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Почетак у 9 часова 

C A Д P 
lip« двев&ог реда« i . записника  претход' 

Ж A Ji 
Читање 

ног састанка. 
2. — Иавештај Сената да je на спом IX редовном са- 

станку усвојио у цвлини Предлог иакода o ПривредВом 
H(!l»y и Предлог закона o Помороко-трговачиим академијама, 
и на сиом X родонпом састанку успојио у целипи Предлог 
вакона o Средњим трговачким школама. 

8. — 8ахто1! Г. Министра прапдо o авдавању Суду 
народних iioc.nanика. 

4. - - Г Министар шума и рудника упућује Народаој 
скупштини :ia љопу архиву no један примерак закова o 
снабдевању сиромашних радника дрвима и пррдаји на мало, 
и Вакона o одлагању иввршења и опроштају кавпи и от- 
штета  no судским кривицама. 

5. — Отсуства народцих пославика. 
0. •—■ Вине са peuopisoM Главне контроле. 
Дневни ред; Наставак претреса у начелу Предлога 

буџета са Финаисијским иаконом  Ва  буџетску 1982/83  год. 
Говориици: Стјепаи Максимонић, Миливоје Перик, 

Макар Дако, Михаило Крстић. Антв Мастровић, Душаи 
Поповић, Коста Алексић, Др. Вудисав Грга Анђелиновић, 
Др. Анте Кунтарић. Живојин Јеремић, Михајло Јевтић, 
Др. Ипан Лончаревић, Вукашин CnacouHli, Живко Дапи- 
ловић, Иван Ради)1, Милош Драгоиић, Ђуро Марјаи, Фор- 
до Шега, Фрања Шнајдер, Стеван Ћирић, Ото Гавриловин, 
Ми.н.  Петконић, Др. Игњат Толић и Гавро Милошевић, 

ЈЈретседнпк Др. Коста Кумапуди: Отварам XIX 
родовни састанак. Изволите чути записник ирет- 
ходног састанка. 

Секретар Др. Драгољуб Јевреаковић прочита 
занисник XVIII редовног састанка. 

ЛршседникЈГЈ*. Коста Кумануди: Имали каквих 
примедаба на записник ? (Нома). Записник je прим- 
љед. Изволите чути извепггај Сеиата. 

Секретар Др. Дратољуб Јсврскопић саопштава, 
да Сенат Краљевине Југославије иввештава Народну 
скушптину да je иа свом 9 редовном састанку, одр- 
жамом 25 фебруара тек. год., у целини и без икаквих 
ивмена усвојио предлог Закона o Привредиом већу, 
који му je од стране Народпе скушптине био упућен на 
рад; да je на своме 9 редовном састанку, одржаиом 
25 фебруара те}{. год., у целипи и беа икаквих из- 
мена усвојио предлог Закона o поморско-трговачким 
академијама који му je од стране Ниродно окупштине 
био упућеи на рад; и да je на CBOitfe 10 редовном са- 
стаику, одржаном 25 фебруара ток. год., у целини 
и бе;) икаквих измига усвојћо предлог Закона o сред- 
jhMM трговачким школама, који му je од отраие Ha- 
родне окујпптине био упућеп на рад. 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Ови će изве- 
штаји примају на знање, a упућени еу надлежним 
Мшшстрима ради највеће потврде. -- Изволите чутп 
захтеве за издавап.е Суду г.г. народпих посланика. 

Cenpemap Др. ДрагоЈБуб Лсиремокић саопштава да 
Г. Министар правде тражи да сс издаду Суду народни 
послапици, и то: гл\ Риста Ђокић, за доло из § Ш1 
Каз. закона; Владо Маланчец за дело из § 334 Каз. 
закбна; Фраи.о Маркић за дело из § 303 и 310 Каз. 
закоиа; Ловро Петовар за дело из § 301 Каз. закоиа 
и др. Тоша РајиЉ за дело из § 156 и 301 Каз. закона. 
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122 XIX РВДОВНИ САСТАНАК МАРТА 1932. 

Претседтк Др. Коста Кумапуди: Ови захтовн 
Г. ^Миниетра упућују се  Имунитетном одбору. 
Изволите чути потврђене законо. 

Секргтар Др. Драгољуб Јевремовиђ саопттава да 
Г. Министар шума и рудника доставља Народној 
скупштини за љену архиву по једаи потврђеи при- 
морак Закона o сиабдовању сиромалгаих земљорад- 
шша и радиика дрвима и продаји иа мало и Закона 
o одлагању извршоња и опроштају казнп и оштета 
no шумским кривицама. 

Пр(-тс1'диик ЈЏ. КостаКумапуди: Народпа скуп- 
iiiTinia то прпма иа внање, (Прима). Изволите чути 
отсуства посланика. 

Сскрстпр Др. Драгољуб Јевремовић саошптава да 
г Мпливој Степанов, народни посланик, моли за че- 
тирп дана отсуства ради хитних приватних поелова; 
да г. др. Ђуро Шеатовић, народни посланик, моли 
за три даиа отсуотва ради хитиих приватпих иослова; 
да г. Ловро ГТетовар, иародни поолашш моли за пет 
дана отсуства ради хитних приватних послова; да 
г. Чедомир Захарић, народни побладик, моли за 
седам дана отсуства вбог болости; да г. Петар Марко- 
вић, иародни посланик, извештава да због прекида 
оаобраћаја не може доћи на скупштинске седпице; 
и да г. Муетафа Мулалић, народии пос.ланик, изве- 
штава да због прекида саобраћаја не може доћи на 
скупштинсЈке седнице. 

Претседник Др. 1Јоста К'умапуди: Одобрава ли 
Народна  скушптина тражена отсуства.  (Одобрава). 
Објављујвм да су тражеиа отсуства  одобрена. 
Изволите чути један извештај Главне коптроле. 

Секретар Др. Драгољуб Јевремов^ћ саошатава да 
Главиа контрола извсштава Народну скупштину 
да јо ставила визу са резервом иа кредит Г. Мииистра 
финансија no решењу Министароког савета, Бр. 
12773-11 од 18 фебруара 1932 г. у оуми од 2,000.00 
динара rio партији 1038 буџета ревервних буџетских 
крвдита за 1931-32 годнну. 

Прстадкик Др. Коста К^умапуди: Овај извештај 
Главпо коптроло упућујс се Фишшсијгком одбору. 
Погато нома више саогшттења, пролазимо на дневни 
ред: Иаставак првтреса o предлогу буџета државиих 
расхода и прихода са продлогом Финансијског од- 
бора за буџетску 1932-33 годину. - Има реч г. Стје- 
паи Максимовић. 

('Tjivian Максимовнћ: Господо, народни иоолаии- 
ници, no предлогу државног буџета за 1932-33 го- 
дмиу, говорило се са овога мосга. говорило je иреко 
60 иародиих посланика који су се o буџету изјаснили 
ка/ко je који сматрао за потребно, критички или no- 
хвално, то су na тај начин исцрпљене до крајнооти 

■ све Mory1io резервс и рочи, које су тробале-да се кажу 
o оЕОм буџоту. Ja, и ако сам доцкап дошао на ред, 
сматрам за дужпост да учишш некс извесне напо- 
мено. je]) држим да би било у иптересу правилног 
иввођења овога буџета као и у интересу сређиван>а 
(■[гоцијалиих привредиих прилика. Господо, гума 
од 11,400.000.000 динара у данашње доба, иад je 
иривреда nauie зомљо поромоћеиа тако јако и тако 
ироменл^иво што се свакодневно опажа, ja сматрам 
због тога да je велика сума која се предвиђа и да je 
врло тешко остварити замишљену суму. Лли, ако 
бар не у целостн, као што то државии буџет прсдвиђа, 
оио бар да се постигие онолино, колико најхитније 
државпе иотребе то иаискују, потребио je учпПити 
све корисне измене и напомонс пародиих посланика 
које су овде пале, те да се задовоље како потреба 

државе, тако и иародне. Због тога господо, сматрам 
за дужност да у првом реду и ja иа своје стране учи- 
ним овде сходаи предлог из говора нашег симпатич- 
пог друга г. Владе СтапишпКа и да замолим Кра- 
љевску владу да најхитније ваконске предлоре у 
најкраћем року доиесе, a нарочито тто пре зако}1 o 
забранп  иагомилавам.а  дугова  у народу. 

Ие може со, госиодо, замислити, не може со тра- 
жити и ио може се ии осткарити не 11.500.000.000 
дииара, него може бити само половпна од ово суме, 
ако се не пресече оно страховито етроиоштаваље 
иашег иарода. Ако Р.лада не буде могла Halin на- 
чина, да заиста угушИ ову несрећу, онда као тто 
рекох предложони буџет nehe моћи ни ив блиаа 
да се оствари. Пека ми буде дозвољено да Вам помб- 
нем само један пример од хиљада и хиљада, na да 
видите оправдану бојазап, да видито ову оправдану 
молбу и захтев да се овај и овакав закон што про 
допесе. Гооподо, у мојој ошптини поред стотине u 
стотине других навешћу вам само овај пример. Je 
дан сел.ак био je дужан дужаи једној фирми око 
70.000.— динара. Фирма га je, господо, преко адво- 
ката тужила Суду. Имаи.е тога мога општинара v 
оно доба, то je било 1927 или 1ч928 године, вредело 
je око 150.000.— динара. Ha јавној продаји, господо 
иродато je то имап>е за 290.— динара. И оад имате 
то, да je тај сељак изгубио имаи.е у толикој вредно- 
сти, a да со одужно иамо за 250.— динара, a остао му 
je толики дуг и лродато му je имап.е. C друге страве 
фирма je добила само 250.— дпнара, a остало je uo- 
траживаља за 67.950.— динара. 

ETO, видите, господо, каква се чуда дешавају, 
ето видите разлоге и узроке, због којих ja тражим 
и молим да се најхитније и у најкраћем року стави 
законским путем забраиа нагомилавања дугова у 
пароду, и да се запрече они страшии инбекти, којп 
овако етрашио трују овај болесни народ, a то су 
у миого случајева адвокати. (Одобравање). Нека ми 
ие заморе господа адвокати, ja ие генералишеад, 
али привнаће оигурно и они-, да je велики број тих 
људи. 

Ja мислим, гоеиодо народви пооланици, да овдо 
не треба коментара и да овде заиста треба што про 
цриетупнти оперисан>у овог болесног зараженог 
тела, како би се не само остварио државии буЈ.тет, 
него како би то тело оздравило за даљне потребе 
и живот. Ja држим, господо, да то Краљбвска влада 
сама и чини, али ииак сматрам за дужност поменути 
да je нужно и потребио, ако икада a оио бар сада, 
да се свима нашим Поелаиствима и Конеулатима 
на страни стави у дужиост да се изиалазе пијаце за 
иноотранство, како бц ната роба и вишковр, којо 
irauiii нривреда даје, могли, колико толико, да се иа- 
возе и на тај начии да се помогне ублажаваље прн 
вредне кризе. Впдите, господо, свакодневно чујемо 
стране претставиике у нашој земљи: америчке, 
чешке, a ево јутрос и белгијсжог, којикаже, да му je 
прва и главиа дужпост само привреда, иривреда 
му je дакле једипи nocao, 

Нека то буде, господо, дужност и nocao и наших 
претставнмканастраии, који he учипити овим, пород 
осталих својих великих дужиости, једну огромиу 
услугу нашем народу, јер he се омогућитп, колнко 
толико, извоз иаше робе на страпу и, на тај начпн. 
ову велику и етрашиу кризу илн стагпацију, или, 
назовите je, како хоћете, noMohu, да се пребродп. 
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Господо, ja оам, још у Иривредном одбору nanio 
секције, говорио o оиим стварима, ла, иислим, u 
овде даспоменем, даје Влада у данашње доба требала 
и треба да ограничиувоз луксуза у нашу вемљу, Ви- 
дите, господо, нома годиие, кад се у нас не чује, како 
je iiuui трговински биланс насиван, како више уво- 
вимо него иввовимо, како однашамо велике суме иа- 
uaer новца у иностранство ит.д. Ja сматрам, у колико 
познајем те ствари, у колико могу, као човск ав 
народа, да разумем те ствари, да треба једиим огра- 
ниче1Бем увоза луксузно робе и робс, која се може 
код нас nalin и код нас производити, учинити, да се 
оа стране не увозп, како бЈгједном задржали nam 
иовац овде, друго, како бп се омогућио што воћи раз- 
boj оних производа у нашој земљи, који могу да се 
производе a којп са ('Tpanej ипак, долазо. Мислим 
да В.иада нарочито проко својих oprana као банских 
управа плп осталих подређених иадлоштава свим 
силама помаже развијан.е иидустријс. Mu, господо, 
имимо основа за т.о и iviolinhe се са мало вишо иаиш.е, 
са мало Biime (icraiope ii разумеван.а да иомогмс иаша 
производња, иарочито nama домаћа и кућна инду- 
стрија, тако, да се она, усавршавајуКи, уоаврши и 
дотера тако, да могнемо подмирпвати све потребе 
иашег народа. Ja, гогиодо, мислим, у ирвом реду, na 
проивводњу пародиога дела. Ми имамо, ГОСПОДО, 
као iijT« знате, готово у читавој земљи, изузев мале 
покраЈ1ше и мале крајеве, где наш народ израђује 
(■<м')u гвоје одело, где подмирује своје потрвбе оам, 
a.m их израђује na тај начин, што, у опште, није до са- 
да покушавано, нптпсо покушавало, да се та про- 
иаводња мало боље усаврши, како бп била згрднија 
и за остале сталеже и остале класе у пашем иароду, 
на иример за чаршијски свет. Видито, гооподо, изви- 
ните, што сам, можв бпти мало и нескроман, ja личпо, 
на мсни GBC што видпте, радн се у мојој Kylin, једино 
цилелс u шубару што купујем a све остало ради се 
у мојој кућп, односно све ее ради у моме крају, u 
ми овако пропзводимо своје одело. Господо, произ- 
водити иа досадашњи пачпп ово одело тешка je ствар, 
и и".ј<' ппкакво чудо. што наш народ оставља својб 
народно одело и што куџује страну робу. Треба 
господо, знати, да je то веома тежак посао, посао, 
који иије mi најмање усаврдаев пего се ради на naj- 
цримитивнији мачпи. Зато ja мислим, господо, да 
би Јкраљевска влада са те rrpane требала да учини, 
да се потпомо1Ч1о у колико развијап.е у толико уса- 
вршавање тога нашег пационалног рада, пацпонал- 
ног одела, које би се могло, своје-времено, прммптп 
и v градовима и na тај начии ii36oiiii пабавку оа 
стране и плаћаае робо всликим фирмама и омогућио 
један достојан живот у пашем народу, као што јо то 
случај у нашој  Словеппји. 

Даље, госиодо, мислим да je врло важпо и врло 
потребно n да je и у интервсу остварења овога др- 
н^авиога буџета да што пре спроведе ревизију Закона 
o тарифама и царппама. Ja, господо, опет морам да 
ивнесем овде један пример. Има извссних наших 
ироиавода које су царине и тарифе тако скучило n 
упропастиле да пх jo готово немогуће изпети na nn- 
јацу. Н.пр., ми имамо суво воће, суве шљиве и друго. 
Код нас се плаћа na ппјацп I кг. сувога во1.а 0.30 
динара. Значи. десеттонски вагоп коштао би .'5000 
динара. A да се та,] вагон изнесе на пијацу, то би 
коштало 7000 динаре. Дакле, господо, na подвоз 
би имало да се да 7000 динара, o да ое sa саму })обу 
добијо свега 3000 динара. 

Кад би Влада пригтупила ревизији ових та- 
рифа са обзиром na дапашње стаљг!, оа обзиром 
na овакву епабу енономсћу моћ пашега парода и 
оа обзиром на велику несташицу новца, колико би 
се то одразило na папиш продуктима кад би та 
тарвфа бар за половину била смањеиа. To je инди- 
ректна noMoli народу, и na тај пачип се on помаже. 
Ллп со уједно добијају n средства која су предви- 
ђена у овомо буџету за аокриће осталих државних 
иотреба. Исто тако, господо, всома je нужно и по- 
требпо да се у што краКем врсмену пастане да се 
доведу у сразмеру полишривредни и вндустријскИ 
пропзводп. IIIIKO, госиодо, ne MOVKO објаспитп na- 
шем народу зашто je то тако да су шеговп пропзводп 
пали и да гтално иадају, док индустријски ароиз- 
водп ако се ne пеп.у, a ono остају на истој imcniui 
на којој су били још upe три годмне. Нема речи 
којмма би efi пароду могло објагиптн n оправ- 
дати зашто je то тако. Јер, јасно je да љеговм npo- 
пзводи сваким даиом cue BIIUIO падају, док инду- 
стрпјски ироизводп које on купује отоје на истој 
ценп no којој их je он куповао опда, кад 0у п.епиш 
производи бнли много окупљи. 

Да кажем неколико речи п o шумској внду- 
стрпји. Ja ппсам ипкаказ ппдустрпјалац и пемам 
пикакву парочпту везу с п.има до утолико, што 
еам могао видетп какпа су се чуда код JI>IIX дога- 
ђала за ових 10 година у овом пашем велпком ма- 
родном богаству. Ja знам за onaj случај кад je lla- 
родпа скупштнпа бпла одредила апкету да прегледа 
шумске уговоре no разпим пашпм преДувећима. 
Ha велико запрвпашћвае целога напгега аарода, 
могли оте да чујетс за те т. зв. ретроактнвне угџворе, 
што значи ваљда уговоре са пазадном моћи. Ja ne 
зпам, гооподо, да ли ое игде на сиету вакључују 
уговори o иословним отварима којн he имати иа- 
задну Moh. He зпам, да ли ее игде може двсатн Да 
се изЈмеђу два човека склопи уговор o неком noćiv, 
na да се после 5—6 година тај уговор потиупо пз- 
мени. и то наравпо na штету onora који продаје, 
na штету иродавца. Ja ne знам да сс такво чудо 
игде деспло. Ja знам случај овај. Дрво je купљено 
од државе upe 5-0 годипа, израђеио п продато, 
na 5—6 годива доцније, у смислу напраЈвљеног уго- 
вора, разне комиспје, na молбу и захтев пашпх ии- 
дустријалаца, меп.але оу те уговоре тако, да када 
je чак и пањева пестало, и када je, можда, та грађа 
Beh иструлела пегде на крововима египатиким или 
италијаноким, онда ое тек иочело уотаповљавати 
колики je био омјер техпички дрвета у тој шумп 
и у том пределу. Ko може тачно установити омјер 
дрвета, којс je BCII израђено, n које je Beli, можда, 
и иструлело na крововима и na зградама чак у стра- 
пим државама, a ne у пашој држави ? Нрема томе, 
иотребпо je да Краљевска плада, бар сада, кад joj 
се пружила прилика, јер су индустрије стале, те 
vroBope потпуио измепп и уопште укине, a забрапп 
уговоре са пазадпом моћи. Јер, господо, да се у 
то доба газдовало o тпм пародним благом оиако 
како je требало, н тај руски демшшг ne би могао 
паправити толике штете n толику стагнацију у тој 
ппдустријп,  као  што je сада учинио. 

Надаље, господо пооланици, мпоги су предго- 
ворници na овом месту изнели и казали: да je всома 
потребио да се проведе и ревизпја Закона o пепзп- 
оиерима. Ja се потпуно слажем C том господом и 
поздрављам   то,   допуп.ујући   тај   захтев   тиме,   да 
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fin, ревидирајући то,,ј вакон, понајпре требадо по- 
авати иазад у службу све младе п способне пензи- 
онере, како би с.е на тај начин попунила иввеона 
правнира у државпим наддаштвима, према потре- 
Пама, и како би се и ти младн и здрави људи фак- 
тички могли да иокористе до крајп.их граница, 
као што je то елучај и с осталим државним служ- 
боницима. Исто тако јо потребно уотановити у том 
noBOM закону и то: да ако je државни службеник 
овојом кривицом аенвиониоаН) да му се оида и пен- 
знја има одмерити према његовој кривици; a но 
као што je сада случај, да имаде људи који иаро- 
чито раде на томе да се раније пенвионгапу, na 
да наставе с извесшш приватним поелом, а.беру 
иуну пензију, као да су отслужили пуне године. 
Иотребио би било доиети законску уетаиову и o 
томе: да ое држашшм службонику, ирема природи 
његаве кривице, може уопште и не дати пенвија. 
Ми имамо таквих чуда, да бивши државии служ- 
беници, који су пензиоииеани, данас имају пуиу 
пенвију, a казна која их je постигла je та: да су 
»аједанпут добили баснвшовне суме повца и одали 
се приватним овојим иословима, a редовио доби- 
иају пензију и ираве такав утисак на народ: да je 
пајиаметније направити у држаииој служби какву 
погрешку, na се иа тај начин пенв^онисати n жи- 
вети  по  својој   вољи. 

Задругаротво у нашој земљи треба да буде 
томељито организовано. Нема ваљда, ничег паМет* 
нијег у Jianioj земљи, него проширити и унаиредити 
иаше задругарство. Зна ее да je у иашој земл>и 
90% сељака; али, тај je сељак котпуно неоргаии- 
зован и неспреман у даиашњој животној борби. 
Иема могу^ности, нема другог начина да се уопште 
може да бори, да конкурише и да у овом тешком 
данашњем стању остане жив. 

Зато јо потребно обратити сву иажљу иа задру- 
гарство јер оно има један од најкорисиијих и uaj- 
важнијих задатака у земљи. Нема, господо посла- 
иици, без организацпје села u без његових органи- 
заторских способности a моћи, успеха н напретка. 
У селу се дешавају миоге страшне етварп. O томо 
би се мохмш говорити на дугачко a на широко, али, 
пошто ми je r. Претседник опоменуо на то да je 
време протекло, ja сам принуђен да завршпм. 'CaMo 
hy рећи још једну напомену. У иитересу народа 
и оствареља овога државног буџета требало би учи- 
нити још иешто у крајевима бивше Боопе и Хер- 
цеговине, требало fm рсоргапизовати наше општпнс. 
V крајевима Босне и Херцеговиие, у општииама, 
влада страшно стање. Организација општина у 
Босни и Херцеговини извршена je у времену кад 
je привредпа сиага земље била јача. Данас, осим 
тога што су општине мале једшшце, и приврсдна 
спага je много слабија. Општиискп памоти су во- 
лики и они се употребљују оамо и искључиво na 
плаћање општиноког оообља. Ако се, господо, 
не би пристушшо што (жоријој реоргаиивацпји 
општина, створиће се тамо једно од највеКих зала 
што може постојати. Исто тако морам нешто peliit 
н o болничким трошковима. Ta болнички трошкови 
су велики, a још они су се И пагомилали. Мема /ta- 
nac општипе која ne дугује 30—50.000 динара ва 
пме болпичких трошкова. И то су већином они 
трошкови који оу учињепи 1919, 1020 na све до 
1928 године, дакле читавих 10 година npo no што 
су општипе ностале.  Ове страховито велике сумо 

које данас општине дугују и које мора,)у да платс 
довешће општине дотлс да he оне потпупо пропасти. 
Због тога je бих молио Краљевску владу да учини 
све што je потребпо д^ се што пре спроведе реорга- 
низација ошптина у тим крајевима, те да се на тај 
начин избегис тај огроман памет у виду болппчких 
трошкова, a друго да се ошптпие што више оспособе 
за извршеп.е задатака ради којих one и постоје. 
Ifouiro зпам и верујем да he Краљевска влада учи- 
нити ове што до ље стоји, ja ћу са овим папомепама 
гласати за предлог овога буџета. 

Претседник Д-р Коста Кумануди: Има реч 
народни  послаиик   г.'Мипиврје  Перић. 

Миливојо llopuh: Господо народни посланициј 
прсдлог буџета за 1932-33 годину o једне стране je 
недовољап a с друге пеподпошлзив. Ако предл.ог 
буџета будемо пооматралн са становишта иародних 
и државиих потреба, морамо доћи до закључка да 
њиме нароДне и државие потребе ни из близа нису 
подмирене. 

Лко, господо, погледамо na потребе иаше прр- 
своте, видећемо да има 75—80% ншисмених и да. 
треба трошити, залагати се, подносити терсте да би 
се ниво просветно-кулутрни пашег иарода подигао. 
IIITO се тиче саобраћаја путева, видећемо да je же- 
лезниЧка мрежа врло неразвијена. Имате једну ба- 
повину, где немате пикакве железничке везе, ни 
једну железничку пругу. Имате другу баповипу којн 
има само једну железиичку пругу, остале бапо- 
випе нешто бољу, a само две развијеиију мрежу. 
'Гако место да иаше бановипе имају прилично разви- 
јену железничку мрежу са омало су железиичких 
путева. O бувоземним путевима, господо народни 
послапици, ne треба mi говорити. Наша држава скоро 
je без еувоземних путева. И тако гдегод 110гледат»> 
пма пупо пародгшх и државних потреба, које треон 
задовољити; na кад би се те потребс вадовбљиДе 
опда би то била велика cpeha за парод. Међутим 
овај буџет овако поднеееп, no евојим сумама пред- 
l)eimM ни из далека није у сташу да те потребе за- 
довољи. Лли, госнодо, кад погледамо na саму прц- 
вредиу Moh, платежиу uoh парода, морамо одмах 
увидетп да je буџет овакав какав je неподношл.ин 

. Ham парод, кад се узму нросечно еви крајеви у 
nopeljeibo мора ее доћп до закључка да je оиромашан. 
Имамо покрајина no једној ("гатистици, које од це- 
локупног свог прихода троше 80%, друшх, осталих 
20% ндс na остале потрсбе и порезе. Имате крајова 
где се од целокугших прихода троши 90% на то, a 
остатак од 10% троши се на оотале потребо. Има 
крајева где народ својим привређивањсм ne достижв 
да снабде довољпо средства за своју исхрану, веК 
мора да ов послужи печалбаретвом. Има пасивних 
крајева, које држава у виду помоћи у разним обли- 
цима готово сваке године помаже ради прехраие. 

Господо, да имо ми јсдан сиромашан народ нај- 
боље вам говори статиотика o глобалпом пационал- 
пом дохотку пепосредиом u изведеном. Нрема томо 
глобалном иациопалном дохотку, ако се on распо- 
реди ua све главе, na све житеље у земљи, излазило 
би, господо, да код нас у земљи једва да има 0 главо 
na главу ЗООО дипара годшпњег прихода. И ако су 
паше државие потребе далеко веће пего у земљама 
које су већ завршиле своје инвестиције што се тиче 
културпих, екопомских и социјалпих потреба, с друго 
стране, nama нациоиалпа привреда je тако слаба да 
ne можс да пружи доволшо сретстава за задовољељс 
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тих нотреба, a немтшвио je потребно да се буџетом 
задовоље само оне потребе п у оној мсрн колико то 
народиа привреда допушта. 

Господо, Г. Министар финадсија поднео je пред- 
лог буџета, no коме се показује уштеда у сравњвњу 
са. буџетом из прошле годиис. Г. Министар je iiamao 
у ирвом реду уштоду код тако вваних привредних 
установа државних где je постигнута највећа сума 
новца (Министар финаисија Др. Милорад Tiof)ljeBiih: 
11 OJ! a и пола). Највећа оума пооебице. Господо, ми 
ћемо се радовати ако je Г. Минпстар финансија 
учгинио гу уштвду вавођењем воћег доме^ннсфва и 
газловап.а у државним установама, али ако се ona 
покажс na штету тих ирпвредиих преду^вће оида 
можемо рећи да уштода иеће бити разумна и рацп- 
онална. 

Господо, кад смо већ код тих иривредних, др- 
жавних комерцијалних уетапова, морам да конста- 
тујем н један факат, a тај je, да су one иереита- 
билне ирема оиоме што се на њих троши, према бу- 
џету расхода и прома величшш тих установа. Оне 
су нереитабилнс и теротис и нс доноее ии IID далека 
оне дохотке, колпко би доносиле иесумњшш, да се 
ii,имa рукује онако како приватаи и добар дома1пш 
рукује својим добром. Ироблем руковања државним 
нрнврединм устаповама јесте проблем запста гежак, 
али у тај проблем треба уђи if и.егово решеи.е, м ако je 
тешко нијенемогЈ^енаћи. Госпо^о, уштеде je требало 
потражити, a ite видим да су тамо иотражене, и у 
платама и у тантијемама чланоиа управних одбора 
у тим државшш устаиовама. Можемо елободно да 
се валитамо, да ли су иотребии овп управии одбори 
цри тим државлпм привредним установама, али ре- 
цимо и да еу потребнц, не можемо да разумемо за- 
iiiTo да члановп тих управнш одбора нмају оно- 
лико додатака од тих установа. 

ДанаС у време овс велш«! кризе и привредае 
депресије, очекидати je бнло, да људи који заузи- 
мају те положаје, a који еу илаче доброг стаи.а, да 
ее за време ове кризе одрекиу тих својих великих 
доходака у корист општег раехода no буџету, na 
кад они то неће да учине, онда Влада мора да при- 
мени мере да те људе умери и да сведе њихове при- 
надлежности с обзиром иа данашње прилике и об- 
зиром ла службе оличне у другим устаиовама др- 
жавиим. 

Исто тако стоји ir сб државним чиновницима који 
су упослени у тнм установама. Ти државии чииов- 
ници имају илате и оне су махом веће иего плате 
осталих државиих чиновника. Поред тога они пмају 
и велике таитијеме. a ja ири томе нс могу да видим 
никакву разлику измођу ових чииовиика у иоједи- 
лим привредшш установама и чиновиика у општој 
државиој администрацији. Ти додаци u таитијеме 
разумно би било да се уиотребе na подмпреп.е ои- 
штих државних потреба. 

Исто тако, господо, има пзвеспих тсрета којп 
бптерећују пореског обвезника, a који ниеу прове- 
дени   кроз буџет. 

Имате ваздан закоиа, којп гтварају извесис фои- 
дове; a то фолдови махом иду иа додатке у чииовии- 
чким платама. Ja ћу се овде задржатн na порсеком 
закону. On етвара тако звани егзекутивни фонд no 
члану 151 Закоиа o порсзу. У тај фопд улазе све 
оне казне и пеиали које пореска власт утерује при- 
ликом нашште пореза. Taj фонд ne иде на покриће 
опште државпе администрације, нвго вероватао иде 

на TO, да ее даје и внду додатака иоједшшм чинов- 
ницима који се баве егзекуцијом. (Министар фанан- 
смја /(р. ђорђевић: Пије тачпо, вок две годпне се 
не нсплаћује!) Нолим, молим, али ее не види у бу- 
џету шта je с њиме. 

У овом тешком деиресивиом стању наше ирп- 
вреде, морамо да апелујемо и на еаме чиновнике; и 
оии су дужии да поднесу једаи део терета у држав- 
пом буџету. 11редви1)а ее п.ихово смањење шшта. 
Ja морам код тог питаља да учиним извесие напо- 
мене, да те мере треба да се сведу на праву меру, 
Ирвода 66 заведе и епроведе то да чиновиици при- 
мају само једпу плату. Међутим нма чиновнпка који 
Јгоред својих плата и редовиих принаДлежноСтИ при- 
мају и друге додатке као чла,нови комисија. Бвва 
да има случајева да су поједиии чиновници једно- 
времено чланови многобројиих комисија. Они, го- 
сподо, то иослове врше обичпо у ono време и на 
ттету овојих редовпих дужиоети и тако су опи за 
посао који су једаипут свршили плаћепи више пута. 

Господо, правда захтева да ти чииовници који 
раде само једно времв, добију само једиу награду a 
ие Biiiue иаграда. Иравда захтева, кад морамо да 
апелујемо иа жртве тих чинОвника, да се ирво одузму 
додацп ir награ[Де бним чнповницима који имају вшпе 
таквпх илата na тек после да се прпступм смак.еп.у 
редовиих  пршшдлежпости  чиповпичких. 

Код примене те мере свођеи.а принадЛбжносЈи 
државпих чиновника морају се узимати у обвир све 
MorvhjioeTii. Не смо да се тера у крајност. Чинов- 
ничке шште ne с.меју да c'e См&ње до one мере која 
бн могла да доведе чиноВника у чскушење. 

Mir смо амали у ирошлости више искустава за 
време [шфлације, онда кад држава нпје могла за 
времена. да сгобећа чиновничке плате колнко je вговац 
иадао. Имали смо маеу мскустава у томе времену да 
су чиновници били у тешком иоложају " да jf било 
случајева  коруиције. 

Господо, та мера никако и нипошто не греба да 
иде дотле да створи ono стање кој(^ je раније било. 
ГобпоДо, овде морам оиет да се ваДржим на једној 
ствари која iinje малобројиа појава у лашем државном 
животу. Mu читамо с времена na време o многоброј- 
ним случајевима крађа и проневера у овима гранама 
државне администрације. Te крађе и проневере Иен>у 
се на виеоке еуме новада. Ma да махом бпва да су 
omi који су пропеверпли a покрали изведепп na on- 
туженичку клупу, суђени и обуђивани и отишли у 
казамат, али, господо, ОД тога пикакве хасне nuje 
видела im држава ни парод; јер од тих, махом, 
људи без ипаквог иметка, нпје ое ппкад могло да 
аалдати ono што јо пропеверопо држави. Зато, ro- 
сподо, мора се изВрџгати реоргапизација коптроле 
државне власти чиповпика, којп рукују државним 
повцом, мора да ее заведе такав систем понтроле, 
да ее поштепи одржавају у поштељу, a непоштепп 
да ne буду у елужби. To су велике празнипе у др- 
жавпом буџету a све те правнине које се na тај 
пачип стварају мора Г. Миппстар финансија да no 
крива редовним приходима. 

Господо, морам да се задржим и na саму адми- 
пистрацију. Говори се пепрестапо, да нам je адми- 
нистрација сложепа и скупа, и да ne одговара евоме 
цил>у. To се говори еодипама, и joiu иикако се не 
приступа решешу да се ona упрости, да појефтини 
n да буде таква да одговара своме цпљу. Ja бих 
још рекао, да су баш, за ових пеколико поолсдњих 



126 XIX РЕДОВНИ CAGTAHAK МАРТА 1932. 

година, предузете такве законодавне меро, које су 
учинило ту иашу адмииистрацију још сложенијом 
п скуиљом. Зато ко се данас буде обратио централ- 
пој управи, ијш коме год надлештву, има да прође 
времеиа na да добије одговор на своје питање, или 
у опште да га не добије. 

Господо, односпо саме трошарино имам да npn- 
метим да се овдо у Народпом прототавииштву чула 
Јодиогласна осуда тога пореског облика.. Господо, ту 
Гооподин Мшшстар фииансија мора да заведе ре- 
форме, које he пореоке главе MOIIH сносити и плаћатп, 
a да re не дсру. Ilocroju таква јсдиа иврека, миолим 
у Франдуској, где се каже: ,.Да се пороски ппатац 
симболилује у јвдној кокошди, коју Министар фи- 
иансија има да черупа; и која има да буде черуиаиа 
све дотле, док ce та кокошка ne буде дерала-'. Ви 
сте видели овде, да je сам тај порески облик, бар 
код иас. у Шумадији, наишло на јак отпор. Он je 
такав, да руши кућни мир, да вређа достојанство 
Шумадиица. Ifpovia томе јасно je, да порески обвез- 
пици на тај иачин не могу да подносе тај порез у 
томе обЈтку. Зато je дужноот самога Министра фи- 
иаисија и дргв^авие управе, да ако налазе, да je ипак 
тај порез потребаи, да у шему изврше потребно po- 
форме и да иађу други облик његове наплате. 

Господо, Beli поодавио се говори o раздужеп.у. 
Beli постоји једаи ироблем, чијем ce' решен.у мора 
једпом приступитн. Али као и у евима другим рад- 
и.ама, тако и решеп.у тога проблема, треба да се 
иристуии, и исти реши на једној потпуно иравилној 
бази. On треба да се реши тако, да не буде оштећеи 
im једаи, и да се раеправи тако, да ne задире у 
осиове правног иоретка, да не заднре у начела иашо 
правно државе. За решеље тога питања мора да 
се узме у оцену оамо објективии момеиат да11аши.их 
економеких n привредпих прнлика. Ако се буду 
узелн у обзпј) какви другн момеити, онда би се дала 
једна база, која ие би одговарала правој иравди. 
To иитаи.е, господо, нма да буде решено no опом 
ирппцпиу; , Подај цару царево, a Богу божије"', 
или још бол.е, да се ие чнки оно, што се ne жслн 
да други нама чини. 

To je питање постављеио, и то шггаље треба да 
се окине са дневног реда што пре. Мора да се скипе 
еа дневног реда зато, што оно уноси пометње и за- 
буне. И та цометња и забуна може више да донесе 
штете и онима који дугују и ошша који потражују. 
Како je Краљевска влада преузела иппцијативу да 
то питаше изнесе у Иарламепту, то je и очекивати, 
да he ona ca тим питањем што upe изаћи. 

Ja сам помепуо да има у нашој држави и пасив- 
пих крајева, да има крајева чија привреда ne даје 
ни ополико прихода, којп су довољпи да се npc- 
храни onaj свет. У тим крајевима држава свакс го- 
дине даје помоћ да би омогућила и.ихову прехрану. 
Ta riOMoh коју држава даје na терет сталног државпог 
буџета, претставља један сталан издатак који ne 
доиоси пикакве користи; папротив, рекао бих, до- 
допоси штете. Ти мздатци што их државна цептрална 
уирава чипи сваке годипе na пасивпе крајеве, треба 
да се употребе и да подстрекпу n омогуће какву грану 
привреде у тим крајевима тако, да пружи могућпости 
оном свету да сам овојим радом, овојим привређп- 
ван>ем стекпе и заради овагдАшњи хлеб. У том no- 
гледу за ових 13 година, изглода, да се није ништа 
учинило. Краји>е je време да већ једпом крепемо 
тим путем n да те паше пасивне крајеве учшшмо 

активнима. To бн имало један моралап ефекат за 
one људе који примају помоћ; јер помоћ примају" и 
они Лзуди Koju су здрави n способпи за рад, a осу- 
ђени су услед таквих прилика да примају мило- 
стињу од државе. Други би ефект био чисто економ- 
оки, јер би народна привреда тиме само могла до- 
бнтп. 

Ми смо, гооподо ови овде одобрилп 6 јапуар 
као једну потребу, једиу нужду. 6 јапуар mije no 
укусу миогих од нас, али ми смо га схватили као 
једпу нотребу, као једпу нужду и одобрили смо га. 
И сви ми, који смо одобрилв 6 јапуар и ове његов^ 
последице, ми еви самим тим морамо да одобримо и 
ona сретства, која су потребпа да се до тих резул- 
тата дође. 6 јапуар био je заведен као режим дикта- 
туре, био je заведеи са сретствима као што су: уки- 
пуће слободе збора и договора n слободе штамие. 
To су била сретства којима ое тај режим опровео и 
која су сретства омогућпла резултате режима од (> 
јапуара. Али тај ое режим пзмеиио; дошао je Устав 
na je природпо и очекивати да се и ona срететва 
којима се служио режим од (i јапуара, измене. Ja 
ne пледирам за то да сс заведе потпуна слобода, 
штамне, али треба да се учини onaj прелаз, који се 
веК учипио и са апелом на парод. Taj прелаз који 
би се учипио, треба да буде несумшив и да има као 
последицу у пеку руку, ако ne потпупо, дозволу 
збора и договора, a ono у многом ублажи несло- 
боду штампе. 

Ми смо се еви скупили и бпралп na пароли цц- 
родпог једипства. И парод пам je дао своје иоверење. 
Ми смо na тим паролама дошли у Иародну скушптину. 
To еу господо, пароле и базе na којима се заенива 
Устав од 3 септембра. Постоје, господо, битпи еле- 
меитп да je nam парод једап. Истакпуто je овде да 
још ne достаје oceliaj. Господо, дужпост je свију 
политичких људи да у овојим средипама васпитањвм 
изведемо и створимо ocehaj код народа. Ocehaj o 
јединству целог пашег парода евију племепа. ro- 
čnoj^, исто тако дужпост je овију нае да чувамо 
државпо једипство. Кроз векове ми смо живели раз- 
једишепо. Кроз векове ми смо подкосилп ропство. 
Једпи су били у ропству једпога куђинца, други у 
ропству другога туђинда. И, господо, рат nac ј<> 
довео до уједиљеша. Иптерес je и очпгледна je стнар 
да само у једипству у једпој Д1>жав110ј целини мо- 
жемо ее спаети од будућсга ропства. 11 аш парод 
има лепу изреку кад каже: ,,Ко nehc брата за брата, 
тај xohe туђипца за господара". И мп исто тако, 
ако пећемо једпи друге, свакако IICMO за кратко време 
у ближој или даљој будућпостп туђрнца примити 
за господара. 

Господо, у очекиваи.у да he Краљевска влада 
бднти над народним и државпим јединством, да he 
Краљевкса влада кад се буде буџетека дебата у 
поједииостпма развијала евести буџет na мап.у 
меру, на опу меру која треба да одговара привредној 
Mohu самога парода, ja hy гласати за овај буџет, 
(Иљескање.) 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч r. 
Макар Дако. 

Макар Дако: Господо народни посланици, врло 
ме весели да говорим еа овога виеокога места, да 
говорим у име своја два среза којп творе једпу малу 
Југославију, a аашто ? Јер живе у та два среза само 
Срби, Хрвати и Словенди. Кад еу се наши прадедови 
морали 162.'1> године узмицати пред павалом Турака 
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нису могли иаћи нигде боље склониште него у оним 
камешшш крајевима које оу иекада оставпЈаг. И 
поред ових тих тешкоћа и мука тај народ je и даи- 
данас  одржао своју православиу веру. 

Taj народ je у својој крутој борби одржао црк- 
вену   славу, коју још и даиас 11рославл>а. 

Господо моја, ja се само чудим, да je господин 
Министар финансија погледао тако слабо на гео- 
ррафску карту, да je та два среза испустио из пасивних 
крајева. Од доба Марије Терезије na до ове године 
били су то пасивни крајошг. Bajn јуче сам добио 
брзојав да нема круха, да нема хлеба. Да ли се 
томе народу на тај иачии улива љубав према Отаџ- 
бини ? On нема воде, пема цесте, пема готово ли- 
чега. Да ли то иије жалосно ? '1'амп жеиа мора да 
иде   no сат и no да да донесе воде. 

Мени je жао што Министар грађевина и Мини- 
стар војске и морнарице нису овде, да их замолим 
да тамо, где се здружују две баповине Савска и 
Дравска, да се заузму за те сиромаите крајеве. 
Господин Министар пољопривреде и сам je видео 
како je тај народ ову слободу, коју му je дао наш 
узвишени Крал> Ллександар, прославио, када je 
лодигао спомен плочу за школску зграду. И на оо- 
следи>ем гласаљу тај народ дао je глас листи на 
којој je био Министар пол.опривреде г. Јурај Деме- 
тровић. 

Hehv Biiuje да сс удаљавам у говору, јер внам 
да и Господин Претседник скупштине чека да за- 
кл>учи добату, na да rrpeiieMO на гласаље. 

Xoiiy да надоменем још ово. Тамо живе Срби, 
Хрвати и Словенци. Taj део навива се мала Југо- 
славија. Оним актом кад га je И>егово Величапство 
KPA.JI. потписао добили смо срез Метлику. Да смо 
ми Срби, Хрвати и Словенци свесни, доказ je то 
да се осећамо да смо сипови, потомци великих иа- 
ших прадедова, да знамо и да осећамо Милоша Оби- 
ли11а, Франкопана и Госпосвепжо Поље. 

За то молим Краљевску владу, a нарочито 
Господина Министра финансија и Господина Мини- 
етра социјалне политике да узму на срдо и даду 
том<; народу гпто се дати може. Изјовљујем да hy 
гла<-от11 за предложени буџет КралЈевске владе. 
(Бурно одобравање.) 

ЈЈдтпретседник Др. Коста Иогитић: Реч пма г. 
Михаило Крстић. 

Михаил« Крстић: Грснодо народни послаиици, 
пре свега жалим што се у овако тешком времену 
када се оволики иамсти намећу на народ Народној 
скупштини ускратило пародиим посланицима иај- 
већо право, буџетско право, да дуже говоре o npe;t- 
логу буџета који je иред иама и o коме треба да 
донесемо своју одлуку. lipe иего што пређем па 
цифарску страпу буџета дужност ми je да и ja cno- 
менем ону југословеиску мисао, која ме je и довела 
у ову кућу. Ja мислим да je та мисао у овој кући 
злоупотребл.ена. 11онавлЈа11.емтемислими само осве- 
жавамо оне успомеие из прошлости које je акт 
од 6 јануара бацио у заборав. C тиме je свршеио; 
југословенство je у душама нашим a наших гласача 
од како je света и века. Нико данас није у стан.у 
ни Хрвати ни Срби ии Словенци да југословеиеку 
мисао  одвоје од наше душе и нашег срца. 

