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Присутни су били сва гг. министри. 

Председннк Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ. - 
Господо отварам 29. редовни састанак. 

Изволите чути протокол прошлог састанка. 

Секретар Др. ПАВЕЛ ПЕТСТОТНИК. - 
Прочита протокол 28. редоввог састапка. 

П p е д с е д н н к Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ. - 
Госиодо, имали ко што да примети на овај протокол? 
(Иема.) 

Црима ли Народно Представииштво овај иро- 
токол? (Прима.) 

Објављујем да je протокол иримљеи. 

Изволите чутн молби и жалбе. 

Оекретар Др. 11АВЕЛ ПЕТСТОТНИК. - 
(Чита): 

Сава Блажић из Блободера, срез Расииски, 
округ Крушевачки за сталну ломоћ; 

Стевана ЕЧдрпшћа ив Крљешце, котар Иетровац, 
да му ое накнади ратаа штета у 4.ооо круна и да 
му се одреди слална иесечна иотпора, иошто wy jo 
'•иu јединац у Српској иојсци као добровољац; 

Лазе Радшпића Ћуриног, тежака из Прп.сшце, 
гсотар Петровац, да му се накнади ратпа штста оц 
15.000 круна, коју су му Лустријапцн иочииили. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ. - 
Господо, ове he сс молбе u жалбе упутити одбору 
аа молбе u жалбе. 

Изволите чутп законски  прбдлот Владин. 

C е к p е т a p Др. АЛЕКС. МИЈОВИЋ. - Чита: 
Предлог закона o стицању адвокатуре и бил>еж- 
ишитва. 

Предлог закош 

o  иризнању класификативиих услова за стицање 
адвокатуре и јавних биљежншптва. 

§  L 

Адвокатима и јавним биљежницима који су 
вршиди пли врше праксу па даи ступања овога 
закоиа na сиату у ком делу бивше Аустро-Угарске 
монархије, који mije ирнпао кралзевству Срба, Хр- 
вата и ('.luneiiaua, a којп оу по иародиости Срби, 
Хрвати ii.ui Словеици. признаје се, да су стеклн 
квалификативне услове за та зваља за цијело под- 
ручје пашега Краљевства. 

§  2. 

Прописом § 1. могу се корпстити само ona лица, 
која траже љегову лримјену најдаље за шест Me- 
cenu, рачунајући од дала ступања овога закопа на 
снагу. 

§ з. 

Овај закон стаје na снагу иакон 15 дава, ра- 
чунајући од дапа објаве. 

Шнистарсхво правде краљевства Срба, Хрвата и 
Оловенаца. 

К. Но. 7820. 
Веоград. 

22.  Maja   1919. год. 
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ПредседникДр. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ. - 
Господо, изволите чути извештај одбора за проу- 
чавање предлога законског o пунолетству. 

C е к p е т a p Д^. ПАВЕЛ ПЕТСТОТНИК (чита) 
извештај одбора за проучавање предлога закона o 
пунолетству. 

Народном Представништву . 

Одбор за ироучавање предлога закона o пукс- 
летству, који je поднео Г. Министар Припреме за 
Уставотворну Скупштину и Изједначење закона 12. 
маја тек. год. Бр. 456 Народном Представништву. 
проучио je помеиути законскц иредлог и част му je 
поднести Народном Представништву овај извештај: 

Члан i. не мења се. 
Члан 2. ne мења се. 
Члан 3. мења се н гласи: >овим законом пре- 

стају важиТи све одредбе појединих'за1сона које су 
у противности овоме закону у колт;о се односе na 
иуиолетство«. 

Продложеии тлан 3. постаје члан 4. и ко 
мења се. 

За известиоца одређен je г. Др. Лавослав 
Ханжек. 

Београд, 26.  мпја  1919. 
Председн и к од бора: 

Др. Гавро Манојловић. 

Оекретар: Чланови: 
Др. Ханжек Храсиица 

Лр. Иваи Ihninivh. Светозар К, Ђорђевић. 

ГТредседник Др. ДРАГ. М. ПАВЈОВИЋ. - 
Господо, како нема саДа кратких питања то арела- 

■ iiMf! na дневни ред. 
Ha дневном реду прва тачка je продужење upi1- 

треса o дванаестипама буџетним. 
Дакле, господа која су се прнјавила јучер имај; 

сада реч. Први je г. Перитћ. 

ИИАН ПЕРШИЋ. — Поштована господо, моја jf 
жива жеља била кад будем први пут проЈоворио у 
овоме дому да као Отарчевићанац војн jom пре 
десет годива није хтео да ана за Србе, који je .INM- 

две годиие на дан бечке мајоке д кларације присгао 
уз народно јединство и који jom до пре trap месеци 
није веровао у могућност нашег Државног и Ha- 
родног Уједињења n Осдобођб&а, дадвм одушка 
пскрепом своме весвљу; пгго су овв схграховити до- 
гађаји овјетско! рата завршенв казном за ваше нз- 
родне нвпријатеље и тлачитеље a акруН|внв нашим 
Народиим н Државшш јединством, окруњени Д11- 
жавом свнх Хрвата, Срба и Словенаца (пљсскање 
и уавици Живили), да се поклоним крви и пепел} 
свих ониз који су за ову идеју живјслд, радили, 

i.nn ii умрли ii да м;л;:мо и; п:;; 1,. ii.c иепа OBO 

ме нашем дјелу и за будућност подјели свој благо- 
слов.  (Узвици: Живео!) 

Држао сам да he се зато пружитп згода кад he 
се узетн у претрее изборни ред за конституаиту. 
која би имала ударнти дефинитивне темељ© наше 
државе и подићи непорушнве спопе нашег Држав- 
ног и Народног Једпнства. 

Али предлог закона o буџетским дванајстинама 
за мјесеце јуни, јули и аугуст ове године, начином 
i;aко je донесен, обликом у коме je донешен н садр- 
жаном, коју носи, сили ме, да већ данас узмем реЧ: 
која he, може бпти, коме уху звучити дисхармонпч- 
и-о, a.m којој je главна и једипа сврха да онемогући 
још за времена све чине и покушаје. који би, може 
бити, могли довести до несклада не само у овој 
кући него п у naiuoj младој држави, који би могли 
ироизвести сталовите бојазни и пеповерења у дјелу 
ове наше државе и, како ja мислим, баш у оиоме 
дјелу, којн има све врлине да постане иајпожртвов- 
инјим, иајвернијим и најјачил ступом и штптом ове 
државе, али нма и све властптости, ако треба, да 
je не пригрли, да je ослабљује према вани и према 
уиутра. Сваки иокушај, који би ншао или могао ићи 
за тим, да мјесто елемената љубави према нашој 
.\гладој новој држави пробуди и да маха и храае 
елементама, који he државу ]>азорити и поткапати, 
треба Beh у клицп и заметку угушихи. Међу таквс 
клице ii заметк©, no моме мишљвњу, спада и пред- 
лог овога закова, нароЧитоу ономе своме дјвлу, к-ојп 
г-е аозива на извеене члалове редовитог буџета за 
годину [919.-20. Taj редовити буџет до вада je раз- 
дијељец у врло мал<» ексемллара међу члаиове ов'1 

куће, a било би најбоље, да се и ови вовуку из по- 
рабе јавноств као тто смо веЉ иовуклв и грб и као 
mio je била иовучеиа и ona основа цриврвменсг 
устава. 

