем опамо, a меии каже 
господпн ректор, како да дођете ви у православпу 
богословију као католички свештепик, a ja му ре- 
чем, ja хоћу да говорим, како je лепа наша Слово- 
пачка, какови смо ми млади Словепци и свештеници. 
(Одобравање и пљесак). 

Такође сам ишао у муслиманоко трезвеи.ачко 
друштво и тамо еам држао предава11.е, како смо 
ми толерантпи, и мп којп cko тако толераптпи, 
тражимо, да nam политички жпвот буде основап 
na етицп. J ep без етпке пема решитве економске 
кризе и социјалпе кризе. Етика je пама потребпа, 
и ja се обраћам на г, Министра просвете и г. Ми- 
нистра правде да ово узму у обзпр. 

Такође треба да се освриеи и na иеке изреке 
које je уцотребио мој драги приј;атељ из Дравске 
бановинв n којп je казао да су тамо сеператисте у 
Дравгкој бановини, јер нису ишли na изборе. Ja 
то одвраћам, нема пи једпога становника у Дравској 
баповипи, којп ne бн био за namera Краља, којп 
ne бп био за пашу Отаџбипу, који ne би био за наше 
југооловепство n државпо јединство. (Вуран аплауз). 
Ja писам Павелић, којп je у Цечу, ja сам то изјавио 
no жсљи г. д-р Лоскича да га брашш и да бранпм 
бана д-р Марушића у Љубљапп, кер цоотупате 
објектпвно  у смиолу  Закопов. 

Овде такође благодарим и претседпику nauie 
владе г. Живковићу за његово дело na кодифика- 
цији нашег закоиодавотва која je донела Влада од 
6 јапуара. To je један трајан споменик. Исто онако 
како je велпки Иаполеоп допео позпати кодекс, 
тако ke n рад Владе г. Петра ЖивковиКа остатп 
вечитп. Мпппстар г. Иетар Жпвковпћ јесте живи 
ковач пашег ујсдшвеп.а и пашс велпке Југосла- 
вије. Исто тако пајвећу благодарпост дугујемо на- 
шему узвишопом владару, који je учинио једап 
гест, који заслужује највећу пажњу. Кратким 
једним писмом пзвештен je г. Иретсденик Минп- 
старског савета, да je lb. В. Краљ у жељи да Кра- 
л,евски Дом допринесе емаЧ)ешу држав}1их расхода, 
благоизволео наредити да се расходи no цпвилној 
листи Њ. Вел. Краља исплаћују са 4 милиона 
дпнара ман,с. Овај колико државиички мудар, 
толико и етичкп узвпшен гест Краљев пема и не 
може да има пеки велики материјални зпачај, j ep 
оу расходи за Краљевоки Дом у сразмери према 
оеталим државпим расходима и опако управо ne- 
знатнр мали, али зато има управо огромап начелни, 
морадни значај. (Лплауз). 
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Право je, господо посланици, да и директори 
предузећа, банака и картсла који имају no 100.000 
дин. месечие плате, такођо даду од своје плате. 
(Лшшуз). AKO су OHTI прави Југословени, треба 
да смаи.ују радовол.по овоје шште, a ако нису, ако 
су странци,  нека иду аапоље.  (Аплаув). 

Па време светскога рата браћа Срби допринели 
су велике Жртве jop je милион Срба пало у рату 
ii нема примера у свотској историји, да je један 
народ дао толике жртво за овоју отаџбину као-Србин, 
који jo сваки од м iix брашш светусрпску југословен- 
ску вемљу и даровао на олтар отаџбино свој живот. 
M сад ако je привредна и екопомска криза лотребпо 
je да иаш буржуа и капиталисте нешто жртвују 
на олгар наше домовшсо (Буран аплаув), и да не 
буду  само  национални  иа  јоаику  пего  и  срцем. 

Сад ћу да пређем на унмворзитет. Kao npoifie- 
сору моја je дужност да браиим просвсту, пошто 
су нски говорници као г. Риста Ђокић приказали 
пх хуморис.тичио, тако да CMC CG сви смејали и 
хвала Богу да дође мало хумора у иашу Скупштину. 
АЛи ja г. ЂокиКу морам да кажем да он не зна шта 
je уииверзитет (Смех). Он мисли да се тамо шко- 
лују: судије, професори, лекари и други, међутим 
зиачај универвитета je сасвим други. Универзитот 
je зато да се ту проведе мотодичаи знаиствеп рад. 
To je наставна устаиова и за нашудржаву потребно 
je да имамо још један ушшерзитет. Ja, господо 
говорим како ми je на срцу. Ми омо последња држава 
у просветном погледу, јер сте сви песумп.иво чи- 
та-пи да у иросветном погледу долазимо на зади.е 
место. И нисмо гори само од Албаиије KOja пема 
универвитете, и сад ако се у Љубљани укида уии- 
верзитет то je погрешка, јер то пијо племенски 
уииверзитет као JUTO у Загребу универзитет није 
хрватски, и ]«ао што Универаитет београдски mije 
ерпски, него су сви универвитети Југословецски. 
И госиода, ко;а наступају против ЈБубЈг^аиског уни- 
верзитета, они наступају против нашег Краља, јер 
je Крал> протектор Љубљанског универзитета. Ko 
настуиа прошв Љубл-.аигког упиверзнтета непри- 
јатељ je нашега еавезника Француске, јер je Љуб- 
љански унпверзптет најстарији у нашој држави. 
On je фраицуска институција, јер га je 11аполео]1 I 
основао у години 1810, и јер je велики џесникВодаик 
казао: Илирија Иаполеои рече, Илирија устаии. 
И госиодо, кој днра у ЈБубљански упивсрзитет on 
дира у зеницу пашега ока. Љубљанеки универзптет 
je симбрл паше &лободе и уједин ења, и ja господо 
народни иоглапици, мрпим, да сви, кад ово питаЈве 
дође na дневни ред, да тражимо, да ови уииверзи- 
тети остану ноекрн>вни, јер евп универвитети су 
потребни како оиај у Београду, тако факултет у 
Скопљу, и Суботици, a кад буде време нека се обра- 
зује и у Сарајеву. 

Друго je iniTuif.e да лп je потребно да 1>еоград- 
еки универзитет има 700 намештеника. Ако je no- 
тробно да Загребачки универзитет има 780 наме- 
штеника a Љубљански само 209, то je друго питање. 
Иото тако друго je шггаље и то, je ли потребпо 
да иа Љубљанском тсолошком фалултету имате 5 
ирофесора сам.) за догматИку. Љубљански универ- 
зитет треба, да оетане потпуио пеокри.еи. 

Ja сам велики протшшнк i; 28 предлога Финаи- 
сијског закоиа. са изменама и допунама, који каже 
да се имају смањити sa 20% материјални п лични 
расходи  Љубљанског  и Загребачког ушшерзитета. 

Међутим, према овоме прорачуиу на Београдском 
универвитету нема мање намештеника, иего још 82 
више. Овај буџет треба студирати. Он je тако са- 
отављен да je све лепо у цифрама, али кад га човек 
дубље простудира, оида види да оЉубл.анском уни- 
верзитету mije вођено довољпо рачуна. Ако се лични 
и материјалии расходи Љубљанског универзитета 
смап.е за 20%, према прорачуиу, онда се може pehu 
да се укидају иа том универзитету јуридички, тео- 
лошки n медсцииски факултет. To je потпуно тачио. 
AKO TO није истина, нека ме Г. Миииотар проевето 
демантује. Материјалии раеходи Београдског уни- 
унмверзитета износо 9,127.200.— дииара. Ja сам 
читаву ноћ то етудирао. Материјални раеходи За- 
гребачког универзитета. износе 7,752.398^-r динара, 
a Љубљаноког универзитета само 1,613.000.— ди- 
нара. ПТта je то, господо? Ja кажем да Љубљаноки 
универзитет uvije само словеиачки. "Гамо има и Срба. 
AKO CMO Југословени, ja мислим да бн било сасвим 
правилно и праведно да и ми Словенци као професори 
мож(,мо floini наБеограДски универзитет. Ми волимо 
Србе. Нека дођу Срби за профеобре Љубљанског 
универзитета, a Сковеици нека дођу у Загреб и у 
Београд. Иотребио je да се сви мало измешамо. И 
у Г)еограду n у Загребу поетоји једна клика која. 
доводи људе na уииверзитете. Ja еам иротивап томе, 
j ep треба за професоре универзитета да долазе они 
који су најспособнији. To би било и правично и 
оправднпо. Исто тако je неправедио да у Министар- 
ство спољних послова долазе само синови беогрцд- 
еких породица, a не и Словеици и Хрвати. To je 
свеједно: Словенац, Хрват шга Србин, само ако je 
споообан. Па та места треба да долазе иајспоеобимјц 
људи, без обзира иа то да ли je он Србин, Хрват пли 
Словепац, јер та места ннсу ипкаква синекура бии- 
ших   србијаиекпх  папреди.ака. 

.11 ретседник Др. Коста Кумаиуди: Треба да за- 
вршите говор, г. послапиче. 

Алојзнј Ианлич наставља: Ja се покоравам г. 
Претседнику TI завршићу свој говор. lio Јкелезиц- 
чарском и радпичком питаи.у, o иросвети и грнђнн- 
ским хиколама ja могу многе ствари цифрама утвр- 
дитп, али ћу o томе говорити у опецијалиој дебати. 
Говорићу тада и o трошарини. Ja сам за то да се 
трошарина na вино укине, a на ракију нека остане. 
(Смех). 

Ja ky огавити једап упит на Г. Министра фн- 
папсија, који je отоутан, поводом једне ствари која. 
ге десила у Љубљапн. Тамо je једаи кријумчар био 
осуђен на пола милнона дниара новчане казне 27 
седтембра 1930године. Кад ja дођем код Г. Министр i 
финансија, у Министарство финаисија, код начел- 
шша Одељеља за порезе, питам где je акт, a он ми 
каже, нестало ra je. Ja као народии посланик питам 
како то да може да иестаие акт. Ишао сам претеед- 
нику Владе и on je паредпо врховпом инспектору 
г. Дуи.ићу да нзвпди ствар, и о&да" ja чекам да видим 
како he се ова ствар сврцшти, какав ћу одговор 
добити. 

Ja сам, господо, за то, да се казпе сви omi вн- 
napcKii трговцп, који израђују и продају покварепо 
вппо у својим твориидама. Ja еам за то да се укине 
трошарипа na вппо, да ми трошимб паше природно 
смедеревско вппо, a да се винарски трговци, као што 
су Бајферт, Теслић и друш, који трују паш народ 
алкохолом,  да се  oun казпе. 



СТЕНОГРАФСКЕ БВЛЕШКЕ 87 

Жлвела треввена Југославија, живвла етички 
препорођена наша омладина, која с нашом Краљев- 
ском владом и с иашим Мшгас!гром Иротс.одником 
спасава ]iaiiiy државу од CBVIX оних одметника, којп 
су у иностранству, као што су Павелић, Иорчец, 
Прибићевић, који je зао дух иаше државе. 

Лретседник Др. Коста Вумануди: l'c-i има г. 
Unair  Урек. 

Мваи Урск: Господо народни посланици, пошто 
мо je мој друг и уважени пријатељ г. Павлич имено- 
вао у свомс говору, да сам казао ту у овој Скуп- 
штини, да су пеки свештеници у Дравској бановини 
изостали од избора, јер су противници Југославије 
и сепаратисте, ja, гооподо, морам да изјавим да ja 
то нисам рекао mi овде иити пигде другде. Ja со по- 
зивам на све оне народпс посланике, који су били 
присутни за време мога говора, a иозивам се и на 
стенографски записник, na lio се видети да ja то 
иисам изнео. Ja не замерам г. Лавличу, што je Ов 
то рекао, јср on онда кад еам ja говорио није био ту. 
Ja зпам да он и није читао етеиографеки записшгк. 
Где je он добио ове податке, ja не зиам, ja мислим 
да je caitao (смех). Зато му ja то опраштам. Међутим, 
ja сам му врло захвалан у исто време, јер je он, кад 
je браиио Г. Министра Сршрића од мога иапада, 
шега и хвално, na одмах мза тога и привнао, да га 
не брани из своје сопствене ипицијативе, nero због 
тога, јер му je то наручио Г. Министар CpuiKnli. 
(11.71,<>сн-а.п.е.) 

Дретседнпк Др. Коста Ку.чачуди: Реч има 
г.   Милан Живапови]!. 

Милан Живововић: Господо народни пооланици, 
Пан^ЛЈИво сам прочтттао предлог буџета за 1932-33 
годииу и видим да je љегов износ од 11.400,000.000 
дииара. Овај буџет, господо, није мали, епецијално 
за нас Kao землзораднмчку земљу и за данаш,м>е време. 
Он je маљи од прошлогодтшш.ег за 2.750,000.000.— 
динара, од које je суме Финансијски одбор још сма- 
шио 120,000.000.— дивара. Л Њ. В. Краљ изволео 
j o наредити да се из буџета и Јљегова цивилна лиета 
смал.и за 4,000.000.— дмнара. Дакле, трудио се и 
Г. Министар фипансија, трудила ее и Краљевека 
влада те се колико je било могуће у свима ресорима 
спровела  штеднЈа. 

Ja се бојим да Г. Министар финансија неће i\roliii 
прикупити предвиђене приходе у овоме буџету, a 
то зато, што je огромпа разлика између прошле и 
ове  годиие. 

Вуџетом je предвиђен приход: од непосредне 
порезе динара 1.322,000.000.—, посебне порезе 303 
милиона дииара и дуговап.е динара 50,000.000.—. 
Нм земљорадник, na ни трговац и занатлија, неће 
MoliM да плате пореау ако ово стаи^е остане овакво 
какво je данас. Сељак свс своје производо продаде 
у бесцеље, a ова година' Бог зна шта му носи! Код 
трговца и запатлија стап.е je такође рђаво. Узмите 
за пример београдеке трговце KOJII раде 40 годипа 
у чаршији и претстављали су прве куће, дапас тражс 
равиа,н.е, јер су дошли у немогу1шости да одговоре 
својим обвезама. Шта пак да кажем за трговце у 
уиутрашн.ости који живе поглавито од сељака јер 
МУ je on једини потрошач. Услед пада цепе пол,о- 
привредним производима куповпа моћ иашег иарода 
сведена je na пајмаљу меру, те се тако део живот 
укочио. Не чује со више песма пашег вредпог ко- 
вача, нити се чује паковад., •■ељак пишта no поручује 
и не прави! Сви су запати стали и ne раде. 

Трговац се као и запатлија преоптерећује no- 
резом. Примера ради прочитаћу вам један акт 
трговачког удру/кеп.а И8 11аталппаца, како ое опте- 
рећују порески обвезници, који nelie моћи да 
плате ту порезу. Ja мислим, да je ово за оит- 
пичаре у једпој малој варошици мпого it превише. 
Уместо да им се пореза смањује због слабог посла, 
они се оптереКују, и тако lie пореске власти проето 
нагпати ове трговце изанатлије, да одјаве своје 
радл.е -    и оида да се пмтамо ко губи ? 

Буџет предвиђа приход од трошарипе. Овде je 
разуме ее и тротарипа na  випо и ракију укупко 
динара 890 милиона,   и овај приход подбациће. 
Што се тиче трошарине на вино и ракију, јаоам за 
ibeno потпупо укидал.е. llehe се баш отворитн ве- 
лика празпипа у буџету ако се она укпне a може да 
се са друге стране попуни, јер има начипа. Иа при- 
мер: да се сви казапи за пецпво ракије оптерете 
таксом - иорезом - јер ови казапи раде na ушур, 
na имућнији ммају и no два, често пута сопотвеник 
прикупи ушур no 4—5 хиљада кгр. ракпје, a то je 
већ nocao, пека радн.а, која треба да плати порезу. 

Начин na који се паилаћује ова трошарина 
веома je пезгодап. Не керујем да држава овде може 
да има пеке користи, всК еем што maha трошарипско 
особлзе, a када се узме да се овом особљу доцпије 
мора и пеизија давати, опда сигурпа штета, a није 
сс ништа учипило. Ми имамо око 7.600 трошарип- 
ских службеника. Гогподо, ми ћемо пашег вредпог 
и поштеног сељака аа љубав 70—80 милиопа динара 
прихода од трошарине паправити кријумчарем-ло- 
повом. A ово чини за то, да би свој производ зпојем 
и великим трудом стечен продао, no скупљој цени. 
(IBM ми овде говоримо: да се сељаку помогпе, јер су 
му производп јефтини, na не може да живи, ако бар 
штогод ne уповчи. Сељак упро очи у (жупштипу 
и тражи да га пекако опаоемо. Како да му помог- 
немо;' Краљевска влада и Г. Министар финансија 
пиају, да je ово пајосетљивије гштал.е нашег сељака 
са ове страис Саве и Дуиава. On иикада није имао 
ту трошарипу, пити je мрже подносити. Иристаје 
да га опорезујете na све друго, само да му je ракија 
и випо слободпо од трошарине. Влада и ова Скуп- 
штина прославиКе ее у иароду ако ово угаше. Ова 
тротарипа допоси no моме мишљељу велике кори- 
сти акционарима фабрике шпиритуса и пивара, 
те onu и ако су већ богати, праве милиопе. Сељак 
не може да прода своју ракију, јер je шпиритус 
мпого јефтпнији, a народ се трује и mije ono што JG 
јефтиније. Павари пдаћају трошарику, али je на- 
ппаћују од потрошача који пије. Чашу пива пили 
сте за три дипара, када je јечам плаћан 300 дипара 
100 кгр. Дапас je јечам 130.— na опет плаћате чашу 
пива no три динара. Да пустимо, господо, царипу 
на страпо пиво, na да видите купце за паше вино и 
ракију. Веће би користи дргкава и парод виделн 
када би ми све випо продали, него што има користи 
од трошариие na пиво. Чехословаци би, всрујем, 
половипу пашег вина купили, кад би продали своје 
пиво. Иије истипа, да потрошач плаћа грошарину 
na ракију, он je плаћа али зато у пола депе купује 
од џроизвођача. Верујем, да he Краљевска влада 
учинити све у интереоу сељака и омогућити му да 
50% ублажи кризу укидаљем трошарипе. 

Приход je предшфеп од царппе и споредпе ца- 
ринеке таксе дипара 1 милијарда сто милиона и овде 
l.e мпого да подбаци, јер се све мап.е н мап.е увози 
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и извози. Нека се види колико je докларација иа 
царинарћици оцариљено ва ова два месеца ово гр- 
дине, na упоредито je ca прошлом годином у ове 
месецо, na ћете вт1дети разлику и то оеетну за 50% 
н вшпе. Штедц.а je проведеиа, алп се може још уште 
дети и олакшати буџет. Увмите само шта држава 
изда годшпње на огрев својих надлештва у држави, 
a колпко Gu се уштедело када <ш своја дрва горела 
из сопствених шума. Држава продаје трговцима дрво 
no Дин. 20 м3, ако се не варам, a ови секу, дотерују 
и то исто дрво продају државг! за љене потребе no 
160.— м3 na некад и више. Затим треба додатке na 
скупоћу чиновницима и пенвионерима no новом за- 
коиу сматратп: за 40% вппгам ira опда смањивати 
no групама поетуппо тако, да најмањој смап.е 5%. 
Ово зато, гоеподо, што више пема скупоће, све су 
потребе за којо je овај додатак давап, 70% јефти- 
imje. Овде ее мора учипити пека разлика за чинов- 
ппке: у престонпци, Загребу, ЈВубљани n баповип- 
ским еодиттима; нисам за редукцпју чииовнпштва, 
(сем онога ко пема квалифипације,) — иека остапу 
na својпм поло?кајтша. Само им емаљити додатке. 
У народу иреовлађује мИшљвње, да дапас пајГ)о.ље 
живи чииовпик, јер je добро luialien и осигуран, 
пема да брине, дође првп у месецу, н>ему je сигурно. 
Сада, када треба олакшати буџет и помоћи државу, 
пека се и то паше чпновииштво за ову пашу зајед- 
ппчку кућу  укртвује  и помогпе. 

Ми, господо, пролеКе не треба да дочекамо овако 
n ишчекујсмо некога. JVhi треба да ожпвимо некако 
паше граГ^апе, да у namoj земљп створпмо нотрошача; 
a да створимо потрошача потребпо je да имамо no- 
ваца. Дакле треба створгтг новац и бацитп се na 
јавне радове: оправке путева, мзраду нових желез- 
пица, видаае зграда м т.д. Само IieMO иа тај начин 
унети јкивот у парод в државу. Потребно je, господо, 
да зидамо болнпце ереске, сваки срез треба да има 
евоју болппцу. Ово je пасушна потреба пашег na- 
рода, потребнија je од свега, јер паш народ пропада 
и умире еамо зато што су пам болнице удаљепе. 
ЈЈановипске су болнице у окружшш местима често 
удаљепе од еела no 50—60 километара, и када се 
болеспик у тако удаљепом селу разболи, дође- до 
среског лекара за HOMOII, и ако je пека комплико- 
ванија ствар, лекар га упућује у Бановинску бол- 
ппцу, док болесник волујским колима цео дан ny- 
тује тл када тамо стигпе, фамилија га често пута 
враћа у сапдуку кући, јер je одоцпио! Ове среске 
болнице треба да имају и no једпог хпрурга лекара 
за ма)1>с операције. Са мало поваца можемо врло 
брзо и лако доћи до срееких болпица. Сваки ерез 
пма својсрески расадшш и у з>ему лепе зграде за 
чпновиике и канцеларије. Ово би требало претво- 
})IITII у болиице. Срески расадиицп даиас пароду ие 
дају 0}io, што су пекада давалп. To данас ииеу 
угледна добра, — пекада су била. Негде можда 
још и дају. I^KonoMn су потребни народу да држе 
предаваи.а и курсеве и то да иду из села у село. 
У сваком селу годишше да дају омладини курееве 
и предавап.е из пол^опривреде no месец дана. To 
да буду путујући учитељи. 

И тамо у селу стварати угледиа добра на имап.у 
еељака. Овакви би екопоми многО више користилп 
народу. Не требају нам капцелариеки економи. Kao 
што рекох, болппце еу потребиије среским местима 
од свега и o овоме би требао пеко од г. лекара да 
говорп npe пего ja као трговац. Код мепе у Шума- 

дији још врачаре и бајалице лече иарод a то je само 
зато, што нема болница. 

Државни прпходи у опште предвиђепи овим бу- 
I.ICTOM подбациће и ако je разлика скоро за јвдну 
мплијарду од прошле годипе. Ово je моје мишљен.в 
it, дај Боже, да се преварим. 

Узмите господо нриход Државпе фабрике me- 
li epa, који je буџетом предвиђеп sa ову годину у 
5,874.800 док су расходи 43,955.200.— дин. Држим, 
да би овде na свакп иачип требало сман>ити расходе 
у овом предузећу. Mnom ее грабе, да у ово преду- 
зеће уђу као члапови Управног одбора, a то je зато, 
што су им паграде позамашне, иначе ne разумем 
вашто би се грабили. Ово државпо индустријоко 
предузеће треба продати, јер je бпрократско n веће 
би користи имала држава, j ep би само na обртну 
порезу према приходу паплатила 5,000.000 дпн., a. 
толико и остале порезе и прирезе. Дакле овде ее губц. 

Ha државним пабавкама мпого 6vr ее могло 
уштедети, када ее пеби одређивале one еилне ко- 
мисије за пријем и куповииу, чије оу дијурне по- 
вамашне! Треба упростити ове формалпоста и ад- 
мпиистрацију од које патимо. Држава мма путем 
падметања све своје потребе да купи, и да поетавц 
услове, na онда када се испоручује образовати ко- 
мисију за пријем у месту и ако роба ие одговара 
условима одбацити je, a ne да се шаље комиспја од 
три члана у местима где je роба кушвена, ееди се 
тамо пеколико дана док се испоручи и троши, те се 
тако праве пепотребпп трошкови. 

Не знам, господо, зашто Мтшистарство војио 
искључмво од Савеза земљорадппчких задруга ку- 
пује пшеницу за исхрапу војске; зашто еамо од 
Савеза, од тог трговачког повлапЛепог друштвц, 
које je ослобођепо свих државних дажбипа, и то дц 
плаћа пшеницу увек no 2.000. — дипара no вагону 
екупље, na пекад и више ? Зашто плаКати пшеницу 
вшие ио IHTO je цепа одређена од стране Министар- 
етва трговмпе n индустрпје ? Гооподо, трговац- 
извозник je подвдашћен, од л.ега се бежп и ништа. 
не купује, n ако on ту пшепицу од пронзвођача 
купује. Зашто плаћати Савезу земљорадничких за- 
друга за посредппштво 2.000.— динара no вагоиу 
a извознику ne дати 500.— динара! Ja ову рачупицу 
не знам, сем ако се гледа да утерује нека зарада у 
касе овог , повлашћеног" Савеза, под видом да се 
сељак лроизвођач помогне! У овај Савез земљорад- 
ппчких задруга пашли еу ухљебијс многи, који су 
папу(!тили државну службу, јер им та повлашћена 
трговипа добро напредује и добро се иаплаћују пла- 
тама. Овај Савез je велетрговина, коју држава фа- 
воризмра у доброј памери, да задругама и задру- 
гаретву помогпе, али то iraje тако. Ja мпслим, да 
je ово добро смишљено друштво, које тргује и за- 
рађује еа лено „сроченим" именом. У овај Савез 
троба мало меродавпи да завире и да се заинтере- 
('УЈУ, нека се прегледа рад, књиге и магацшга од 
слручиЈака, na ћете видети шта се све тамо ради. 
Сељаку се неуредио ncnjial>yje шпепица од стране 
житарских задруга a ово обрачунаван.е и наплата 
иде све преко Савеза земљорадничких задруга. 

Меродавпе молим, да се у будуће и од извоз- 
ггака кунује пшеница за исхрапу наше војске и не 
плаћати веће цепе, no што су предвиђене и пропи- 
сане, те да се и ту уштеди неколико десетииа ми- 
диопа. 
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Господо, после државног буџета, чим будемо 
завригали дебату и послалп Сонату na даљи рад, 
одмах да тражимо од Владе и молимо да се прво 
донесо јодан (;авремепи Закон o општипама. Овај јв' 
закои потробан како бп после месец дапа иввршили 
нове иаборо за ошптинске часиике. Овај предлог 
TpeGa да се огласи за хитан. Сви ви зиате како данас 
стојимо са општинским удравама, да су оне омрз- 
иуте од иарода, јер су дуго остале на тим положа- 
јима, na су ее већ и убајатиле, то их }1арод не може 
да трпи. IIма и таквих који су моралпо и материјално 
пропали, иа со још па положајима држе. Треба да 
знате, да су политичке партије често друштвепи талог 
на тгш положајима доводиле но бирајућп људс лп 
средстава само да се пободи. Сада таква места и 
општипс пате од тих л.уди, али никако да пх te 
курталшпу! 

Да се дртакнем мало и rropese ua вемљ^рину. 
Господо, ова je иореза за ово време ,и прилике у 
којима се налази иаш вемљорадник впсока, јер су 
му производи за 60% na и више јефтиппјп. Данас 
je принос од земљишта шшималан, те јодва плаћа 
и ону радну снагу за п.еиу обраду, те би још за ову 
годииу требало смањити порез na вемљарвну бар 
за 40 % од прошлога. Код мепе, у моме срозу, врло 
je р1;аво класирана земља; жалив се народ na му 
нитта није помогло. Несавесни људп вршили су 
ово класирање. У I класу уврстили оу и.иве плавне, 
долииом реке, од којих сељак, ако je мало кишна 
година,   врло  мало  корпсти  види. 

O раздужеп>у сељака многи су говорниди ro- 
ворили, како je ко разумсо, али ово je веома круппо 
и комлликовано питање. Ono се ne може опако преко 
колена и напрочац решитп. Овде сада говорити o 
сел>аку повериоцу и сељаку дужпику. Ви знате, го- 
сподо, да сељак дугује малим заводима no унутраш- 
н.ости. Ти су заводп акциопарска друштва која npn- 
мају и улоге na штодљу; тамо су улагачи све самп 
сељаци и ако има неког трговца или запатдије, али 
то je ретко. Ka како ви сада мислите, када тражите 
то раздужеље, ко he да фипапспра и одакло ? За- 
води у упутрашп.ости веЈшном су са капиталом од 
1,000.000.— динара, a пмају улоге од 5 до 25,000.000. 
Има штедиша улагача, којп je спремио мг1раз својој 
деци, пакадаму устреба, on ke то цодићи. Једнииз 
теуштеђевинешколујусвлјудецу; другп су оставили 
да им се нађе у случају болести или смрти ит.д. 
Како сада да лишимо својипе људи, који су падпп- 
чили   na уштедшш ? 

AKO би се могло, то би једиио могла Аграрна 
Банка да раздужи, да ona буде нека врста ликви- 
дационог завода за земљорадпичке дугове и то да 
искупи све земљорадиичке мепице од 5.000.— ди- 
нара na na више, na ма били опи и хипотекарни 
дугови код завода, јер оу опи најтежи сељаку. За 
овај искуп требала би Аграрна бапка да даде своју 
обавезу повериоцу да за 5 или колико било годипа 
овај дуг исплати уз камату бар 5% и то да сваких 
6 месеци даје отплате, како би се постепено и ула- 
гачима исплаћивао улог. Само, господо, ово би било 
решеи.е ако би некако могло да се уради, иначе ja 
не видим други начин раздужел.а. Ово je само про- 
HOuieii>e дугова a ne раздужсп.е. 

Сељака од малих завода, господо, ne можето да 
одбијете, j ep му они чине ситне услуге; често пута 
сеЈвак се задужи за 5—600.— дипара, na je боље 
да  се  задужи у бапци nero код зеленаша. Можемо 

да донесемо закоп no коме камата ne сме битн већа 
од 12% са свима провпзијама, a ко би се ухватпо 
да скупље паплаћује, Јвему треба одузети коицо- 
сију. Да пма сељак две крсдитпе задруге у селу, 
радијо he се задужити у банцВ, jop je on na то просто 
навикао. Банке нису толико onacne, али су onacne 
бапкарске радње које се у последњо време отварају. 
Код мене, гоеподо, у моме месту добио je одобреп.е 
од 'Грговачке коморе у Београду једап пплићарски 
трговац да може обављати банкарску радп.у. Овај 
протоколише ту радп.у код првостепеног Крагује- 
вачког суда и отпочпе посао, остави .тиегове пилиће 
n ћурке то почне давати иароду повац na менице. 
Народ као парод одлазио тамо, узимао и плаћао 
камату no 50—60% и тако упао у капџо тога зе- 
лепаша. Тужен je Министру трговпне и индуотрије, 
Минпстру фипапсија na пишта од тога. On je дапас 
постао вслики газда и вишоструки милионар na обав- 
ља и данао још ову банкарско-зелопашку радљу. 
Шта he, господо, банкарска ради.а у једпој варо- 
шицн од 2.000 становпика ? Кад тамо има два 
завода, и какав бапкарски nocao у селу једпом 
може да се обавља. Ово je зиала и Трго- 
вачка комора и Првостепепп суд којп су одо- 
брили ову радп.у, да само може да зеленаши, јер 
пома пикакве коптроле, пије друштво за јавпо no- 
лаган>е рачуиа пити акциопарско, да се ко интере- 
сује и коптролише рад. Овакве радње одмах треба 
затворити и вабранити, У местима где пема ])ерзе, 
ja незпам шта he банкарске радње, треба им забра- 
пити да дају новац иа мепице, забрапити им еоконт 
ако се мигли добро сељаку. 

Господо, исто тако, како су дужпи сељаци дужпи 
су и трговци и запатлије, како мислимо са овом 
класом људи; како homo и.има да олакшамо терете'.' 
Ja мислим, да Лграрпа бапка за сељачке дугове смап.п 
каматпу стопу na 6% тако исто Запатска бапка као 
и Народпа бапка. Уз ово, да Народпа бапка измени 
члап у својим Иравплима, те да стварпо помогие 
трговцу, ипдустријалцу и швозпику, у овоме да 
учшш измепу; да дужник даје једиу петину отплате 
сваких три месеца до исплате дуга; јер начин KOJU 
се дапас практикује није добар и није користап. Ja 
када дугујем Мародиој бапци 200.000. - дппара, 
морам na дап мога пЛаћања да псплатим мепицу 
сву, na опда поднесем нову na есконт, да ми се 
одобри и исплати. Ово je господо, пезгодап пачип, 
када се зпа, да je тромесечпи рок кратак и да морам 
увек да чувам no пешто новада у каси, опда какво 
стварне користи може трговац да има од тог кредита ? 
Још ако je извозпик, na продао жито и свиње које 
je за тај повац купио, a ne добије га na време, онда 
трчи од завода до завода, плаћа скупу камату, 
само да би регулисао плакање код Народне банке 
у року и сачува кредпт од кога слабе вајде види, 
j ep тај крсдит пије искористио. Ово би и за Иародпу 
бапку било боље, и дужиици би лако давали от- 
плате и више би ее користили у овом добу кризе. 