Господо, када се прочита окспозе Г. Министра 
фјвнансија кога ja много ценим, види се огледало 
иаше финаисијске ситуацпје, у том екопозеу види 
се,  да je тешко економско стал.е дошло до врхунца, 

да криза дејетпује и она више mije криза, него прети 
катастрофа која може да дође једиога дана. Господа 
предговориици иарочито су се тужили на онај закон 
који треба да буде укинут, и ja апелујем на Владу 
да прими овај оавет народиих иосланика, јер пародии 
послапици када говоре у Народиој скуиштшш ne 
говоре у име своје, иего су израз жеља овојих би- 
рача. Гај закои јеетеЖитни закоп, који треба једпом 
да се скипе е дневиог реда. Код нас Србијапаца 
пшеница je била злато, и писмо je много имали, 
али ono што je бпло служило je сељаку да у случају 
несреће, веееља или потребе чувања свога образа 
уновчи. Данас му се то право одузима и даиао nam 
сељак који je увек био частап, и вазда одговарао 
својим обапезама na време, те могућности нема. 
Томе je крив овај Житни закоп који дејствује сасвим 
негативпо na сељака и којп га шиканира. Ja сам 
послапик среза Ражањеког и Твмнићског. Ражап. 
има само једну откуппу (■.тапицу ОДНОСНО једиог тр- 
гонца који треба. да преузима жито од сељака. Сељак 
треба поваца, упрегне кола са извеспом количипом 
пшепице и дође у Ражањ да то уновчи. Мвђутим 
тај трговац nehe да преузме жито јер каже: држава 
лије преузела ни његово жито. И тако се сељак 
1'0 и 15 пута враћа кући и опет долази у варош, a 
да не може да уиовчи своје жито. Huje онда чудо 
да сељак кажс: боље да га продам no 2 динара, него 
да чекам да ми држава прими жито no 160 динара. 
Замиелите колико сељак тиме дангуби и зар није 
боље за љега да надницом заради no 20 до 30 дииара 
дкевно, пего да прода 100 килограма жита на овакан 
начин. 

Taj закон има још једио велико иегативио деј- 
ство. Ви сви знате да иаш с.ел,ак, кад му дође рок 
меници, обичио узме врећу лшенице и однесе je за 
интерес и једиу отплату. Данас то не може да учини 
и меница иде na протест, a сви знамо какав je менични 
процес и какви су трошкови. Ja зато апелујем на 
Краљевску владу да тај закон у што краНем вре- 
меиу укине и да пусти олободиу трговину. (Једаи 
глас:   Преко ноћи  да  га укине!)  Да,  преко ноћи. 

Ja мислим, господо, да за велику југословснску 
мисао, коју смо сви ми овде искрено и од свег срца 
прихватили, много заслуга имају лични иивалиди 
и мајке и деца оних, чије су костиосталс иа бранику 
Отаџбино. Гооподо, та класа људи, најзаслужннјпх 
међу пама, дајаас je у овој држави најгоре запостав- 
љена. To je грех. Њих je запоставио и овај буџет. 
И то je грех, и ne само грех, употребићу једиу тежу 
реч, то je злочии према овим људима, који данас 
трпе без леба. Не знам разлоге, који еу Краљевоку 
владу довели да право решавања o иивалидоким 
иотиорама узме од раиијих судова и да га данас 
Пренесе na војпике и војне судове, који једно решење 
враћају no пет шест пута, зато што држава псма napa 
да им плати, и ти људи никако ne могу да дођу до 
ловца. To je, господо, једап велики грех. (Одобра- 
ваи>е и пљесак.) Л што je још жалосније, од 1926 
годиие, господо, држава тим људима дугујс, и данас 
у овоме буиету ne спомик.у ое нигде та дуговања 
инвалидских потпора. Шта je с шима и где су ona. 
(Министар фанансија Др. ђ&р/ђетћ.-Ту су, ту су!) 
Ту су, али na папиру. 

Задржавам право да o болпом цитап.у, o тро- 
шарини, која пајвише тишти nac ('роијанцо, наро- 
чито Шумадипце, говорим доцппје, кад то питап.е 
буде  дошло  пред  Народпу  скупштипу.   Исто  тако 
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задржавам прапо да додпијо говорим и o непосред- 
ним порс!зим<ч и њиховим измоиама. 

Што се тиче слободне штампе, ja ее потпуно 
елажем са мишљеи.ем уваженог мог друга г. Гргура 
Анђелиновића, али сада желим да допуним у неко- 
лико његов говор. Чуди ме какав je разлог могао 
да паведе Краљевску владу na то да цензуршпе 
скушптинске говоре. Господо, овдс нема у овоме 
поступку ни логике. Одавдо оу nainir говори пре- 
ношени радиом, овде су јавне седнице и Јгарод са 
галерија слуша шта ми говоримо, a она (;иротин>а 
и бедници који су нас послали овамо и који се ин- 
тересују за наш рад лншопи су тога права да читају 
наше говоре и иа тај начин сазиају шта ми радимо. 
У прилог тога хоћу да наведсм једап случај са OIIO- 
мадашп.е седнице. Г. Министар унутрашЈт.их дела 
говори на тој седници и и.егов говор од речи до речи 
преписује со и штампа, a у л.ему ее чак вре1јају 
ипјединци и на тај иачин човек који треба да се 
брави, који треба да брапи своју чает, томе човеку 
забрањује се и цеизурише му се говор. 

Господо, иред вама je једаи буџет који прет- 
ставља велику цифру од 11.271,000.000 динара. 
И иамГ. Министар фннансија казао je да треба ште- 
дити тврдећи да јо код нас већ наступио максимум 
оитерећеп.а. Овај буџет je ииак велики и поред 
штеди.с, јер штедл.а није проведсна рационално, 
и прома томе он je у директној супротиости са iipnn- 
ципом штсдл.е. A уз то кад се зна пореека MOII namera 
марода, ja сматрам, да je овај буџет и (увише велик. 
Ту погрешку Г. Министра финансија потрудио te 
да исправи Фииансијски одбор па raj начин сцто je 
буџет, како га je Г. Министар финансија спровео, 
(MaiiieH ca 130 милио1га динара, и то ćMajtense }inje 
вршсно no својој савести и дужности, Beli je оно 
вршено по улутствима разних мтгистаротава, a 
Финансијскв одбор je то само амлловао. (Гласови; 
I Inje тако!) Ja сам, господо, присуствовао седпицама 
Финансијског оДбора. И онда када je долазио ла 
решавање буџбт појединих министарстава, Флнан- 
оијски je одбор с-тао na становиште и казао: Мини- 
стар финансија да омањи буџет са толико процелата 
и то ан блок. Ту се je Финаноијски одбор огрешло. 
(1лласови: Није тачпо!) Лпсолутно je тачно, ту се 
Финалсијски одбор огрешио o овојв буџетско право, 
и тако иам донели једал буџет, који не можемо да 
контролишемо. (Није тач}10, што кажега!) Лпсолутло 
je тачно. 

Господо, ja сматрам да je Краљевска влада која 
je увек од 6 јалуара нарочито лрлповедала заколи- 
тост, ред и рад, да je оиа ту закоиитост у овом бу- 
лету погазила. Она се огрешила o пајвеКи закон, 
који смо дужни сви да поштујемо, у толико пре, 
IHTO то није закон народли, него Краљев, a члалови 
Владе еу први дужпи да поштују л.егов највећи акт 
a то je Устав. Метина je, господо, a то ле може иико 
иорећи, да je чл. 102 у овоме буџету изиграи. Дато 
je право појединим министрима да могу противло 
теорији буџетскога права да у партије сами вир- 
малиту, и на тај иачии иокључили су право кон- 
троле Народне скупштиие. гГо сам, ан пасан, оматрао 
за дужност да споменем. 

C обзиром. на тешкоће у којима се налази наша 
земља, ja o овоме Hehy да говорим. Али ипак веру- 
јем no ономе што je до сада Краљевска влада урадила, 
да ће ona примпти еве ове предлоге, j ep опи долазе 
од ерца, ii ред je да je и овога пута помогпем. 

Потпретсрдник Д-р Kom Прповић:   има реч 
r. Апте Маотровић. 

Анте Мастроваћ: Господо посланици, пред иама 
je овогодишл.и буџет, који пије само израз програма 
рада паше Владе за ову буџетску годину, пего jo 
истовремепо и вјерло огледало паших еадашп.их 
лривредпих прилика a у мпого Maitoj мери n огле- 
дало паших стварнлх a иајпречих пародних потреба, 
a свакако одраз narae садање финапсијске способ- 
nocTii  и  снаге. 

Kao син голог и пеплодпог далматииског крша, 
као послапик једпог снромашпог али крепког, евје- 
спог и понослог ларода, осјвћам потребу и дужиост, 
да још у овој генералнбј дебати проговорим неко- 
лико рјечи, које he бити искрен израз данатњег 
истинског расположел.а иарода кога претставл,ам 
и његових најпречих потреба. Народ среза који 
ja имам част да заступам, свјестан je своје дужно- 
сти али и тога да од државе тражи да води рачуна 
O л.еговпм тепшим жлвотиим условима, јер и OF, 
у тои иеблагодарпом кршу, пои?ртвовано и скромно 
na мртвој стражи вјековлма жпви, да чува и сачува 
мо])е и излаз na море цјелокупном иароду своме и 
својој   великој   и  уједип.еној   Отаџбини. 

Мени je дапас овај задатак зпатпо олакшаи, 
a нарочито после говора пародпог послаштка Д-р 
Анђелиновића, који je у згуспутом стилу дао одушка 
HCtHHCKOM политичком расподожењу парода, и под- 
вукао л.егово југоеловсноко-пациопалпо вјерују, као 
и после говора колеге Д-р Кожуља, који je у евом 
исцрпљеном говору изпио ne гамо потребе свога 
ереза који су истовремено и потребе дјелога Дал- 
матинског приморја, јер су животни услови у глав^ 
пом исти и ппдсптичпи у свнм крајевима вашег 
државног и пациопалпог прлморја. 

Али, ако и поред тога узимам реч. нко 
узимам реч л поред говора врло уважепог Г. Мм- 
нистра Сршкића, који je у овојој необичној али 
хиале вредној искрености еам озпачио паше дал- 
матинске прилике тешким, то чиплм зато што осе- 
liaM потребу a и дужиост да као једап од најмла1^пх 
ваших сарадника у овој чаепој кући, као један од 
млађих југословенских борада, na Југословепском 
Јадрапу, којп у својој моћпој, педелЈИвој Југосло- 
вепекој отаџбшга, види спагу, величину и бољу 
будуИпост делокуппог парода у опште, a далма- 
тинског крша на посе, унееем joiii једну зраку свет- 
лости која ћо може бити, видније да осветли name 
држаи.е и глаеовал>о (na пме држап.о п глаеован.о 
онлх лриморских посланика, који неће гласати 
за овај буџет). Народ ЈБудевцта Гаја и Јосипа Јурија 
Штроемајера, парод Ђива ГупдулиКа, Јурија Kpu- 
жанића, Апдрије Качића Миошића и Фрапа Су- 
пнла ne може да буде пего само део велике југо- 
словенбке заједпиде, ne може друго nevo да вјерио 
следи југословепску унитаристичку мисао, и впсоко 
диже југословепску заставу, тај симбол пераздруж- 
љивог братства и јединства, Срба, Хрвата и Слове- 
паца. Али, и ако o једпе етране констатујем ту ду- 
боку и пепобитпу истину, морам истовремено и са 
друге страпе попетатовати другу истину, na нмо 
да je та упнтариетичка мисао n у нашем народу 
често пута слабила и јел.ала, и то увјек онда кад 
су превладавали вјореки и племепски осјећаји, 
(изазвагш борбом измјепичлим нетактичким поетуп- 
дпма, повредама дрнвде, једлакости, и истинске 
равноправноети). 
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Цела наша историја, нарочито историја иаших 
тужтитх прошлих времеиа и не пружа нам друго, 
него јасне и непобитне доказе за ову велику и по- 
учну историјску истину. И зато ja, a и многи моји 
другови, сматрамо не само правом, нсго императив- 
Hoivi надиоиалном дужношћу, да прстом упиремо 
на све оие нездраво појаве у натем јавном животу 
(И грешке у државној политици и адмшшстрадији), 
које раздражују верске и племенске bcehaje пш- 
роигих слојева народа, дубоко увереп, да тиме чи- 
нимо уелугу Влади и отаџбшга и да гиме иооту- 
памо у чистом духу (> јануарске иолитике. И зато 
икелим одмах да изјавим, да ja, a сигурно и некоји 
моји другови сматрамо потпуно исправну и при- 
хваћамо тезу врло поштованог Г. Министра Д-р 
Сршкића који тврди, да je сувише неоправдана a 
за наш националпи развитак и опасна, свака верокн 
и племенска дефанзива. Лли нека Г. Мииистар ne 
замери мени иајмлађему, ако томе додам, да je 
све то сувишно, неоправдано и доиста опаспо онда, 
када ие постоји иикаква верска или племенска 
офанзива. Али ако се та офанзива у јасној, или при- 
кривеној форми ма где појави, миелим, да нам je 
дужност, да ту појаву жигошемо, a то наше жиго- 
ca.ih.e ne може сс и не смије назвати, за развој иашег 
народа, опасиом дефанзивом. Ja, мислим, господо 
народни послаиици, да у таквим случајевима иије 
на месту нити je оправдано ма чија прстерана ооет- 
љивост, јер истина и добронамерни говори изнети 
у овоме дому, у патриотокој иамери, могу еамо да 
допринеоу оздрављељу иаших прилика и односа, 
a то je сигурно жел,а » циљ делокупие Народне 
скупштине без икакве изнимке. Али ту морам при- 
знати, да одговор Г. Мћнистра Сршкића na приго- 
воре разних предговорника, a нарочито г. Анђели- 
новића, није био за ме задовол^авајући, и ако све- 
чано признајем и подвлачим, да je Краљевока влада 
и у том смер}' постигла велике резултате, и ако сам 
дубоко уверен да врхови наше државпе егзекутиве 
укеле, да на чело племенске једпакости и равно- 
правиости no сваку цену и у свим гранама државне 
управе остваре. 

Господо народни посланици, морам се осврнутн 
на још једну изјаву уважеиогГ. Министра С.ршкића, 
који je тврдио, да група Југословена из које про- 
излази д-р Анђелииовић мора бити широкогрудиија 
и да не сме да прави међу наводно искреним и пра- 
вим Југословенима вештачку разлику чистих и 
нечистих Југословена. Овој групи Југословена при- 
пада и моја маленкост, и мислим, да могу да изја- 
вим, у име своје иуиме свих оних Југословена које 
je Г. Министар Сршкић убрајао у ту групу, да ми 
ово стаиовиште Г. Министра Сршкића потпуно 
схваћамо и одобравамо и чак у целом свом поли- 
тичком раду no љему поступамо, na нас боли да Г. 
Мииистар Сршкић управо иама тај приговор управ- 
ља. Ми писмо, господо народпи послаиици, иикада 
у нашем јавиом животу правили никакву, a камо 
ли вештачку разлику између родољуба који се Ју- 
гословеиима исповедају, a no датуму када су ту 
идеологију прихватили. Али ми правимо и прави- 
ћемо разлику између оних Југословена којима je 
Југословенство једно пуко име, и Југословеиа ко- 
јима je Југословенство једно дубоко уверење, једна 
вера, сиитеза српства-хрватства и словепства, ду- 
боки душевни процес и ноглед na 5удућност цело- 
купног  иашег  народа.   Ми  правимо  разлику  само 

између ових двају оветова и прнродно je, да желимо 
да се спречи да они први потиспу са јавног рада 
one друге. И нека буде увереп Г. Министар Сршкић 
да ми нећемо пасти у погрешке које он с правом 
оматра онаеним, али желим да и on*na и цела Кра- 
љевска влада не падне у те погрешке и да љезином 
аљкавошћу буду потиспути ветшски Југословени 
од југословепских шnei{yлaнaтa. 

Г. Мипистар Сршк&ћ директно je апелирао 
na послаиике далматипских крајева, да унесу у 
свој парод веру и његову сиагу и у нашу бољу 
будућпост и да му дижу дух да ne клопе. 

Гооподо народни посланици, ja мислим да ми 
не треба текдаизјавимо, да тај апел примамо и да 
heivio му С€ одазвати у пупој мери. Ми смо то увек 
и до сада чинили и у многим тешким часовима наше 
педавпе прошлости били смо једини који смо тако 
поотупали. Ми верујемо тврдо и пешжолебљиво 
у иашу велику националпу будућност, али морам 
да истакнем да je том вером било прожето и цело 
паше хрватство и далматипско Приморје. Ако je 
у мпогим редовима namer парода у тим крајевима 
та вјера мало поколебана, и ако je ту појаву и чи- 
њеницу запазио и сам Г. Министар унутрашњих 
дела, те ми, који смо остали у тој вјери непоко- 
лебљиви имамо право и дужност, да позовемо Г. 
Мшшстра унутраши.их дела и цјелокупну Владу, 
да ona одстрани узроке, који су ту вјеру поколебали. 

И у колико у говору г. Лпђслиповића и оота- 
лих приморских посланика избија иезадовол.ство, 
које чак пријечи и иама југословепским национа- 
листима, да гласамо за буџет, то пезадовољство 
и та наша одлука има се сматрати само као мементо, 
да се са таквом политиком ne настави, ако се жели, 
да вреди оптимизам у бољу будућност нашег је- 
динствепог иарода и недељрве отаџбине, завлада 
и код опих, којих je тај оптимизам привремеио 
мало замрачен. 

Господо народни посланици, прећићу сада на 
иеколико опаски, na сам буџет. Моји предговор- 
пици из приморских крајева, како рекох, доста су 
исцрпиво o томе говорили, парочито истичући тегаке 
прилике настале услед винске кризе и Житпог за- 
копа. Ja hy споменути још и то да су све те тешкоће 
врло ocembHBO погоршапе услед иедовол>ног разу- 
мјевања паших државних и кредитних устапова, 
почимајући од Иародие, Хипотекарне и Аграрне 
бапке и свршавајући пајповијом установом Занат- 
ском баиком. Вјеројатио то долазп од тога што 
л,уди који управљају овим устаиовама пемају до- 
вол,но позпаван.а наших прилика. 

Навестићу примјером колико' се мало позиа- 
вања и бриге за наше крајеве иоказује буџетом, 
кад изпесем само ту чињепицу, да je за наше ри- 
барство предвиђено само 100.000 дин. Дакле за наш 
најсиромашнији и најбједнији сталеж, који једва 
данас може да смогпе толико да спаси голи живот, 
a који од Сушака na до Bojane и преко Bojane до 
Скадарског језера броји далеко преко сто хиљада 
фамплија, предвиђа се циглих 100.000 дипара a 
који he изпос мпого Министаротво додјелити као 
потпору каквој малој сеоској задрузи. Мепи je 
жао да овај приговор морам да учипим Г. Мипи- 
стру саобраћаја, који je у више згода до сада по- 
казао пуно разумјевап.е за наше рибарске невоље 
и не могу да верујем, да je on ову бједну цифру 

17 



130 XIX РЕДОВНИ САСТАНАК — 4 МАРТА 1932. 

сам унио, када добро знаде, која je и колика певоља 
наших рибара. 

Жао ми je такођер да из буџета не видим на- 
стојање Владипо како да помогне нашем уљарству, 
уз випо најважИијем приморском производу. Јер 
док je год вино главни узрок Н)егове кризе хипер- 
продукција иајвиши пронзвод уља не може да ло- 
крнје ни половичне потребе цијеле иаше земље. 
Иотребно je да се паметном царинском политиком 
онемогући истискивање овог нашег производа са 
наших тржишта, или да се пак потпорама улзар- 
ским задругама и подизаљем једне јаке рафинерије 
на Приморју омогући бољи квалитет овог нашег 
производа, који he онда и сам оиемогућити и сваку 
страну конкуренцпју. 

Вријеме ми ие допушта, да се иотакко позаба- 
вим предлозима за ријешавање кризе осталих на- 
шнх далматинских ироизвода. Учииику то другом 
прилкком. Хоћу само да истакнем, да би ипак 
iraiiie приморје мохлло да постане активним и да Ha- 
rnoj држави ле задаје вишс економске бриге, кад 
би се његовим производимо поклонила она брига 
и пажља, која се иоклап.а пеким производима 
земљорадника из других крајева земље. 

Са неколико речи освриућу се још и  на при- 
лике нашег поморства, ма да ое н ио том питању 
исцрпиво   говорило.   Пала  je  ca  Владииих клупа, 
у овој скупштшш ријеч како Влада подуиире наше 
поморотво  дајући  му чак  пола  мшшјарде  субвен- 
ције.  Кад je то и у таквој форми било поменуто, 
мислим да je требало донети барем и то, да та оба- 
веза   Владе   додуше  проистиче   из   уговора  склоп- 
љетшг   са   јшшим   бродарским   предузећима    мале 
обалио пловидбе, да та сума протставља збир др- 
жавних принооа, за пуних десет година, да je та 
оума иије mi дар a ии нарочита noTnopa^ него само 
наплата за службу и За услуге које паробродска 
друштва  држави   чине,   a   од  којих  држава   црпи 
маторијалне користи, које кад би биле валутиране 
и срачунате превазишле би суму коју држава даје. 
У   приликама   у   којима   ми   живимо,   a  нарочито 
помањкање  довојвног   разумеван.а   за   наше Морс 
и ва iberoBo велико значење морају се и ови уго- 
ворн сматрати једним великим кораком напред, али 
у поравиаЈ1.у оа правим вшче&ем мора, у порав- 
нан>у са напорима других народа и држава у по- 
гледу   изградн>е   ллтховог   иоморства,   онда   наша 
цјелокупна поморска  политика, парочито она која 
се огледа у цифрама иаших буџета, na и овог који 
je пред нама, изгледа врло иедостатиа и мал.кава, 
врло  шкрта  и  лерациопалла.   Ja   лризнајем  наше 
садал.е финансијеке тешкоће, које су нашле одраза 
у  овом нашем  буџету,  али мислим да нема и не 
може да буде лити једног јединог послаиика, који 
неће одмах увидјети нерадионалпост поступка, када 
се за одржал.е и изградл.у наше целокупне обале 
од Сушака до liojane, за одржал>е цјелокупие управе 
поморства, поморске полиције и разних међународ- 
них  обавеза предвиђа с.ума  од циглих  19,000.000 
дакле сума која je пуно ман.а од суме потребите 
за изградл^у једне једине банске палате. 

Лко, господо народни посланици, наша држава 
хоће да сачува море, и ону позицију, коју je у сви- 
јету освојио наш далматииски морнар, и то власти- 
тим снагама, и у данима бједе и ропства, тад се 
морате одлучити, да лашем Мору и ЛЈеговим про- 
блемима доиста посветите млого већу пажи^у nnoMoli. 

Ha крају овог кратког излагаља морам да из 
јавим следеће: стојећл с једне страле на стаиовишту 
да увјек, a ларочито у овпм телшим приликама 
лезапамћене и опасне евијетске, привредне и опште 
крлзе, цјелокупии наш народ треба да гаји искрене 
ocjehaje лесломл>иве лародне л социјалле солидар- 
ностл, ла даље, подвлачеЛш, да једила политика 
која одговара осјећајима, иотребама, л виталним 
илтересима нашег народа, јесте политлка илаугу- 
рисана лшстог јануара 1929 год. лпак нећу гласати 
за овај буцет o разлога, што лолитика Краљевскв 
владе није била ла ввгоини свог историјеког задатка. 
(Одобраваи.е од стране неколпко посланика). 

Потпретссдник Др.Коста Иоиовнћ: Има реч г. 
Душан Иоповлћ. 

Душан Полопић: Гослодо лародли послалици, 
Краљевска  влада,   у  прогласу  пред  изборе,   од  8 
новембра прошле годиле, ларочито je истакла да ће 
једал од Л)ених главлих радова у Народлој  скуп- 
лјтили   бити   ревизлја  целокупног  дашег  пореског 
(жстема, пошто и сама каже: ,.увођел>е неких врста 
лореоких терета je била једиа привремела потреба", 

Пред нама се сада налази буџет за иду^у буџет- 
ску годину, из кога се види, да je Краљевска влада 
доследна своме обећаи.у, извршила знатла смал.ел>а, 
како у врсти непосредних пореза, тако a у посред- 
лим порезима. У Закопу o непосредној иорези Влада 
je дошла са најавлЈ.еним предлогом o измели и до- 
лунл  у  Закопу  o  катастраллом  чиотом   прилосу 
сман.ившл га тим закоиом за 20%. Ту he се училнти 
осетне промсие иа ниже, a тако исто што се тиче по- 
средлога пореза лајавл.ен je и пројект закона олзме- 
нама и допунама у Закону o трошарлии. 

Г. Минлстар фииансија, у евоме образложо11.у 
буџета, што се тиче врсте досредлог пореза — тро- 
шарине, изјавло je, да he у вези са пројектом тога 
закона, бити предвлђело леко смашелЈе, л то тако, 
да he се у буду^1е плаћати од једног литра вила др- 
жавне трошариле 0,50 дииара, бановинске 0,50 ди- 
нара, и онштилске највише 1 дилар од литра, док 
су до сада све те три врсте трошарине плаћале укуиио 
у висиии од 2,50 дииара од литра. Према томе пред- 
виђа се једно CMafeeae свега пола динара, те he тако 
у бyдyhe бити укупно трошариле 2дилара no литру. 
Ja ценим, господо, напоре Краљевске владе, a на- 
рочито Г. Минпстра фипалсија, који се трудио да 
ту трошарину смалЈИ, али сам мишљелЈа, да би ту 
трошарину требало ако не сасвим укипути a оно 
бар смаллттл знатно ниже, да буде сношљива и да 
не смета слободној продаји вила и ракије у лашој 
земљи. 

Овако како je до сада бидо, било je просто неиз- 
држљиво и стагнација у трговинл вином и раклјом 
дошла je до кулминације. Терети иа вииограде u 
воЈићаке претерано су превисоки, јер се за вино- 
граде и иначе плака десетострука земљарина колико 
отпада на оранице. И тако се на тај начил упро- 
пастида цела трговила вииом л ракчјом. (Одо- 
браван>е.) 

Ja hy, господо, да вам израчунам колико једбо 
катастрално јутро винограда има да донесе прлхода, 
колико се од тога imah a на име државиог, општин- 
ског и баиовииског пореза. Ha једло катастрално 
јутро, на земљи средизег бонитета, пла11а се око 
780.— динара што државног, што баповинског и оп- 
штинског пореза"заједно са прирезом. Једно ката- 
стралло јутро вииограда даје прихода око 40 хекто- 
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литара. AKO CG узме у обзир да се од тога 10 хекто- 
литара изгуби у самој преради, на превирање, раз- 
лив и кућну потрошљу, онда то значи, да би 30 
хектолитара дошло на пијацу. Од' тога се имало 
платити према досадаши.им трошаринским ставо- 
вима 7.500.— динара иосредног пороза. Додајтс, 
госиодо, томе трошковс обраде једиог катастралног 
јутра, — јер ми на пример и даиас плаћамо зај^дан 
килограм плавог камена 7 до 7,50 динара, исто 
онако данас кад продајемо један литцр вина no 
2 динара, као што смо плаћали плави камен и онда 
кад смо виио продавали no (i, 7 и 8 динара. To имамо 
да захвалимо само заштитним царинама којима се 
заштићују наше домаће фабрике плдвог камена. 
(^не су једиоставно ставиде те благодети у свој џеп, 
a потрошачима плавог камена оетавиле су истецене. 
Ио ми п норед заштитних царина na плави камеи. 
морамо да увозимо плави камеп из Саксоније и да 
ra купујемо исто опако no 7—7,50 дипара као што 
га плаћамо и у нашој домаћој производњи. Кад 
господо, томе додате и трошкове обрадс, којиизпосе 
у најмању руку no катастралном јутру 1.800 динара 
то значи, да виноградар мора и;з својих руку дапри- 
врвди за једно катастралпо јутро випограда другима 
око 9.000 дипара. Додајте томе још и губитак na 
инвестиционе трошкове сваке годане, јср у јодно 
катастралпо јутро випограда треба да ое уложи 
око 20.000 дипара, (додајте томе свакогодишњи 
губитак na инвестиционим тропшовнЈма), то зпачи, 
да сваке године виноградар иора да да око 10.000 
динара другпма са једног катастралпог јутра випо- 
града. 

Господип Мипистар финапсија парочито je na- 
гласио да се Краљевска влада трудила да трошарип- 
ске ставове npenece na купца. To за нас пије пишта 
ново, јер je то и до сада тако било. (Одобравап^о.) 
Али ми зпамо у пракси како то изгледа. Све се то 
кида од произвођача, j ep у колико су етавови вишп 
v толико купац тера na пиже цепу випа код произ- 
]зоТ)ача. (Одобраватт.о.) Ono што јо пајглавпије у 
трговини вппом и ракијом, то jo да трошарипски 
ставовп опемогућују већу унутрашњу потрошп.у, 
j ep се у продаји випо и ракија појављују na пијаци 
са високим ценама, тако да ниеу приступачни за 
материјално олабцју публику. 

Шта више док се сви тп трошарински ставови 
наплате, не сме се изпети ни једна количипа вина na 
продају. Једаи nam (■ељак пемајући пи пребпјене 
nape, a пун подрум випа, покушао je да нзађс na 
пијацу у Шиду и продаје једно буре вина. Шта je 
било ? Финапси му продали и кола и коње н буре 
запленили и na крају крајева отишао човек кућп 
без  ичега. (Одобраваљо п пљесак.) 

Господо, na тај пачин ми дапас имамо апсолутпи 
застој у трговини са випом n ракијом у земљи. 
Велике валихе вина a ракиЈе стоје у подрумима 
читавих пашнх випородних провинција, народ пема 
ни пребијенс nape, iboroBe обавезе доспевају и према 
држави и према повериоцима, којима пије у стању 
да одговори, na се извршујс продаја једанпут, a 
ако први пут ne успе и други и трећи иут, такода 
се нагомилају судски трошковп, чиме се випоградари 
коначпо упропашћују. 

Господо, могло on се проговорити овом мом 
наводу, да оа ооцијалиог гледишта пијс опортупо 
тражити да се дозволи трговина алкохолпих nuli a 
без  трошарпне, јер би то појачало потрошшу алко- 

холних пића у земљи услед чега би порасло алко- 
холичарство, злочини итд. Међутим тај приговор 
ne би се могао уважити, јер умерена noTpouiiba ал- 
кохолпих пића још ne зпачи алкохоличарство. 
Ми можемо бити умереи.ади, али зато ne морамо 
бити апстипепти. A пајзад можемо и да будемо сви 
идејпо апстиненти, али као практичии политичари, 
морамо да узмемо у обзир очајап положај вино- 
градара и не можемо пред тим фактором да затво- 
римо   очи   и    казати   им,    радите   како   зпате. 

Господо, паши пољопривредпи, a нарочпто 
випоградарски стручшаци упућују na«' да проме- 
пимо културу и да пређемо са сађење випиких сорти 
na сађење аоталског грожђа, n ако то преуређење 
културе кошта силне nape. Подизањс јодпог јутра 
випограда кошта 20.000 дипара и сада у овом очај- 
ном сташу, треба ми поново да се бацимо у трошак 
na да преуредимо паше винограде na садљу асталоко 
сорте грожђа. Најпосле шта би било, кад би ми сви 
прешли на иадњу асталских сорта ? Опда би уместо 
кризе вина, имали кризу асталског грожђа. 

Господо, и друге државе имају великих потеш- 
коћа са нласирашем љиховог вина. Тако je Мађар- 
ска паредбом од 2.3 децембра прошле годипе nape- 
дила да се 260.000 хектолитара вина има прерадити 
у вински дестилат од 50% јачиие само зато да би 
омад>ида кодиаиву произведеног випа. Прераду 
тога випа поверила je земаљској задружиој пецари, 
која je куповала горп.у колпчипу випа од проду- 
цената no 1,1 пенга, што ако рачупамо у нашој 
валути, рачупајући nenre за десет динара пзпосп 
1 динар n 10 napa no литру. Фраидуска je исто 
тако једап анатан део впна дала прерадити у випски 
дестилат од 50% јачипе, a осим тога je наредила 
блокирање једпог дела производљо код продуце- 
пата тако да једап произвођач који има више од 
400 хектолитара вина једап део ne сме изпети na 
пијацу у извеспом времепу, пего стоји код ii.era 
блокирано. Једап маи>и део промзведеног випа 
дошао je на пијацу тако да су се уолед тих мора 
цепе випу мало поправиле. 

Господо, симпатична je изјава уважепог г. Др. 
Франгеша у Сенату и као известиоца при расправи 
o Привредпом већу, у којој каже да би за ублажеше 
наше винарске кризе требало наредити пашим вели- 
ким пецарама шпирптуса, да морају од вина nehn 
шпиритус, чиме би се знатно умањио контиш-епат 
произведеног вина, a тиме и цене випу поправиле. 

Осим тога морало бп се најстрожија контрола 
провести код тих великих фабрика шпиритуса, 
које фабрикацијом вина и ракијо опемогућавају 
прођу природпом випу и ракији и тиме випску 
кризу још потепцирају. Исто тако нужпо би било 
од стране Краљевоке владе издати једно паређењв 
да се у земљи може производити и трошити само 
випико сирће a ne од гром есепције и којекаквих 
отровпих дрога. a то би сигурпо смап>ило коптигепт 
вина и свет би добио да пије здраво и добросирће. 

Што се тиче нашег извоза, ми смо извозили naino 
випо у Чешку, Швајцарску, Италију, Иољску, Не- 
мачку. Годипс 1930 имали смо за Чешку одређеи 
коптигепт у количипи од 110.000 литара, a нисмо 
овај коптигепт пи у половини исцршши једпоставпо 
зато што су чешки трговци радије куповади тада 
грчка випа, јер je драхма тада пала, a исто тако 
радије су куновали боља шпанска вина, јер je псзет 
писко стајао тако да пм се то боље рентирало. У 
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години 193] нисмо имали одређени коитигенат, 
иего смо могли извозити колико смо год имали ку- 
паца, a извезли смо тек нешто. Извоз je био отежаи 
због великих царииа, које су изиосиле на випо 210 
чешких круна за 100 кгр. Постоји уверење ме1ју 
виноградарима да je чешка влада ударила на иаше 
виио овако високу царииу као репресивиу меру 
за високо оцарињепо НјИХОво пиво од стране наше 
владе. (Узвици: Тако jel Пљескаље.) Говори се да 
Чеси кажу: Дајте нам слободаи увоз нашег пива, 
ми ћемо дозволити слободан увоз вашег вина. 

Наша Краљевска влада, да би заштитила до- 
Maliy индустрију нашег пива, високо оцаршшла 
чешко пиво и тако због заштите доста слабе наше 
домаће индустрије пива морају да пате, И да ne 
могу да пласирају у Чешкој своје виио читаве наше 
винородпе провинције. Сад je још већма отежан 
паш извоз у Чешку, јер наредбом чешке владе од 
21-1-1932 године дошло je и вино у списак робе, 
за које сваки увозник уз спроводницу свога вина 
има допринети и увереље Емисионе банке, да Ке 
му она ставити на расположење девизе за исплату. 

За Пољску смо имали одобрен контигенат од 
50.000 хектолитара за вино и 12.000 хектолитара 
ва, ракију. Међутим увезли смо вииа свега ()20 хекто- 
литара a ракије тек пеколико стотине литара шљиво- 
кице. Контигенат вмна нисмо исцрпли ради тога 
iiTTO су Пољаци оитеретили увоз иашега вина са 
високом царином. Још je отежавало наш увоз у 
Иољску и то што je наше виио југословенско за п.их 
иова роба, која још нема на њега привикиуту по- 
трошачку публику, јер су тамо етаблиране из раиије 
велике и јаке винске фирме талцјаиског порекла. 
Исто тако нисмо исцрпли ни контигенат ракије, 
јер je тамо уведен државнн монопол вотке, која се 
продаје тамо no 7,60 злота док царииаза један хекто- 
литар шљивовице од 50% јачине износи 11 злота 
no литри, дакле, за 50% превазилази продајну 
цену вотке. Декретом пак пољоке владе од 1-1-1932 
године уопште je забраиЈен увоз шл.ивовице, као 
репресивна мера према земљама, које отежавају 
увоз стране робе забрапама п контигентирањем, 
међу које спада и наша земља, јер je и она ограни- 
чила пољски увоз. 

Мало боље je почео извоз нашег вина у Швај- 
царску, нарочитог јачег, бољег квалитета. И ако 
je наше југословенско вшо било врло слаба кон- 
куренција швајцарском вину, јер су тамо главни 
увозници Шпанија и Италија, које увезу мшшон 
хектолитара, ипак je швајцарека влада наредбом 
овојом од 8-1-1932 године повисила царину на југо- 
словенско вино за 6,30 франака за 100 кгр. вина, 
да тако  паралише  дејство  нашс  извозие   премије. 

У Аустрију je наш увоз био врло слаб. Тамо 
се увозе талијанска вина, нешто и наша вина, 
нарочито далматинско вино, али под фирмом тали- 
јапских вина преко наших јадранских лука. 

Трговину вина са Аустријом и Италијом фаво- 
ризира још нарочито клириншки споразум, закљу- 
чен са Италијом. 

Контиигетиран.о увоза забране заштитпс na- 
pune стоје целокушшј трговини на путу, па и тр- 
говини вина са иностранством. Застој шодузетнооти 
на трговачком подручју у опште стоји у тесној вези 
са политичшш питањима. Решељсм политичких 
питања крену^е и трговииа у опште већим полетом 
и замахом.  Поред свег слабог иашег извоза вина, 

биланс извезеног овогодишњег свеукупног нашег 
вина износи 170.000 хектолитара за чега je добм- 
вено 51 милион динара. Кад се прорачуна просечна 
свота, добивено je no литру 3 динара. 

Велике су препреке, које ne зависс од нас, 
трговини уопште na и трговиии вина и ракије са 
иностранством. Ту ми нисмо господари ситуације. 
Али смо господари ситуације у земљи. Ту ми сами 
одлучујемо, na je стога врло пужпо, управо за 
произвођаче спасоноспо и последњи je час, да не 
теретимо разноврспим теретима и прописима уну- 
трашњу трговину нашу оа випом и ракијом. Пу- 
стимо je без тих терета! (Лплауз.) Дајмо елободну 
трговипу овде, где то можемо, ослободимо од тро- 
шарипских верига спутапо паше виио и ракију, 
j ep веригама тим економским заробљавамо в упро- 
пашћујемо читаве наше лепе провинције. To тражи 
цела Далмација, Херцеговипа, Севериа Србија, 
Вршачки Бапат, цела Фрушка Гора и Лепо Загорјо. 
(Лплауз и узвици: Тако je! Живео!) 

Нађимо у нашем буџету на другој страни иа- 
макнућа за овај приход, предвиђен у трошарини. 
Ту су разни луксузи, који ее увозе у нашу земљу, 
као што je споменуто са овога места, повисимо на 
њих царинске ставове, ту су свиле, разиа скупо- 
цена крзна, луксузни аутомобили, тусу разне драго- 
цене ствари, парфими, с.апуии стране провеиијен- 
ције, na и миого друго, што се подвући може под 
иојам луксуза; растеретимо наш овај пационални 
производ и спасимо од сигурие пропасти милионе 
људи. Лко не можемо да га потпуно скипеио, све- 
димо га иа најмањп мипимум. Трговачка комора 
у Новом Саду, у јесешој својој резолуцији тражп, 
да сви трошариснки ставови, и државни и бано- 
вински и општински не би смели битп већи од јсдног 
динара no литру вина. To исто je закључно и кон- 
грее виноградара у Београду резолуцијом својом 
и од речи до речи каже ово: „Нема вал.да пропзвода 
на земљи, код кога je трошарина за 50% већа него 
што je љегова продајна цена". (Аплауз.) A то je 
случај са вином. 

Да овим мојим излагањем имам иајбољу намеру, 
пзјављујем да iiy гласати за буџет, и то са ових 
разлога: 

1) Што имам највеће поверење у ову Краљевску 
владу, 2) Што ценим иапоре Краљевске владе, 
уложено за знатно смањеае буџета впше од 2 мшш- 
јарде динара; и 3) Што лапослетку гајим уверење, 
да ће Г. Министар финансија оценивши ова моја 
добронамерна излагања уложити још у последњем 
часу крајњи напор да их уважи a no могућности 
трошарину укине, или na најмању меру гмаљи. 
(Аплауз.) 

Потпретседнџк Др. Коста Поповић: Реч имн 
пародпи пооланик г. Вукашип Спасовић. (Гласови: 
Иије овде.) 

Реч има народни посланик г. Коста Алекспћ. 
Коета Алексић: Господо, народпи пооланици, 

вашим noBcpeiheM пмао сам част бити изабран у 
Финансијски одбор. Тамо сам господо, са својпм 
друговима чинио сво да ep. овај буџет што више 
реализује. Све што смо могли учшшти, учшшли 
смо, и ja морам призпати Господипу Мипистру 
финапеија и ако je млад човек, да je епремап као 
Мипнстар фипапсија и да je вешто и способпо бра- 
нио свој буџет. И ако je господо, овај буџет доста 
маши него прошли буџет, ja ипак велим, да je доста 
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велики и да ирема моћм народа немогућо га je рс- 
ализовати. Л, господо моја, највишс то вбог тога 
што сам баш ових дана видео из Трговипског Глас- 
ника да je у 1930 години наш извоз био 661,661.000 
динара a у јануару ове годиие ивноси свега 218 
милиона дпиара. To jo толика разлика да je дифе- 
ренција око 400.000.000 динара. Значи, господо, 
да je та моћ иародиа толико оиала да иећемо моћи 
да тај буџет реализујемо. Ja сам, господо, у Финан- 
сијском одбору говорио доста, и с тога пс мислим 
овде да говорим. него мислим да се осврнем на друге 
неке ствари, a када будемо дошли па специјалну 
дебату онда hy и o томе говорити. 

Сада хоћу да ее осврнем na Иародиу бапку. 
Вама je познато да je Иародна банка 8 августа 
ир^ошле године угаспла кредит и да je тимс ианела 
огромпу гатету оним људима који су имали евоје 
кредите и услед тога створила панику код улагача, 
те су улагачп ивгубили вер;,' и почели лодизати 
улоге, a трговци номајући кродита нису могли 
да обаве своје послове без новаца, те je u ту било 
штвте. 

Када je ире неколико година сељак запао у 
зеленашкс дугове, no највпшој жељи вечитог ота- 
paoi;a села, нашега господара, створена je Аграрна 
Банка. Она je имада и има за вадатак да земљорад- 
нику да јефтинм кредит, и то дугорочни, в у тим 
данима када je почела рад она je у погледу каматне 
(;топе учинила велику услугу, jop je камату од 
30—^0% свела иа 9%. To je био велики добитак 
Sa село. Али док се до таквог зајма дошло, трошкови 
су били толико великп да je ова камата више из- 
носила. 

Л зашто све то,. Чиновници и формалисте, 
далеко од сеоског живота, воде банку сељака чије 
навике и потребе нису правилно и довољно схватили. 
Таман су камату снизили од 30 на 9% a дене арти- 
клима пала je за 85'X, и тако благодет ниске камате 
губи се у немогу^иости плаћања услед слабих 
цена. Још нешто господо, Аграрна банка врши 
продајо људима у овом времону кад je криза тако 
страховита да се дугови не могу платити. Зашто 
она ствара излишне трошкове кад нома потребе 
за то, јер н.у њени повериоци не терају. Ja бнх 
био зато да Лграрна банка својим дужницииа про- 
дvжII рок бар до новомбра меседа да би народ могао 
летину, ако да Бог те роди, да покупи и да прода, 
и тако платп гвој дуг Аграрној банци. Житни режим 
господо моја, имао јо врло лепу замисао. Али на 
жалост ту замисао иису дошли да извршују људи 
који су способни за тај пооао. Ту су требали да 
уђу трговци a не чиновници, j ep чиновпици тај 
иосао ne разуму. За еваки сс поеао тражи спрема 
na и за овај, a omi ту спрему немају. Овде се чује 
често крптика односио житнога режима. Ja миодим 
да je o томе довољно говорено и да ho Краљевока 
влада повести o томе рачупа и то питање пзнсти 
на дновии род, односио скинути га са дневнога рсда. 
Ja верујем да већпна иародних посланика води 
нарочито рачуна o томе да ли ће Краљевока влада 
једанпут то учинити. Ja сам тако рећи ових дана 
чуо да. се Краљевска влада и носи том мишљу п 
да je решила да тај житни режим скине са дневнога 
реда, rta бих зато молио Г. Мииистра финансија да 
ми   o томе да једно кратко објашљеље. 

Господо посланици, најболније питање које 
данас стоји пред нама јестс питањо задужења нашег 

сељака и заиатлија и ситилх трговаца. И 0 томе 
питан>у довољно je говореио. Ja верујем да се наш 
еељак задужио свесно или несвесно. Али какве су 
биле прилике, парочито велике каматс којо су од 
п.ега наплаћиване, a које су као што сте чули из- 
нооиле uo 30 и 40%, оне оу дотерале нашег еељака 
до тога да више ие може да плаћа своје обавезе. 
Наш сељак, росподо, ие тражи и ие жели да се u.(!- 
гови дугови бришу; он не тражи да му се што шкон- 
тира, али тражи да му ое створи могућност да може 
дугове платити. Зато je наша дужиост да учинимо 
са своје гтране у том погледу све што можемо. On, 
господо, будним OKOM прати наш рад и има једипу 
паду у нас да ће преко нас наћи спаса и лека да га 
од овога дуга ивлечимо. (Пљеокање). Вама je, го- 
сподо, добро позпато да мн морамо да пдемо својој 
кући, ако ne наЈјемо лека за namera сељкка. Вама 
je исто тако, господо, позпато, да je оељак врба, 
као што je овде грворено. Али ви исто тако врло 
добро знате да mi врба ако се на време ne поткреше 
да he да ое осушн. A од суве врбе нико пема вајде, 
господо. 

Господо, ja вас уверавам, ако ми са Краљев- 
ском владом kap ШТО вам рекох, пађемо пута n 
пачипа да излечимо namer сељака и запатлију, 
ja вас уверавам да he цео парод поздравити ono што 
je Краљевска влада од 6 јапуара до дапас учипила. 
Лли ако ми преко тога пређемо, a ви ете чули да 
je Г. Мипистар CpuiKiili рекао, да пам je парод дао 
поверењв; то je тачно, алн се бојим да пам парод 
не одрекне то поверење, ne зато што ja нећу, или 
што вн нећете бити аослаиици, али све то зависа 
од тога ако Краљевска влада буде водила рачупа 
o пашем тражеи.у, a ми ne тражимо ништа у овоје 
име, иего ono што народ од нас тражи. Ако Влада 
буде заједпичкп п сложпо пашла лека пароду и 
излечила ra, ja вас уверавам господо, да je ča тим 
из3*вчена и држава.  (Гласови тако  je). 