Било би аајбоље као што je onaj ИрииЈи^мени 
Устав био конфисциран, да се и овај редовити иро- 
рачуи, како je нанешен, у ннтересу мира и јвубави, 
гакођер конфисцира. Разлика je само намеђу dHoru 
грба u устава те овога штд/иин буџета та, да у оним 
npniiM олучајевима назиреи злу намјеру, a чиии 
MU се, да код предлагања овога буџета те зле ва- 
мјере није било, вего да нашег г. министра финан- 
ција iii)aTii судбина Фаустовог Мефистофела, који 
ало отвара и кад добро хоће! Лли двоје се мора код 
i'. шшистра похвалнтн. Прво, да je оджао ријеч, коју 
ii;iM je дао, кад je аосљедаи пут тражво кредите, да 
he донијети редовити прорачун. Друго, да сн ]e дао 
■фуда, да тај редовнв орорачув n састави. IheroBo 
одржаае ријечи и њетово улагап.с труда додста аа- 
(•.■1ул;ују [фЕгнање само бв требало да се сви rr. ми- 
иистри угледају у алвого држање ријечи и у алгов 
труд. 
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Вјерујец г. Министру Фипанција како у своме 
објашњењу ua страпи 12. каже, да састав овога ре- 
довитог прорачуиа пије био лак посао. To ннје 6]io 
лак цосао за њега, a не би био нн за кога другога, 
да je био на љеговом мјесту, јер праву истпну ка- 
же, кад говорећн o послу око ствараља овога про- 
panjTia на истој страни, након што je изложио кра- 
так фпнанцијални положај свих покрајнна и свих 
области из којих се паша нова држава састоји, ве.тн: 
то je укратко филапцијски положај појединих на- 
ших покрајнна. Он je различан код сваке од љих 
као што je и различно финанцлјско законодавство 
под које су различне покрајине потпадале. Изјед- 
иачење toora финанцидскс-га зашиодавства није 
могућно за мјесец п два, ту he требати године и го- 
дане марљивога рада н великог труда. 

Баш зато, господо моја. .јер he укинуће и од- 
страњење свих разлика у финанцијском законодав- 
GtBy разних покрајина из којпх je наша дрнсава са- 
стављена и за његово изједначеље требати године 
и годпне, јер he требати за то великог труда, сма- 
трам да je посао г. Миинстра Фпнанцкја који je 
уложио у састав овога прорачупа био пепотребан 
ii рувишан. И баш оато, јер je Народнп Клуб увје- 
рен. спгураи и знаде, да ће овај посао пзједначења 
чивелираи.а разлпка код свих покрајина, трајати 
годнне п годпне. зато Народпн Клуб у овом часном 
дому заузима посебно становшпте. које иде за тим, 
да се ништа у овој иовој иагаој државл не форсира 
него да се све што се има да етвори и учпни пусти 
редовном u мирном току рада н догађаја. 

Форсирањеш да има  оћђе  двије стотине миии 
стара, a не двадесет, ипак се не he ништа получити. 
A и ово 20 мшшстара je превпше. II 12 би их било 
прсвише, како je хтио господии Кристан, да може 
ова држава зкивјети, да може радити. да мол^е на- 
предовати. 

Иаше je мншљење да хреба арије него ли се 
одавде почимало изједначавати и концентрисати, 
да би npiije свега свакн на свом дому морао на- 
стојатц oi.ii укидања свих разлика међу вама. Мени 
се чппи. да пи nam посао морао г.ишити IIOCJIV 

пробијања хунела, кад v исти мах са обију стран« 
иомну ралпици роиати u копати, да се опда у сре- 
дини сретну, задовољнв n веовли, да им je цосао 
Čperflo усино. Овако би морали и ми иоступати, na 
би онда пило n у оиоме дому мање раздора, мање 
( вађе, мап.с партијскс борбе, a у самом нашем на- 
роду маље антагонивма a више задовољства. (Гла- 
совн: Тако je!)   - 

Слушало се овђе шпицатп.  како су чешко-сло- 
иачки и аустријски министрв финагције seh одав- 
ма прије пргдложилп   своје   редовите   прорачуне. 
ЈГко то истиче, да покудп вашвг господина мииистри 

финанција, тај заборавља, да министар финанција 
у Аустрији има сасвнм други положај, него ли га 
има наш мпнистар финанција. Аустрија je остала 
са свим својим фппанцијским законодавним ала- 
ратом, остало je све ^шповништво, остали су сви 
списи, остале су све архиве и ona je могла датп 
буџет брзо и редовнто. Сллчно с€ има са Чехо-Сло- 
вачком у којој je положај миипстра финанција да- 
леко лакши, и ако су се ту састала два финанциј- 
ска сустава, наиме аустријски и маџарски. Али го- 
сподо, код нас je сасвим нешто друго. Мн смо се 
састали из 4 до 5 финанцијских састава, ми смо 
се састалн из Србије, Дрне Горе, бивше АустриЈе, 
бивше Угарске и Босне н Херцеговине и ту за мје- 
сец, два, изједначе11>е стварати апсолутна je немо- 
гућност, a поготово кад се узме у обзир, да се све 
ово концентрисање и централисање чини у земљн 
несрећној, од рата поробљеној, оглобљеној и осака- 
henoj, којој су узети чиновннци, којој je узет сав 
финанцијски материјал и акта, како сам г. министар 
фшгаиција у овом свом објашњењу каже. 

Ta самој би Србији требало најприје неколико 
мјесеци, a можда и година. да своје финанцијско 
стање стави у ред: a кад се још одавле хоће са сви- 
ме да руководи. и ту посао за чнтаву државу цен- 
тралшпе и концентршпе. то господо моја, ие може 
поспјепшти ,литн укинућу свих наших разлика, 
иитц изједначењу у финанцлјском законодаству. 
(Глас: Па одакле ћемо?) 

Како се данас води. овако се даље не иовкс 
водптп, т-о Beh видимо и сви оиажамо. Сам сам био 
прнсутан у Веограду, кад су жеие и дјеца плакалп, 
јер су пх тјералц нз кућа, да даду станове за над- 
лештва. Ту дакле нема ни станова за уреде. Овђе. 
гђе смо одрезани од свијета, гђе за догађаје у За- 
гребу дознајемо тек послије пет. шест дана и гђе се 
за догађаје, који се овђе јучер деое, читамо у нови- 
нама тек сутра. овђе мислим. да се већ данас не 
може оОаиити централисаље и концентрисање др- 
Жавнога живота без уштрба за интересе државе, na 
још у вре.мшу. када треба да се брзо ради, a немате 
mi noMoiiii. ни средстава, нп комуникација, ничеса! 

Господо, да се види камо води овакво форси- 
pan.c централисања свих наших јавних установа, 
11лустрират hy ca два иримјера. 

Порез на ратне добитке. да се je ирепустило 
Хрватској, да у финанцнјалиом погледу сама буде 
ааЈконодавац и да аутономно дјелује: сав иорез на 
ратне добитке, Beh би у децембру 1918. г. лежао у 
државној каси. A јербо се ишло овим путем, KO- 

JU м идете, ja незнам да ли he тај порез бити убран 
и у децембру године 1919. (Чује се: Зашто?) Па 
i'b'' вам je тај закон, Запгго иптате мене — питајте 
себе, кад jom није im вотпран! 

108* 
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Или други примјер. господо моја, да вал! ка- 
жек Да нисте пошли путем којим сте пошли, би ли 
требало продуживати упнс зајма државних боно- 
ва? Сама Хрватска би у првих осам дапа уписала 
двеста милијона, колпко je било потребно, a овако 
нећете ни након мјесец дана добнти ту своту. (Чује 
се: Жалосно!) Да, жалосно, господо! (Др. Павелић: 
Зашто се није расписао зајам онда кад су банке 
јамчиле пет стотина милкјопа!? Граја.) 