O житпом режиму да кажем коју. Ja мислим да 
овај потпупо треба укинути до прве жетве. Мопопол 
за упутрашп.у цродају одмах треба смаЈвити за 50о/0, 
j ep су већина млшшва већи a неки и мањи обуста- 
вили nocao, a то je волика штста за државу, јер со 
повећао u број незапослепих раденика у пајгоре 
доба године. Млипови немају рачупа да раде, јер 
се са 700/0 смаЈвила потроши.а брашпа. Ово долазп 
отуда,   што   мали   ушурпи   млппови   мељу   просту 
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мољаву брашиа и продају je олободпо И то мпого 
јефтиније; јер ко би могао те силнс млииове коптро- 
лисати и колико бн то број коитролора требало за 
овакав иосао. 

!КраљевскОј влади верујом као и господииу Ми- 
нистру ({тпаисија, да ће оии битн добри дома1-.гаш 
наше заједничке куће, ад то ћу гласати у начелу за 
овај државни буџет. (Пурно одобраваи.е и аплауз ) 

Прешседник Др. Коста Кужануди: Реч има Г. 
посданик  Тодоровић- 

ЈЗојислав Тодоровић: Господо послаиици, тек 
сада у овој всликој светској кризи и сакупљени 
на овом месту као претставници народа можемо ви- 
дети колико јев лики и значајан у историји нашега 
иарода акт од 6 јануара, колико je снажна, велика и 
чврста воља Његовог Вкличлиства Крлљл и Кра- 
љевске владе да у овим тешким временима сачувају 
не само апсолутпо политично јединетво, већ и своју 
земљу да извуку из ове велике економоке кризе са 
што ман.им озледама. 

Захваљујући томе што je наша земља у главном 
земљорадничка a наша валута у поређењу са валу- 
тама других вемаља стабилна, наш народ ће ову 
економску кризу миого боље издржати и преживети 
него ма која друга земља. Један од ирвих услова 
за решел.е кризе јесте штедл.а, волика и крајл.а 
штедл.а и идући за великмм примером самога Ње- 
говог Величанства Краља, који je својом вољом сма- 
њио себи своје доходке са четири милиона дипара, 
и Краљевска влада и Пародло претставлиштво 
учиииће, ja сам уверен, Kpajii>e уштоде у овом бу- 
лету, o коме сада начелно дебатујемо. Лли за репшл.е 
кризе у пашој земљи није важпо само cMaii.ejbc бу- 
џетских расхода, Beli je ио моме мишљел^у много 
важније смаљењс намета, који и ако сман>€ни, имају 
Да буду још увек неподношљлв терет за нашега се- 
љака, чија je куповна Moli уелед оиштих прилика 
сведела на мипимум. 

И поред тога што je у овоме предлогу буџста 
учшлело смал.ел.е од 2 милијарде динара, ипак je 
буџст веома воликн и ми се морамо старати да по- 
отигнемо u дал.с уштеде, пошто буџет овакав какав 
je не одговара далашлзој привредиој моћи сељака и 
земљорадника, који су јевгро лашега ларода и чијо 
пам благостаае ирво мора лежати на орвју. 

Ja сам иретставиик среза у чисто земљораднич- 
ком крају и зато прв.о морам да видим и да сс осврием 
иа живот нашега сељака, који даиас преживл^ујо 
без икаквс овоје кривице, тешке дане, a ко he му пре 
иомоћи mro сама држава. A ми сви добро знамо; 

да je иама свима добро ако je пашем сељаку добро. 
Крал.евска влада je показала велико старање 

да се иашом сељаку помогло и у лредлогу буџета 
емал.ила земљарииу за 20%. To je похвално, али 
mije довољпо. Земљарина je главии иамет за пашега 
сељака и према њвној величини лаш сељак управл^а 
свој живот и свој рад. Ta земл.арина не сме пикада 
бити толмко велика да je ол ие може платити из 
вишка свога прихода пошто покријс све тро- 
шкове производње и трошкове свога издржавања. 
Али, уиоређујући пад цена продуката са смалзел.ем 
земљарше, види се да су целе пале преко 60%, a 
земљарипа смап.епа га 20%. Овај буџет сличап je 
оном из 1026-27 године. Мсђутим у тој години метар- 
ока цента пшеиице плаћаиа je 300, кукуруза 200, a 
nap волова 10.000. дииара. Килограм дебелих 
свил.а лродаваи јо за 12 дтпгара, итд. Данас се за 

пшелицу добија 165, за кукуруз 70-80 дин. Пар 
добрих волова стаје 4-5000, a килограм дебелих 
свнЉа 4—5 дппара. Дакле као база смањења зем- 
љариле лмала je да послужп данашња разлика у 
ценама лроизвода, тим пре што се у току идуће бу- 
џетске године може очекивати и даљи пад цеиа. A 
нарочлто ако се, не дај Боже, укипе житни режим. 
Шта he радити лаш сељак ако за пшеницу ne буде 
могао добити више од 70—80 дтгаара.' Одакле he 
онда да плаћа порез и друге дажбине ? A сме ли се 
од сељака тражити да своју главницу даје за порез. 
Можемо ли ми желети и ићи на тода пашем сељаку 
упроиастимо целу његову имовину да би одговорио 
својим обавезама ? Порезо су дакле према дапатњој 
еколомској моћи сељака огромне и Јгеће их бити мо- 
гућпо наплатити без упропашћел.а главнице којсм 
располажу наши земљорадлици. Л то не сме битп 
јер би то гтворшто још Behy беду na и револт у иашем 
народу. 

Има још једна невол,а која je задесила нашега 
сељака. Заостали порези имају дапас да се плаћају 
из ниоких цепа, тако да има миого случајева где иа- 
ши сељаци морају да продају у бесцелзе своје про- 
изводе na и земљу да би само могли платити заостале 
порезе. A из чега he да плати тек пова задужења. 
Зато ja молим Краљевску владу да накладпо унесе 
у Фин. закон одредбу no којој ће се заостали пореахц 
тамо где je могуће наплатити их, наштаћују у року 
од 10—15 годила, a ne како je предвиђепо у року од 
5 година. A у елучајевима где се мора сељаку про- 
дати ммал^е да би ее nopesa могла иаллатитп, да се 
у таквим олучајевима дужпа пореаа потпуно бтптце 
и да се уопште ne naiuialij'je. 

Влада je, као што видимо, ммала све то у виду 
када je учпнпла потребне ол'акшиЦ€ у ллаиан.у и 
извршила смањел.а у пореској стопн, алл све je то 
још мало na да се може сељак извући из тепше сн~ 
туације у којој се данас  налази. 

Иоред свих тих великих дажбила, 80% паших 
земљорадника je задужено. Сељак се морао задужц- 
вати да одговорп гвојим обавезама и да може живе- 
ти, јер није могао продати своје нродукте, пли ц 
ако их je продао, продавао je no врло нпској ценц. 
To задужел.е изпоси 2-5000 динара но јутру, то 
зпачи има. само камате од 15% до 20% да платц 
4—600 динара, поред тога има да плати порез око 
200 дииара, зпачи 6—800 динара. Злачи да његова 
земља има да допесе 12 мегаршшх центи пл1енпце 
по ЈУТРУ; па- Да може платити порез, камату и ииве- 
стицију. A од чега he живети ? A када се реалпо ра- 
чуна да nara сељак има просечно 5—7 како у којем 
крају мотарских цепти no јутру, шта be онда да ра- 
ди? Дунавска бановипа je пајбогатија, алиу љој 
50% земљорадпика већ нису господари своје земљо 
усљед тога што су били приморани да се задужују. 

Сазпао сам да постоји већ више предлога o раз- 
дужењу сељака и да те предлоге Влада проучава. 
He треба сумл^ати да he Влада усвојити најбољи пред- 
лог, али с тиме треба хитати, јер he брза noMoh Гштц 
двострука. 

Лостоји још једна опасност. Говори се да he 
Влада укипути жмтпи режим. lio моме мишљељу 
то се ne би требало учиплти. Житпп закон je велика 
заштита нагаега сељака и из овогодишл.ег искуства 
примепа тога закона се може исправпти и изменити 
тако да сељак збиља види користи које закоп пред- 
виђа п које су потпуно  могуће добром применом. 
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Сељаку се за жито можс издати 40—50% у бонови- 
ма, али тим боиовима има да се да пуна вредност 
у нромету, т.ј. да се љима може шшћати државпи 
порез ii дуг Аграрној банци, да се не би десило да 
банка нс примајући боиове,  одкааује вајмовв. 

Tle,rapir су дакле ствари које ja сматрам у да- 
Ј1нти,о времс као најхитније и иеопходно иотребне: 
I) обуставу егзекуције да <:о не би имаи.а пашег 
селБака продавала у бесцење, у том случају ии ио- 
верилац ни дужник немају пикакво фајде и тиме 
стварати непотребан пролстарпјат. 2) Смаи^оње зем- 
љарине за 50%; 3) одржавање житнога режима, 
под условом да бонови имају прометиу моћ и MOII 
плаћања код Аграрне банке u државиог пореза* 
^)   Закои o раздужељу сељака. 

Треба внати нраве иотрвбс нашега сељака и 
уКи у његов иитимаи живот, па видети од коликих 
би користи биле ове 4 стварц. Ja сам уверен да ће 
Влада настојатп да сељаку што пре иомогне, na ћу 
зато  ii гласати ;за буџет у начелу. 

Прегпседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
г.  Др. Стјепан Бачвд. 

Др. Стјеиаи Бачић: ГосиОдо, у генералној дс- 
бати не би узео реч кад не бих имао шта да кажем, 
јер држим да je вавлач&ае дебате непотребно, и 
гослода једно исто раоирављају и o и>ему говоре. 
Добата буџета државног je јодиа иолитичка дебата, 
jep као iiiTo je државни буџет огледало целокупне 
дрткавне политике тако je и оцена шега политичко 
питање u стога гледшита треба посматрати овај npo- 
рачуи. Морамо код тога иматн у виду да je гласањо 
o буцету с једне с.тране гласаље o државиим потре- 
бама a ca друге стране гласање поварења Влади. 
Кад се овако исправно иостави miTan>e, ондајелако 
дати одговор на иитаи.о, дали да гласамо за буџет 
lum да не гласамо. Upe uo што се одговори на то шх- 
тнлјО морамо констатирати извесне чишепнцо и ло- 
гиком тих чшвеница определихи се за једио или дру- 
ro. Ирва чињенвда од тих јесте, да je буџот, како 
• •ам рскао, државиа аотроба. Друга, да je глаоање 
o буџоту гласаае o иоиерешу људима који тај буџет 
цровађају у живот, данле Краљевској влади. Tpeho 
чги^елица je та, да у овом високом дому иоотоји 
само једиа страика, само један клуб и да та странка 
има иадам се један п.олитички ирограм. Ирома томе, 
држим да у погледу буџета и гласања o њему као 
др?кавној потреби ие можо бити двојбе и не може 
никога бити од нас који би KpiiTtiKyjylm буџет могао 
да помисли да неко од наг ивјављујући ve. против 
буџета изјашњава ое протпк државе. 

Jep, протпв државо као целине и против држав- 
них потреба нико паметан не можо имати шпита и 
ja мислим да није оправдано да се против буџета као 
целиио можо гласати. To jo могло бити у Иарламен- 
тима који су имали вишо странака и где јо терет др- 
жавис администрације и тврвт подуиираља Владо 
лен^ао само на владиној већини. Оаозиција, под 
таквтхм npiunrjuiMa, a ув пркос глаеања против бу- 
џета није снашала никакву одговорност. Tora ne 
можо бпти под приликама под којима постоји само 
једаи политички клуб и јоднн странка, која снаша 
сву одговорност за свој рад. - Друго je питаЈве по- 
Bepcu.a. Слушајући поједине послапике у начелноЈ 
дебати ми смо видели да су иали миоги приговори из 
којих би се могло закључптн да поједипи говорницп 
немају поверења у Краљевску владу. Ja, господо, ми- 
слим да би проблем трсбало поставнти другојачије. 

ЈЗаш зато што мм имамо иуно иоверсн.с у Краљевску 
владу, баш зато ми износимо својс приговоре, jep 
оиога тропутка кад не би имали поверељс у исправ- 
иост и вођои,е политике Краљевскс владе не би било 
])езона ни логичио иотребе да нриговараио. Ако би 
било друго т.ј. ако не би имали повереи.а онда ту 
ие би било места ни да се обраћамо на онога за кога 
;шамо да no тим пашим приговорима неће да поступи. 
Ми до сада ниомо имали ирилике да сарађујемо са 
Краљевском владом. ДаиашпЈИ Иарламепат и уво- 
ден je из тога разлога да би смо могли са Владом да 
сарађујемо. Иаша сарадша састоји се у отвореној 
рочи у иницијативи, у швоспим сугестијама на Вла- 
ду, a ие у егзекутиви. И кад ми извееко критике вр- 
шимо, ми их вршимо са том иамером да оугерирамо 
Краљввској влади извесне шшцијативе које ona 
троба да прими и изврши. До данас, за ова три про- 
шла месеца, ми нисмо имали времена да caonummo 
све тежње, na нисмо mi сазпали да ли бп те тежл.е 
u ипицпјатпво биле примљопо и усвојспс. Иаша je 
дужпоот да крптикујсмо и да оугорпрамо извеспа 
шшцијативо, и господо ми би имали моралног 
оправдап.а да пзразимо паше неповереше само у 
томе случају ако би се Краљевска вдада o то оглу- 
шила. У томе случају ми бн пмали да повучемо коп- 
сенквенце, и у томс случају дошло би до гштап.а 
поверења или н&цоверења. Све дотлс 1штаи>е пово- 
j)eji.a или неповореп.а било би преураи.еио. Све до- 
тле ми смо дужни и позваии да показујемо добру 
вољу u да сарађујемо са Владом на исџрављању 
грехова који су заостали од прошлих режима. И 
ако je та добронамерна критика и за кога тешка, она 
je тешка ва нас  посланике  иа   Крватских крајева. 

J ep MU смо баш оии који смо позвани да југословои - 
ску иолитику у душама иашега иарода ириближимо, 
да je учинимо популарном. Jep морамо знати, без 
обзира на иравац којим се наш део хрватскога на- 
рода оиределпо за ову полипшу, боз оозмра рекох 
на то. има волики део нашег сељаштва n интели- 
генције који итојс у ставу очекиваша, у најмап.у 
руку, a има их и у ставу критицизма. Te људе п])и- 
добити за ову политику nehe бити лака ствар. Ти 
људи пазе на сваку нашу реч, њихове ее очи управ- 
љају на нас и гледају шта Комо говорити, хоћемо 
ли битп искрони н мушки пступити, и указати на 
тешкоће, на оно што чини у пашем народу незадо- 
вољство да се то одстрани шш неће. Господо, стога 
глодишта мн смо позванн n морамо да кажемо: ми 
шк'мо позваип зато да одстраљујемо непосредно 
то заиреке сами, пего непосредио, јвдном поштепом 
n иравичном критиком n отворешш гоиором. Црема 
томо, господо, има се ироматрати став и говор изво- 
сних посланика из наших хрватских крајева. Ja др- 
•жим да и оии i'TaBiiBiiiii со на страиу иашу, лојалио 
ириступивши на изборе нису се удаљили од тога 
ирограма само зато што су изиели нзвесне замеркс, 
можда ирооштрс, али у ствари љихова критика je 
била нужан иостулат иашег положаја у овом Bftco- 
ком Дому. И с тога гледишта ие сме им се заморити 
i[oro уважити чиаенице које су ту пресудне, a не 
да се осуђују л.уди који су их изнели. Ви ми, госпо- 
до, ноКете вамерити да са овоје стране изјавим да 
hy ja, имају1ш поверел.о у ову Владу глаоати за овај 
буџет, да и ja оа овојв страае изиессм иешто што 
h'e и ако не з i овај буџет, jep jo сада доцкан да 
оо при доношел.у овога буџета могу примити 
замерке   којо   MU   дапао   овде   изнооимо,   пего  да 
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за будућс буџотс узмо у претрос и у расма- 
траље ono што IICMG MU сваки поједпиац изиети. 
Кад сс проматра буџет само за једну годииу, ne 
може се правилно ценити. Треба га расматрати 
у органској вези са целим низом пређашњих буџета 
и с тога гледишта установити шта му недостаје, 
затим у каквој се фазп палази данас и како и у чему 
треба да га исирављамо. У томе правду констато- 
вао сам да јо тај буџет донекле несигуран у своме 
извршеи.у, да je у неку руку болестан. Јер од осло- 
бођења до данас ми смо стално имали извесну инфла- 
цију буџета од године до године. Ие обазирући се 
на економоку снагу народа тај je буџст био систе- 
матски повишаван. Сва Министарства тражила су 
све већс и Belie кредите личие и маторијалие тако 
да je тај буџет прошле годиие отишао тако далеко. 
Рачунајући с тим фактичким стањем економским 
иаше државе и иарода, ми смо били у страху, да ли 
ћемо моћи саставити крај с крајем, да ли не1\емо 
доћи до застоја у државним исплатама и да ли неће 
бити нових зајмова да се приведе крај с крајем. 
Установивгаи дакле, господо, да je и овај буџет у 
том погледу иесигурап, јср се ne зна да ли ће ова 
екоиомска криза поћи другим правцима, да ли се 
неће погоршати, да ли неће и овај буџет, који значн 
једаи преокрет у државиом прорачупу, да ли пеће 
бити у том положају да се неће извршити и да ли he 
MoliH због тешких материјалних жртава да се његова 
равпотежа успостави. Буџет je као неки болесиик 
и треба прво установити симптомо болести, na тек 
опда  пристугшти лечеиЈу. 

Шта je од уплива у томо прорачупу ? Од уплива 
je цела политика, у ирвом роду вањска политика. 
.Ja морам са радошћу констатовати чип.епицу: да у 
натраг иеколико годипа наша држава провађа јодну 
такву ваљску политику која uac у међународном 
животу доводи у положај оних народа који стоје 
на гледишту иацифизма, мира, сношљивости u одр- 
жаваша међупародних обавеза. Том политпком 
постигла je наша држава велтгаи углед у Лиги иа- 
рода ii прско своје фактичке моћи. И ми, вбдећи 
и даље ову политику, бићемо у стаи.у да учпиимо 
извеоне уштеде у нашој ваљокој политици. Вп зпато 
да je ca нашим међуиародним положајем у вези и 
наша унутарља одбрана и да од мсђународие полити- 
ке зависи да ли ћемо п у тој иашој унутрашшој од- 
бранп моћи да учинимо извесне уштеде или иећемо. 

Господо, политика иацифпзма доводи сплом 
прилика до извеопог разоружања и тако ћемо ми, 
исправним вођон.ем међуиародио политике, доћн 
до тога да ћемо моКи учииити извесне уштеде и у 
самом ресору Мии. спољиих послова a иреко ii,era 
и у ресору Мип. војскс и морпарице — уштеде, које 
he знатпо растеретити иаш буџет. Иозиато MU je, 
на npHMopj да дапас у евима државама где je наша 
емиграција била нскада јака, где je наше радншптво 
иекад у великом броју одлазило, да je сада та еми- 
грација зиатно опала али да су копзулати остали 
тамо онако исто бројни као што су и рапије били. 
Међутим у другим крајевима где емиграција mije 
обустављепа, као што je na пример случај са Капа- 
дом, куда наше радништво сада доста више одлази 
него раније, конзулати су остали у истом броју у 
којима су и рапије били. Ja мислим да би у опим 
првим државама требало известап број конзулата 
редуцирати na их отворити овамо где се сада пока- 
зује Beha потреба sa п-има. Ja мислим да би се и тим 

начином   постигла   извесна   уштеда   у    прорачуну 
Мин.  спољиих послова. 

Упозорио бих, госиодо, још на пешто што je 
потребпо да се penapiipa, a то се тиче постављаља 
паншх копзуларпих чпновника. Познато ми je из 
годииивака овога Миниотарства да од свих чиновпика, 
виших и нижих, има више од 70% Срба Шумадинаца., 
споцијално Београђапа, док код осталих чиновника 
има само пешто Словенаца и Хрвата, нешто из Дал- 
мадије a нешто пречанских Срба. Најмаше их има, 
мислим свега 2%, из бивше Краљевине Хрватске. 
Ja стађљам на срце Краљевској влади да у току 
времена исправи овај однос j ep се не може допустити 
да има грађана првога и другога реда. Ja држим да 
емо и ми исто тако државотворпии даимеђу нама има 
способних људи да ступе у копзуларну службу, na 
молим Краљевску владу да o томе поведе рачуна. 

У погледу унутрашље политике, господо, нај- 
важније je за решеше иашег националног проблема 
псправио схватаае иароднога јсдинства. У томе 
погледу се греши, и слушајући говоре народних по- 
оланика, видео сам да ни у овоме Дому пема једин- 
ство у схватан.у тога једипства. Објективии услови 
јесу јединство pače, језика, државе итд. Има више 
таквих објективних услова. Али no социјалпим 
знаиостима, довољно je да кажем чиљеницу да ти 
објективни услови још пису довољни за једипство 
пационално, и у томе лежн најтежи ироблем Југо- 
словена. Јер када би једап пационалпи о(;ећај, једна, 
пација зависила само од објективних услова, који 
би могли довести до јединства пациопалпог, онда 
бисмо и ми дошли до иптегралпог једипства. Ллц 
ми можемо констатовати да смо добили југословен- 
ску државу, a да нпсмо ималп Југословепа; да с,у 
само поједиици осетили сс потпуио једпоставпим Ју- 
гословепима, дочим велика маса mije била зато npu- 
премна, и да код дсфпппције парода мањка субјек- 
тивни ocehaj. Јер једна иацпја mije нити јединство 
терпторпје, mije једииство расс и јсдипство државе, 
нсго ocefeaj једпе заједпице, осећај заједпице ппте- 
рсса садашшости и будућности. Tora заједпичког 
осећаја mije било, a ne можемо pelin да on и данас 
постоји. До тога оссћаја долазп сс извесним мето- 
дама. 1918 год. кад je формирапа паша нова држава, 
био je проблем Југословснства, једап управпи npo- 
блем. Радилосесамо отоме дасо једиакоправно посту- 
na ca свима члановима наше пације. Али су ту прав- 
љене толике грешке, jop je постало од управног пп- 
TaiBa политичко питал-е. Јер многп наши људп, 
многи политичари, кад су сс уверили да сс никако 
то не можс постићи услед страховите борбе за јед- 
накоправност n правичност n једнаког третиран.а 
свију држављана, дошлисунапдејуда се оградеира- 
тив овакве једие државе, и тако je ово постао једап no- 
литички проблем. Стога гледпшта идемо и ми, na 
ми смо овде у овоме Дому зато, остајући једнако еа 
овима, са браћом Словеицима и Србима, ми смо 
уверени да пмамо иввршити један волики задатак 
и да тај иарод приведемо потпупој једнакости и рав- 
ноправности - осеНају југословеиства, те да он зна 
да га ништа ne дели од Срба и Словепаца. Лли он 
међутим ne осећа да се третира једпако. И због тога 
пеједиаког третираља, ми морамо ограду која по- 
стоји да порушимо, ако хоћемо тај проблем једнако- 
сти и равпоправности да решимо. 

Било je господе који су казалп да je све једно 
ко ужива државпе бевефицијв, j ep ако смо једипстве- 
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на нација, то je исто да ли je то Србии, Хрват или 
Словсиац. Ja прихваћам ту тезу, кад не би садржала 
у себм софизам. Ja liy један пример рећи; Зар пије 
софмзам кад се ;за једним столом сервира ручак и 
стално се прво сервира једнима a онима na другом 
делу стола на послстку, тако да им остају само ко- 
сти, и кад они приговоро кажу, да смо ми једно дру- 
IUTBO^ јер сви седимо код једног стола, зар то господо 
није софизам. Онда зашто no разним друштвеним 
установама, свуда no комисијама и у свима Мини- 
CTapfTBHMa онде где држава поред дужности дајо и 
неке беиофиције, зашто не би ту били заступљени 
и Хрвати. И кад би тако било, зар се ви не би опда 
бунили и позивали иа равноправногт. Мораћвте 
разумети ову нашу осетљивост, јер ми желимо оно 
за чим сви иду, да се једаипут оствари наше народпо 
јединетво, a можемо га остварити у Хрватоком делу 
народа ако пазимо на своје поступке и на оно што 
може увредити н.егове ocehaje и диегову традицију. 
Јер ми Хрвати, ми омо тако пастројспи да ио тражимо 
само равноправност у третирању материјалиих пи- 
тан>а него и у осећају. Пије то празна фраза кад се 
казало да смо ми робовали Аустрији. (Чује се: Ko 
je то казао ?) To je господо, иетачно, али je уједно 
нешто што пречи политику коју ми жопимо провости, 
и с тога гледишта ми што вршимо критике, пека нам 
се но узима то за зло, јер оне полазе и иду из чистог 
срца и иду за истим циљем, и треба све то да се узмо 
у озбиљаи претрес и да иа основу тога установимо 
објективну истину. Ja не кажем да су сви примерп 
објективпа истина, али код једног проблема као што 
je Хрватско питање. (Мује се: Не постоји Хрватеко 
питаи.о!) Ono постоји, и ми не можемо турити гла- 
ву као ној у песак. To питањо постоји и мигаимамо 
да рошимо (Чује се: To je питање решено). A ми кемо 
га решити само тако ако узмемо у озбиљно расматра- 
ље оно што смо рскли и изнашалп, n ништа иоКе 
бити ако би било можда и необјектнвне истине, јер 
и народ можо бпти у заблуди; али треба o томе раз- 
мислити. И кад сс наш народ — хрватско масе, осве- 
доче да ти приговори не стоје, опда iie они бити први 
који l)C из своје душе извуЈш тај жалац који je у 
јвиховом осећашу остављен; Да се до тога дођо no 
требно je да се врши слободна критика у овоме 
Дому, ii иотребно je да се врши слободна критпка 
u у јавности. Да се та критика врши, то захтева n дух 
времеиа и потреба je и државиа. Пропагирање на- 
ционалног јодинотва слободом штампе. Ja не кажем, 
да ту слободу морамо преко ноћи завести. Она има 
и својих злпх страна. Али узмимо то у претрес ir да 
видимо доклс можомо п1ги. 'J'o питање слободе штампе 
оно j o сазрсло и ми осећамо то овуда, na и у овомс 
Дому, a и народ осећн да je иотнебно да се o нашим 
чинима и Краљевске владе поведе дискусија, јер 
смо увеиени да проводећи политику Владину но сме- 
мо   се бојати ако гшамо слободу штамие. 

Има пута и начина да законодавотвом ограничимо 
ii спречимо да га штампа no буде рдопојасана и да 
не mune ca намером раздражипаи.н или да штети 
државле интересе. Зато мма довол^по средстава и 
та сретотва треба осигурати. To je питање које с;е 
мора покренути са мртве тачке. Ja се чудим господо, 
да се тако узрујавате кад се то питаље иабаци. 

Међутим даљим приговорима где треба извршити 
извесне реформе које he то народно једииство у 
еволуцији пожурити, јесте пита&е извесних посту- 
пака полицијс. Ja ca овога моста, живећи у народу, 

морам дати искрену захвапност оним властпма, које 
су нашу жандармерију, специјално у Хрватској, до- 
вели до тога да више код иарода пема жалби на шу. 
Ллп ако се тако могла диоцшшинирати жандарме- 
рија ii дове.сти до тога да тако поступа, ona која 
иома толико наобразбе и школа као полиција (Гла- 
сови: Има, има) зашто се ne би могло полицију у 
том смислу диоциплинирати да ne врши ono што 
вршн данас у мпогим хрватским градовима, a наро- 
чпто у цеНтру свега хрватства, a то je у Загребу 
(Одобравап>(! n гласови: Тако jel) Загреб значи за 
nac, за хрватски део народа ono што зпачи Београд, 
a у своје време n Новп Сад, за браћу Србе. To je 
душа n орце свега пашсг парода и све очи упрте су 
у њега и пред тим ne можете затворити очи и казатп 
да у том Загребу имо слободе n сигурности живота 
vi да ту полиција управо није свемоТта. (Иастаје граја: 
Претседник звони). 

Ja нећу улазити даље у то, 6nlie времепа и при- 
лике да ми овде који смо ииторесовони тим питал.ем 
у интересу наше заједпичке политике, износемо до 
кумептовапа факта, где ћето ее ви згрозити и пикога 
nehe битп који би могао заговорити овакве поетупке, 
којп зпаче културпу срамоту. Te методе заиречују 
овај процес сјодињаваља и пашог зближавања, који 
ми хоћемо да постшлгемо. Ja hy да додирпем још 
у кратко нека питап.а. 

1[ита11>е правосуђа у првом реду; треба мисдити 
na то да je у пашем народу без разлике п.огових 
делова, како у српском и словеначком тако и у 
хрватском делу ocehaj правдо и правичности ван- 
редпо јак. 'l'aj ocehaj jo у свакој правној и културној 
држави једно културпо добро, народни понос и такав 
један ocehaj треба гајити, a ne разним мерама угу- 
пшвати. Правооуђе мора бити бесплатно. Краљевска 
влада трсба да мисли na то да no мало одтерети 
правосуђе. Ono треба да буде бесплатно. Истина 
увеле су се једним законом сведрџбе сиромаштва, 
али се другим полицијским мерама онемогућило да 
се тиме служе људи. Ja као практични адвокат могу 
pelin да je то у пракси готово ономогућепо, јер ко 
жели да добије такву сведоџбу, мора доказати да je 
платио порез, да je извршио ово или ono n ту има 
толпко миого шикана, a често пема за то потребних 
тисканица и зато сс ne могу издати сведоџбе сиро- 
маштва. Оваквим оитницама огорчава се народ који 
каже: Bn сте народпи посланици na учшште нешто 
у тон погледу. За мене као интелигентнаг човека 
mije пробдсм пародио јединство, али не ради (че o 
меип него o народу којп заступам n којп желим 
привести у ово коло. Ono што се приговара: l^co- 
град je крив, ja знам да то mije истина, ja зпам да 
постоји извесни протекционизам, али то отворепо 
кажем, јер у ствари je тако, ва они који су заузелп 
високе положаје у Министарствима раде no свом на- 
хођењу и ту je заправо Министар немоћан, да они 
ловуку свога кума, свога рођака, свога пријатеља 
ит.д. Ja знам да мп не можемо првбадити Краљев- 
ској влади, да je то нешто природно, алп то природно 
огорчава паше пародпе масе, и o томе треба повестп 
рачуна. Ja као интелигентан човек, који то разуме, 
треба да кажем: - гледајте л.уди чим смо прого- 
ворили o том, да je Крал,евска влада, одпосно да 
je Мипистар удовол,по n ако je Србин. To je једаи 
аргуменат, то je вошта реалиа политика. 

Треба да се додирне и чиновппчко питаи.е. 
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TIjicmridirm; ј\\). KocTii Кумануди: Ваше je време 
протекло, господине иосланиче! 

Др. IJa'nih: Јоште једап час. Ja држим лич- 
но да се у том правцу редукцијом чииовничких 
илата пошло погрешним путем. Ja држим да у неким 
иадлсштвима премало чшкшника, али да je у миогим 
иадлсштиима превише. Жели ее снижаваље илата 
најнижим чиновницима, који немају егзистенчни 
мниимум абог чсга се долази дотле да то чиновни- 
niTBO мо])а пасти у коруицнју, na би пмалп веће <)ло. 
Један од мојих иредговорника je рекао: ми кемо 
моратп провести извесном амкетом ровиаију целог 
чиновјшчког кадра, ono што je иеваљало, оно што 
je лоше и протекцијом ушло да ее елимиинра ir ту 
IICMO HOCTMIIM веће увдтеде ного овако. 