Уважени пријатељ и друг г. Анђелиновић нвки 
дан у своме говору казао je овде, да признаје да 
ono стање које je било до 6 јапуара није било добро, 
n да поздравља 6 јапуар, na критикује зашто 
се ne вратпмо систему тих Закона ранијих. On 
заборавља да би се тиме вратило ono што je било. 
Господип Анђелиновић je у своме говору призпао 
Југославију n државно једипство, али ме чуди 
кад on то признаје да noćas тога говори o племепима, 
кад то питање п.демепа ne постојп. Не иде мн у главу 
таква пзлагаља од стране г. Анђелиновића, који 
je до јуче био Министар у Влади, na сада када je 
престао бити министар говори противпо овоме; 
једппо то, ако жели да и даље буде Министар. 

ГИто се тиче трошарипс, ту je бидо доста го- 
вора и ja могу само да нзјавим ово, да наш народ 
mije навикао господо, na one финансијске контролоре. 
To пашем пароду боде очи, то му je најтеже. Али 
још нешто, господо. Ви треба да зпате да паших 
воћњака у нашој прсдратпој Србпји има овега у 
четири округа: ваљевоком, подринском, чачап- 
скои и ужичком. Гоеподо, воћ&аци иоетојо само 
na omiM местима где ne могу да успевају оитали 
уссви, a то jo na кршовитом и брдовитом земљи- 
шту, T;i су воћв>аци Boh опорезовани порезом na 
Bolui.aKC, a сада ое тражп још и друга нореза, a то 
je та трошарппа. .1ош пре двс до три годпне шти- 
таста ваш упропаотила je воћп.аке у маогпм окру- 
зима,  a од кад je Beli примењена ова трошарина. 
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народ губи вољу да сади воћшаке, јер каже, зашто 
да садим во1ш>акс кад за то но могу ништа да уз- 
мем; што бих узео, то ми ДЈзжава уаме. (Министар 
финансијо. Д-р Милорад уорђевић: Има воћа сем 
пиБива; има јабука). Молим вас господинс министре, 
1)акија je од шљива. Јабука има, али као што еам 
рекао ономадне, na жалост 1930 годипе, код нас je 
било 1000 вагона јабука, ади ваши конзули и ио- 
сланици иа страии нису водшш рачуна да се по- 
старају и да јаво да у другим државама нема јабука, 
него <;у дошли шиекулалти na су покуиовалп ја- 
буке no 40 и по 50 napa кило, a после неколико 
дана, ношто еу јабуке покуповане, оне ху прода- 
ваие no 4—5 динара кило. Оии )uicy водили рачуна 
o гоме и онда зашто ми плаћамо mune Конзулате 
и посланике пего зато, да воде рачуна o томе, чвга 
неш у осталим државама, a да тога има у нашој 
држави. 1930 годиие родпло je много јабука али 
народ na жалост nuje то искористио, већ су то иско- 
ристили појединп шпекулаити, као и опи за бонове 
u призианнце г.   Шврљуге   његови.   (Одобравање). 

Да би се господо, постигло оно што жели го- 
(•подшх мииистар и Краљевска вдада због троша- 
риие, ja се слажем са предговориипима да се удари 
nelia царипа, односно трошарина na бепзпн, na 
шпиритус, na свплу и na сав луксуз и да се нод- 
мири ово, a.iiii трошарипа je болно мссто, које nam 
парод парочито  боли и то  мора да се скине. 

Господо послапици у моме срезу постоје че- 
тири општипе које су сувише пасивне. Верујте ja 
самових дапабиокодкуће; одпео сам 4—Б.ОООдипара 
и од тога сам вратио свега 200 дипара; делио сам 
no 100 дшшра сељадима јер парод нема хране, a 
парочито иема сточне храпе. Ja сам ових даиа под- 
нсо господппу Мииистру војпом једну молбу у којој 
caw молио да on одвоји пешто од државпо храш; 
која постоји у моме гарпизону и да се да као по- 
зајмица народу. Иарод ne тражи милост, пего да 
е« то пароду позајми n да on то, кад буде своју ле- 
типу средио, вратп. Јер никомс није у рачупу, 
a нарочито држави nauioj да сељак изгуби стоку, 
јер кад сељак изгуби стоку од чега hc он да живи. 

Господо посланици, вама je позпат овај последљи 
Закоп o адвокатима. On je страшап, и ja бпх молио 
Т^раљевску владу да тај закон измени, a ево зашто. 
Код мепе има један пример да je једном адвокату 
Суд досудно за једаи даи 9000 динара. Има слу- 
чајсва господо, да док се једна стечајна маса од 
30—40.000 динара раеправи, да то само адвокат 
узме и шшо други, господо. Ja мпслим да je то 
претерано. Ja господо, мислим да пигде у свету, 
ни у једној земљи иема таквог закоиа за адвокатс 
као што код nac  има. 

Тако би псто предложио, господо, Ј^раљевској 
влади да једаред реши свештепмчко питаше, jep 
гооподо моја, мене народ сталпо пита, шта je ca тшм 
поповима. Може ли сс већ једаппут са њимва ре- 
nniTii, да попови ne уцењују народ. 

Молио бнх Краљевску владу да водп рачуна 
o иабавкама за војпс потребе да се те набавке врше 
пепосредно од парода, a ne преко лиферапата. 
Jep баш опомад je било речи у Фипансијском од- 
бору, кад je Министар војпи изјавио како месо 
кошта 7,50 дипара, и кад сам му ja павео пример 
да <'е у моме Ваљеву мосо може купити за два ди- 
napa, oii je рекао: то су закључеПи уговорп и прпм- 
љени, na ми снизујемо no мадо. 

Пород тога код мено господо, у Ваљеву може 
сс купити КОЈЦШО хоћсте дрва no 30—40 дипара 
метар. Ha то je велика разлика n велпка штета за 
државу, кад се скупље luiaha. 

Тако исто господо, и лекари страшно напла- 
ћују, нарочито na пример кад увате пеку onepa- 
цију onu узму no 5—fi—10.000 дипара. Замислите 
једнога сиромашка, ако on нсма пара за операцију 
on мора да умре. Ja миолим да би Краљевска влада 
требала o овоме да поведе рачуна. 

Тако псто je и ca апотекарима. И апотекари 
баспосповно иаплаћују, и oiiaj којп }1ема нара, 
on пема ни лека. (Гласови: Тако je). 

Предложио бих, господо, још и ово, да се no- 
веде рачуна o маиастпрским имап.има. Ko тамо 
ужива господо ? Уживају калуђери и то na велнким 
комплексима имап.а no 1 до 2 калуђсра, a од тога 
пема користи nn држава пи парод. Ja еам, посподо, 
примио једно iracMO од сељака и иезнам дали би 
ми дозволили да вам прочптам, да видите шта се- 
љаци пишу. I'^BO потписа, то нису адвокати пего 
сељаци. 

.,Поштовани господипе поолаппче, 
K'ao што вам je позиато, данашње стаи.е у нв^ 

роду namera краја, a без сумп.е и у делој држачп, 
у погледу пезапамНене привредне и новчане кризв 
и других потребиих поелова, које треба да спро- 
веде Народна скупштина и (^епат, како бп се криза 
отшгонила и послови свршавалп у иитересу парода 
и државе и очували Љубав и поверељс између иа- 
рода и претставнипа државе и тнмо загарантован 
солидап рад n културпо-привредпп развој и јачаи.е 
државе за коју je пеизмерпа крв про.иивена, — • 
то вас потппсани, na захтев и молбу грађапа из 
itame околшге молпмо, да у Народпој скутптинм 
и na надлежном месту, слободпо IT без мкаква усто- 
зап.а учипите следеће предлоге: 

1 Да се разрез државпе морезе ва 1932 годину 
која je установљена na основу израчупатпх чистих 
прихода у 1929 години, када je 100 кг. сувих тљипа 
продавато за 800-1.000 дипара; 100 кг. пшенице 
за 350—450 дипара; 100 кг. кукуруза за 250—350 
динара итд., изврши узев у оцепу поетигпуте прн- 
ходе од землЈПшта према дапашн)им денама про- 
извода. 

2 Да се што npe установе стручпе комисије за 
правплап премер н клаоирап.е земљишта, jep у 
1928 годипи тај nocao je извршеп за врло кратко 
време те су због тога учип.еие огромне погрешко, 
jep je велики део слабог земљшпта стављен у нај- 
боље класе, a појединим грађанима још и произ- 
вољно je упиеано вите земљитта no тто га у ствари 
имају. 

3 ' Да се изједначе купо-продајпе цепе између 
артикала које пољопривредници продају n којо 
уопште морају да купују за своје потребе. 

4 Да се укипу додаци na скупоћу г. г. чипов- 
ппцима и уопште опима који исте примају, потто 
дапас скупоћа ne постоји. 

5 Да се укине диурпе свима чпповпипима за 
изласке ради свртаван,а ма каквих послова вап 
капцеларије као тто су: забрапе, продаје, уви- 
ђаји,  ревизије и друго. 

6 Да се смаи.е и умере иаграде лекарпма за 
преглед болеснпка n апотекарима проценат зара- 
ђиваља за продају лекова, jep су овп и сувише 
пристрасио скупи. 
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7 Да се евештеницима законом одреде награде 
за вршеи.е обавезног чинодејства и исте умере према 
садаЈвнм приликама, јер веКи део свештеника данас 
се не обзире на своју свештеничку дужиост, већ 
уценЈује грађане како који хоће, иаплаћујући за 
испите, венчаша, опела и друге верске оСреде no 
200—300 и више дииара. 

8 Да се у сеоским основним гпколама укине 
лепви одмор, a ако je исти потребан засповати га 
у зиму, т. ј. у мосецу децембру и јануару када су 
деца и иначе вишс иута сиречена од похађања школе 
због хрђавог времена, хладних зимских времена, 
a u у caMUM учионицама због испараваи.а мокро 
обуће и одела, док у летље доба ово би се избсгло, 
што бп деца у току дугих дана летњих школу 
походила, када je време топло и лепо. 

Лко je летњи одмор потребан г. г. иаставии- 
цима због 6aibCKor лечен.а онда онима, којима je 
то лотребно no лекарском мишљешу, давати наиз- 
меиично одсуотво тако, да школе не ирекидају рад. 

9 Да се заведе мораториум за плаћаље доса- 
дагвих дугова за G година, тако да за прве три ro- 
дине не тече никакав интерес, a за друге три да се 
установи 8% годишњи интерес, али да се за свих 
6 годииа наплата ие може вршити егзекутивним 
путем и да каматиа стоиа и после овога рока не мо- 
же   бити већа од 8% родишње. 

10 Да се радно време код свију надлештава 
устаиови од 8—12 upe и од 2—6 поподие, како би 
грађани и из удаљенијих места имали могућиости 
да сврше посао, ради кога су послати, јер досадањи 
одмор од 12—3.30 поподне не даје могућности да 
новваии посао сврши истога дана, већ остаје за сле- 
дећи дан те je тиме изложен већем трошку a даигуби. 

11 Да ее према ооновном порезу, обавезом 
личног рада (кулука) на недржавним путевима 
обтерећују сви грађани само у општинама свога 
сталног становања. Kao основица за ово оптере- 
heiBe да служи н.ихова укупна основиа пореза коју 
плаћају на своје имање na ма где се оно налазило. 

Да би вас тачније уверили у каквом се стању 
налазе оада грађани иаше околине, навешћемо 
еамо   овај  пример: 

I. Цене   пољопривредних  производа: 
1925 г. IO.'!! г. 

1 100 кг. сувих шљива Дин.  800—1000     200—400 
2 100 кг. пшенице „     350—450       120—140 
3 100кг. кукуруза „     250—350 45—80 
4 пар волова „   6000—18.000 500—3000 

II. Државие a самоуправне дажбине (с.ем оп- 
штиноког приреза). 

1 Наша општина плаћала je за 1925 г. непооред. 
порезе 11.336 дииара a ca свима државним и само- 
управним (без општинско) прирезима (редовним 
и ванредиим) укупна сума задужеи.а износила je 
свега   динара 159.167. 

2 За 192!) г. no иовом порееком закону, од- 
носио no неправилиом класирању и утврђивашу 
чистог катаетарског прихода наша ошптииа сада 
плаћа само основног пореза укупно динара 132.478, 
KITO значи да je раиија иепосредна пореза повећана 
скоро 20 пута, a ona, разуме се, утиче na задобивање 
разних права и повластица за појединце и у исто 
време  повећава разна друга оптерећења. 

Када се овој порези додају још и: допунски no- 
рез,   гвегатенички    бир,   бановинокп прирез,  цеста- 

рина, здравствепи прирез a друго, сигурно je да К& 
укупна оума задужеп.а npehu проко Дин  200.000.    . 

Из овога излази да оу плаћања noBeiiana ca 25%, 
опда када су сви приходи спали за читавих 1000% 
и више. 

Стога вас попово молимо да се за излазак из ове 
тешке и мучне ситуације, у којој се паше сеоско 
стаповништво палази, овбиљно побрипете. 

Потпретседпик Карл« Копачопић: Господине 
послапиче, ваше je време истекло. 

Коста Алевсић: Молим, молим, сад ћу завршити. 
У моме срезу постоји 10 хпљада хектара шума која, 
je неискоршпћепа и труне. Поред тога постоји чувеии 
Ребелски рудиик који je раваи no квалитету Бор- 
ском рудпику. Од светског рата до данас тај рудник 
ne ради. Тако исто и шуме стоје пеискоришћепе и ja 
бих молио Краљевску владу да o томе поведепе ра- 
чуна. Имајући noBepeiba у Краљевску владу да he 
све ово извести, ja hy гласати за буџег. 

Потпратс.дник Карло Коначснић: Има реч г. 
Др. Грга ЛнђолиповиК ради личног објашњеша. 

Грга Ап^олиповић: Мислим да ниједпа Скуп- 
штипа, a ja сам прошао три до четири, пије била 
петолерантпија него ова садашња. Свако противно 
мишљење које долази у сукоб са мишљен.ем, рецимо, 
већине или Краљевске владе, врло je тешко овде 
изразити. J ep, људи мисле ако смо ми изабрани na 
истом принципијелпом програму, да морамо бити 
једнолични и да морамо радити све ono што било 
Влада или већина (жупштинска мисли. Ja васмолим, 
господо, да овај мој приговор узмете искрепо до 
знаи.а. Доказ je и то ако неко критикује било у 
којој форми, било пајлепшој и најпријатељскијој, 
одмах падпу иисииуације на начин на који не би 
пале ии у једиом пристојиом друштву. Ja имам 
своје мишл.е1ве које сам бранио годинама. Можда 
и криво за вас и друге, ja ne тражим ни кога да 
моје мишљеи.е прихвати, али je то моје мишљење 
које сам бранио у мпого тежим данима него данас 
али опет je пала инсинуација г. Ллексића да je 
г. Анђелиновић бранио Владу кад je био у Влади: 
Ja нисам био у Влади, a друго ja сам био нослаиик 
не Краљевске владе, него Краља и државе и кад 
дођем у позицију да браним Краља и државу онда 
hy, ма каква била Влада, макар г. АлексиК био 
Иретседник те Владе, бранити, јер браним државу, 

' a не Владу. 
A друго, господо, што се тиче те инсинуацијс, 

ja сам као посланик вршио своју дужност све до 
оног времеиа док сам био на тој дужности. Ja сам 
истакао добру и злу страну тога режима и подвукао, 
да на концу тако зване диктатуре мислим, да je био 
већи плус него минус. Али je диктатура свршена 
и Устав je дошао и ja сам сматрао, да hy тим путем 
иоћи и даље. Али пошто нисам видио, да Влада иде 
тим путем, имам право да своју критику отворепо 
и искрено кажем. 

Ja вас молим, господо, ако хоћемо тим путем 
правити инсинуације, онда сматрајте, да ja то при- 
мам као бачену рукавиду коју ja ие одбијам. Ова 
Скупштииа има злих и добрих страна, али она можо 
бити Народиа скупштина, ако добије карактер и 
ако дозволи слободну дебату и слободно мишљеп.с. 
Али ако будемо са инсипуацијама радили, морам 
вам рећи, да сам био и у Влади и у опозицији у 
страици, кад je била врло јака и ja сам заступао 
своје мишљен.е без обзира на погледице којо   могу 
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настати, кад je у целом делу народа све бидо иа јед- 
ној страни, a када сам ja био на другој странп. 
Није ми, господо, било до усдеха, иего до мојега 
мишљен>81. C тога ћу ja и сада своје мншљеље засту- 
пати све дотле, ако будсм мислио да je добро, без 
обзира, да ли he 315 посланика бити на једној страпи 
a ja на другој страни. Ja сам. то мишљење увек иа- 
ступао. C тога те инсинуацпје одлучно одбијам и 
сматрам да су неумесне п подостојие  скушдтине. 

Потпрессдник Карло Ковачев1аћ: l'e'i има изве- 
(тилац г. Др. Анте Куџта,рић. 

Др. Аетс Кунтарић: Господо народни посланици, 
доаволите, да ja као известител> Финансијскога 
одбора кажем иеколико мисли и оне водиље, које 
су нас водиле у раду самога буџета. Наш пооао у 
Финансијском одбору je један посао врло деликатаи 
и састављеи од више компонената, које су одређивале 
лравац иашега рада, јер право буџета Иародие 
скупштине je једпо иајјаче и иајшире право Иародпе 
скупштине из равлога што Народна окупштина имаде 
Право да одрођује висину прихода и раехода целе 
државие уираве. И ако ми промотримо сам буџет, 
мп heMO моћи да устаиовимо, да je буџет рекао би 
огледало целе политике Краљевске владе, огледало 
je зато, јер из буџета ми можемо да устаиовимо не 
само ону државоправну политпку, иего можемо да 
устаиовимо ii привредну политику и социјалпу по- 
литику, политику, коју Крал.евска влада заступа. 

Ево, господо народии посланици, том директи- 
вом je био везан и Финансијски одбор и он и ако je 
био ограничен и временом и пословником и позитив- 
иим законима, on je своју дужпост no мојем мшпл>ен>у 
најсавееније испунио. 

Господо, ja сам нагласир, да je управо једиа 
компопента иашега државнога буџета и политичка 
и ако ми у Финансијском одбору нисмо се нарочито 
тиме бавили осим што смо прихватпли начело 
6 јануара, да су у кашој држави еви грађапп једиаки 
и да имаду да сносе једпака права и једнаке терете. 
To je важио баш са овога фискг1лнога гледишта. 
Лли, господо, наше време у Народиој скупштини 
je ограничеио и ja као известитељ не могу ее освр- 
лути на све примедбе иародних посланнка, na hy 
етога у главиом да ее држим ова три правца, поли- 
тичкога, привредиога и социјалиога. 

Што се тиче политичке стране ове наше дебате, 
како сам иагласио, то пије био предмет специ- 
јалне дебате у Финансијском одбору, na hy моратп 
да изнесем лично своје мишљење и личио своје 
гледиште. 

Ilao je један навод и један приговор, да je наш 
Устав најмодернији што се даде замислити и да га 
сваки слободии грађанин може са иајвећим одушев- 
.ibejbeM поздравити, али закоии који га проводе 
у живот да су ти управо реакциопарии, да га они 
дерогирају. Ту je нарочито циљано на питаље сло- 
боде штампе, na затим на слободу збора и договора 
и коначно на однос рекао би старим фразама српства 
и хрватства. 

Господо, што се тиче политичких односно гра- 
ђанских права, ja сам уверен, да код нас у Иарод- 
noj скупштини нема ни једпога народиога послаиика, 
који би са пеким парочитим одушевљељем брапио 
ово ограничет1>е грађанских права. Лли ако ува- 
жимо, да данас не живимо у једио нормалио време, 
оида морамо да устврдимо, да у једно иенормално 
време  морају се  примеп.ивати  и неиормалнп про- 

писи. Господо, та ограничеља ми видимо у државо- 
правном погледу не само код нас него и свуда у 
страпим земљама, ми их видимо у привредном по- 
гледу и у погледу социјалном. Доста je погледатп 
nauie суседне државе, a најбољи пример показује 
нам данас (1)ранцуска, где се опажа једпа теидеиција, 
да се цела извршпа вдагт има да окупи у једне руке. 
14 ако ми, грсдодо, то видимо, онда ћемо моћи да 
устврдимо, како je то исправно образложио наш 
Мииистар упутраидаих послова, да су те мере нужне 
и онда onaj час кад ге створе претпоставке и када се 
дође до осведочеља, да те мере ниоу више иужне, 
ja еам увереи, да he и Крал.>евска влада и цела Иа- 
родиа скупштина од тих мера да одустане. 

Господо народин пооланици, ja сам рекао, да 
живимо у једно неноршлно време a зато да морамо 
да пригрлимо или да прихватимо и неке иенормалне 
мере, којо можда ми са нашег становпшта и чове- 
чапског и демократског не би потписади. Зато се не 
слажем са једним говорпиком, који je одавде гово- 
рио и пледирао, да je требало провести диктатуру 
одмах после оолобођеља. Господо, то je сасвим неи- 
справно. Иеисправно je зато, јер велики светски 
рат био je симбол борбе за елободу, симбол за еамо 
одређен>е парода, симбол иајширих грађанских пра- 
ва, јер би можда на свету био једаи народ и једнц 
држава, која би могла у оно време да проведе дик- 
татуру. Зато кажем, евака Влада и сваки облик 
владавине мора бити плод онога времена, у којем 
се држава и народ налази. 

Имаде, господо, још једно можда најболније 
пихање, које се стално покретало у Народној скуц- 
штиии, a то je био један приговор, да се хрватски 
дио пашег народа иа овим положајима заиемарује 
и запоставлЈа. Господо, дозволите да кажем, да бц 
требало разликовати у том погледу две етвари: 
једно je систем^ a друго су поједипачни случајеви. 
Ja верујем да има случајева, a можда и доста љих, 
где со таква политика проводи са стране^државне 
админиотрације, али ако ми имамо повереље у 
Краљевску владу, која je била толико одважна да 
можда у најкритичнијим историјским данима наше 
државе старе славом овенчане српске заставе по- 
храни у музеју, једне у музеју као дио наше исто- 
рије, опда ja не верујем да би данашн.и сиотем наше 
Краљевске владе био такав да протежира српство 
(Одобравап.е). Ето иаша je дужност, господо посла- 
иици... (Др. Трга Анђелиновић: Видите Уетав ерп- 
око-православне цркве! Лко меие питате, ja ћу да 
вам кажем.) Јанаглашујемпоново да ja не поричем 
да има таквих случајева, али ми морамо држатн 
једио на уму: ми смо млада држава; ми смо то 
Југооловенство тек почели отварати од 6 јапуара 
(Гласови: To није истина!) Јест, од 6 јануара, оно 
поотоји као државна догма, a пре 6 јануара био je 
то наш национални покрот. Кад сам ja то уотврдио 
да je Југооловенотво тек од 6 јануара једна државна 
догма, то зиачи да се једна наша администрација 
била поделила на српску, хрватску и оловеначку 
и ако je 6 јануара та наша државна админиотрацнја 
добила другм правац, онда ue треба да сумњамо 
да у року од ове три године та администрација није 
била у етап.у, ни no своме одгоју ни no душевшш 
јакостима и иациопалпом ооећају да води политику 
Крал3евеке владе онако, како je то Краљевска влада 
замишљала. Зато ипак у овом погледу нећу дуже 
да говорим, јер оам дубоко уверен да сваки од нас 
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народиих послаиика има дубоко засађену у срду 
југсмзловенску идеју, као синтезу овега што je ]iaj- 
болве у иашом пароду. Ja ћу ое стога вратити na 
рад нашег Финансијског одбора, да би га осветлио 
са  стране привредне, са стране економскв; 

Гобподо, mije било ни једпог иародпог посланика 
ifojii fiap није пеколико пута ломеиуо реч „при- 
вредн^ криза"; И Фивансијс^и одбор, кад je; прод 
собом имао продлог буџета Краљевске владс, јасво 
ј<^ да je морао рачупати са том привредном кривом. 
Alii можемо лако установити манифестације те кризе; 
она je лахватила све гране иаше привреде, захватпла 
j G аграрну производЈву, индустријску, трговину и 
name новчарство. Te ианифестације очитују се у 
диспаритету цена. liiiTaibe je како je тај диспаритет 
наотао. Господо, ми внамо да je светоки рат донео 
делу једну револуцију у аграрном и индустријском 
погледу. 

Ми зиамо да оу се волике индустријоке државе, 
нарочито Амбрика, Енглеска, na и Пемачпа бациле 
интензивно ua аграрну лроизводл.у. Шта вите оие 
су ту аграрну производњу u рационализирале и 
мехаиизирале, Ограничавајући на тај иачин ием- 
л>ораднички сталеж. И тако je та аграрпа прбиз- 
води>а постојала с.ве интенЗивнија и све обилатија, 
a иоследица тога била je та тто су цене аграрпим 
производима падале. C друге стране, јчјсподо, ин- 
дустрија je попша другпм путем, јер код индустрије 
iinje владало ono исто пачело понуде и тражп.с, 
већ друга пачела, која су то пачело ограничавала. 
Нарочито иротекциоиистичиа политика држава и 
према шшиталу и према раду. Код иидустрије ]|,ене 
и диспаритет цена инје остао подједнак и у релацији. 
Код индустриЈе цене na велико и на мало нииу бстале 
у истом размеру као цеие код аграрпих произвбда, 
jop тамо ниеу пале у истом одиоиу илате, иаматл.а« 
и државне дажбине. И кад се промотри цео комплекс 
1гитан>а олда ее могу конотатовати чињеницб које 
су кризу створиле, — али ja мислим да je врло тешко 
наћи свему томе лека. -- Ето, господо, Фшансијскн 
одбор стао je na стаиовиште да у овим тешким при- 
ликама иривредиим треба само што внше развијати 
штедн>у, али су у томе погледу подељеиа мишљеи.а. 
Говори се са извеоиих страиа да питаи.е штедње 
није исправно, јер држава je иозвапа да запосли 
што већи број иародпих маса, те да би се ти људи 
мог.л.и прехрапити. To je апсолутно тачио, јер др- 
»кава je најјача организација и највећи подузетпик 
и ona иајвише привредиих радова може да спровсде. 
И ми ови пледирамо за то да држава епроводи 
јавне радове. Фииансијски одбор међутим, отао je 
на становиште да би требало обуставити све радове 
који нису неодложни a само оне који су неодложни 
да треба иввршити, пошто je финаисијско оптерећеше 
нашег иарода већ према данашљем буџету толико 
да се Мора o томе повести рачуна. И Финансијски 
одбор при томе позвао се на две ствари: Да инве- 
стиције буду различне према томе да ли се троши 
на нродуктивне или нспродуктивие оврхе. Јасно je, 
према томе, да код пепродуктивиих сврха, трошкове 
треба свести на минимум. Али, господо, ту je пос-ао 
био тежак, пошто ми имамо огромну адмииистрацпју 
ко j a je створеиа разним законима још пре десет до 
дванаест година, — и Финансијски одбор није имао 
ни времена ни могућности да мења законодаветво, 
те да на тај начин умањује трошкове адмшшетра- 
циј©. G друге стране, господо,  Народпа скупштииа 

je зато овде да сироведе темељиу организацију наше 
државне уираве. 

Друго иитап.е, гоеиодо, na коме желим да се 
задржим, јесте питање социјалне природе, питап.е 
нашег чиновништва. Овде су пале тешке речи против 
иашег чиновшпптва, пале Су речи да je оно добро 
плаћеио. ]лоеподо, копозпаје лрплике у пашој земљи, 
он мора устврдити да je наше чииовништво, и оно 
средње и оно из најниже категорије, плаћено једва 
толико да му то буде довољио за и.егов животии 
мипимум. 

И када то имамо на уму, онда je јаеио да ниомо 
могли правпти никакве веће уштеде; a, C дру|'е 
стране, пмалн омо на памети и социјалпи моменат, 
т.ј. да данас, када je та криза можда na врхунцу, 
не можемо поћи тим путем, да редуцирамо можда 
хиљаде државних намјештеника, да их бацамо на 
уЈгицу. и да од и>их правимо наш  пролетаријат. 

Рекао сам: да емо парочито водили бригу o 
напшм продуктивним гранама привреде. И ja бих 
био слободан, као заступник из Нриморја, да овде 
нагласим неке ствари, оавезно с овом политиком, 
(i/li[0(;i£o с овим одређеп.ем Финансијског одбора. 

Ми имамо на ирвом месту питаље нашег помор- 
ства, имамо питање рибарства, имамо питање ту- 
ризма, имамо такође шумско питаи.е. П1то се тиче 
иашег поморства, госиодо посланицп, пале су доста 
велике, јаке замерке: да се )iiije поеветила иажл.а 
овој нашој толико важној баобраћајној нолитици, 
јер, као тто ćy државне железиице у самој земљп 
жила куцавица Цвле привреде, целог лромета, тако 
je наше Јадранско море не само жила кудавида 
државе, лего ла(! оло веже и са целим светом, и ла 
том пашем Јадралском мору ми слободнд истичемо 
нашу југооловелску државлу заставу. Лли, господо, 
ако лратимо лолитилу Краљевске владе од 6 јалуара 
баш у литал.у ломоротва, ми ле бисмо моглн озбиљно 
да етавимо тај лрлговор. Ми морамо да разлику- 
јемо период до ове велике кризе, т.ј. док није долша 
цела та лривредла нриза до врхулда, од далашл.ег 
времела. J ep, гослодо, од 6 јануара, ла, рецимо, 
до лочетка септембра 1931 год., било je код лас 
ловда изобиљно. Паши буџети су ее можда лел.али 
вилге }io што je блло лотребло, јер кризе у правом 
смислу рочи лије било; јер оу државпе касе биле 
пуле ловаца; јер су баике биле луле новаца. VI, у 
то време, господо народни лослалицл, Краљевска 
влада отворила je целл привредни ллал лаше rio- 
морске лолитике; створила je тај плал на тај начил, 
да je створлла дугорочпе уговоре са лоједллшуг 
ларобродароким акциолареким друштвима. Ирема 
тим уговорима везала еу та друлттва да граде великс 
бродове; да обавфају сталовити број миља; да се 
створи у истили једла јака и еоллдла југословелска 
трговачка морларица. И зато кажем, не би се могло 
лрлговарати, да Краљевска влада није посветила 
и не посвећује ларочиту пажп>у л важпост овом 
питаау. Али, када су дошли ови лоремећаји лате 
целокулле лривреде; када смо моралл онизавати 
буџет Мллиетарства еаобраћаја, олда лисмо моглл 
оставитл лотаклуто ни пита1ве нашег поморства. 
И ja лаглагаавам, да je буџет поморства мали, можда 
сувише мали, л да долази улраво у литал.е, да ли 
ће моћи да издржи a лроведе фулкције, које има 
да лроведе у интересу целе лародле привреде. Али, 
господо, морало се je поћи тим путем, и ja сам уве- 
рел, ако бл до тог момелта долшо, да иити Народна 
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скупштина, нити Краљовска влада неће дозволити 
да наша трговачка морнарица, која, како рекох. 
врши становите функције за државу, пропадие. 
C друге страпе, господо народии посланици, има још 
једио врло важно питање, a то je питање туризма. 
Ми знадемо да je туризам промет странаца; да je 
он један од огромних врела ирихода наше управе. 
Туризам носи непосредио користи нашој држави 
готово једиу четвртину милијарде. 

И оида je јасно, ако ми нмамо развијену овако 
јаку привредну грапу, да ми ту грану не смемо 
запуштати. И ако пазимо и разгледамо буџет могли 
Пи додушо коистатовати, да je за тај туризам у 
истину сувише мало BOTiipaito. Ja овде наглашујем 
као заступник из Ириморја, да томе пнтан.у треба 
носветити нарочиту пажн.у и савезно са туризмом 
да треба посветити пажњу изградљи наших цеста, 
које такође служе уиапређенЈу самог  туризма. 

Коначно бих рекао нешто и o питању шума. 
Наша држава je у великом свом делу шумовита и 
богата шумом. Ми на жалост иемамо нити омеђашене 
шуме, нити проведеиих шумских катаотара, a наше 
Министарство шума води већ кроз године стаиовиту 
шумарску политику, но ja поново наглашујем баш 
8а one пасивне крајевс — и ти пасивни крајеви 
можда заузимају целу јужну половицу наше државе 
— за те пасивне крајеве се не посвоКује доста иажње, 
не иосвећује се доста пажше зато; јер тамо je пуста 
х^олет, a разумиа шумарска политика могла бм прет- 
ворити и они голет деломично у пашљаке, a с друге 
стране отворити нашу шумску производшу град- 
JI,OM шумских путева. 

Кад говорим o тим привредним питаљима, го- 
сподо, имаде још једно питање, које и Народиу скуп- 
штину, a можда данас и Краљевску владу највише 
интересује. To je питаи.о, господо, житног режима. 
И кад ми имамо то питаље пред собом, ми би се 
иачелно могли одмах оложити, како да то питанзе 
решимо оида, кад би наша држава имала једну те- 
ренску формацију. Лли како сам пре пагласио, ми 
с једне стране имамо сељака земљорадиика, који 
живи од земљорадње, и с друге сране имамо сељака 
у пасивиим крајевима, који једе хлеб и који жели 
да хлеб јефтиније једе. И баш здрава државиа по- 
литика треба да нађе неку оредину, треба да нађе 
хармонију интереса и земљорадпика, који продуцира 
жито и онога, који га коисумира. G друге стране 
баш при томе питаизу ваља имати на уму и обавезо 
које je Краљевска влада преузела. И баш зато што 
je ово питање толико деликатио и што Фиианоијски 
одбор нити je имао времеиа, нити je имао могућности, 
да то питаЈве дефииитивно реши, одшгсво пред својим 
пленумом, ми нисмо у томе иогледу створили ни- 
какав дефинитиван закл.учак и o томе имаде да до- 
несе peuieike  Народна скупштина. 

Господо пародни поеланици, ако ми установимо, 
да je данас у истину ова тешка привредиа криза 
точио одредила правац рада Фикансијскога одбора, 
онда морамо... 

Потпрстсгдник Карло Ковачсвић: Господине no- 
сланиче,   време  вашем  говору  већ  je  на   измаку. 

Известилаџ Др. Аит«« Куптарић: ...онда морамо 
имати.на уму, да су и становито социјалие потребе 
одредиле правац нашега рада. (Гласови: Тако je). 
Te социјалне потребе, господо народни послаиици, 
су толико важни за уиапређеи>е наше државе, да 
o њима морамо водити рачуиа. Оне гу важне  зато, 

јер данас смо преживели доба оних великпх наци- 
оналних, или као што роче један посланик, — наци- 
оналистичких полета, даиас долазимо у доба соци- 
алних реформа и баштимсоцијалшга питапЈИма треба 
да посветимо нарочиту пажљу. 

И ми csio се у Финансијском одбору тим ппта- 
л.има позабавили a као што рекох, нити смо компе- 
тентии и нитисмо имали времена, да тапитан>а реши- 
мо. Ту у првом реду долази равномерно и прогресив- 
но оптерећеше пореза, затим уређење пореза на оној 
основи, која одговара даиашшемсоцијалномпоретку. 

Како иема времена не могу да говорим много 
o порези на ренте. Знамо из буџета да порез na ренте 
иоси држави цирка .30,000.000 динара a земљарина 
и остали иепосредни порези много више. За то ja 
налазим да he требати роформирати целокупни наш 
порески сисгем. 

Осимтога, има још другихсоцијалнихпитањакоја 
треба решавати, и која ће доћи на дневни ред пред 
Народну скупштину. Ja бих само наглаоио питаи.е 
станарине и још неке друге реформе. Господо, на- 
родни посланици, ако имамо на уму да je рад Фи- 
нансијског одбора био обележеи тим трима компо- 
нентама онда немојте да замерите ако можда та иаша 
ревизија, или то утврђиваље нашег буџета, нмје 
баш онако како и ми сами желимо. 

Ja бих нагласио још једио питање a то je питаље 
нашег задругарства у вези са питањем нашег ри- 
барства. Иитал.е иашег поморског рибарства налази 
се у једној очајној ситуацији. Наш рибар je uo сво- 
јим способностима један од најбољих рибара што ra 
познаје свет a то тврди и ми кажем са разлога што 
су наши рибари и у Лмерици створили рибарски 
сталеж, управо једиу нарочито привредну грану. 
To рибарство код нас, и ако има своје задруге, не 
може да се развија, јер нема довољно потицаја и 
довољно помоћи са стране државне управе. Ми смо 
у Фииансијском одбору, што могу рећи са наро- 
читим наглашавањем, врло радосно саслушали екс- 
позе Господина Министра пољопривреде г. Деме- 
тровића. Он je нарочиту важност свратио на питање 
ових задруга. Јер, господо, у данашњим помереним 
друштвеиим класама гштање задруга je једииа форма 
која има сва преимућства капиталистичког поретка 
a и социјалистичког, j ep садржава с једне стране 
слободну иницијативу, с друге стране не иекључује 
коикуренцију a с треће стране води праведну распо- 
делу добара међу најширим слојевима народа. 

Ja ћу да завршим, a слободан сам да апелујем 
у име Фииансијског одбора, да смо ми свратили на- 
рочиту пажњу на државне расходе, да смо водили 
иарочито рачуиа o томе колико може наш народ да 
поднесе фискално оптерећен>е, водили смо рачуна 
o томе да буџет буде отвараи и извршив. A ми aue- 
лирамо и на Краљевску владу да у границама бу- 
џета такође проведе штедЈБу, ј«р lie можда и у самом 
буџету моћи да се нађу стаиовите ставке за уштеду. 
Апелујући на вас, гооподо народни посланици, ja 
вас молим да схватите нарочиту озбиљност коју je 
и Финансијски одбор посветио буџету и нарочито 
озбиљност у овим времеиима, која су, како рекох, 
тешка и да из разлога и политичких и националних 
маиифеотујете да јетај буџет овакав какав je и потре- 
бан, да буде једна манифестација да ова Народна 
скунштина не жели данас у овим најтежим време- 
нимада правиодтога становито питаље. Ja Ну с тога 
гласати за буџет. (Г)урно одобраваи.е и пљескам.е). 
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Потпретседник Карло Шшачсвић; Реч има г. 
Живојин Јеремић. 

Жив<|јин Јорсмић: Гоеиодо иародни иосланицп, 
мени као еељаку са еела a и као нешколованом чо- 
веку врло je тешко да овде кажем оно што могу ка- 
затл правинци и стари парламентарци, али молићу 
вас   да ме извинете,  ако JUTO погрешим. 

Господо народни посланици, иред иама се палази 
буџет, који je од прошлогодишљег мањи за 2 и иешто 
внше милијарде динара. O томе буџету говорено je 
на дугачко и на широко и нема речи које би могао 
ja да кажем, a да ниеу овде каване. Ja само могу да 
захвалим Влади што je она овај буџет емањила од 
прошлогодишњег за 2 и no милијарде динара. 

Господо народни послаиицн, полазећи у овај 
дом од стране бирача и народа мога краја препору- 
чеио ми je да замолим КралЈевску владу и Народно 
Иретотавнпштво да измене Закон o трошарпни и да 
дозволе сељаку, да му je слободна лродаја вииа 
и ракије. (Одобравање и пљесак.) Господо народни 
посланици, народ мога краја, a не знам да ли je тако 
свуда, чиновиике ([)ииансијске контроле ne иазива 
друкчнје него кажу дахије. Господо, да су заиста 
они неисправии чииовници у моме крају, ja hy па- 
вести неколико примера. 

У месецу новембру једаи чиновник Фипаисијске 
коитроле дође у једно село мога среза код једног 
домаћина који je имао казан, na му каже: ти си на- 
плаћивао ушур, писи ra пријавио, него ти hem мени 
дати једну суму иоваца да не би платио казну од 
11—12.000 динара. Овај сељак, мислећи да je то 
тачно, извади ua му дадс 1200 динара; сеЉак je био 
толико прост да му није тражио ни признаницу на 
иовац, него му je веровао, али je ипак одмах известио 
општинску влаот. Општииски часници, верујуКу у 
моју моћ, да ja чипопиике као бајаги и отпуштам и 
иамештам. напишу ми једно писмо овакве еадржине: 
„Посланиче, молимо иредузмите кораке и видите 
да ли je у праву овај чиновник што je узео овом 
нашем сељаку 1200 динара''. 

Ja, шта сам могао, напишем једно пиомо старе- 
шини Финансијске контроле и кажем да je срамота 
за земљу ако се на овакав начин узима новац без 
пресуде и дате признанице на новац. Они су се после 
овога пиома мучили тамо, всћали и напоолетку изваде 
и   врате му 1000 динара a 200 динара задрже. 

Други пример, господо. Чиповници Фииапсијске 
контроле имају право да иаплаћују елужбенички 
порез и тако дођу у једну општину, у варошицу 
Умчаре, код претседника, који je био и обласни 
лосланик и траже му да плати тај службенички 
порез. Овај претседиик извади, a то учини и писар и 
плате, a они узму и прилепе на књижицу маркице 
које су неупотребљиве и поништене. Овај кад то 
види напише тужбу и оптужи их још пре шест месеци. 
Шта даље бива ? Иследиик, који ислеђује ствар. 
зовс овога претседника и каже му: претседниче, овај 
чиновнпк кога тужите, знате да je убио свога оца, 
само што му не кажо: убио je оца; убиће и тебе, 
боље ће бити да одустанеш од ове тужбе. 

Молим Господнна Мшшстра финансија да про- 
вери, да ли je ово тачно или није. 

Трећи пример. Један грађанин Радојко Стојко- 
вић из села Умчара имао je фијакер и имао je да 
плати таксу. Taj исти чиповшш Финапсијске кон- 
тролс напиоао му je једно писмо овакве садржиие: 
„Драгн Радојко, нмаш фијакер зашта имаш да пла- 

тиш таксу у 1800 дииара, али донесп 900 дшшра, 
na he ствар бцти у реду". Taj je човек подиео тужбу 
и никаква одлука пије донссена. 

Господо послапици, то je што сам имао да кажем 
o Закону o трошариии и пеисправном чиновништву 
Финапсијске контроле. Ja молим Владу да се тро- 
шарииа иотнуно укине и да буде слободна продаја 
вина и ракије сељаку. (Иљесак.) Општински чииов- 
ници који су бираии јошпре 6 и више година, уиар- 
ложили су се и изгубили иовереље у лароду, и молим 
Краљевску владу да што пре доносе Закон o оишти- 
иама, те да народ изабере оне људе у које Le имати 
највећег иовереи.а. 

Господо народии посланици, приговара ов овде 
да би требало да се државним чиновницима смаи.и 
плата. Ja се у томе баш ие слажем тако. Неисиравно, 
непоштено чииовништво које гризе као црв дрво, 
треба иајурити из службе, a поштено чиновииштво 
награднтн. Јер кад je иоштено чиновништво пагра- 
Ijeno, оно ће честито и аоштено радити, јер стара 
пооловица леио каже: „Весело срце кудељу преде". 

Било je овде иапомена o томе да се донесе Закон 
o оиштииама, a ja бих молио КраЈБевску владу да 
донесе и Закон o иаборима банскнх веКиика. 

Говорило се o раздужењу сељака, a и тај би 
закон требало што upe да буде изнесеи пред Народну 
скупштину. Ja не знам какав би то закон био, то he 
свакако Краљевека вдада боље знати, u ja верујем 
да he :га она и донети. A до донешења тога закона, 
ja молим Краљевску владу на наредн својим чинов- 
ницима да обуставе наплату меиичног дуга док се 
овај закон ие доиесе. 

Друг Милутиновић мзнео je овде да се у његовом 
ирају од стране порезиика наплаћује 10 дииара за 
сваку опомену дужиика, кад има да нлати порез. 
To je тако, код н>ега кад добије дужиик опомену. 
Али код меие иије тај случај него се iiapetjyje оп- 
штинској власти да свакоме узме 10 динара иаиме 
егзекутивне порезе. Међутим кад je оиштинска влает 
однела дневник у пореску управу, видело се да јо 
дневник порезо испрецртаван и да je уието да он има 
да плати за свако iuiahan>e no 10 дипара паиме егзо- 
кутивне порезе. Ja молим Г. Мппиотра да ое томо 
стане na пут. 

Верујући у ову Владу да he се Закон o троша- 
рини укинути и да he се сељаку дозволити да може 
слободно продавати вино и ракију, и да he поднети 
предлог Закона o избору општинских часника као 
и Закон o избору банских веЈшика, и да he буџет из- 
вршити како треба, ja hy гласати за овај буџет. 

Потпретседник Карло Ковачокић: Има реч на- 
роднп посланик г. Михаило Јефт!^. 

Михаило Јсфтић: Господо народни посланици, 
уобичајено je да се приликом буџетске дебате увек 
критикује и општа политика Владе. To jo, господо, 
и појшвиво и разумлзиво, јер право Скупштиие да 
вотира буџет једио je од најважнијих спупштинских 
права. To само право довољно je Иародиој скуи- 
штини na да може чинити притиоак на Владу na je 
чак и оборити, увек ако мисли да Влада није дорасла 
великим државним Baflahana. У овој буџетској дебатн 
од страпе гооподе народних посланика учиљено je 
врло много корисних примедаба. Али поред тих 
корпспих примедаба учшБено je и неколико изјава 
које су направиле једаи врло мучан утиоак и у 
овом дому, a верујем још већи ван л.с, Један од 
господе народиих послапика   изјасиио ие да he гла- 
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сати у начелу протпв буџотског предлога зато, што 
му Г.Г. Мипистриниоу излазилина суорет. Други со 
ивјаснио иротив буџета зато што je г. Јкдековић 
једина сметн,а споразума Хрвата и Срба- 'Грећи се 
изјасиио да je против буџета зато и да ће против 
л.ега гласати, што ое хрватским Министрима дају, 
ма да и ако врло важна, Министарства са мало 
иара. A четврти господии није задовољан ни са Вда- 
дом ни са приликама, зато што у Загребу нема си- 
гурнооти и што се хшвадугодишља култура потцо- 
e>yje. 