Господо, да не будем можда криво разумљен 
као да моје ријечц иду онамо, да бпх можда хтјео 
да све оно што имаде битп државно и заједничко 
одвучем у Загреб рећи hy и ово: 

Загребу није то ни на -крај памети. Загреб нема 
тих претензнја; Загреб he бити сретан и задовољан, 
ако се његова културно-економска сфера не буде 
сужавала још иа мање гранпце него ли онда, кад 
су над Загребом господарили Швабе п Мађари. За- 
греб je био од најстарпјих времена na до слома Ау- 
стро-Мађарпје барјактар народне мисли, заштитник 
Јвених мученика и жртава, мецена свих њезнннх 
радника и поборника. Загреб je поносан да je своју 
дужност извршио! Али Загрсб, господо моја, не 
може да буде равнодушан. кад гледа да се она мука 
и онај капитал, који je уложен у постигнуће нашег 
државног и народног јединства, лакоумно расипа, 
кад види да се оно одушевљење и она псшртвов- 
ност, која je била поклоњена нашој новој држави, 
убнја и уништава, бар у ономе дјелу нашега наро- 
да који се поносн својпм хрватским именом. (Граја.) 
Хрватска je доста дуго патила; кроз 50 п више го- 
дина она je била пграчка и предмет израбллвања 
за Аустрију и Мађарску. њихове странке и владз, 
она се je доста нагледала борби између Лољаја, Ан- 
драши-а, Вет^рла, Тпзе п Куеиа, да би сада могла 
уживати у томе, xohe ли у овој пашој новој држави 
доћи на владу Пашић, Протић, Прибпћевић или 
Крамер. Хрватска хоће да се ради, гради, иоправља, 
изцјељују ране,које су нам задали свјетски рат и 
иашовања аустријска и мађарска. 

Хрватска хоће да ишчупа већ предратни коров 
корупције, који je за време рата израсао у баруш- 
тине, смрада и блата. Хрватска се доста наслушала 
разиих афера са јечмом, зоби, сољу и шећером у 
Пешти, да би сад могла уживати у томе, ако се ова- 
кове сличне афере са зоби, жигпцама п монополима 
понављају у Београду. 

Хрватској je 29. лпстопада 1918. године одла- 
нуло баш и зато, јер je очекивала, да he ПШћарбњу 
са извозшгцама у Београду учиштг крај. Хрватска 
се падала од 29. листопада да he ући у други новп, 
бољи, моралии, социјалии и екопомскн живот. 

To сам, господо моја, мислио да морам нагла* 
čUTU upe него taro пређем ва говор o томе, како je 

тај кредит затражен, на његов облик и њетову са- 
дрлсину. 

Битни део овога закона, који имамо да прихва- 
тимо не стоји у ова четири члана, који су нам 
предложени. Његов битни део састоји се у члано- 
вима буџета, који није у свнм рукама, на који се 
овај закон позива; a у тим члановима, 1., 3., 4., b. 
и т. д. je већ садржан читав овај буџет. 

Јер, господо моја ,у члану 2. предложеног вам 
закона каже се, да и члан 3. овога буџета нма да 
постане закон. A члан 3. овога буџета каже: Буџет 
расхода под a) и приохда под б) саставни je део 
овога закона. Дакле, читав овај предложени редо- 
вити буџет од неколнко десетака страница имао би 
постати законом, заиста не на чптаву годину него 
само на три месеца. A господо моја, нрнје сам казао 
п нагласио, да овај буџет није ни разделуен свима 
члановили овога дома. Већини овога Представниш- 
тва он није познат, a ми код овог законског пред- 
лога имамо за њ гласати. Ако то господо није уни- 
кум, онда ja незнам шта je уникум! 

Толнко гледе начнна, којим je овај законски 
предлог донесен, a гледе облика у којем je донесен 
мислим, да би тај законски предлог требао дословце 
садрл«авати текст свих чланова овога редовитог 
буџета на којн се позива. Јер, господо моја, ми ћемо 
својим гласовањем узаконити овај предлог закона, 
који се позивље на њешто, што није још закон, што 
краљ неће потврдити, што може да остане и даље 
само концепт г. министра. 

Незиам, да се то још догађа у свијету, да би не- 
nrro могло и имало ступити на снагу као закон, што 
иити je сабор прихватио пити je краљ потписао. 

Ту сам чуо позивати се да нешто слична бива 
у Енглеској. МоЈке бити, алн Енглеска je више го- 
дина старија држава, него ми данас. Ona je стара 
уређена држава, али ми пмамо први свој буџет, 
имамо га вотвратн, a да ии исзпамо! Незнам како 
може Народно Представииштво на тако што при- 
стати! Код нас и у редовном парламентарном жи- 
воту обично се овакове дванајстино тралаше na те- 
Mwi.y којега пређашн.ега буџета, који je имао за- 
конску cnarj^. Али да би се дваиајстппе тражпле 
на темељу једнога прорачупа, који можда нпкада 
ne he постати закон, то још писам чуо ни видио! 

Господо! Док ме нзпенађује начнн, којим je тај 
предлог закопа o двапаестпнама донешен н шегов 
облик, љегова ме битна садржина баш ради овог 
редовитог буџета, управо забртм-је и упрепаштава, 
a ja мислпм. да he забринути једпако и сав хрват- 
ски дпо троимепог па^да, кад чујс, што je у њем 
садржано. У том погледу ja сам баш захвалап госп. 
Мипштру Фижансија, да je макар и npnje времена 
cu овим редовигнм иуџетом изашао. Господнп Ми- 
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нистар Финансија у свом објашње}Бу на страни 13. 
каже (чита): »Пре свега припцип потпуно једин- 
1;твепог буџета није, на жалост, могао бити спроведен 
овога njTa код свију министарстава«. Сада набраја 
код којег je све мшшстарства Taj јединствени буџет 
'.•проведен, наиме код Министарства Војног, Миш'- 
1.'тарства Ван>с1шх послова итд. na каже да се кол 
осталнх министарстава одустало од тога. »јер пот- 
liViia цептрализација управе у тим министарствима 
јопг пнје спроведена«. Дакле господпп министар Ka- 
mi, намјерава и мисли према овом тексту у скоро, 
догледно вријеме провести потпуну централизацију, 
макар je прије рекао, да he за тај nocao требати 
године и године. Али. господо, како je могуће спро- 
вести потпуну централизацију управе финанције 
интам ja, док није изједначено и финанцијално за- 
конодавство, док ннсмо изједначени у сношењу 
IIOI)€3HHX дужности и терет За то ће трвбати посла 
од године и године. Како ћемо ое ми дати изједна- 
чити и јединствено финанцијално одавле управ- 
љати, кад нам нису свима једнаке и изједначене 
иорезне дужпости и права. (Глас: Морамо да зач- 
немо једанпута.) Како коме иде у прилог, (према 
словенским застуиницнма): Могуће вама иде у при- 
лог, али нама не. (Заст. Равникар: Цифре имате још 
велике a не платите нлш!) Чјт ћете већ и o том! 