Ja f)iix имао да се осврнем na проблем с.амо- 
уирава, a ово друго hy изоставмти. Проблем само- 
управа je врло важан ироблем и ванредио уплпвише 
иа omvpolicn.o држанаог буџета. Наш парод не пита 
коме luialia, него колико luialia и у том погледу, 
господо могу смело устврдити да овај прорачун и 
ако je добрим путсм пошао неће постићи свога ре- 
иултата, јер 6у ту уведени самоуправви прирези, 
порози и намети, који у колжчини сума далеко пре- 
машују оно оптерећеае јшјс je предвиђено прошлих 
година. Ja by вам навести и џример. У мојој ои- 
штини, у једној (.'еоској ошптини 1924 године у доба 
просперитета ирорачун je изнашао 300.000 дипара, 
a даиао мзнаша 1,500.000 динара. Зашто?. Јер je 
држава сукцеоивнО Иреваљивала своје терете na оп- 
штине извесшш законима (Чује се: Huje гачно!). 
'1"ачно je. У погледу пжолства, улраве ит.д. у поглсду 
убирања порезе, то je тггаи.с које ћемо третирати. 
Кбначно смо добили иове терете - бановииски при- 
рез. Бадовине су као политичкО питање peuiciio; ja 
признајем, али оне онакве накве су немају резона 
зато, jej) су само прелазне станице, један голем 
апарат, на који се троше големе овотс; нншта друго 
иого једпе непо^реоне станице цептралних Мини- 
старстава. Д01? немамо Општинског закона, Закол 
o формирању аутопомија бановина, -где ће се свр- 
тиа.ватп послови у зади.ој инстанцији нбма смисла 
oitTcpeliiiBan.e оваквим баиовппама. Ja. се иадам да 
he Краљевска влада, како je Његово Величанство 
Краљ у Престоној Беседи и како смо ми ренли у 
својој Адрееи и како jt1 речено у програму Владе, 
да he te у скоро врсме извршити законом orpaint- 
чење државне власти од ^ановиноких. Сад je, го- 
ОПОДО, паетао једаи хаос, да прставе једиог учнтелза 
И V'iin'tvbmiv, Лаиовгта мукуг мучп, решава срескп 
инспектор, решава бпштинско заступство, na бано- 
вински рвферент док се крначно сврши у централном 
.Мипхнтаретву. To je једаи апарат чпновтша, TO je 
бпрокрацпја вотпуно напотребна и првп акт, njiBa 
задаћа Краљевске владе морао бп да одтерети буџет 
централних министарстава што ke извеоне посЈгове 
ирепуститн самоуправама. 

Имадо би И другпх проблема, a.iin с обзиром иа 
истекло време ja hy да завршим. 

Још лешто да. споменем. У почотку мога говора 
пазвао сам буџст извесним рсконвалесцептом. Го- 
еподо, ми сви трсба да гледамо, да се BpaliaMO нор- 
малиом времену, где ће се водити више рачуиа o 
могућпоети оздрављења тога нашег реконвалесцента. 
Господо, гласа.ти против буџета, значило би, одру- 
бити гдаву реконвалесцерту. Реконвалесценту, као 
болеонииу,  приступа се са  иоправном  двагнозбм, 

коју треба, пре свега, да поставимо, са љубављу, 
нежнош^у. И на тај начии договорно, поверењем, 
еа Краљевоком владом, ми ћемо тога болесника, тнј 
uaiu буџет, који преставл19 државни живот нагае 
миле и драге домовине не еамо глесањем за њега, 
али и вршењем дужности исправне критике, оздра- 
Birni. У то имс, ja ћу гласати за буџет. (Пљескањв). 

Иретседник Др. Коста Куивнуди:  Има реч г. 
Крста СтрезовЕ^. 

Крвта (h'peiMtBiili: Господо народни посланици, 
у дискусији, која je сада, иа дневном реду, при рас- 
прављаи.у прорачЈпаа за идућу буџетску годину, која 
ее већ приближујс, пама, пародпим претставницима, 
даје ее могућноет да стварнОј објективно, и стручно 
претресемо основ, no коме ћемо ое развЈијати у току 
вдуће године. J ep, нома сумње, да je годиппвк др- 
жавпи буџет, основа, no којој ће се иародни поли- 
тпчли, културки и економски живот имати да крећв. 
Он треба да буде једпогодиши.п план рада у гвим 
иравцима народног n државпог жнвота и, као тах^ав, 
један доо општсг namer државног и пацнопалног 
програма сазидаиог на ооновима позитивне југо- 
(шовенеке нациопалне полмтике. Прилпка, која нам 
ее тиме пружа, пуиа je чаети n тешке одговорноети 
чаетп, мпслим no томе, тто су очи целог југосло- 
ве1Г(!ког парода упрте у овај високД! дом. Одговор- 
ностп, и то веома велике no томе, mro ne смемо 
дозволптп, да се то очп Ј)азочарају у нама, у нашвм 
знању, добрим жел.ама и умензу, да државни жпкот 
пдуће ii оеталпх годипа упутпмо прано[еМ који јо 
истоветан оа народппм жел^ама n потребама. Бу- 
џетсна дебата пма да буде паш разговор и наше 
одлуч11иап>о o томе, како II(!MO каналиеати народн« 
n државве пптересе и иотребе, довости у склад u 
peiiniTH мпога питан.а, која neli одавпо чекају ин 
решеа>а, a оам буџет грвба да буде оглаДало наших 
политичких, екопомеких и у опште социјалних nu- 
(тојап.а. Улазећп, у истппи, у ову дебату a ca обзи- 
ром na noairniBiio стап.с стварп, које je створено ;i!i 
послсд1вс гри године nano])nor рада, ja n многи 
мојп другови овде очекпвали смо да ће се дискуокја 
кретатп само једино у овомс правцу, очекивали CMO, 
да lie сс јасио манифегтоватп, да je пов буџет дело 
свих nar, нашег споразума и пашег познавања na- 
родппх потреба, Очекпвалп емо н са пунпм правош, 
да he сва nama пажња бптп упућсна искључиво у. 
правцу оппх фактора, којпСу од пресудпе n пскл.у- 
чиве важноети за паш народни живот у правду 
оних чинилаца, којп праве социјалну структуру u 
уеловљавају добар друштвепп поредак, оиакав ио 
рвдан, какав одговара времепу у ком(! сада жпвпмо 
и долу света, на коме се налази ова иаша земља. 
Накослетиу, да кажсм, очекпвалп смо да из устн 
свих поглаппка чујемо мисли it предлоге како да 
сачувамо зомл.у, њезино CIIOKOJCTBO и напредаи у 
oBira тешким данима, када се у овету и не ради 
ништа друго пего со расправља како да се решн 
ова огромпа екопомека крпза и уклопе њезине ка- 
таетрофалпо последице. 

У меето тога n у место да државни буџет буде 
огледало свих паших заједпичкпх потреба и nanopa, 
пеколико мојих другова предгово])пика нису хтели 
да се послуже својим буџетским правом у његовом 
пстнж ком смислу, nero су у дпскусију унели n ono 
елемеате који у п.у ne епадају, nero су, у меето да 
дискутују једпу добру и најважнију ствар, почели 
да   у  пацпопалпп  и  државпп  програм   путсм  овс 
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дпскч ruje уносе п оио елементо којм су одавна из 
шега испали као преживели, na чак и оне који ini- 
када нису спадали у ред питаља која су интересо- 
вала здрави југословенски народ, Његобу идеодо- 
гију ii цвегову живу силу-. (Пљескање и узвтш: 
ЗКмвео!). Ти и такови говорници потоетили су ипс 
на јодио преживело доба, на дапе жутчск. племен- 
ских борби којс су нас у очима цолог културног 
света прететавиле као иеоргашиоваиу и полуцивм- 
апнаоваиу балканску масу, која нема ничега зајед- 
ничког сем балканске терпторијо. Иотсетили су иас 
na оне пркосне јевичие и пашфиате борбе чијм и 
најПол.!! аргументи нису никада моглп да привуку 
иародио масе; потсотили су нас на једаи ружап 
период иаше политичкс историје који je одлучно и 
MViiiKiT, ca правом од Бога и иарода датим, прекинуо 
нош јуначки владар, И-жгово Величанство Краљ 
Дјгександар, историјоким а.ктом (.'BOJIIM од 6 јануара. 
(Пл.осиаи.с и узвици: Живео Краљ'1). За \ последи.их 
дана, ira више ни маље, већ смо са овога места чули 
од предговорника да у земљи нема једнакости и 
јравиоправпости, да je још увек у употреби регио- 
Ha.nmi и племенскн кључ, који се, тобожс, употреб 
л-.ава при решаваи.у г.вих важинјих питан.а, другим 
речима да се иитореси српског дела нвшег иарода 
впретпостављају митересима хрватског дела иарода. 
Замерило се Краљевској владн као да су, тобожо. 
v ii. o j запостављени интереси Хрвата, ради того што 
случајпо седи у коме регору Мпиистар Србин a uo 
Хрват. Памернло се Влади, као да ona no води јед- 
нолинијску југословенску политику него да грађане 
делрт на два тдбора, na оглашене н неоглашене. H 
све у пвему, када го ипврпш анализа тих и такових 
говора, a нарочито баш са обзирсиа на лица која су 
i!x износила, долазн се до закл-учка да ere, га извесне 
с-трало, лоново памерава да покрене једап већ давпо 
ликвидоваш! олеменат пародне иеслого, и да се по- 
ново баци семе раздора у широке народнс слојеве. 
(I l.ji.ec'Kaii>e). Kao да се jom јодном жели покуша™ 
да се овоме красном и иамученом југословоиском 
народа натури борба коју он nohe, борба племеи- 
ског разрачупавања n обрачупавал^а, борба која 
никада Пије имала im смисла ни разлога. (1 [љескаис)- 
Ha смлу се xolio да се поново покрвне, тако звано 
хрватско питање, и за кога би со no истој лотци 
могло доћи иа ред како слввеначко, na босапско, na 
цриогороко, na македонеко шга које друго сличио 
, питап.о" које, ру«у na срце, иијо никада mi no- 
стојало ни у облику како je рашгје поставл.апо, im 
у облику у коме се сада жели да постави, Не ггостоји, 
гогиодо, пити je икада поетојало какво било хрват- 
ско пптап.е у оквиру југословенске заједштце; у 
историјп се ne зпа за случај да еу се Хрвати и Г.рбп 
евађали око каквог гттап.а, нитм су икада, колпко 
ми моје скромно познавање наше пациопалпе исто- 
ријо казује, Хрватп n V.pCm укрстили оружје око 
неког пптап.а, и ако их je судбипа раздвајала тако 
да тшкада, npe до сада, нису бпли везани уоком 
државном заједпицом, иако их je Делила и вера и 
политичка историја. Тукли су се Хрватп са Мађе- 
рима, Турцима, гГатарпма, Немцима na чак и са 
Вугарима, али са Србиме ппкада! a Срби са истлм 
тим бепријатељима, и са Вшаптмјом, и св алом u 
враном, али са својом једиокрвпом браЉом Хрва- 
тима никада. To je пајболлт знак, гоеподо, да међу 
шима никада није ни било питап.а која je требало 
решаватп  којим  било  ередгтвима,  nero  су   одувек 

.њпхова ерца куцала заједпички, истоветним пулоом, 
a и.ихове жеље и потребе бпле су исте. Ha тај пачпк 
П})0ви1)еп,е je сачува'л.0 Србе n Хрвате да пзграде 
своју државу и кад je то тако, кад се иг.торијека 
пужпост испунипа, кад треба да се шреЈје на коп- 
структивап рад, ми копгтруишемо да кажем нравим 
речмма, измишл.амо пека питан.а и њима разоијамо 
главу било радтг тога што смо лично пезадовол.пи 
пли што иећемо или не можемо да схватпмо пстипу. 

Господо пародпи посланици, ne постојн ппкаква 
така силом коиструисапа питан.а, пптаи.е етппчких 
група јутословенских, noro постоје иввесна питања, 
факта чисто (■оцпјалпое карактера, која могу више 
маи.е да иптересује поједине племепске групе n до ) 
југословенскп народ. Иостоји na прпмер врло Јфуино 
гттаље: како да се олакпга craii.o пашег сељаока и 
радника, како да се олакта стање опих 5— 6 хи- 
љада породица пз бив. банске Хрватске којп ое 
рађају, раде,, развијају na miaii.y испод иола хек- 
тара, a како ста&е породица којих има 10 хиљада 
a које живе на пмап.има која изпосе no 1 хвкгар. 
'Го je ono истинско. питаи.е које je у централпом ип- 
тероу, a o коме гогпода која копструпшу питап.а no 
рекошс у овоме високом дому im једну једпну реч, 

•цкаоштонерекоше како да се помогне бооапском, 
далматипском, хорцеговачком и јужпосрбијапском 
оељаку. Мн из Јужпо Србије, у којој je ооигурана 
јавпа бсзбедпост скоро до савртепства, na овај 
пачип посматрамо та питап.а n желимо да се за п.их 
naljo повол.па penien.a. Ми палазимо да су сва таква 
и слична питап.а која гослода покрећу ликвпдирапа 
актом од 6 јапуара једпом за свагда n да би било 
песмислепо na п.их ге враћати. Сматрамо да lio 
овако племе и свака еишчка прупа nalin места и 
изражаја у велпком југословеноком идеалу и у 
onoj животода.ипој спли пз које се ona искристали- 
еала. И ради тога je позпп li). В. Крлља Алексаидра 
у пагаим јужпим крајовима паишао na пајвећи одзив 
n na потпупо одазнвап.о n иа потпуно разумоваи.о. 
Ja мислим да могу бити верап тумач oojehaja мога 
парода n neliy се преварити. ако овде у овом дому 
кажом, да смо ми raj позив иримшиа са чвргтом 
вером да fee стечвие пародпо тековипе најбоље бити 
очуване једино ако сви сложпо нв свих крајена no- 
могиемо nanope нашег узвишоиог Краља и Госпо- 
дара и п.огове памере и жеље које нам je пзразпо 
у манифесту од (i јапуара и које су до данао коп- 
с.оквептпо onpoBoljona. 

Господо пародпп nociiaimnH, треба да будемо 
свесни да ова држава није једпа случајпа творевипа, 
случајан производ догађаја, веК резултат велпких 
исконских тежп.и свих племепа Југославпјо, a napo- 
чито српског дела пашег народа, који je допоипјама 
васпитавао соГх1 и овој подмладак за доло које je 
no својој историјекој улози имао да изврши. Доцо- 
nnja за доцопијом се пизала a све што je било иај- 
бодае у onoj зом.п.п радило je у томе правцу жртву- 
jyhn све, алп потпуно све, за част и образ српски и 
за уекрс Југословенства. Лко je требало jom од 
Јифађорђшшх почетака да <е потрчп у IIOMOII 
моралпо и маторијално, Срби су бпли тп који су то 
чипили, са пуно самоодрицадаа. Ако je требало 
диКи устанак и ослобођавати рају, ако je тробало 
злата плп пушака, Срби су билп ти којп су откпдалп 
од својлх уста и давали. Нреко стотину годана tpn- 
iKii парод одрскао ее ових- материјалпих добара, 
on се одрекао злата, којп je пмао пли могао пмати, 
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a сељачке жуљаве руке подносиле су три пута веће 
тороте само да бп со. чаоно иввршила Mirenja. Каже 
се, да je српски иарод нешто заостао и нриговара ес 
да je. шегова материјална култура олаба. 

Али, господо, ваборавља се да je a он morao имати 
врло високе моралне културе, факултете, палате, 
да он све својс моралне п материјалне могукности 
није давао за више националне циљеве-. (Пљесћање.) 
Иитам, колико je српскога блага; господо, отишло 
ва слободу поробљене браће, a слобода се nujo могла 
иввојевати бев материјалне спреме и бев великих 
жртава! Српски део аашега народа, напуштајући 
отаџбину, вођен сбојим узвишеним Краљем, војска, 
жене, доца, старци, ове je радо пошло иа пут Гол- 
готе само да со ис окал>а национална част, да се 
ос^игура пббеда, да се ире стотину година иапочето 
дело o«To6o1)eii>a и уједиц>е№а ваврши са пуним 
у^пехом. 

Иетипу да вам кажем, нема у своту овако слич- 
ног и дивиог примера, да један народ напушта <,воју 
отаџбину са жслјом и са увервн>ем да се рат nolio 
(■вртити док се сва југословенска илемсна не ооло- 
боде и ис ујодиие у једну јединствену државу, као 
uiTO je формалио закључила знамеиита српска На- 
родна скупштииа у Нишу у јесен 1915 године. 
(Ил.сскан.е.) И кад се то ваиста догодило, кад je 
осваиуо дан поГ)(!де и кад je историјска иравда Gima 
задовољена ни једном Србину не паде иа памет да 
се уиита: како je то да je г. Др. Анте Трумбић могао 
иостати Мишк тар спољних џослова, кад je иред 
мировном конференцијом требало бранити ono што 
je еточеио жртвама, крвљу највише српског дела 
нашега народа. (Уввици: Тако je п пл.ескан.в.) 

Видите, господо, да се таква питања код нао 
нисуникада постављали па чак ни онда кад би се то 
ио логпци ствари могло очекивати. Ми, господо, 
не правимо питање и онде где je највише потребно, 
кад се ради o парама. Ако се иогледа у Народну 
оанку, Хипотекарну банку, видећете каква je ту 
пропорција у погледу дигиутих пара за Савску 
бановину, a какве еу nape дате за Вардарску бано- 
вину. Ради тога je менн необично жао што ге могао 
nalili и једаи поелаиик, друг, којн je поставио uii- 
таи.е o томе зашто je Министар унутрашњих дела 
г. Др. Милан CpiiiKiili, дакле Србин a не Хрват. 
Једпо овакво питан>е спада у ред оних питан>а која 
ие постоје, na их ne би требало mi постављати, ако 
се у овај дом дошло са цилзем да се народу и државп 
потпуно и искрено послужи. 

Тако ми, господо, људи из Јужпе (^рбије иосма- 
трамо ствари и догађаје и молим вас да ме криво не 
разумете, јер ми није ни на крају памети било да 
кога прекоравам. Једино ми je била жел^а, да ми 
овде у Пародиом Претставништву искрено, братски 
и са разумеваи.ем заједппчки норазговарамо и иоку- 
шамо да сваку ствар поетавимо на своје место. Нама 
овде mije циљ да лицитирамо и копкуришемо са 
иеодговориом оиозицијом, већ кад смо ту, кад смо се 
примили тс високе чаети да будемо народии прет(;тав- 
ници, онда ми треба да сви зајсдиички подносимо 
и добро и зло. (Уввици: гГако je.) Једнио па тај 
начин ћемо оправдати повсрен.е иашсга парода и 
пружити стварну iiOMoli и Ј^раљу в 11)еговој влади 
да се са успехом спроведу оне високе вамисли, које 
тачио одговарају потребама иашега иарода. Ми пз 
Јужне Србије позлвамо вас, 6paho, no заједнички 
рад баш зато, што најбоље осећамо благодоти дапоши^ 
слободе. (Пљескан>е.) 'Га, колико до јуче бејасмо .у 

цриом pom тву у коме смо иајбсље осетили потребу 
постојаља наше велике државе. 

Господо пародпи послатгци, ja сам посланик 
најјужнијег дела наше државе, са обала Преспан- 
еког јевера, a na тромеђи грчке и албанеке државе, 
са оиог лепог краја, којп je некада био кодевка 
наше славне прошлости, пашнх краљева, наших 
царева, наших светитељаиучитеља оногакрајаукоји 
je цоникланашакултураиписменост и у коме се на 
свакоме кораку могу видети остаци велпке цивн- 
лизоване државе, где je српски иарод у велпким и 
страшним ратовима бранио своју слободу и слободу 
осталих балканских народа. Ta колевка je прастара 
nama домовина, у крјој су рођепе генерације и гене- 
рације југословенеког апостола. Звто je, гоеиодо, 
Маћедонија наша и не може Југосдавије бити Ges 
Маћедоније. (Бурно одобравал>о.) Ми емо тек јуче 
поотади слободни, али вас могу уверити да смо 
само за ово неколико година толико напредовала 
да iie ако се и даље овакр пастави радити, у(жор() 
доћи времо, када he се ивбрисати и посдедњи траг 
дуговсчног ропетва. И ако нас je економска криза 
стегла, као и све остале крајеве, ми смо стпгли да 
уредимо јавну безбедиост, коиравимо и уредимо 
ирплично села и градове, направимо путеве и кому- 
никације, које he још више оживети прпвреду и 
саобраЉај. 'Гаквим радом ми смо доказали не само 
да смо способни за живот и развој, него смо дока- 
зали и то, да еу паше исконоке тежње биле оправдане 
да иам je место једтшо у овој и оваквој држави, да 
код нас такође ие поетоје никаква силом конструи- 
сана и браи.еиа питања, као што je иа пример маке- 
донско, како га претстављају naniii иежељепи a 
)фваво заламћени тутори. (Пурно rM)ecKaii>e.) 

Варају ее сви они наши непријател,и који мисле 
да he HaHhn код нас у Јужној Србији на друго миш- 
љеп.е сем за Краља и Отаџбииу. (Бурно пљескаЈне.) 
Иека исто тако буду свесни и гледају своје унутраш- 
.iiic муке, иека гледају своју беду, која им стоји 
пред очима, a еа пашим питан.ем пека се не занимају 
j ep ми не желимо' туђе туторетво, као што се и мн 
пе мешамо у Ј^ихове упутрашп.е ствари. (Бурао 
пљеекаи.о.) Ларод Јужпс Србије има евоје прет- 
(тавнике и никоме ne допуштамо да у име народа 
Јужпо Србије говори. (Пурио одобраваЈМ!.) НајбоЈБе 
би било када би дан^ашши бугарски политичари, no 
примеру л.ихових старих партиота и политичара 
као ЗБубена Караведова, Раковског и др. не ода- 
лазили онако као што дапас траже јагоде у Риму и 
Анкари, јер je даиас зима, већ би најбоље било да 
долазе овде у Београд, као што оу долазили они 
стари јвихови патриоте, да овде, у Београду, еа 
Карађорђем разговорају o својој слободи, o опстапку 
бугарског народа. (Бурно одобраваље.) 

Господо, у име иарода који заступам, ja вас 
молим да ее у овоме тешком времеиу иађсмо еви на 
једиој линији, да примимо једиаку одговориост у 
уложимо једнаки труд, sa напредак наше Југоела- 
вије. Л ове што треба да се поправи, догради илц 
паирави, да то учииимо заједпички, руковођени 
једииим циљем: за добро Краља и Отаџбиие. 

Верујући да ће Краљевека влада и даље прово- 
дити програм који je поставио Њ. В. Краљ и којн 
иарод у истину жели, изјављујем да hy гласати 
за предложепи буџет. (Бурно одобравање и узвицп: 
Живео!) 

Прбтседник Др. Коста Ку.маиуди: Има реч г. 
Павао Матица. 
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ГГапао Матица: Господо, народни посланици, 
сматрам да од времена нашег уједиљења na до дана 
даиашп.ег преживели све спохе у нашем полптпчком 
животу. Прва опоха je од Вивдодаиског Устава и 
она je епоха патриотских u племепских борби коди 
у Народиој скупштини толи и изван ње, у ћароду. 
Ta епоха како je била пезгодпа li несротиа, тако je 
и несретно свршила. Другп епоха нашег политпчког 
живота од уједИњења на овамо јесте ипаугурисаиа 
маиифестом ih. В. Краља од 6 јапуара 1929 годино. 
Ta опоха узима за задатак најпре смириваи.о свих 
страпчарских етрасти, којо су нас водиле више раз- 
дору него сједињавању. A ва доказ да je Крал>евска 
владо успола да смири те страичарске страсти', и 
да донекле све те странчарске страсти потпупо ели- 
мииира, a то je олимипираи.о тих странчарских 
страсти и борби довело je оваком јсдипству Народие 
скупштине и цолог Народног претставпиштва за- 
једно. 

Друго, што пам ова епоха доноеи je конструк- 
THBIITI рад на консолидацији дрЈкаве. Taj конструк- 
тивип рад састоји се у првом роду у уређед.у управе 
која je била страначким борбама растровапа. Цело- 
кунна управа почевши од G јануара почела je да 
функциоиира посве друкчије н да се равна по прин- 
ципима Закона праведиости, да ге равиа са сусрст- 
л>ивошћу према иароду, и у томе можемо рећи да 
je ова Крал.евска влада успела. A осим преурођења 
унраве доноси Крал>евска влада Законе који су из 
годиие у годину чекали да се оживотворе. У ове 
три године вишо je добрпх закона донешено fie- 
го ли у 10 година бесплодне етрапачке борбе. 
(Гласови: Тако je) 

. Гссиодо моја народни i ослаиици, то оу факта 
то су чгдаепице, то су дела која су све нас сакупила 
да ми тој Крал^евској влади такође помошемо у 
№езином великом раду, у л.езином раду коиструк- 
тивном за копсолидацију наше Словенске државе. 
И ради тога и они који су били могуће у прошлости 
и политички противници и који су били. расцепани 
страшиим страстима долазе да сарађују на том кон- 
структивном раду, кога je предузола Крал3евека 
влада од 6 јапуара иа овамо. 

Осим ове ствари коју сам споменуо, та епоха 
доноси нам и остале добре ствари. Ми видимо да се 
од тога времена ypel)yjy цесте и путеви, железпиде, 
поморски саобраћај и остали промет, који путеви 
имају да служе да оживе међународни еаобраћај и 
који имају служити за што боље трговачке везе 
уз   то и економски напредак парода. 

Господо, ова епоха осим ових ствари што сам 
их спомепуо, доноси још и стабилизацију нашег 
народног иовца, те тако грађанип ове државе може 
да1гас потпуно тачпо рачунати колико Нзегово добро, 
№егово иман,е, колико нека ствар вреди. 

Ова епоха носи Југословенство као нациопалну 
и државну мисао. Југословенство као нациоиална 
мисао није ништа иово. Југословенство као иацио- 
нална мисао водила се je већ пре сто година са Љу- 
девитом Гајем, који je то Југословеиство иастојао 
коли међу Хрватима толи међу Србима, толи међу 
Словепцима, да подупре и скупио их je све скупа 
и заједио, тако да су се нашли у том југословенском 
покрету заједно и Срби и Хрвати и Словепци. 

И ако промотримо те прве песпике и писце na- 
mer згародног препорода, видимо да су они и Срби 
и  Хрвати гт Словсици. ЈугосЈгавенска пародпа мисао 

спојила je годпие 1948 Србе и Хрвате под Јелачићем 
и Рајићем у заједничку борбу против Мађара n 
јг.пховс најоздо. Југославспска мисао и даље у поли- 
тичкој борби води заједпо и држи Србе и Хрвате да 
се браио у покојиој Мопархији против најезде и 
Немаца п Мађара. Ta југословенска мисао потакла 
je п члапове Народпе скупштипе у Нишу 1915 год.ј 
да створе onaj важнп закључакЈ да nehe обуставити 
борбе док ne буде ослобођеп и уједшвеп цели југо- 
словенски парод. Ta идеја која доживл.ује своју 
кулминацију у пашем мудром владаоцу, који je 
пашу државу иазвао једипствеиим имепом Југо- 
славија, који joj je дао југословеиску заставу и сам 
властитом руком предао пашим пуковима југо- 
славепску заставу као драгоцепи амапет. Југосло- 
веиством постаје у овој другој епохи ne само пацио- 
палпа иего и државна идеја. Југословепство има да 
нас води папретку и благоетаљу. Ha челу свега 
овог копструктивпог рада који се развио у овој 
другој епохи иашег политпчког живота од уједи- 
њења овамо, јесте сам паш мудри и узвишепи вла- 
далац lb. В. Краљ са својим првим сарадпиком 
Г. Петром Живковићем. Ja сматрам да ми пре- 
живљујемо једпу историјску еноху која he бити 
златпим словима запиеана na страиицама историје 
пашег парода. Влада на челу са данапиБим Г. Ирет- 
седником, кад je извела овакво дело, може да има 
пупо поверед.е паше и ми можемо са пупим пово- 
рељем да тој  Влади гласамо овај прорачуп. 

Господо, било je овде говора који има легити- 
мацију, да говори у име парода. Ja мислим да после 
6 јапуара ne може нико да има легитимације да го- 
вори само у име Хрвата или само у име Срба или 
Словепаца, пего у име евих Југословона (Бурап 
пљесак.) и у интересу целе Југославије. Ja сматрам 
да процват паше југославенске др?каве овион од 
трпељивости, љубави и међусобног iiOBepeiba свих 
делова пашег парода. 

A ако ne буде тога дубоког уверепа једпог 
према другом, ако no буде те трпслЈИвости, ако no 
буде те спошљивости, онда ne може пи паш народ 
nn паша Отаџбипа, наша држава Југославија да 
иде правом процвату. Господо народпи послапици, 
ово повереп.е, ова трнољивост и ова ипошљивост 
треба да се одрази у чиповничкој хијерархији, у 
дипломатској служби, у нросвети, у иародпој од- 
брани и na овим пољима нашег пародног живота. 
(Одобраваље n гласови: Тако jel) Док буде тога 
поверенза, док буде те трпељивости, наш јавпи живот 
6nlie здрав, бнКе без жу1.и и без оиога трпа, који се 
пеколико пута показао и у овој Народпој скупштшш 
за време ове буџетске дебате. За врсме Адрссие 
дебате показало се такво расположење и јсдипство 
свих говоргоша и свију осталих, док je ово у овој 
дебати било баш ради тога, j ep пема те трпељпвости, 
пема то сношљивости и тога ооверења једпога нрема 
другоме, noBopeiba свих делова пашег парода, ради 
тога и долазимо до различишх изјава. 

За чиповпичко питање мислим да се може но- 
ставити само na базу личпог права поједипих др- 
жављапа. Сваки држављанин има право да у оквпру 
закопскмх грапнца суделује као чпновпик у држав- 
noj управп. Јодшга je то" критериј no коме се може 
сметратл, цроматрати и сфосуђивати њвгова врод- 
пост и квалификација- Несме ту бити запостављан.а 
ии индивидуалнога a joui мап.е племенскога илп 
ворскога.   Појсдипачпо  решавање  чииовпичког  пи- 
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таља ca стаковишта личног права п.иховог једппо 
je здраво peuieibe. Ja сам, господо, мииистарскс 
положаје увек сматрао као дужност, и то као велику 
и одговориу дужност пред целтш пародом, a ne као 
право шш пршгалогиј, или као врело части и власти. 
Упорсђивати успск цеЈК! политике uo томо колико 
Lc се добити министарских фотеља п ко lio содети 
na л>има; то би доиста зиачило враћати се на старо. 
Господо народии иосланици, и ,ја оматрам да југо- 
словенство мора да нас сједип.ује a, ие разједиљује. 
Југословеиство мора да даје a ништа да одузпма. 
Ono не одузима ништа ни Србпну, ии Хрвату, ни 
Словенцу, пего му потепцирапо враћа оно што je 
упутра уиео. Здраво и искрено југословепство ne 
прави разлш«! између чиотих и нечистих Југосло- 
вена, јер има довол.но снаге да асимилира све. Ono 
југословештво, које се оепарирп и боји за својс са- 
вршенство, cita6o je и труло. Југословеиство мора 
(шти широ1тгрудо и иматЈт сиагу привлачеља a ne 
одб11Јап.а. Ono мора бити демократско a ne аристо- 
кратско. Ile треба нам југословенских арпстократа 
пи аристократског југословенства. (Бурпо одобра- 
вап>е). 

AKO будемо овако схваталп nam проблем у право 
повореп.е једиога према другомс и у поверење на- 
рода свих племепа наше југословепске Отаџбипс, 
опда ћемо ми сви скупа, дели наш парод доћи до 
папретка и благоста№а и до процвата целе паше 
југословенске Отаџбипе. 

O .самом прорачупу говорио бих тек само мало. 
Сам прорачун je израз јакости и спаге екопомске и 
фипапспјалпо нашег народа. За nam прорачуп пеки 
говоре да je превелик, a покима со опот чиии да je 
премалоп. Ja мислим да je Крал3евска влада како у 
свим другим питаЈиима тако и у овом питаљу no- 
годила једиу златпу средину, и да je погодила за- 
јсдио са Господином Мипистром и са Финапсијским 
одбором екопомску снагу народа и према томе учи- 
пила овај   прорачуп. 

Господо, ако би со течајем године и догодило, 
да тај прорачуп ne може бити реалап, да тај npo- 
рачун ne може бити стваран, т.ј. да cene можо 
оживотворити, Краљевека влада заједпо са иарод- 
пим претставппштвом има вазда могућпости и при- 
лике и згоде, na да саобразп тај прорачуп прили- 
кама економским, као што je то пачиц.епо и прошле 
годипе, када су биле ускраћепе рећарације, na си 
je Краљевска влада зпала помоћп и учипити, да je 
onaj прорачун постао реалан, редуциравши све ono 
што није било од преке потребе. Ради тога господо, 
мислим, да могу како ja тако и сваки од вас да 
с пупо повереп.а и вере у Краљевску владу, која 
je извела толико великих чипа у ове три године у 
овој повој епохи наше државе, да свако овој Влади 
може са пупо поверења гласовати овај прорачуп и 
гласоватп joj noBepejbe, као што гласујем и ja. 
(Одобравад.е n пљесак). 