Овакве изјаве стварају један мучаи утисак, 
стварају уверсље да се претшеотојануарско стање 
иије ии у колико изменило, j ep такве изјаве могу 
потећи само од људи код којих још старо партијско 
осећање није пзумрло. Ja све те изјаве господе на- 
родних посланика сматрам као последље трзаје и то 
последње трзаје старе партијске и пдеменске борбе 
која није никад дала људима да видо више интересе 
од партијских, али оно што ме теши, то je што су ти 
л.уди малобројни, и надам се да he бити све мало- 
бројнији до .н.иховог ишчезнућа. 

Господо, сад ми дозволите да ое задржим на из- 
јавама двојице посланика. Г. Лоичаревић учинио je 
једну нвсмотрену изјаву која може да се схвати 
онако како поштовани г. Лончаревић nelie ни у сну 
да сања, кад je казао, да he гласати против буџета 
и са тога разлога што се хрватским Миинетрима дају 
Министарства и ако врло важиа, али са врло мало 
иара, али je он смео са ума, какво искуство мп са 
ове етране имамо o поиеким хрватским Миниотрима, 
који су бшш у Министар<;тв1ша која оу имала много 
пара. За време ове трогодишше диктатуре Влада je 
донела једпу одлуку да ее иризианице ратне штето 
ко члану 10 иримају за лорез у номиналиом износу, 
н та одлука je изведена тако неспретио u незгодно 
од стране Г. Министра финансија, да су Загреб и 
Осјек сазнали за ово пет месецн раније. И резул- 
тат тога био je такав да je Крагујевачка дирек- 
ција пореска, која je ликвидирала пореско ра- 
чуне на територији Србије и Јужне Србије ликви- 
дирала за 53 мшшона дииара ових привнаница, a 
Загребачка за 298 милиоиа динара, и ако та тери- 
торија није била добила ии иет napa тих признаница. 
Кад овако ствар стоји, онда једна оваква изјава, 
какву je дао г. ЛончарсвиК, може да изазове тума- 
чешс на која r. Лончаревић није мнолио, и зато ja 
бих скренуо иажњу госиоди да при давању оваквих 
изјава буду много п много опрезнпји. Г. Бачић дао 
je једну иајаву још несмотренију и још нетачнију 
уз то. Он се жали да у Загребу нема личне сигур- 
пости, a одмах после њега имади смо ирилике чутп 
нашега друга и посланика г. Стрезовића, који тврди 
да на југу Србије, на албанској граници, данас по- 
стоји потпуни правни поредак u сигурпоет. И ова 
држава, која je имала моћи да створи ту сигурност, 
у крајевима где су којиитс и качаци неких 50 година 
правили анархију, имаће ваљда снаге и моћи да и у 
Загребу постави правни поредак и сигурност. Лко 
ипак, господо, и поред свега настојавал.а државе у 
Загребу постоји таква лична иесигуриост, та неси- 
гурност која постоји у Загребу, постоји и у Земупу, 
и у Београду, али та несигурност ne долази од ие- 
спремности државе или од љених рђавих oprana, 
иити од Срба шга Хрвата, него долази од ренегата 
ове земље, долази од Перчеца и његових другова. 
И г. Бачић и господа која мисле као он; могу бити 

спокојни: ова држава Koja je умела да створи uopo- 
дак тамо где су га угрожавали качаци и бандити, 
још лакше he створити тамо где га руше Перчец и 
јгјОгови друговн. Нека буду спокојни, конзули ове 
земље не сиавају. Г. БачиК учинио je једаи апел 
на нас да не потцеи>ујемо хиљадутодишн>у културу, 
и ако са иаше страпе нико пије то учииио. Нека ми 
г. Бачић пе замери ако се ми у извеспој мери и бра- 
нимо од те културе. За време ове трогодишље дик- 
татуре донесеи je један указ o помиловању шверцера 
осуђених no трошаринским и таксеним кривицама. 
И кад се расмотре пресуде no којима су ти шверцери 
кажњепи, долази се до копстатације да су na тери- 
торији србијапској помиловаии људи са казпама у 
износу од 200.000 дипара, a да су na територијн 
хиљадугодиши.е културе помиловапи људи чије су 
осуде изпосиле преко 900,000.000 динара. Господо, 
верујем, те казпе које су шречепе na овој територијн 
пзречепе су према људима врло високим, према бап- 
кама и и.иховим директорима, према великим фабри- 
кама и великим предузећима, a ne према ситним n 
пеупућепим људима. Насупрот томе, код nao осу- 
ђепи су били људи ситпи и no мепталитету n no мо- 
рапу. Па, господо, од тих и таквих чињопица, кад 
се већ тражи с правом, a ja то призпајем, да се ne 
п()тпен>ује хиљадугодишња култура, опда ми са 
jom више права можемо тражити да пам се ona не 
патура, јер ona има n овако своје паличје. 

Ограђујући ее и жалећи што су овакве изјано 
пале, ja Ку прећи и то врло брзо na критику самог 
буџетског предлога. Г. Мипистар фћнансија подпо- 
сећи пројекат буџета na одобреше Народпој скупшти- 
пи, у своме ексиозеу оцртао je опште привредпе 
прилике поготову као очајис. Г. Министар изпоеи 
пам jacno ii беа икаквог устезања и увијања тешку 
привредну ситуацију, у којој се дапас палази паш 
парод. A у факту што нам Г. Мипистар mije показао 
пачип за излаз из ове n такве ситуације, Г. Мипистар 
пам je дао na зпање да се ни поправци тих прилика 
ne можемо падати у окоро време, управо да се ne мо- 
жемо овој поправци падати све дотле, док се ne почпу 
сређнвати опште међупародне привредпе прилике. 
A кад he то бити, то пам пије казао Г. Мипистар, a 
и ne може пам то pehu, јер пије пророк, морамо се 
вратитп onoj пародној; сачекај јупаче, до зелепе 
траве. 

У време опште приврсдпе збушености у којој 
су народи, једап.енглески екопомиста стекао je уво- 
pen.e да се цео свет претворио у једну велику луд- 
пицу, јер све мере, које су поједине државе преду- 
зимале радн cnaca овога и оваквог привредпог стања 
само отежавају и погоршавају и ипаче тешке еко- 
помске прилике. Све мере царипске и друге само су 
учипиле CTajtbe још песношљивијим и пеподпошлЈИ- 
внјим. У таквој оптуацијн и пред толиким педаћама, 
Краљевској влади и пама пародпим претставпицима 
пије остало ништа друго пего да према тим педа1шма 
које се из дапа удап гомилају заузмемо једап одбрап- 
бени став, и такав положај био je и код нас пародних 
посланика и Краљевоке владе и Фипапсијског од- 
бора. Сретстава за први момепат пема мпого na ра- 
сположеп.у, засада свега једпо једипо и то je штедп.а. 
lio томе припципу држала се и Влада пршшком 
састављаша садањег буџетског пројекта и смањен je 
као што сви знате за две милијарде дипара према 
прошлогодишљем буџету. Фипапсијскп одбор отп- 
шао je један корак даље na je буцетски преддог сма- 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 141 

Изио Још за близу 200 милиона. Намере Владе и <|)ii- 
нансијског одбора могу бити похваљене пород свега 
тога што ое од многих то није сматрало задовољно, 
a у те и ja себе убрајам. Чуле су се оабиљне замерко 
на велики буџет, чуло je се да се ни приходи пред- 
виђенм м.име пеће моћи у томе изнооу црикуцити. 
Чак je и један од протагониста овога буџета г. Illelio- 
ров то кроз зубе процедио и изјавио да ако се баш и 
не оствари велики 6yi,ieT да he te ту ca извесном ла- 
KohoM моћи проћи што ће се напустити иивеетицијс. 
Ta нас утеха иије могла утешити. Штедња у предло- 
жеиом буџету изведена je na инвестицијама и ИШ- 
тама чиновника, на трећем се није могло штедетп. 
За овај ирви мах у овом треиутку привредис збуп.о- 
ности и изненађеља нису се друге мере могле преду- 
зимати. Ллп што би се могло замерити у предлогу 
буцета то je што штед11>а није изводеиа са оном епер- 
гијом коју захтевају даиати.е нригфодие прилике. 
V предложеиом буџету требало je прибећи редукцији 
чиновника и многих непотребних установа. 

Ja велим, господо народни посланцци, у no- 
гледу смањенЈа чииовличких плата треба бити врло 
опрезан и учинити само онде, где се оне, према да- 
напгњим приликама, показују као сувишне, Ићи и 
сувишс далеко v;\ и.има, излаже се једној великој 
онасности, да иаше чпиовииштво доведемо у иску- 
juatue, да нс буде савесно. Зато, велим, приликом 
смал^сља чииовничких плата, мора ее поступити са 
краЈЈ1>ом опрезношћу. Ja бих, пре, прихватио предлог 
редукције чиновника и непотребдих устапова. .lom 
вал>да 1926-27 годиле Народна (•куиттина анкетом 
коистатовала je, да CMO MU, у оно доба, пмали миого 
више чииовника него што je било потробно, a од тога 
доба до данас личне издаци на лично расходе поја- 
чали су се, што доводи до увереи.а, да je број чинов- 
ника данас још већи него што je био. Банрвине су, 
госиодо, установљено од претпрошле годиие, један 
велики део функција са Министарстава отишао je 
na ii.nx. Број чиновиика није се cMaibno ни у Мини- 
с-тарствима него лли стоји или je већи. 

Ми морамо, господо, штедети и даље. Ми морамо 
штсдети дотле, докле се у нашем државном буџету 
но покагке и јодаи суфицит. Taj суфицит, и то зама- 
шан, омогућио би тек Влади, да обара царинске ста- 
вове, ставио би je у повољан поло?кај, да према 
суседним и другим државама у које извозимо из 
наше земље, изађе на еусрот пашим оправдашш 
захтевима и мање оптерети наш извоз. Колпко би 
било користи no нашо произвођаче и иашу привреду, 
нећу да вас убеђујем, јер je свима вама, господо по- 
сланици, јасно. Али да би то, поред осталог, смањило 
дмсиаритет цеиа између наших аграрних производа 
и фабричких, које увозпмо, не сумња^о je јасно ва 
свакога. Да би се на тај начин прилике наше при- 
вредне у делокупном нашсм. друштву учиниле под- 
иошљивијим, ja миопим, да оте у то уверенп сви од 
првог до последњег. 

Често се чује, господо Народни посданици, 
израз „рааумна ттеди.ц". To je једаи врло растегљив 
појам, који нема граница, јер често пута се под тим 
изразом крије и расшшућство. У мојим очима штедјла 
или je штедња или није штедл.а. Лко није штедња, 
онда може бити само двојс, или тврдичлук или раси- 
иаљс. У овако тешким иршшкама, у којима ое иа- 
лазимо, ако не би могао човек да погоди праву Штвд- 
jby, ja би прс саветовао, да се прихвати тврдичлука, 

•jop jo маље оиасан у овакв.им ириликама uero раеи- 

naiiie. Од ових (војих пезгода, има ту добру страну, 
да би, после мзвесног времена, ојачао и народне и 
државне резерве. Ми се морамо, обрнути на ту страпу 
штедље, јер један народ, чија иривредна продукдија 
за годину дана износи око 45 милијарди динара, 
не може да подноси државне терете no 24%. 

Господо, зато ja и налазим, да je овај и оволикп 
буџет еувише тежак за паше привредие прилике и 
да овакво буџетираи.е води паушгризоваљу народних 
маса. [1ретпоста1вљам да ће ми се.рећи: да je прошла 
година била изузетно слаба и у погледу производње 
и у погледу уновчен>а исте. 

Лли ако би се тако што рекЛо, ja на то одговарам 
са чињеницом да, пиостраиство irwje апсорбовало ни 
ту нашу пајслабију производњу, a како he опу која 
буде јача и боља. Куповпа моИ наших иностраних 
лотрошача ослаблла je изгледа горе но у лас. Не- 
мачка je догурала дотле да je суву лививу огласила 
за луксуз и лретералим царинама л таксама пого- 
тово joj затворила улаз у земљу, a лролисима да се 
pavi«u) бралгао мора мешати са лателичлим редуцл- 
рала je увоз пшеллце. Тлх метода лридржавају се 
л млого другс лотрошачкс државе, те he према гоме 
лзвоз наших аграрлих лроизвода ове тежб uhu у 
страле земљс. IIITU TO злачл лајбољо со огледа у 
индустрији дрвета. Tora у nac лма joiu лодоста и 
л>егов лзвоз лијо onao због 6jtaH>eH>a. пролзводи.е, 
no што се нема коме да прода, лзрађела роба. Бто 
то he очекиватл л у будућој годилл лаше аграрле 
произвоД©. li розултат тога биће то: BITO he појачана и 
повећана, лроизводња аграрллх добара изазвати joui 
Belili пад целе аграрлих производа, a затим и ona- 
дан.е укулле вредлостл лародле лривредо. која може 
џасти и иипод 40 мллнјарди, дочим he буџетеке ци- 
фре остатл лепоколебљлве, што he процелат пореског 
orrrepeheii.a погоршати. Из оправдалих бојазлл од 
таквих лоследлца, ja сам, гослодо лародли лослапиди, 
за ту штедњу na ма ona блла и лретерала, ла ма je 
леко назвао л леразумлом. 

Сжа.Џење државиих расхода за суму око 2 ми- 
ллјарде за похвалу je. За похвалу je n уштедн, 
коју je училио Фллапслјскл одбор. За, похвалу су 
и мере које je предложло л лаш послаллк и друг 
Др. ВдадимирСтанишић. Прилике сутакведа се мора 
штедети и ла ситлицама. Ту ларочлто, јер тих слтли- 
ца има беотрага млого. 

Алм ja незлам, господо, зашто иису укинути 
државПи аутомобллл. У времелима кадн je државло 
чнловлиштво мање господовало a више радило и то 
радило до сатираља солствеле слаге, лије mu«) im 
помишљао да сме лскорлл^аватн ма каква државла 
превозна сретства такве врсте. 

Господо лародлл посланидп, једал Јов;ш Ристић, 
једал Стојал Нрваковик, један Јоваи Лвакумовл!!, 
једаи Димлтрије Маринковић, Милутил Гарашаллл, 
генерал Сава Грујић, Mmiia Вујић, Владал Ђорђевп!), 
Стојал llpoTtiii n Пачу, блли су мужевл и државлицл 
чија he со имена увек спомињати с поштом. To су 
били државнаци првог реда и оваки од л.их у добу 
свога делаи^а ударио je лочат свој лн време Свог 
државлог рада. 

У пето време бллл су л сјајли господа 0 као 
државлици na л као лриватии људл свакад л у свакој 
прилцци сјајло представљалл и своју државу п овој 
ларод. Свл су, господо, делалл до дубоке својо ста- 
рости и лоследл.е лзлемоглости, ла илак 0в ови ти 
људи нису попели ллкадала државлакола. Л далас ?| 
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Ko се све не вози државним аутомобилима. Издаци 
на аутомобиле, шофере, беизин, замену делова, 
гума, одржавање гаража итд. иде на стотине милиона. 

Па, господо, кад би то била нека прешна или 
озбиљпа државна потреба, na да слегнемо рамеиима. 
Лли кад су толики наши државиици могли без тих 
кола, могу ваљда и наши данашњи државни чинов- 
иици с обзиром и на тешке прилике у којима се сада 
налазимо. Кад прилике у земљи не би биле овако 
тешке и кад би постојала могућиост за то, ja бих 
био за то да свакоме државном чиновиику дамо no 
јсдан аутомобил; кад ra могу имати американски 
радници, зашто да га немају и наши државни чи- 
ловници. Само нека се наши државни чиновиици 
стрпс док и ми дођемо до онога државпог проснери- 
тета до кога je дошла Лмерика, na се оида могу 
томе падати. За сада се може очекивати од њих да 
he они и сами ту жртву учшшти. 

Друга ствар, коју бих имао да замерим поднетом 
предлогу буџета у томе je, што су заједно изпесени 
пздаци на, пензионере и на инвалиде. To je једпа 
болна страна nauier ф11иансирап.а и нашег буџети- 
})aii.a. Увек се у оваквим приликама мешало то једпо 
с другим. A кад би то било одвојепо, онда би се ви- 
дело колико смо ми тешки грешпици према инвали- 
дима и колики су тешки грешиици уирављачи ове 
земље који су довели до овако великог пензионер- 
сиог буџета. Инвалидске потпоре наших ипвалида 
који су те потпоре несумњиво заслужили тако су 
бедне и ииштавне, да за нас треба да буде стидно да 
их и помш^емо. Насупрот томе отоји колосално 
велика цифра- издатака на пензионере, међу којима 
има и велики проценат потпуно способних и упо- 
требљивих за службу. У овим приликама држава би 
се могла врло много помоћи и врло много користити 
отпуштајући из службе људе који немају права на' 
пензију, враћајући пензионере у службу, јер су многи 
људи без икакве потребе пензионисани, док су опет 
с друге стране многи, без икакве потребс, у државну 
службу уведени. Кад таква једна мера у нормалним 
ириликама може бити од велике користи, онда би 
она у данашл.им тешким пршшкама несумњиво била 
још миого кориснија и повољнија. 

Ja хоћу да похвалим овом приликом једну меру 
Владину, што у овим тешким приликама, хотећи да 
помогие што ширим слојевима иашег народа, ускра- 
}iyje пепзионерима разне дохотке. Таква je мера за 
иохвалу, али треба имати na уму да ми имамо и так- 
вих пензионера чије су пензије врло мале. Према 
Јћима би требало имати призиања. Ми имамо три 
врстс пензионера: пензионере no отаром закону, 
пензиопере no новом закопу и пензионере no спе- 
цијалним законима. Док пензионери no новом за- 
кону имају врло велике пензије, које често иду до 
шравнаша са редовним платама, дотле има пензио- 
нера, no старом закону, чије оу пензије бедие и ни- 
штавне и ако су ти људи у пуној мери заслужили 
сву na?Kjfay државе, јер су je часно служили. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Господине 
посланиче, време истиче, молим вас да скратите 
свој говор. 

У осталом ja hy, и ne довршивши овај говор, 
кад je већ време да прекинем, да проговорим само 
још неколико речи, n молим господина нретседника 
да ми то дозволи. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ммате, госпо- 
дине посланиче, још само 5 минута на расположешу. 

Михаило Јрвтић: Ja обраћам пажњу Краљевске 
владе, јер ће оиа повраћашем пензнонера у др- 
жавну службу, учипити једиу врло велику и Kopn- 
en у услугу nanio j држави. 

Нека ми je допуштено, господо народни носла- 
ници, да проговорим овом приликом само још неко- 
лико речи o сељачким дуговима. O томе су питашу 
говорили већ многи народни посланици, и ja вас нећ v 
дуго замарати, али je то питање, које јако интересује 
паш народ, и зато хоћу и ja да скренем пажљу Кра- 
л>овске владе на прешноет решавања тога питања. 
(Пљескаае и живо одобравање.) Птање сељачких 
дугова, господо, није нова ствар. Још у изборној 
кампаши1927 године, претседник ондашп.е владе пок. 
Веља Вукићевић, обећавао je пароду расправу тога 
питап.а. Расправу тога питања прихватили су тада 
и опозиционари опдашц.е Иародне скупштине, и 
онда се то питање и расправљало. И кад се, господо, 
у ono доба осећала немогућност плаћања сељачких 
дугова због опдашљих економских прилика, можете 
мислити, господо моја, у каквим je тешким прили- 
кама данас паш народ, кад je вредност његових про- 
пзвода у тако огромнрм проценту onao. У пашем 
народу има много сел,ачких дугова, и они сами на- 
мећу једну потребу, дд се то питање што npe реши. 
Да узмемо na пример, господо, само one дугове, којц 
су најлакши за плаћање, a то су они дугови, кош 
су учињени код Аграрие банке. У службеним но- 
винама можете читати једну масу продаја имања за 
рачун Аграрне банке, што доказује да je народ у 
истипи у немогућности, да и тако лаке обавезе регу- 
лисава. Према томе ja мислим да je и само то већ 
довољно, да je хитна потреба, да се већ једном прн- 
ступи решаваљу ових питања регулисаваље сељач- 
ких дугова. 

Морам сад пеколико речи да кажем, и o порези 
na непокретна добра. И ако je o томе већ било овде 
речи од стране неколико говорника, морам да кажем, 
да се и ту осећа једна пеопходна потреба, да ее у 
томе закону учини олакшица народу. Ово je потребно 
у толико npe, што je данашње пореско onrepelieibe 
вршено баш у оно доба, кад je коиЈуктура била од- 
личпа, у доба кад je била и одличпа жетва, и кад су 
цене аграрпих производа биле na пајвећем степену. 
Према таквом стању одређеиа je била и велика стопа 
пореског оптерећења. Међутим, господо, како еу се 
даиас прилике сасвим промениле, иа штету нашег 
земљорадника, то je и сам Г. Министар финанеија 
и Краљевска влада вољна, да се у том погледу изађе 
нашем пољопривреднику у сусрет. Али овај предлог 
Г. Министра финансија нијс ни привидно задовоља- 
вајући, нарочито узевши у обзир разрез норезе на 
земљишта у воћарским крајевима, где су воћн,аци. 
По данашњем разрезу пореза, воћњаци су оптерећени 
са највећим порезом од свих других врста пороза, 
na и ако je пемогуће да na тим земљиштима буде 
друге културе сем воћа. Чак кад би се на тим земљи- 
штима гајила и друга култура, морало би на њима 
да се плаћа ona пореза, која je била оптерећена за 
воћњаке. Ja hy да вам наведем, на пример, да je код 
nac владала штитаста ваш, и према томе требало би 
ослободити сва ona земљишта, која су била под воћ- 
њацима, од те тешке порезе. Околина Ваљева, го- 
еподо, изгубила je 10 милиона дрвета, и можете ми- 
слити, колике су те просторије земљишта, где су 
била засађена та дрвета!.Зато je пеопходно потребно, 



СТЕНОГРАФСкЕ бЕЛЕШКЕ Ш 

да  се   изврши што upe та ревизија порезе на земље 
где   су  били BoliH>ann. 

TA верујући да he Краљевска влада, ношто не- 
мамо више могућности, да враћамо овај дредлог 
Фииаисијском одбору, вврујући да ће Краљевска 
влада све ове нашо иаиомене прихватити, примити, 
и оолободити наш иарод од ове тешке аорезе, ja hy 
гласати за предлог буџета у начелу. (Пујшо иљеска- 
н>е   и   живо одобравање.) 

Лретседник Др. Коета Кумануди: Реч има г. 
Лоичаревпћ ради личног објашњења. 

Др. Ипан Лончаровић: Господо, г. Јевти!) ми 
je пребацио да сам ja у своме говору учинио једну 
несмотреиу изјаву. Г. Јефтић je ту изјаву тобоже 
поновио и ако нетачно, и то у след^ћем еадржају, 
да сам ja рекао да се Хрватима дају важиа мииистар- 
ства са мало пара. (Јевтић: И поменули сто чак 
Министарство за телесно васпитање). Господо, ja 
сам овакву изјаву учинио и казао сам да je истина 
да се Хрватима ие дају важиа министарства, него 
Миииотарство за физичко васпитанзе. (Приговори. 
Претседник звопи). Рекао еам и то да није мала 
ствар то Мииистаретво, и ако je мали буџет. (При- 
говори. — Претоедник звони). Господо, ja сам 
TG лојално спомеиуо. Читава та дискусија и то чи- 
таво пребациваИ)« мени за оно што сам рекао, и 
што je НшшовиК o томе говорио, састојало се у 
томе, да ми се каже, како je г. Шврљуга не знам 
нешто иекоректно учинио као Хрват, и као Миии- 
стар финаисија. (Јсвтић: Извинитенисам то казао!) 
Ja сам то тако схватио, a то су тако и други морали 
да с-хвате. 

Цретседник Дј* . Коста Кумануди: Ви можете само 
исправлЈати говор, a не можето износити иове чи- 
шеииц« и држати говор. 

Др. Иван Лопчар^виК: Ja не могу то на други 
начин да исправим, јер je он меии то пребацио. 
AKO je г. Шврљуга иешто учинио, ja ниоам позван 
да ra браним, иисам ja лично помињао поједине људе 
нити Л)Ихова имена износио, него сам говорио на- 
челио o једној ствари, и при томе остајем. Али стоји 
факат, да нико овде није хтео да схвати читав са- 
држај мога говора. Не може се тврдити, да нема 
Министарстава важиих и неважних, примарне и се- 
кундарне важности. Госиодо, ако се приговори н^што 
г. ПЈврљуги, колико je господо било Мииистара Срба 
којима се свашта приговарало, na никоме, нити нама, 
иити ма коме овде уСкупштшш, пријашњој и садаш- 
јбоЈ није пало на памет, да из тога изводи заклзучак 
да  Срби ne  могу  бити у неким  важним  ресорима. 

Господо, као што јвидите, ова дискусија ипак 
није оборила једно, a то je оно, што ј<! била суштина 
мога говора, да кроз 13 година ми нисмо видели ни 
једног Хрвата на положају Министра уиутрашљих 
послова, министра саобраћаја и још кога важнијег 
министарства, a да смо га само једанпут видели на 
положају Министарства вашских послова, министра 
финансија и министра просвете. Ето, то сам имао 
да ка?кем. 

ЈЈретседпик Др. Коста ,Кум.аиуди: Ирекидам сед- 
ницу,   која Jie се наставити у 15 и no часова. 

(Седпица je прекинута у 13 чаеова). 

(Иаставак у 3 u по часа после подне) 

Претссдник Др. Квста Кумануди: Настављамо 
седницу. Има реч народии посланик г. Вукашин 
CiiacoBHli. 

Вукашин ('ласовић: Господо народни посла- 
ници, пред иама je нацрт др'жавног буџета за 1932-33 
годину. Питаше државиог буџета je једна од нај- 
важнијих иослова овог високог дома, a за народ и 
државу животио nn-rajbe. Говорим у име пародаСреза 
моравичког: плаиинског, брдовитог, сиромашиог (!ре- 
за; без железничког (tao6pai>aja, без колеког иута 
уиакрст no целом •■резу, без плодног земљишта, си- 
ротни иародМоравичког среза био je 100 година на 
граиици — на крају Србије, сада je на крају бано- 
вине a увек je био на крају срца наших државника 
и Министара. 

Ja, господо посланици, државу сматрам за једну 
велику разгранату задругу. Један добар домаКик 
свакако би при грађењу задружног буџета узео у 
обзир извесне чш1>еиипе преко којих олако арелазе 
iiama господа Министри фииансија. 

За покриће државних расхода могу се у др- 
жавиом буџету предвидети онолики лриходи, KO- 
JI ико je стварна моћ економска у народу. Сваио 
()11терећеп>е народа преко његове стварие екоиомске 
моћи ствара у иароду материјалио ;yripoiiaiuhMBan>e 
и беду, a државне (|)инансијо у озбиљне твШКоће 
доводи. 

Ми, господо, имамо златно важен.е нашег дм- 
нара. Наполеон je сада десет пута скупљи од пред- 
ратног важеп.а. Логично je да би чиновничке плате 
и пензије могле бити сада највише десет пута веће 
од предратних. Д то није изведено, пего су пове- 
liane ca no иеколико десетина иута. Иривредии су 
ироизводи сада највише десет пута скупљи од пред- 
ратиих цена, a оптерећени су скоро са сто пута вишо 
државним и с.амоуиравним разрезима иего што оу 
опорезивани upe светског рата. 

Добар сеоски домаћин или човек поелодавац у 
овом критичном новчаном добу смањује своју ре- 
жију, не само материјалиим издатцима за издржа- 
вање породице и себе, пего je смањује и у подели 
рада, у броју персонала радног, да би му расход 
био мањи; управо да би му расход био онолики, 
колико га може исплаћивати. V нашој држави пар- 
тизанетво je створило огроман број чиновника ir 
пензионера. Има их много вшце него што државна 
служба захтева. Један пример из мог изборног 
среза: у пореском оделењу пре рата били су једаи 
управник, једаи порезиик, јодаи писар и два слу- 
житеља, сада има: један шеф пореске управе, два 
иорезника, два дијурниета, два дневничара и два 
служитеља. Сжоро иети je олучај и у другим над- 
лештвима. 

Југославија je неколико пута већа од Србије. 
Срез моравички no територији и становииштву пијо 
увеКан. Државии послови су скоро исговетни, na 
зашто je преко дуплог броја више чиновника ? Сва- 
како зато,у нашој држави од тринаест и иомилиоиа 
становника има јед)1о четврт милиона чиновника, 
имамо велрши број пензиоиера са 90%још за служ- 
бу способних. 

Због дада цена привредним пронзводима, над- 
пицама и томе иодобном, ja дубоко верујем, да др- 
жавни приходи предвиђени поднетим предлогом бу- 
џета иремашују скономску моћ парода,те неКе MOIUI 
битл прибрани у предвиђеној цифри. Мишл,еи.а сам, 
да би државне расходе од прошлогодишнзих у прод- 
ложеном буџету требало смањити у приближном 
ироценту сман.ерсих цоиа иривредиим производима, 
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који пбвлаче исти процсиат смап.инаи.а трговачкт^ 
промета, занатлијских и индуртријских црихода. 

У MOMO крају погтоји иародиа нврека: „Треба се 
пружити према губору". У протишшм озебу иоге, 
од ногу оболи стомдк и глаиа и цело толо, na га треба 
лечити. ЛечеЈг.е иије свакако сигурно оздрашг.ои.о. 
Зато je боље болерт спречити него лечити. C тога 
молим Росподина Ммнистра финансија, да шроведе 
штедљу у свим ресорима, како би народ био што 
ман>е оцтерећен. Ивјављујем, да liy глагатн за продлог 
буџета у начелу.  (Одобраваи.е и пљесак). 

Прегпседнак Др. Коста Кумачуди: Ика реч на- 
родии иослаиик г. Жцвко Даниловић. 

'iiuim.d Данвловић: Господо иародни посланици, 
од почетка буџетоке дебате, са рвога моста чуле су 
се многе добре, иаметие речи. Лли, ирпуиатпморамо, 
да их je биЈИ) рђавих. Рђавих утолико што супо моме, 
скромиоме миш.и.ел.у, (тиариу критику буџета, од- 
носно критику државне политмко скретале на једаи 
терен врло шкакљив. Иотрвале оу се ствари племен- 
ске, покрајвдске, локалне na u личне. (1ве то, i'o- 
сиодо, mijo добро, a ираво говорећи, није вам то 
mi потребло да одговоримо иоверењу народа који 
iiac je изабрао на даи 8 новембра прошле године. 
Повереау народа којо нам je дао, ми Комо одговорити 
иајбоље, ако као један човек својски пририемо ре- 
шаваљу даиаши.е економске кризе, која дави nam 
народ као мора. 

Господо, народ 8 новембра дао нам je иоверељс 
или уираво мандат, да као л.егови првтотавиици овде, 
у овомс дому, доцосимо законе који имају служити 
na добро пароду и држави. Један од најважнцјих 
аакона јесте буџет. Буџет који je предложен за про- 
])ачуиску годину 1932/33 иодпет je Народном Ирет- 
(тавииттву од КралЈевске владо, да ми као људи 
коju смо у додиру са широким народшш слојовима 
ивнесемо сваки свој објективни суд и критику како 
o општој државној политици, тако исто у овом слу- 
чају и o овом законском предлогу буџета. И ако je 
upe мепе било миого говориика И истакнуте и под- 
вучепе многе добро n рђаве стране у нашем државпом 
гавдинству, дозволитс и мепи да ивнесем своја опа- 
жан>а. Овде je мпого пута наглашено и иодвучопо, 
na ако хоћото и у програм наше страике унесено. да 
je темељ наше државе сељак — сељачки дом. Пола- 
већи са тога стаиовпшта, nama je свота и пеприко- 
сповепа дужпост да тај темел, који je данас пољуљан 
тешким екопомским пертурбацијама, очувамо, јер 
иам je он пајсигурнија гаранцпја за нашу будућпост 
у иационалиом и екоиомском иогледу. Да видимо, 
господо, да ли се тако и у томо правцу радило. Мо- 
рам истакнути, да се одмах после ос-лобођеи-а јгтоме 
иравцу пошло иогрошним путем. Сељак и село je 
занемарено a препуштено на милост в немилост 
равним народним пијавицама и зелеиашима, који су 
иашег непросвећеног землзорадника сисали и,просто 
речоно, пљачкали. Разне банке велике и мале дају111[ 
му кредит no скупе камате довеле су га готово до 
дросјачког ттапа. Ево, господо, да видите како јо 
иаш оељак кредитиран. Лко узмемо годишнјИ из- 
вештај разиих и многобројиих банака, впдимо грдне 
зараде све са леђа иаших широких слојева народа. 

Господо, сељак дугује ситним баикама и зеле- 
пашима. Камата коју плаћа и данас, a коју je плаћао 
и раније, прелази 24%, a у неким крајевима и 50%. 
Највећи део новца, који je дат под зелоиашки интерес, 
долази од онога повца који су благонаклонн улагачи: 

поверпли пссавеспим бапкама. Али, јодап други 
део долази од опога, који су наше волико новчане 
установе позајмили под повол>шш уеловима малим 
баикама. ИзузимајуКи Словеначку, која у том по- 
гледу живи потиупо одвојеио и сама за еебе, и тешко 
своје вишкове иовца пласира у друге покрајине, 
три су волике институције, које су највигае криве 
ва ирезадужспост сељака иод овако тешким усло- 
вима,, a то су: Народпа бапка, Хипотекарна баика, 
и Привилегована аграрпа банка. O Хипотекарној 
баици ne треба миого да говоримо. Оиа je главни 
кривац за паказно пзграђивате паших градова и 
за слабо фивавоирање иашег села. Умеето да Јсародпо 
фоадове, који су уложенн у Хипотокарну банку 
уиотреби на то, да кредитвра и пашег сељака, како 
je закон замишлЈао још кад je оснивана Управа фон- 
дова у Краљевши Србијл, Хипотекарна бавка je 
востала једна чисто градска, варошка устаиова, 
која сав овој крсдит даје за изградљу варошких. 
Kylia, и то врло чосто a врло ризично, BITO доказује 
вајвећи број садаи.их продаја, гдс Хипотекарпа баика, 
ие може да покрије ни свој основни дуг, иако je др- 
жава дала све погодности тим зградама, ослобођа 
вајућа их чак и порезе на дуги низ година. Не треба, 
ввшта друго гледати, иего Београд. У Веограду, 
како сам дознао, две четвртино зграда припадају 
Хипотекараој бавци, јер оу пзграђеие ио и.еиом 
кредиту. Kupnje су тако високе, да Boliiina чиновиика 
и ситних људи 50% од својих ирниадлежности дају 
за исте. 

Ha место да je Хииотекарна банка фаворизирала, 
ивградњу задружлих кућа, онако како je то учиизено 
у Вугарској, лли у свим другим земЛ)ама које су 
хтеле да релге Крвву станова, бва je фаворизирала 
ситве зграде, рентијере, који су још у већем лереду 
хтели да добију сталну годишн^у ренту. Из основа. 
мора да се меи>а политика наше Хипотекарне баике, 
ако се хоће да избегну веллки социјални поремећаји, 
којл иес.умлЈИВо морају да дођу како од варолшог, 
тако и од сељачког с.тановлиштва, због погрелшо 
политике коју воде наши новчаии заводи, којима je 
на челу са иогрешном политиком и Хипотекарна 
балка. 

Поштанока иггедиоллца расиолаже свакоднсвио 
огромшш сумама, које мора иегде на неки начин да 
пласира. гЈудан je тај закон и схватал.е 11оп1та}[ске 
гатедиоиице, да се може пласирати новац само код 
банака, a не код задружних савеза и задругарства, 
које je далеко ликвнднлје од банака у и бољој могуК- 
ностл да-увек поврати потребне  суме. 

AKO узмете извештај Народне банке од i9,'i0 
год., можете тамо видети, да je Народла банка дала 
преко милијарду и no динара кредита no еоконту 
и залогама хартија од вредности. Ни 40 милиона од 
те своте пије плаеирано у село или овЈбачка задру- 
гарства, него je дато банкама, које даље дају тај 
иовац у зеленашке сврхе. 

Никакво чудо није што зеленашлук постојп, кад 
иајиозваиије и лајвеће повчане ипотитуције ие чине 
литта да га спрече, већ су учиниле све да се он по- 
јача. Можда je с тога и био сувише мудар акт, да се 
осиује једна нова банка, сељачка банка, Аграриа 
баика, која би те маие у кредитираИ)у, крје имају ове 
велике повчане институције поправила и дала нашем 
земл>ораднику кредит, који ИЈему коивенира и којп 
веће бити онакав, какви су били оии, који су датн 
од других инотитуција, можда се мисли да би било 
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najnoBOJLHHJe да ове велике новчанс институцијо 
своје вишкове кроу ову Привилеговаиу arpap)iy Панку 
пласирају у народу. 

Народ je тако схватио и највећу наду у ту 
банку полагао што се види са неочекивано великим 
уписом, који iinje учш^еп само од државе и других 
функционера, иего од ситног и малог сељака, који 
je последн.у своју пару, последп^у с-воју уштеђевииу 
давао у акцијо Иривилеговаие аграрие банке, пада- 
јући се да му са н.ом долази спас и решење свих ње- 
гових тешких мука, које има са зеленашима. 

Најплеменитија идеја, највеКе дело изиграно je 
првим актом, када су у Управу ове Банке ушли 
претставници банкарства и сви други, a само ие оии, 
ради којих je ова банка установл.еиа. Природно je, 
да они људи, који нису имали правилно схватање за 
вођси..е земљорадничких кредитираи.а, ни код свих 
новчаних ипституција нису могли унети ништа добро 
ни ново ни код ове нове институције. Све своје мане, 
сву своју погрешну политику, која je била кобна 
no земљорадника, спровели су двсловно кроз ову 
нову институцију, чије je стварап.о имало супротаи 
циљ. 

Први биланс  ове  Баике  то најбоље показује. 
Баика je укупно дала кредита 579 милиоиа 

динара, и то no хипотекарном кредиту .423 милиона, 
no задружном 167 милиона, no задружном текућем 
8.'J милиона и no есконтовапим меницама 1,5 милион. 
Ha ломбардии зајам једва je дала 700.000 динара. 
Из овога се јасно види да je Банкапоглавито радила 
хипотекарни кредит. Ona je радила управо оно што 
je требала да ради, Хипотекарна банка, a не ова, 
J 1ривилегована аграрпа банка, јер je немогуКе да 
се паш мали сељак, ради кога je ова Банка и ство- 
рена, хипотекарно задужује, пошто врло често 
нема nit уредну тапију, пи друге исправе, које се 
траже за хипотекарни кредит. Углавном, o]in који 

-оу се користили хипотекарпим кредитом, то су били 
велепоседници, што се јасно види no томе, што се 
Дупавска бановина овим зајмом користила 58,21%, 
Дринска бановипа 17,62%, a остале готово незиатпо. 
Опи, који се хипотекарпим зајмом користили од 
1—10.000, т.ј. мали сељак, узели су свсга 23 милиона, 
док оу све остало узели они, који су се користили 
кредитом од 10.000 до 1,000.000 дипара. Највећи je 
број опих, који су узели зајам од 25—250.000 ди- 
napa. To, сигурпо, није никако био наш мали сељак, 
који чини пајвећи део пашег живл.а и коме je давапо 
једва 3000 дипара no хектару. 

Са задружпим зајмовима Ирпвилогована ar- 
рариа банка, била je joui неоретнија. ¥ стварп они, 
који су се кОристиди задружним зајмом, биле су 
иадруге за пољопривродни кредит, које су узимале 
napa коликогод им je требало, a задруге слободпог 
:Јадругарства, које једино могу и дасе рачупају у 
право задругарство, нису се пи корпстиле, тако 
рећи, овим зајмом, јер услови које je Привилего- 
вана аграрна банка давала нису били оии, крји би 
конвенирали нашем сељаку. 

Непреетана борба нзмеђу задругарства и Ириви- 
легованв arpapne банке види се прво између слобод- 
ног задругарства и Банке, a дапас и ивмеђу задру- 
га за пол^опривредпп кредит и банке. Скоро отво- 
pen рат постоји између једних и других, јер за- 
другарство, било једно илп друго, ne може да прими 
начин   кредитирања   коју   je увела  Привилегована 

аграрпа   оапка и који ire  одговара  природи сеља- 
чкога кродита и сељачког задругарства. 

Иривилегована аграрна бапка мора из основа 
да промеии своју политику, да се ослоии na задру- 
гарство и да само преко задругарства дели кредите. 
Мрнвилеговапа аграрпа бапка je радила супротио 
изражеиој жељи Његовог Величлнства Краља у 
Ирестоиој Беседи, где се каже, да ое задругарству 
мора поклонити пажља и да ono мора да буде 
главни ослопац. Ha против, рад Привилеговане 
arpapne бапке ишао je na то, да разруши постојеће 
задругарство и да се створи једио задругарство, 
које  ne  постоји  пигде у  свету. 

Господо пародпи пооланици, Ви сви знате, 
да земљорадпичкп кредит мора да буде такав, да 
буде брз, јевтин, лако достижап земљораднику и 
коптролис-аи, тј. да се даје земљорадпику само олда, 
кад га употребљава у произвођачке сврхе, a то je 
могућс само опда, ако се кредит даје преко за- 
друга. Саакв други пачип je апсолутно немогу- 
lian, и Привилеговапа аграрна бапка треба да 
постапо централжа реескоитиа банка, која he да 
ради са задружиим савезима, њима да одобрава 
глобалпе кредите, a они да дају глобалие кредите 
задругама. Немогуће je да Привилеговапа аграрна 
банка цензурипнз и одобрава кредите сваком зем- 
љорадпику, јер ona пема ии те могућпости, ни те 
способпости. 

Целокуппо н.епо пословапЈе у оупротпости je 
ca циљем, у коме je ona осповапа. Ишло ое, го- 
сподо пародни послапипи, како je копвепирало 
поједипим чипов)1И11;има и опима, који апсолутно 
не познају нашег сељака. Из тих разлога се види, 
да су трошкови Привилеговапе arpapne бапке, за 
прошлу годину износили преко 11 милиопа дииара, 
јер je ona створепа као велика бирократска уста- 
пова, са безброј директора и чиповпика, који on- 
терећују режију и упосе иеред у праву природу 
земљорадиичког  кредита.   (ПљескапЈе). 

Ja мислим, господо народпи послапицк, да 
међу нама пема овдо човека, коди одобрава дос^а- 
дањи рад Бривилеговапе arpapne банке. Ona мора 
из оспова да измепи <'воју политику. Привилеговапа 
аграриа банка има да буде предата оним људима, 
ради којих je J-I створопа. Разпе претставпике ба- 
пака и разпе бирократе треба што пре, у ипторееу 
државе, из ове бапке уклопити. 

ETO, господо народни посланици, Ви сте ви- 
дели, како се кредитирао паш сељак од пајвећих 
наших новчапих ииституција. Ila није пи чудо, 
да je дапас дошао, плаћају1т велике камате раа- 
пим зелеиашким бапкама; готово до просјачког 
ттапа. 

Питаше сељачког задужеи.а, одиоспо пи- 
тање сељачких дугока, јесте једно горуће питање, 
које иам императивпо иалаже, да га што радикал- 
није п хитпије ретимо. Ja зиам да je ово питаше 
крупно u велико a баш ради тога, што je велико 
и крушш, троба му прнетупити одмах, да би ое 
рошило док je време, јер оамб тако одговораћемо 
ономе noBopenvy, које пам je народ na дан избора 
дао. (Пљеекаље). Јер, господо, ако то питаље пеби 
решили хитпо, може да се догоди, да долази опет 
да решавамо попово аграрпо шггап.е. 

Ja hy, господо, да се осврием у вези са овим 
мојим излагапем и да вам примсром покажем стан.е 
и одаос дуговап.а у моме срезу. Срез у коме сам ja 
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изабран има 55.000 стаповиика ca 9600 дома^ин- 
става, газдинстава. Колико сам ja, господо, могао 
ироверити тежачких меиичких дугова у овомо срезу 
има 27—30 мшшопа. Ових дана, гоеподо, дозиао 
сам да je у среском суду у току ових 15—20 дана 
преко 1400 мехшца протестирано. Ако узмемо да 
je на свакој меници цотпие од три човека, то значи, 
да имамо око 4.500 људи којпма може да ее прода 
оно што им je најиужније и најпотребније да fm се 
отплатиЈш ц.ихови дугови. Ово дуговаи.е, господо, 
не би било тешко ни страшно да те камате које 
тежак плаћа нису велике, али кад тежак долази 
у положај да продужује меиице свака три месеца 
он према данаши.ој цени своје стоке и евојих про- 
иввода мора да продаје иошто зашто и да проду- 
жује меипцо, na ради тога и долазимо у положај 
да наш сељак пропада из дана у дан и да остаје 
без најиотребније теглоће стоке, да оотаје без своје 
земље в без свега онога што му je најнужније. Ja, 
господо, апелујем на Краљевску владу да ово пи- 
тал.е o регулисању сељачких дугова, наиме што 
се тиче закоиа самога, што пре донесе у Скупштину 
да се тим законом позабавимо и да ra претресемо 
онако како то вахтева данашња потреба и да се 
оно што je најнужнијс доиесе. 