Како je предложен овај редовити буџет? Он 
имаде две врсте потреба. Једна je врста налшх по- 
треба, које би могли звати заједничким и државним 
потребама. У те потребе спада круна, двор, војно и 
поморско мшшстарство, ваљско миннстарство и 
слично. A онда су, господо, мипистарства, која се 
имаду бринутн за упЈ-тарње потребе наше нове др- 
жаве и хвезкних иокрајина. Кад се те упутарље 
п-отребе зброје онако, како то no појединим мини- 
старствима у овом црорачуну слиједе, кад се те 
иотребе зброје укутшо за сваку покрајину, почевшч 
од врховне дрлтвпс управе, na правосуђа, npo- 
овјете, мипистарства вјера, унутарп>их дјела; фи- 
напцпје, саобраћаја, шума, руда, трговине и-инду- 
(;т{)ије, cou,HJa.iine политпке какова се онда добије 
слика?! Добије се та слика, да годишња потреба за 
Босну изпоси 240 милијупа, за Далмацпју 40 мпли- 
j.vna., за Хрватску 205 мнлпјуиа, за Слрвецију 2G4 
мнлијуна, за Војводину 147 милпјупа. Црпу Гору 
не ћемо узимати у рапун, јер ona у том рачуву не 
he много мпјивати. O дапапгњој Србији тешко je 
говорпти, јср се послнјс пет година њезтшпх л^рта- 
цв, и мука, icoje je пролашјсла ne молсе говорити o 
1;ак1шм редовнтом прорачупу. Али да мол^емо до- 
nimi какву приблилшу слику фипапцијалног стања 
('рбије, морамо се послулштп са задплш предрат- 
шш прорачупом њезипим из којег слиједи, да je ona 
ОД (^иојих 214 милијупа динара примитака трошнла 

аа своје унлтарље потребе заједно са круном око 
126 милијуна a за потребе војске 88 милијуна ди- 
нара. 

Кад узмемо рачунати колико од ове потребе у 
свакој покрајини на поједину главу отпада, опда 
he доћи од прнлике за Босну, која има милијун 
девет сто хиљада житеља на главу потреба од 126 
круна, за Далмацију, која има 645.000 житеља no- 
треба од 62 круне, за Хрватску са два милпјуна 
седам сто хиљада житеља потреба од 76 круна, за 
Словенију која има један милпјун шест сто хиљада 
житеља потреба од 176 круна, (Др. Псстотник: Кул- 
турнијц народ), за Орбију, која има четири мили- 
јуна лситеља потреба no глави 32 динара, за Војво- 
дипу, која се рачуна око два мплијуна житеља no- 
треба 73 круне no глави. 

A сад господо, идемо да уочимо примиггке тих 
појединих по^рајина. За Србпју сам већ рекао, да 
je пред ратом имала 214 милијуна динара. По овом 
прорачуну, како нам je предложен, за Босну из- 

носе примитци 305 милијуна или на главу 160 кру- 
на, за Далмацију 27 милијуна или на главу 42 
круне, за Хрватску 341 милијун или на главу 126 
круна, за Словенију 279 милијуна или на главу 186 
круна, (Др. Куковец: Та.знате да je све окупирано, 
Горица, Трст итд.) Ако je окупирано мора се то 
видјетп и у потребама a не само у примитцима. 
(Др. Куковец: To je један шкандал. Др. Рибникар: 
Ову офензиву против Словенаца будемо запамтили.) 
Ja цитирам само бројке a ви се већ срдите, незнам 
зашто. (Др. Куковец: Позната нам je ваша тенден- 
ција.) Војводина има 243 милијуна примитака или 
на главу 121 круну. Из ових се бројка види, да су 
си Босна, Хрватска и Војводина прилично близу 
у дохотцима и у прнмитцима no глави. Заостаје 
Далмација која je пасивпа, којој више треба него 
придопаша. Али, господо моја, баш кад су господа 
Словепци нервозни, ja hy рећи нешто гледе Слове- 
није. Словепија како видимо из ових рачуна, дајс 
no глави највшпе, паиме 186 круна, али ^троши no 
глави највише, 176 круна. док примјерице Хрват- 
ска даје no глави 126 круна, a тропш само 76 круна. 
Или да говорнм јасније, од свих напшх покрајина 
Хрватска прпдонаша за Двор, за војску, за вањско 
минпстарство, од својих прихода 136 милијуна илн 
8,9.9%, Војводина 96 милијуна или 39.5%, Орбија 
68 милијуна или 41%, Босна 65 милнјуна или 21%. 
Словенија би no овоме рачуну придоносила 15 ми- 
лнј}та, што je 5.37о. Али, господо, ja морам упо- 
зорптн na ове бројке кад je реч гледе Словеније. 
Овђе у прорачуну калге Министар Финанција, у 
објап1п>ењу на страни 9., да су Далмација и Сло- 
вепија пасивне — али за своје бројке узимље у ра- 
мун Трсх и Горицу, које су у финанцијском погле- 
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ду најбогатијј крајеви Словеније, na ако би ови 
остали ван наших граница, онда би се овај размјер 
у приходима ирасходима још више погоршао за 
Словенију. 

Господо моја, пошто сам овако изложио бројке 
и размере o приходима и расходима и изложио по- 
требу појединих наших крајева и пошто сам изло- 
жио слику финанцијског стања појединдх делова 
наше дрлсаве, мислим, да могу рећи, познавајући 
ћуд нашега народа који je створио познату реч: 
»AKO смо и браћа, кесе нам нису сестре«, који знам 
педесетгодишњу борбу Хрвата за своју финанциј- 
ску и господарску еманцштацију од Мађарске, да 
централизација финанција крај оваквих прилпка, 
неће се нашега народа повољно примити. (Гласови: 
Ми смо сада једна држава и један народ.) Ми ћемо 
бити једна држава и један народ, кад будемо из- 
једначени у свима правима и свима дужностима. 
A како се поступа према нама у погледу наших 
права, то пајбоље доказује овај прорачун, a то ми 
je н дало повода, да овђе говорим овако, како го- 
BopiiM. (Гласови са словеначке стране: Ви сте се- 
паратист!) Видјет ћемо ко je сепаратист: да ли ja, 
KOJU немам подпредседшша у министарству, или 
Ви, који га имате. Подпредседнжка министарства 
нема нигђе на свијету, a ви сте га за себе захтевали. 
Да чујемо и да видимо ове редовите пздатке, како 
су прорачупом равређени! 

Према овим бројкама како сам их овде изнео, 
Хрватска je финанцијски најјача. (Глас код Сло- 
венаца: Колико je оиа пореза платила? Ни једне 
nape није до данас платила.) To ћете већ впдјети и 
х1ути. (Глас демократа: Нисте нпшта дали. Граја.) 

П p е д с е д н и к Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ. - 
Молим вас, господо, чујте говорпика. 

ЕВАЕ ПЕРШИЋ. - Не бојте се, у Хрватској 
he сав порез бити утеран и плаћен. Хрватска je 
као што мало час рекох и финанцијски и nopecmi 
најјача у држави. Највише приноси у ову нашу за- 
једпицу, a погледајте само како овај прорачун тре- 
тира Хрватску! Молим, господо, само се умирите, 
да видите да ли Хрвати имаду разлога да буду 
огорчешг. У ггредлогу буџета дрлсавних прихода и 
раохода sa 1919.-20. годину предложени су оваки 
расходи: 

/. Раздео. 

Врховна државна управа. 

/. ОПШТИ РАЗХОДИ. 