ТТрешседник Др.  U'oc/ra Кумапуди: Има реч г. 
ЈМилап Радо,1т>ић. 

Милаи Радоп.ић: Господо пародпи послапици, са 
овога места као свештеник пародни из срца Шума- 
дије, морам да се осврпем у почстку свога говора na 
једпу ствар, o којој je важпо проговорити пеколико 
речи, али молим господу другове моје послаиике, 
да ми ne замере, јер то што будем у почетку рекао 
би^е само искрено и од срца. 

Српски парод, господо, дао je за ствараље ове 
велпке и моћне државе крв своју, крв својих сп- 
пова, дао je своје благо, српски парод за ову велпку 
државу и за п.езино ствараи.е дао je овенчано име 
својо као хероја u јупака; српски народ за ову 
мојигу и велику Југославију положио je у арсепал 
своје славом овепчапе заставе; сриски иарод дао je 
своје динаре за крупе; српски парод, као што рекох, 
дао je и свој калепдар, дао je све што je могао, да 
докаже, да je Југословеп, да југословепски MIICTIU 
n да жели, да Југославија цвета и напредујс. 

Лли na жалост, господо, видим, да се у овпм 
данима од извесно господе послаиичкпх другова не 

• прпзнају српском пароду толике ?кртво којо je он 
дао за паше једипство, пего се ипак палази људп 
који хоће да замоћу стару кавгу, стару свађу ri 
стару омразу. 

Ja господо, смело тврдим Аао човек иа парода 
да нема ни једпога шумадијскога сељака, који нс 
волп Хрвата као рођопога брата и смело тврдпм 
atco би се из хрвотских села пзбацилп хушкачп' 
ако би се избадили издајниди. ако би се избацилн 
иптелигепдпја која гледа na рачуп грешних и си- 
ромашпих маса да живи и да се рехабилитује, хр- 
ватскога и српскога питања ne би било. 

У почетку свога говора морам одмах да изјавим 
као човек кога je народ послао да ради са Краљев- 
ском владом да liy гласати за овај буџет. Гласаћу 
господо, за овај буџет зато што ja као'паметан човек 
зиам, да ne могу слати човека у дрва a но дати му 
секиру којом ће дрва се1ш; ja знам да ne могу слати 
човека no дрва a ne дати му кола na којима ће дрва. 
довући; ja ћу, господо, гласати за овај буџет за то 
IUTO сви ми тражимо свакодпевпо од Кра&евске влаДе 
позитивап рад и резултате, a међутим, извеспа го- 
спода хтела би да Влади спутају и ноге и руке. —_ 
Буџет расхода, господо, велики je. Huje буџет рас- 
хода велики према величпки паше земље, буџет 
росхода je велики дапас кад je збиља платежпа моћ 
пашег парода мала. Иарочито су, господо, великп 
издатци na плате, na пепзијс, на породичпе додатко, 
— и с тога ja морам замолити одмах Г. Мшшстра 
финаисија да буде добар оператор и да. те издатке 
сведе na пајмаи.у меру. Ллп, ти издатди no могу се 
сводити редукцијом чшшвпиштва, већ само смањеи.ем 
плата, n то почсв од пајвећпх, са велмким постотком 
na спуштају1т тај постотак до пајмап.пх плата, где 
he и постотак бпти наЈмаљи. Био би грех, го- 
сподо, a и срамота вршити даиас редукдију и изба- 
цити пи криве nn дужпе na улицу^ у поиор смртц 
од зиме и глади, певипо чиповнике и и.ихове поро- 
дице. И за то je Г. Мипистар фипапсија дужан да 
путем редукдије плата; коју редукцију треба да 
изведе, омогући да свако живи скромпо. За све то 
je пајбољи пример дао и nam Узвишопи Господар кад 
je учииио са своје страно поступак какав je учиппо. 

И државну службу треба збиља прочистити, алп 
из ње треба отиустити само one који имају од чех^а 
да живе n који могу да буду без државпе службе. 
Из државпе службе треба уклопптп онога из" чијо 
куће има no два три члапа у државпој служби, — 
таквих случајева има мпого. Па тај пачин државнп 
би се буџет зпатпо растеретио. Треба молити, желетп 
и тражитп од Г. Мипистра фипапсија да пензпоис- 
рима, који имају више од 2000, дипара пепзије, 
онемогући, да у државпој служби имају ма какве 
хопораре,  парочито ако пемају деце.  Треба путем 

, 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКБ 99 

закона, пли иутем Уредбе ■— ja не анам правие 
iipoinico — регулисатџ ствар тако да нико но можо 
у држаииој службд имати воКу пензију од 6.000.—- 
дииара. Господин Мшшстар финапсија ириунао je 
у овоме дому да je државиа адмиинстраци,|а рђава. 
Јесте, господо, државиа je адмипистрација jtljana, 
j ep мн имамо велики број чиновника који не раде 
како  троба. 

Једии ne раде иа лен.ости, другииа комодптста, 
a трећи, на жалост, воде пасивну резистенцију и 
иамерно ометају иравилан ток државиих послова. 
HVVKITO je да се o овоме поведе рачупа, iep данас 
мора свако да буде на своме месту, јер смо ми данас 
војинци у економском рату. Иужио je^ опет, да умо- 
лимо гооиоду Министре, да сваки у свом ресору 
6vjiuiiM OKOM прати рад свих овојих чиновника и 
да iix упути иа посао, да га врше оиако како то 
треба да буде. .Iep, ева nauia ирпватна предузећа 6TI 
ггропала, кад се ио би водила јака коитрола над 
радом запослених у том предузећу. Ja морам да 
будем доследан себи. Ja сам и сад иа истом стано- 
вишту, као и увек, да се женокр чииовииштво сведе 
иа најмању меру, и да буде чиновник само она жепа 
која има диплому у рукама. Итшче, да жену вратимо 
кући, да je вратимо материпству, јср, na жалост, 
дана<" велнкн Г)])ој жена служи еамо да ироводп лук- 
суз  u да сеје моду. 

Ja морам да будем иеобичио благодаран Кра- 
љевско,) влади, што јо иодиела Закоп o смањељу 
пороза на земл.пште, али, како меии изгледа, то 
смаЈГ;>сл.е пореза je врло мало, jop би требало да 
б\тде много Belie. Иако се смаљи пороз иа земљитто, 
може да се нађе иута и иачииа, да ое попуии та 
празишга у државпом буџету. 

1 luTajvliii ово дана вговине; интересују мо би- 
ланси појединих наших новчаиих завода, акцноиар- 
ских друштава, индустријских предузећа. Тамо ее 
види, да je Ј1Л1хова зарада баш данас, у ово најтеже 
и најкритичније врсме, 15, 20 и 25%. Ето пореоког 
објекта, који има да допуни смањени порез на зем- 
Јвиште. Па не би бпло чак ни штетно ни рђаво, 
ударити какву малу државиу таксу и на онолике 
силне огласе по иовипама, сем огласа којима ое 
тражп рад, којпма се тражи' служба. Не би било, 
исто тако, неупутло n рђаво опорозовати и карто за 
приређивап.е спортских утакмица, где се увек no- 
јављује no хиљаду, две, три, na и пет хиљада гло- 
далаца. Да би могао народ, a и чиповпиштво са тако 
сман*еним илатама, a народ са тако смаљеним це- 
иама својих пропзвода да опстапу, пужио je да С€ 
максшшрају деие свпју лропзвода, ir у том случају 
и иарод бн био задовол.аи, јер би могао да издржи, 
a и vniHOBHiiK би био задовољаи. јер бп могао с опом 
г-маи.опом платом да своју породицу н собе скромно 
пздргкава. Да би се помогло максимпраи.у цепа, 
треба битп јуиак, na закоиом разбити картсл фа- 
брика, картсл мпдустријскнх предузеКа, картел раз- 
јгих акционарских друштава и карто,1[ во.ииких тр- 
говаца. Тада би дошао парод и до јовтшшјег шећера, 
и до јевтинијог одела, и до јевтшшјо обу!^, и до 
јевтинијих свих других намирница. 

Господо иародии посланици, иотребно je, углед 
наше државс захтева, Д8 се високи државии фупк- 
дионерн налаве na onoj висини, na којој отаји вс- 
личина и висина наше државе. 

Потребпо je да тп високи државнп фупкцпопори 
достојио рспрезептују иашу државу.  'Гих великих 

државних фупкдионера нема мпого, али ва то ja 
бих молио Г. Мшшстра финансија и Краљевску владу 
да се свима осталима ссм високпм државшш фупк- 
циоиерпма, одузму разпи додаци na репрезоптацију, 
да се одузму аутомобили и баповипски и држашш и 
na тај иачип да се упосе која мала сума у onaj nam 
државни буџет. Ради уштеда ne би било неупутпо 
смањити и број паших средших школа, емо11-.ити и 
број стручпих школа, које лиферују дапас велики 
број школованог пролетаријата. Јер, господо, na 
једпој страпи бп се вршило уштеде државие, a на 
другој страпи ускратила би се срамота, да школо- 
ваии људи иду no улицама no могуки да нађу за- 
послења. Мепи je један впшн фупкциопер из Општнпо 
београдске казао, да у београдекој општшш пмају 
три свршена правшша, као копдуктере na трамвају. 
Меето тих школа требало би установити запатлијске, 
привредпе и трговачке школе, које ће да замене n.nx 
и које ће да паш парод у масама просвете и васпи- 
тају. Иаша шкода у последп.е време у опште ne дајо 
one резултате које треба да да. Јер омладшш из пашпх 
школа излази са мало љубавч према своме послу и 
са мало љубави према евоме народу. To сви ми добро 
зиамо и морамо да признамо ако погледамо na тсрепу 
рад п нас свештешша и учитеља и професора,и других 
чиповника. Лли ти млади људи n ако су из школо 
пзишли са мало љубавн према послу и са мало љу- 
бавп према своме пароду, нису изишли a да нису 
паучили шими и фокстрот и да не знају ко je Марк«; 
и Лешип. Ja жалим, господо, као пародпи посланик, 
кога je изабрао сељачки свст, што буџст Мнпиетар- 
ства пољопривреде није десет пута већи nerc што je, 
зато што су прилике у земл.и врло тешке, али со 
na подизаље пародпе привреде мора обратити нај- 
већа пажп.а. Лли исто тако жалим, гоеподо, што 
nama привредпа школа mije дала и no дајо оие ре- 
зултато које je морала и треба да да. Јер место да 
je nama привредпа школа овојим учепицима омилила 
рало и мотику, ona му je омилила свилену машпу и 
лаковане циполе. Л господо, наша привредпа школа 
дала je такве ђаке, да се једном економу у мојој 
близпни удавио коп. од жеђи, и да су једпом управ- 
пику ратареке школо врапе појеле 150 килограма 
opaja, којо je држана набавила из Фраицуско да 
подпгпо садницо. И, господо, таква школа n такав 
управитољ ратарске шкрле ne могу да даду добре 
ратаре, no могу дати добре екопоме, ne могу да даду 
ono што паш парод тражи и што наш иарод троба 
да добије. 

Ja морам да замолим КраЈвевску владу да ое o 
пародпомо здрављу поведе много више рачуна, jop 
само здрав парод може да издржи све торете и све 
name које га буду спалазиле у жнвоту. Да je na- 
родип живот на селу n да je здрављо пашега на- 
рода нспод критико, гоеподо, морам да будем сло- 
бодан да кажем, да оу иам пајбољи доказ регрута- 
ције и школска деца, j ep тамо данас na жалост има 
само 10 до 15% епособних. 

Из тога со пајбоље види да je исхрапа народа, 
iberoBO здрављо n iijoroBa nora испод сваке критике. 
Иотребио je упети иредаваи^а o општој хигијеии у 
парод, дати пароду здраву пијаку воду, асапарити. 
села и омогућитп иароду бољу исхраиу, бољи стан 
и боље одовап.е, na тај начии што бп му се смањила 
пореза поерсдпа n непосредна. Ми у томе послу 
пмамо једног одлмчпог помагача, a тај je помагач 
здравотвено задругарство које je иаш сиедпјалитет 
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и које je JICTOC у }l\eiieBn добидо признање целог 
културиог свота. Зото би трсбало да Краљевска 
влада и Г. Министар финансија помогиу тај покрет 
задругарства, jop (че ono задругарство показало на 
долу као велики пријатељ народа. Иоко ће мп, 
господо, рећи може бити да дсмагогишем, али руку 
на срце, говорим искрено. Господо, морамо да умо- 
лимо Краљевску владу и да тражимо од и.е да се 
Београдска оиштипа примора да подигпе болимцу 
8а <воје грађано. Јер паши људи из унутраши.ости 
пуно пута не могу добити мсста у Општој државној 
болници само за то што оу one препуие грађана ва- 
рошп Београда. Тамо их има којп су се тукли, који 
су се тровали, који су вршили самоубиство, алл 
иарод из уиутрашЈг.ости у тој болници ne може до- 
бити места ни онда кад му највеЈха потреба и највећа 
иужда за то. Ja и као човек и као свештеник за то 
сам, да се помогне свима оваким људима, али je 
за то и ЈЗеоградска општииа дужиа да се постара те 
да подигне болницу за своје грађапство. Ието тако 
Радиичке коморе, Радиички уреди за осигураЉе 
дужни оу да радиицима који плаћају велике суме 
новца подигну болпице или бар да помогиу Бео- 
градску општину да она то учини. Место што Рад- 
ничке коморе, место што ови Уреди за осигурањв 
радника или ЛЈИхове братииске касе подижу велико 
палате у Београду и у другим варошима да би их 
улешпало, они треба да подигну болнице којима ће 
да омогуће лечеЈ1.е радника. Треба велим то да учине 
a ие да подижу те палате или да стварају, како ми 
изгледа, капитале за нека „будућа" и за нека „бол^а 
времепа" која у нашој држави Југославији пеће 
никада доћи, 

Господо, у овоме се дому говори, говорп се и у 
бифеима и у клубовима, и свуда се 1'овори o разду- 
женЈу сољака. И ja сам, господо, за раздужеи.о се- 
љака, na не само да сам за раздужењс сељака, no- 
ro и за раздужење 'свакога онога кога je сељак за 
собом повукао. 

Али господо ja писам за то да ее наш иарод 
сматра зо просјака u да му се дуг отппсује, јер иош 
парод то не тражи. Он je поштеп и on хоће да плати 
овој дуг само тражн да му се да времена и могукности 
за то. 

Али као што ое иадам у пме Бога да ће ова Кра- 
љовска влада која je прсбродила Сцилу и Харибду 
донети Закои o раздужељу сељака, ja морам да још 
сад скренем пажњу иа то да со у тај будући вакон 
унесе један параграф: да се сељаку забрани да се 
може задужитл на ком другом месту оем у својој 
задрузи. Тиме би ое добило двоје: народ би се нагнао 
да се удружује и да ствара себи задруго, a у задру- 
гама би се научио да штеди и паметно задужује и 
поштено одужује a у задругама би му се дала прп- 
лика да може да се васпитава и образује. И моја 
би жеља била да Краљевска влада путем закопа и 
наредаба пропагира задругаротво, јер je то велпка 
корист и за појединца в за државу, што нам je 
пајбољи примор Дапска. 

Госиодо народпи посланици, ja не могу да видим 
даље пего као ној. Зпам да оу код нас општиио 
испод сваке критике. Ошптине личе ua устајале 
баре у којима се пишта не ради, и ако се ради, 
ради ее рђаво. (Глаеови: To није свуда!) Ha жалост, 
у тим општинама готово оу сви мојп пријатељи. 
Не ради у и.има зато што оу ти људи изабрани и 
постављени тамо пре  6—7  годииа.  Они су посао 

изгуотирали a парод je изгуотирао љих, зато би 
молио Краљевоку владу да опроведе нове изборе 
било на оонову Закона o општипама, који би дополи, 
шш на оенову закоиа који већ постоје, јер верујем 
да кад биомо добили нове општипо, да би др?кавни 
точак ишао бар за два паоца упапред. 

У овоме Дому, госиодо, још чини ми се првих 
дана кад омо ое сакупили, ua од онда стално, води 
се дискуоија n дебата и приватни разговори o том 
закопу o трошарини на вино и ракију. Ja еам јодан 
од оиих који траже потпуно укидаЈг.е трошарине, јер 
наш иарод, што рекао један колега, од Коеова до 
Гооподииа Шврљуге није знао за трошарипу. Иатд 
народ je раетао у слободи и развијао ое у олободи. 
llaiu народ господо, није дозвољавао ни за врсмо 
ропотва под Турцима, иити за време ропотва иод 
Бугарима и Аустријанцима да му се удара на част 
ЈБегове Kylie, BOII je иоту оружјем бранио. A данас 
je и богати Шувдадинац доживео, да једаи оиромашиц 
финанс KOJU je због беде отупио у службу, да газди 
једном Шумадинцу, који je за ову државу који je 
дао сииове за шу, који je дао своје волове и ове што 
je имао, да му тај финаис који je иико и ништа 
улази у кућу, да он буде тутор једном нашем сељаку 
домаћину. 

Наши агроиоми, господо, отално оу држалп upe- 
давања, гшсали uo нашим иољоиривредшш листо- 
вима и уиућивали оељака, како да ради земљу ц 
како да подиже народну иривреду. Сел^ак их je 
(;лушао и ове земљиште које није могао ни за шта 
да уиотреби, заоејао je лозом и воћем. A шта je данас 
доживео ? Доживео je тај највреднији сељак, који 
je пошао путем културнога свота, доживео je време 
да узме мотику и да вади лозу и своје воће. Треба 
имати ua уму, да ое на BoiiibaKo и винограде плаћала 
Boha пореза uero ua иајлепше ливаде. И кад je сељак 
ллатио трошарииу ua виио u ракију, ou je плаћао 
на једно земљиште пет пута више uero ouaj што 
ироизводи, мак, дуваи, кукуруз, ишеиицу и друге 
иољоиривредие  ироизводе. 

Иала je оиомад једна иошалица у колнко ми 
изгледа од једиог послаиика Дравоке бановине који 
je казао, да ое миого мање иије ако остане Закон o 
трошариии, a ja смело тврдим да у моме крају иома 
више од 2—3 иијаиице и ако je сит вииа u ракмјо 
a тамо одакле јо господии сваки трећи јоиијаиац. 
(Миниешар соџијалне политцке Иваи Пуи,ељ: Одакле 
то знате?). Смело тврдим и жао ми je што није Г. 
Мшшотар финаноија овде (Чује се: гГу je.). Да ни 
једаи иаш оељак не би ни кључио грожђе ira иекао 
ракију ако би му Краљевока влада створила могућ- 
ноет да прода шљиву и грожђе у иеирера1)еном 
отан.у, a кад га je нужда u иевоља иатерала, онда 
мора оио што je роднло да иокористи ua ма који 
начии. Ти фииаиоијоки коитролори врло отриктио 
вршо своју дужиост, алп ие за државу uero за оебе. 
(Гласови: Тако je!). Јер у Младеиовцу iraa једаи 
фниаис који je издржавао иоред својс жеие и деце 
u иевенчаиу жепу и зиам да му je у тканицама Ka- 
ljeno 20.000 дииара. Питам ja Вае велике државне 
чииовнике код кога може да ое иађе готових 20.000 
дииара. Господии Министар фииаисија морао je да 
узмо у одбраиу овоје чиновиике и казао je, зашто их 
народ ue тужи! Не сме да их тужи, јер ое и.иховиад 
рофератима верује, и ако би кој иокушао да их тужи, 
оде му кожа на добош. 
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Изгледало би, гоонодо, да сам ja један од тих 
који xolie да учи народ да пс плаћа ни Богу Божијем 
ни цару, царсво, a ja тврдим ca овога места да наш 
народ хоће да шшти својој држаип али само na 
једаи дсликатап и достојапотвен иачин. Нека иаволи 
Г. Министар фииаисија све кафане у земљи да ка- 
тегорише на 5, G, 10 и 15 категорија и нака им раз- 
рен^е суму која пада од трошариие држави и бано- 
винама, и ja смело тврдмм, да lie наш народ радијо 
све то да плати него да им финанси баратају no јви- 
ховим становима, подрумнма и собама и да им спа- 
вају  у кући. 

Ja сам paai'OBapao прс два даиа са сељаЦима, и 
они пристају да плато уз пореа онолико колико 
држави и бановиии ие достајо за покриће тог ефскта, 
али да плате то уз порез својој држави, a не да фи- 
нанси то убирају за себе. Haui народ ие бежи од 
тога да плати, него наш иарод хоће да илати на до- 
стојаи и деликатан начии, али само iiolie да тршт 
финаисе, ту зелену војску која га потсећа иа скоро 
ропство иод Лустријом. 

Лко ii ово буде мало; господо, оида ouaj батаљон 
финанса, који li o на тај пачин да се отпусти из др- 
укавно службе поиуниће ту празпипу у буџету. 

Жалим, што опет морам да молим Г. Министра 
финансија, да се на луксуану робу, иа o6yliy лук- 
зузиу, одело, веш, пиће, колаче, бело пециво, свилу, 
аутомобиле и све луксузнс ствари удари тако ве- 
лики порез и тако велике царипе да се апсолутно 
онемогући л.пхова употреба, јер јо луксуз зараза, 
која се шири без наше вољо ш то пасилно нпгри и 
лродире у народ те допринрси да криза буде још 
тежа и већа. 

Ja 6 овога мс(;та морам да кажем }соколико речи 
ii као свештеник. Господо, мор&л je осиова сваког 
друштва, и свих држава, то сам олободан да тражим 
од Краљевске владе да иутсм закона чувамо морал 
и веру у народу. Јер ако народ сачувамо у вери и 
моралу, имајте на уму да смо половину економоке 
кризо збрииули. Јер, госиодо, гдо je поштел.е, где je 
поштоваше туђе својине, где je страх од Бога, где 
људи недељом радије посећују цркве, пего кафане, 
где je поштовање старијих и поштоваиЈе 1)Ога, ту 
je криза мала, јер такви људи ие мисле на проводо, 
иа луксузе, нити na бес, иего само мисле на себе 
и  своје ближње. 

Ja ca овога мсста мислим да имам ирава да кажем, 
да <-,е Господи Мииистрима дала пршшка да се сад 
у овим тешким временима прославе и пас да про- 
славе. И пама се господо народии посланици дада 
прилика да својим радом овај парламенат доведемо 
на ту висину, да то будо један од највећих парла- 
мената у пашој историји до сада и од сада, јер ту 
дуноност нам памеће, наша савест и наш иарод и 
паш узвишсии Господар, да у овоме Дому као пчеле 
радимо и доприпесемо добру иарода и добру нашег 
Крлљл U добру нас свију. 

llotmipnuccdiuiK Др. Авдо Хисанбегопић: Foc- 
подиие говорппче, време вам je истекло, молим вас 
да  завршите. 

Радоњић (наставља): Иомопшмо сви нашем на- 
роду, јер нас на то и иарод и дуишост и паш узви- 
шени Краљ позивају. Брза помоћ то je права помоћ 
a ja господо и вас и Госиоду Министре уверавам да 
ће се народ нама и њима зато достојпо одужити, 
јер иеће посде нашег доброг и поштеног рада бити 
ji једиог човека, који неће оним људимн иа удичи, 

који влурадо чскају,  окренути лођа.  Зало молим' 
Госиоду  Министре  и  Гооподу иародие  попланике, 
прегнимо оложно на иосао a прегаоцу Бог помаже, 
a ja што се меие тиче гласаћу за овај. буџет. (Лплауз). 

Потпретседник Др. Лпдо Хасапбсгоиић: Foclio- 
до нароДни посланици са вашим сристанколЈ да 
ирекипсмо ову ссдницу 0 тим, да je иаставиип 
у  9.15 вочерас. 

Седница прекинута у 7 часова rf1 40 мии>;та.. 
(Послп прекпда седниЏе) 

Претседник Др. Коста Кумануди: На1Г*ављамо^ 
седницу. 

Има реч Г. Др. Милорад Костић.   (11л,ескаЈ1.еј. 
Др. Милорад Костић: Господо посланици, о;шал 

у иочетку свога говора мзјавЈвујем, да }iy гласати Sa 
предложеии буџст, јер сматрам да тиме гласам ni?- 
вереи.е Кра.љевској влади. Гласам, јер верујем, да 
he се Кра.љевска влада заједпо са Народном скуи- 
штином хитно посветити peiueiby привредних питан.н. 
a нарочито ублажељу и коначном отклаљашу при- 
вредне кризе, na тиме, заједно с пама, испунити 
своју моралну дужиост што смо иреузели према иашем 
народу, који нам je 8 новембра дао своје поверење. 
]{аже се: да je буџет огледало привредпс спаге на- 
рода, да се у љему одразује привродпи иапредак 
и назадак. Ако се и за какав буџет то могло pehu, 
то се за предложони буџет o најве1шм правом можо 
казати. Он иам показује краји.и иапор, да се реду- 
цира све што ее може и смије редуцирати и да се 
штеди гдјегод се то можо и смије. Иако се, no мом 
мишљешу, ne може привреда народа подићи сваком 
штедњом, штедњом ио еваку цијену, na и ако je 
и у предложеиом буџету провађана уштеда и на 
штету приврсдног u културног развоја нашега, гла- 
саћу за буџет, јер вјерујем, да je ова мијера била 
нужно зло, које морамо што прије поправљати. 

Свјестаи тежине одговорности и своје и ваше 
a n Краљевске владе пред Краљем и народом, желим, 
да скреием пажл.у na неке момепто и учииим пеке 
сугестије у циљу, да се ово стап.е разбиетри. 

Кад пас се увријежило схватал.е, да све iaanie 
недаће, сав паш привредни аастој, наша привредна 
криза, долази једино као одјек општег свјетског вла, 
na се зато и надамо поправку од поправка напољу'. 
l)ii.io би несмишљено, кад би се свјетској криви 
бспоравао утицај na наше привредне прилике у вре- 
мену, када цио овијет сачшвава само један привредни 
лаиац, али се исто тако ne смијемо варати, да мп 
нисмо доста кривп, што je одјек свијетске крчие 
код пас овако јак. 

Лко xolieMO да кризу лијечпмо, морамо, у првом 
реду, Поправпти све оио, чему смо ми крпви и убр- 
зати оздрављси.е, које трбба да пам допесе оздрап- 
љење свјетске привреде. Ми смо, господо, од пашег 
уједин>ен>а чинили велике грешке и na политичком 
и na привредном пољу, само што су се последице 
политичкпх грешака прије испољиле док ое пооле- 
дице грешака na екопомском цољу сада у свој својој 
тежлпп јавл>ају. Далеко je од мепо помпсао, да no- 
ричем честитост и патрпотизам овима бившим no- 
литичарима и партијама. Сви смо ми свјеспи, да су 
све ааше партије a у бившој Краљевини Србији a 
доцније у пашој ослобођеној и уједип.оној отаџбини 
допринијели свој дио за стварадве и јачањв наше 
домовине. CBJeciin омо, да су те наше партије дале 
јаке ичестите дрн«1впнке; којису мудро u патрпотски 
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управл.али државиим бродом, a ми с пуио оправдаие 
наде очскујемо, да he и наша млада страика датп 
државиике, који ће моћи стати у ред старих држав- 
иика. Али сшо, игто тако, овјесии, да ce je мало no 
мало рад старих иартија упутио иравцом, којим 
mije смио ики и који нам je допио штете. Дотјерало 
ce дотле, да je интерес партије стављен пред интерес 
државе, a лојално морам привнати, да су томе криви 
пајвише оии, који нису били навикли да граде и 
чувају сврју кућу пего да руше туђу да би могли 
подићи своју. Старе греише ua политимком пољу, 
кој су нас биле довеле готово до расула пресје- 
чене су шестог јаиуара 1929 г., a радом Краљевске 
владе иза тога омогућено je, да ce, опет, окушшо 
и да државне те^рете и одговориост за рад подијели 
Иародпо   претставиопггво   са   К.раљећскОм   владом. 

Ми нисмо ни могли ни смјели очекивати чуда од 
Краљевоке'' владе него само то, да уклони главну 
сметп.у правшшоме раду — државно-правна и по- 
литичка питаи.а и да створи тереи за правилан рад 
и развој правог парламептаризма и домократије. 

AKO je Краљевгка влада успјела, да у Народном 
ирстставпиштву окупи добре и честите синове иашег 
народа из свих крајева отаџбпие иаше, оиа je по- 
стигла успјех. 

Ha пама je, да заједничким конструктившш и 
честитим радом што више прошпрнмо круг сарад- 
ника и за сарадп.у придобијомо ове честите синово 
иарода нашега без обзира na њихову партпјску при- 
падиост и №ихов став, којп су у почетку заузели и 
ирема Краљевској  влади и према пама. 

Рекао сам, господо, да смо ми осим политичких 
грсшака чшшли грешке и на привредпом пољу, само 
смо ми били и сувнше заузетн иолитиком иа их 
нисмо ни могли добро уочити и правилно оцијеиити 
тежину ЈБихову. гГежина тих грешака дошла je до 
пуиог пзражаја са долаеком свјетске прпврсдие кризе. 

Крал^евека je влада била и сувише заузета от- 
стршвењеМ политичкнх грешака, јер су оне биле 
иепосредније п драстичнпје иепољеие, na у времену 
од непуне три године пије im физпчшг могла от- 
(транити и све наше грешке, које су чињене na при- 
предном пољу од нашег ослобођеп.а, a и тежина тих 
грешаад оојетпла ее у евој евојој величинп тек npn 
концу 1931 године. 

Одмах иза нашег ослобођоља и уједињења били 
смо мп свјесии да нс можемо остати само аграриа 
земља, него да морамо ne само сачувати ипдустрију, 
коју смо Beh пмали, иего je још u појачатп TI развитп. 
Ми смо одмах били и тога овјесви, да индустрија 
треба да буде наша и да у ирвом реду треба да ко- 
ристи нашој земљи и пароду. Да би то постнгли, 
ми смо прешли на иационализацију индуетрије. 

Овде je, господо, учиљепа прва и врло велика 
грешка. Не у томс, што смо хтјели нациоиалпзирати 
ипдуотрију, пего у томе, што je ми иисмо стварио 
иего само привидно пацпоиалнзирали. Сва ce je nama 
иациопалпзацмја свела na то, да су no поколико 
угледнпх партијских људп добили no пеколпко акцпја 
и ушли у управпс одборе. (Плвесак и бурио одобра- 
ваље). У овим одборпма нису ти наши људи успјелп, 
да та страпа ипдусгрпја послужи пама и пашем при- 
вредпом развоју, na ни то, да na важнија чиповпичка 
мјеста дођу иаши л.удп. Оваква пациопалпзација ne 
га.мо да нам mije користила nero нас je u оштетила, 
јер еу сада наши л>удп посталп протекторп и заштпт- 

пици тога   - страног капптала, коме садо мп постали 
слуга мјесто да on нама послужи. 

Чим je тако пациопализоваиа индуотрпја одмах 
ce je морало приступити и n.enoj заштити, ако ce je 
хтјело, да ce паша домаћа индугтрија раввија u да 
je не угуши črpana. Прлпцип потпуио псправаи, 
када би било тачно, да je ппдустрпја наша и служи 
нашем привредпом развоју. 

И ето впдите иерасудно увађан.е заштитпе ца- 
рипе, која je била већа што су били утицајпији људи 
у управним одборпма поједипих ппдустрија, то je 
даљна грешка у пашем привредном раду. Грешка у 
толпко већа у колико je заштита била неоправда- 
нија vi перазумнија. 

Иошло ce je и даље, na ce превидело, да ce je 
та паша индустрија почела картелпсати и тој ce 
појави или придавала мала важпост или су разнн 
утицаји брзо заћуткали one, који су томе пригова 
рали. 

Тано смо, господо, дотли дотле, да je nama 
привредно националиаована a у ствари страпа ппду- 
стрија, осигурапа заштитним царппама и картелима, 
управо противпо дјеловала na паш прпвредпи развој 
од опога, што ce од ]i.e с правом тражило. 

Ja hy, господо, да узмем само једпу ипдустрију 
нндустрију шећера, да вам покажем, нолико  je 

постигпута сврха заштитне царипе и како  je  дје- 
ловао картел. 

Од BaniTiiliene ce индустрнје у првом реду тражи, 
да буде у домаћим рукама, како би њена зарада 
остала у земљи и служпла за даљпе јачап.е народне 
привреде n далзПЈе опоређивање. 

Нашу шећерну индустрију сачии.авају 2 др- 
жавне u шест фабрика, које су у рукама страног 
капитала. 