Лко погледамо, господо пародни посланици, 
паш др?кавпи буџет за 1932-33 год., na погледамо 
поједипа Мшшстарства видећемо следеће: Мипи- 
»тарство пол.опрпвреде које je управо no мом миш- 
ЛЈе)г.у требало да буде no својој суми пајвеће, јер 
ми емо земља neocnopno arpapna, o томе се чује 
сваки дап и то наглашује сваки који год говори 
овде, ми смо сељачка земља, треба селу помоћи, 
јер сељак пропада, али видимо да je Мипистарство 
пољопривредо најмаи.о од свих Мипистарстава, ne 
само у овом буџету, пего je тако од Ослобођеи.а 
до данас. Видимо то и no суми која je предвиђена 
код материјалних издатака ради помоћи у пабавци 
разпог еемеиа, разних справа које су потребие 
пољопрмвреди, зато je укупно одређепо 56 милиоиа. 
Ј^сподо, na шта je то, молим вас, за тако огроман 
број пољопривредпика у пашој држави ? (Гласови: 
Тако je!) Паш сељак, наш тежак, ja ћу да говорим 
o пашим крајевима у Врбаској бановипи, у моме 
срезу on и данас ради претежио }1ајпримитивин- 
јим справама и п>има обрађује своју земљу. Ирема 
томе буџет Мишгстарства пољопривреде треба да 
буде много већи да колико толико одговори потре- 
бама које се указују да помогне оелу. 

Код пародпе просвете, господо, ja бих се само 
дотакао једпог nviTan.a ne улазећи у то колика je 
свота предвиђеиа за грађење осповиих школа. Вр- 
баока бановипа a исто тако и друге баповипе у томе 
погледу су веома заостале. Има срезова у Врбаокој 
бановнии које стоје управо на последњем месту у 
погледу огасовних школа. Иризпати морам да je 
осниваи.ем баповине и доласком данаши.ег бапа 
r. Светислава Милосављевића уложено мпого труда 
да у том погледу коракнемо напред. 

Али при градњи осповних школа, треба, го- 
сподо, измеиити no моме мишљењу Закон o осиов- 
ним школама и тај начин, како се гради једиа основпа 
школа и допети одредбу, да целокупна полнтичка 
општипа гради основне школе у појединим селима, 
a ne да гради дотичиа села и долазе у положај, 
да они људи који су у иароду, дођу у такав поло- 
жај, да се њихова добра и нметак продају за школу. 

Ja знам, да у Србији, Војводиии и у другим кра- 
јевима општина то гради, али код иас где je 17 села 
u 20 еола у једпој општини, то није, него ако једно 
село од 50—60 кућа гради школу, ouo мора да до- 
npnnccc и грађевпи материјал n мора дати 50—100 
хиљада  динара. 

Што се тиче дома^ипских школа, хоћу еамо 
да проговорим у толико и нећу да кажом, да нису 
добре за парод, далеко сам од тога, али xohy да 
иодвучем, да програм у домаћииеким школама, који 
се данас предаје учсиицама сељанкама ne одговара 
никако и пије згода1[. Предмета има тамо no 20—25, 
a код нас сељак no зна читат1г пи писати и пајпрп- 
митивпије живи у ку1ш својој и нема ни појма o 
осиовама хигијене, и ту се уводе прсдмсти, као 
да ми живимо у пеким другим напредним државама. 
Ja мислим, да би било згодно, кад се већ троит 
na једиу Домакинску школу, која траје no 5 Me- 
cenu, no 15.000 динара, да се поставе путујућо 
учитељице, које би итле од села до села no 20 дана 
у крајевима брдским, где je наш сељак заостао 
и примитивап, да поучи нашега сељака o хигијеп- 
ским приликама и o другим кориспим (;тварима. 
Код Министарства грађевина ja ћу се освриути на 
Закои o кулуку. Закоп o кулуку предвиђа среске 
путне одборе. Ти срески путни одбори су апсолутно 
пепотребни. Они нису ни за што устаиовљени, 
пего да претседник тога путног одбора седне у једна 
кола и иде у општине и каже: Иеплатите му 200, 
300, до 400 дииара дневнипе. To апсолутно треба 
укипути, j ep општине данас код нас у таквим су 
приликама, да ne могу да плаћају најосповнијо 
своје потребе ни једном школском подворпику, a 
камо ли претседнику путиог одбора, који je само 
један непотребап баласт. 

Господо пародни посланици, ja сам биран у 
Срезу пријодорском и у моме срезу налази со др- 
жавпи рудник Љубија. To je један рудиик једно 
државно предузе^е, које je готово највеће и може 
се казати и најреитабплније. Taj рудник дапас 
лежи, тај рудник данас не ради, ne ради са тих 
разлога што утовор који je сачиљен, важи само 
уназад годину дана. Taj угосор je nponao u од 
1200 до 1300 радника даиас je број радпика cnao 
na 200. Ja нећу да кажем, да ми можемо мпого да 
учинимо, кад неко неће да купи рудачу, али хоћу 
да подвучем, да приликом редукција радништва 
пије се воднло рачуна, да се редуцира onaj радник, 
који има иметак добар, који има од чега да живи, 
пего се редуцира onaj пајбедиији сељак и тежак, 
који je радио na руднику, a оставлзепи су опи, који 
имају од чега да живе. 

Миннстар шума u рудника Д-р Стаико llliioc- 
иик: Молићу вас, господипе послапичо, да ми нз- 
песете коЈшретне прнмере,  na да исправим. 

'.Iiitiu.o Дапилопић: Ja hy вам после дати, ro- 
čno дипе Мипистре.. 

('ем тога, радпичке паднице које су биле ра- 
пије no 1.200 до 1.400 дипара, дапас изиосе свега 
419 дипара. Овај изпос npe 15 даиа такође je смањеи 
тако да дапас целокуппа зарада пала je од 419 na 
220 дипара, јер су наднице још редуцирапе. Радпик 
један који се отиусти и који je радио no 10 до 12 
година, и улагао у пепзиопи фопд отпуштањем 
својим, ако пије платио за годииу даиа свој улог 
у пепзиопи фоид, ono што je уплаћивао 11 u 12 
годипа  изгубио je.   Ja молим гооподипа Мипистра 
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да и o овоме поведе рачуиа и да се да могуКност 
да со очувају права и да се продужи од 6 месеци 
на 3 године упослења, и да се што пре донесе пра- 
билник o фонду којим he сс обуставити ова иеправда. 

Ja сам господо, иародпи послаиици, од многих 
говорника овде чуо, и ja се слажем са господом 
нредговорницима који су критиковали разне хо- 
иорарс и тантијеме. Ja мислим ročnoдо, да у овакво 
тешким времеиима и при оваквој тешкој економ- 
ској кризи, сваки од нас троба да ее окучимо и да 
скуте савијсмо и да тантијеме укииемо и не дозво- 
лимо да се по 250.000 дииара исплаћује чиновни- 
штву na рудиицима прско плате и награде коју 
редовно прима. Даиас то no може бити, и то треба 
укинутп, јер у опште и пезпам no чему je то уведепо, 
j ep се ничим ne може оправдати кад бедан радпик 
варађује свега 220 дипара месечно, и са том сумом 
не може да живи. Питаље крчевипа, пнтал.е шума 
у нашмм крајевима врло je важио питаље за nam 
народ и доношење закопа o колонизацији једна je 
прешпа потреба да će ово питање реши. Код нас 
господо, у Врбаској баповини где има мпого шума 
огромпа маса тежака подпела je молбе да им се 
додели државпо земљиште и уплатила je надлештву 
no 900 дин. и готово сви ти људи чекају да ии изиђе 
комисија која nn до дапас пије изашла. Ja молим 
господина Министра шума да овај закои што пре 
иуиесе na рошавап.е Мародпој скупштипи. 

Код Мшшстарства социјалпо политике, и ту 
имам једпу ствар да помепем, a то су инвалидске 
пеизпје. lio Закопу o иивалидима који je донешеп 
1929 године; еви су инвалиди моралп поново под- 
нети молбе којим су тражили пова уверења која 
су морала да подиесу no том закопу, међутим та 
уверења ипвалпди пису добили пи до дапае n инва- 
лиде им у врло великом броју нису решене ни до 
даиас, то молим Госиодина Мипистра да иареди 
да   им се та увереп.а тто upe пздаду. 

Још једна отвар код нао у Боони и Херцего- 
вини, постоји коју треба решити, a то јо грудиеаше 
оиштипа. Општипе у Босни и .Херцеговипи уведене 
оу у 1025 годиии, и кад су исте увођене пису гру- 
писапе опако како je то била жеља парода, него 
ое са оргапизацијом општипа правио један поли- 
тички и партијски пазар. Групиоан.а општина треба 
спровести што npe, јер паш народ мисли да му je 
овако наметнут један тежак терет од стране државе. 
A ми не треба да допуотимо да народ стекне ова- 
кво мишљење o јед ној најважнијој самоуправној 
јединици. 

Ja бих са овим могао у главном да завршим. 
Ha крају рећи ћу још и то да се потпупо слажем 
оа оним што су више мојих другова пзнели у својим 
говорима одпоспо редукције нензиопера. Слажем 
се исто тако и са предлогом који je овде пао: да се 
сма№и редукција расхода и na другим странама 
и да се ти расходи сведу na ону меру, коју народ 
може да поднесе. Господо, овај буџет, и ако je знатно 
маши пего други који су му претходили, on je ипак 
још толико велики да ja тешко могу веровати да 
iie моћи yiin у државпе касе све оно што се пред- 
виђа. C друге отраие свестап сам од колике je важ- 
ности буџет за пашу државну оргапизацију, na ћу 
стога гласати за са уверењем, да he Краљевска 
влада ускоро подпети предлог закопа o регудисању 
сељачких дугова. (Пљескаше). 

Претседпик   Д-р   Коста   14'умаиуди:   Има   реч 
пародни послапик г. Ивап Радић. 

Иван 1'адић: Господо пародни заступпици, ja 
бих хтео у кратким цртама да упессм мало оветла 
и да покажем како хрватскн сељак мисли o југо- 
словенској идеологпји и na којој je бази on замиш- 
ља., Да  то покажем,  вратићу се мало у историју. 

Ми смо Хрвати изгубили своју државу и своју 
дипастију још 1102 године. Tora часа ми смо добили 
туђипску дипастију и ушли у склоп туђпнокс мо- 
пархије. Сва феудалпа naraa гоопода одмах су се 
приклохгала уз туђинску моиархију n туђипску 
дипастију, и од тога часа господо почеле су муко 
хрватског сељака и ишле ове до 16 века. У 16 веку, 
гослодо, диже се у хрватском Сабору једап човек, 
којп рече: „Станито господо, доста je те тирапнје 
и гњаваже". Али то нису опда схватила феудалпа 
господа, a ни хрватска дипаотија, ни мопархија. 
Да су се они опога часа приклопили уз сељачки 
парод, можда би и ми у тај ciuion, ушли друкче 
a ие онако као што смо ушли. И од онога доба кад 
су се феудалпа господа приклопила уз дипастију 
и мопархију, од onora доба, госнодо, na све до 48 
годипе, 11ада je опет један син хрватскога народа 
прогласио да сељак више пије кмет, пего да je сло- 
бодап, али опет без земље, хрватски je сел3ак опет 
мпого претрпео. У н.ога се ус^дила мржља прсма 
туђипштини, која јо трајала све до дапашп.ег дапа, 
када смо ми Хрвати a специјалпо сељади дошли у 
ову државу. Л шта ое господо сад догађа кад смо 
ушли у ову државу ? Са страие браће Срба није će 
схватила пити се хтела позпати хрватска сељачка 
поштепа душа, која je увск гравитирала ка брађи 
Србима, Словенцима и БугарЛа, како би се што 
боље очувала од туђинске пајезде. Браћа €рби, 
који еу ималп главпу реч у овој nainoj, створеној 
заједиици, делегирали су једиога човека Приоиће- 
nnha, чпји je рад унео песлогу и омразу међу бра- 
hoM. И, господо, када je r. Прибнћевић миелио, 
да he речима: Живео Краљ, патерати пас да дођемо 
овамо опако као што on то napel)yje; дошао je јвраг 
и опет je видите дошао враг, који jei смегао томе да 
ис копачно хрватски сел.ачки парод приљуби уз југо- 
словенску идеологпју na бази човечанства и паци- 
физма као што je то увек тумачио пок. Стјепаи 
Радић. Господо, видите да je то за сељаке имало 
тако страшпв пооледице, да je уздрмало н те- 
меље те муком стечене државе. Ja верујем да 
ни са гтране 6pahe Срба mije било злопамерног 
мишљења, да баш прекосавски Срби треба да 
тумаче хрватско Ш1тап.е. Ja могу то и na оспову 
чињеница да кажем, знам још 1905 годипе кад се 
стварао програм сељачке етрапке, још сам био 
дете од 17 годипа., у главпом делу тога иашегпро- 
грама каже се у тачки другој, да оу Хрвати и Срби 
једап парод, те да имају да живе у заједници и спо- 
разуму. A у тој истој глави каже се, да су Јужнп 
Словени једпа етичка n пародпа целина. Молим, 
дозволи^Јете^ да до данашњега дапа тај програм 
nitje још мењан и он je и сад na оили и на н.ему je 
покојнп претседпик Стјепап Радић пристунио no- 
штепа срца своме  Кралу. 

Да пређемо даље, како je копачпо српски сељак 
пришао овој држави и како ју je ои схватао, и то 
hy да кажем. Кад je у XIV веку, 1389 године пало 
тобож српско царство na Косову пољу, opeha je 
била тада за српеког сељака што je 2/3 феудалних 
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господара ту падо, a оио што je оетало и nuje по- 
гинуло од Турака, остало je слободно рд тога фоу- 
дализма. Тада су Срби no брдима и планинама 
само стварали своју зајсдипцу, стварали су своју 
државу и својс дво династије које су му достале 
од ibera самога, и зато иије чудо што je тај сељак 
заволео државу и дпнастију, јер je он aai њмх ра- 
дио, јер je то било јљсгово. У (жлопу данашњег 
уређаја улазе Хрвати оа мржљом против државе 
п против династије, a Срби улазе са вољом и љу- 
бављу за државу и династију. Ja мислим да наши 
професори, који оу паметиији, бар no декрету па- 
метнији, ма да н то nnjo доста, требали су боље 
то да разуму и није сс тробало ирибегавати тим 
мерама да Прибићевић pa буцом и силом тумачи 
хрватоко пцтање, јер одавпо je то иаша жеља била 
да дођемо сви у једну велику зајодппцу. Даље ое 
чипиле после тога грешке оа страие Срба и Хрвата. 
Мени се чини да je се отишло у те грешке што со 
пије показала воља са страие велнко-српске господо 
и што се иије показало воље и са стране велико- 
хрватске господе, због чега je и дошла таква ситу- 
ација да су постали екстреми, 

Л icocjie, господо, кад. je тај eKOtpelSi престао, 
и кад je дошао нов ферман, кад je дошао (i јаиуар, 
ева оу хрватска госиода постала ио страни, a хр- 
ватски сељак се питао шта he сад доћи. И колико 
год je пас било који емо крочилп иа бивше Хрватске 
сељачкб страике, сви раме уз раме ми гмо робом 
донели исто осећан.е што смо имали и раиије, a ни- 
смо дошли зато да правимо фронтове и да поново 
поставимо хрватско питање, него смо ушли зато 
што смо тако схватили. Ако iiac неће неко схватити 
ii  чиии  нам приговоре,   оида  je  то  једна  грешка. 

Ви господо мора да знате да то није еамо боја- 
зан него je и наша жеља да се не догоди понова 
иешто што нико од нас ne би хтоо. Ja господо знам 
да Хрватски сељак не мрзи ову државу u знам 
да on воли своју дипастију, знам и то да Хрватски 
сељак увек у души има иешто велико и лепо и да 
он пред собом види јсдну лепу и иапредну Југосло- 
венеку државу, али изграђеиу на социјалној правдп 
и човечности. To се пајбоље очитовало и цоказало 
у данима када'је Његово Величаиотво Крал^ про- 
лазио кроз хрватока села. 

Данас су дошла тешка времена и због тога треба 
бити и паметан и душеван. Не може се данае еамо 
празно проповедати и ударати у прса: ja сам Југо 
(■ловен. Важно je данас да се оствари таидеологија 
и да се при томе реши социјални и економски про- 
блем нашег сељака, и Србина и Хрвата и Словенца. 
Кад решимо тај социјални и екоиомски проблем, 
онда смо господо решилп и проблем Југословенства. 
(Бурно одобрава1ве, пљесак и повици: Тако je). 
Ja знам да се то не да остварити једиим потезом 
иера и да се не може све ово решити за три дана. 
Ми знамо да и даиас има аристокрације и феуда- 
лаца, само што иемају оно ,:пл.еменити"' између имена 
и презимена и то су они који би за своје интересе 
арегааили све само да дођу до пара. Има их и данас, 
којима није на души ни слобода, ни Југословенство, 
пего су им на души само јвихови лични интереси, 
a то су иаши банкари, ипдустријалци и несавесни 
трговци  —  част   изнпмкама.   Сва  запрека  je   ту. 

Како год je мепи Хрватском сељаку, тако je 
и српском и словеначком. Иема даиас опасно(!ти 
ии за југословенствО; ни за српство пи за хрватство, 

нвго je данас у опаоности добро свију нас сељака 
и то нам добро угрожавају иаша школована дсца, 
која гледају еамо себе, иодређујући ннтересе на- 
рода,  из  кога  су  и  еами,   иптересима личним. 

Када се цостављ.а питање раздужеша сељака, 
одмах иаотаје читава збрка, a ироблем je лако ре- 
шити. Нска дође до ивражаја ирииции човечности 
и иравице, na нека се каже: ко год се користио па- 
дом цена сељачких продуката, тај има и да извесним 
делом помогне сељака. Ето у томе се огледа југо- 
словенски иатриотмзам, јер ако усиемо да решимо 
(■оцијално-окономски проблем иашега ('ела и ее- 
љака, онда пам je усиело п иародно и државно је- 
дннство, a тиме lie иам бити гарантовано н наше 
духовно јединство. Иишта друго ие емета хрватском 
сељаку, који je приљубио и југооловенску идеоло- 
гију и којп волс своју динаетију. Хрватског сељака 
само боли, као и српског и (ловеиачког сељака 
кад види да у својој рођеној држави иропада и 
цркава. 

1Титао ме један наш угледни државник да му 
одговорим како je хрватски сељак примио форму 
државе. Ja сам томе угледном државиику одго- 
ворио: молим, сељак не пита за форму, него ва, 
садржину. Сељачка кућа може бити иамолованн 
како хоћете, и бело и црвепо и зелено, то je њему 
свеједнр, л.ему je гла,вно како je у тој куки и шта 
у к.ој и ма. 

Грсподо, ja ие бих хтео да ое мо?кда очешем 
или нападнем појединс људе пли можда поједина 
стаиовишта. To ми ни из далека није на памети. 
Али после свих тих натњи и мука ми сељаци не можемо 
доћи до изражаја да бранимо овоја оељачка права. 
Ви сви колико год вас има интелпгенција оте, a ндс 
сељака можемо да избројимо. Тенденција je била, 
и данас je теидеиција, да у Парламепат имају доћи 
људи школовани, паметни. Молнм, дозволите, ми 
ее тога држимо. Ja знам, мп смо се те тенденције 
држали. Узмите прву Конституаиту na да видите 
колико je нас сељака седело ту. Увек се измудро- 
вао иеки закон тако да смо увек дошли са 10—15% 
у ову кућу, где би требало да нае je 75%. Ja добро 
знам то na се питам ко je крив злу. Јесу ли можда 
сељаци ? Најмаше. У свим тим Иарламептима јо 
било 2/3 школовапе деце наше. Сви Мипистри и 
до 6 јануара и после 6 јануара су школоваиа дсца 
наша. 

Иогледајте no Београду: лепе палато, лепа 
еветлост, лспп стаиови. У Загребу je исто тако. 
Л кад погледатс своје село, видите: нодерану цесту, 
прљав тур и презадужепог сељака. Има неки враг 
ту. Сад, питање je где су тп жуљеви, где су те муке, 
наше, где су те силне шуме и руде наше, камо су 
репарације из Немачке ? Кад дођеш и гледаш Бео- 
град са Торлака, где сам ja био за време рата, u 
погдедаш сад видиш да je онда Београд био мали, 
a даиас je seliU за трп пута, дакле саградили смо 
три Београда, a место једног Загреба видиш два 
Загреба. Л када дођеш у село ? Како си га оставио 
после рата тако je и сад. Ja знам no појединим по- 
родицама, узмимо на пример моју породицу, ми 
радимо стотииу, двеста и триста година, a никад 
нисмо могли подићи палату на пет катова, пего 
увек муке, мало крпљења, мало крова. A у Загребу, 
])еограду и Сиску за 6 месеци израсте палата на 
пет катова. Л откуда то ? И ко je враг на тако брзу 
руку сазида ? 
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Сад, када сте сазидалп, када сте направили, 
када сте саградшш, пеприговарамо, али сад братски 
радимо na да имамо нешто од тога, да ви дате нешто 
и да нас помогието, јср, ако будете и даље тако ра- 
дмли неће ваљати. 

Христос je рекао Светом Пстру када je чувао 
овце: 11а8и овце, паси их, стрижи их мало, и музи 
их мало, али ви еамо стрижете нао и гулите нас! 
Ha na то дајте малко ви који сте искористили пад 
цена ааших производа, који сте копали руде a 
искористили шуме, дајтс ви сад, иомогните. Апе- 
лирамо на ваше дуте, на ват патриотизам и југо- 
словенство ваше. Не лупајте се сам'р у прса: .Га 
сам југпеловен, a не давати никакав доказ да (Т(> 

заиста то. Ja нисам никад био и иикад нећу бити 
иротив приватне  својинс. 

Ja сам човек који увек поштује туђу имовииу, 
али тако исто тражим са правом, да и други no* 
штује моју имовину. (Одобраваи.е). Не можомо ми, 
гооподо, еељаци дозволити, да nac сељаке гуле и 
ПЈвачкају, и да само ми тршшо, a кад дође да će 
брани земља од непрпјатеља, онда хајде ти, гегуло, 
да гинеш. To, господо, не може и не сме тако бити. 
AKO смо морали да цркавамо на фронту, бар сад 
то не морамо. И зато o томе треба водити најотро' 
жијег Ј)ачуна. Само o томе питап.у овиои јбДинство 
народно Југословснско. Питају нас како се осећају 
Хрвати у нашој државм, a тако ието како се оее- 
^ају Срби и Словенци? Ha то питање ja trv одго- 
ворити да оиако исто, како стоји хрватоки сељак, 
тако исто стоји и сриски сељак, тако исто стоји п 
словоиачки сељак. Ту међу њима нема разлике. 
(Живо одобравап.е). 

Господо, наш je сел.ак сазидао пучке школе, 
да у и>има школује своју децу, те да оно, што ои 
није могао сам да постигне, да то урадс :његова Двца, 
a on ће и даље да оре и да коиа. Господо, кад смо 
ми већ у једној држави, и кад смо дошли до пашег 
народпог уједшвеша, онда треба да и сво оно зло, 
које емо паследшш ми Хрвати, илн ви Срби, да 
ваједнички поделимо и заједнички да га трцимо. 
'l'o што важи за сељака, важи и за нашу иителигеи- 
14HJV, без обзира да ли je она хрватска или српока. 
Уз пркос, господо, тога што смо у овом рату стра- 
дали највише ми сељаци, ми впдимо да данас ку- 
пује и ратну штету n беглучкс обвезнице, в обвез- 
нице Хипотекарне баико, све само наша интели- 
генција. Метите, господо, прстца чело na размп- 
слите na ћете видети да ту нема разлике између 
хрватске, српске и еловеначке интелпгенције, ту 
су они сви заједно. Стога je једиа врло велика гре- 
цдка што се код нао прави опозиција тамо где ne 
треба, a не напада се оно што не ваља. 

Господо, друго што hy да вам кажем, то je 
оно, како ja мислим, на који би се иачин могао 
да реши ироблем тога сељачког питања, које je 
данас најактуелније, a o коме се пишу расправе 
no новинама, и држе беседе на зборовима ве^ ^—5 
година, и ми смо дамас наследили ту муку, те да 
ми морамо тај ироблем да решавамо. Господип 
Министар унутрашн>их дела Сршки!! каже, да на- 
род на улици више виче и прави галаму, a ми ка- 
жемо, да je то једно велико народио зло, које треба 
што прс решити, и поправљати што се може да 
поправи. To вам je, госиодо, као кад дође један 
лош господар, na нађе лоше господарство у својој 
кући.  Ту другог лека нема,  него треба приопути 

да се шшравља све што се може поправити. Ja, 
господо, овде износим оно, што нас највише боли, 
a то je шта највшпе брли сељачки народ, и то ши- 
роке слојеве нашег сељачког наррда a то доказују 
ii наши жуљеви; Зато молимо све надлежне фак- 
торс, од којих зависи pemeihe овог питан.а, да сви 
допринесу колико год могу, да се ово интан.е тто 
лре реиш, и ja бих молим да се за ово ne нађу увре- 
ђеии. Дакле, 1Ч)сподо, ако успемо да решимо овај 
)1робл(!м сељачкиХ дугова na чис.тој основици чо- 
вечпости и правице, опда lieMo моћи мирне душе 
да спроводимо и закоп o олободи штампе, п оаве 
друге закоие које хоћете, a док год се то ne реши, 
ne може ништа друго да ое решп, и ja се чудим да 
нено још каже, како ne може да спроведе у народу 
nn једну оргаппзацију. On може да јо спррведе 
али само код опих људи, који оу аависни, a код 
олободнлх људи no може. Међутим, господо, ja еам 
o овоме разговарао и са Гоеподипом Претседником 
jianie Владе, који ое потпупо оамном слагао, и који 
ии je рекао, да je то једпа од првих дужности Вла- 
дмпих, да реши проблеи сељачких дугова, и пазао 
мп je да ће on гледатв да што npe тај закоп дође 
ira решење пред Народну скупштину. Кад то пи- 
таи.е, господо, решимо, онда ћемО MOVIH врло брво 
и лако и сва друга шЈтања да решавамо, na и im- 
Tiui.e органивације странке. 

Онда, госПРдо, можемо потиснути Мачека и 
Давидовића noju у другој форми мпсле овој држави 
добро, јер било би срамота да су протпв државе. 
али мп noju civro ту Mir можомо повести само тии 
путем наш сељачки парод u ja верујем да ће то 
нама коначно nolin за руком. Ja заам, господо, 
п то кно IHTO зпате И вп да ии једпо стабло слободе 
пародпе ne може да успева ако ое с времепа na време 
ne полнје крвл.у пајбољих еипова. Mn CMO то гтабло 
полпвалп крвљу хил.аде )iaiiiiix најбољих сппова 
u то пајвише ми сељаци, попивали смо крвљу и 
зшшо то добро. Ila зар сада када смо ое нашли 
на окупу после хиљаду годипа, зар сада да се ne 
сложимо ? Ие, то пијс потребпо. Cm се може учи- 
niiTii уз добру вољу, али зато треба више срца n 
љубави. Ja еам чуо где људи голоре Србин ждере 
Хрвата, Хрват ждере Србина; међутим то mije 
важпо, важно je ово питаље да ее ми хрватеки и 
српски сељацп нађемр na окупу. Нећемо да водимо 
рачупа o томе ко je Србип a ко je Хрват. (Гласови: 
Тако jel) Mn сељаци никада пећемо питати o томе 
ко je Хрват a ко je Србип, ми се бринемо како да 
вас гоеподу уверимо да ne постоји пикакво хрватско- 
орпско питап.е. (Гласови: Живео! Тако je!) Ja во- 
рујем да ће успети нама сељацима да то ноетпшемо 
пако nac je овде и сувише мало n да кете nac ви 
послушати. Наши сељаци слушају шта се говори 
no Загребу и no Београду, како се чине ncnpe- 
стаио приговори да смо тирани, да смо ono и ono 
да Иетар Живкрвић ne вал.а птд. Ja се чудмм тим 
ЛЈудима. Увмите ви, господо, друго што. Кад je реч 
o томе промислите шта je било у Хрватској 1020, 
1021 n 1022 године, узмите како" je онда било, na 
видите како je сада, када се свуда кличе: Живео 
Краљ! 

После je дошао Љуба Давидовић и са покојпим 
Вељом Вукићевикем етворио тврди град. Пошло 
се тим путем n опда пије било чудо што су три мрт- 
ваца изпета из Сжупштипо. 0 томо нећу вшпе i'o- 
ворити, али кажем да je сада мпого бољс nero pa- 
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нијс. (Иљескање). Ja не мислим овде певати славо- 
лојке али кажем да je овај режим само сретство 
да се дође до onoi^a што je у нашем народу увре- 
жено и IHTO у нашем народу није никада демалто- 
мано a то je да ее дође до братске љубави и ологе 
j ep где иема слоге ту нема дгравице, a где иема пра- 
вице и иоштења ту нема ни живљен.а. To je темелЈ 
иаше политике и тако бар хрватски сељак мисли. 
(Одобраваље). Ja знам, господо, да се много пута 
догоди у нашој сељачкој кући, да отац мора при- 
менити и оштрије мере, ако деца нису добра, ако 
неће да слушају и неће да иду на рад. Један пије, 
други се около клатари и т. д. Нико неће да иде 
на носао и што feaHa мо?ке онда да ради, него узме 
батину na тера децу на iiooao. Кад се догодило 
1928 г. у Народиој скупштини оно што сви знамо, 
што би било, да није било још једнога ауторитета, 
KOJU je опаоио државу. To je једииа cpeha, да се 
иашао још један ауторитет који je уздрману државу 
иавео на ирави пут. Док je живио мој покојни стриц, 
била су у држави три Краља. Што je рекао Пашић 
била je светост за Србе, што je рекао Радић била je 
светиЈБа за Хрвате. Да je Иашић рекао, крава je 
бела, морала би бити бела, мада и није те боје. 
Да je Радић рекао, врана je бела, сви би Хрвати 
рекли јест тако je итд. Сваки je веровао еамо у сво- 
јега вођу и то се веровапзе расироотрло no целом 
пароду. Иосле догађаја од 1928 годиие, ко зна, шта 
би се догодило са нашом државом, да није било 
иашега светлога Краља, који je рекао, стављам 
на коцку живот свој и своје фамилије, овако даље 
ne иде. Он je био добар куће господар и добар отац, 
који je децу, која нису хтела слушати отераоу hop 
сокак. Зар се може томе приговорити ? Ko би могао 
тому приговорити. Тако je требало да буде, другог 
излаза  пије  било. 

Ja знам и сам, да се на стотину иаших погре- 
шака није пазило, али браћо, ко je крив тому да 
се родило то страшио хрватско иитање. To није 
било потребно. Јер ja знам, седио на управи Србин 
или Хрват, ja ra морам платити и o томе ne може 
бити говора. Каква год ова држава била уређеиа, 
била она једипствена, или федератнвна, увек остаје 
иста држава и у њој остају увек исти чиновници. 
Кад су уведене бановине, намештени су у банови- 
иама опи чиновници, који су већ били у државној 
служби. Да ли ће ти чиновиици бити хрватски или 
српски, за саму ствар je све једно, јер их платити 
мораш. Седио na управи геџа или кумек, све једно 
je, јер ja морам платити једнога или другога. 

Кад сам тако дошао na плаћање, морам мало 
проговоритп и o прорачуну. Ja знам, да се наша др- 
жава састоји од хиљаду и хил>аду сеоских кућица 
и господарства. Сваки куће гооподар у пролеће, 
кад нестапе гена, опда рачупа и каже, имам коша, 
краву, имам кукуруза, то hy уповчити и добићу 
поваца. Ово he бити Кати за капут, ово Ивапу 
за опанке, оно за порез итд. Али се догоди да падне 
туча, na потуче кукуруз, одмах куће господар 
прави други рачун, јер види, да се ne може испунити 
Пзегова памјера, na каже, Ката неће добити капут, 
пема новаца, Иваиу за опанке итд. Тако би требало 
исто да се води и господарство државе. И овде би 
требало да се тако уреди господарство и да се naj- 
прије пита што има и колико има дохотка,, колико 
Le се добити и тек оида да се каже, прсма тому до- 
хотку ми ћемо трошити. Међутим код nac се ради 

друкчије. Најприје се пцта, колнко треба да no- 
трошимо и што треба да потрошимо, na ћемо онда 
узети. Али ja мислим, да би било боље, да се ради 
друкчије, да се ради онацо као и у приватном ro- 
оподарству. Јер што опда, ако иешто гшдбаци, ако 
ono што je предвиђено као доходак изостапе ? Шта. 
he опда бити ? Опда се каже, маљак je у државиом 
прорачуну. Али чиновник xohe да има своју плаћу, 
јер иначе не може да жицц. Што сада ? Тешко onoj 
кући, која више троши нвго што може прискрбити. 

Стално се говори код нас o зајму. To je права 
болест. Коме je зајам потребап ? Каже се: Потребно 
еу извесне ипвестицнје ц шта ти ja зпам друго. 
Лепо, ако нема napa ne мора пишта пи да се гради. 
Кад се има пара онда се и гради a кад нема сељак 
ne посуђује у бапци napp те да тим парама гради 
Kyhy. Исто je тако и у државпом газдипству. Onu 
који су далеко од сељачког народа, onu који cv 
ретко у дотицају са њтлџ, то ни мало ne ocehajy. 
Њих то ne боли, али цп који чујемо свакодпевио 
с-тотине приговора, жадби, који слушамо разне 
псовке од Бога до пандура, ми то другојачије схва- 
JiaMO. Ми другојачије разумемо пародпе потребе, 
јер ми долазимо изравно из парода, другојачије 
то разумошо пего што тр разуме onaj који no цео даи 
седи у Москви, седи тодико да му власи од дима нду 
са главе. Ja вас, госцодо пародни послапици, лепо 
молим да у будуће сви скуна припазимо na то да 
између нас ne долазц до приговора и до узајамних 
пребацивања. Свн cj<yna треба да се ујединимо ir 
порадимо na томе да се остваре one идеје за којо 
миоги наши великани и главом платише. Ono што 
ja xohy, хоће и мрј сељачкп Хрватоки народ. Ja. 
господо, ne одајем шшоме хвалу, али ono што ja 
xohy то je, да пдс све руководи мисао, мисао на- 
родпог јединства. (Бураи аплауз). Успех тога свега 
овиси o пама самим, који смо овде, и o Краљевској 
влади, којој ja верујем и којој hy увек гласати no'- 
Bepeibe све Д9тле док се ona не буде огрепшла o 
интересе сељ^чког парода, — a опда кад се будо 
огрешила o те интересе и буде их повредила ja h v 
безувјетно викати , доле". — Ради свега тога, го- 
сподо, ja hy прихватити овај прорачун којн јо, 
истииа Бог, велики и превелики, али je on потребан 
да би се избегао хаос и да се не бп правиле еметље 
Влади, ja hy гласати за тај прорачуп и изјавл.ујсм 
поверење Влади. 

Претседник Д-р Коста Кумануди: Има реч 
г. Милош Драговић. 

Милош Драговић: Господо народни послапици, 
овако важап предмет буџетеке дебате мислио сам 
да посматрам са највећом пажн.ом. Ja мислим го- 
сподо, и поред свога темперамеита, да за ono што 
сам навео имам доказа. ПосматрајуЈш хладно де- 
бату кој? ое овде развијала и слушајући политичаре 
како говоре o важном програму Владиног рада и 
o оптерећењу парода, као и справљању буџета за 
идућу буџетску годину, ja сам мислио да том при- 
ликом саслушам наше финапсијске стручн)аке и го- 
споду политичаре који су раније долазили у овај 
дом и који су имали прилике да се Beh занимају овак- 
вим питањима. Али, из те ипертности и тог хладпог 
посматраља мепе je тргао пародни посланик г. Д-р 
Грга Лнђелиповић. Изгледа ми да je њему било 
непријатно што сам ja тако хладпо и пажљиво слу- 
шао и посматрао његов говор. Ja одбијам од себе 
сваку сумшу o томе да ja спадам у број оних који 



сФенографске БЕЛЕПЖЕ 151 

хоће да упадају другима у ре4 беп разлога. Треба, 
господо, разумети моју психологију. Ja сам учитељ 
који васпитава омладипу у југословеиском духу  
(Ј(-р Грга Лиђслииовић: Немојђгс и мене уврстит!! 
у омладипу!... Лплауз и смех)... Л и ово je место 
где треба да се говори o југословенству са тактом 
и тоном онаквим каквог сам имао прилике да то 
чујем. 

Још приликом претреса закона o Привредком 
већу, ja сам у своме говору истакао штетност на- 
ступа г. Аиђелиповића, само наступа, господо, 
наводоћи том приликом и писање иностране, }1ама 
иерасноложене штампе. Том ириликом, господо, 
ja сам рекао — a, сведоци су ми стенографске бе- 
лешке, a и сви ви који сте овде — да je нациоиални 
и политички рад г. Лиђелиновића у прошлости 
оеспрекоран. (Узвици: Тако je!) Лли тај и такав њо- 
гов рад не даје му права да данас, кад смо се са- 
купили на једном важпом послу, уноси и разгре- 
бава оно што треба да се заборави. (Чује се: Тако 
je!) Извесна господа предговорници, тако исто, са 
овог^а места, учинили еу неколико изјава и павели 
неколико примера, који нису ии мало у сагласности 
с. оним поолом, ради кога смо се сакупили овде 
изабрани на једној листи и на једном програму. 
Наиме, г. Никић, г. Лончаревић и г. Елегови!! 
казали су и иаводили извесне ствари, потстицали 
и разгребавали оно што fm једанпут аа свагда тре- 
бало да буде изглађено, оио што припада прошлости, 
оно на што треба да метнемо најцрнији вео, као 
покров. 

F. Никић je рекао и правио питање од тога, 
да je на место једног банског већиика Хрвата дошао 
једам Србин. (Др. II. Иикић: Нисам ja правио пи- 
таи>о, него сте ви погрешно разумели). Али, ja 
кажем да ми Срби, бар ми Србијанци, друкчије 
посматрамо те етвари, шш, ако хоћете, ми Срби 
из Вардарске бановине, друкчије гледамо на то. 
Сем чиновииштва, у Приштини нема ниједног Хр- 
вата, и ту je 'именован за општииског одборника, 
или како би Хрвати рекли градског већника, један 
Хрват у лицу д-р Драга Хлоупека, и нико иије 
иравио питаље зашто je у Ириштини Хрват оп- 
штински одбориик. Наиротив, то je примљено са 
иајвећом симиатијом. 

Ово исто питање донекле je подвукао и г. Лои- 
чаревић, али се онда упустио у другу грешку, a то 
je: да класификује мшшстарске портфеље. Ja ми- 
слим да je ван сваког коментара примарност или 
секундарност појединих Министарстава. A још нај- 
ман=.е сме да ее говори o томе којим кредитима ра- 
сполан?у поједина Мииистарства, јер ja сматрам 
да сваки Министар спроводи у свом ресору поли- 
тику Крал:>евске владе, и да не може да ради оно 
што   би он лично желео. 

Г. Елеговић je поставио такође питање, жалећи 
се иа неког управника градоке полиције у Загребу, 
или среског иачелника. Ja не знам да ли тим по- 
јавама треба придавати неки општи или опецијални 
карактер; али, кад сам ja, као претседник обласног 
одбора, путовао 1928 године службеним пооловима 
обласне самоуправе, у друштву правног рефорента, 
мене je скииула ив аутомобила жандармеријска 
станица у Липљану, no наређен3у великог жупана. 
Сведок ми je за то један од наших посланичких дру- 
гова. Ja мислим да je Влада, и то Парламентарна 
влада,   миого одговорпија за поступке једног вели- 

ког жупаиа, иего што je одговорна за поступке 
јодног управника градске полиције, шга среоког 
начелника. 

Ja, господо, онда пити сам миолио, нити еада 
мислим, да за злоупотребу власти тога човека окри- 
вим пи MiniHCTpa упутратн^их дела, a још мање 
режим и Владу, и TO опда, господо, кад je г. Коро- 
шец био Иретседних Министарског савета и Мини- 
стар уиутрашњих дела. (/(-р Никић: Мора да се 
iiHCir иокоравао! — Смех — Д-р Лотаревић нешто 
иримоћује). Не, г. Лончаревићу, јер сам оида према 
томе режиму водио опозицију, na и онда сам сматрао 
за своју дужност, да нећу да злоупотребим то и да 
кривим режим. (Д-р Ј/икић: Зашто си онда био 
у опозицији).  Ja ne знам зашто je ви водите. 

Ja мислим, господо, да међу члановима Кра- 
љевске владе нема ии једнога члаиа, који he шти- 
тити песавесиог чшшвиика, a још ман>е чииовника, 
који би се дрзиуо, да у својој рлужб.еној дужпостн 
чини . безакон.а и незаконитости. 

Ja сматрам, да je прва дужиост свих uac, да 
објективним чии.еницама и o стварним злоупотре- 
бама поједипих чиновиика обавештавамо ресорне 
Мипистре, и кад сва та средства ne помошу, онда 
да настане ono што треба да настане. (Д-р Лонча- 
ррвић: Тако je и било!) 

Ja ne разумем, господо, још једну ствар, да се 
овде пред пама почело раеправљати још o југосло- 
вепству, да се почело да истиче хрватско питање и 
посебио неко српско питање. Ja миолим да he nac 
парод преујудицирати у тим пашим разговорима 
и приговорима. (Д-р Грга Анђелиновић добацује 
ироничпо: И ja се бојим!) Ja се ne бојим, него сам 
сретан, што he тако бити, г. Апђелиновићу! (Д-р 
Анђелиновић: Зашто си тако казао). Нека послужи 
за пример долазак г. Иерка, Хрвата, у мој срез, 
опда кад je народ среза са највећим овацијама за 
хрватско племе дочекао једног народиог послапика 
Хрвата. 

Ми, господо, кад смо отступали у тешка вре- 
мепа наше нациопалне катастрофе, никада ниомо 
изгубили веру у то, да ћемо имати своју државу, 
a исто тако и Хрвати, стеЈвући гшд Аустро-Угарском, 
посећи можда пежељену туђу упиформу, излажуНи 
се опаспости између два фронта, пису пикада гу- 
били наду у то, да смо способни да живимо и да' 
IICMO да се ујединимо. 

Па, господо, узмимо примере из скоре наше 
историје, како су се хрватоки омладинци понашали 
према Аустро-Угарским властима, како су све 
личне подвиге чииили, да би у колико толико дали 
израза својим југословеиским осећајима, и то у лицу 
једног младог већ заборављеног младића пашег 
интелектуалца Јукића. (Салих Баљић: Слава му! 
Иокој му души!) Госиодиие АнђелиновиКу, ja мислим 
да коректно говорим! (/(-р Грга Аиђелииовић: Јесте, 
Јукић je био мој  друг и сарадпик!) 

Ja мислим, господо, још једну ствар, да се освр- 
пем на говор г.  Мастровића. 

Господо, тешко je стаље, то смо ми сви подвукли 
овде. Ja сам се лично уверио, да данас у Босни влада 
глад, да у Црној Гори влада глад, да у Херцеговини 
влада глад. Ни мало не одбијам то, да и у Далмације 
mije такво стање. Али са овога места изјавити да ће 
због недовољио одређеиог кредита Далмацији гла- 
сати против буџета, не разумем, господо! (Д-р Аи- 
ђелиновић: Није тако!) Kao да та Далмација не сме 
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да освти привредиу кризу, као да та Далмација ne 
смо да ciiooii сво one терето, које ми сносимо, гооподо ? 
Господо, нијо море далматинско, море јест4најближе 
Далмацији, али je море и оиога од Ђевђелије и онога 
од Пирота и онога ако хоћете из Вршца. (Г>ураи 
ахшауз.) За тим мореад стоји Отаџбина nama, за то 
море ми смо дужни да дамо ове, да нам напредују 
луке, да нам je пуно бродовл^е, јер je то nam иацио- 
нални понос. 

Али гооподипе Мастровићу, замислите да мој 
сељак неће имати вола парљака да узоре своју јби- 
вицу. (JI-p Лнђелиновић: A код нао круха нема, a 
ви и не зпате што je море!) Ja бих желео да ви разу- 
мете, да би ми били сретни и понбсни, кад би место 
20 милиона могли да дамо 290 милиона, али одакле ? 
Треба да и ви разумете како се ми иатимо и мучимо 
да преживимо ово тешко време. 

Господо, не могу пропустити прилику, a да се 
не осврнем на извесне изјаве неке господе предго- 
ворника, које су y4Hjheiic ca овог места. Овде je пала 
јед}1а ташка реч која тешко и неопростиво вређа 
јодаи наш друштвени сталеж. Са овог места пала je 
na наш чиновнички кадар једна неиријатна и иемила 
оптужба. Може се o овог ме"та говорити o потреби 
и непотрсби, o корисности или штетности једиог 
чнновничког реда, али никада се o јбсму не може 
рећи. да je то руља. (Једаи глас: Ko je то рекао) 
Можда су иепријатии закоии, које чииовииштво 
нрши, можда су тешки терети које чиновииштво 
убира од народа, али нека буде и 90% певаљалих, 
ради оних 10% ne оме са овога места рећи опако 
тешка реч, јер hc иначе то чиновппттво изгубитп 
]!еру у савеспост и псправпо схватанЈе п.иховог рада. 