A. Редовни: 

]'Сруна, Привремепо Иародпо Представииштво, 
Државни дугови краљевства, Председпиштво Ми- 
нистарског Савета, Држакии Савет, Главна Кон- 
трола, Државио Одвдв&е за 8аштиту Деце, Каице- 

ларија Краљевог Двора, Канцеларија   Краљевског 
Одјела. 

В. Ванредни: 
Штампање новчаница. 

/7. СПЕЦИЈАЛНИ РАЗХОДИ: 

A. У Србији. 
A. Редовни: 

Државни дуговп Србије, Пензије, разположења 
нздржавање народно,   признање   инвалидске под- 
поре итд. 

јВ. У Црној Topu. 
Државни дугови Црне Горе, Главна Контрола, 

Пензије, разположења, редовне помоћи, издржава- 
ње инвалидске лодпоре. 

В. У Босни u Херцеговини. 
Средишња Управа, ПомоћнИ уред свих оделења, 

Средшвње Управе,  Мировине, Пензије инвалидске 
и ратне подпоре. 

Г. У 'Далмацији. 
Мировине свих чиновника и службеника, инва- 

лидске подпоре и припомоћи. 

'Д. У Хрватској u Сларонији. 
Само мировипе, ратне подпоре и обнтељски до- 

плаци. 
Џ. У Словепачкој. 

Председништво Покрајипске Владе, Дописни 
Уред, бивша аутономна покрајпнска управа итд. 

Е. У Бачкој, Барањи u Ванату. 
Мировиие, инвалидс1се иодпоре и ратни до- 

плаци. 
Шта видите, господо, из овога првога раздела. 

Видите да поред врховне дрЈкавие управе коју 
имамо, предвиђени су у разходу за Босну Средпш- 
ња Управа. даље видпте, у разходу Словеније Пред- 
осдинштво Покрајипске Владе, a за Хрватску има- 
те само пеизије! (Чујс се: To je крив ваш реферепт). 
•T; i иикога за ово не кривим овде, пего само изно- 
еим (Кршште ваше), да се види, за што устајем. 

Сад долази други раздео, где дола!зе поједина 
министарства. 

Прво je министарство иравде, па иде редом за 
Орбију: Мииистарство, Касациони Суд, Апелациони 
Суд, Велики Суд и т. д. Окда долази Црна Гора: 
Мшшстарство укипуто, Апелациони суд. окружпп 
судови и т. д. Затим долази Босиа и Херцеговила: 
Оделсн^е за правосуђс, Врховно суднште и т- д. Сад 
долази Хрватска: Повјерешплтво, Стол седморице, 
бански стол, казиионе и т. д. Па онда дође Слове- 
пија: Одео за правосуђе, покрајипска влада и т. Д- 

Долази МшшстаЈХЈТво Просвјете, гђе je посве 
слично као код мшшстарства правдв. Иајприје до- 
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лази ставка миннстар, na онда у Словенпјп, Босни 
и Хрватској повјереништва и т. д. Онда долази раз- 
део Мнннстарство Вјера. У петом раздјелу долазн 
Мшшстарство Унутрашњих Дјела. Ту je прво Ср- 
бпја са редовним својим потребама. Најприје до- 
лази мштстарство, na онда Управа Београда, na 
онда Црна Гора, Боспа и Херцеговина, наиме: 
Управио оделење земаљске владе, онда долази Дал- 
мација, под насловом »Политичке властн«, онда je 
Словенија под насловом »Одјељење за упутарња 
дјела« и т. д. A у Хрватској je: »Редовити расходи«: 
Повјереништво, Рачунарски уред, Статистички 
уред, Земаљскп архив, Жупапијске области, Ко- 
тарске области, Редарства, Повјереништво за Истру. 
Затим долази минпстарсво народног здравља, na 
минисарство ипострапих дјела и т. д. 

Господо моја, док je у овом прорачуну и за 
Босиу и за Словенију под насловом: »Врховна др- 
жавна управа« одређен посебни ставак за предсјед- 
ииштво љрххових влада дотле за Хрватску финанци- 
јално-порески најјачу, која највише доприноси у 
заједницу, нема нипгга ни за бана, нити за сабор, 
пего тек у раздјелу министарства уиутрашњнх дела 
долазн ставак за повјереништво. Какво повјере- 
нпштво? Koje повјереништво? Ту сте ви хрватског 
бана деградирали на орган повјереника унутраш- 
љих дела, који je опет орган мннистра за унутраш- 
ља дела, или како кажете, полиције. Хрватски je 
бан, дакле, постао otiHM ирорачуиом чорбипе чорбо 
чорба. И, господо моја, ви оида хоћете, да Хр!;ата 
буду мирне душе! Најпрнје ичазов са грбом, онда 
■■a уставом, a сада са овим прарачуном. ХоКете ли 
pa све примамо H na све да шутамо? (Др, Пелеш: 
To нијв у реду, али то није тенденција.) Чујем, да 
пије у реду, алн како je то, да до такових изазова 
долази увијек саљш ирема Хрватској? Најприје два 
криШк на грбу њеном, оида Устав и сада овај про- 
рачун, који хоће да ескамотнра хрватског бапа и 
габор илн барем дсградира баиа na oprana повјере- 
пика мипистра полидије?! Како je то, да та тенден- 
ција увијек иде противу Хрватској. (Глас: Тко je 
томе крив?) TKO je крив, питајте one, ca којпма сте 
заједно у демократском клубу? (Др. Равпикар: Ви 
сте болестан човјек.) Јест, ja сам болестап човјек. 

II p е д с е д н и к Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВШЋ. - 
Господо, nnje допуштепо међусобпо се вређатн. 

ИВАН ПЕРШИЋ (паставља): Господо, ja вшпе 
o томе и такном прорачуну иећу n ne трсба да го- 
ворим. Beh би ово било довољпо, да се читаво Ha- 
родпо Представииттво сложи у томе, да овакав 
орорачув аовратимо натраг г. мнпистру фипапција. 
Како су већ рсклп мојн предговорпици нз пародног 
клуба, из обзира према пашем вањском поло- 
жају, макар исма mi трунке орвјерева у ово ми- 

пистарство и владу, народнп he клуб глаоовати за 
тражени кредит, али морам изјавити већ сада. да 
у будуће пикакви обзири, ни питање грапица, ни- 
какво врпјеме nehe nac сметати, да оваквој влади, 
која овако поступа, која овако ради, ne само ускра- 
тимо паше повјерење, него да ју свима средствима 
руппшо и да je одстрапимо. (Одобравање код посла- 
ника из пародпог клуба.) 

Председпик Др. ДРАТ. М. ПАВЛОБИЋ. - 
Има реч г. министар финанција. 

Министар финанција Др. МОМЧИЛО 
НИНЧИЋ. — Од самога почетка, господо, ми смо 
ушли у велику пачелпу буџетску дискусију, можда 
ne толико no броју говорнпка, колико no обилности 
и разповрспости примедаба, које су овом предлогу 
законском и полптици владиној упућене. Ja морам 
na пеколико важпијих примедаба да се осврпем. 
Мени je готово пајзгодпије, да почпем са говором г. 
посланика Перпшћа, због тога, што ne бих хтео, да 
се у ову пашу дискусију упоси једпа лажпа no- 
грешна нота o оним стварима, где разлога за неспо- 
разум пвма. 