Лко ce рачупа да je за првих 10 годипа т.ј. до 
1929 ироизведепо код nac. 50.000 вагопа шећера са 
просјечиом цијепом 7,50 дин. килограм баз тро- 
шарине npn чему су meliepane имале просјечпу^ за- 
раду no 3,37 дин. no 1 кгр., то су meliepane зарадиле 
једну мшшјарду 685 милиопа дипара. Ако ce овоме 
дода вриједиост меласе и резапаца од 42 мплиопа, то 
су mehepane зарадиле ва 10 годпиа I милијарду 
727 милиоиа дипара. Ако одузмемо суму, коју су 
зарадиле две државне фабрике, то су опих 9 фабрика 
у рукама страиих капнтала изпеле из земље. 
1.295,000.000 Дпп. Овај je повац изгубљеп n за нашу 
проврсду n за олорезивање. Даклте овај захтев mije 
задовољеп. 

Од ваштићене ce ипдустрије тражи да запослн 
домаће чиновпиштво n радпиштво n да одгоји кадар 
спецпјалпста пашпх држављапа. Код inehepana пашо 
чпиовништво и радшшггво ради само пајсптпије и 
пајтеже послове самалпм платама, a готово сви боље 
luialiemi чиповпици спсцијалистп странци су. Ни 
овај захтев mije задовољеп. 

Даље ce тражп да вапиићена пндустрпја јача 
и друге прпвредпе грапе, које су с II>OM у вези. Harne 
шећерапе трошс паш угаљ n креч, a увозе кокс, 
penno семе и све мехапичке делове и други материјал 
потребап за кампању. Ни овај захтев mije задо- 
вољен, j ep и овде пду милиопи ван наше земље и 
слабе наш трговачки билапс. 

.'Заштптпа ce царина уводи, да бп ce повећао број 
Шрвдузећа u тиме ојачала прпвреда парода, која ће 
створптп иове нореске субјеитс и објекте, a уз то 
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да   та  иидустрија иоотаие  извочиом п послужи  ва 
јачан.о валуте u трговачког билаиса. 

Дбк се je у Енглеској послс yi3o1}eiL.a заштите 
за четири годиие подигло 16 пових фабрика шећера, 
jiauia игећерна индустрија иије подигла mi једнж 
једиие за 10 година a у иоследп.е времс ватворила 
je  фабрику у Усори. 

Према томе наша шећврва иидустрија иије по- 
стала извозна него лшви само na рачуи ироизвођача 
и потрошача. Главни разлог затто наше шећерапе 
но извозе лежн у томо, да се у пуној мјери искористи 
заттитна царина иродајом mehepa у земљу. Други 
je разлог што je страпи каиитал, који je власиик 
наших шећерана у исто вријеме власиик и многих 
шећерана у евојим др?кавама, које их силе на извоз. 
Зато iiaiiie шећеране ие треба да коикуришу, ие 
треба да извозе, него троба да иотјерају максимум 
зараде у иашој вемљи, да надокнаде штету, којп 
јпихови матични капитали имају при извозу. И овде 
je   заштита промапшла свој циљ. 

Заштитном се царином хоће да се троши домаћа 
роба и тако спречи излаз новца у иностранство и 
увоз страие робе. Код шећерне шгдустрије спријечен 
je увоз робе, али ее извози новац, na ни овде није 
постигиута  сврхд  заштите. 

Међу главне разлоге за заштиту шећерана спада 
унапређелЈе пољопривреде и настоја1>.е, да ее што 
вите производи индуетријско биље. 

AKO се узму у обзир цијеие, што их плаћају 
шећераие у Чехословачкој и Немачкој, које имају 
квалитативно бољу репу и цијене у Гумунији и 
Италији, које имају лотију реиу, видеће се да je 
у свима тим земљама цена била око 40 динара, док 
се je код нас плаћаоЈо у годиии 1924 од 30—40 ди- 
нара a доцније када je образован картел од 20—26 
динара no сто килограма репе. 

Лко сс рачуна да je произвођачу плаћаио no 
no три и no кг. шећера за ето килограма репе мјесто 
no б кг. како су платежпи условп код оеталих ше- 
ћерана у евијету, то износи разлика од 15 динара 
no сто килограма репе или у једиој години на 40 
хил>ада вагона око 60 милиона динара. У паведеиих 
IO година прерадило се око 400 хиљада вагона, na 
je   према  томе  разлика  око  600  милирна  динара. 

Ирема наведеном оштећвни су за 10 година про- 
извођачи са око 600 милиоиа динара. Лко се узме 
трошак обраде видеКе ее, да je нроизвођач радио са 
губитком, na je према томе и овде промашена сврха 
заштите. Када се рачуна да су шећеране за 10 г.о- 
дииа израдиле 50 вагона шећера, a заштитиа царипа 
иросјечио да je износила 3,85 дип. no 1 кгр., узеле 
су шећеране за 10 година од потрошача 1925 милиона 
диЈгара. Ове скоро две милиарде ослабиле су и на- 
родпу и државну финаисијску снагу и за увијек су 
изгубљепе за даљпе подизап.е привреде. Иптаи.е je 
ПЈта je омогуКило шећерапама да искорис.те овако 
и   произвођача   и  потрошача ?  Одговор картел. 
Шећераие еу се удружиле, расподијелиле pejone и 
продукцију na тиме искључили конкуреицију и сву 
заштитну царину стрпале у свој џеп. Државпе фа- 
брике шећера мјесто да буду регулатор цијена и 
рене и шсћера и штите пародну привреду, ишле еу 
руку под руку са осталим и ако према изјави да- 
наши.ег Г. Мшшстра финансија не постоји никакво 
ријешеп.е, no којем еу one правно ушле у картол. 
Иоред ове штете које су inehepane наиијеле ироизво- 
ђачу и нотрошачу, иаиијеле еу и грдие штете држави, 

јер су ое својим фризирапим биланеима извукле од 
пореза и платиле само минпмалан. Kao што je ово 
са meliepanaMa, тако вам je гоеподо и са другим пашим 
формално нациопализова1[им и картолиеаним ииду- 
стријама. Тако вам je ca картелом цемепта, тако еа 
картелом жел^еза, тако са картелом квасца. Фабрике 
цемента склапају оа предузетницима уговоре за ли- 
фероваЈве за годину дапа. Сада су one отказале уго- 
воре гледе још иеизлпфероване робе и дрепоручују 
предузетиицима да калкулирају веће цијене око 
2000 дипара no вагону. Дакле, док су све цијепе 
пале, фабрлке цемента xolie да их иодигпу. To пм 
омогућава иартел. 

Од иаше жељезаре у Зеницн ne можете даиас 
добити бетопеког гвожђа a ако га она има сву сплу 
na продају. Не можете зато, јер je ona исцрпела овој 
дио, који joj je картел додијелио. 111та више ви не 
/можете од л^е директпо жељезо ни наручити nero 
преко картелске канцеларије у Загребу. 

0 картелу фабрика квасца je било доста говора 
у јавности кака je суд у Дравској бановшш морао 
да повуче na одговорност продавце квасца ради npe- 
ступа no закопу o сузбијању Скупоће. Код &дк je 
карактеристичпо то; да су успјеле, да им буде за- 
гараптоваио, да се у року од 6 годипа неће дозво- 
лити гради.а пове фабрике квасца. 

Навео сам све ове ствари да би се могле правилпо 
ехватити пзјаве Госп. Миииотра пољопривреде и 
Миинстра трговиие, које су дали у Фипаисијском 
одбору и у јавности. 

F. Мииистар пољопривреде je изјавио, да ће 
тражпти од Г. Мшшстра финаисија да државие фа- 
брике meliepa изађу из картела. 

Г. Мпиистар трговиие изјавио je, да je повукао 
пристаиак наше државе за ступање пашег удружеп^а 
произвођача шсћера у међуиародпи савет у Хагу 
као и обавезу, да изда правилник, no коме he забра- 
пити извоз шећера из наше земље преко 15 хиљада 
топа и забраиити подиааше нових фабрика meliepa 
у нашој држави за вријеме од 5 годипа. 

11адал)е je Г. Министар трговине изјавио, да ће 
у најскорије вријеме подиијети Народиој скупштппи 
законски нредлог o картелима. 

Ове изјаве ресорних Г.г. Мшшстара доказ су 
пам, да ее код nac повела бзбиљна брига, да ее 
исправљају етаре грешке учпњене на привредпом 
пољу, 

Даљпа посљедица погрешпе нациоиализације и 
неразумпе заштите и картела оојетила се и у нашим 
трговппским уговорима. Нешто само no себи a шмпто 
и под утицајем људи из разиих индустрија пастојали 
смо, да у тим уговорима заштитимо нашу иидутрију- 
и спријечимо копкуреицију стране. Зна се да кон- 
цесије на једној страни иду на рачун друге страпе 
na су и овде концесије једној грани привроде штетиле 
другу, no нас можда важпију и кориснију. 

Касније дошло je у свима државама иегде више 
негде маље до мзражаја настојање, да се све потребе 
нодмире властитим производима, дакле, тто мак.е 
увози, na су и еминентнр ппдустријске земље фор- 
сирале развој аграрпе ироизводше. Овај систем no- 

■ годио je nac пеобичпо тешко, j ep смо ми и дапас у 
оспови својој аграриа др?кава И главни су пам извоз 
аграрпи производи. 

И поред тога, што смо ми задњ.их година поку- 
шавали све могуће, да ово зло одстрапимо и прет- 
ставници Краљевске владе na разним међународшш 
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конференцијаЛа предлагали равне мјере, дошло će 
дапаг дотле, да се свако увлачи у се и своје граниде 
опкољава разшш ваштитама, царинама и девизшш 
огранпчоп.има. 

Дошло je дотле, да ее трговински уговори ираво 
на што краће вријеме, a и кад ое склопе, иакои не- 
колико дана траже ое нзмјопо. 

Не смије остати незапажеиа взјава нашег Ми- 
нисфра, трговино, да смо ми до сада најман>е непри- 
лика правили страној трговиии, али да смо приси- 
љени, да се ради одГЈраио својих интереса, послу- 
јкимо истим мјсрама, које се уиотрсбљавају према 
иама. Ову изјаву морамо ови одобрити и нагласити, 
да желимо, да се одмах и практично проводи. 

O сметцЈама нашој извозној трговини биће го- 
вора у специјалној добати Министвфства трговиио, a 
сада бих хтио да се осврпемјош на два важна пи- 
тања, која су дапао најактуелнија и која тражо хитно 
ријешење. To су дугови у првом реду сел,ачки, a 
друго je исхрана. 

.Ha овом je мјесту било говора o презадужеиости 
нашега сељака и o потреби регулисаља и олакшања 
тих дугова. 

Иаведенн су узроци задужеи.у сељаковом као 
л то, да je немогуће помишљати на оздрављен.е по- 
л.опривроде без регулисаља тих дугова. 

Хтио бих само сада да нарочито подвучем, да 
ое je данас тежииа тога дуга нарочито зато у толикој 
мјери осјетила, јер су продукти сељачки иали за 
2/3 на и више. Падом цнјена сељачких производа 
пала je и цијепа и.еговом иепокретиом имаи.у, јер 
му je смањена реитабилност. 

И баш ради пада вриједности сељачких произ- 
вода a усљед тога и непокретиог имап.а. сељаковог, 
опала je и кредитна подлога сељакова и он од здравог 
дужника постао презадужеиик — иксолвентан. Дакле 
усљед квалнтатпвпе a ие квантитативне промјепе кре- 
дитне подлоге наступила je нагла инсолвентноет се- 
л.акова. 

Ради ове прозадужености и иемогућиости одго- 
варан.а обвезама постоји опасност, да сољак остаио 
и без жетве и без зомл>е. Бев жотве, јер ће му je 
одиијети или порески или судски извршитељи, азатим 
без земље, j ep he му бити продана за дуг. И овде je 
иајвеће зло и највећа опасиост, да сељак постане 
бескукник, a тада he бити миого теже помоћи му и 
шшринути се за iBera него данас. 

Ми требамо здравог еељака, доброг домаћина, 
коме je iteroBO имаи.е осигураио догод ои ради и 
живи као добар и честити домаћин. Здрав и добро 
сптуиран сељак најчвршћи je темелЈ државе, a од 
безкућника нема иико  користи. 

Усл>ед ове презадужености и неизвјесности шта 
Ке дал^е бити завладала je код нашег сељака потшп- 
теиост, јер пе зпа, шта га сутра чека. Једпа изјава 
са стране мјеродавних, да се води брига o Јт.еговом 
}1езгодном ставцу и да се неће дозволити, да сел^ак 
остане без земље и постане бескућник, подигла би 
сељака' моралпо и дала му душевне сиаге, да стрп- 
љиво   чека   регулисаЈве   својих   овавеза.   (ЛпЛауз). 

Неопходно je нужио, да ое хитпо донесе Закоп, 
ј<ојим he се олакшати сељаку дугови до јбиховог 
ноначиог регулисалЈа. Регулиеати дугове значи до- 
вести их у еразмјер са платежном мо\т, оа кредит- 
iioM подлогом. To je могуће учинити cako na два 
иачина: или рестрингврати дугове или повећати кре- 
дитну нодлогу noBeiiajt.OM рептаби.ипости jbene. Тре- 

liera нема. Ma којим од ова два пута да ое жели поћи, 
треба ићи iiiTO пре, јер сваки изгубљени дап доиоси 
иеизмјерио a морално и материјалне штете. Разуме 
се, да се упородо са регулиоан>ем сељачких дугова 
мора миелпти и на друге itojii су с л.има у вези. 

Исто тако хитнр и у дапашпЈем момепту још 
хитније питап.е јесте питатве иохране иарода. Ila- 
радокс je, да у нас постоји питап.е исхране, a ми не 
знамо шта ћемо са храпом. Говори се o хиперпро- 
дукцији храпе, a nam народ оскудијева у храни. Ja 
ne говорим o напшм пасивним крајевима, гдје je 
увијек оскудица у храни, иего o крајевима, којн цро 
иису били иасивни, него су се сами храиили. Увијек 
и у предратпо доба било je у нас, у свим крајевима, 
људи који су почели куповати храну у јануару ц 
фебруару, да je плате o жетви. Ове je годиие тога 
још и више, a парочито у крајевима бив. ГЈоспе, где 
je кукуруз главна храна, a ове je године изгоро од 
суше. Само je ове годиие дошла уз сушу и општа 
криза, која je сељака потпуно уииштила. Стоку je 
продао у бесцјење да плати порез и камате за дуг. 
Хране нема, пара нема, a ни кредита нема, јер je 
његова кредитна способност спала на трећину лаи,- 
ске. Рада иема нигде да заради килу брашна да 
прехрапи себе и своју чељад. 

И сваки се дан храна све више измиче и сваки 
je дан све већи постотак оних, који немају шта да 
једу. Овде нису у питању само они којима треба 
дати бесплатио хране, иего и они, који имају земље 
али немају ни хране ни пара ни кредита, и којима 
треба дати храке у зајам и то хитно, што пре, јер 
када завлада глад, неће бити могућности да свуда 
стигне храна na вријеме и да спријечи несрећу. He 
иомажо овдо резоновање да многи наши крајеви 
иако сиромашни, ne траже хране, јер су се побри- 
нули да зараде; ие помажу ту ни морална pesonoBaiba 
да ће се народ научити na да ћемо и у будуће увијек 
морати даватп; сада се мора дати, и то хнтио дати 
a за будуће се треба побрииути, да до овога ие дође 
и то било увођен.ем општииских и сеоских кошева, 
било на други иачии. 

Глад се мора спријечити без обзира на мате- 
ријалне жртве. 

Ja вјерујем, да he и Народна скупштина, a на- 
рочито Краљевска влада и хтјети и моћи наћи на- 
чииа да предусретне глад и да се не догоди и та 
аномалија, да на једној страни југословепско жито 
лежи no магазшшма као босцјена роба, којој се не 
може на1ш купца, a иа другој страии југословенски 
иарод умире од глади јер нема хране. 

Прстседпик Др. Коста Кумаиуди: Има реч на- 
родни посланик Г. Др.  Кешел^евић. 

Др. Иикола Кешељевић: Ja, господо, нећу да 
говорим o ономе што je било, нити ћу се на то оба- 
вирати, јер мислим да пам je та прошлоет корисна 
у толико, што je она најбоља школа за то, како MU 
HO троба у будуће да радимо и која нам указујо 
на пут којим треба, односно којим ие троба да идемо; 
јер нама та прошлост казује ие само шта, него u 
како треба да радимо. 

Ja морам да се обазром иа неколико говорника 
који су говорили овде у скупштшш баш из то прош- 
лости. Морам примотити, да ми je пао у очи један 
врло иптересаптап факат, да су у већини случајова 
говорили o тој отвари они људи, који су веН uo је- 
даппут или двапут били посланици. 
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Иагледа нејаоно да су се ти л.уди враћа,,тт иа 
ствари за које бар ми који смо и до сЧ повембра ;iiia.nii 
куда идемо, који смо и од 8 иовембра пошли извесним 
одређоимм путем, лемамо равумевања и ми сматрамо, 
да ne oir трепало да се на ibiix враћамо. гГ|г се људи 
Bpatjajy на то питаЈГзв no onoj: ,.Што дика нанпкла". 
8 иовембра постављена je нова идаја и нов програм 
на коме смо ми изабрани и иа комо стојимо п сада. 
Идеја тога 8 новембра била je јединство, југосло- 
венство као главна и основна подлога свега иашрг 
рада. Међутим ви видито у говорпма чеото пута да 
се rio}iaGJbajy старе вађевице и старе погрвшне. Ja 
мислим да то није на месту и да треба ићи онпм путем 
и радитп na onoM програму ca којим смо агитовали 
<S   новембра. 

Гооподо, има jom једаи факат који бар мене об- 
везује да морам да радим овако кано говорим. У 
адресном Одбору сви сте ви ге принципе одобрлли и 
продискутовали на један достојанствен начи1г, na 
миспим и иато да није Tia месту да се поново BpaiaMO 
на та питања, осим ако желимо да ускреие ono вбог 
чега се у ову кућу три године није долалило. (Пљесак.) 
Гооиодо, ко хоЈјо да јо с иама,тај мора да je искрено 
и и:ј евег срца Југословен. И у том питању ком- 
иромиса иема. Ko nuje за Југословенетво raj je upo- 
тив нас, и ми то морамо овде изјавити свечано и ка- 
тегорички. To не значи да je искључеиа пријатељска 
и добропамерна дискусија и критика Краљевске 
владо и њедога рада. Сви они који мисле да 1>е жока 
да разоре иашу слогу љуто се варају, и неће доче- 
кати да се мн размимоиђемо, јер ми ћемо бити много 
борбеапјп кад завршимо овај важан посао и кад- 
изађемо у народ него што то изгледа онима који 
мисло нашу слогу да руше. Свака идеја има, својих 
цристалица, a наша идеја има врло много нристалица. 
Један je важан фактор који треба иомекути, да већина 
натих присталица није у градовнма и међу гоепо- 
дом чије се становиште базира на личним иитаресима 
и изгубљеним каријерама, већ у нашим народним 
масама. У време кад су биле у нас четири државе, 
пије постојало питање ни Срба ии Хрвата. To пи- 
тан>с етварали еу и стварају оли који из тога праве 
себи занат. Зато не треба више да се o том говори, 
јер сам и ja из једне од најмањих од те четири др- 
жаве, из бившс крал3евипе Црие Горе. Зато сам ja 
те ствари посматрао хладпокрвиије иего ви остали, 
ja сам пешке пропутовао целу Србију и Боспу док 
ми аустријске власти нису забраниле доживотло 
пролаз кроз Босну и Херцеговину, и у масама npo- 
стога парода, међу сељацима, то питап.е пије поетојало. 
Ja сам за време избора у IJOKU Которекој чини ми се 
1911 1'одине као студент учествовао у агитацији :за 
иашег кандидата и тај наш југословенски капдидат 
поПедио je на тим изборима. 

Господо, народ je нас тада разумео. Разумео нас 
je после 1 децембра 1918 године, a и дапас иас разуме 
прост иарод и ne прави спорове, већ спорове праве 
они који су били изгубили материјални иптерес 
или Ј1.ихову каријеру. Таквим људима прекииут je 
пут и није им дато да уносе у народ вађевице и не- 
истине. И ми са будућим организацијама идеш) тим 
путем, a они који хоКе да уносе сметље у народсре- 
шће нас на томе путу на коме ми пећемо имати ком- 
промиса. (Гласови: Живео!) 

Господо, ми омо 6 јапуара имали политичку 
пустош. To треба добро знати. 6 јануара била je 
кураж узети крмило државно у своје руке и одго- 

варати у опом моменту за то да се та држава, која 
je била na umijui проиастп, 11;!иеде из онога ужаса 
у који je била заиала. У rrauioj ттампн се тада пн- 
сало, a у страној штампи још и миого више, да код 
nar Miipmiie грађапским ратом. Господо; поеле 6 
јануара тако мирно п тако успешпо одвести земл.у 
од тога руба пропасти, ивбећи грађански par 
који je неминовно претстојар, - o томе треба при 

. свима критикама водити рачуна. Неко je то радио 
и томс некоме треба одати признаље. И у нратикама 
личним ие можемо иоред тога великога дела, поред 
ropa великога факта да се жучио објатњавамо због 
ситница, јер ко не ради, ие греши, a ио ради. мора 
грешити. 

To je у колико ое тиче општега дела. Ja сам лекар 
и увек кад ми једаи болесиин долази, он ми апсолутно 
искрено каже шта му je и шта oceha, да бих ja могао 
поставити тачну дијашозу. Мислим да je дужност 
Министра финансија да иам искрено n отворепо у 
буџету каже тачно све оно што мисли да треба дати 
и што мисли да може примити. Лко je тај и;шеттај 
Г. Министра финансија, како je рекао Г. Миниетар. 
ако je тај рачунски прорачун тачаи оида значи да je 
наш буџет добар. 

Економсне ирилике дапаипке, не name иего 
еветске, дискутују и познају чак и деца из основие 
школе. Ja иећу понављати оно што су овде говоршш 
upe меие Лјуди из праксе, али могу pehn само то да 
су цостојале еамо две алтериатпве: јодна, да штам- 
иамо у Тоичидеру фиктнвни иовац или да пођемо 
у штедп.у да би ("е примила ona вероватпа цифра 
која се може примити од народа беа штете uo њега. 
Ilom.io се овим другим иутем; погило се путем штедп.е 
и уштеда и ja миелим да je то био једипи пут, и у 
колико je Миниотар финансија конвеквентанјв ишао 
тим иутем, у колико je пре иостигао евој цаљ. 

(^матрам да не треба да понављам ono што je 
већ попавл.апо, да су у буџету учтвене веома велике 
уштеде, да je учил.ен једаи пеизмераи иапор да се 
са народппх леђа онине једаи огромни терет и да 
тај труд буде довол.ио и уепешно завршеи. Али како 
je буџет name главио и осиовно a ираво и дужност. 
то je обичај у свима парламентима, na и у патем, 
да се уз буџет говори o свему оиоме тто боли и тто 
бп требало поправпти n ja у томе циљу морам да дам 
такође иввесне напомене. 

Ja, гоеподо, морам да кажем одмах да би овај 
nam буџет за jom пеколико етотина милиона динара 
био ман.п кад би nama државпа адмипистрација 
била проетија, псправпија, ваљапија. У томе no- 
гледу позпато je да се за једпо пајобпчпије питап.е 
мора да прође кроз 10-—15 ипетапца, попекад тест 
месеци, да ее рети једпо пајобичпије питап.е. Једап 
државни чиповник, којн je слузкио 30 или 35 година, 
a то je господип који je заолужио сваку пажн.у, on 
често мора да чека и две годипе док се скупе подаци 
o и.еговом пеизионисању, a за време од 40 годипа, 
док je служио државу u био у државпој служби, ниеу 
се могли скупити подаци o и.еговом пепзиописању. 
(Ото Гавраловић: To пије тачпо.) To je тачпо n 
ja тврдим да има чиповиика који су три годипе че- 
кали да се ирикупе подаци o тиховом пепзионисап.у. 
Господине Ото, ja знам да je ваша дужпост да бра- 
ните, само вам кажем да имате људи који сметају у 
томе да буде регулиоана пензија, јер имају извесног 
иптереса. Ja liv казати да има људи, који еу na томе 
питап.у били голиу  na су после подигли   куће  на 
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тако зпам једнога који je кућу   купио   ва   милион 
ипо дииара. 

Ja мислим, roci(07i,o, да je упрошћење наше др- 
жавне администрације немогуће сно дотле дпк ло- 
стоји један страшан вакон, закои o државном рачу- 
новодству.  To je главна препрека,. преко које се 
ломе OBU паши буџети и сва наша ciapajba да сеупро- 
сто osa решења која произлаве из државне админи- 
страдијв. Ja Ку вам, господо, ва то кааати и пример. 
Ja сам про неколико година као лекар једне болнице 
учествовао на лицитацији ва набавку дрва. Ta je 
лицитација била потпуно ваконска. To jo био фра- 
пантан елучај, који ja баш зато и наводим. Погодио 
сам дрва 68 динара од кубпог метра. Исти тај дан, 
од иста три лида, која су учествовала на овој лици- 
тацији, једно друго надлештво, у истој соби, после 
иола сата, док сам ja купио 300 метара no <iS динара 
кубни мотар дрва, дрва оу купљеиа у кодичини од 
.'.000 мотара за друго надлештво no 164 дннара један 
кубии мстар! Сво je било потпуно ваконски, правилно, 
тачпо и исправно! To je могуКе само no Закону o 
државном рачуноводству n ни на који други начпи. 
Ви зкате, да ио томо Закопу три човека која се до- 
говоре да иду na лицитацију, кад испуисз формалност 
продају за много скупље nape много гори материјал, 
јер je закопска форма испуњена. Господо, кад датс 
јодпомо  човеку  да  управља  гимлазијом,   која нма 
1000 ученика, икад томо човеку поверите ваопита&е 
омЈгадипе,  која lio водити државу и заменити нас 
овде и ову господу овдо, која lio водити ову земл.у, 
тај господии нема повороп.а ва 300 динара. Дакле, 
док директор  гимпазије  ипи командант пука који 
водн 4000 наших уздапица, нема личнога поверења 
до 300 дииара, дотле no можо бити упрошћепа др- 
жавпа администрација и ja мислим, да то лпчпо no- 
воре.ље према вишим функционерима једини јо здрав 
и правилап пут који троба да нас води.  Што буде 
простијс рсшопо то питање утолико бољо,   бржо и 
јофтипије no државу. 

Ja, господо, морам да пређем na једну другу 
ствар, која мепо нарочито, ако хоћете, интересује 
a боли. Морам да говорим и као пооланик оногу 
краја одакле сам," чији сам претставник. Ja neliy 
овде да гуслам, jop уошдте тврдим да јо прошло 
време гуслама, a дошло јо времо рада, иако ео ja 
гусала ne стидим, иако их највишо има у мојој по- 
стојбини. Ja морам да говорим и приликама и да 
критикујом сво ono што je рађено у Црној Гори, јер 
je то иокрајина o којој говоре да јо до данас, та 
Црна Гора; добила милијарде државне помоћи. 

To су помоћи даване na такав увредљив пачпп, 
да су револтирале onaj народ. Ие.ма никога који 
но би пробацио људима, jop то je дапапо тако нере,- 
ционалло, тако певезапо, да je претстављадо или 
раније партиске интересе или повозапа питан>а. 
Давало се за то, jop je сваки зпао да су то пасшшп 
крајеви. A да су те суме, којо оу дато за тако вване 
пасивне крајево, ивдаване рационалније, ти крајови 
ne би остали пасивни. Тим сумама моглп сте ивгра- 
дити путеве, воде, јер тамо нома пи водо; могли оу 
се ивградити мостови, моглс оу оо саградити желез- 
пицо, могло оу со експлватисати шуме и рудпицп, 
којпх тамо пма доста n ти су крајеви могли постати 
активпп од паоивних и дапас ne би прет(:тавл,а.л1[ 
oiiTepohoji.o буџета државног са тако вваним дота- 
цијама. Ja бих хтео да скренем пажп.у на то да се 
no иде старим путовима, него да се то суме рацио- 

налније дају  и да се рационалније примењују у 
сврхе ва које се издају. У даном моменту то je доцкан, 
али мислим, да у будуће троба боље и тачније ра- 
дити и треба i кинути са државних леђа тај торет 
noMolin, поклона, дотација и тога увјзедљивога на- 
чина опим крајевима, који нису васлужили ништа 
рђаво. Стање путева у тпм крајевима je таково, да 
ви имате данас простора no 150 км. и 120 унакрст, 
гдо нема иii колскога пута, нити једнога метра же- 
Лебнице, a иема ни изгледа да ke доскора се изгра- 
дити.    Интересантан јо случај, да смо имали једно 
једино сретство; a то je авибнски саобраћај до Иод- 
горице. Кад je отворен авионоки оаобраћај, тражили 
смо; да тај једини авион долази код нас, јер помамо 
куда арбко оних брда него да лет^мо. Од центра 
Подгорице до Београда путујо се 34  сата, тај  пут 
кошта 1000 динара, a потроти се неколико дана, 
a кад je невреме, чеето и шуџзЈву дана. Мо1}ут1ш авио- 
пом путује се 2,/2сата. Taj ваздулти caonjiaiiaj nujo 
само с тога значајан да брши оаобраћајну службу. 
To je моралап фактор, који миого значи. Кад сам (•(> 
дотакао тога питаи.а, ja се морам оада осврпути на 
то пптаи.о у namoj држави. 

Ј^од nac оо томо тггаи.у ппкл;ш.а в]).IO ма.ча 
пажша, jop je TO питање врло круппо питање будућ- 
ности. Ми који смо проко чотрдосот година памтимо 
кад омо се плашили аутомобпла, који je ва на,о нв- 
гледао као пеко чудо, док данас за доцу из основне 
школе nujo аороплап никако чудо. Hama држава 
троба o вавдушном саобраћају да води миого више 
рачупа, оообито кад зпамо, како o том саобраћају 
водо рачуна други, нарочито наши вападни суседи. 
Ми имамо оа ипострапством јодпу линију, noja иде 
од ])еча, проко Загреба, Ноограда и СкоПља. Сушак 
нема o том линијом везо, ни Црпа Гора, пома веае 
ни Сарајево, a ни само наше Ириморјо, док ми го- 
ворпмо o туризму, који нам доноси napo, a говоримо 
o задатку који тај ваздушни оаобраћај има. 

Итапија даје 200 милиона динара ва цивилни 
ваздушпи саобраћај, док nama држава даје оамо 
гаеет милиона. Сигурно да пма некога разлога у 
диспроиСорцији ово дво цифро. Италијанска цивилна 
авијација пролази четпри и no милиона километара, 
a јуче je отворена пруга na Тирану, од Тиране na 
Скадар. Иматс пругу Атина—Солун, од Солуна на 
Царпград, na ће вероватпо поћв и на Варну, онда 
na Букарешт, a имају намеру да та пруга долааи 
до Мађарске и то у Будимпепцу. Има то своје великр 
злачоп.о. Mu пак писмо пробали да прекинемо ту 
мрожу која ое око нас плето до оада  нигде. 

Ko прати то nHTd.K.o, тај he впдети, да се o том 
води рачупа na конференцији за раворужање у Же- 
певи. To ое питање увск подвлачи најцрнијим ма- 
(тплом и ja мислим, кад би оо повећала ова сума у 
буџету, да људи којп би то учшшли ne би оо кајали. 