Исто тако извеспа господа критикујући једпу 
грапу државног прихода оштро су се изјашн.авали 
иротив прихода од те гране. Господо, то може и да je 
тачно, али се ми не смемо заборавитп и узрујавати, 
и када критпкујемо државни буует, не смемо миолити 
на своје будуће политичке позиције и мандате, него 
морамо мислити само o томе да помогнемо народу, 
да се на неки пачии колико je могућно скрешу др- 
Јкавни приходи, a иеки no могућству да се нзбришу. 
Незгодпо je да и ми добро-желателни сарадиици ове 
Владе доживимо кћтастрбфални деманти сутрадан 
због говора извеспе гоеподс. (Ј(-р Анђелиновић: 
Иебојте се, имаћете веЈашу!) Ja се ne бојим г. Грго 
за већмну, a ви како сте ветти! 

Господо, сад liy да се вратим на буџет и пошто 
сам ja no својој струци проеветии радпик, вадрздаћу 
се специјалло иа пррсветној струци, али са,мо у из- 
весним контурама. Овде оу пале неке речи, да једна 
nama бивша покрајина жеди упиверзитет, a друга 
га грозиичаво брани, Господо, ja мислим да та уии- 
верзитетска питаи>а, треба ставити иа здраву основу 
и даватп факултете готово свакој бановини, ако 
финансијске прилике зато дају могућности, a да ее 
one базговине, где ne иостоје факултети никако 
грозничаво не отимају sa и.их. Hama академска 
омладина, то су оне геиерације, које hc сутра при- 
мити иа cBbja &лећа терет нациопалне и државн(! 
политике, коју he наследством од нас примити. 

Ja имам веру у ту нашу академску омладину, 
јер знам да je не само академска омладшга него и 
средп.ошколска и отручно школска увек ишла у 
корак, ако не u преди.ачила, нацпоиалној мисли 
дрн«ише иолитике и жел.ама велике већине народа. 

Господо, мепи je јако жао што се пршшком де- 
бате у Финаиеијском одбору o предлогу буџета огра- 
HVI4MO број учитељских места. Господо, то je једна 
замерка кругаш, јер ми данас;, у нашој државн имамо 
не само празних оделен.а, пего и празпих школа. 
Господо, таква политика, no мом мишљељу сматрам 
да je погрешпа и задржавам право да говорпм o овој 
грани када буде дискусија у појединостима no pecopv 
Мипистарства просвете. 

111то се тиче потреба народа Вардарске бано- 
випе, ja пемам шта да кажем сем да парафразирам 
речи мог уважеиог друга, г. Коете Стрезовића, 
који je под питањем Јужне Србије изнео дитаље 
Вардарске бановиие. Сашо бих имао то да додам 
да сам изабран у једнои крају, који je за време 
ратова увек проиосио први славу Српског оружја 
одакле je поникао највећи број резервних официра 
из еељачких гупЈвва, који данас од борбеног ратннка 
од беспрекорног јунака поотају мирпи ратари 
скромии домаћини на евојим имаи.има, који посте 7 
недеља за Ускрс, (i }1едеља за Божић, поете и сваке 
среде и петка и све могуће постове у православиом 
календару. И данас тај народ стење, тај резервни 
официр чији се чин пење до капетанског, тражц 
мотлу да буде папдур, да би могао да зарадиисвоју 
иородицу да исхрани и измири своје дажбине. Они 
упиру очи у овај Иарламенат и желе да га он, на неки 
џаавд, ослободи бар оних иеправилно иаплаћених 
интереса код банака, или да му омогући да своје 
дуговање исплати иа један дужи рок, да га не Гт 
зеленаши и поједини људи упропастили и бацали 
му образ под ноге, узимајући н.егову најпотребнију 
имовииу. 

ИмајуКи пуно увереље у Крал>евску владу, што 
сматрам и за моралну обавезу, јер, када сам канди- 
дован на једној листи, на једном политичком про- 
граму, сматрам за евоју моралну дужност да тај 
ирограм, бар за иериод за који сам изабран, спро- 
водим, штитим и браним. Гласаћу за овај буџет. 
(Бурно одобраван.е.) 

Претс('д)шк Др. Коста Кумануди: Има реч 
народни посланик г. Ђуро Марјан. 

Ђуро Марјаи: Гоеподо посланици, ja hy битв 
кратак, a биКу кратак због тога што мислим, да веК 
писам кадар иишта казати, што ова кућа иије чула, 
и због тога због осећам, да je атмосфера заси^Геиа. 
Лли hy ипак no ду>кности својој, да кажем иеколико 
речи и мисли и осећап.а ие својих, иего мојих би- 
рача, односно стан01(ника; житеља, опога краја- 
који ме je овамо послао. Ja сам, господо, НоСлааици 
син и заступпик оног врлетног кршног краја, оиог 
дела мајчице земље, чије се лице тако грубо, тако 
Јфупно, a и тако густо иабрало, наборало, да joj je 
лице, велим, иаборано, али ипак и те како леио. 
Мислим, господо, u поносим се тиме да je тај део 
земл>е раваи ио лепоти најлешшш деловима мајчице 
земЈБе на глобусу, и због тога тај део земље, ми 
синови тога крша иеобичпо волимо и због тога тешко 
остављамо свој дом и одлазимо и раштркавамо се no 
свету. Али поред све те љубави иаших људи према 
мајчици земљи, она je била и поносила се маћу- 
хински према иама, не еамо ове године, него то je 
стари историјат и>езин, a иарочито се иаћухинс!« 
одноеила према нама мајка земља ове године, кад 
нам ј(* затворила недра своја и ускратнла пам тако 
рећи све. Ништа нам није дала. Има ona дрва и ка- 
мегг.а, има управо онога тто je мој посланички друг 
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г. Парабућски, толико чежњиво јуче затражио, 
али господо посланици, од тих дрва a тога камеаа 
није се дало живети. Да, због тога што je дрвена 
индустрмја сасвим затајила, што je тако pelin пре- 
стала да живи. Многи и многи наш човек живео je 
од тога дрвета киријама и радом и тако даље, али 
прилике у земљи, у иашој држави и ваи граница 
наших диктовале су скоро ликвидацију то дрвепе 
индустрије. Камен се пак не да јести. Шта je пре- 
остало поред све те наше необичие љубави према 
тој мајчици земљи, него да се наш Личанин селио 
и да je иостала она пословица: , Лика насели сав 
свет, али себе ие расели". Можда ми нећете веровати, 
господо, али je истина да мојих људи има данао у 
Лвганистаиу да зарађују, у Тибету, у најдивл>ивијим 
крајевима централие Лфрике и Лзије. Gpeha je што 
се та наша браћа тако јуначки сналазе у тим туђим 
крајевима. До сада, господо, док су зиали наит 
синови и наша браћа из прекоокеанске богате землзо 
(,'лати доларе, било je и добро и тако je једно време 
настала узречица: „пиј драгане, у Лмерици магаре, 
шаље новце на вагане". Лли нестаде радова, na не- 
стаде и долара, пресушише ти доларски чекови и 
наша орећна Лика поче да гладује. Ja зато ово го- 
ворим да вам покажем да je према свима политичким 
програмима у новије време постао наш човек неза- 
интересовдн, јер je сваки делнЉ, оваки иерв овога 
организма упутио искљу^иво правцем да сачува го 
живот. 

Парочито ми je мило и весео сам, no три пут 
весео, што могу са овога високога места, да сезахва- 
лим Краљевсжој влади, што не знам да je ко npe мене 
то учинио, што je Крал.евска влада у овој пајетраш- 
лијој годипи дозволила бесплатан превоз у те наше 
пасивне крајеве продукте name миле Војводипе. 
Ja се у име паше личке сиротиње и свих осталих 
паоивних крајева које та Влада пома?ке са овога 
места лајтоплије захвал.ујем. 

Али није, господо, то доста. Ham човек има no- 
носа a има и способности да ради и због тога, кад 
год сам се вратио међу своје људе, међу евоје бираче, 
прво питање које ми je стављено, било je: г. посла- 
инче, je лл можда зајам готов и хоће ли бити посла, 
хоћемо лп што зарадити, ето пролоћа, поцркаћемо, 
a ми хоћемо да живимо. Л ja, господо, ne могу ништа 
да кажем пи o вајму ни 0 томе да ли je Краљевска 
влада што спремила, да се вапосли тај nam радни 
сељак, ne земљорадпик иего радпик — поред све one 
землзе коју има у овоме крају, — да ли je спремила 
материјал односно пут да се дође до зараде. Једно 
je питање, господо, важпо n то спомии.ем вбог тога, 
да покажем затто je пестало иитерееоваи.а ва поли- 
тичке проблеме и полптичке страпке. Што се тиче 
иолитичког дела: осећаљо namera човепа (тајало je 
на стаповишту нолитике од 6 јапуара са опом старом 
традициопалпом љубављу према Владару, коју je, 
морам да споменем пагкалост, имао наш Личанип 
нрема оним туђим владарима. Ту љубав евоју, ту 
традиционалну љубав своју према монархичком 
облику владавине npeneo je Личанин на namer Уз- 
вишеног Владаоца Њ. В. Краља. C тиме смо, господо, 
улазили у борбу и са тпм смо побеђивали и nam сељак 
кад je чуо да je то Краљева политика, тада je за п.ега 
све до мора било равпо, тако да пишта више није 
питао, тада je био испун.ен програм и onaj који je 
водио Краљеву политику, тај je дошао na кормило. 
Што   се тиче политичког програма ja гврдим  и ne 

бојим со никаквих будућих бургија од страпе оних 
који noMniiuiiajv и замишл.ају да he моћп ту главну 
мисао, ту 1'лав|[у идоју да поремете, да им то реће 
успети. 

Господо нослаиици, no запослеи.у namera чо- 
века ja мислим да би се могао остварити далеко лешпи 
живот којп бп се пзвео парочито кроз задруге, због 
тога да би се избегла ona пова посталђпја, тежп.а 
за реформисањем namer иовог људског друттва, 
која, пзгледа, да, палази ослопца код мпогих napo- 
чито млађих генерација. Жпвот namer човека у 
будућности биће безуоловно живот у задругама, 
које Ке имати да буду окарактерисане свима могућпм 
ниапсама привредпог живота. Ствараи-е, пропаги- 
paii>e таквих задруга пма да буде дужност ne само 
поједипаца, ne само алтруистички расположепих 
поједииаца у друштву него и наших офмцијелпих, 
службепих институција. 

Господо, neniTO тто се тиче буџета, a што мислим 
да пико није рекао, a ja ћу бити слободап да опоме- 
пем, то je момеиат уекспозеу Г. Министра финансија, 
кад je утврдио процепат редукдије плата већи и за 
ееоско чиновншптво него за градско. Ja тврдим да 
je то пеправда a молпм да се то исправи. Иије истина 
да сеоско чиповппттво живи 5оље у селу него оно 
у граду. Један сеоски учитељ ако хоће да дође до 
килограма шећера, до ципела, до одела, мора да 
купује кола, да потроти нетто у оближњој вароши. 
A ако купује у селу, мора да плаћа баснословне цене 
какве нигде у вароти ne поетоје. У свим пасивпим 
крајевпма купујемо бапатску и бачку птеницу, 
na тако исто и учитељ и сеоски чшшвпик мора да 
пабавља све из вароши, a то јескупље. Зато ja тврдим 
a нисам могао да то преиутим и да није било тога 
момента ja ne би дотао да ову реч кажем. Ja тврдим 
да je неправда ако се утврди овај момепат и у спе- 
цнјалној дебати. Ja молим Г. Министра финансија 
да буде љубазан да рвај момепат уочи. Имао бих 
jom много тога да кажем, али пошто рачунам да ће 
Краљевска влада no мргућнрсти да створи потребпа 
сретства да се nam радпик и сељАк запосли, a no 
могукности да се Краљевска влада оети и патих 
крајева, који скоро нису имали од оилобођета до 
данас тако pelin пшнта, био бих сретап да се те мал(! 
гретко у будућности иоправе, no велим грешке него 
узус, a узус je био да се najnpe репарирају крајеви 
који су били највише страдали a после onu који 
пису били под ударцима ратпих страхота као што 
je била мајка Србија. 

Рачупајући да he Краљевска влада изаћи мојим 
жељама na сусрет, ja ћу гласати за буџет. 

Потпрстседник   Карло   ЕГовачеввћ:    Има   рем 
наррдни посланик г. Фердо llleia. 

Фердо Шега: Господо народаи посланици, у 
парламентаризму у главноме су два момента, када 
долази до нзражаја мишљои.е појединих пародних 
посланика. To je адреспа и прорачупсжа расправа. 
У адреспој рас-прави говорило je вите нате срце, 
a у садашњој, у прорачунској расправи треба да 
говори nam разбор. Сваки je до оада од господе на- 
родних досланика од појединих крајева изашао и 
дао мишљење o своме крају, na довволите да и ja 
своје мишљење изпесем o потребама Краљевског n 
главпог Јрада За^реба, кога имам част заетупати 
у овом Високом Дому И у ово судбоносно време. 

Господо моја, ja се nehy упуттати ни у каква 
политичка питања, ппти ра,оправе, јер ja себе позпа- 
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јем, можда би меио то предалоко завело. И ако 
господо моја сељаштво сачиљава највећи део нашега 
иарода и onaj и.огов темељ, опет не смемо сматрати 
да je стаиовинштво иашпх градова само предмет 
израољиваи.а, к0Је Је добро само да*плати порез и 
за које не треба ништа учииити, коме ne треба дати 
ништа, пикакве погодности, и које не заслужује 
)1икаквих вредиости. Гоеподо моја, наша држава 
према розултатима последљег бројаи.а има 14 ми- 
лртона становиика. Од тога живи у селима 11,400.000 
a у градовима 2/)00.000 или Sl% према 19%. Једна 
петина гтановпиштва живи у градовима и оиа прет- 
ставља за државу ако 1гишта друго a ono најјачи 
порески предмет, na зато држава мора o њему водчти 
рачупа. Не само, господо, то. Село има становништва 
које оно није кадро прехрапити. 'l'aj сувишак одлази 
или као исељеиик, или као радник, пли уоиште као 
Школован човек по разпим слободним зван.има у 
градове. Даиас исељавање иије више могуће, због 
тога за сувишак сељаштва има само једна могућиост: 
(■MeuiTair.e у градове. 

Господо моја, да би градови могли примити тај 
сувишак који трајно одилази са села, треба водпти 
такву господарску политику која ћр омогућити ово 
трајно повећаље градова и трајио повећанЈе п.иховог 
становипштва, и која ће градовима дати могућност 
да сместе и прехраис те нове придошлицс које село 
сваки даи у све већем броју баца у градове. Осим 
тога господо, ми морамо имати велике и iiMyliHe 
градове да бп omi били што бољи потрошачи пољо- 
привредиих производа. Даиас ми са иашим пољо- 
привредиим производима све тежс долазимо на 
вањека тржишта јер се сво државе заштићују увоз- 
иим царииама, увозшш ограиичоњима и забранама, 
те девизпим мерама. Због тога су производи сељака 
доигавели катастрофалаи пад, j ep има сувишка који 
се ие може иигде сместити. Kao што су напш градови 
постали јсдиио уточигате за сувишак иашег сељаштва, 
тако су опи и најбољи потрошачи напшх сељачких 
цроизвода. Поремећсна равиотежа између производа 
на селу и потрошње може се услед поман.кања из- 
воза успоставнти једипо подупираљем пораста наших 
градова и јачаиЈСм куповне iviohu и гииховог стаиов- 
ииштва. Фрапцуска je због тога тако здрава и у iboj 
се криза тако мало ооећа, јер je у н.ој најсрећније 
погођена равнотежа између села и града тако, да 
градови све потроше што село производи, a да се 
опет веома мало мора увозити из ваиа. 

Ми смо господо моја, волика земља са сразмерно 
великим бројем пучанства које се нагло множи, a 
ca премало грађанског становништва. Наши еу гра- 
дови премалени, ми имамо премало градског ста- 
ловништва, a наши маљп градови су и онако напола 
села, чији стаиовиици обрађују поља, и они су Be- 
li ином полу сељаци. 

Ми требамо неколико градова са пола милиона 
и милиои становника како то имају друге државе 
као што je nama и еа оволиким бројем становиика. 
Југославија има данас 14 милиоиа, чији се број 
сваке годипе повећава са 1.6%. To значи, да ћемо 
за десет година имати 16,25 милиоиа становника, 
или за 2,25 милиоиа више. Овај вишак може само 
једиим делом наћи зараде и живот на селу, a иајвећи 
део мора се селити у градове. У следећих 10 година 
морају наши градови само од вишка прираста ста- 
новништва примити најмаи.е којих 1 милиои ста- 
иовпика, a то he моћи само ако државна привродиа 

политика буде тако вођеиа, да he омогућивати ие- 
сметани развитак и процват иаших великих градова 
у првом реду naiue Ирестоиице Београда, и иашег 
другог највећег града. те народиог просветног п 
привредиог средишта града Загреба, којему гшам 
част бити народним послаинком. 

Нарочито се не сме на градске општипе иава- 
љивати микакви нови терсти, јер су градови вок 
данас преоптерећени и ne могу да сносе ни ове да- 
нашп.е терете. 

Како je oiiTepelieii>e наших градова, видећемо 
из ових података. Ирема осиови прорачуиа за 19,12-33 
годипу raialiajy се иепосредни порези овако: 

1) Ha селу се од непосредпих мореза илаћа 
само земљарипа, чији je укупни износ предвпђеи сц 
510 милиона динара, тако, да иа једног стаиовника 
сеоскпх општина, ако узмемо да само ови плаћају 
земљарииу, што није тачио, јер сс оиа плаћа и у 
градовима, отпада крај 11.4 милиоиа становника 
сеоеких општина дииара 45 no глави. 

2) У градовима се плаћа порез на подузећа и 
радње 200 милиона, иорез на ренте .'50 милиона 
друштвени порез 80 милиона, елужбеиички порез 
220 милиона, порез иа нежењене 2 милиона, порез на. 
камате 20 милиона, кућарина 260 милиоиа, укупно 
812 милиона. Поред тога плаћа се школарина од 
70,000.000, која највсЈшм дијелом терете градско 
становништво, једнако као што je горљих 812 
мнлиона отпада готово све на градско становништво. 

He узме ли се у обзир школарина, то на једнога 
етановника у градовима одпада крај 2,6 милиоиа 
градеких становника на државиим изравним поре- 
зима око Дин 312.— према само Дин 45.— no глави 
код сеоског стаповништва. Морамо међутим узети 
у обзир, да градови уздржавају и све наше беспо- 
слене радника, који ce умиожавају баш.са села и 
од онога сувишка који на селу не може иаћи зараде. 

За посредие порезе те за порез на пословни npo- 
мет можемо рећи, да они у једнакој мерп терето 
градско и сељачко становништво. Ти порези износе 
према оспови прорачуиа 3.370 милиона, прибројпмо 
ли к њима и школарину, узевши да и она једнако 
терети и градско и сељачко становништво, то дола- 
зимо до броја од .4.440 милиона динара или no души 
од 14 милиона становника динара 245.—. 

Но сада долази највећи терет, a то су самоуправни 
и опћински прирези. Само прирезн градских оп- 
liiiHa износе око 650 милиоиа динара или no глави 
око дпнара 250.—; папротив прирези сеоских оп- 
liHiia и баиовинских еамоуправа (које задње пла^ају 
добрим делом грађани) износе такође око 650 милиока 
динара. Узмемо ли да их плаћају само становници 
сеоских огЛина, то долази на једну душу само 
динара 57.— према 250.— динара колико ce плаћа у 
градовима. 

Но у великим градовима, као што су Загреб и 
Неоград отпада no глави попречпо динара 433.— 
приреза према томе износи просјечно пореско оп- 
терећење једне оеобе. Господо моја, у градовима 
сунепосредии порези no глави .312 дипара, у сеоским 
општинама јесте иепосредна пореза 45 динара. По- 
средни порез у градовима je 245 дипара, a у сеоским 
опћипама исто тако 245 дннара. Општински управпп 
прирези су у градовима 250 дипара, a у сеоским 
општипама 57 дипара. Укупно, у градовима 807 
дииара no глави, a у сооскнм општинама 347 дипара. 
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"У Загребу, где онштински порези досижу 475 
динара no глави, износи пореско оптерећење једне 
особе 1.032 динара no глави, бев обзира na то, да ли 
се ради o просјаку или новорођсиом детету. Мислим, 
да ове бројке доста речито говоре, да су градске oii- 
штинс преоптсрећене порезима, те да се стаповници 
градова не могу оптерећивати никаковим даљним 
иореским теретима, него да им сс папротнв мора 
омогућити да буду онржвии. 

Да би со пољопривредпи производи што боље 
уновчили, да би потрошња била што aeha, треба 
настојати, да буду што мање терећени разним при- 
стојбама. Овде би нарочпто папоменуо, да према 
roAiiiuibeM извештају аагребачкот тржпог падзор- 
ииштва, овому упаточ бројплх претставки пије 
успело, да би Мпнистарство саобраћаја одобрило 
за довоз живежпих намирпица из околине до 50 км 
уда.љеностн, погодоване железничке тарифе, х^ако 
то   нмаду градови у друпш земљама. 

Мз свега што сам до сада спомепуо, ие можемо 
ми баш у интересу нашега сељаштва, и да би могли 
смјестити сувчшак сеоског стаиовништва, тјерати 
чисто аграрну протекцнонистичку иолитику. Mu 
морамо иа против тјерати политику даљиега изгра- 
Ј)11ваи.а иаших градова, зато je прије свега потребна 
једна стална иолитика разумне заштитне индустрнјо 
ii уложене главпице. Истичем, да та политика мора 
битм стална, јер само сталност отвара правиу сигур- 
ност, a само иравиа сигуриост ствара вољу капитала, 
да се користоносно иласира у привреди. Иолитика 
заштмтне ипдустрије мора бити разумна, т.ј. за- 
штита мора бити само толика, да даје домаћој инду- 
стрији минималну потребну предност пред ино- 
с-траиом индустријом. Пикако та заштита не смс 
бити толика, да ствара нсоиравдане добитке за нн- 
дустрију,   a  na   терет  широких  најјодних  слојева. 

Држава мора надаљо подупирати грађевну де- 
латност у градовима и због тога морају u надаље 
остати на снази досаданЈС иорескс олакшице за иово- 
градње, a једнако мора да и на том подручју влада 
иравна и законска сигурност. 

Господо моја, у нади да ће Краљевска влада 
водити рачуиа o потробама грађанства и радииштва, 
у обзир узети моје разлагање, те тиме олакшати и 
обезбедити жнвот у градовима a напосе у иашем 
Загребу, то изјављујем да hy у иачелу гласоватп за 
пред.Ј10жени прорачуп. 

Лотпрсгпссдник Карло Ковашмшћ: Има реч г. 
Фрашо Шнајдер. 

Фрањо Шнајдер: Господо народни иосланнци, 
наш Министар фннансија предложио нам je буџет 
за ову буџетску годину и ради тешког екоиомског 
стаЈља на цијелом свету које je изазвано опћим ro- 
сподарским хаосом равнала се je и наша Краљевска 
влада, да према нашим околностима уравнотежи наш 
буџет. Не може се на нречац створитн могућност, 
да наше финансије и цјели господарски жнвот ступи 
на једну нормалиу базу у облику сређености и си- 
гурности и то из тога разлога j ep то нити у другим 
државама и из пстих разлога није иормализирано. 

Буџет, којег нам предлаже Краљевска влада 
створен je како видимо и како се изразују многи од 
гг. предговорника и еа стручне и са економске 
стране врло обзирно, иа ако му Бог даде cpehe у 
тој оскудној години можда ће, да буде и реализиран. 
Дојам који чини иа нас економско сташс у иоследшим 
годинама ne показује јасне и сигурне перспективе 

али шта да радимо! Цијели евет имадо мсте муке 
na зато свеједно ne остаје скрштених руку, те тако 
исто не смијемо остати и чекатн на Божју ману. Лко 
се je од Уједињења на овамо услед бољих окономских 
лрилика газдовало раокошио и поопрезио у сваком 
погледу, наша je дуЖноит да то газдоваи.е сведемо 
до највеће обзирности и скромиооти, ua ако се то 
газдовање сведе }ia скромност потепцирапо са мар- 
л,пвошћу бити he одтога велике полакшице зараоход. 

Ha среку се наша држава разликује од многих 
осталих у томе што код нас имаде свестрано врела 
за'државни и народни приход са којима се до душе 
наша држава још нити послу?кила mije док су нн 
иротив многе друге државе у својим врелима за при- 
ходе врло ограничопе особито са ириродиим врелима, 
те се обично оиасавају помоћу разне индустрије и 
другим сретствима. Ha нама стоји да испитамо и 
не пропустимо ии једно врело које и мало користи 
донаша, исто тако да корегирамо и оиемогућимо 
све оно што je до сада било на штету прихода, na било 
то да се je вршило законитим или незаконитим пу- 
тем, a у оном елучају разумје се ако се je то вршило 
преко закоиа, мора oe корегирати дотични закон, 
јер у том правцу нам треба, да je највећи закон гесло: 
марљивост, напредак и братска љубав, <'а сврхом 
да си поправимо стан.е. Свест и воља за дужности 
м заједиичком настојавању треба, да нас веже све- 
колике и иложно да бдијемо као нрстставници иашпх 
бирача, да се марљивост и иоштељс уцјепи у свс- 
колики државни строј, a и да сами предњачимо 
како такови. Да може народ снашати и одговарати 
својим иореским обавезама, треба да будно иазимо, 
да се његов живот и рад одвија овако и у оиомправцу 
да ол у истину буде сиособан сиашати тај терет, 
те да иастојимо одстранити све сметње које би ста- 
јале на путу да иарод дође до одговарајуће зарадо 
помзћу које би могао бити уредаи и Morvlian платиша 
у својим обавезама. 

Господо народни посланици, мп, иарод a крај 
Горскога котара и Среза теничко-чабароког, огранак 
Алпа, и којн се пружа према Ллпима наеељен je 
као што зиате радницима и питомим народом. Народ, 
које je од вајкада будући му je таква екоиомска окол- 
ноот, тражи свуда своју зараду. И не чека и не моли 
пуно, бежп у свет na еве стране, и до сада хвала 
Ногу било му je у истипи ради његове марљивости 
и вредноће отворепа сва врата. Била je блажепа у 
ono време Лмерика, где je било пуно зараде, наш je 
народ хрлио тамо као марљив мрав и радио, a mije 
заборавио своје драге, долазио je кући опет са пупим 
џепом, градио куће и хранио фамилију.И то je npn- 
лично добро ишло док овај иесретпи рат mije обр- 
путо показао. Ова сва врела која су служила до 
сада пароду моме, a и већпм делом нашем пароду 
тамо, пасивном, сад су потпупо пропала. Taj парод 
после откако се свршио рат долази кућама, ne на- 
лази mi код куће посла, ne палази ни код куће 
зараде и опет се вра^а у Америку и у Канаду и na 
све стране, и опет со отуда враћа, и тако пикако 
пишта ne чипи. Тражи помоћ, ne тражи милост, 
тражи само посла. Разуме се да све то код uac водећи 
кругови виде n врло су забрнпути, брипу ее vi пастојс 
да пађу пачипа како да се помогнс томе пароду, 
позивају a Владу и све позване да ое томо некако 
доскочп". Ha хвала ]>огу могуће да he се ипак да нема 
само ове neopeimc светске кризс, могуће да би со 
идак пекако дало помоћи, 
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Ja сам, господо, иаиоменуо да ваља пазити на 
све стране, na сваки момеиат na који IIOMO начин 
ми iioMoliii иашем народу, Да ваља пазити свуда 
где се може уштедети нешто за државу, да ваља ште- 
доти )ia свима ртранама. Ja hy бити слободан да 
ианесем неке момсите из мога краја, ив којих се 
види да бн требало друкчпје поступитп, да се ту и 
тамо нешто поправи и коригира, и неки вакон. 

У нашем крају, као што сам нагласио, шума je 
красна и народ ее тамо највише бави са иврадом 
шуме, то му je готово код куће једиип приход. 
lipe три године од приликв пзашаоје Закон o снаб- 
довап.у малопилана необрадивим дрветом. Taj вакон 
имаде за малопилане ту предност, да им даје уз 
становиту ниску цену необрадиво дрво за њихове 
пилане, за стругаре, да би могле мало боље проспе- 
рнрати у тешкој ситуацији. Мођутим код стварап.а 
тога закона машшулирало ce и натезало и разл? су 
комисмје тако то сложиле, да je та] закои, испао 
тако да он вшпе погодује великопиланама него 
малопиланама. Малопилане које имају (i, 8, 10 
кубних метара диевио капацитета но користе ce тим 
закотшм, пего 6ain one које имају ■'iO, 60, до 100 
кубвих метара днввно капацптета. Једап ji1 случај 
код мсие, у једноме месту, које ce зове Вркоиај те 
имаде четири пилане. Од тих четири пилана само 
једна ради, три не раде ништа. Не раде стога, јербо 
једна нмаде у половици страип капитал, a друга 
услед некога слабог екномоког отања, трећа исто 
тако, a четврта иешто мало ради. Првма томе закону 
ако иема пвлана у оиоме месту, имају права ив 
другога места да добију у државној шумп резерва- 
ције. додазе стругаре, пиланаре са својпм кирија- 
тиима и одважају, a onaj народ na онога мсета гледа и 
гладује. И што je joui и rope због саме држове, што 
држава, ако je јавиа копкуренција у шумн, добила je 
у томе случају 60 дииара по кубику, a овако мора да 
даје пилани no 20 дипара кубик. Значи, држава губп 
'iO дипара no кубику. Осим тога радниди, којп су 
беспослепи и који би радили no пилапама, пошто 
ове пилане не могу да добију матерпјал, ne могу да 
раде. Сви домаћи трговци, који су npe, који оу тако- 
pehn од искони трговалп са тумама, искључени 
су no томе закоиу и ne могу доћи до материјала шум- 
(жог no томе закопу. Звачи да су a onn такође ивло- 
жепи пропастп. Земљишне заједпице услсд тога, 
што ове пиланаре добивају no јефтиној цени ово 
дрво, такође су упропашћене n ne могу пишта npo- 
дати од својега. Земљишне заједпице морале би 
битп четири пута веће, na да nx продавају no onoj 
цени, како ове пплапаре добивају сада из државпих 
шума, те да могу покриватп своју режију. To je 
једиа зла ствар с тим законом. Taj закон ce мора 
или укипути, или ce мора корегирати, да то ne буде 
na штету нити државе пити народа ппти земљишппх 
заједница нити трговаца, да тај закоп no фавори- 
зира само поједнпце a специјално како су га искри- 
вилп, да у место малим, даје великим. Ово троба anco- 
лутно корегирати. Молим Г. Мшшстра шума и руд- 
ника, пека пастојп, да ce ова ввлика бсда, што je 
тамо, исправи. Како сам већ казао, пошто je тај 
парод и ипаче у тешком стап.у, да настојпмо на све 
могуће начипе, како да му олакшамо тешку слггуа- 
Цију. 

Onaj паш лепи крај, којп није ии мало заостао 
иза једнс Швајцарске, могао би ce уприличити и 
удесити, да би био згодаи за промет страиаца. G тим 

смо већ и почели код нас. У Горском itoTapy постоје 
већ два друштва за промет странаца, a ностоји и 
прпвредпо и позветно Belio већ 10 година; што ми 
овде сада почињемо, ми смо то у Горском котару 
пмали npe 10 годипа. To Иривредпо веће копфори 
рало je и копферираће ш споразумеваће ce како и na 
који пачин би ce створила пека могућност овомс 
народу за жпвот. Срећа je била, господо, да у nep- 
спективп видимо једап nocao, од кога iie парод 
имати користи, a тај je што hc парод добити шуме 
помоћу аграрпе реформе, које су у иоследње врсмс 
n дате том пароду. 

Господо, ми смо сви чули критику преко Владо 
али ми можемо да критикујемо, и морамо да кажемо 
све, што пам na срцу лежи, n све ono, што je народу 
потробпо, али ми морамо такође бити ir топерантни 
према Влади, и морамо и њој призпати ono, што je 
урадила добро. 

Господо, аграрна реформа јо на тапету већ 
неких 10 годипа. To ce павлачнло и повлачпло ца 
све могуће начине, алн пикада краја нисмо могли 
дочекати. Специјално за Горски котар тамошњи 
властелипи просипали су силНе милиопс, да само 
неби дошло до тога. Према извештајима ти власте- 
лшш су потрошили пеких 80 милиопа динара, да 6и 
спречшш допошењс тога Закопа o аграрној реформи. 
Али после маппфеста Његовог Величлпствл Крдљл. 
кад су позвати Миниотри да сарађују, onu су ce тру- 
дили да узму ono што je пајкорпсппје за народ, и 
ono што je пајпотребпије било за иарод, те да ce ту 
спроведе аграрпа реформа. rl"o je и 11зведе)10 опим 
<BojiiM TOKOM и онако, како су то захтевали napo/um 
пптересп. Срамота je било, да ce за 10 година до тога 
mije могло доћп. Срамота je, да je толико људи било 
који су прпели приходс из ових 80 милиопа ДИнара 
na да ce морало чекати да дође n до тога, да ce ca 
Пајвишег места удари свима no прстима, na тек 
опда да приђу обављању и решоњу тога посла. Кад 
ce допео 3aKOit o аграрпој реформп, као што сам 
пазао у ono време кад je Мипистар шума и руда био 
Г. Стапко Шибвник спроведен je, одпосио донесвв 
je зако}1 прво опако, како je пароду требало, закоп 
који je важио ne само за једап крај, пего за з^елу 
земљу. И сад npe кратког времена завршен je закоп 
усарадшиГ.Г. Мннистрапривреде n Мипистра шума 
n руда, којим ce законом притиче у помоћ ономе 
крају, са једпим лспим гостом, којп гест пећс ни- 
када народ пз Горског котара да заборавп. 

Господо, да ce мало осврпемо na наше цесте 
тамо. Kao што сам рекао, треба све да ce корегира 
што ne ваља. Ми сад имамо, no повом Закопу o 
цестама, цестно-путне одборе, који ce брину o само- 
управпим цестама, a имају за дужпост да буду 
иавиђачи путева и да плаћају за ванредпо искори- 
шћавање тих цеста. Према закопу излази падлежни 
opran техпичког оделеља и }ia расправи одреди no 
споразуму са искрршпћвншџша колико he који од 
)1.их да плати. Дође on na им одредп, после тога до- 
бије то срески цестпи одбор, na опет за самоуправпе 
путеве u то иде сталпо овако, пикад ce ne зпа пози- 
тпвпо колико има ко да ппати. Према Закопу o де- 
(тама стоји тако да je од прилпке одређепо колико 
ко има до плати што, али мени ce чипи да ce баиске 
управе ne нридржавају свега тога. Кулук шшада 
nnje лак, кулук парочито oceLa onaj којп ce бавп 
нпдустрпјом. Ирсма закопу кулук уопште ce ne би 
смео убирати ако има доста сретстава; међутим ne 
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гледа се je ли доста сретстава или није, on со убира 
без разлике. Ja бих молио Г. Мшшстра грађрвипа 
да ту ствар такође мало извиди и да у том догледу 
учини неку корсктуру. 

Господо, код иас долази овот зга лотоваи.е. До- 
лазе м onu ради одмора a долазе и други због боле- 
CTii, каквих има прилично доста. Разумо ос да je то 
мало незгодио за тамоши.и nam народ a тошко je 
опет кад нам неко дође болесгаи да га отерамо, јер 
je он дошао no здравље, дошао јо да тражи здравље, 
да тражи живот. Ми биСМО волсли да он огтагге у 
нашем крају али да га мало иволирамо a то mijo 
могуће, jep нема никакве такве установа. гГребало 
би да се сагради какав санаторпјум. Ja сам у своје 
време локушао n у Банокој управи и молио, али како 
су нссретне прилико, како иема матсријалиих срот- 
стаиа, никако ne може Доћи до тога, a важпа je то 
ствар, ne би сс смело догодити кад пам тамо долазе 
болесници да угрожавају здраве л.уде, na зато обра- 
haM лажи.у Г. Мшшотру социјалиае полптике да o 
томе поведе рачупа како бп со n та ствар na агодан 
иочип  решила. 

Господо, MU смо много говоршш приликрМ ове 
дебате o трошарини. Ja ворујем, господо, да je то 
једно огетлзиво питаи.о Овде у овим краЈОвима, спе- 
цијално у Србији, jep ;шам да парбд у овим краје- 
впма иије ]ia то паучио. Ja зпам да му je то невгодно, 
jep on mije паучио na трошарину или na финансе. 
Мећутим, господо, видите, код нае je то сабвим друк- 
чијс, равуме ее, jep код nac нема вина и код нас je 
то најлакши и најзгоднији пачип да се цокривају 
потребе за одржавање ошитина. Ja онам, г-осподо, 
кад смр полазшш у Изборе да je сваки од нас miiao 
ii испитивао свој парод шта му троба u шта жеаи. 
Свак му je казао шта п на кОји начин треба да се 
што постигне. Мећутмм, мепс су у MOMO срезу наро- 
чито молили n казали ми данастојим да та тузоига- 
рина остапе. Ja злам. господо, да јо тошко финан- 
сијвримаи Р.Министру финансија, ако нема прихода 
ии од куда. и ja пећу моћи такођс да пспупим све 
што су моји изборници тражили, jep су опи тражплп 
много више, onu су тражили да будо трошарина и 
два дипара. Међутим нека no будо nn онако нако 
онн траже, иека буде онако како за добро и npo 
BiT.uno процепм Краљевска влада. 

Гооподо, само још неколико речи да кажем 
ирслазећп ua политпчки доо. Господо, ми смо чули 
многс приговоре, no сувише много, али било их je 
тако ноколико којп су пали од иаших другова Хр- 
вата- Деснло сс je да je Према пеким приговорима 
коj u су овде пали, пзгледало као да су onu мало 
iipemnuc пезадовољпи; могло би се казатп е друге 
стране да пзгледа као да je то некамала самовоља. 
Међутпм, господо, ja hy казати једпо: ми смо овде 
лослани од парода да кажемо ono што je народу na 
срду и какве смо потребо код парода видсли. Ja 
гамбпо у пароду, састајао сам се са пародом, na су 
мн тако причали. Једап каже да му j o кћер свршила 
пЈколу али да ne можо пигдо да добије намештења. 
Други исто то каже o своме Сину. Ja сам им говорио 
брате, na то je тако сада пастало, у том поглсду je 
нека мала хиперпродукција, пема места, na шта heni! 
Лли, кажуопи, није то nu тако, поглодај мало око 
себе na heni видети да то није баш сасвим тако, да 
<-е ту мало гледа и опако, да се ту памешта кроз 
протекцију n да се парочито паметта. мало више 
племеноки, тако да ми нећсмо једпог дапа уопштс у 

обзир доћи. Ja сам Им na то казао: Huje тако, браћо, 
могуће je да нма no нешто штоизгледа да je тако, 
али мо])ато мислити да je у току ових десет година 
било свакојаких Влада, na je могуКе да je било так- 
вих неправилности, али видите да ми данас имамо 
нову Владу, која има тврду вољу да спроведо равно- 
правност n да се евеитуалпо све исправи тако да бу- 
демо сви вадовољни. Еволуција he сво исправити. 
- Они кажу: брате, пазови то еволуцијом или како 

xoliein, грешило се или се ne грешило, али пека no 
греши nama света мати Југославија. (Одобравање.) 
Нека oira пригрли нас све na овоје груди, нска ona 
својим грудима храни Tiac све подјсдпако, нека не 
довволи да иједно и.епо дете оотане кржљаво, jep lio 
то бпти ii>(']ia орамота. (Одобраван>е.) 

И од страпс самог народа Срева тамничко- 
шабачког, треба да пагласим да je тај иарод Гор- 
ског Котара захвалап своме Краљу, да je знао у 
одлучшш чаеу да заустави несрећу, да je узео у 
своје руне и показао прави пут куда треба да идемо. 
Да je тај парод благодарап љеговом првом сарадиику 
МиниСтру претседпику, пашем посиоцу лиоте a целој 
Крал.овској влади и у име тога народа и у IIM(! мојо 
изјављујем да ћу гласати за овај буџет. 

Потпретседник Карло Ковачевић! Реч .имаде 
i\ Стеван Ђврић. 

Сте^ав Tmpiili: Господо посланици, MU посла- 
ници иретстављамо целу државу, a ne среаове. Ипак 
сви MU имамо извеспих дужпости сваки. прома своме 
срезу. Ja овога пута o своме ореву нећу говорити 
nuurra, вбог тога urro су гослода предговорници 
исцрпли u ona питаи.а noja cc1 одпосе na мој сјзсз и 
ja им na томе захваљујем и ne желим понављати ono 
што су onu кавали. Сматрам да су интсреси u мога 
среза достатио обезбеђени оним говорима које оу 
изнели моје поштоване колеге u зато hy да говорим 
o опомо o чсму се овде nuje говорило. 

Господо послапиди; изјављујем одмах да by за 
овај буџет гласати зато што je добар. Али кад кажем 
да je овај буџет добар, одмах ћете опазитп да се 
палазим у извееној оупротиости 6а оном гогподом 
друговима, иоји о'у овај буџот пазвали најбољпм 
буџетом Kojir je могућ када стварч овако стоје како 
стоје. Ja овај суперлатив пеКу да употребим, пазч- 
вам буџет добар u мирне liv савести гласатп за њога, 
алп хоћу да образложим зашто овај буџет ne оматрам 
најбољим. Ja ое не могу да упустим у то да вам 
прикажем детаљо буџета, али могу да вам прикажем 
методе, којима je овај буџет постао. Гооподип Мини- 
отар фипапсија и сам je те мстоде у своме експозсу 
приказао. Рекао je да основица овога буџета jo ona 
класћчна метода која пази: na сигурност и стабил- 
пост повца, na реалпост буџста, na равпотежу буџета 
и na ансолутну поуздапос-т у руковању дугова, т.ј. 
na гигуриост дрЖавног кредита. Папослетку у 
пашем буџсту пази се н na то да со ne падмаши 
енага пореског субјекта. Г. Министар финапсија са 
пуним правом могао je pehu то o овом буџету, jep 
кров цео буџот провејава та класична метода и ти 
оесвиослопцну буџбту могу докумептовати. Г. Мини- 
ста]) фимапсија јерекао ито дасе добро чувао u пазио 
да ne учини нвкакав iteonpeaan гсст, jop окспери- 
мепти обично ne свртавају поволто u шгетни су no 
државу. Ja зпампа који јеексперимепат Г. Миниотар 
фипапсија мислио кад je ово у свом екеповеу рекао 
u желим да истакнем, коликб je похвалпо што je 
Г. Мппистар опрезап, jep ja цопим људе ЦОЈИ ne npo- 
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цоњују гебе и пеће да експериментишу на рачун 
народа и државе, али сматрам да се н у томе погледу 
нв сме иретерати. 

Господо, у овој истој дворани' у којој ми данас 
говоримо o бројкама и народипм невољама, све до 
скоро je живела ки.пжевноот и уметност. И, нећете 
мп :шмерити, ако употребим једно упорсђеље ш) 
кшижеиввоти и уметности, јер овде још живи тај 
geniafi loci. Kao IUTO има критичара који еу иостали 
чак и академичари, a који мисле да je све оио изван 
књижевности и уметиости, што не одговара ii.ii- 
ховом клаоичном ставу, тако исто и оио што не 
одговара класичноме ставу код неких фииашнјера, 
шзгледа некима да стоји изван онога што би се смело 
урадити, na то називају скопериментима. Господо, 
ja желим рећи ово: да изнад онога класичпога става 
господе критичара у књижевиоети и уметности има 
многих путева којима се може ићи и иа којима се 
могу учинити велнка дела и иа којима су велика 
дела Beli ii учип.сиа. Гоеподо, и изван ових класич- 
imx метода, који су добра основаца буџета, има и 
других иутева којима ое може ићи при оклапању бу- 
џета и којима се мора ићи и којима ћемо ми веро- 
ватно већ у новоме буџету морати поћи. 

Поштована господо, нећу да превидим оне иа- 
поре које je Г. Министар финансија учинио да до- 
веде свој буџет у склад оа животом. У ексиозеу се 
сасвим лепо п оштро види, веома кратко али лепо 
речено, како je крпза ирво избила у Лмерици, како 
je та криза имала реперкусију na Евроиу и како 
je ова нриза изазвала код нас полЈОпривредну кризу 
n ту експозе прави једаи добар засек, na каже, 
како je криза порасла у једну општу кризу и иа по- 
слетку имала реперкусију и на саме фшшнсије na, 
na послетку, и na сам буџет, и како се Г. Мшшстар 
фппансија трудио да доведе у склад овакво стање 
ствари са буџетом. Ja иећу да потцењујем one ус- 
пехе које je у том погледу Г. Мппистар показао, 
али желим да пагласим ово: да се у том погледу 
могло отићп и даље. Могло се показати још више 
успеха само na један пачип да се узела у обзпр 
пзвесна мала рокада у позицијама и партијама. 
Господо, да определим своје становпште сасвим 
тачно. Има нх који кажу да je ово најбољи буџет, 
rebus sic stantibus, другм опет кажу, да 2 милијарде 
које су уштеђене, пису достатне. Moj ноложај се 
палази нзмеђу ова два. Ja се задовољавам са уште- 
дом од 2 милијарде у овоме буџету n ne бих став- 
љао извеспе веће захтеве у том погледу, али сматрам 
да би извесне позиције требало промепити, и ja се 
падам да ћу у току свога говора моћи споменути 
и коикрстпо који су то случајевн. Госнодо, ко je 
пмао прилике да склапа буџет само једие општпне, 
ja сам водио фипапсијс једпога града као градо- 
пачелник тога града, тај зна са каквим се тешко- 
liaMa бори onaj који буџет склапа. И желим да вам 
обратпм пажљу na пешто, na што ме je павео мој 
поштовапи предговорпик г. Ивап РадзЉ, који je 
у своме говору нешто превидео, да би у том погледу 
'nao сатисфакцију ошша који су овај буџет ства- 
ради. AKO ми људи, поједипци, ne можомо да иза- 
ђемо na крај са својим средствима, онда ми начин 
живота мењамо, и у том погледу пема оне пајниже 
граппце na којој можемо стати. Постоји само једпа 
моралпа грапица, у колико пмамо моралпе спаге 
n храбрости да ес одвојимо од лепшега живота и 
да се  помиримо  са лошим жпвотом.    Има људи, 

који иемају те моралпе снаге, ua стандард свога 
живота држе и даље na истој висипи и ти људи 
напослетку и пропадпу. Ево сад да видпте у чему 
je тешкоћа у стварању добрпх буџета. 