Г. председншс Народног Клуба je замерио — по- 
чшвем са последљом најкрупппјом замерком - што 
je цептралпа управа у Хрватској упета у Мипистар- 
ство унутрашњих Дела, међупш за све друге покра- 
jnne унета je у раздео o Врховпој Дрнсавпој Управп. 
Овај закопски предлог нема у овоме моменту дефи- 
пптивап облик. Кад имате na уму са каквпм сс 
средствима ради, природпо je, да he у самој формп 
бити педостатака, који he имати да се исправе. Са- 
свим je тачпо г. Першпћ приметио: или he сви из- 
даци na цептралпе управе yhn под Врховпу Jlp- 
жавпу управу шш под Мпнпстарство УпраЈ^шх 
Дела. Разлике у томе погледу ne може и ne сме 
Да буде. 

Са другом замерком r. Ilepiunha могу мап.е да 
се сложим. Пре свега мепе чудп љегово чуђење што 
се ове три двапаестпне тралсе na оспову поднетога 
буџета, и господип послаппк каже, да тога пигде у 
свету пема. ' У Аустрији траже се двапаестине na 
оспову буџета који je изгласап. To nnje само у Ау- 
стрији случај; no пашем закопу o Државпом Рачу- 
поводству двапаеч;типе морају се тражити na оспову 
буџета, који je neh у прошлој годипи ва^кио. Међу- 
тнм, господо, две ствари треба имати na уму. Пре 
свега наша држава лостоји од npe неколико месеца 
n према томе ранијег буџета na оспову кога мо- 
жете тражити дванаестпие пема, те се с^ разлогом 
нв мозкв тражити, да сад прпмељујемо буџет који 
ne постоји. МеђЈтим нма још једпа друга ствар. У 
iK'liiiiui земаља које имају потпуп буџет сваке ro- 
дипе, двапаестипе се ne траже na оспову прошлого 
дшпњега буџета, ii;ro na основу буџета i;ojn je под- 
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нет. И то je разумљиво. Овај последљп вшпе одго- 
вара приликама у којнма треба да се примени. 
Узмите у Француској, где je, како ми се чшш, прак- 
тика са иривремешш дванаестинама н почела. Тамо 
се дванаестине траже на основу предлога буџета којн 
je подиет и у дванаестине се уносе често веома 
крупне реформе, које влада у буџету предлаже не 
лрејудицирајући да ли he те реформе накдадни 
бити примљене илн не. Према томе код нас je са- 
свим природно што смо тражили дванаестине на 
основу буџета који се подноси, кад су ове земље. 
које су имале да бирају између два система усво- 
јнле већином овај други систем, који смо ми сада 
no нужди прнмили. 

Са другом једном замерком г. Першића не могу 
апсолутно да се сложим ни у начелу ни у поједи- 
носгнма. Ол изиоси упоређење целокушшх издатака 
појединкх крајева наше отаџбине и то поређеље ис- 
пада тако, да један крај, Хрватска, no његовом 
мишљеау највише уиоси у ту заједницу. Господо, 
ис?гана je да су поједине земаљске буџете израђи- 
вале з©мал>ске владе na оонову упустава, које сам 
ja дао. Ти су буџети прелазили преко мојих руку и 
ja сам их контролисао утврђујући цифре које сад 
подпосим Нар. Представпиштву. Притом никада 
шгсам упоређивао еодико који крај троши, него сам 
само гледао, да ли je потреба за који се расход тражи 
стварна или не. 

Немогућпо je, господо, да у погледу издатака 
као и у погледу прихода сви крајевп наше отаџбине 
буду na равној нозн. Нису пи сви п^тп иа руци 
једнаки. Г. послапик je споменуо, да Србпја, Боспа 
и Херцеговина рЈествују колико и Хрватска у рас- 
пореду државпих расхода, a да je Словеначка фаво- 
ризирапа. Ja сам увереи да пиједпом пародном no- 
слапику из Србије пити ма коме грађашшу ne he 
иаота na ум да жали one велжке жртве и терете, које 
je Србија за нашу зајвдннчку ствар дала, пити he 
mi криво бити, ако na основу испитиваља буџстоких 
цн(Ј)ара дођу до закључка, да je пека земља у najuoj 
отаџбипи nehiia фаворизоваиа no Србија (пљеска- 
ње), Ми смо, господо, сви гранв једпог истог дрвета. 
Mu дишемо исти ваздух. Ми из истог стабла сишемо 
ci'.oj животпп сок. Mn смо саставни делови једпе 
цслине. Ударите један део ви сте ударили целппу. 
'^аворизирајте једап део ви сте фаворизпрали це- 
лину (иљескаље). Алп уопште таква упоређења, 
каква je чинио г. послашпс, пемају велике практич- 
iic пјјодпости. Није, господо ,само довол>но упоређп- 
вати расходе колако долазе с главе na главу, треба 
ући у суштипу расхода, треба видети да ли су рас- 
x(;;ui и у којој мери једпом крају потребпи или нв. 
( см тога сад се у та упоређеља ne може улазити mi 
стота.. niTo наш буђет овим предлогом jom није добио 

свој дефшттпвни облик. Ово су само предложепе 
више siaite претходне цифре, које he се у филапсиј- 
ском одбору подвргпути детаљпој коптроли, и веро- 
вашно да he бити многобројпих измепа. 

Xohy да се осврпем, господо, и на пеке друге 
замерке, које су господа послалнци чинили овом за- 
конском предлогу. Замерака je било обилпих и пије 
чудо што их je толиео било кад се ne води рачупа 
o приликама под Kojima сада живимо и под којима 
ова влада има да ради. Нека св&ки, господо, узме 
да ради под садашњим приликама посао, који je 
радио пре рата, na he видетп колпка je разлика. Још 
je neha разлпка за рад државе и поједиппх држав- 
них устапова. Ha сваком кораку, господо, наилази 
се у раду na велпке сметње, које произлазе пз са- 
дашње ситуацпје, док су средства за рад слабија од 
оппх којима ое у редовшш приликама располагало. 
Међу замеркама, које су учињепе, пма једна чисто 
иолитвчка, коју je г. послапик IIIerBnh учинио, a то 
je: да влада nnje дала исцрпап извештај o политич- 
кој ситуапији. 

Ja не зпам да лп су и друга господа послапици 
пстога мишљења. Ако су истога мишљења, и ако 
нису довољпо обавештепп, имају права да подпесу 
пнтерпелацију. Свака пптерпелација може да иза- 
зове дискуспју и обавсштење које желе, a парочито 
ona у погледу полптике владе. 

У колико je мепи позпато, господо, мало je када 
било у нашем парламепту толико иптерпелацпја и 
иитаља, и мало се када толико дискутовало no п.пма. 
колико je то сада случај. 
Што се мепе личпо тпче, ja скгурно ne спадам 

у ред опих, који су у своме раду мало говорили. 
Ириродом посла свога био сам ирипуђеп да доота 
често говорим, a кад дође буџет na дискусију, опда 
heMO ca свима детаљима фипапспјскс полптпке упо- 
знагш и о њута, днскутовати. 