Ja, гооподо, поводом тога саобраћаја морам 
рећи да знам да постоје попуде за изградњу желез- 
ница у namnM крајовима. Какво оу те понудо у дета- 
љима. Mit то ne знамо, али било бп интересантно 
кад би то зпали, -— и кад je реч o железницама онда 
ne би било згорег да се one праве у оним крајонима 
где оу две Краљевипо, због њиховог отсуства у тим 
крајовима, доживеЈ|е иатастрофу. Осим тога, троба 
водити рачуна n o томо да бп те железнице прола- 
зиле кроз naJBolio шумо n кроз најбогатије крајово 
у namoj земљи у погледу рударства. Ми омо имали 
до оада јодпу ипдустрију у Црној Гори, a та ппдус- 
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стрија обављала се на тај начин што смо моји дру- 
гови   ii ja mii.iii пешке преко Санџака   и Ужица у 
Веоград,  где смо учили школе. Данас, хвала lim'y, 
ми   имамо   n код иас школа. Међутим, сада видимо 
да  ]о у пројекту да ес педесет гимназија затворе, 

- и од TII\ 50 гимнавија вероватно be се затворити 
u   неке  пшназије у покрајинама где су ono биле 
Једина   индустрија.      -  Ja  мислим,   господо,  да  у 
крајевима који су дали даста "Јгголоктуадаца нашој 
зем.ч.и Koju су joj служшш im част, мислим да бих 
у   погледу   гих   кријова  требало   обратити  највећу 
иажм.у и тамо аставити највећи број школа. Taj je 
случај п ca Босном a Херцеговином,   гдо je непв- 
сменост највећа.    Тамо треба отварати што   већи 
број   основних тЕ^ола. - - У иогледу  школа морам 
да кажем још n ово: Овдс се говорило да ми имамо 
три   Универзитета и два споредна факултета u да 
Пп   ту требало пошто укинути.  Ja се, господо,  не 
слажем са таквим схватањем, na макар да ми се 
пребаци да сам баш ja тај триста шести i^ojir се са 
TiiM не слажем. Il<' сл£{жем се због тога што сматрам 
да   никада  огњишта  културе  не  треба  затварати. 
Ja сматрам да та огњишта требау што већем број-у 
отварати. Јер, права je национална и културна сра- 
мота затварати Универзитете и  факултете у   једној 
зедм.и-   Кад се један   Универвитет у јсдпој   иомл.п 
отвори, цео културан свет води   o томо   рачуна " 
сматра да je то успех за ошпту    културу, за про- 
грес   п за човечанство. Не знам, каква je то невоља 
која   би нагонила да се затварају    Универзитети. 
Господо, у маломе Печују постоји један   Универзи- 
Тет  п "н je аостављен на нашу границу   нскључиво 
вбог пропаганде. il због тога ja држим да je факул- 
тет у Суботици једна потреба; он служи као против- 
тежа  Универзитету у  Печују.   Исто так-о,   господо, 
ja мислим да би требало баш, због ве гаке   неписме- 
ностн у Босни п Херцеговини, отворити и тлмо неки 
факултет.  Према свему томе ja сматрам да не треба 
ватварати ни један Универзитет нити цак смањивати 
факултете,   већ да, у томе поглвду, треба   ићи само 
далве. — Што се тиче модсциткпх факултета,   знам 
iv;u> . [екар да je ту уложено ототине милиона динара, 

п сад, господо, ватворити тај факултет, значило 
би    упропастити и бацити толику   своту новца.  Ha 
медецинском  факултету васпитавају се naum  будући 
лекари,   он  je  неопходно потребан нашем народу, 
то \(' жижа културе и новац утрошен на тај факултет 
није бачен упаиуд.    - У току ове дискусије чуло се 
од сгранс појединих говорника д» ое у изналажењу 
кредита ие може ићи даље jt1]* се, каже се, нема новца 
ни    за  исхрану.   Међутим,   господо,   за  довршење 
Народне скупштине предлаже се кредит од 15,000.000 
динара. IIcTimaii то je једна потреба, ћевоља je да 
та зграда стоји гако недовршена, али кад има да се 
бира између   факултета, исхране a довршења ново 
скупштинске  зградс, јасно je да je прече сачувати 
факултето    п   употребити   тај   кредит   за   нсхрану; 
и   једна и друга потреба могу се подмирити из суме 
одређене за оправку новог Парламента. 

Кад будемо у бољим приликама, онда можемо 
довршити зграду за нови Парламенат. (Чује vo: To 
се прави иоЈ. 25 година!) Нека се прави још пет го- 
дина, али ono mro иоменухЈго je прече. Ja не могу 
да разумем да се даје 15 милиона за довршрње једне 
вграде, a да ее може и помислитл на то, да нема 
кредмта за исхрану, и да ое не може купити жито 
од ојшх који га никоме ne могу продати, ца купљено 

/кито датп онима који немају шта да једу. To jo мпого 
већа и преча потреба, него довршење ново скуиштин 
ске зградо. 

Господо, ja ny ирод крај свога говора, да говр- 
рим o још једној ствари, a то je да има још начина 
да се уштеди. Ви овде одлично внате да имамо Др- 
жавну хипотекарну оаику, Ц-рпии.ктовапу аграрну 
банку, Класну лутрију, Фабрику шећера итд. Диов- 
нице чланова управе тих установа износе од 100 
до 200 хиљада годишње. Изволите господи која 
имају то приходе откинути једну половипу, na да 
им нпак доста остане, a ви ћете имати довољио кро- 
дита за сво потребе којс пам сс као хитпо намсћу. 
Тамо иду мплиопи, го.-подо! 

Има још једно иитаи.о, у чије се детаље ja нећу 
сада упуштати, jop je овдо већ o љему говорено, 
a то jo лптап.о раадужоња сељака. Ако се рошои.у 
гога питања no приступи ваконским путем и што 
пре, оао ke се решавати незаконитим путем. Сељаци 
na onaj начин како то иоотојл не могу и неће да плато 
те дугово. Треба наћи хитно, што upe, пута n начина, 
да nam сељак поштено плати коме je што дужан и 
дати му закоиске могућности да да држави што joj 
припада, да остане поштен домаћин, да врати комо 
je што дужаи и да може да живи. Ти људи ипшта 
друго п по тражо него то, и траже брво. Јер, гооподо, 
ако ми не пожуримо с решењем тог иитап.а овдо, 
банке и onu који потражују журо, и они су, под 
притиском тога да се то питаље овдо покреиуло, 
Beli upiiTiRJiii u у.хиатп.ш за грло оио који су ИМ 
дужии. У колико простије и брже буде било рошеље 
тог питања, у толико be бити боље; a не да ре опет 
ствара нека сложена администрација и да се иде 
од lloimija до Пилата; јер, ако би то било, онда be 
n г стати  да се   заокреће  нова   административна 
машина, и неће се внати ни ко иијо, ни ко плаћа^ 
У иоглоду питања како се штеди, и како се по 
штеди, навешћу вам, господо, један Дример. По- 
моћник једног бана ва своја путовања у току 
једне године, напиатио je 150.000 динара поред 
u taie n дневнице. (Чује се: Koju jo тај ?!) To ће се 
наћи код Г. Министра финансија, то l.e се ирово- 
рити, n видеће се да je тачно. (Известилац Ото 
Гавриловић.-Ттрвба. да имамо стварне податке o томо, 
na да их сравнимо.) Ja ћу вам, г. Гавриловићу, 
дати иодатко да пх сравните, na ми онда можете 
овдо одговорити je ли то тачно нли ио. 

Ja мислијм да се могу поотићи уштодо и у томо, 
да се за сада ие доврше неке баиске палате, које 
смо џочели да видамо. Кад будомо имали пун џеп, 
иожемо нх довршити. .Mu смо покада из миого скром- 
иијих кућа свршавали велике државнб поолове. 
Ivo no всрујо, иека погледа зграду GIIBUIO предратне 
Народне скуши^ине у Београду, па ho видети да je 
ив оне скромне бондрукаре створена Краљевиаа 
Србија и данашња nama вслика држава. 

Ви зиате, господо, да има јсдна до 2000, na и 
више хиљада господе, која имају no 4 до 5.000 ди- 
иара месечне пенвије, a налаве се no равним иад- 
лештвима и вадужбинама као дневничари и добијају 
на име дневнице још no иоколико хиљада динара 
месечно. To питање још mije рсшоно у потпуности. 
Ono je решено само 'v ошптшама, и то за иапе чи- 
новнике, a нма пх још доста који су и сада no задуж- 
бинама n вуку, поред великих пенвија, депеприходе. 
Кад со врши редукција прво треба редуцирати ту 
госцоду. 
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Изиосећи све ово у доброј намери да то буде 
једа,н важаи задатак н предмет нашег рада a решава- 
H)ii да пођемо тим путем, ja кажем: да je буџет, зато 
што je био коиееквентаи у ирипцпиу штеди.е, пое- 
тигао једино што je било могуке учииити; бматрам 
даје овакав буџст, какав je предложио Г. Министар 
финансија, и логичаи, n праведан, a ааметан, одо- 
бравам га унапред, и гласаћу за и>ега. 

UpnuccdituK Др. Коста Кушануди: Има реч г. 
др. Милослав Стојадпиовн!) 

Др. Милослав Стојђдиеоввћ: Господо, ако би 
ее тражио смисао ствари ио оиоме иравилу да се иде 
од главнога ка споредиом, то бих ja одмах у почетку 
изјавио да гласам за предложени буџет. (Гласови: 
>К'ивео!) Има пуно разлога да овај буџет овакав 
какав je предложен изгласамо. Upe свега неоспорна 
je чињеиица да овај буџет показује анатно умаи.еље, 
он je много мап.и иего што je и од Владе стварно 
предложен. Л Влада га je иредложила, за разлику 
од прошлога буџета, у миого маи^ој суми тако да 
ми фактички, излавећи иред иарод, можемо иравдати 
иовереи.е које се везује уз изгласаваље овога бу- 
џета, јер еума смање.ња није мала; ja мислим да je 
она већа од свих гмањнваи.а буџета која су била 
у иериоду од 1919 године na на овамо. 

Важио je истаћи да ми, изгласавајући овај 
буџет иодвлачимо важност оиог преокрета и санк- 
ционишемо ону политику која иаговештава ту нову 
еру и потпуно иов куро с обвиром иа све промене 
које су наступиле у животу нашега народа, a наро- 
чито C обзиром на велике иреокрете који еу насгаЈпг 
на чисто екоиомском и социјалном пољу. У овом 
преокрету извели смо много важнс реформе, неутра- 
лисали политичке страсти, иввели унификацију 
нашега законодавства; даљи позитиваи рад тога 
карактера дао je читав низ закона који имају за циљ 
регулиеаван.е односа чисто привредних и социјалних, 
иапослетку читав низ других мера као п оних које 
су тек у npiinpeMaii>y или које оу поднете у форми 
законских предлога. Сума свих тпх мера које одли- 
кују ово стање заједиичке сарад1т>е Владо м Парла- 
мента наговештај je једнога преокрета, једиог вели- 
ког курса који се иоцрпљује у знаку шире делатности 
на економском и социјалном пољу. И зато што то 
није гола шпмера, што je настушш једаи повитивни 
преокрет ствари и што емо инаугуригали један рад 
који има за цил. санацију наше привреде и паше 
државе уопште и зато што претходи један читав ииз 
политичких мера п закопа, напослетку зато што се 
показује у целокугшој активиости нашој да heuo 
истрајати у том иозитивно привредном правцу, што 
кемо том колективном вољом дати даљег потстрека 
влади да иастави рад у правцу одређеног јачања 
привреде, ми ћемо зато гласати за овај буџет и са 
пуном вером да ће рад у томе правцу бити крунисап 
још већим успесима нашим. 

Господо, ja мислим да ми улазећп у овај 11a])- 
ламенат, ми смо се већ користилп позитивним успе- 
сима у преокрету који je настао од 6 јапуара п који 
резултира из плодних шшцијатива од тога датума. 
Период од 6 јануара с правом можемо рећи да je 
био позитиван, чак да ништа друго није дао доли 
унификацију пашег закоиодавства и неутралисање 
чиновничког апарата и политичких страоти, он ииак 
бележи позитивне успехе. И ми, примајући се ман- 
дата и борбе на путу за побољшаљс положаја нашега 
народа, ми смо решеип да се на томе не зауставимо 

иего да дамо потстрека u да кажемо и еамој Влади 
ако je потребпо да прпбегне оним мерама које еу 
испиоане у пашем програму IT које имају за циљ 
јачи проспернтет нашега иарода. 

Господо народни посланици, ja бих учинио само 
једну малу комиарацију са приликама које су не- 
давно биле у Енглеској. Лав Николајевић Троцка 
написао je пре неколико годпна једиу Kii)Hry у којој 
je казао да je Енглеска иа прагу своје иропасти. 
За велико чудо да je у Енглеској великп еиглески 
премијер лорд l.lopi,! био je први тај који je прихватио 
ову тезу садашњег изгианика на  Принципу  и  са 
опом иознатом овојомдоследношћуи издржљивошћу, 
imja je својствспа Ј1>еговим   земоћацима хтео да внди 
на којој je страни истииа и да ли je Енглеска заиста 
на прагу пропасти. Енглези се нису бојали да ово 
тврђеше Л. Троцког испишу крупним словима и да 
га подвргиу најслободнијој критици. Овај je пример 
заиста карактеристичаб за народ који смело гдеда 
у евоју будућност a који зато п има евоју будућнбст 
што еме да говори иетииу. Ja мислим, гоеподо, да 
ми ие треба да бежимо од оиих појава којн су нам 
пбнекаД и непријатне и да ne треба да се бацамо на 
оне који критикују иојаве које се морају критико- 
вати. Из то диохармоније, пз огих разноликих схва- 
тап.а и противречности a ниче хармонија. Ja верујеи 
да ћемо MU у том међусобном трвеп.у доћи до хар- 
моније у овој скупштини која, као што сам казао, 
добија све више карактер раднога тела. Она мора 
бити радно тело, јер свака установа и правда тиме 
своје  постојање што ће  добити  карактер  раднога 
тела.  Радећи тако,  господо,  ми наставл,амо борбу 
да после оних лепих одлика које je показао 6 јануар 
дамо  Југословепству и једну ширу унутарњу npa- 
вилпу садржину. Ja се сећам говора Светозара При- 
бићсвпћа,   с  којим  сам   имао   част  да  полемишем 
иеколпко пута у своје време преко јавнооти, кад je 
он наглашавао и етално истицао идеју једпнства и 
само јединства. Ja сам онда казао да то иије довољно 
исго да томе једннетву треба датн позитивап оквир 
м и.егову одређену привредпо-социјалпу садржину, 
да треба учинити живот широким масама сношљи- 
BiijuM н na тај начин доћи до народнога   поверења 
a кроз то повереље  u до сопствепе снаге унутра. 
Ми емо, господо, изгубили доста времеиа у нераду 
и у међусобним за1)евицама. Наш политички живот 
био je потпуио на странпутици и,  ne треба да се 
заварамо: једна читава деценија прошла je у непро- 
дуктпвном  раду,   у  политпчком  вербаливму,   (Ото 
Гавриловик:  Није тако!) Ja hy г.  Гавриловићу да 
докажем  да je доиста тако  било.  Али ja пећу то 
доказивати само ради тога да бих полемисао противу 
опих који су грешили, него да би извукли поуку 
за будућпост, јср ja тврдим да се   много грешпло. 
Из тога бисмо могли извућп ову поуку: onaj на чији 
се рачун грешило нека то заборави, a онај који je 
грешио нека се увек eeha својих грехова. To je услов 
за споразуман рад у будућпостп. Не треба onaj који 
je грешио да бежп од сећаља својих грешака, a онај 
na чију се штету грешило n противу кога се грешило 
пека заборави грешке других. To je у своје време 
бпла парола, коју je згодно убацио један енглески 
историчар  за споразум  између  Ираца  и   Енглеза. 
И ja бих исто тако учииио алузију у овој фигури 
na ту идеју кад ми се већ добацујс да ne треба овако 
да говорим. Лко то mije тако и ако се у пстини иије 
грешило; онда апсолутно ни у КОЛИКО и ничим не 
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може да се правда оио што резултира из хаотичног 
оташа пре 6 јаиуара. Ja мислим да г. Оту Гаврило- 
вићу недостаје један јасан критеријум за оцену 
догађаја из тога периода. 

Росподо, ми морамо да користимо и да научимо 
нешто из даљпе ирошлости наше, a ona je у томе 
да омо ми култивиоали јодан специфички дух, који 
се огледао у оном нашем фаталиом: професионални 
политичар. Taj професионалзи политичар био je 
лишен свих лепих атрибуција и људских и божан- 
ских. 

Јесте, господино Гавриловићу, од тога смо ми 
патили што су привредна и социјална иитал.а до- 
била била сасвим иодређену важност. To je доведо 
стан>е до 6 јануара, то je довело до погибија у старом 
Парламеиту. (Одобравање. Ото Гавриловић до- 
бацује.) Ja волим да ми се добацује, али, господо, 
у овом цеитралиом питању лежи зец, у томе je главно 
ПитаЈље и ono се овим у главном додирује. Зашто 
наша политичка акција у том времену није имала 
своје реалне и здраво постулате ? Зато јер није 
имала економску п социјалпу базу, зато што je 
била лишена свих одређених циљева, зато je у тој 
политици био потиоиут радан човек, зато су се масе 
нашег иарода дезоријентисалб у томе режиму, и зато 
су масе иародне са пуно хладнокрвности и са иуно 
индиферентности примиле ликвидацију болесног ста- 
ша и један историјски чин, кад се то и такво стан>е 
угасило. To o6jamjbaBa психолошко расположвЈве 
народних маса у моментима ишчезавања једног 
CTait>a, које je само ееби донело смртну прооуду. 
И зато што je то тако, и затоштосе грешило у про- 
шлости, и зато што je наша политичка акција била 
лишена своје здраве подлоге, зато што су привредна 
п социјална питања била потчиа.ена питаи.нма и 
потребама једностране иолитике, зато je и био хаос 
код нас и зато je било оно етаи.е у коме привродиа 
политмка није могла доК1т до свог пупог изражаја. 
Не знам да ли има човека, који може да ме увери 
да су привредна питања доминирала до 6 јануара. 
Ево, сви конгреси привредни, све паше привредне 
манифестације, трговачкб, занатлијске, индустриј- 
ске и сељачке утврђују једну и псту иемилу појаву: 
пуно и апсолутно запостављаље привреде и широких 
привредних интереиа у то време. И ако хоћемо да 
утврдимо дијаметралну разлику између стаља до 
6 јануара и онога после 6 јануара, впдимо, да je ие 
можемо да окарактеришемо ни у чему другом, него 
да оу онда, до 6 јапуара, привреда и ова привредна и 
социјалиа питаша била у служби подитике, a да je 
данас политика у служби привреде. Ту je преокрст, 
који je наступио и који je дао једно лепо маркантно, 
историјоко обележје садашљем стању. Гооподо, ja 
чврсто верујем у то ако ми успемо да своју поли- 
тичку активност саобразимо брзо ловим приликама 
и ако евоју политичку акцију резултирамо из тих 
социјалних и економских потреба широких парод- 
них маса и ако je привреда та моторна снага, која 
живот народни креће, напослетку ако je политнка 
само једиа метода, једно сретотво за остварење ве- 
ликих циљева a не оамо себи циљ, онда ћемо ми 
успети и онда ћемо тек доћи до пуне сагласности 
између наше акције и акције широких народних 
маса. Ми видимо, господо, у свима народима да су 
код политичких акција одлучујуће екоиомске и 
социјалне потребе. У Епглеској орнјеитацпја ив- 
међу    либерализма   и   конзервативма   иијс   пишта 

друго до израз подвојености на чисто економским 
питаи.има. Ја7 господо, иародни иоелапици, верујем 
да емо ми у нашој лепој Југославији после оолобо- 
Ijejba ириступили оријентацији оодијалпих и економ- 
ских пробЈг,ема да ие би дошло до ппемеиеке и верске 
оријептације. У мору тих илодпих иницијатива, 
које имају за цилј да обнове живот нашег народа, 
никад ие би мог.)[е да избију племенске и верске 
оријентације, нити би могао онај „само политичар" 
професионалац доћи до невероватног утицаја који 
je имао у нашој земљи. 

И ако тражимо омисао нашег политичког за- 
датка ми га можемо наИи само у томе, да се иници- 
јатива иолитичка иотчини социјалним, економским 
и културним обзирима и иотребама, јер само тако 
може доћи до пуног изражаја сва национална 
снага паша. Гослодо, зашто се ова иитања пот- 
4eibyjy ? Потцел.ују се проото зато што се њи- 
ма не уме да да прави значај, зато смо пали 
у грешке које овде избијају a које наговеш- 
тавају повраћај нежеЈвеног стам.а. Ja вам кажем, 
да оио што се je испољило у овој буџетској 
дебати није иишта више доли један иови иокушај 
да се нашој нацији наметне једна избезумљеиа борба 
ii да се иарод стави у службу оиих нолитичара, 
који са интересима широких народних маса иомају 
никаквих вева. Како je било раније иека понаже 
овај пример. У периоду пре 6 јаиуара једна еминептиа 
личност која je у своје време заузимала чак и поло- 
жај Министра, рекла ми je ово: Развијајте ви еко- 
номоке и социјалне програме колико хоћете, ja 
fiv uliii у Срем, грдићу Хрвате и покулићу све 
сркоке гласове. И та je пичност са демагогијом за- 
иста добила све гласово. гГо су исто чинили и многи 
Хрвати говорећи против Срба и купећи иа тај начин 
гласове проетодушних маоа. У једном народу где 
има беде, где има мизерије широкнх маса, vi велике 
потребе оздрављелЈа индустријског организма, ми 
га упућујемо сад на племенску отранпутнду! Сада 
нам опет говоре да еу Срби и Хрвати рђави и истра- 
жује се њихов међусобтг племеиски однос. И шта 
бива ? Ha ту странпутицу нико паметаи не можеда 
иде, не можо и не сме ићи ни једаи поште}1 Србин, 
и Хрват, на ту фаталну странпутицу могу поћи 
само људи пижих квалитета, ситних прохтева и 
страсти, који ничега светога у души немају. Ни један 
иоштеи Југословен ие може и не сме ићипа страи- 
путицу борбе, којом се сеје мржња између  Срба   u 
Х рвата. Ja држим да je то давно и давно лрошло. 
Зар у доба прпвродне кризе и социјалног пореме- 
liaja, ЈЈад имате толико беопосличара, кад у Б.вропи 
има тринаест мшшоиа људи боз рада, и кад се све 
потреса пред покретом гладних маса, зар у то доба 
ми сад да сејемо мрж.1г,.у и неповерење између Срба 
п Хрвата ? Ja мислим да оии који масе на тај пут 
упућују, иут мржле и раздора да опи врше издај- 
ство Срба и Хрвата. Ja мислим, господо, да je не 
мање фатална и она ствар где ое, у вези са овим 
JUTO се дешава у правду пстицања племеиске тезе 
од неких претставника старих странака којима смо 
иначе одали дужни пијетет и похвалили љихов рад 
у садашњости, што сс оа, те стране посредно нагла- 
шава преимућство старих метода. Ако ми на круп- 
ним питањима треба да бијемо битку на два фронта 
и против оних који кажу да не можемо бити против 
старих оргапизација и метода м omi који бране 
плсменску тезу оида je иаш положај тежак, али не 
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и опасан, јер морамо прибећи и сами ефинаснијим 
методама борбе. Стјепан Радић који се пдеменски 
опредедио у овоје }зреме нз разлога политичке стра- 
тегије, органиаовао je сељаштво цернирајући  гра- 
дове. Стјепан Радик кад je дошао до пуног ивражаја 
своје Molili почео je свс мал.с да се пдеменски опре- 
дељује тражећи све вшпе смисао борбе у соцпјач- 
ним и економоким реформама! Стјепан  РадвЉ  био 
je волики човек, једаа неоумњиво  велики   зналац 
и ивнад овега човек који je разумео душу народних 
маса. Он имкада ne би umno на ову страппутицу у 
доба страшне цривредне и социјалне кризе иа који 
iuM'. оада упућују они који се боре o богато иаслед- 
i гво овог народног трибуна и то не путем служел.а 
народним интересима него двмагогисан>у na рачуи 
његове невоље. Јер je Стјепан Радић ono уистини 
пријатељ   свога народа,  као ретко ко међу  нама. 
Господо, }ie пдо да се nama борба упућује на ту 
отрану, да у овим тешким данима солицамо инсишкте 
маеа ради снажен>а свога утицаја до кога иначе 
можемв   доћи   вдравим   опредељивањ0м  у  сдужби 
правих народних   интереса.  Ако  би  се  продужио 
рад  у  томс  фатадном- правцу,   на  тој   пдеменској 
страпиутнци која je иропцст и Хрвата и Срба,онда 
нам ништа не стоји на путу да сами пођемо у народ 
ii да J'a обавестимо o опасности која му грозп, да 
ми на такав рад нећемо никад пристати  и да се 
нећемо   никада   сдожити   на   компромисима,    који 
on iinLiiii na рачун иашо државе и народног једин- 
ства, Taj компромис нећемо без обзира на све оо-тадо. 
Hama   je   дужноет   дакло,   да   примимо   иаметнуту 
борбу отвороиа срца na блучај да се од ове не оду- 
стане. Велим, мп те компромисе не можемо да при- 
мимо  и  у томе  смо  тумачи  правог  расположења 
народа. Зар у доба ваоштрених односа   кдаса, у 
доба привредне крпзс, чија je опасноет недогдедна, 
када се оцртава у гдави оваког човека једно тошко 
стан>в, зар ми у то доба кад наш сељак пропада, 
кад nani привредник уопште пропада, да математич- 
ном тачношћу иотражујемо однос у коме стоји неко- 
лико Хрвата у Влади према неколико Срба! Kao да 
je то најважнији пробдем! Ja мислпм да свп увп^амо 
n ову бвсмисдицу ове тезо којом се сада опериМе иа 
штету пароднпх  иштереса.  Ja  миодим  да  на иро- 
страном  n  светдом  хоризонту југословенеке идео- 
логијо n међусобног братотна ona питања не иогу 
у oniiiTo да се постављају. Отуда je индиферентно 
ко je у Влади no племенском припадништву. Ha ме- 
сто тога тражимо друге квалитете Вдаде. Ja лично 
са своје  стране примио  би   Владу  оастављену  од 
самих Хрвата ув иуну толеранцију коју onu иначе 
уживају код нас Срба као браћа истоветних инте- 
peca n тежњи. Тако нсто, да ли je начелник у једном 
орезу Хрват ujm Србин питаше je сасвим подређеног 
значаја. To се кптап.с више не сме да поставља. 
Они  који   га  постављају  чине  то  еа разлогом јер 
рачунају са глупошћу маса и ефектима које траже 
)ia Дак начин. Ja мислим да се у томе неће уопети, 
као im ca другим покушајима пррфитирања na рачун 
маса чпја, се свест овако грубо потцељује.  Народ 
Beh долази до пупе своје свести, a та свест срушиће 
сваку демагогију. 

Ja 1iy ca неколико pcm изнети у чему fin ono 
смисао паших тежЈ&а у садашњости с обзиром на 
сам буџет који се овдс поставља. Пресвега утврдили 
смо да у пашој држави имамо пречих задатака 
uero што je међусобио uporau-an.e Срба и Хрвата. 

Јасам, господо, у једном разговору са пок. Стјепа- 
лом Радићем, у доба заоштрене племенске борбе, 
кад je било речи o томе, зашто би сс правила сметња 
Хрватима да дођу у Србију и да врше агитацију, 
изјавио n казао му као непристраоан јаван радник 
да од oitor момеита кад браћа Хрвати афирмирају 
државу n јединотво у потпуности, a ако Срби осете 
да je они искрено воле, оида ништа ne стоји na иут 
да масе сличних економских тежн>а приме Радића 
n за вођу, онда су му врата Шумадије потпуно 
отворена. TUKO je то бидо опда. Дапас, хвала ]>огу, 
разли^е пзмеђу пас пема, и питања ове врсте и ци- 
љаЈве да се наша држава и народ упуте на стран- 
путицу ne могу постојати. Хрвату je отворена 
Шумадија онако исто као и Србину Загорје и то j<j 
правидан пут nam. Ово je далеко важпије од астро- 
номског истраживања односа броја у Вдади. Наш 
парод пма много важиијих других проблема у чијем 
решавању тражи омисао садашњице. 

У Финансијоком одбору, a и раније имали смо 
прилике да говоримо o многим питањима, којн ва- 
сецају у интерес аадце државе и изразито су при- 
вредна пптап.а. Том прпликом говојшли омо a o 
гимназијама, стручним школаиа као и просветној 
политици уопште. Сматрам да те отвари не треба 
еада да понављам са обзиром na време које продази 
u кратак рок који нам je одређен за говоре. 

Господо, број 80.000 ђака, колико има у гим- 
навијама, представља; у првом роду једну BOJCKV 
која се спрема ва чиновнике. Ja сам приЛиком ранијв 
дебате тврдио да. држава ne може толики број чи- 
новника да прими u да се шкодовани људи могу од 
сада јаче да упосде у привреди, усдед чега и велики 
зиачиј стручне шкоде. Ha. страни постоје сличне 
невоље. (lane;! индустријскп у Иемачкој тврдп оипх 
дана, да ће тржиште Неманке бцти оптерећено крајем 
one године са 100.000 нових академичара. Један 
велики проблем, који се у Немачкој поставља у 
виду сто хиљада нових, перфектних академичара. 
Гооподо, код нас поред 80.000 tjaica који кроз гимца- 
зију пду да би се посветили функцијама државе п 
проевете мп имамо свега 7.000 ђака у стручним 
школама које у својству радно-стручних интедек- 
туалаца може привреда да упооди. Ha гога факта 
те несразмере између етручне a гимнавијске спреме 
ревултира потреба да се просветна политика цаше 
земл.е стави на нову базу у смислу прилагођавања 
школе вшпе оном типу радних стручних шкода које, 
аоред гимназија, мо-рају добити сво|у пуну важност. 
И ne само да школе треба прилагодити промењеним 
приликама земЉе n оа тежњом да привреда добијо 
што више стручљака него a ове установе у нашој 
држави треба да добију карактер чисто радних тела. 
Ово je па.ма потребио у толико пре.јеркод nar нема 
бојазни од хпперпродукдпје оних ђака у школн 
којп су иам стВарно потребни. 

Гопшдо, порај^авајуће су цифре које говоре o 
неписмености нашег народа. Морамо гледати тешком 
стању у лице и бев бојазни да говоримо истину; 
Нрема та.чиим подацп.ма. ми ОМО имали у Сдовенији 
8,85% неписмених, у Бачкој, Напату и Варањи 
23,23%, у-Хрватсној, Славонији и Међумурју 32%, 
у Далмацији 49%, у Северној Србији 65%, у Црној 
Го])|| (ili ',,, у Боеии n Херцеговини 83%, a Јужна 
Србија 88% неписмених. Још je поражавајућа цифра 
кад je реч o неписмености жена. У Словенији ux 
niviu 8,85%, у Банату, Бачкој и Барањи 20,75%, 
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у Хрватској, Славонији и Међумурју 38,62°/, у 
Далмацији 59%, у Северној Србији 83%., у Црној 
Гори 86%, у Босни и Херцеговини 89%, a у Јужној 
Србији 91% апсолутно неписмених жена! 

ETO, господо, још једно широко велико пољо 
рада за наш народ једна потребаи тежња отв1аран>а 
основних школа које нама апсолутно недостају. 
V Јуншој Србији наћи ћете читава села непиомена, 
a у моме изборном среву Овчепољском има •■ол.а 
где нема JMI једног писменог човрка дапрочитаписмо 
од nujiuiKii, које je добио, него вде у еуседно село 
и моли да му се то писмо прочита. Једна новеро- 
ватна неписменост koja je у пуној супротности са 
интересима народа и кулуурним тежњама нашег 
доба уопште. ('-. обзпром Ha pače писменост je ова. 
Гврманци са Финском, стоје на првом меоту, Англи- 
саксонци jia друго)и месту, романски народи на трс- 
liOM месту, a ми Словени на последњем месту. To 
гешко (Tiiihc нам намеће свету дужност овестраног 
рада да створимо односе јаче цросвећености нашег 
народа. Човек, који je неписмен нити се довољно 
искоришћава у процесу рада нити може да чита, 
im да се олужи кл.нгом. Њему измичу све културне 
појаве п тековине. Дискусија која се водила у знаку 
кризе и популарисања наше књиге илод je жалосног 
факта јаке неписмености нашега народа која се 
мора  брзо сузбити. 

Гогиодо, ми то морамо да чпиимо са разлога 
што je просвећивање један од првих услова ва на- 
предак сваке земље. Један енглески лорд говорио 
ј<! у своје време: , Кад би мој ком, знао да чита, 
он ме не би носио". To je био први период кад се 
на просвећивање нижих друштвених слојева гле- 
дало са презрењем као на опаоност која ј<! угрожа- 
вала права власничких класа, али се дарно с тим 
npe( тало, јер се дошло до уверења, једино правил- 
иог да je просвећиваЈње широких народних маса 
рлавни услов за шири прогрес свакога народа. 
Отуда ми морамб да упутимр своју иницијатИву 
у  правцу рада на onoj страни. 