У стварашу буџ«та постојп граница преио којс 
се не може iihn на ниже. Ja могу пачин евога жи- 
вота мењати за једпу, две, или пет пијапса, ако хоћу, 
алн држава која стоји у друштву народа, која етоји 
у друштву европеких народа и европске цивили- 
зацпје, ona ие може ићи никад тако далеко као што 
то можемо ми лпчпо учинити. И, видите, из те дис- 
паратпости да ми личпо можемо да пдемо na ииже 
у мешању нашег стандарда живота, и то доста да- 
леко, a да државе у градови то ne могу чппити. 
ив те диспаратпогти и потичу највеће TeuiKolie 
при склапан.у буџета. A то je ono што мене иај- 
више n забрпњује с обзиром na паше прилике у 
будућпости. 

Иоштовапа господо, ja сам вам, као што вп- 
дите, нрво пагласио тешкоће na које се паилази 
при склапаљу буџета, да видите да имам разуме- 
Baiba за те тешкоће и да бисте ми веровалп, кад 
почнем критиковати методе стварања тога буџета, 
да ме у томе ne води зла памера него жеља да uo- 
могнем Г. Министру. Јер да критикујем за један 
трепутак поштовапог Господипа Мппистра и гово- 
рим o њему личпо кад on овде пије и кад пема при- 
лике да то чује, ne сматрам то за тактичпо. 0 томе 
Jiy иматп прилике да говорим са овога места други 
пут. Ja hy вам сада говорити o печему другом na 
ћу вам ту мисао изразити овако. У тешким фппан- 
еијским приликама може IIOMOIIH или једап финан- 
сијски геније као што je n. np. пз предавне исто- 
рије Солон или из пајповпје Иоепкарс. Између та 
два имена има и другнх бесмртних имепа. Али ако 
се нема тако великог човека, онда можсмо ми, може 
Народпа скупштппа колективно учипити ono што 
би учннила једпа велика личност. Ja бих желео 
пашем Мипистру, да се временом развије у једпу 
личпост, која ће бити апсолутпа вредпоот пашег 
политичког a јавпог живота. Moje je дубоко уве- 
peibo да без обзира na н.егову каријеру, даби то било 
добро и за нашу државу да имамо na фппапсијском 
пољу, да имамо у тој области једпога човека, који 
ће умети спровести наш брод кроз узбуркапо море 
na коме се ми у идућим годипама морамо још дуго 
палазити. Kao што видпте госнодо, пачии na којн 
се могло то постићп то je овај: Да господип Мини- 
стар, чувајући своје класичне мотоде и поштујући 
их, узме из пових путева и нових идеја оно што 
je здраво n да то уклопи у свој класичпи систем, 
да то прекува тако да то постане оргапскп део њо- 
говог класпчпог система. Опда ће са смелим иде- 
јама n смелим мислима a еа својом сигурпом cnpe- 
мом, својпм сигурпим зпанзвм и својом еавршсном 
техшшом моћи дати onaj буџст, за који hy ja до- 
године, ако будсм na овоме месту, моћи да кажем 
у суперлативу: To je пајбољи буџет. 

Поштована господо, да ово овако кажем na- 
води ме na то нзвсспа изјава господшш известиоца 
Финапсијског одбора, пашег поштованог колеге 
Ото-а Гавриловића. 

Један од мојих другова, поштовапи колега, 
мислим г. Маркић говорио je овде o дуговима се- 
љака. Посло тога пашао je за потребпо Гаври- 
лови!) као известилац Одбора да na то одговорп. 
И одговорио je na то na тај начин да je просто еа^ 
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једном духовитом пронирм, — ja сам иа жалост 
лежао у постељи и нисам био сведок те сцеие — 
тако ротапати та питап.а то значи рошаваги штам- 
паријом. Господо, ja сматрам за своју своту дуж- 
iio<T да сс еа овога места оградим против духови 
Točni као и против свега што у овим рочима про- 
вејава. Ja бих могао разумети г. Гавриловића да 
je кааао ово: Тосподо посланици, та су питаи.а врло 
де.ди«атна и ако их изнессмо пред вас иа дневни 
ред, могу да имају утицаја на фииаисијски живот, 
тако да иаступе извесие поремећспости, због тога 
бољо да o томе нв говоримо. Ja бих одобрио г. Га 
врилови]^ то ммЈИЛзОње, jop као што знате у мно- 
гим моментнма Влада ставља гттан.о повероља да 
се извесиа питања ие изиосо иа диевпи ред онда 
када им није време. И сам фракцуеии председник 
владе Лавал кедавно јо пао на том питан.у иове- 
реи.а. Или, да jfi Г. Гавриловић рекао: Господо, 
то су ствари доликатне; љих морамо предходно 
п])ОСтудирати, и не приличи дискутовати o њима 
мимогред и импровизујући. Ja бих и то примио, 
j ep заиста та питан.а треба простудирати. Или да 
je г. Гавриловић рекао и овв: Ja сам простудпрао 
то решои.е и кажем да не ваља. Ja сам имао једиу 
ио.пемику са г. Гавриловићем и он мо није могао 
да обезоружа. ИретпоставлЈам да je извеетилац Фин. 
одбора од то доба могао доћи до евоје иоследње 
завршне речи у овом проблему и побити овдс 
све што се односи на те предмете. Све би то акцеп- 
тирао, али не могу да акцептирам оиу загушљиву 
атмосферу коју осећам Ј^ада се на та питања од- 
махне руком и каже: Ta се питања решавају штам- 
паријом! Од тога зависи каква ho бити даља Ka- 
pu j epa нашег Министра фииансија, хоће ли ои 
најближе савезнике и ПЈУијатеље тражити у онима 
кој и се за извесие идеје не заузимају, или их по 
виде и омаловажавају их, или he тражити савезника 
у оиима који те идеје хоће да видо, који хоће да их 
простудирају и који се са №има одутевљавају, 
и који би, ако би се установило да су то заблуде, 
дозволили да те заблуде падну, али би рекли, дуж- 
ност нам je била да o том питању размислимо и 
да узмемо оно што je добро, или посло Једног озбиљ- 
иог   размишљаи.а,  да их  одбацимо. 

Господо посланици, Господин Министар у fiBOJoj 
опрезиости, и држећи се етрого коначиих метода, 
иачинио je једаи буџет, за који гам ja рекао да јо 
добар. Ja liy још једио да кажем: да je то баш за то 
IUTO иије имао доста уха за оие сугестијо које би 
му   дао  ОШ живот. 

Господо, тшстоји једна лепа легепда у грчкој 
митологији, да je Антеус, син земље, у борби са 
сваким протпвником, у оиом тренутку, кад би био 
бачеи иа земљу, добио иову снагу од своје мајке 
земЈве и пико га mije могао савладати. Наш Мшш- 
стар фииацпија простудирао je миого кљиге и види 
се да je то успешно учииио. Овај буџет служи му 
на част, јер кад се карактерише да je добар, то јо 
иајбољи доказ да je то тачио. Лли мени се чипи 
да би сад дошло време да Г. Мииистар фипансија 
лочие да студира једну другу килпу, кн.игу жи- 
вота, да мало прочита и оне странице, којо лрика- 
зују озбиљни положаЈ у коме се у привредиом по- 
гледу палазимо ми и цео свет, na да te то одрази 
и na буџету. Taj буџет би у том моменту био од- 
личап. Питам вас, господо, имали чегакласичнијег, 
него   тто je златна  валута.   Ka шта смо доживели 

пре пола годипе ? Доживоли смо да je Еиглеска, 
која за сву своју силу има да захвали баш трговшш 
и вегатини управл.аи.а евојим фииапсијама, златпу 
валуту пустила да иадие. Питам вас има ли што 
клаг.ичније иего тто je слободиа трговипа, које &е 
Еиглвсвд држи Beli преко сто година, na тто емо 
доживели баш ових дана ? Доживели смо, да je 
Енглеска и ту пдеју која je била погтала п.ен идеал, 
идеју слободпе трговине папустила, јер то живот 
захтева. 

Гогподо, ja би желео да ое то осети vi иа овом 
иашем буџету и ja саветујем Г. Министру фииап- 
сија да студира живот, a први корак у ту етуднју, 
то je ова кућа, јер ono што су иародии послапици 
говорили у овој кући, то су странице тога живота 
(11ље(-ак). Јер ми господо, уноеимо овамо сам жи- 
вот и ако Г. Министар фмнаисија простудира само 
оно што смо ми рекли, ja сам уверен да ће on до 
идућег буџета толико папредовати, да ће тај буџет 
бити бољи пего овај садањи. Да ли lie се то у истипи 
догодити, то зависи делом и од nac самих, од наше 
вредпоети и in ultima linoa од вредиости ове На- 
родпе скупттине. Господо, a шта ви ми(!лите кад 
би вае искрепо запитао каква je вредпост ове Скуп- 
штипе. Јесте ли ви себи кадгод ставили то питање ? 
Ja ћу вам одговорити искрено, пи no бабу ни no 
стричевима, na и ако ме нисте питали, ja liy вам 
одговорити: кад ме питаш право да ти кажем. Го- 
сподо, једна случајпост ме je na то иавела, да o томе 
мислим. Ja сам осамдесети говорпик у овој дебати. 
Сви ми, који смо до сада говорили у једпом се сла- 
жемо, елажемо се у томе, да je тамо напол>у извап 
ове куће, извап капцеларија, извап кабипета и 
бироа тешко, врло тешко, a да тамо бесни једап 
оркан и докле ми господо, ову бујицу речи и ове 
јадованке овде сипамо, ми добивамо један предлог, 
случајно у пето време, у коме се предлогу троша- 
рина na випо — дакле nnTaibe у коме ее ови једио- 
дупшо  слажемо  — смаљује  за   свега  20%. 

Господо, ja ky вам pehn у чему je узрок да je 
то тако ? Узрок je у томе, што се наше речи — до- 
пустите, кад je реч o буџсту, да се изразим једним 
финапсијеким изразом — ne узимају al pari, ne 
придаје им се паритет него 1ч-отирају ниже иопод 
паритетпог курса. Ja, који имам храбрости да кри- 
тикујем еам себе, да строго критикујем евоју i^on- 
етвену личпост, иекрено да вам кажем ne замерам 
Влади што наше речи ne таксира al pari. Јер MU 
посланици често се палазимо у таквим приликама, 
да у вреви борбе морамо да претерамо. Ирема томе 
курс паших речи мора се пешто ииже узети. Лли 
питам ja вас господо, да ли куро паших речи треба 
да тако ппеко потира na берзи Краљевске владе, 
да када ми сви јелполичпи и једноглаоно негато 
тражимо, да ое то нотира код Краљевске владе 
само са 20%. Ja мислим, господо, иекрепо вам ка- 
жем, да смо мн заслужили, да наше речп нешто 
више вреде код Кра.љевске владе. (Одобраван.е и 
пљесак). 

Господо пародпи посланици, да се ва.питамо 
сада, a зашто паше речи више ne вреде. Ja Ку бити 
у том потггупо искрен и отвореп. Ефо зашто. Врло 
чеето се догађа и догађало се у Иарламентима npe 
овога, дога1ја ее и у овом Парламепту, a догађа ће 
ое и у Иарламептима после nac, да се са овога места 
говори, како je то Гоеподин Мшгастар унутарњих 
поолова  Д-р  Сршкпћ  духовито  изразио, да  ее  го- 
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вори , кроз upoaop". To je једап ирло добар израз 
„говор кроз прозор". Ja оам то до сада казпвао 
говорити кући. Говоро више пута господа куЈги зато, 
јер иије важно да се овде чује говор^него да се чује 
код куће. Лко се господо пође с те иротпоставке, 
да ми говоримо кући, сасвим je онда природно, 
да курс наших речи мора заиста ниско нотирати. 
Лли ту ja желим господо да Краљевској влади 
обратим пажп.у иа ово. Ие говоримо ми господо 
кући, иаиротив ми говорпмо од кућс. Ми смо иа 
пољу где бесни оркан. Ми ihera доносимо овамо 
и Краљевска влада може иама само да пребаци, 
да смо ми можда заишашени. G том се онда да ди- 
скутовати. Али никако се не сме ехватити да ми 
говоримо кући. Јср ja вама, господо, иокрено при- 
внајем ово: Сви омо ми људи, иогрешака имамо 
на (тотине и впшо можда него добрих особина. 
Али таман sa ово пола оата, за ово бедио кратко 
кола сата, где ее не може нешто pehu, a камоли 
казати иве, ту можемр бити оавршени. Ja вам ка- 
жем госиодо, када аакуцам на врата којега Миии- 
стра, no мало мислим и за себе, да, израдивши не- 
niTO, утврђујем и свој положај. Али еа овога места 
када говорим, ja такове ствари никада не мислим 
и сматрам, да je питање деводесетога реда, ко he 
бити у 6y/iylio посланик Старопазовачког (;реза, 
прсма овој великој ствари што he се овде рећи, 
кад хоћу да дадем на олтар отаџбине и Краља, 
за добро Краља и државе оно најбоље што имам 
у  себи.  (Одобраван.е и пљесак). 

Госкодо поелапици, ми ово иитаЈве морамо 
да рашчистимо. J ep и ако je гдавни тенор пашег 
i-OBopa да дајемр наш став према Влади т. ј. наше 
иоверен.е према Влади, допуетите да набацим и 
једну коитра тезу, врло je важно, да се овде и став 
Краљевске владе према иама тачно утврди. Го- 
сподо, ми смо више пута готово сви једногласно 
изјавили mune стопроцснтио повереи^е и према 
ТМинистрима појединце и према Краљевској влади 
у целини и ja бих желио, да зато задобијемо и за 
}iac' (топроцеитко повереи.е Краљевске владе и 
лојединце и за Народну скупштину у целини. 
(Бурни аилауз). 

Гооподо, ово питаи>е je важно због тога што ће 
од тога зависити наш даљи утицај на формирвда>е 
и доношење закопа. И, господо, ие заборавите ово: 
(".ваки има онолико права колико уме да га цеии. 
Ja сматрам за потребио да мерим оно повереље које 
уживамо код Краељвске владе, ne према изјавама 
noje iie Иретседиик владе дати — јер сам увереп 
да iie он дати изјаве са којима Кемо ми бити задоволЈ- 
ini, na чак и одушевљеии - него према ономе ко- 
лико КралЈ.евска влада ириводи у дело од оиога 
тто ова Народна скушпТИна тражи, моли или зах- 
тева. Господо, у оним питаи.има у којима ми, међу- 
собно, једаи другог побијамо, у тим пнтап.има 
Краљевека влада има одрешеие руке. Али, у пи- 
тањима у иојима смо сви једнодупЈип, ja мислим 
да иам се мора веровати да ми претотављамо народ 
оиакав какав je on. Ja мислим да ће задати гла- 
вобоЈве кабипету n Краљевској влади, да проблсме 
реши онако како оу они дати, али не преостаје 
пишта друго, она их мора решити. И ако Крал3ев- 
ска влада има поверење у нае, олда будите увсрепи 
да ће она те проблеме и моћи решити. Ja еам, го- 
сподо, мало час рекао: Ми омо можда животом 
заплашени.   Краљевска  влада  можо  бити  да  nama. 

iioTny)ior коптакта ако пас не узме потпуно оз- 
биљио. Допустите ми, да сада ту мисао развијем 
иозитивно овако: Краљевска влада има ту предност 
да у своме кабипету и својим канцеларијама o нај- 
тежим nHTaiiiiiMa може присебио, разборито, мудро 
и паметио да решава као o каквом случајевима. 
Kao што један доктор, на пример, кад лежи дете 
болесно, може o н>еговој болести да промисли п 
размисли као o једном од могућих случајева. Мати, 
пак, тога детета не може тако да размишл>а, јер за 
љу то није један од могућих случајева, већ je то 
за њу дитање живота или смрти. Ja признајем, 
да Краљевска влада има ту предност да у кабииету 
ii no канцеларијама може разборито и присебно 
да размишља o случајевима o којима ми то не мо- 
жемо, јер за иас то иије једап од могућих случајева 
већ je то питање живота или смрти.  (Аплауз). 

Лли, гоеподо, и ми исто тако имамо једну пред- 
ноет, a она je у овоме: Ми смо у најтешњој веза са 
животом, na чак и више — ми смо сам тај живот. И 
ono што ми овде дајемо то се, господо, мора примпти 
к знању и Краљевска влада ако удружи своју пред- 
пост, присебност, разборитост и мудрост са нашим 
познаваљем живота, ми ћемо се оида моКи паћи 
na једној платформи. Можда je, госцодо, пстииа и 
овде no среди, али ne: Истина није пикада no ереди. 
Лко ее двојица нађу na једном истом мишљељу, a 
npe тога га нису имали, опи пису дошли једап дру- 
гоме до половинепута,него су се уздигли до истино; 
до истипе се увек диже. Истина лежи више пего што 
je то случај ca оба стаповишта. И ако се Краљевска 
влада, гоеподо, уздигне — a ми na томе радимо 
и xotieMO то — будпте уверени да ћемо се узвиситн 
до истине и умети решити све проблеме онако како 
то треба. у\ли, јасно je, да се то онда мора оеетитц 
n у Народпој екупштини, где ће завладати један 
пов дух. 

И ja вас питам, господо другови, можемо ли 
ми овде у Г)еограду, у Иародпој скуЈђптини, про- 
дрети еа иовим мислима пових  времеиа'.' 

Поштовапа господо, ви сте видели шта je била 
сврха ових мојих речи. Вила je сврха да урадим 
оно што je Г. Мшшстар урадио са динаром: да му 
дигне вредпост и да му одржи стабнлизацију. Ja 
оам хтео да дипгем дредпост Народие окупштине 
na извесну већу висину пего што je ona на којој 
Сб тренутно, no нзвесним симптомима, палази, не 
no пашем мишљењу, пего no мишљењу Краљевске 
владе. Хтео ('ам да je дигнем у курсу na иешто више, 
и да тај курс стабилизирам. И желео бих да та Скуп- 
штииа у очима Краљовеке владе вреди онолико 
колико заслужујо. Јер, господо, пемојте мислити 
да вам ласкам, јер 1\ете чутп од мене и горких речи. 
Ja кажем да се ова Скупттина уздиже изпад доеа- 
да&их, a ево зашто. Уздиже се зато што омо ми сви 
овде положили један исппт, један испит из родо- 
л,убља. За nac ne постоје извесна питан.а. Код 
nac нема ни велеитета, a камо ли мепталитета, који 
би стајали у вези са рушеиЈем ове државе, него смо 
мп сви прекаљепи родољуби, за које јединство 
нашег парода и наше државо не постоји као пн- 
rdihd, nero je полазиа тачка. Таквих Скутнтина до 
сада није било, и ова Скупштипа заслужује заиста 
веће поверење. (Лплауз). 

Поштовапа господо, ja hy сада да се вратим, 
да вам попово илуструјем још пеким примерима 
како у једном делу Фипансијеког одбора, или ње- 
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гових претставшша, иптерпротација ue може одго- 
варати мишљеи.у, на иример, моме, a уверен сам 
и мишљенЈу многих мојих другова. Ja хоћу, оиако 
исто као што сам ое десолидариоао од г. известиоца 
Гавриловића, да се тако исто десолидаришем и од 
извесних изјава г. д-р Славка ШоНерова. Г. д-р 
Славко llleliepoB je говорио o ивввсним питањими 
се.Јзачког раздужен.а и yonlie o питању буџвтоког 
става према сељацима o извесним речима, којс ja, 
опет. ne могу да примим. Смисао његових рочи je 
овај: AKO ми сувише оПратимо гшжњу иа бне две 
милијарде, под којима се грби кичмеа>ача naiuei' 
сеЈвака, ми heivto ов, монгда, огрешити o солидар- 
ност коју смо дужни према овима другим сталежима 
нашв државе. Огрешићемо се према претставни- 
цима оних 14 милијарди, jtoje <у уштеђене и у нов- 
чаиим заводима. 

Г"осподо, ja г. д-р Шећерова поттујом ne еамо 
као политичара, него и лично као човека, шта впше 
могу pehu и као пријатеља. Ипак, ову његову из- 
јаву ие могу да примим. Нећу да понављам оно 
како je г. колега Станишић, јуче после подне, с 
овога места, врло лепо побио г. Шећерова. Ja оно 
потниеујем, и доста je што еам у евојој честитци 
казао г. Станишићу: „Ваше речи ете узели из мојих 
уста, и не морам их сутра говорити . Ja ћу само 
да наставим, и да кажем ово: Ja концедирам г. 
Шећерову исте мотиве које и ja имам. гГо je: несе- 
бичност, добру намеру, na, шта више, идем и даље, 
na му концедирам чак и то, да он и ja имамо исте 
претпоставке. Ми једнако гледамо на тај проблем 
у претпоставкама. Само, сада долази једно изне- 
на^ен.е. Ja из тих истих претпоставака пзводим 
апсолутно дијаметрално опречне закључке него што 
су    опи   које   изводи   r.   д-р   Шећеров. 

Ja кажем ово: Нећемо се ми огрешити o пред- 
ставнике оних 14 милијарди, ако обратимо у првом 
реду пажњу онима, који cTe]by, који xohe да no- 
клекну под теретом оне две милијарде. Јер, господо, 
шта ви миолите, ако ми непосредно помогпемо се- 
Јвака, зар ви ие верујете, да смо ми онда посредно 
помогли занатлију, да смо помогли трговца, да смо 
иомогли индустријалца, да смо помогли човека 
слободне професије и помогли и целу државу, јер 
како je томе сељаку, тако je свима осталима. (1)урно 
одобравање и аплауз). Господо, ja тврдим, ако ми 
помогнемо сељака, ми ћемо занатлији вратити п.е- 
гов златни поеао натраг, ми ћемо трговду дати 
и.егове верне купце иатраг, ми ћемо индустријалцу 
дати толико жељене пијаце, ми ћемо људима сло- 
бодне професије дати могућности. да своју сирему 
и своје знање трансформирају у одржање свога 
живота  и можда пролепшавање  свога  живота. 

Господо, то je прави закључак no моме уве- 
реи.у, и ja морам баш због тога да кажем са овога 
места, да ja нарочито због тога критикујем методе, 
због којих je постао... (Говорнику прилази секретар 
Народне скупштине Д-р Јевремовић и прекида n.e- 
гово   излагање  и  иешто  му  тихо  саопштава)... 

Господо, ако немате стрпљења, господо, ja ky 
нрекииути... (Узвици: Имамо! Чујмо говорника!) 
Мени je стало не да говорим еа овога места, него 
ми je стало да уверим вас, и ако не могу даље го- 
ворити, како мислим, нека остане говор торзо, ja 
силазим са овога меета без протеста и резигнације. 
(Општи  узвици:   Чујмо!   Чујмо!) 

(Затим се говориш« окреће према иретседпич- 
ком столу и вели:) 

Треба  бити  no  каткад  поихолог. 
Поштована господо, ja сам дубоко уверен, да 

помажући - као што рекох - - овога еељака, no- 
моћићемо управо и све остале. Због тога, господо, 
ja сматрам за дужност, да пзјавим, да ми со та ат- 
моофера, из које су ове изјаве потекле, ne допада, 
и да ja од свег срца бих зажалио, ако би се можда 
на идућем буџету и код самог Миниетра опазпли 
утицаји те атмосфере. 

Иоштовапа господо, да надовежем и да паставнм 
мисао г. кодеге CTanniunlia, желим и ово да кажем: 

Ова прнвредпа крива, коју je г. Министар врло 
лепо илустровао у свом експозеу и која je потекла 
из Америке, mije се први пут појавила и има je 
безброј нута у историји, u шта миолите: пре 3000 
година екоро, преко 2500 годипа, ако xolieTe тач}ш! 

Криза je постојала готово из нетих мотива. 
Кад су грчке државе биле толико иапредовале, 
да je бродаретво могло да отиде даље од грчких 
обала, до дапаши.е Руеије, до Крима, онда су бро- 
дари могли да допосе из тадашње (житије толико 
жита, да су га могли у беецен.е у Грчкој да продају, 
и грчки je сељак nponao. Какве су биле последице 
тога'.' Последице тога биле су, господо, да су у 
грчким државицама избиле сељачке револуције: 
на пр. у Мегари. И Атина, која je у то доба била 
једна од држава, које воде, нашла се такођер у 
великој оиаености. Лтињани су тада поверили ре- 
шење тога питап.а и те аграрне кризе једном држав- 
нику, који je вама познат и који се зове Дракон. 
Овај није разумео то питаље a тај проблем и решио 
га оним мерама и закоиима, који и данас носе ље- 
гово одиозно име. И даиас се предлаже у свима 
др?кавама, у целоме свету, чак су овде у Скушитипи 
сличнн предлози пали у погледу извесних мера, 
са којима се криза треба решити, и које очајно 
иаличе на те драконске мере. 

A знате ли ви, ко јерешио ону кризу ? Решно 
je онај дру1'и државник иосле три четирн деценије, 
решио je генијални Солон. (^олон je аграрну кризу 
решио познатом (;еи(;ахтејом раздужељем сељака и 
то онај Солон, кога су за законодавца изабрали 
капиталисти, јер je и сам био трговац капиталиста, 
na су мислили да Ке он умети штитити и бранити 
иитересс капиталиета. Ои je умео да штити инте- 
ресе капиталиста, видећи ако заштити интересе 
сељака да je то иајбољи пачин да заштити интересе 
капиталиста. (Одобравап.е). И не само да je епасао 
Атииу од револуције, него je тим својим законом 
дао једпу такву основицу да je у Атини био иеза- 
памћеп просперитст кроз читава. два века после 
њега. И када има неких који говоре са омаловажа- 
вањем o овоме питаљу, ja се радујем, да ми остали, 
који решавамо o овоме, налазимо се у друштву 
једног таквог бесмртиос државника, нао што ј(' 
Солон. Ja знам да су те методе, почевпш од њега 
na до Поенкареа, биле опробане, и да ће и овом 
приликом моНи доотојно да реше ову тешку кризу 
у којој ее иалазимо. Господо, да не би мислили 
да иза мојих речи не иостоје коикретиа (})акта, ja 
ћу да вам кажем ово: Оиа рокада коју сам споменуо 
у почетку мога говора састоји се у томе, да би се 
извесии терети, које мора да сноси сељак, сша.илшп, 
a притешш би у помоћ не еамо; како еу нека го- 
гиода предлагала,  ударом царица на лукеуз,  него 
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би притекли из других иореза, jop будите уверепи, 
кад би занатлија, трговац, иидустријалац, човек 
слободие професије дошао до своје зараде, a дошао 
би, да je сељаку добро, ои би радо повиеио за оних 
неколико етотина милиона онако исто радо као што 
би сељак веома радо imaliао ir хтео цлаћати и ове 
порезе, да му неко, само за један моменат, може 
да дочара оне цене; које je оп још пре кратког вре- 
меиа, вредноћом својпх руку и уз Божији благо- 
слов,   могао  да  постигне.   (Одобравање). 

Иоштоваиа х^осподо, са овога места пала je 
реч да нема пророчапства и да не треба иико да 
буде пророк, и да je то готово и пемогуКе. Ja ћу 
обратну тврди.у да поставим. Пошто владати зиачи 
уметн предвпдети, баш са овога места мора се про- 
рицати. Ево, господо, ja имам моралне храбрости 
да кажем: Ствар he се овако н овако развијати. 
Лашто имам ту моралиу храброст ? Зато што сам 
еебе хоћу да испитам јесам ли позван са овога места 
да говорим, јесам ли позван да будем застушшк 
народа, јер, не будем ли ja имао право, и ако се 
(гвар ио развија како сам са овога моста прорекао, 
узећу свој шешир и кишобрап и казаћу: Идем, 
ово sa мене није, немам талента за политику. Због 
тога, ja hy овом приликом нешто да кажем што he 
вас, може бити, нешто збутт, једну мисао која 
ме одавно мучи. И ja бих молио да ова мисао не 
уђе у јавиост, јер се налазим еада пред једном 
алтернативом, или да говорим неискрено, или ис- 
крено, na ако уђс у јавиост, и ако сам ja само 
иосланик и шидта више, она може да ипак извесне 
неугодне нооледице има. 

Господо, ствар je у овоме. Да се запитамо ко- 
лико he ова криза трајати. Г. Д-р UlehepoB казао 
je ово: немојмо ми да се угледамо на оне државе 
— пропалице — не знам како се тачно изразио, 
лежао сам болестан и читао сам тако — него се 
угледајмо на Француску. 

Господо, да се ми запитамо, да будемо мало 
отварни, na да кажемо: од оне позиције, у којој 
се налази Фраицуска, која je тренутно Hajcpehiuija 
земља, јер најмап>е bceka привредиу кризу, до 
опих држава које су на рубу пропасти, има једна 
читава скала, na где се ми налазимо ? Може бити 
— како je Хамлет рекао: нисмо на капи cpehe, 
писмо пи на врху — али нисмо ни код ногу; пего 
негде no средини. 

Ja мислим да je стварио врло onauno, кад би 
се угледалинаФраицуску, у тренутку, када су прп- 
лике код нас далеко горе него што су тамо. Ми 
морамо да имамо специјалпе методе, које одговарају 
приликама какве су код nac. A какве су код нас 
прилике, сада hy да вам кажем. Једпа мисао која 
ме je. мучила — и ja бих желео да je Г. Мшгастар 
финаноија побије и ако je побије, ja hy му бпти 
захвалап тто he изгладити onaj пепријатап утисак, 
који he моја мисао оставити, a то je ова: да ja прет- 
постављам да he код nac баш ова криза трајати 
дуже и да he постати акутиом болешћу. 

Господин колега Ilapa6yhcKn je рекао, да ово 
Beh и није криза, него да je акутна болест. Ja сма- 
трам да je ово само још увек криза, јер ако je он 
рекао да криза може да траје 8—9 дана као код 
запалеља miyha, онда ono што траје неколико го- 
дина у животу једне државе и једног народа, то 
пеколико годшга могу имати значај пеколико дана 
ЈБудског  живота.   Али  зпате  због  чега ja  слутим 

да се ово може развити у једиу акутиу болест ? 
Ви сви сте овде говорили o хиперпродукцији. Сви 
сматрате да крпза проистиЧе због хиперпродукције. 
Ko погледа статжтички na ту хипорпродукцију 
добиће ове бројеве. Ако узмете производп>у пред- 
ратпих годипа na je упоредите ca ]1роизводњом 
послератпих година, онда heTe видети да je про- 
дукција noBeliuna само за 15%, то јест na сваких 
100 метричких цеити са.да се производп 15, a да je 
стаповииштво за исто време порасло за више од 
15%. Ko то зпа и ко no бројевима пратп ту кризу, 
тај he се запитати онда: na добро, какво he време 
настурити тек опда ако се ова хнперпродукција 
цереалија у толикој мери настави да ne држи корак 
у корак са повећањем етановништва. Кто, господо, 
ту je ова опасност што прети. Ona огромпа простран- 
ства у Лмерици, која су још до сада иеискорипЉена, 
оне савршепе справе и мотори y4nnHhe то, да he 
ова ниска цепа жита вероватно остати стално a сада 
пастаје једио страшпо питап.е: како heMO ми реша- 
вати пашу привредну кризу у опоме тренутку када 
ne будемо могли пашу производи.у појефтипити 
онако како je појефтшћепа. захваљују11И машинама 
и савршеним справама, тамо где постоји екстензивно 
господарство. » 

Господо, нисам ово казао зато да вас заплашим, 
ne. Ja, који зиам шта коме говорим и који у народу 
,:na тереиу"", кад говорим у своме срезу, тешим, 
храбрим, соколим, бодрим, верујем да ви, мојп 
другови, који ваступате народ, имате ону моралну 
храброст и честитост, да погледате стварности u 
истипи очи у очи,  онако како и ja гледам. 

Господо, ja знам пред којим гешко^ама ми 
стојимо, и сетите се, господо, да сам ja у пацрту 
Адресе завршио свој говор овим речима: све n кад 
ne бих одобравао политички рад Краљевској владп 
■—^ a ja сам ra одобрио — све и кад ne бих то учинпо, 
ja бих дошао данас да joj помогнем да реши one тешко 
проблеме, које joj задаје привредпа криза. (Пљесак). 
Ja верујем да и ви сви имате ту моралну храброст 
и да вас TeniKohe овога задатка nehe заплашитп, 
него na против да he вас осоколити, да he вас бо- 
дрити, да дате ono што je пајбоље, што je краји.е 
у вама да решите ову кризу. Али ja спомиа.ем ово 
вама и за то да видимо како сад изгледају штам- 
парије, у вези са one две и no мшшјарде под којима 
грца наш сељак. Шта мислите ако се моје речи 
обистипе и ако криза постапе кроничпа болест, 
да ли je потребпо предузети извеспе мере Beh дапас 
да се пајважпији порески оубјекат, паш сељак, 
ојача и да ne пропадне. Јер ако тај порески субјс- 
кат ноклецпе под теретом, опда из опога класичног 
арсепала, na коме почива овај буџет, оида lio се 
моратп пешто из њега избацити и Mopahe оо пешто, 
можда баш пајдрагоцепије благо у и.ему, деградп- 
рати, до пепотрсбпог баласта. И опда, господо, 
нАступиће ono чега се сви бојимо, a што преко мојих 
усапа nehe npehn. Господо и другови, једна реч 
je остала међу нама пеисказапа: Прочитајте поново 
трофеје тога арсенала класичпих метода и ви ћете 
na првом месту наићи na оиу ствар коју1"1емоморат11| 
на жалост, жртвоватп. Kao што видите, ja сам го- 
ворио o самом буџету, n у овом момепту xohy да 
водим рачупа o времепу које je протекло и да од 
свега опога што сам мислио да говорим и што се 
односи на општи мој став према Краљевској влади, 
ne  кажем  пишта, изузев  само  једпу  једипу ствар, 
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која MU лежи на орцу и којој придајем огромну важ- 
ност као и овима речима које сам казао o самом 
буџету. Господо, ова јо ствар врло делнкатно при- 
))Оде o којој хоћу да говорим и молим да будстс 
стрпљиви, ствар je деликатиа и подсвћа иас na 
ону страшиу верску борбу пре хиљаду и више го- 
дина када je једна јота, једно једино прокријум- 
чарено слово, од једнога верника пачинило јсретика. 
To мс потсећа на ono време када једиа једина реч 
одводи из раја у иакао. A ви ако ne будете ималп 
стрпљења и ако ме зауставите у једиом моменту, 
онда бисте викали ви: (показујући на једну страиу) 
немаш ираво; a ако бисте ме зауставили na другом 
моменту, опда бисте викали ви: (говорпик показујо 
на другу отрану) немаш право. A ja имам ту амби- 
цију да имам етоироцентно право, и ja вае молим 
да ме но прекидате чак п у оном моменту кад ви 
мислите да ниоам у праву. ГЈудите пажљиви и еа- 
слушајте ме до краја и да ми сви на крају кажете: 
нмао си право. Поштована госиодо, ja вас молим 
да будете онако пажљиви као кад неки акробата 
изводи своје вратоломије, кад би једиа једина убачена 
реч   учинила да се  он  стропошта у суповрат. 

Ствар je у овоме господо. Овде je пала реч o 
иребројаваљу, врло критичпа реч и онда je насту- 
иила једна нервовна реакција. Неки су кааали: 
Наолако, стара аветип^а поново се појавила међу 
}1ама, међу Југословешша, ми хоћемо да се пре- 
бројавамо на Čp60 и Хрвате. И сматрали еу, да они 
који су хтели да се иребројавају. дасу готово учи- 
}<или издајотво у пашем друштву. Ja вам на то 
каукем ово, кад je већ та реч пала, иемојмо бити 
нервозии, ни ми пи Хрвати, јер док се o пеком мени 
не докаже, дага водп зла и рђава намера, a у овом 
случају то нијс доказаио, ja иећу да имам ни o 
коме рђаво мишљење и xoliy да верујем да je та 
приметба била доброКамерва', a кад je била добро- 
намврна xoiiy ла je испитам до краја. 

Господо, иа то иитање могло се дати вишо 
одговора. Сам гбворнш« који je то питаи.е набацио 
казао je, то није случај, то није случајност. Господо, 
ако би се те пале речи његове иооштриле, то би 
значило да je то теидеиција. Може бити да je то 
једно решеп.е. Ja личио торешен.е, a limite, одбијам, 
jep у ону Владу, која je створила од Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, Краљевину Југославију, 
ja у њу не могу да посумњам, ни један секунд, ни 
један тренутак/да би ona Могла да има теиденцију, 
да руши своје рођеио дело. Гооподо, a има п једно 
друго решеље, који су казали, то je просто тако 
испало, то je случајно. 11и са тим се решењем не 
задовољавам. To пијс случајно, него je решење 
сасвим просто, које изволите чути, ма да мени 
нијс важно решен.е, него оно тто hy иадовезати 
на то решен.е. Ми Срби учинили смо велику по- 
грошку у своје време под Мађарима у Војводини, 
што смо ирогласили политичку паеивност и ниомо 
хтели да идемо на изборе, na ее то обило нама p 
главу. У 1021 години, Хрвати су исто тако учинили 
сличну погрешку. jep оу апстпнирали приликом 

.доношеи.а Уставо и благотвории утицај Хрвата 
иијс се осетио. Мето тако Хрвати су и прошло- 
годншњих пзбора делпмично пали у ту исту грешку, 
u баш вбог тога што нису изашли у оном проценту 
на гласање као други, природпа je последица да 
j o морао ући Скупштину мањи број Хрвата. Ево 
у   моме срезу, да су Хрвати гласали у оном upo- 

центу у коме су гласали Срби, тај би срез у овом 
моменту био заступљен Хрватом и не би у Скуп- 
штпну дошао ja. Ми смо видели. да се изостанак 
Хрвата у пређашњи Иарламеиат приликом доно- 
шеља Устава, ооветио »е само браћи Хрватнма 
пего целој отаџбиии, jep je фалио тај благотворни 
утицај, и ja хоћу да вас запитам, да ли he и сад 
у овој Скупштини фалити тај благотвории утицај 
Хрвата који трсба овдс да се осети т. ј. да ли овај 
ман.и број Хрвата значи органску погрсшку ове 
Скупштиие ? Ja вас умпрујем u кажем, да то пијо 
оргапска иогрешка, a ево зашто: И ако данас има 
више Нехрвата у Скупштини, ти Нехрвати ииеу 
шовени. Оии су ирекаљени Југословеии и ми сто- 
јимо према браЈш Хрватима не у опозиционом ставу, 
иего им пружамо ухо, још и више руку, још и пише: 
и  своје  срце.   (Буран  аплауз). 

Али, господо, не само то, нсго u браћа Хрвати, 
који су овде сад, и ако их има маше, квалитативно 
нише вреде иего они који су пре били, jep су оии 
ирекаљепи Југословени, jep и оии нису шовепи, 
jep имају иста увереља, која и ми. (Лплауз). Ja 
верујем да ћомо ми, баш Нехрвати, умети ценити 
своје другове и помоУш мм да овој утицај, и ако их 
je мање него што би требало, имају у оној мери 
какав припада и.иховом делу пашег народа. Jep из- 
волите упоредити само ово; пре еу овде била два 
табора,   да  се  изразим  речима  иародпе  песме: 

„Међу со се хоће да поморе 
„Злаћанима да нободу ножи 
,Л не зиаду на коме je царетво". 

Данас овде нема два табора, овде има једна мала 
чета хрватска. И кад сам се малочас изразио o 
ирошлости речима српског генија, иека буде пот- 
пуна равиотежа да се сад изразим o садашњој си- 
туадији речима хрватског генија: 

,,('тоји чета вишњег Бога пуна 
„He ко крвав нож к'јем рапа 
„Задаје  6е  омртна  и  тешка: 
„Beh ко перо свето и златно 
„Којијем иебо, за уиучад позну, 
, Дјела   отаца   биљежи   витешка".   (Нуран 

аплауз). 
Гооподо, ови Хрвати, који су данас ту, заиста 

као једно златно перо за историју. моћи ће јсдном 
казати: „Кад ое нзграђивала Југославија, ми омо 
тамо били". Њихова деца и унуци моћи he то pehu, 
кад буду једног даиа у срцима сви, ови Југословени: 
,,Наши очеви су тамо били". 

И кад сам, господо, једанпут казао да примам 
буџет, зато што je добар, изјављујем још једном, 
да га прпмам и за то што примање овога буџета 
нма једпо симболичио значеи.с, има једну сомболику, 
a та узвишеиа симболика je у томе, што лрво Југо- 
словенокр Иародно прстставништво даје поверење 
првој Југооловенекој влади. Ta узвишеиа симбо- 
лика даје сс сажети и изразити у две речи: Живела 
Југославија!   (Буран  и  дуготрајан  аплауз). 

Претседник Д-р Коста Кумаиуди: Реч ima 
ради личиог  o5jaiiiii>eir,a  r.  Ото  Гавриловић. 

Ото Гавриловић: Господо иародии послаиици, 
г. предговорник Tmpnli оевриуо ее на мој одговор 
који сам ja дао г. Маркићу- Г. Ђирић je само тај 
одговор ирочитао, a он je био врло скроман у јав- 
HocTii. И на основу тих пеколико речи, on je извео 
закључак шта сам ja после дуже дебате одговорио 
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г. Маркићу. Ja, вас молим, господо, да диојите овај 
шштај, ja сам извсстилац одборски, a г. Ћири1\ 
je народни посланик, који je у своме говору могао 
слободио нагласити извесне ироблеме и да их до 
краја нс закључи, али наглашујућн да ће рећи, 
a не завршава. a тражи од одборског известиоцм 
да каже своје мишљвн>е o свима иввесним про- 
блемима. 

Господо пародни посланиди. проблем дугова 
и однос дужника и повериоца постоји тц насшег 
иарода као што постоји у свима земл^ама око нас. 
O томе питању треба да се говори са мањс кокете- 
рије, a ca више озбиљности. Оио иостојн, господо, 
ir ми њега ие можемо мимопћп, оно постојп због тога 
IHTO су цене рада и цене пашег приноса од нашег 
рада пале. И та диспропорција између цифарског 
дуга, који je остао иа истом месту, u цена, које су 
иале, то je господо иаш проблем. Према томе остаје 
сада друго питаи.е: Како he се то решити ? Ha јед- 
иој конферепцијп у Новом Саду, коју помиље г. 
Ћирић, било je речп o томе п говорило се опет o 
штампању. Г. Маркнћ изнео je, такође, тезу o штам- 
пању разних боиова за разне цшвеве. Господо ua- 
родпи иосланици, теза и идеја и г. Тшрнћа и no- 
штоваиог г. Маркића »иј« нова п није само теза 
из иаше средино. Она се налази у свима земл,ама 
код извесиих људи од угледа. Лли, госиодо, одго- 
ворни државиици до данае у Европи нису смели 
креиути иа тај пут и свуда je одржана отабилива- 
ција у интересу реда у земл,!! и у интересу кредита. 
AKO je, господо, нама дуг постао великим падом 
вредности нашег припоеа, опда ипак, ако смо за 
стабилизацију, несмемо да одвратимо нашу пажњу 
a да не приђемо решеи,у тога питаља, решен.у се- 
љачког дуга. Хоћемо стабилизацију, да имамо 
мерило вредности, да пемамо обману, илузпју o 
динару. Нећемо да иага сељак прода један вагон 
жита, да би сутра с тим новчаницама био превареи 
и да сутра не може купити ни једиу кутију жижица. 
AKO с тим новцем решимо његов дуг, сутра можемо 
му дати новац, који ће цео његов труд п цео љегов 
рад бацити у хрпу хартија и гомилу ничега. Али, 
господо, тражимо стабилноет, али тражимо стабил- 
пост и имовинску иашег сељака. Mu ие тражимо 
само стабилност нашег дииара него желимо да сс 
тај однос дужника п повериоца реши. (Један глас: 
Више динара у оптицај). Ако je то пптање више 
динара у оптицају, ако треба више динара у опти- 
цају, и то може да се постави, јер инфлација није 
у пуштању у оптицај ма које количине новца (Пље- 
скање), него пустити ону количину, коју привреда 
може апсорбовати. Али у данима неповерења, кад 
je новац тезауриран, кад су цене пале, питање je: 
која je количина динара потребна. 

Господо, ja хоћу овим да' завршим и да кажем, 
да je ово питаље стабилнооти динара одржано као 
мерило вредности, да сеооком свету и целом нашем 
привредном свету не буде дато парче хартије, у коме 
he бити илузија и обмана иего да, у оваком тре- 
нутку, зна шта може добити и купити, a, с друге 
стране, не дозволити, да се врше вслика имовинска 
померања на селу, јер би с тим изиграли и аграриу 
реформу и мали посед. 

Друго, господо, ово je питање важно не само 
([шнансијски него je и оно с.оцпјално, оно je и ско- 
номско. Ja верујсм да Краљевска влада сигурно 
има толико бриге колико и ми овде и да љој ова 

добронамерна   сугестија   служи  као   платформа   за 
решоње тога питања. 

Друга je ствар у овомо. Г. Ћирић се окомио 
иа Финаисијски одбор и на г. известиоца, који није 
доктор. 