Има још пеколпко замерака na које морам да се 
осврпем. Једпа велпка замјерка учпп>епа Je на рад 
Мопополске Управе. Taj рад пзазвао je оштру осуду 
извесинх пародиих послапика, a Ввкн се чуде што 
Миппстар Фшшпснја ne предузима пишта да се та- 
квом рђавом раду плц пераду Мопополске Управе 
стапе na пут. Међутим, господо, Мопополској Упра- 
ви може се замерити само за ono, што ona пије ура- 
дила, a било je у њвној власти да уради. Какви се 
конкретин случајевп, господо паводе за Моиополсл^у 
Управу, да пијс ппшта урадила, што je било у ње- 
uoj властп да урадп.. Главие су замерке nrro пема 
довољпо артикала мопополских н nito су воома 
скупп. Међутпм, господо, чак и онн предмети name 
иотрошње су сада скупп којих je увек било у изо- 
биЛ)у и који ^у у нашнм крајевима увек били јеф- 
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тини. Узмите ма који гфедмет, који смо имали пре 
рата у великој количини и који смо моглн извозити 
у друге земље, na je сада оскудица у целој земљи и 
цене су услед тога веома велике. Кад се сви земаљ- 
ски производи продају no високим ценама и кад се 
натеже са њиховим количинама, не може се захте- 
вати да извесни предмети,   за које je   Монополска 
Управа упућена на довоз са стране, не буду скуп- 
љи но што су раније били, кад се ван нас утврђују 
и цене тих предмета и трошкови њихова превоза до 
наше границе. Да се задржим, господо, на три главна 
артикла Монополске Управе. И иначе бих o томе мо- 
рао говорити, j ep има више инхерпелација и питања 
o раду Монополске Управе, na једном мора диску- 
сија o томе   ддћи на дневни ред.   Узмпмо,   дакле, 
три најважнија артикла/која   Монополска Управа 
има да набави, a то су; со, дуван и петролеум. Го- 
сподо, ми смо приликом уласка у земљу распола- 
гали са приличном количином соли у Солуну. Сем 
тога имали смо резерве од близу 17.000 тона у Би- 
зерти. TOM сољу из Солуна снабдевала се Јужна Ср- 
бија и крајеви, до којпх железница може од Солуна 
доћи. Може се pehn, да у погледу   соли и   петро- 
леума, онп крајеви, до којих je железница допрла, 
иису трпели оскудицу.   У погледу других крајева, 
господо, рудници, које имамо у Креки и Босни, нису 

. довољни и ми смо били упућени на довоз са стране 
одакле тога довоза може   бити.   A свн који су се 
трговшшм бавили у садашњим   приликама   знају, 
колико je тешко дотурити до иаше границе робу на- 
бављепу na страпи. Ннје тачно, да нисам видео са 
какшш тешкоћама има Мопополска Управа да се 
бо^и, поставно сам крајем прошле годипе нов Управ- 
iin Одбор, од стручпих   људи у   којима   Народио 
Представпиштво може имати поверење и мислим да 
га има. Све могуће изворе, одакле би се со могла на- 
бавпти, Мопополска Управа гледала je да искористи 
н ja мислим, да he се за кратко време до1ш до по- 
вољиог резултата у томе погледу. За ону оо у Ту- 
нису већ више од две године, не само Мопополска 
Управа него и влада чинила je све могуће иапоре. 
да се дође до бродова, да се та со препесе пре у Со- 
лун, a сада у   Дубровпик и   Ријеку.   Господо,   ви 
зиате, да су свн бродови   реквнрирапи.   Ми смо од 
'1'ралцуске, затим од Италије и од Енгаеске тражили 
бродове и апсолутпо их нисмо могли добити; По- 
кушало се приватно од Грка, и није се могло добити, 
иокушало се пз    Шпаиије, nuje се могло    добити. 
(Један глас: хвала савезпицима).   Хвала,   господо, 
саисапицима, јер ми знамо врло добро, у каквој je 
ситуацнји била трговачка морпарида и можемо им 
бити захвални за ono, што су у погледу npenoca за 
нас учииили.    Лли, господо, и они су имали сада 
страховитих тешкоћа, са   којнма су требали да се 
боре, a нарочито велика 'je опаоност била у Средо- 

земном мору, где су Француска и Италија половину 
својих трговачкпх бродова изгубиле од сумарена, a 
међутим, имали су много више преноса да изврше 
no upe рата. Сад су у погледу пабавке соли закљу- 
чепе погодбе са Енглеском за 6000 тона, са Египтом 
3500 тона и са Немачком 8000 вагопа. Ta со из Не- 
мачке треба ускоро да дође. Има још соли у Руму- 
нијн, али са дозволом те соли из Румупије наилази 
се na велике тешкоће. Пре свега Румупија тражи да 
папш возови иду до самога рудпика и тражи да се 
наш угаљ употреби за ложење тих возова. И то je 
све урађено, али ипак се наилази na велике теш- 
коће, јер je саобраћај у Румунији, a парочито у 
Трапсилванији пеуређен. Нарочито пам травсил- 
ванска влада прави сметње. Али ja се падам, да ће 
се са овим закљученим погодбама омогућити снаб- 
девање сољу, a обећала пам je и међусавезничка 
мисија за равитирање земаља бнвше Аустро-Угар- 
ске два брода за пренос соли из Туписа. 

У погледу дувана никоме није стало толико до 
продаје дувапа, колико je стало Мпнистру Фипан- 
сија. To je Мипистру Финапсија један од главних 
прихода. Али, господо, при улазу у пашу земљу 
могли смо искористити само мале количипе, које смо 
могли ставити потрошачима на располо/кење. Са 
стране се могло врло мало добити, могло се добити 
само ono, што смо зашвучили у Грчкој, у Солупу, 
што се и дан дапашњи троши. Међутим, прошлого- 
дпшњег дувана, који треба ове годипе да се изнесе 
na продају, има довољпо. Mn ћемо за кратко време 
•од прошлогодпшње бербе имати na расположењу се- 
дам и no милио"а килограма дувана, a то he бнтп 
довољпо за нашу лотрошњу. 

Ua петролеумом ствар стоји овако: петролеумом 
из Солува снабдева се цела Јужна Србија, докле воз 
доппре. Закључепа je погодба у Америци за испо- 
руку 800.000 каптп петролеума, a то je довољпо за 
пашу целокупну   потрошњу.    Бродови натоварени 
тпм петролеумом су na путу и сваког дапа се оче- 
кује na Рпјеци да стпгпе прва Еоличина петролеја. 
Иотролеум, господо, из Румуиије није се могао na- 
бадити. Румуњи могу да нам лиферују со, петролеум 
na .шцу места, алп зато   треба имати   цпстерпе за 
iilienoc и судове у којима he се после пегролеум ли- 
феровати потрошачима. To Румупнја пема да нам 
да, a и ми тога немамо. Ми смо дакле за сад нскљу- 
'iniio yiiyhcnH na америкапску   пропзводњу.    Али 
господа, која су живела   за време рата у савезнцч- 
KiiM земљама,    могла су   копстатовати   колика je 
orpoMiia оскудица за време   рата   била у дувану и 
IH тролсуму у Фраицуској п Пталији. Где сте могли 
у Француској и Италији купитн Behy количнну ne- 
тролеума? Са највећим тешкоћама могли сте купити 
пола киле. Господо, песумњпво je. да ми neh сада у 
погледу дувана стојнмо боље nerc Француска и Ита- 

кв 
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■ inja за све времс рата и ако су оне много мање 
биле аоремећене, n ако су расдолагале и расиол;гл,\ 
много сигурнијим средствима за снабдерањс него ми. 