У поратним годинама приступили смо јачем 
извођењу еоцијалне политике. Ово мере диктоване 
су како социјалним поремећајем и обзирима npesia 
радничкој класи тако и потребама са,ме привреде, 
напослетку и самим обавезама којо смо примили 
Версаљским уговором o мару и статутом Међуна- 
родног бироа рада. Меио je погрепшо разумео ува- 
жетл колега Маркић, кад je оповрговао гледиште 
до коме ja истичем особиту важност напредне при- 
вреде у pomaBHjby питаи.а и оложене области соци- 
јалне политике. Ja ono питање нисам поставио у 
форми антитезе него разумне синтеве ствари. Со-ци- 
јална политика, то je неоспорна чтмчшца, про je 
дошла у нас до одређених система но*сама ири- 
вредна политика koja je за дуги низ година остала 
изложена лутањима. Али onu je никла из живота 
и стварних потреба нашег народа уа то у доба јачег 
содијалног поремећаја који je наговештавао овако- 
jaite промене. У ОЈгштем интересу наметала се јто- 
треба брзог решавања свих социјалних питања. II 
ми смо хиалц Богу брзо и ово решили што нам je 
признато и од других народа. Moja je теза у томе, 
увек држећи се поменуте оинтеве, да смо ми ре- 
шавајући социјалне проблеме пропустили да pn- 
шимо привредно-политичке проблеме и да цоло- 
куииу прпвроду нашу ставимо на здраву основу као 
један од главних услоиа и за добро развијање соци-' 

јално-политичкжх рефорама. Цео период од 10 година 
прошаоје у раду где су се вапостаћЈбала привредно 
политичка иптаи.а. Тек новија epa успела je да 
сплоту оВих проблема да бољи смисао у привредном 
смислу речи, и да није тешке кризе која притискује 
нас и цео свет, миби смо иатоме пољу учшшли много 
више. Иаша активност све се јасније оцртава у ио- 
поколебљивој тежњи остварења иврааитих економ- 
civiiN u социјалних задатака, тако да кроа те напоре 
u наше Југословенство добија своју вдраву подлогу 
i nm смисао. 

Господо, ми морамо да тежимо измени стаЉа 
радника на начин што квшо њцхов живот учинити 
сношљивијим. To je ннтерес нашег опстанка, у 
толико пре, ј<-р се борба, ]wja со даиас води у дру- 
штву, оцртава у знаку заоштреног Односа рада и 
капитала, који ое мора ублажити смишљеним ćo- 
цијалним старањем. Пред том чињеницом не треба 
нико да зажмури. Кад еам 1021 гђд, биб у Енглес- 
кој као делегат наше државо na међународном кон- 
грбсу, енглески министАр народног вДравља водио 
иас je у Вслхол, колонију радничку, п иоказао 
чуда од социјалнгох творевина, које je дала енглеска 
влада :ia risoji! радииштво. Он 6е оида Пбпео na, ero 
и говорио пам je: у onoj радничкој колоппјп нема 
проституције, нема криминалитета, ни бољшевиама. 
И, гбсподо, фактички, нијега било. Енглески Мини- 
стар народног вдравља рђкао je још a ono: ии омо 
им дали eno, a они, ако хоће, могу то да рушо. Ha 
то су радници бурним одобравашем повдравилм 
свога Министра. 

Господо, nujo довољно говорити npoTiin бољ- 
шевизма него треба провести санацију Друштва, 
оспособити друштво до степена најјаче отпорности 
против свих немилих струја. Ми смо имали тежак 
иоратни период 1021 год. у коме je један парадокс 
драстично оцртавао погрешно упућену нашу по- 
литичку активност. Ми говоримо o многим пара- 
доксима, али ето тај нисмо нстакли. Било je малих 
људи, ситних сонственика, ванатлија, трговаца, 
индустријалаца, оељака^ - једно чудо, које ни 
једна друга држава на свету није да.па, да се ти 
економски људи уДруже у пдојпо групације, којв 
су имале за циљ рушење друштва, чија je база при- 
ватна својина. Парадокс се огледа у томб, да се 
тај економски мали човек, ако би своја убеђења 
довоо у склад са својим економским подожајем^ 
израз тога < таша био бп нввестан содијални конвер- 
ватививам оличен у тожп.ама прклагођивања еко- 
номских n социјалних односа потребама малог 
човека - да će raj ецономски мали човек стави у 
службу идеје колектививма и свбга онога што руши 
основу његова живота. Не треба да се заваравамо 
v оцеки појава бољшевизма у 1921 год. Оиа je све 
друго само пије била диктована иотробама сконом- 
ским нашег народа, најмање потребама оредп.ое 
сталежа и сељака еа индивидуалном својином. 
Чак ни уз најстрожију примену Марксове теорије 
no бисмо Mor.iii да објаснимо one сиоцпфичио наше 
парадоксе. Откуда тб, да се људи, чији су економски 
интереси били у пуној супротнос^и са интересима 
колективизма и комунивма, ставе у службу кому- 
нистичких идеја'.' Жао ми ј,е, да нема овде i\ Гп- 
вриловића, који ми je мало про добацивао. To jo 
та идејна деворијентација, која je господари^а у 
периоду наших вадртих партизанских страсти и 
^суству ciioiTii, органивације, аросвећивања 0 ства- 
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рал.а одређених ншвих орпииима друштвених, који 
би сс истакли ira супрот оних, који руше друштвену 
равнотежу. Али природа, ствари у то време искљу- 
чивала je здраве иницијативе. И ja кажем, господо, 
п данашп.а nama странка, која се ствара, mije до- 
вол.иа, ако ми no будемо приступили оргаиизовап.у 
свих друштвенмх олојева, ако ne будемо присту- 
иили раду на зближаваи.у свих оиих, који имају 
имтереса да се удружо a схвате велики значај соци- 
јалних и економских проблема као најважнијих у 
политичкој акцији, као предоминантшнх у великој 
нашој борби за опште друштвено овдрављење. Иа- 
жалост, раиије се свему томе давао подређеии зна- 
чај, Господо, no треба да ое варамо. Волики талас, 
који се вал.а у Европи, вапљускује и нашу земљу 
ii под утчцајем тога таласа, ми морамо хтоли не 
хтели, да ое мењамо, a ми ћемо то моћи само тако, 
ако будемо јачи и оргаиизоваии и ако будомо све- 
сни, свесни пре свега окоиомскмх п социјалних uo- 
треба садашњице. У ниву наших аномалија, ja бих 
навео u то да, ево, и данас поједини људи, који 
нису иаклољепи иовом стању макар и uo цену 
да буде све угрожепо u доведено у питап.е, јавно 
говоре: ипак je боље иека буде и бол.шевизам. Го- 
Сподо, то na први поглед изгледа просто, али uiijo 
тако. Ту je садржана једпа опаоност у систематском 
кул!гивисан>у чндифврертности човека, која ме пот- 
ceha на стаље од 1921 године. Јер човек треба да 
чипи ono у погледу јавпе политичке активности 
своје што je пре свега у складу са јвоговнм економ- 
ским интересима; a nam jo окопомоки интерео, да 
малог човека заштитимо и водимо оиу политику, 
која одговара у свему интересима малог човека и 
широких свљачких слојева. После овога да додир- 
немо у гдавним потевима нека важнија пптам.а осла 
и сељака. 

Ми емо no статистици, господо народии поола- 
пици, имали у пољопривреди, у шумарству, и ин- 
дустрији  9,215.000 људи,  од чога долази  само  na 
пољонривроду  9,179.000,   na   индуотрију   и   запате 
1 милијои 157 хиљада, na трговппу   и   саобрЈакај 
508 хиљада, a сама трговина у јавној олужби има 
287.500. Свега 11 милпјопа   684 хиљада ирема no- 
пису од  1921   годипе.  Из  тога излази да код вас 
доминира  вемљррадник  и  среди.и стдлеж уопште. 

Господо, ми морамо да омогуЈишо да тај малп 
човек дође до пуног утицаја евоје снаге, да љегов 
продуктивитет рада буде што већи и,  изпад свега, 
да ое у иас рад далеко јаче цени. Нама je потребап 
култ рада и стручности, ne onaj рад што пема ни- 
пакве везе оа пстппским стварап.ем пародпог бла- 
гостања na материјалпом  и  духовпом пољу,  него 
(тварап продуктиван рад човека у иајширом смислу 
то  речи.   Допуотите  ми једпо мало  упоређеЈве.   У 
фрапцуској   револуцији,   зпа  се   за  наредбу  пеког 
Мариуоа који, да би упослио радпике и тиме прав- 
дао паграде п>ихове  тражио je  од п>пх  да копају 
рупо na мароовом пољу no с тим да после у те исте 
рупе убацују поново исту земљу. Исто тако зпа   се 
за једног човека у париокој библиотецп icoju je ра- 
дио беспрекпдпо три пуне године, и кадје био упи- 
тан чиме се у огаите бави уз толике напоре, on je 
одговорио да истражујеколико се пута у јевапђољу 
појављује свеза ..и", na пошто je то утврдио прешао 
je на даље иотраживаље у свима Шекспировим де- 
лима свезе ,или"'1 Kao што видите, такав пепродук- 
тивап  рад,  пикоме ne  корпоти.  Отуда ми желимо 

продуктнвап и с.тваралачкн рад, у толпко пре јер 
код nae има много ових Мариуса и слпчпих истра- 
живача. Mu жолимо, ja то поиово истичем, да се у 
пашој држави гтвори култ рада, и то култ пози- 
тпвпог рада човека. Нама то треба зато, што смо 
заостали у културпом n у екопомоком погледу a 
пмамо ове уолове да будемо волпки. У вези тога, 
дозволпКоте ми да вам у пеколпко цпфара и речи 
покажем тешко стање пашега парода, у колико 
сс тиче заосталости парочито нашега сељака. 

У пашој држави има пасељепих меота око 
30.115, a од тога долази na заоеоке иреко 4.000. 
Заоеоци претстављају удаљевија места од јачих 
огломорација, у културном и екопомоком погледу 
претотављају једно непотпуно ваостало оело, једно 
иассље, којо je тек у почетку овојо формације. 
Воликп број заоеока у једпој држави показујо та- 
ко1;о социјалпу, екопомоку n културпу перазвијо- 
ност. Према податцима отатистичким од 1921 го- 
дипо, етановншнтво napornu изпооп 16%, a <танов- 
пиштво сеооко 84%, Сада број варошапа износи 
сигурно 20%, jop стаиовпиштво no пачелима урба- 
ппзацијо друштва оволуира na градском живљу 
померајући однос онага na штету села. Ово ј(> нај- 
јаче маиифостовапо у Војводипи, где има највише 
napomana, a иСто тако и у Јужпој Србији. Што 
ое тиче Јужпо Србије, тај јаЧи прилпв маса у вароши 
диктован je мав>е оппм ошптим папротком који je 
одлучап у стварању градокпх nace-ma, више иак 
чип.еницом, да je парод na селу био угрожен услед 
чега je у вароши тражпо n палазио више у погледу 
јавне бевбедности. У колико je јавпа бевбедност 
na оолу јача, у толико te бити пормалппја и ево- 
луција на оелу с обзиром na ово питање. Прома 
томе у Јужпој Србији имамо рачунати ва извеоно 
време и оа појавом децептрализацпјо градова у 
кориот оела n ооооко огломорације у опште. Но то 
je једпо заоебпо питап.о. 

lipo него што пређем na попосредпо излагап.е 
п})илика na namoM селу, допуотито ми оамо j om 
поколико папомепа o питап.у пашег пореоког сиотема, 
у вези овог буџета. Ово у толико npe, jop то питап.о 
пико није додирнуо a ono je важпо у оваком погледу. 
Бићу кратак с обзиром na времо које je BOII иотекло. 

Гооподо, покојпи Лазар Пачу, бивши Мппиотар 
фпнапоија,   ипачо једаи  од  петко  способних људи 
Краљевино Србије, говорио je, да, ако би се инсти- 
туцнјо државе цепиле no п.епом пореоком систому, 
one се не би могле оквалмфпковати као демократоке. 
Ja исто кажем да ое права демократија и нрава ело- 
бода у екопомоком смислу речи, огледа ne Maii.e и у 
пореском сиотему којп једап парод пма т. ј. у иачину 
пакоји(!у раопоређени торотп прома привредпој опази 
групаи поједипаца, једпатема o којој uo да падугачко 
и птироко говорптн. Ha жалостто не могу овога пута 
да учиним.  Порески еистем наше државе nnje до- 
вољпо домократоки.  Он ne фаворизира у дово,љиој 
мери  екопомски малог и содијалпо слабог човека. 
Однос у коме стоје посродпп порези према пепосред- 
пима, најбољи je доказ за то. Ja бих само неколико 
примора навео овде. Ми имамо порез за земљпште 
предвиђен са 510 милиопа; na зграде, ку^арина 260 
милиопа;  предузећа,   радп.е,   самооталпа.  запимата 
и течевипе 200 милиопа; док ое порез од пеоамостал- 
ног рада предвиђа у суми 222 милиона дипара, ne 
рачупајућп порез na пословни промет,  који се no 
пачипу  појавллшап.а  и  панлато   успешпо  преноси 
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на самог консумента код увезеиих проиввода још 
на самој граници. Упадљиво je да иесамосталаи рад 
т.ј. чиновници и олужбеници ових врста, n.iialiajy 
222 милиона, више него сва самостална ванимања 
у виду непосредпе пореао. Једно питање које Cm 
било веома актуелно да нисмо за моменат у економ- 
ској кризи, али чим она буде прошла, у име Бога, 
то ће питање доћи на тапет и ми ћемо га хоћемо-пс- 
ћемо морати решити. Тако je даклс у оквиру самих 
непосфвдиих пореза. У односу на посредне порезе 
социјална неправичиост je много већц. Господо, да 
видимо како стоји у другим државама одпос иепо- 
средних пореза према непосредиим. Приблиншо 
у Француској су два пута веће посредие порезе од 
непосредних; у Немачкој једаипут; у Италији je 
један и no; у Белгији су посредие порезе исто толико 
колико и непосредне; у Чехословачкој три и по; код 
нас три и no a само у Румунији 4 пута већа. У Ен- 
глеској су 2 пута маље посредне порезе од непосред- 
них. 11рема томе ако бисмо ценили смисао уетанова 
друштвених и no томе, и подитичку демокрацију no 
систему пореском, онда бисмо, морали признати да 
je у Енглеској демокрација најјаче изражена у овој 
социјалној правичности. Ми смо иародне масе не- 
сразмерио оптерстили посредним порезима. Ми ото- 
јимо у том погледу, господо народни посланици, 
међу државама на првом меету, тако да се правичнији 
порески систем намеће као прека потреба. Несумши- 
во je да се ова ствар мора решити, и ако нам баш за 
моменат тешка привредиа криза налаже многе об- 
зире нрема привреди и фипансијама уопште, али 
чим се прилике мало стабилизују, ово питање мора 
се правичније решити. Нови пројекти које ће Влада 
поднети, као и оне које je веК поднела, паговештај 
су преокрета и na тој страни. 

Господо, најважније nnTaii.e код нас je питаи>е 
нашег села. Услед кратког времена ja се морам огра- 
ничити с.амо на неколико података и ако само питање 
тражи да се o њему дуго говори. lio површини у 
нашој земљи додази на области: пасивне 36,5% це- 
локупне површине на области, средње руке 19,2%, 
на области активне 44,5%, a no броју становништва 
отпада na области: пасивпе 31,5% житеља, средње 
руке 19,1% , активне 49,4%. To значи да у пашој 
држави једна добра половипа мора да храпи другу 
половину стаповпика. Из тога као и потребе нашег 
даљег папретка ресултира потреба увеличавања 
жетвених припоса да би се наша земља, апстрахујући 
моменталпу пезгоду, могла да оспоооби и за сопстве- 
ну — добру иехрану и за јачи експорт. Г. Коста 
Поиовић, један од најбољих агронома у пашој држави, 
за кога ja верујем да he ући у Иривредпо веће, ne 
хотећи тиме ни у колико да прејудицирам одлуке 
ове врсте, показао je на један згодан пачип, гра- 
фички, у виду броја класова пољопривредпу интен- 
зивност појединих земаља у одиосу na пашу Краље- 
вину. Претпоставио je Холапђанипа који држи 10 
класова, Чехословачка која држи 6 класова, до- 
кле југословенски сељак држи једва једап већи 
и један мали клас, што симболички претставља nam 
минималпи жетвени принос. Ако узмемо да je npo- 
изводЈћа у Холапдији 100, опда je у Чехословачкој 
5876 a наша тек 18,1. A сад, господо, давидимо како 
стоји ствар у погледу просочиог припоса у Југо- 
славији од 1 хектара, који je изпосио у 1920 години 
— 8;17 товара, 1921 - 9,52, 1922 - - 8,27, 1923 - 
10,84, 1924 — 9,26, 1925 — ll,83j 1926 — 11,61. 

У Бачкој je Пеција пробао и уопео јо да добије 
жетвепн принос у 1927 години и то за време сутпог 
лета 25 товара no хектару, a једап насељеник у Сро- 
му успео je да добије 24 товара. To je исто успео и 
Коста Поповић у Мачви са п>ему својствепим разу- 
меваИ)ем. Значи да постоји апсолутпа могуНност 
добијан>е већег жетвеног прииоеа у нашој држави, 
ако Cm се само вршила радионалиа производња, која 
пам данас апсолутно недостаје. Ето врло важпог пи- 
таи.а, мпого важпијо од истраживања односа у коме 
с.тоје Срби u Хрвати у Влади, a које питаљо иптере- 
сује како Србина тако и Хрвата, a исто тако и брата 
Словенца. Ми скроз перациопалио обрађујемо по- 
љопривреду, a исто тако перадионалпо и тротимо. 
Главни савез земљорадпичких задруга приредио je 
npe рата анкету која je дала врло интересантпе ре- 
зултате. Утврђено je да они који имају од 0-1 хек- 
тара землзе сами троше 89%, a продају 11%. Дакле 
минимум од опога што се може да уиовчи. Дал^и су 
подаци ови: они који имају 1 -2 хектара троше сами 
81% a продају 19%, од 2—5 хектара троше 80% a 
продају 20%, од 5—10 троше 79 a продају 21%. 
Од 10—15 хектара троше 78% a продају 22%. Од 
30—50 троше сами 68% a продају 31%, од 50—70 
хектара сами трошо 59% a продају 41%. 

Kano стоји статистика Швајцарске, једпе брдо- 
вите земље, која je далеко од тога да има повољне 
услове које има Југославија. У и.ој na површипи од 
3—5 хектара потроши сам сељак 33% a прода 67%,, 
од 5—10 хектара земље потроши 28 a прода 72%, од 
10—15 потроши 28% a прода 72%, од 15—30 no- 
троши 21% a продајо 79%, од 30—70 потроши 16%, 
a прода 84%. 

Наш селЈак не зна за рациопалпо газдииство у 
опште и ту je паш проблем npe свега; on пезна за 
вештачко гиојиво и рациопалпе методе, које би га 
оспособиле да има већи жетвени припос. Ирома 
лодацима објављепим у „Нашом селу" исти Савез 
аикетом je утврдио npe рата, да na 100 земљорадника 
код nac пемају: 20 овоје земље, 50 довољно земље, 
30 стоке за вучу, 32 свиње, 46 оваца, 41 плуг, 57 
кола воловских, 72 кола код.ских, 18 немају куће, 
60 купују храпу, 30 иотроши сам што произведе, 
18 купују храпу још од Митрову дне, 72 немају здраве 
станове, 30 не осветљавају стап никако, 12 служо 
лампом без стакла, 38 немају кревета, 20 пемају 
етола пи столице, 70 пемају Taibnpa, 8 пемају пећи, 
37 ne једу пикако или ретко месо, 12 ne користи ни- 
када лекара, 92 не купује кн.иге, 97 ne купује новипе. 

Господо, ако ово нису поражавајући резултати 
o животу пашег сељака, ja ne зпам где би ие onu 
могли да пађу. Ja особито изпосим ове податке да се 
види у каквој заосталости живи nam сељак и да се 
види где je проблем питаља у садаши.ици. Ми морамо 
да се бацимо na ово поље рада са разлога одржаваи^а 
малог поседа нашега села. Мали посед код иас до- 
био je Кумановску битку, тај мали посед добио je 
Брегалничку битку, паше село малог поседа изво- 
јевало je наше победе и одвело остварењу велико 
идеје пашег пародпог једипства. Ono je дало поред 
пациопалие и политичке слободе пашем пароду; 
ono се и данас јавља као моћан стваралачки фактор 
na свима пољима. Мали посед има и сва преимућ- 
ства, a показује се и у пајиовијо време, попед свих 
теорија, које му одузимају зпачај, да се мали посед 
утврђује. Велики руски научпик, проф. универзи- 
тета  у   Москви,   Чајанов,   објапш.ава  преимућство 
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малог поседа овако: „Уврок ономе пс лежи у тех- 
ничким преимућствима малог поседа, већ у екоиом- 
око-социјалиим особитостима, које се јавл.ају у ка- 
рактеру једие приватие приврпде, у којој ее производ- 
jf.a обавља помоћу породице бев употребе иајам- 
иичког рада". 

Иациоиални окономи испитују претежио капи- 
талистичку производ11.у и капиталистичку привре- 
ду. Пационална економија не испитује односе 
сеоског газдиштва у обиму a na начин, пако 
je то диктовано животннм потребама самога села. 
A, господо, ми ако хоћемо да наше оимиагије за село 
и сељака не буду оамо длатонске, него да радимо 
стварно и предаио за село, ja бих желбо, да ова Скуп- 
штина још код овога буџета, роши п учиии оно што 
су већ урадили Руси, Иемци, Швајцарцм и други 
народи: да створимо један институт за испитиваи.е 
сеоског газдинотва и села у опгате с обзиром на и>о- 
гове иривредне и социјалне потребе. (Одобравање 
м аилауз). 

Господо, испитиваиЈем села, ссоског гаадинства 
и одиоса на селу у опште мора бити предмет нашег 
нарочитог стараља. Не можемо се заваравати више... 
(Један посланик упада: Па имамо Привредно веће!) 
Привредао Belie има за моменат други задатак, a 
ово би био специјадан институг, посвЛвн само по- 
љопривреди. Из Привредног веКа може да се оргаи- 
оки развијс једиа институција, једап институт и за 
специјално испитиван>е прилика на селу. 1)Оље je 
да се те устаиово створо невависно од свега чимо 
бисмо учипили први корак да на место платонских 
симкатија урадимо и нешто стварио у погледу струч- 
ног HoniirtiBaiBa села. 

Данас у Лмерици иостоји парочига иаука т.зв. 
рурална еоциологија, која се бави испитиваи.ем села 
и сељака. Руои су врло много урадили на томе пољу 
и они предњаче код исштшаља. вемљорадње. У 
Швајцарској ностоји врло добро уређеи Лауров 
завод; у Ирагу постоји завод који со зове Иољопри- 
врсдии завод за рачуноводство и газдоваи.е; Мо- 
сква има одлично организовану ииституцију: Истра- 
живачки институт за аграриу економију и аграрну 
политику. У Прагу завод има 4 одељеша: 1) Одељеље 
за ки.иговодство, 2) Одељел.е за испитивањс по- 
троптае у гавдинству, 3) ОдељецЈе за иопитива1г>е 
цена оељачких производа и намирница и 4) Оде- 
л^ење за иипитиван.с утицаја аграрне роформе на 
пољопривредпу производњу. 

Па и код нао се чуо у редовима стручљака глас 
за   оснивал.с   једно   такве   устаиове. 

Ha конгресу наших етручних претставиика 
пољопривреде у 1028 годиии донета je једна розо- 
луција,  ко j a гласи: 

, Да би се омогу1шло испитиван>в и усавршаваа.е 
организације ееоских газдпистава треба ооновати 
завод за испитивање окономских и социјалиих пи- 
тања у пољопривреди... 

„Треба га организовати тако, да ужива uo- 
требпо повереи.е пољопривредника, који he с ц.има 
оарађивати и да л>егов рад и резултати буду оси- 
гурани од нежељсних утицаја". 

Ja сам у толико махова писао, да у нашој др- 
жави, где има 80% сељака, )1емате ни једно тело и 
ни једног државног органа, који се специјално бави 
испитива11>ем села и сељака. Миниотарство грађе- 
вина, које има оргаиизацију рада и службе за ре 
гулацију градова и осталог, mi једног чиновника пема 

који се бави рогулацијом и испитивањем техничких 
одпоса на селу. И ако хоћемо, да иаше симпатије у 
иотини не буду само платоиске, морамо приступити 
(■.тваран>у ових институција, које ke одвести тто 
правнлпијом испитиваи.у села и сеоских прилика, a 
затим и фактилком побољшању односа на селу. 
(Лплауз). 

Господо, ми морамо да радимо иа наслону na 
село и неисцрпне снаге сељака, јер све главно што 
имамо у иашој држави, можемо pehu, да je дело се- 
ла. Ja ие претерујем, кад кажем, да су код nac гоа- 
ђаноки сталежи дали релативно мало, a у културни 
биланс Срба као и Југословена у оптте вароши унооо 
врло мало. Село je дало нациоиалне слободе a тако 
исто доиело je вароши на тањиру п политичке сло- 
боде.  Код nac je овљак бно творац иашо државе  it 
иосилац државне мисли кроз све историјске периоде. 
Кроз цео средпзи век na a све до данас биле су и 
остале najne државе чисто сељачкв, као што je била 
сељачка држава и код Хрвата  и код   Словепаца. 
(Одобравање).  Зато што су паше државе  биле  ое- 
л.ачке, зато што je сељак   био носилац п>ених идеја, 
и српски  a хрватоки и словепачки,  зато су nanio 
државе биле јаке. У Бугарској војпичка олигархија 
била je репрезептант државе. Кад су изгубили битку 
na Трпову вели с правом уважепи историчар г. (]r. 
Стапојевић,   Бугарске  je  државе нестало.   Кад   су 
пзгубили  битку  na   Велбужду,   бугарска  влаотела 
иудила je целу државу Стевапу Дечансжом. Кад су 
пзгубиле битке na солунском фропту, бугарска др- 
жава била je потпуно зрела да пропадпе после је- 
динотвсне војнс капитулације која je за љих и овога 
пута отворила врата општем расулу. Срби су изгу- 
били битку na Косову пол.у, али je држава и после 
тога  живела  скоро  јодно  столеће.   Иосле   Одисеје 
албапске живела je у истој свежипи; и држава;  и 
државпа мисао. 

Ta наша преимућства су у сили факта, да je nama 
држава сељачка држава, и да je тај жилави еељак са, 
својим гаравим рукама, спажпим плећима и јаком ра- 
спом свешћу Molian чипилац, који je омогућио и омогу- 
hnhe увек да паша држава буде стално јака, спажмл 
и напредпа. (Одобравање). 

У Хрватској оргапизације хрватских сељака 
захваљују за своје постојање и MOII утицаја тра- 
дицији још од Матије Гупца. Taj мудри сељак успво 
je да у Стубици преко простог сељачког стратега 
Грегорића оргапизује 20 хиљада сељака и да их кре- 
ne протих Фрање Тахија и п.егове моћпе олигархије. 
И ne само против Јвега, — већ као што каже смело 
професор Шишић - na тој страпи био je и Зрињскп, 
опевани јупак са Сигета, затим разпи (^рапкопанп, 
Ердеди и други претставпици власти и властеле. 
Велики хрватски јупаци, просте хрватске масе раа- 
виле су у 16 веку заотаву своје слободе у борби , за 
старе правице". To су светле страпе у историји борбе 
хрватских сељака под Матијом Гупцем п Грегорићем 
које n данас изазивају дивлзеше према сељачким 
претцима. Сељачке масе са истим мепталитотом и 
схватажем као што су и паше, ношене у своје време 
мислима и гепијем бесмртпог Карађорђа, дају у 
својој истоветности традиција, тежња и мисли нај- 
јаче залоге за одржање вечне слоге и љубави Срба и 
Хрвата. Нема разлике и ne могу постојати, сем оних 
који се вештачки стварају, између паших n хрват- 
ских сељачких маса. И мени je врло ^ао што у npo- 
цесу иашег зближаваЈ(>а и амалгдмисања које je отпо- 
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чело нисмо могли још јцче да зблшкимо иаше хрват- 
ске и српске сељаке тако да сваки уздрхти при ио- 
мнсли у издајиичком покушају да нас у ма коме виду 
дели. И да смо тај процео зблпжаваља, ујед1111>сња 
и амалгамисања, првеиствено сељачких маса, тај 
конструктиван рад у стварашу јсдне колективне 
BOJfae раније обавили, онда се не би могли да чују 
овакви говори у Скупштини какве смо чули у облику 
непосредног конструиоања односа (^рба, Хрвета, 
rta самим тим не би се питало да ли у Влади имаједан 
матве или више од хрватских Министара, него бп се 
тражио лек на другој страни. И зато, што je паш се- 
л,ак коиструктивна снага у цроцесу међусобног 
вближења и снажења државо a једипства, зато јо 
Onaj, који je шшугурисао данашње стање, naui иа- 
родни Крлљ, изговорио речи, којо треба да буду нама 
свима увек у свежој успомени. On je написао у књи- 
зи „Наше свло",коју сам иедавио издао, ове клаеичне 
речи: „Кроз све мучне периоде иаше историје село 
je било и остало будаи чувар националне тековиие 
u мзвор снаге у овим лепим изражајима народиог 
генија. Радпти у правцу културног и привреднох" 
подмзаиЈа пашег села уз строго чување iheroBor на- 
ционалпог карактера, зиачп одговорпти дужностима 
еадашњости и потребама нашег здравог и успешног 
развијања у будућности". 

Оиа традиција која нас je опајала, и Хрвате и 
Србе, one велике вође, који су гинули за нашу идеју, 
ona сељачка мисао која нас je водила ка иашим по- 
бедама уз наглашавање еела и сељака, ето то je 
валога да ћемо се ми Срби и Хрвати наћи на истом 
терену п фактички остварптп идеју иашег потпуног 
братства. Ja мислим да je село иајконструктшшије 
олсмеиат у том процесу иашег зближеља и зато тре- 
5а апеловати на ову живу, неисцргшу, елемелтарну 
снагу, која je кадра да уиншти еве оно и све оне којп 
сг стављају н.ој на пут. Зато je рад за подизан>е села 
уједно u рад за подпзаие свеукупног нашег народа. 
шегове културе и iberose лепше будућности. (Лплауз). 

Ja морам да завршим свој говор, јер je време 
говора одавно иотекло. Хтсо бих да искористим 
OBV дебату и да при завршвтку учишш јодиу папо- 
меиу o ствари o којој Ue говорити у специјалној 
дебати код МинистарствЈа, социјалне политике и на- 
родног здравља. 

У низу мера које смо предузели да побољшамо 
социјалне прилике нашсг народа, ja морам са задо- 
вољотвом да истакием заслуге Рокфелорове мисије, 
чмје   je   седиште   у   1[)ујорку. 

Велики амерички добротвор Рокфелер руково- 
дио се најплемеиитијом тежњом помагања невољног 
човечаиства и допринсо у пајјачој мери љеговом 
оздрављељу на начин што je створио у иеторији до- 
брочинства јединствени фонд од (13,000.000.000) 
тринајест милијарди дииара, из кога су до данас по- 
никле многе здравствене и културне уетанове свих 
размера и врста. Благодети тога фонда осетнли су 
готово ови народи света којп овоме добротвору ду- 
rvjv највећу захвалпост, поштовање и љубав. 

14 naui народ пма да захвали племенитом да- 
роваоцу на великој помоћи која, према извештајима 
самога фонда, износи од 1925 до краја 1930 год. око 
(20,000.000) двадссст милиона динара, од које суме 
долази иа Београд и остала места око 8,000.000, 
осам милиона динара, иа Загреб (12,000.000) дваиа- 
јест милиона динара, a остатак суме до горњсг шиоса 
идс  na остале дслове паше  Краљсвине.  Овако ве- 

лика евота дата je нашем пароду од високог дароваоца 
за лодизање здравствспих и културних установа, 
чиме je творац фонда Рокфелср заслу?кио свако 
цризнање  и хвалу нашег народа. 

Мени je мило што ми je пала у део та реткачаст 
да као народни посланик на оваком видном месту 
у нашем Парламенту и пред целом јавношћу будем 
екромаи тумач велнке захвалиости, коју дугујемо 
на првом месту Рокфелеру a тако исто нлеменитом 
амерпканском иароду чијег смо великана, бесмртног 
Вашингтона, прославили ових дана у колективиом 
изражају иаше љубавн и пажп.е. 

Племешггост која je кроз Рокфелерову фонда- 
дију омогућила да се Краљевини Југославији као 
таквој стави на ра«'положење сума у тако великом 
изнооу учвршћује нас у оном лепом уверењу које 
смо увек имали и иначе према хуманивму америчког 
иарода и Јвеговим племенитим ипицпјативама у ко- 
ригт слабих и певољинх. Ta племеиитост у читавом 
ппзу других које се изливају na добро човечаиотва 
и са традициоиалном љубављу Лморикапаца за ствар 
општег ирогреса, иаилази на нарочито равумевање 
и респект код нашег народа који je, идући кроз нај- 
теже фазе живота у борби за своје ослобођењс, увек 
давао израза свога пијетета и суие захвалпос.ти према 
свима оиима који су му ма какву помоК указивали 
na било материјалпу шга моралну; 

Подвлачећи попово вначај акта ове ретке чо- 
вечпостп it искреног пожртвовап.а Рокфелерове (jion- 
дације, ja уз захвалттст везујем и паде да he иста фон- 
дација, аналого помоћи другим зомљама, и у будуке 
вршитп своје благотворне утицаје na one устаиовс 
иашо земље чије je одржаи.е и рад у пуном складу 
ća ннтенцијама племенитог дароваоца и његовсш 
пепоколебљивом теж11>ом за пс^ољшање зд])ав(,тве- 
них и културппх односа свих парода света. Ова 
племенита идеја озпачава ne маи>е зближење наррда 
путем солидарпости којој Американци дају иаро- 
читп смиоао једпом хумаиом акцијом и са њима свој- 
ствепом љубављу за отвар невољних. 