Чланови владе не само да нису имали немере, 
иего су били далеко и од помисли, да тим овојим 
етавом шгаодаштавају рад Финансијског одбора. 
Ja бих међутим могао да кажем, да извесна господа 
посланици ниеу знала какав став треба да заузму 
ирема појединим ресорним Министрима. Међутим 
бидо je иослашша, који су били заузели један такав 
став, који иису требали иикад да заузму, кад са- 
рађују са Владом. Али нека тако ствар и буде. 
Иека се види тај оштар став. У TOJVI раду мп смо 
иретресли буџет за кратко време, колико смо могли 
да ra претресемо. Ja не кажем, господо, да je то 
пајбољи буџет, не кажем ни да je добар буџет, 
пити својим атрибутима желим да држим апоте- 
озе Г. Мипистру финансија. иити пребацивања 
апострофирати Финансијском одбору. Оно што смо 
учинили, ми смо вршили само нашу дужност. Вр- 
ишли смо je савесио, колико смо je могли да вршимо. 
Mu смо желели да вршимо уштеде, али да оне не 
норемете функционисаше државног аиарата. Ре- 
дукцију желе сви крајеви, али, господо. питање 
иашег буџета, то je гштање разиих социјалних 
класа, разних крајева, то je животно питање нашег 
закоиодавства, то je цео силет интереса, скупљеи, 
који ми нисмо могли за 14 дана решити, a ne би ra 
решили ни за годину и no дана. Међутим изразита 
политпка Краљевске владе, која he се помератн 
према расположењима Народне скупштине за идућу 
годину, даће сигурно буџет, који he тим расиоло- 
жеН)Има скупштине и њеним интенцијама одгова- 
рати. Господо, Влада je први пут изашла са својим 
буџетом пред вас, и данас je оиа чула од вас вашу 
критику и ваша одобраваља, и према тим интен- 
цијама, она he за идућу годину да састави нов 6v- 
џет/који he да одговори вашем раеположењу. Тада 
he, господо, п функција известиоца фииансијског 
одбора бити много лакша, a nehe бити оваква каква 
je данас моја. 

Ja, господо, са уверењом браним етвар буџета 
a браним и нашу фииансијску политику. (Пљескање 
a бурно одобравање.) 

Претседник Др. Коета Кумануди: Има реч г. 
Стеваи Tiiipuh ради личиог обавештења. 

Стеван Ћирић: Ha овај одговор г. референта имам 
само да кажем ово: Озбиљност којом je г. референт 
одговорио, мила ми je, и ja желим само да кажем 
да ja нисам хтео отомпитањудакажемнисвојемиш- 
љење, нити сам тражио, да ми г. рефереит иа исто 
одговара. Ja сам казао да желим да се одложи ово 
питање, п o Јћему говори ех improviso, него да се o 
њему расправља и дискутује доцније и свестрано. 
Осим тога желим да учиним исправку, да ja својим 
говором нисам ни мислио да нападам на Финансијски 
одбор. (Одобравање.) 

Претссдник Др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Милан HeTKOBuh. 

Милап Потковић: Гооподо народни посланици, 
иредложеии буџет прихода расходо за 1932/33 pa- 
чунску годину — и ако у релативно кратком вре- 
мену — претреееп je и расмотрен ca свих страна, и 
са стране политичке, техничке и рачунске. Овај 
буџет, гоеподо/ испитиван je и дискутован и са стране 
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платне снаге народне, u C тим у вези, господа аред- 
говориици учинили су своје тгриметбе и наломено, 
н   ставиди сходие предлого. 

Зато, a и због краткоће вромеиа, ja hy се огра- 
ничити само на извесне моменте н факторе од вели- 
ког и пресудног зиачаја, који нису или никако, или 
који су — no мом схватању — недовољио наглашени 
и   истакнути. 

Moj поштоваии друг Г. Живко Даииловић, у да- 
иашњем свом говору, обрађујући и оцсњујући улогу 
и рад Аграрне банке, он je довол.110 изнео додатака 
и довољно подвргао критгеци и оцени кредитну 
страиу рада Лграрне банке. Ja се зато стога пећу 
у то упуштати. Ja hy да говорим o једној другој 
(•траки те кредитне стране Лграрие банкс. 

Хоћу да узмем реч и ja 0 Лграриој баицн, јер 
je оиа једаи од врло пажних и, no момс схватан.у, 
најважнији финансијски регулатор нашег привредног 
живота, a понаособ привредног жмвота нашега народа. 

Аграрна банка постала je у времеиу, кад су 
таласи светске привредне кризе почели да запљускују 
ii наше обале и да озбиљно доводе у питаље доса- 
даш>1>и економски и финансијски поредак у свијету. 

За време од две и no године свога деловаља, 
дакло за релативно врло кратко време, Ирнвплего- 
ваиа аграриа банка оправдала je наде, које су се у 
л.у  полагале и циљеве за које je и оспована. 

Ово се може рећи уопште o њој кад je реч o 
Нзезином кредитиом деловању и o оправдаљу тежњи 
које су пмали у виду и на орду покретачи и оснивачи 
Јвезини. Лли све ово не може ее рећи, господо, кад 
je реч и у појединостима o дсловаи>у ове велике 
финансијске установе. 

Ja ћу, господо, o вашим допуште№ем да се 
дотакнем 2—3 појединости у деловању ове банке, 
за које сматрам да су од велике важности и да их 
треба исправити. 

Ирво, што сматрам, да није добро у овој финан- 
сијској установи јесте гувише строги банкарски дух, 
који влада у њој. Не може се имати, господо, ништа 
против тога да сс банка руководи и прпдржава бан- 
карских уобичајених прописа у манипулисању ка- 
питалом, али начин како со то изводи не одговара 
банди којој су главни ослонац и пооредник измођу 
и>е и земљојрадника мјесне и обласне задруге a савези. 

Оправдано je да банка тражи сигурне гарандије 
за своје пласмане иовчане у народу, али није оправ- 
дано, a то се дешава, да се отплата доспјелих рата 
тражи безусловно и безобзирно и под цену да дуж- 
ници морају продавати своје производе у бесцење, 
a само да се читава рата отплати у доспјелом року, 
као што ми je у једној прнлици један стручњак ове 
банке у уображеној пози рекао категорички, да тако 
мора и треба да буде. 

Међутим циљ оснивања ове банке, господо, био 
je баш тај да се солидним кредитима помаже економ- 
ски просперитет земљорадника с једне стране, a с 
друге стране, да ое он чува посредством њезиним од 
несолидних поверилаца, који имају у виду само 
себе и своје поверилачке интересе a на дужничку 
страиу и љегову моментану привредну ситуацију 
иеће да се обазиру, јер немају зато ни смисла ни 
разумеванза. 

Без обзира на привредну и финансијску кризу, 
без обзира на њезино трајаље и јачииу његиша из- 
ражаја; без обзира на нрезадуженост нашег земљо- 
радника као и на то кад и како ће се ово крупио 

и животно пнтање pjeunmi; оез оозира на све то и 
кад свих ових недаћа ne би било, овакви поступцп 
не могу се ничим правдати, јер они најман.е доли- 
кују оиакој једној аграрној кродитној установи. 
Изузетцм со морају и требају иравитп и у нормалиим 
ирнликама у отплати доспелих рата у годинама суша 
п елемеитарних пспогода, a поготову у овим време- 
пима опште привреднс депресије. Ово тим више, 
кад банка пласира свој капитал код поједипаца уз 
материјалне и моралне гаранције, не само оних ду- 
жника иего и материјалне и моралне гаранције мес- 
них и обласпих задруга, којс јамче колективпо за 
сваког свог члаиа. 

Аграрна банка. извршујући постављеии joj 
задатак кредитнраља зомл,орадника једнострано из- 
иршујс (чвоју мпсију, jop ne поевећује или никако 
или врло мало развијап.у задругарства, a ово je и 
штетно и погрешно. J ep задругаротво као такво оно 
je не само економска пего још више моралпа снага, 
снага узајамног нотпомаганЈа узадружених чланова, 
која ио мом схватаљу није ништа мање важна од 
иривредие снаге. Зато je од велике и пресудне важ- 
ности развијањс задругарске свести и љубави према 
задругарству. 

Ja сам дубоко уверен да (■ловеначки крајеви 
иаше отацбине мпого лашпе подносе данас привредну 
кризу од макар којег другог краја пашо отаџбипо 
и ако плодпост љихове земље заостаје за плодношћу 
многих других крајева иаше отаџбине. Ja се надам 
да ме у томе неће домаптовати послаиички другови 
из Дравоке баповинс. Л то je само sa то што je тамо 
земљорадиичко задругарство и свеот задругарска 
високо развијена и уздигнута. 

Земл^орадничке задруге са добрим меспим упра- 
вама, ослоњене и вођене no својим вишим задружшш 
организацијама, учвршћују, јачају и развијају свеет 
за међусобно потпомагаље, развијају смисао за 
гатедпЈу, a штедња je врло ваигаи фактор за економски 
просперитет народа. One су, господо, школе у којима 
се задругари уче реду, раду, уредности и васпитавају 
да опгату заједничку својину чувају и увећавајУ 
као своју личну. 

У кратко, земљорадничкс задруге су врло важан 
иривредни, социјални и културни фактор у животу 
и разв11јан.у пашег села. C тога je потребио да Аграр- 
на банка преко савеза, области и задруга одржава 
интимиију везу са задругама и да задружну страну 
овоје мисије обрађује и развија упоредо са кредит- 
иом страном своје мпсије. 

Господо иародни посланици, многа господа 
предговорници дотакли бу се према потребама кра- 
јева које претстављају у овој Народној скупштини 
— и питања исхране. 

И крајеви, које имам част претстављати у овој 
Народној окупштини налазе се у тешком, да не рек- 
нем у очајном положају у погледу исхране људске 
и сточне. Питање псхраие народа и стокеСреза вла- 
сеничког тражи да се за њега заинтересује и ангажује 
и читава државна целина наша, јер — без интервен- 
ције државе у решењу овог питања — немииовно he 
бити и осјетно бити умањепа пореока снага гладних 
невољника наше браће у будућпости. 

Ja hy бити слободаи, господо, да у овоме питан.у 
још детаљиије проговорим кад дође na претрес буџет 
Министарства социјалпс полптике и парод}10г здрав- 
ља, a овде сам се дотакао овога питаи.а у иачелној 
дебати ради велике љегове важности п ради соли- 
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дарнооти no овомо питању са осталом гоеподом иред- 
говорницима. 

Говорило се, госнодо, овде и o житном режиму, 
и.еговој доброј и лошој страни. 

Неоопорно je, господо, да je и овај аотхват 
државнс интербенције у питаљу цена ишеиице, тога 
иашег врло важног извозног артикла, у сваком 
елучају добронамсрап, имао и добрих и лоших ре- 
норкусија, како у ком крају и како у којим прили- 
кама. Ишеничии крајеви иесумњиво су имали про- 
сечно лепу корист од овог режима, али крајеви мањо 
u слабо житородии ималц су само штету. 

Било je читавих срезова, a такав je н мој Срез 
влаееиички, у коме се није могао продати ии једак 
кнлограм пшеницо, јер Привилеговано друштво није 
имало ни једног свог иовереника у читавом срезу, 
који je био овлашћен да купује пшеницу. Сељак, 
гоњен нуждом и нотребама, продао би да плати по- 
резу и да за продату пшеиицу купи кукуруз за овоју 
исхрану ради тога што je научен на кукуруз п што 
je за њега кукуруз јефтшшји, али није смео. Шта 
више ако je потерао на пијацу заплењена му je и 
ишеница и још je кажљен великом новчапом казном. 
Ja имам у рукама двије потврде o таквим случаје- 
иима, где je сиромашни сељак дотерао на пијац 
задњи метар шиенице да плати порезу, a прије иего 
je стоварио отишао je да јави финаноима и да пита 
може ли продати. 

Финанси у ме( то да &у овај поступак схватили 
ii оценили као сасвим коректан поступак коректног 
i рађашша и прреског обвезника, они су ту прилику 
употребили, na су му онај товар још нестоварен 
стоварнли и запленили, a против п.ега поднели при- 
јаву и осудили иа одузимашо пшенице и велику 
повчану казну. Ja o томе имам и две писмене потврде. 

ETO видите, господо, и такви случајеви казују 
и позивају Краљевоку владу да овом питању посветн 
што већу иажн.у и да што пре пристуии или потпуно 
ликвидираљу овога режима или да се н.егова тери- 
торија ограничи само на оне крајеве у којима пше- 
инца добро рађа и успева. 

Господо иародпи пооланицн, o привредпој крпзи^ 
o љеном решава1ву и ублажаваи.у говорила су много 
господа предговорници, отручаачки и зналачки. 
Ja o томе не могу,господо, говорити са ауторитетом 
(тручљака и зналца, алп ипак и као лаик у том пи- 
таљу хоћу да се дотакпем једнот врло ввжног момеита 
који je прост и јасан u нама лаицима и нестручња- 
дима, a то je питаље повчапог оитнцаја. Госиодо, 
у овоме времену опште привредпе и финаноијске 
крнзе, кад се свако и на све страие тужи на оскудицу 
иовца, у том времсну круже гласови да je приликом 
скорашн.ег жигосања новчаница од J 000 динара 
само код једног приватног лица жигосапо5000 нов- 
чапица no 1000 динара, a то je равно 5 милиона Ди- 
иара. Господо, у времену када многи срезови гладују 
п у времеиу када у многим срезовпма ноједини 
спромашни људи почиљу да убмјају своје волове 
и коше не могући Да их гледају како се пате од глади, 
у том времену, господо, кад би се 5 милиона оиих 
скривених дииара у касама или сандуцима или у 
сламљачама, кад би се покупиле и уложиле у радове 
у те срезове, било би решоно питаље исхране у тим 
срезовнма. Стога сам ja, гоеиодо, мишљења, да би 
требало завости валутни иорез у сврху приоиљаван.а 
ималаца новаца да их изваде из својих каса, оан- 
дука и сламшача. Лко једна мера пс би могла помоћи,. 

опда je поновити два и више пута. Ha овај начии ре- 
шило би се питање оскудице новца у оптицају, јер 
би iheroBH имаоцн трудили се да га пласирају u тако 
би иастало живље струјан.е у оптицају новчаница, 
чиме би се много ублажила, ако ие и потпуно решила 
привредна криза у земљи. Лко не можемо због разних 
разлога да приступимо инфлацији, овој мери можемо, 
гоеподо, a да никако не реметимо златну подлогу. 
Ова би мера иомогла и олакшала питање раздужеља 
иашег сељака, a и ово питаље, као што су многа 
господа говориици истакли и подвукли, вапије за 
својим решељем. И овом питању мора се приступвди 
што пре и што радикалпије, јер свако пропуштан.о u 
одуговлачење могло би можда бити оудбонооно за 
нашу народну привреду. 

O питању шећера и шећерно индустрије говорили 
су такође многи гг. предговорници. Зато га ja нећу 
ни обрађивати с тачке гледишта с које су они ово 
иитање третнрали. Ja hy се само дотаћи питан.а 
појефтшБаваиЈа шећера. Јер meliep je, господо, 
постао једпа културна и дневна потреба и најширих 
паших народиих слојева. 

Лко има добре воље има и могућности за ово. 
Јер, господо, ако Чехооловачки шећер може да стоји 
na једној жељезиичкој станици 2.32 динара франко, 
онда зашто не би наш рођени шећор заједно за др- 
жавпом трошарином од 6,55 динара могао да стоји 
8 или највише 9 динара, a не дасе иродајеио 14 15 
динара. Веле да се један од акционара uieliepnor 
конзорција изјавио да тако мора бити, јер само 
тантијеме износе баснословну своту од .400 милиоиа 
дииара. Лко je ово тачно, опда овоме не треба комеи- 
тара него једном доличном мером извести појефти- 
н>ен>е шећера. 

Дозволите ми, господо, да се упајкраћимцртама 
дотакнем још једног важног политичког питаи.а, 
које има и свој фииапсијски ефекат и позадину. 
To je питање реорганизације паших општнна. У 
бившој Босни и Херцеговиии општипе у своме садаш- 
II>IIM територијалиом саставу поотале су врло тежак 
финансијски терет за наш свет, јер има општина где 
општинска пореза прелази и државну a шта то значи 
у данашшем времену тешке привредне депресије, 
не треба доказивати. 

C тога молим г. Министра унутрашн.их иослова, 
да и прије доношен^а Закона o општшшма, ако се 
овај не мисли у скором времену доноситн, изволи 
приступити територијалном прошираваи.у и спа- 
јању општина на територији бивше Босне и Херцо- 
говине, јер je ово крупно и ваиијуће питањо. 

Ja се нијесам мислио јављати за реч у начелној 
дискусији o предложеном буџету. Истииу да вам 
кажем, јавио еам се за ријеч истом прекјучер под 
импресијом говора који су овде изречени. Овде су 
извесна господа поново, no момсхватан>у, панезгодаи 
начип, потрзала питања равноправпооти и народног 
јединства нашег, питања која су и прије 0 јануара 
доводила до нежељеиих потреса кад су посматрана 
једнострано, na ако xoliCTe и пристрапо нз уског 
оквира племенског, покрајинског и уоког оквира 
верских разлика. 

Ja нећу, господо, да улазим у поново потргауто 
питаи.с равноправпоети само због краткоће времепа, 
a уверен сам, кад би сс то питап.е свестрано рдомо- 
трило и рашчланило, да би госнода која тврде и 
доказују неравноправпост да би та господа изгубила 
битку. J ep, гоеподо, ако je рнјсч o равноправности. и 
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неравноправности, онда треба ра^мотрити и опреде- 
лити не само бројии одпос чланова у Влади ного и 
многе друге моменте и чип-енице, који су се мани- 
фестовали и које се маиифестују у иашем народном 
и државном животу. Кад биомо све то осмотрили, 
пребројали, срачунали, и правилио оцјенили, онда 
би оасвим друкчије испала слика и снага аргумеи- 
тације господе која су ово пвргање потргла. 

Л сад, господо, ja вао молим да ми дозволито 
да се као човјек који сам рођен, живим и радим на 
селу, осврнем са пеколико ријечи на чињениду, a 
не na нитање нашег народног јединства, јер то за 
мене није никакво iiHTaite. Срби, Хрвати и Словенци 
no свом поријсклу, no крви и по језику један су на- 
род. Мала разлика еловеначког дијалекта ни мало ие 
слаби ову чињеницу. Оно, дакло, што je битио за 
јединство једног народа, то je заједличко и једпо 
исто у нашем случају код сва трн паша народиа пле- 
мена. Разлике, које су се ипак испољиле, које су ту, 
коje постоје и с којима морамо рачуиати, настаде 
су тако, што су елементи секупдарног значаја доби- 
вали превагу над оним битним у току векова под 
разпим административним и политичким околно- 
стима, под разним културшш, всрским и евим другим 
вештачким утицајима. Ипак оно битно, душа, остала 
je чста, иако са ожиљцима, извесним патолошким 
израслипама и рацама. 

По мом дубоком уверењу ово се све даде лепо 
излечити и залечити, само треба имати добре воље; 
j ep без добре воље с паше стране, јединство ће по- 
етојати, јер je битно и стварно, али he боловати. Ha 
пама je свима да отстраи.ујемо све оно што подржава 
болесно стање, и да чинимо све оно што поспешује 
оздрављеиЈе. Будимо искреии, господо, na призпајмо 
истину, коју рече јуче са овог места друг Ристо Ђо- 
кић, a то je: .,Дасмоми, народна интелигепција, криви 
за ово болесно стање. ' Извииите, господо, далеко 
сам и од помисли да икога вређам, али ja тако видим 
и   осећам и говорим искрено. 

Криви смо и ми свештеници, криви су и учитељи, 
криви оу и политичари, криви су и трговци, a само 
широке ua.ce народне нису ништа криве, иако их ми 
волимо да назпвамо, да су конзервативне. Тачио je 
да су коизервативне, јер се никад у дубоким дуби- 
нама народне душе mije угасила светлост свести 
јединства. Конзерватизам широких слојева иародних 
конзервисао je и сачувао иародио једипсгво у души 
својој. Да ово нису само голе фразе него стварност/ 
најјачи je доказ то, што селЈаци Срби и Хрвати, где 
су измешани, никад пису долазили у сукоб као 
Срби и Хрвати, пего само као Ришћани и Шокци. 
Своје Хрватство и своје Српство они су истицали и 
бранили само према онима, чијег језика нису разу- 
мели и чија je душа била друкчија од љихове. Јест, 
господо, ово je једна истина и ja отворено и смело 
тврдим, да није разлике у вери, никакве разлике 
између српског и хрватског еељака но би било, 
као што je и нема етнички. 

Kao свештеиик ja смело тврдим да потреси и 
ударци на народну душу у овом погледу никад не 
долазе и ne могу доћи од вере, пего само од пропо- 
ведника вере, али ne правих и ревпосних, него кри- 
вих и лажно ревносних проповедпика вере. (Одо- 
бравање.) Јер, господо, лепа je и католичка вера, 
леиа je и православна вера и муслиманска вера, све 
су то лепе вере, само нису увек леПи и добри они, 
ко j vi треба да буду проповедници и носиоци те вере. 

(Одобравањс.) Ha интелпгенцијн je, ка свима нама, 
ближим и дал>им народцим радницима да откла- 
и.амо свс ono IHTO засењава душу пародпу, што joj 
наноси болести, ударде н потресе. Узвисимо се u 
повратимо ое оригипалпој души пародпој, a ne фалси- 
фикованој шовенској, na ћемо ту na извору осетитп 
вслпчипу и спагу » лепоту nainer пародпог јсдипства, 
које je Бог дао n које пеће пичија осим Божја сила 
да разруши и упишти. Иародпа je изрека: „Брат je 
мио na ма које вере био". 

У духу овога мога кратког излагаша, ja овде 
свечано изјавл>ујем као свештепик православие вере, 
да бих с великом радошћу поздравио наредбу својнх 
претпостављепих духовних властп, да у своју цркву 
и свој дом поред лика православпог Светог Саве 
Номаи.нћа поставим и лик Светог Владико Јурја 
Штросмајера (Одобраваи>е), a желим да И 6palia све- 
ттеници католичке вере учипе то са ликом Светог 
Саве Немањика. Ту иам je cpeha и name оздравл.еп.е. 

Изјављујем да ћу гласати за буџет. (Одобра- 
вање.) 

Претседиик Др. Коста Кумануди: Има роч i'. 
Гавро Санто. 

Др. Гавро (!airro: Ј^осподо, мађарскогеељака зем- 
радника три ствари карактериту. Прво трезвопост 
и поштење, друго бескрајна приврженост према 
предачкој хумци од чијег и пајмањег парчета струч- 
пим својим знањем и великом вредпоћом добија свој 
ованодневни хлеб и, ма да окромпо on осигурава 
живот овојој породици и треКе, верпост и љубав 
којом MaljapcKH парод овога Краља просто обожава. 
To су душевпе одлике које југословеиски мађарски 
парод братими са Југословепима. Узмимо као пример 
карактер шумадиског орпског еел.ака. Исти je као 
и карактер мађарског папопског човека. Можда су 
мпоге столетпе заједпичке борбе пачипиле их слич- 
пима. Поштепа скррмноот и љубав према земљи као 
и бескрајна верпост према Краљу, пламеиа љубав 
према домовипи, зашто су у стању све да жртвују — 
љихова je главпа карактеристика. 

Ове сродпо црте треба усавршавати братским 
споразумом ова два народа са једпаким мепталитетом 
да би могли заједно сарађивати за нашу љубљепу 
заједпичку домовину, за пашег великог Краља, 
праведног оца пашега иарода. 

Нашем оцу, нашем љубљеном Краљу, ми се 
обраћамо у име п.егово!1 верног мађарског иарода, 
у име ове братске љубави која живи у душама оба 
народа и молимо: да једнаком и потПуиом применом 
права, створи нераздељиву заједницу између својих 
парода. Велика словенска нациоиална душа, која 
се увек борила за слободу, пека пригрли себи демо- 
кратску душу мађарског стаповништва, верних си- 
нова иаше велике домовипе. Нека да потпуну cJio- 
боду и једнакост; н>иховим културиим и екоиомским 
заједницама слободаи развој и рад и ja вас уверавам, 
господо моја, да he се овај одани и поштени народ 
такмичити у извршељу својих дужности према •'војој 
домовиии са шумадијским грађанима и свакога мо- 
мента he ca радошћу 'жртвовати и живот и крв за 
свога великога Крал.а и евоју слободиу домовину 
Југославију. 

Молим Господина Претседника Министарског 
савета и господу чланове Кралзевске владе, стубове 
др?кавие управе, који су Beh много пута дали доказа 
своје љубави и разумеваља према лојалпом мађар- 
ском (■тановништву ове државе,  нека буду тумачи 
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ове молбе иа највишем месту, нека подржавају моју 
скромну, али тешку акцију са вољом, разумеваи.ем 
и љубављу, још и у већој мери него до сада. Потребно 
je да хитно и иотпуно признан>е права буде темељ и 
да иницијативу сродном југословенском и мађар- 
CKOM народу, као и двема оуседшш државама, Југо- 
славији и Мађарској, за сав рад за потпуну оконом- 
ску сарадљу. 

Молим Краљевску владу која je у иајтежим и 
иаЈкритичнијим оитуацијама водила дргкавни брод 
у сигуран залив, нека не застајс, иека се уздигне 
изиад догађаја, и нека буде већа од највећих. 

Молим господу иародиих иосланике, чије срце 
иламти пламеном љубави према домовшш и човечан- 
ским осоћаи.има, молим одавде цео југословеноки 
иарод у чијем je срцу узидана слика слободе и домо- 
вшги. нека са братском љубављу издигиу заставу. 
на којој je исписана будућност и cpeha нашег народа. 

Госиодо, претставл.ате народ и ваша реч je прав- 
да. Убеђен сам да ви осећате поштење које сам у 
своје речи унео и знате да je тако, да треба и да се 
може ово створити, јер he то битп, мора да буде 
челични спој, који he између два братска народа 
васиоставити потпуно разумевање и заједнички рад, 
a чији he крајњи резултат бити зора лопше будућ- 
ности и (iMaitiiiBaH.e народних терета и мир. Мир 
иарода који мора пре или доцније }1аступити. 

Вашем срцу, вашој хуманости ja се, госиодо, 
обраћам, у ваше руке полажем бољу судбину наших 
иарода, вама упућујем узвишене мисли остварења 
вечитога мира, јединог позваног да реши кризу, 
која прети pyuiejbeM. 

Наша држава велика je и моћна. Наш народ je 
иоштен и вредаи, a његови вођи врше надчовечаискс 
напоре. Тешка времена доносе велике људеуслужби 
домовине. Господо; на челу наше величанствене, 
сиажне државе, стоји Јјогом благословени Краљ, 
чијесу све миоли noeBehene Његовом народу и Отаџ- 
бини. Треба да се Његовој величшш, Његовој влада- 
виии придода и она спона, и оиај беочуг који he 
допунитм Његову славну владавину, који he донети 
нашем иароду славнији процват и паиредак. A бу- 
}\yha. времена he ca славну Његову владавину поред 
имена ираведни додати још и реч, која he изнад свега 
више говорити: Краљ мира! Ta одлика нека и даље 
води нашега великога Краља, и иека учшш још слав- 
није име Карађорђеве династије. Сви су услови у 
њему: нека из наше домовипе theroBOM шгацијативом 
потекне велшш дан остваре11>а вечитога мира и на 
благодет нашега народа и домовине и благодет целога 
усколебаног човечанства, молим Божји благослов 
за великог Краља мира! 

Господо, на крају још изјављујем да буцет у 
начелу примам, јер сам убеђен да Краљевска влада 
као и Министар, имају пред очима само опстанак и 
благостаље држабе, и иесметано функциоиисан-е 
државиог газдииства, као и економску снагу нашега 
п.фода. 

Претседиик Др. Коста Кумапуди: Има реч иа- 
родни посланик г. Др- Иглзат Толић. 

Др. Пгњат Толић: Гооподо посланици пошто je 
ваше стрпље№е Beh прилично на измаку, ja hy своју 
критику да подеиим no оној узречици Г. Министра 
финансија: Буџет није иесма a то значи тpyдиhy се 
да будем што кра1ш и што ствариији. 

O политичком значају буџета било je доста речи. 
0 п^етовом националном зиачон.у исто тако. Ja xohy 

сада да ее задржим на другој ЈедпоЈ етрани jheroBoj 
која, држим, није била довољно наглашена. 

Г)у1,1ет у државном газдипству значи с&.мо иацрт 
расхода. За провађањо буџета у живот, треба један 
вал^ан порески систем, који се темељи на добром и 
ваљаном пореском законодавству. Једна вал3ана 
пореска политика, no мом дубоком уверен.у, треба да 
иде за тим да једпако оптерети сва врела прихода и 
еве сталеже. Ja морам, господо моја, да констатујем 
да у том погледу данашн.е наше пореско законодав- 
ство не задовољава. Десет година смо ми радили да 
дођемо до једног јединственог пореског Закона и ja 
могу да кажем -- јер сам се тим питањем мало и 
стручно бавио - да nooTOJehH пороски Закон o не- 
посредном порезу, o коме желим да говорим, са 
стручне етране претставља једно прилично добро 
обрађено   дело. 

И кад би људи биЛи Иогови и када ми не би 
живели у оним временима где je људска себичност 
достигла врхунац, овај закон ne би требао Ј1.икакв11х 
измена и допуна. Ha жалост данас je људска грам- 
зљивост достигла врхунац и тешко je Hahn законо- 
давца који he да донесе заком, који закон неће људц 
у својнм оебичним циљевима да изигравају и обиђу. 

Овде мислим, господо, у првом реду да говорим 
o начину опорезиваи.а подузе^Ја обавезних на јавно 
полагање рачуна. Данас je јавна тајна да се стварају 
деоничка друштва у Циљу, да се избегне опорези- 
ваи.е. Нрема nocrojeheM закону, опорезује се чиста 
добит. Иаша индустрија и наша подузећа обавезиа 
на јавно полагање рачуна редовно кажу: ми смо 
пасивПи и показују губитке и тако сасвим измичу 
испред опорезивагиа. Има нешто, господо, у томе 
истине, то je тачно, али гооподо, зар наши сељаЦи, 
наша еел.ачка газдииства, нису и те како пасивна?! 
Даиас сељак продаје краву коју треба 34 године 
да подиже, за багателиу цену од 500—600 дипара, 
a он je утрошио 3 —40 метричних центи хране док 
ју je подигао, a то чини стварно 3—4000 динара. 
Међутим та тврдња да су та предузе^ш толико пасивна 
иије у свима случајевима оправдана. Ja знам и имам 
доказа, којима се Hehy послужити, јер нисам позван 
да оптужујем, да има индустријских пpeдyзeha 
која су благодарећи картелу, зарадила и у овим теш- 
ким годинама, и та предузећа ипак не плаћају апсо- 
лутно никакву порезу. Ja знам у једном Славонском 
граду једно предузеће која има трокатницу a које 
je за ову годину опорезовано са 1320 динара. To 
подузеЈ^ je исказало пасиваи биланс, na кад им 
човек приговори да су куповали на страни нека 
непокретна имања, онда они са врло значајном 
смешком, као каква добра девојка кад призна свој 
први флерт, кажу: ми смо вешти биланоирању! 

И господа моја, ако ви погледате позитивни за- 
кон, сам тај закон им донекле иде на руку. Наиме 
они га злоупотребљују, јер се каже seh код самог 
састављања билаиса, да онорезивању нс подлеже 
све оно што се Mehe у разне специјалне фондове. 
Kao што су резервни фоид, за осигураизе намеште- 
иика итд. И онда кажу, пишта лакше него створити 
један пасивни биланс, a no готову када се у овој 
данашњој тешкој кризи тешко долази до иеког про- 
фита. Ja мислим да би чланови Финаноијског одбора 
требали да новеду рачуиа o томе, те да се дође до 
једне корените реформе и да се терет државие управе 
иодели равномерно на све и да ое оперузују приходи 
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и тамо где их стварно има, јер сам сељак не може да 
еве  издржи. 

Постојс неки системи, - ja примера ради наво- 
дим Немачку, — где je сваки обавезник који je ду- 
жан да прикаже имаи^е обавезан, да то прикажо 
на захтев под заклетвом пред судом. Ми немамо 
никаквих казиеиих санкција, никаквих мера, ко- 
јима бп присилили оне, који пемају довољио моралне 
петље, да прикажу истинито, оно што треба да при- 
кажу то јеот приходе за порез. 

Данас када се води јед1£а веома озбилзна и 
тешка господарска борба свих прогив свима, у овом 
овбиљном часу када се чује грмљавииа, гора него у 
светском рату са оружјем, гдо су последице далеко 
убитачније него од шрапнела и граната, које смо 
ми видели и чули, данас када се води борба нечујна 
и подземна, где ми ие знамо нп ко нам je непријатељ, 
ни каквим се оружјем служи, данас онај који изда 
Отамбину у овом часу, ие заслужује никакво мило- 
срђе. 

Војник за време рата кад je одбегао од своје 
дужности, стављвн je пред зид, a он je у рату ризи- 
ковао оно што му je најдрагоцеиије, свој живот, 
a од порезног обвезника не тражи се велика жртва 
него да праведан део свога прихода, који je зарадио 
благодарећи садањем поретку, допринесе сразмерно 
за  одржавање тога поретка. 

Господо, има још једна ствар која овим лреду- 
зећима омогућава да тако раде, a то je чл. 75 Закона 
o непосредним порезима, који каже, да се индустриј- 
ска предузећа имаду опорезовати у месту свога трго- 
вачког настана.  Ова установа страшно се злоупо- 
требљава.   Паметни  људи,  којима je грамзл.ивост и 
стицање први циљ, поставе у једиом великом граду 
некакову писаћу машииу у једној собици и поставе 
фирму, na кажу то нам je централа, док главни део 
посла обављају на терену. Код мене у срезу имаде 
једно дрвно предузеће које je извукло 20—30 милиоиа 
динара зараде, a није оставило  општини у којој je 
се налази ни једне nape, чак ни за употребу путева, 
a  сигуран сам да je то предузеће за тешке милионе 
прикратило  државу,  јер  оно  има  фингирану  цен- 
тралу у Загребу где апсолутио немају појма ни где, 
ни што ни како ради то предузеКе, пошто je искљу- 
чено да се из Загреба може контролисати опсег no- 
слован.а,   количина  употребљеног  капитала,  као  и 
величина прихода тога предузећа. И баш због тога 
да   се то онемогући, борила су се оваква предузећа 
зато да се порез њима резрезује у централи. Оваквим 
иоступком наше je државно газдинство и те како 
оштећено и ако су такве злоупотребе у прошлости, 
чињене, ja мислим да je дужност и Финансијског 
одбора  и Г.  Министра фииансија да енергично   за- 
хвате, да се овоме у будуће стане на пут и да се опе- 
могуки саботирање државе од стране оних, који од 
н>е  имају стварно највеће користи. 

Има још само једпа ствар, коју желим у кратко 
да помеием, a то je питаље начина паплате пореза. 
Код нас je уведено начело да се порези убиру редовно 
у јесен, јер се тврди да сељак тада пајлакше долази 
до новца. Међутим, господо, на сељака баш у јесен 
све напане, и банке и пореза, у јесен се сељак жени, 
a они што кашљуцају у јесени умиру, и онда сељак 
крај најбоље воље не може да удовољи овојим оба- 
вевама. Он тада пешто да држави, a већину својих 
обавева одлаже до пролећа, a у пролеће догоди му 
се  каква несрећа, и он не може опет да плати. Го- 

сиодо, има држава где се порез наплаћује у месечним 
оброцима, и то није тако лоше, јер je лакше сељаку 
спремити сваког меееца иеку стотину дпнара, него 
да му се толико гомила на једанпут. Стога мислим да 
би требало да Финансијски одбор и o томе мало раз- 
мишља. 

Господо, o картелима било je врло много говора. 
Исто тако и o устројству опттина. Ja држим Дс{ п 
картели доприносе добар део привредној депресији 
и да и они паносе велику штету, и носе одговорност 
за ово лоше стањс, у коме се налазимо. Закон o 
акцирнарским друштвима, Закон o картслима и 
Закоп o устројству опћина нарочито у нашој (лвској 
баиовиии, где je опћинска администрација врло скупа, 
прека су потреба. 

Ja вам захваљујем на вашој стрпљивости и же- 
лим вам лахку noh. (Одобравање и пљесак.) 

Претседник Др. Коста Кумануди: Реч има по- 
следн.и говорник господин Гавро Милошевић. 

Гавро ПЈилошевић: Гоеподо народни посланици, 
први југословенски Иарламенат дошао je у најте- 
жим часовима и има да реши два најтежа задатка 
политички и економски Југославије. 

Решавање политичког задатка то je само ожи- 
твореље закоиа од 3 октобра 1929 годипе те ствараае 
једног јединственог човека Југословена. 

Ми смо сви прихватили ту Југославенску за- 
ставу n ступили смо у једну југословенску странку. 
Ми као апостоли те југословенске мисли и идеје 
треба да сваком приликом прикажемо тај југооло- 
вепски осоћај. 

Кад се свћамо прошлости онда не треба ићи 
страипутицом и у дискусијама уносити за остатке 
племеиских и локалних осећаја, већ и ту прошлост 
ми морамо да обвијомо југословенском душом. 
И ако су имеиа Србииа, Хрвата и Словенца елавна 
и лијепа, ипак тај племснски назив треба да ишчезне 
пред имеиом Југословен, које у себи пма сва три 
имена. И ако су имена покрајипа Црна Гора, Србија, 
Хрватска мила и драга са пуно витешке прошлости, 
ипак имају да ишчезавају пред дивним именима на- 
ших бановина названих no нашим ријекама. 

Ми при сећаи>у на прошлост у првом реду треба 
да зе сјетимо опих који своје кости узидаше утемеље 
наше домовине и да им кликиомо: Слава! (Гласови: 
Слава им!) Да се сјетимо ових оних надчовечанских 
папора и мука овију знаиих и пезнаних претрплЈеиих 
како no бојним пољима тако и no тешким ненрија- 
тељским тамницама. Да се сјетимо ових палих од 
Косова до дапа ослобођеп>а, јер смо кроз п.ихову 
крв и животе омогућили да претотављамо југооло- 
вепски род. 

Ј\ада се будемо тога свега ејетили, оида ћемо 
видети, да се налазимо у добу које иаша застава 
претставља бијелим пољем. To je поље оличеи.е 
морала и етико, оличеље части и поштења. Нека би 
ми били часни п поштепи n радили онако, као што 
су они, који својом крвљу направише црвепо поље, 
онда je осигурано плаво поље иаше пације — пол.(! 
cpeliiie геперацијс, бољих дана и трајне будућности. 
Сјећања na послератпе политичаре и прилике нема 
овде места. 

Ми; стварају^и ne смемо се качити формалностп 
већ садржиие. Није у питаљу, каквога je облика 
наш парламептаризам, већ je у питан,у какви емо 
ми, јесмо ли достојни да будемо заставници југо- 
словепске мисли. Лко будемо иекрено и својски ра- 
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дили, ако будемо у дубину душе народа зашли, 
те ако будемо прави народни л>уди, онда o форми 
нико неће водити рачуна. Обратно, ако би најлибе- 
ралније ваконе имали, a у оуштини не би иародмој 
вољи погодовали, онда flac форма ие би опасила. 
Ha иама je да радимо, јер гамо радом све препреке 
и све противнике кемо савладати. 

Иптаље штампе те збора и договора je врло 
важно. lio, ту треба бити обазрив, да се штампом 
не би развила племенска мржња И да се не би натраг 
повратио етари речиик којн je неиријатио употреб- 
љиван, јер ми смо били у рђавом смислу претстав- 
jbemi ii раиијс парламентарне дискусије само су 
доносиле штете no нашу нацију. 

Други важаи задатак прво југоеловеиско прет- 
етавништво има да решава окономеки проблем 
Југославије. Исто онако као што смо у политичком 
проблему наследили застареле локалне и племепске 
осећаје, и амбиције, тако смо и иа екоиомском пољу 
наелиједили   једно   опште    преоптерећеи.е   народа. 

Нисам 39.довол>аи оволиком цифром у буџету, 
али ипак ми иисмо криви, да смо наследили обавезе 
које морају ући у буџет. У доба када су примате 
репарације, када je требало земљу обновити, када je 
државни буџет био активан, у тим часовима прав- 
љени су зајмови a не трошени на сврхе закоиом 
HaMeiLerre, na морамо сада плаћати ануитет. У доба 
разјарених партијеких страсти заборављало се на 
државне потребе и наш се државни организам пре- 
оптерећивао разним установама и многобројним 
чиновииштвом, те je данас редукција онемогућеиа 
због стечених права. 

Но, прво Југословенско претставништво свесно 
правилног решаваЈка економских питан.а, скратило 
je буџет за скоро 3 милијарде, т.ј. на једну 1U ранијих 
државних издатака и на тај начин растеретило евој 
народ оволике суме. — Разни приговори који су 
упућени са страие појединих посланика у највећем 
делу нису били умесни. Према таквим приговорима 
пита се шта би тек говорили када би учинили ono 
што смо ми из Црне Горе урадили. — Имали смо 
слободну земљу, Крал^а и заставу, добили смо npo- 
норциоиални део светских репарација и све смо то 
положили na олтар јединства Југословенског. Te 
репарације пајвећим делом отишле су великим 
градовима: Београду, Загребу, ЈБубљани итд. a од 
љих се ништа иије дало нашим крајевима. Ми смо 
видеди град11>у жељезпице поред тељтптхе, тунела 
поред тупела, великих мостова и насипа, a код нас 
се иије учинила иикаква зиатнија грађевина. И поред 
овега тога ми свој глас ниемо подигли за то што смо 
југоеловепски васпитани и што сматрамо Загреб, 
Пеоград, Љубљану, Сарајево, Сплит наше исто 
онако као што je и наше Цети1ће. 

У погледу том упоредићу диобу репарација оа 
диобом кукуруза из Русије. Рекли Сули да подјели 
јкито праведно као Бог. Сула узме кукуруз и даде 
онима те су имали доста, a ко иије имао ништа 
ни ои му није дао ништа; кад je дошла жалба на 
Господара он je рекао да je поделио као Бог, јер 
коме je он дао и он му je дао. Ето тако je било од 
ранијих влада и са нашим крајевима који су и no 
природи економски сиромашии a од ратова и од 
разних побуна коиачно упиштени, док су награђени 
крајеви економски и културно богатији куда непри- 

јатељ није пролазио. — Прва Југословенска влада 
ствараљем бановииа морално je задужила наш крај 
и дала му потетрека за општн развој и напредак. 
Овде ми je истаћи иајважинју потребу саобраћаја 
паше баиовине, јер само до љеиих периферија долаае 
жел>езнице. Taj саобраћај за сада треба уредити 
аутобусима и везати Митровицу, Требиње и Зеле- 
нику тако да се ту настави нормалан далзи превоз 
аутомобилским сретствима, a уз повлаетице за 
народ, који има иа бродовима и жељезницама да се 
ослободи таксе на бензин, na територпји наше ба- 
новипе, — и тиме пружи јефтинији еаобраћај на- 
роду. Сем тога појачати поморски саобраћај дугк 
наше обале, и подићи пристаништа у Улцињу, Пе- 
тровцу и Спичу. 

У вези са саобраћајем јесте изгради^а путева која 
у овој години треба да буде у највећем јеку, јер одатле 
становништво се може исхраннти и екоиомски по- 
бољгаати, пошто га je ова тешка годииа до ката- 
етрофе довела. 

LIITO ее тиче просвете, наше гимназије ne бп 
требало укидати већ напротив обдржати, јер су то 
раоадници помоћу којих се врши иајзгодније расе- 
љаван.е Црпогораца, свришвап.ем неколико разреда 
птмиазије близу своје куће сврши неку стручну 
школу и иду трбухом за крухом. Поготово у Бару 
треба оставити гимназију. 

Да се спроведе реорганизација судства у Црној 
1'ори и у том погледу овласти Министар правде, 
да скоро са истим буџетским издацима учиии народу 
много приетупачиије добивање правде, a што je и 
од Великог суда у своје време предложено. 

Апелујем иа Краљевску владу, да би поштедила 
чиновништво у Цриој Гори, a no готову у Цетишу^ 
у погледу скраћиваља плате и доходака, већ, nanpo- 
тив, да би се у Цетин.у дао и јужни додатак и ура- 
чунало 8 мјесеци за годину, јер једино na тај иачии 
добићемо у тим крајевима способно чиповииштво. 
да послужи општим пародним потребама. Ha тај 
начин, Цетиње се неће звати југословенски Сибир, 
да се тамо no казни шаљу чиповници. 

Завршићу свој говор једном причом, коју сам 
исиричао na једном збору. Јурио je један воз и сви 
се путници преплашили катастрофе. Једаи мали 
дечко играо je безбрижно. Када оу преплашеии 
путпици то видели, упитали еу га како се он не 
боји ? Он им je одговорио: , Ja сам сигуран, мој 
тата вози воз." 

И ja сам тај ђетиК који се не илаши свих еко- 
иомских препрека, јер Оиај, који je водио иаш na- 
poji кроз Голготу и довео га триовитим путем до 
cpehe и славе, Onaj и дапас води паш државни брод, 
na ћемо паметном штедљом пребродити све ситне 
економске препреке, јер je On дао примера свакоме 
сииу паше Домовине, те hy глаеати за предлог бу 
џета. (Лплауз и живо одобравап.е.) 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Лко Народна 
окупштина пристајо, ja ћу ову седницу закључити, 
a паредну, с истим дневпим редом: Претрес предлога 
буџета за 1932-33 годину, заказати за сутра, у 9 
часова пре подне. (Брима се.) Прво he говорити 
г. Мипистар финансија, na ћемо, затим, прећи na 
гласање у начелу o буџету. 

Закључујем дапашн.у  седницу. 
Седница je закључена у 20,30 часова. 