Сматрао сам за своју дужноот да ово истакнем 
na данашњој седници Парламвнта, ово у толико upe, 
јер je целокушш помоћ била памењепа Југославији 
која уме да буде према сваком благоДарна, 

Гооподо, ja бих имао и o многим другим питањима 
да говорим која су у тесној вези са буџетом, али с 
обаиром na краткоћу времена ja морам да вавршим 
свој гово]). У специјалној дебати имаћемо прилике 
да се мало mune позабавимо u осталим питањима. 
(Бурно одобравањо n Лљескање). 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Реч има na- 
родпп послапик   г.  Витомир   Видаковић. 

Витомир Видаковић: Господо и 6palio! Када сам 
полазио овамо и овај високи дом, ja сам се ooehao 
веома радостаи, веома усхићен n ca пупим срцем 
дошао сам овде. Али извеспе ствари, извеопи до- 
гађаји у Скупштиии створилп су у мепи неку братску 
пелагодпоит, o којој ja хоћу, upe пего што пређем 
na коикретиа питаља, да кажем пеколико речи. 
Ja верујем n осећам да те појаве ne долазе из ду- 
бипе, ne из каквог система, већ из нашег сапгви- 
пизма,  пз паше каприциозпооти. 

Ми смо у Србпји pannje имали оличјшх појава 
у већим размерама и у већем степену. Ja се осећам 
one нолитичке борбе кад смо једпи другима паба- 
цнвалп тешке грехс, када смо једпп o другима го- 
воршш  врло тешко са ошуживаљем.  али доциији 
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догађаји и доцнији ревудтати показали су да су 
сва та оптуживаЈБа била неоснована. Једна партија 
оптуживала je другу, да je конзервативна, да je 
водила политику наслоиа на ту a ту државу и тако 
даље. Међутим, браћо, ми смо видоли да je цело- 
купни политички живот малеие Србнје имао ,ireiiiix 
резултата и показао својих успеха. 

Ja верујем да смо ми сва три племена јсдие 
крви, јсдаи народ, једмог осећања, једне диепози- 
ције, једиог менталптета, na због тога тшесне појаве 
којс се моментаио дешавају на другој страни чиме 
једиу нелагодиост, која иам пада тешко на срце и 
душу. Ja мислим да то не 6» требало узимати тако 
тешко u да треба разуметп етвари онако какве оу. 
Ja сам имао част да будем na Солуиеком фроиту у 
југословеиекој дивизији и видео сам, да смо ми и 
ио јунаштву и no карактеру и no врлинама, и фп- 
зичким и моралним и духовпим једно, a као такви 
морамо бити једпо и хоћемо да будемо једно. To je 
nam аксиом, то je догма. Зато треба братски да 
пдемо у ствари и да сарађујемо на овом велпком 
делу нашсг уређен>а и консолидовања паше миле 
п драге Југославије, ваједничке наше куће која 
пам омогућује да можемо заједнички стати у ред 
осталих великих парода под зграду једног великог 
Uora, заједпичког оца великих и малихиарода. Зато, 
браћо, треба да разумемо те ствари тако и да веру- 
јемо, да због пропорције пећемо долазитп у сукобе, 
јер je овдо главно интерес народа, a појсдипи прваци 
и главарп народпи na часовнику иеторије од дапас 
су до оутра, .али остаје парод и л.егове велике те- 
ковипе, na којима морамо сарађивати мајиптепзив- 
пије и братски, јер су остали народп nac претеклп 
и измакли етотипе година пред нама. 

Господо и браЈто, сад ћу да учиним пеколико 
папомена o извеоним стварима које су у вези са 
самим буџетом. 

Инвалидско питање то je једпо деликатпо пи- 
таи>е; инвалиди оу nam пародпи попое, иаша теко- 
вина и пајзаслужпији људи који гу учинили велика 
дела. To je управо пвето питање, a ono je запостав- 
л.епо, o 1вему се ne води довол.по рачуна. Мзвеспе 
ствари говоре да инвалиди пнсу na онаквом стараљу 
како заслужују као људи којп оу своју крв, гвоје 
руке и nore, своје очи дали за слободу народа и за 
љегове високе циљеве. 

Молим вас, браћо, обавештеп оам да се na npo- 
оуде инвалидске чека na дугачко, још од 1 јапуара 
1930 годипе или код нижег или вишег ипвалидског 
суда. Преглед тешких инвалида врши се сваке ro- 
jene као да ће им руке и ноге попово израети. До- 
возе се или доносе у невреме, кад je велика зима 
и врши се преглед тих ипвалпда као да he се опи 
успособити за мањи проценат. Налазим да би при- 
ликом регрутације требало извршити нреглед тих 
ипвалида; кад регрутпе комисије буду излазиле у 
дотичпа места ради регрутације војпика. Многи ипва- 
лиди изгубили оу због цепзуса порезе ипвалиду. 
Цепзус порезе за ипвалиду треба прошнритп у њи- 
хову корист, a § П8 Закопа o пепосредпој порезп ne 
нримењује се, a on каже: „Иорезе ће се рачуиати код 
ратиих инвалида ona коју су плаћали у време њи- 
ховог ocanalieiba" код породица и задруга рачуна 
се ona пореза коју су плаћали у моменту смрти 
onora лица од кога доводи право ипвалиди. Л мс- 
ђутим, господо, узима се цензус од 120 дппара no 
повом пореском закопу. Ja држим да je то високи 

цензус n да бп га требало (пустпти још ниже, да би 
већи број ипвалида могао добити инвалиду, јер она 
није пи ипаче великн, ona варира од 12 дипара ме- 
сечпо na na впше. Зато молим да дотични Г. Мини- 
CTŠp нзволи наредити или нарочитој комиоији или 
пека образује једну апкету да се прегледају сви 
наши инвалидски судови и да се види колико има 
тих пресуда пеизрађепих или израђепих a ne пре- 
датих, a пма примера да се ne предају no неколико 
месеци. 

Даљс, господо, долази једпо друго питаље. To 
су санитетски прописи o школама. Ти прописи o 
школама прописују да треба уз школу и код школе 
подизати пајсавршепије устапове треба подићи ку- 
патпло, учиопнцу и друга оделеља оа нрописпом 
кубатуром и хигијеиоким условима ит.д. To су хи- 
гијенске школе у правом смиолу западњачких школа. 
Међутим, браћо, паше школс су сада у мпогим ме- 
стима, no сеоским кућама, a да се оваквс школе 
подижу потребна су огромпа сретства. Да се подигне 
једпа школа према оваквим прописима закопским 
требало би утрошитн за школу се два оделења шест 
до седам стотина хиљада дипара, a je ли то сада 
могуке. Међутим, браћо, ми пемамо тих сретстава да 
ео те и такве школо оада одмах могу подизати. Нужно 
би било ублажити те закопске мере иако су оне 
идеалпе, да се за неко време може донустити и одо- 
брити да ее школо подижу н са мање хигијепских 
услова, како би ое према приликама недостаци могли 
попово урадити. 

Даље, господо, имам да помепем и o закону o 
трошарини, Трошарина je код nac остала из доба 
окупације, колико се ja сећам и ona je примљена 
веома тешко, са тешком нсихозом. Међутим прерада 
шљиве je код nac једпа привредпа грана, један извор 
народнога опстапка и тај привредни извор опоре- 
зоваше ne само na земљарину пего и na нлодове. 
Зато палазим, да би овај закоп o трошарипи требало 
укинути ii од трошарипе ослободити випо n ракију 
и то у толико npe што су шљивари пропали са 50% 
—60% и треба олакшати људима, да би ову привредну 
грапу даље подигли, да би шљиваре обповилп, јер 
he доћи време кад ћо суха шљива имати свој про- 
сперитет и онда разуме се мање he се ракије про- 
изводити. Колико je мспи познато сваке годипе тај 
фискалпи рачуп подбацује и пеуспех се изазива, јер 
се шверцовање шири све више и вишв и они људц 
који су честити домаћипи, који су исправпи и, ти 
су се људи често пута заборавилп, и у већипи слу- 
чајева постали су шверцери. У пашим крајевима 
врши се шверцоваље 90% и пема те силе која би то 
могла зауставити. Није постигпут ни васгштии ре- 
зултат са ограничешем производње алкохола, j ep 
даиао се више троши алкохол него када je била 
слободпа продаја, јер овај продукат при оваквим 
прилпкама преставља пеку вредност. 

Сем тога машшулација око продаје и куповине 
no овом Закону je врлотешка и незгодна. Кад хоће 
пеко од ималаца овога артикла да отера извеспу 
количипу na пијац, ради продаје, мора ићи у on- 
штипу да узме пропратницу, колико ће терати и 
које јачипе. Кад дође na пијац извештава Финансиј- 
ску коптролу o доласку, a кад прода, извештава 
коме je продао и зове финанца да премери јачину 
н ако јачина ne буде оиаква, каква je записапа код 
општинс, пастаје спор и пезгодиа снтуација за про- 
давца. AKO се обрачуп o плаћању ne сврши до пода 
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дана, не може се изручити дотична течност зато, 
што после поднс финансиске власти ие примају пов- 
чане приходс a иаручити се не може док се ио ио- 
каже признаница o трошариии. Л још je тежс и 
дуже то све ако су фиианси отпутовалц куда no 
своме послу у срезу. 

I [родаваоци морају водити регистар на сваких 
литара и кад продавац издајс рачуи, треба да се 
исти овери код Финаисијске контроле a од купца 
мора  узети потврду o продаиом пићу. 

Некада се пред вратима код фиианса чека ио 
2—-3 часа a кад су пазарни даии и када такови про- 
давци имају no десетак купаца, оида треба један 
од момака или сопственик радњс да стално иде 
да одлааи и долази и оверава рачуне око те мани- 
пулације код поменуте контроле. A сво je то, господо, 
једна огромна незгода за дотичне послепике, који 
су  и  иначе тешко порезом оптерећепи. 

Даље, браћо, у иашим крајевима има велика 
количина јабука. Тако иа пр. на пожешкој пијаци 
извезено je претпрошле године око хиљаду вагона 
јабука разнога квалитета. Кад има цена на домаћим 
и страним пијацама, те се јабуке уновче, али као што 
je било ове годинс, јабукс остаиу непродате, јер се 
на домаћој пијаци не могу уновчитп, a чскају на 
извоз, a извоза нема, a немају се где оставити. 

C тога je потребно, да Министар привреде обрати 
нарочиту пажњу на ову привредну грану нашега 
краја, која се са успехом развија. Иотребно би било 
да и држава нарочито субвенционира подизан.о фа- 
брике за прераду воћа у Пожеги. 

A за сада би било потребно подићи хигијенске 
магацине за остављаље у њих нашег воћа и наших 
јабука. Ha тај иачии ми би за зимску камиаи.у и 
пролстну потрошњу могли да искористимо наше воће, 
a не да за страно воће дајемо 3 —40,000.000.— ди- 
нара годишње. Ja бих на крају молпо да се са ре- 
гулисањем сељачких дугова похита што пре, јер со 
треба бојати пасивне резистенције у плаћаљу тих 
дугова, a та би појава била заразпа и могла би 
одјекиути и на друге  врсте плаћаља. 

Затим бих молио да се осушени воћари ослободе 
од катсгорија у које су категорисани приликом ка- 
тегорисаља земљишта; било би потребно да се они 
ослободе тих категорија јер су те категорије воћа више 
од категорија земљишта иа коме je воће засађено 
односно Bohe je у вишој категорији земљишта, те би 
осушеие воћаре требало превести у нижу категорију. 
Најзад бих молио да штампа добије већу слободу и 
шира права те да се извесне ствари могу саопштавати, 
разуме се у границама закона, у границама државних 
интереса, у границама реда и поретка, који овај 
режим и наша отаџбина морају одржавати у инте- 
ресу кбнсолидоваља, све до времена када буде мо- 
гуће да се штампи да потпуна слобода. Са тим на- 
поменама, господо, изјављујем да hy гласати за 
овај  буџет, и дати своје поверење Крал.евској Влади. 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Има реч 
народни посланик г. Младен Лисавац. 

Др. Младсн Лисавац: Господо народни послаиици, 
ja држим да наш народ и наша држава пролазе кроз 
три епохе. Прва je епоха, епоха народног ослобо- 
ђеша и уједињења. Ta се епоха завршила 1 децембра 
1918 године. Друга je епоха ова епоха у којој ми 
живимо: епоха иародног и државног сређивања. 
Трећа je епоха она епоха која нас чека. Неки 
ће  je доживети, a мала je вероватноћа да ћемо je 

ми  старији   доживети  —  a  то   je  епоха  иародног 
развитка и уиапређоња. 

Госиодо народни посланици, како je ирошла она 
прва опоха — то сви знамо. У овој другој епохи 
нашпла смо иа велике вапреке при сређивању нашег 
државног u народног живота. И ту бих могао раз- 
ликовати две етапе, и то прву етапу, која je тра- 
јала до 6 јануара, и ову другу етапу, која и дан- 
даиас траје. Сметње које су се чиниле у првој етааи 
долазнле су од људи који су онда били у скупштани 
и који нису могли да изведу оио што су требали да 
изведу. Ви их познајете који су то бшга, и ja iietiy 
да их овде лично набрајам; алн држим да je много 
од љих ушло у скупштииу и примило се тога посла 
да сарађује на општим пословима за народ и државу, 
a нису били за то способни. Ти људи су имали можда 
само амбиције, или можда само уображења, али 
праве спреме и правог родољубља није било. Данас 
су друге прилике. Данас имамо сметње од прилика 
у којима живимо. Данас можда од људи не би било 
никакве сметње, али од прилика у којима живимо 
има великих сметњи. Ви ћете ме питати: Ha какве 
су то прилике ? Сваки je од предговорника истицао 
те прилике. To je крива. Ja се нс бих овде много 
задржавао иа тој кризи, али нисам опазио да се код 
те кризе праве разлике. Има двострука криза. Једна 
je криза свстска криза, a друга je криза иаша домаћа 
криза, иаша криза, коју само ми прекужујемо и 
нико други, можда, у целој Европи, сем, можда, 
балканских држава, у које ja рачунам, разуме се, 
и Бугарску и Румунију. Ta иаша домаћа криза мпого 
je опасиија него она светска криза; јер од еветске 
криве би се паш народ могао доста брзо оноравити 
ради тога што je no себи ca малим задовољап, и што 
уопште не тражи мпого и што бисмо имали у руци 
сретства да ту вашу кризу преживимо тако, што 
бисмо се од увоза брапили, као што се брапе друге 
државс од пашег увоза у њихове земљс. Друга je 
ствар та иаша унутрашша криза. Оиа долази отуда 
што код nac има нечега што код других, иарочито 
западних и ссверних држава, нема. Л то je да je 
наш парод и наша држава, од 1919 год. na на овамо, 
да je наш сељак у тој држави био потпупо без дуга, 
ради тога, што je, услед велике ипфлације, настало 
то, да су његова дотадаља предратна дуговаша то- 
лико ниско спала, да je управо смешпо било гово- 
рити o пском задужењу. Ko je био у крајевима npc- 
ђашње Аустро-Угарске дужап 100.000, тај je, одмах 
после ослобођења, био дужан свега 1000 динара, јер 
je, услед инфлације, толико спала вредност новца и 
управо и самог дуга, да со може рећи да je он био 
потпуно раздужеп. Међутим, за кратко време, за 
врло кратко време од 12 година, — j ep шта су 12 
до 13 година у животу једног народа — ти исти се- 
л)аци, који нису били ништа дужии, толико оу се 
задужили, да даиао морамо озбиљпо миолити o томо: 
како ћемо тога сељака раздужнти; како ћемо га осло- 
бодити овог дуга у који je on упао. 

Господо моја, ja нећу овде да наводим многе 
већ само навешћу најважпији разлог ради којих je 
паш сељак упао у те дугове. Први je разлог тај што 
су се услед стабилизацпје иаше валуте они дуговч 
које je он upe тога коитрахирао двоструко подигли, 
тако да се on, може oe рећи, преко ноћи два илн 
три пута више задужио иего што je бцо upe тога. 
Јер ако je 1920, 1921 и 1922 године иаших сто ди- 
нара равно било 3, 4 и 4 и no швајцарских фрапака 



118 XVIII РЕДОВНИ САСТАНАК — 3 МАРТА 1932. 

онда je у време кад се почсо новкц стабилнзирати 
тај псти човрк који je узео 100 динара, био дужап 
9 швајцароких (|1ранака a ие само четири. To je већ 
двоструко или троструко веће задуже,п>е, и то без 
његове кривмце. И друго, услед тога што je био 
двоструко дужаи, a иије могао na време да пдаћа 
камате, omi који су му давали новац иочсли су 
дизати камате те je тако оиај који je контрахирао 
свега са 7 до 8%, добио на једанпут рачун са 10, 
15 и 24%, To je тако раиидио напредовало да ои 
mije био у стању од тих камата да ое ослободи, јер 
mije имао шта да прода, a ако би и продао, еве je 
то упола или у трећииу мап^е вредело него онда кад 
je он своје дуговс коитрахирао. Треће, тај дуг радн 
тога je тежак што je његова пореза рапидио расла. 
Дакле, поред тога што je добио ввћу камату, што 
je добио дуили дуг, on je на све то морао плаћатп 
четвороструку и шестоструку порезу. Кад се ово 
све узме у рачуи, онда долази још н то, да je тај 
дужник био jom ii na незгодан начин задужен. Он 
je дуг свој контрахнрао на темељу мепицо, a меинца, 
морамо ирнзиати, није за сељака. Ои je морао па- 
зити на минут, на еа.т и иа дан да не би пропустио 
онај рок кад треба да плати меницу, да му меница 
не би отишла на гфотест, да не буде егзеквирав и 
да irc дође до продаје. Услед тога што je често до- 
л.азило до протестације и до иродаје, силни трош- 
кови су сс наиравили. Али mije само on упадао у 
те дугове. On je увек у те дугове увлачио и онога 
који му je жирирао, и сасвим природио, јер онда кад 
je ои тај дуг направио, тај je дуг био мали, изноеио 
јесвега једиу десетину или једну петинуц>еговеимо- 
Biine, тако да шеговпријатвљилин>еговкумнијеимао 
сумше данећемоћитај дуг отплатити. Међутим кадсе 
јсданпут потпише, више не може одустати од тога, 
п оида мора кроз неколико родина да плати 18, 
20 п 2-/i%. A кад се ово не можо да ппати, онда услед 
тог интереса и камате дође до тога да се за две, 
три илн четири годиие дуг утростручи или учетво- 
ростручи тако да онај који je био солвентан постаие 
инсолвентаи и не може да плати. Сад омо дошли у 
једио стање у коме се палази тај наш сељак. 

Ов je толико дужан да mije вишс у стаи.у да 
ii( илати овоје дугове кад би n цело своје uMaite 
продао. Госиодо моја, као што видите, томе човеку, 
којп je у ову невољу упао, мора се помоћн. Мора 
му се noMoliii не само ради тога што иеко може 
имати милосрђа "ero и радп тога што се то тиче 
једпог дела иашег народа, оиога дела који управо 
сачиљава наш парод. To je она основа, то су оиих 
80% нашега иарода на коме све остало почива и од 
кога еви остали живе. 

Господо, ви ћете pehu: 11a иа којп начип да му 
cc, помогне. Ja држим да иије тешко наћи начина за 
то. Рецимо да се тим сељацима љихова имаља Данас 
продаду, шта би од тога добилп љихови иоверноци 
који су осигурани па тим имањима ? Добпли би оно- 
лико, за колпко бп се то пмаи.е продало. Ништа више 
ne би орш добилп. Једиио још што би моглидобити, 
то je да томе сољаку не даду да даље живи, то јест 
да живи увек у страху, ако некад заради штогод да 
Le доћи иовериоци да му и то попишу и продаду. 
Разуме се да je то нешто, с обзиром na пачип и 
гтање како се оељак вадужио, иеправичпо. Непра- 
впчно je да човек целога века ne може да живи и 
да му се ne да прцлика да свој положај може попра- 
вити, да може боље ишветп. Дакле ja мислим да ono 

што дапае повсрилац може дооити да му се то можс 
п дати и na тај пачип да се сељачки дугови — a под 
сељацима ja ne разумем one који су куповали спа- 
хилуке, nero праве сељаке који су упали у дугово 
као Пилат у веру, -- дакле за те сељаке одредити 
лп^видацију тих дугова од прилике онако као што 
сепоступа, кад се пеко имал.е продаје na лпцитацијп. 
Ha основу правила пациопалне економије, једног 
иравила ко;е сам слушао још npe 50 годипа,кад сам 
елушао пародпу екопомију на упнверзмтету и кад ми 
je професор који ми je тај предмет иредавао, то je 
био Лорепц Штајпер врло угледни пационалнп еко- 
пимнста, казао: Запамтите гоеподо, да onaj кредит 
пољопривредни где каматпа стопа ne стоје у сраз- 
мери према земљишној ренти, тај кредит мора да 
убије земљорадпнка. Зашто ? Јер on гризе љегову 
земљу. On се ne надлаћује од опога прихода, о'д 
опога изпоса земљишта nero гризе земљу као пгго 
рђа гризе гвожђе, те и пајјаче гвожђе услед рђе про- 
пада. Тако иото бива и са сељаком. Још пам je onaj 
п])офееор увек наглашавао: Лко na испиту ne будете 
знади за овај закон, ви ћете na испиту пасти u мо- 
раћете га поново иолагатиради тога што je то једно 
од главних и осповпих правила народне економије. 
lipoTiiB тога ne сме се нико огрешити. Гоиподо, ми 
смо као ђаци могли пасти na исипту, али они кој и 
су требали пазпти да ne дође до тога да nam сељак 
na овај пачип ие постапе презадужеп, тп су моралн 
пасти опда кад će je то догодило. Разуме се не OBU 
данашши, јер су onu добили готову ствар, nero они 
]{ОЈи еу билп противу тога, a који нису na то пазили. 
Кад се, господо, пази na трамвај да пико не уђе ако 
су меета у Јвему попуњеиа п плати глобу од 500 
круна ако то учини, тробало je пазити и na то да 
лп пеко од сељака nehe морати да плати више IKM'O 
што може да издржи. 

Кад je та ствар таква, опда се поставЈва питаи.о 
na KOJU начин и i« којих сретстава можемо сеља,ка 
да раздужпмо. Није само довољпо говорити да сељак 
треба да ее раздужи nero треба и предложити како. 
llajiipocTiijii je пачнп да се пзрачупа земљишиа рента 
коју земљпште може да да, и да се од тога одреди 
извесан део за порез a други да се употреби na исплату 
дуга n n.iialiaibe камате, али само толико, колико 
земљиште може да издржи.-Земљиште ne моше да 
издржи више од 4% јер када би било више кроз 
пеколико годипа дошли би у стање које сељак не 
би могао да нздржи. Врло je добро казао један од 
г.г. предговорпика да, ако будемо овако оставила 
доживећемо то, да ћемо добпти кроз кратко време 
то етан.е да сва земља npelje у руке опих, који но 
обрађују земљу. Л оида др?кава мора да' се побрине 
да им земљу вратп патраг, јер мора рачупати да fee 
пмати пролетере земљораднике, слемеиат који je врло 
опаоан и на којп се ne може поуздати. (Одобраваље.) 

Кад се говорп o изворпма из којих би се то ре- 
гулисало, увек се почиље са тим да je то ипфладија. 
Каже ce' да инфлација mije добра и помни.е ое куда 
водн. Ми смо o ипфлацмји овде сЛушали само ово, 
да ћемо почети штампати namipe до плафона и да 
ће то бити ипфлација. Међутим, могу да вам ua- 
помепем један пример, да поред тога што се штампа 
државпи повац, ne мора бити инфлација. У Лме- 
рици 1862 годипе за време оиог великог њиховог 
упутраиинег грађапског рата ивмеђу северних u 
јужпих држава дошло je до повчапе потребе, n Се- 
веро-Лмерпчке Сједињене ДрЈкаве почеле су штам- 



СТБНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 119 

пати доларе којима су покривали своје новчане по- 
требе. rl"«i државне новчанице допше су 1865 године, 
18вП ii 1S67 године до тоги, да су биле ал пари са 
златом, зпачи да су без подлоге, бе.з покрића илатног 
имале вредност. И сами знате да je 1866 године дошло 
до рата између Аустрије и Пруске. Taj рат je довео 
до тога да су морале и овамо да се издају сличне 
новчанице. Издаване су у Аустрији аапирне нов- 
чанице, штацноте. To су биле петице и педесетице 
које су биле у оптицају од 1866 до 1901 године/И 
онс су биле ал пари са златом. Човек je могао за 
5 форинти п M новчића добити један влатан дукат. 

Златии дукат mije био иоиац него једиа роба. 
AKO сте имали 5 форинти и M новчића, пи сте MOI.III 
отиКи р[ купити један дукат, да дате поклои или што 
друго. To je трајало one до 1901 год. A шта je та 
Аустро-Угарска монархија са 312,000.000 форината, 
— што одговара 7.200,000.000 динара, ~ што je она 
заштедила за 35 годииа. Ja ћу да вам кажем. Ако 
уа.мете да ми данас за наш дуг плаћамо no 7% ин- 
интореса и узмемо да iianiii иапири коштају /i7 ди- 
нара, за 147 динара номиналних 100 дин., то 
значи да плаћамо добрих 15% на иаш дуг. Ta 
Аустро-Угарска морала би, да je толико пла- 
ћала no 15%, за 35 година, колико je код н.е 
трајао курс тих банака, платила 50 милијарди. 
Jop сам новац без интереса на интерес ивноси 
40 милијарди, u ona бп платила 50 милијарди 
динара да сс није сетила да штампа неки новац na 
којн се ие плаћа интерес. Сваки од нас има у џепу 
IO, 50, 100 динара. Taj новац не иоси интереса. Ви 
знате колико има тога новца у џепу. Исто оиолико 
колико Народна банка има у оптицају ловца — преко 
4000 милијонановца стојиунашем џепу, који не носи 
никаквог интереса. И сам иовац који стоји у Народ- 
ној банци ноои 7 и по од ero интереса. И jom нешто. 
AKO ja хиљаду дииара имам у џепу, зиачи да ja морам 
да платим 15 динара иитереса, јер сам ja тај новад 
примио из државне касе. Држава je меии издала 
Хил.адарку, на коју je она морала да плати интерес, 
j ep Пм иначе могла купити неку своју облпгацију 
и ne би BHoie на то плаћала интерее. Ona je за 150 
динара морала себе да оштети, a ja тај новац држим 
у мепу и не добијам никакав интерес. Лко ово го- 
ворим", ja hy вг^м рећи и ово: Има иеки иачии где су 
државс инфлацију и без инфлације спроводиле да 
не би плаћале интерес. У Иемачкој, у Лмерици није 
било инфлације, него онолико новца да се одржи 
оптицај. Што сам ово говорио, говорио сам да до- 
ведем у везу раздужење сељака. Иовац држава може 
штампати само онолико колико износи четвртина 
шенога буџета. 

'J'o значи да сав иовац четири пута мора ући у 
државну касу преко годиие исто оиако као што 
улази крвоток код човека. Кад ствар тако стоји ja iie- 
кан^ем да ми сад штампамо новац за нас, али кад 
ми xolieMO сељака да раадужимб, и кад тај сељак 
пружа хипотеку на своју вемљу, и ако поред тога 
дрншва преузме јемство за тај дуг, онда, будите 
уверени, да иема инкакве сметње да со толико но- 
ваца штампа колико je потребно за оптицај у народу. 
Ви ћете казати, na хоћемо ли ми свих осам мили- 
арди да штампамо. Не, ми ћемо штампати онолико 
колико пам je потребно за оптицај. Не морао 
штампати банке и новчаииде nero издаћемо обли- 
гације, које ће носити онолики интерес колико зем- 

љиште моЈке да  нвдржи. Ви iieTe рећи да ли Кемо 
на тај начин да снизимо каматну стопу и како они 
од 18% да приме /I0/ ivo не може више да плати. 
од оиог ne можемо витс mi тражити, je}) п еамо 
римско право кажо, ono игго no ne може, ne може ce 
од II.era mi тражити. Ja држим, кад би ce тај пачпп 
употребио, и пад бп ce овако ликвидирали сви ду- 
гови и устаповило да ce једап део или све исплати 
са заложпицом noja гласи na ону каматну стопу коју 
можо земл.иште да издржи и кад би осим тога упо- 
требио као сурогат one повчапиде за one који неће 
да их држн, и да нх може променити na благајниди, 
за onaj папирпи новац као што je код Иародне бапке 
данас, да пеће да држи повац него тражи благајппчке 
залихе. Овде ce ради 0 друштву које има капитал 
300,0,00.000 дин. овде ce ради o читавом једпом на- 
роду, јер ja тврдим да су сељаци, којих има 80%, 
читав парод. Ja држим да сам у краткпм потезпма 
споменуо пачип na који би ce ововмогло извести. 
Разуме ce да he бити и другпх каквих предлога u 
начина, али овај начип, према стеченом искуству, 
нма изгледа да би ce могло остварити. Господо, ово 
што сам спомепуо, ово je раздужење (!ел,ака, a mije 
оолобођење и поклон и.иховог дуга сељацима, јер 
то значи noMoh да ce сељак онога дуга који je дужап 
ослободи. Дакле, господо моја, то сам ради тога eno 
мепуо. 

Данас кад сам једном имућпом сељаку споменуо 
како je буџет смањеп ето сад можете бити задовољпн. 
a онми јенато одговорио: ништа пама то, господппе, 
ne помаже да нам све то поклопите, јер толико смо 
вадужени да ne можемо вишс да живимо од дугова, 
a што ce тиче плаћања порезе то би иожда jom и 
могли. 

Зато MU морамо да створимо од тога сељачкога 
парода један здрав елеменат na коме може паша др- 
жава даље да ce развије. Кад то будемо урадили опда 
тек долази главпа вадаћа, да со nama пољопривреда 
интензифицира, ако хбћете механизира, али што je 
главно да можемо рачупати са народима који имају 
све и са којима ми пеможемо na пијацу изаћи, јер 
ми много скупље продуцирамо nero оии. 

Господо моја, пародпо благостаи.е као што сте 
видели из говора. г, Стојадиџовића ne састоји ce само 
у томе да мпого свиња, мпого стоке, миого кукуруза 
продуцпрамо, пма n другпх ствари, које би nam na- 
poji, могао и требао да ради. Замислитсе како стојимо 
са кућама и са становима. Зар не пада никоме na 
памет да nam сељак проводи пола годипс у нераду, 
n то су људи који нису упослени и који npn свакој 
niimn и мразу ne раде, али кад би имали шта да 
раде omi би свакако » радили. Omi живе у таквим 
кућама. које пису нити хигијепске пити одговарају 
условима за живот, може битн у пашим крајевма 
jom које како, али у крајевима који су били под 
туђипом, ту je сасвим тешко. Кад би створили гра- 
ђевинске задруге na да једап другоме при грађењу 
куће помажемо и да детету, кад га удомимо да му 
дамо и кућу, будите уверепи да би ce за кратко време 
могло створити neuiTo ne новцем nero заједничким 
трудом и радом. 

Осим тога има пупо других ствари, али o томе 
hy говорити кад na дпевном реду буде буџет Мини- 
старства пол3опривреде. O овом другим стварима 
нећу говоритп ие само ради тога што je времо од- 
макло nero и ради тога тто држим да кад ce o нечему 
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говори треба узети једну ствар да ие би онај утисак 
ишчезао и да се иеби заборавилоштојебило главно, 
a ja ћу гласати за овај буџот, јер имам пуно поверои.е 
у ову Владу. (Лплауз). 

ПотТцнгиседпик Др. Коста ПбПОВнћ: Има реч 
иародни послаиик г. Макар Дако. (Гласови: Huje 
овДе!) 

Онда, господо пародии послапици, са вашим 
пристанком, ову hy седпицу да закључим a пдућу 
заказујем за сутра у 9 часова пре подне са на- 
ставком данашл^ег дневпог реда: Претрес предлога 
буџета са Финансијским законом за 1932/33 годину 
у иачелу. Прима ли Народна скупштииа l' (Нрпма). 

Седница je закључена у 12.15 часова ноћу. 