Нма jom једна друга замерка, на којој мо])ам да 
ее задрјжим. Један господин аосланнк je сп^менуо; 
Есако Динари иалају стога што валутио питање није 
решено. Палутио шггаље Je Једна пажиа ствар, и 
чим 6е у погледу њега учини каква примедба ja сам 
готов да, дам Народиом Представништву сва потреб- 
на обалештења. Пада&е данара и решба>е валутног 
иитања немају ншсакве везе једно с другим. To су 
сасвим две разне стбари, a да су pajate^He то нај- 
боље доказује оаш та оролност, mio. лаш лииар 
пада. Никаквих раалога иа.јутних нема да nam ди- 
нар има маи>у вредност од франдЈ^ког франка, on 
пи чш требао да вшпе вреди. Am зашто nam динар 
чада? Пада због опог ошпте iK.i^.iiaio)' еконоШЈКОг за- 
кона понуде u трааЉе. Сваки онај пр^дмет, I;OJH се 
више тра-.ки и.гму цена сжаче, a који се вшпе нуди 
it.e.Mv цена у tpjTKKO иада. A франак се сад оволкво 
тра-кл .laio. iino имамо велику потребу за увозом, 
a мвђутим nama je пршцх-да мртва. нема изђоза, 
који се купујр у динарима, na зато нема увоза счра- 
нога новда. Нема дакле тража^ дииара. нити по- 
нуде страног повца, већ само постојп тражљ^ овога. 
iiam onaj npiiMi'p ca Грчком најбоље дрказује, да хе 
ДВа ствари т^мају иикаинс везе. Готодпи тк laiiin: 
će згражава, na каже, зар nam динар да буде горе 
од пропалс грчке драхме? MiiiviiiM фш никаквог 
разлога за згр^авање и гооподии [1.ос1ланик тр8ба.да 
зна и француска франал и енглеска фуита за време 
рата нзгубила ј€ 6д своје вредкостн према прбиалоЈ 
грчкој драхми. {МИЛУТт СТЉОЈЕВИЋ: енше- 
ска Фупта нијг никад губида од свОје вредноств 
ирема rp4i;oj драхмп). Menil je та ствар боље im- 
иата uerb госиодину послаиику, јер ja сам као Mn- 

iuK-iap Финансија Краљешне Србије на Крфу пмао 
да куиујсм фунтб за драхмг. Пигдс- ГбСПОДО, ва- 
лутни односи нису били гако уређен^ као у Енгле- 
cifoj, ис постоји тамо принудаи i;ypr тога. што ен- 
iMcri.i' фунте имајх довол.ио златнот покрића. Ме- 
ђутим у ГрчКОЈ иостоји пјИвшуДНЛ курс, na ииак 
грчке драхме вредиле су више нбго енглеске фукте. 
jep док се je фуита стерлинга џре разд; аррдавала 
аа 25 драхма 0 is иара, за време рата ja, продајући 
фунте стерлшга, нисам могао вшпе добети од 24 
драхмо п 50 ДО 60 иара. Ila ima je разлог томс? Раз- 
лог ie врло прост; за то што су Внглвзима драхлм 
биле по(грвбне и овл су куповали драХме да би iuia- 
ћали своју вбјокЈ у Солуну   и грчке   трацспо^тне 
бродош'. МеђуПШ   Грцима  су   мпого   ман.с иплс  ио- 
требие фу^нте ртерлинга jiep изврза из Внгдес^е \ 
Грчку није ротово ви 6i)uib, тако да Грнп нису пмалп 
потребе да купују фунте стерлинт. 

Допусгиге ми, господо, да се opfepHeii joiu ћџ 
три мање BavK'iic замерке, али које ćy могле да оставо 
изв^стан утисак у Народиом Иредставништву«! Је- 
даи гогподпи iiociaimi; упра^ио je питање на MCIH

1
. 

nna je држава предузела да они благајиици и ру- 
ваовд државних каса. који нису поЛожили иовац 

u рачунс. те рачуне положе^. Реклр би се, као да 
више мање сри благајниди нису пол-.тлсилп рачуис 
u нор.ад и да мишктар финаиснја није пишта про- 
дуиео да се до тих рачуна дође^ Међутим. госпо, 
u ако je евакуација вршела иод аа./гежим прплп- 
кама u ако су iraora илагајницп бпли принуђени да 
na врат на ноо оставл>ају сбоје вароши, ипак од -i!) 
окружаих благајнпка н.их i I ииисли ру све књиге 
и еав иовац из земље и аоложшш још на Крфу ис- 
џравне рачуне.   Петорица н>иа ^звели су само из- 

«не Kilam-, двојпда нису нзнзелв mi квкиге ип ио- 
вац; učio су опали у ^мљн, a један je погииуо у 
Ллбаипјл. Господо. код таквог стаи.а стварл, ja ми- 
'•лим да су iiaiiui илагајипци у DI'POMHOJ већини учи- 
иили ono mio нм je дужност na.iara.ia учппитн. Joni 
ДОК омо били у Скадру. ми СМО врло 'Лрого тражили 
од наишх благајника да поднесу одлах рачуне. 
ипа су изпслл и-да cajB новац одмах иредаду. гГо се, 
гоедодо, ради и дапао n чим буде могућиости. биће 
утврђено ai;o u до кога има ttaitBa одговорности у 
томе погледу. 

Има. једна ситНа замерка, алп карактсристичиа. 
Један господид посланик uamao je да бвако веМки 
Дефицит мора да буд^ кад г-оспода шШИСтри iiMajv 
аутомсбилг. Чак je казао и једну иетачиосх да и 
писарв мшшСтарства имају аухомобилб. Господо, 
било je очекивкљ да. садћ у овоме новоме д65у 
када смо створили једну велику државу, аредамо 
забораву (IIID вроме из наше прошлоетп јкада су се 
читаве редаице скулштансре трат^ле дис^усијаш с 
MUiiiu;Tap(4;iiM. фијаЈЈгрим,!. i lama je ,Ц)-,кава, хва i.i 
Вогу, велика a аугомобили иису баш тако скуии: 
чак су трлико јефтрш да нх могу оабаЈз^тв инду- 
стријалди и трговци која су цање богати него из- 
веона гогиода иаррдЉа аослалицв. 11 онда je, госпо- 
до, араво да једаи MUiiiKTaii иапит КраЉ( BCTBa м-оже 
иматн евој аутомибил. 

■ Замерака je i;ao jtaro рекох било доста. Али. m- 
СДОДО, у Оврј диосусији  mije ислакиут    једаи факг 
који се ne може оспорити, jep je ту пред вама. Није 
нсЈакнуто, да. ое под садашш цриликама, ов onai.f 
иедоврљно ррганизованом администрацијом, итп; 
r.eh сада могао да поднесе детаљан предлог зааона 
o држазном ^ђ^ту за цело Краљевсгво. Замврад t;,\ 
Miimeiic и вероватнр lu' o иитц jom и laime. Којем 
Се буџету, нзрађеном у редошшм приликама т- 
чнпс замврке? Али. гослшдо. тај (J)ai;r mio веђ даиаг 
чмамо јгдац  предлог закона o буџ«ту  представл.а 
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јсдпу нссумцлпл- добнт. један неоспорци налреда^, 
којц се не може и не сме порећн. (Одобраваље и 
пљескање). 

П p е д с е д и и к  др. ДРАГ. М. ИАВЛОВИЂ: - 
ihin реч liu.iHM Букшег. 

ВИЛИМ БУКШЕГ: — Ja, госиодо, не оих узеО 
реч у овој прорачуиској дебати већ с обзир-ом п пато. 
iino jo naui клуб у опште био одредио једнога го- 
воринка. Koju би учссишвао у овој •расправи. Али 
je г. Миниотар Цредседкик иза говора мога вартиј- 
скога друга г. Кристана устао и нродбацио другу 
КрВЕСтану и његовпм лартијским друговима, дакле 
iiči.\ia, да у овој дебати o рачуигком провичоријуму 
ипструирамо. 

■Ta међутпм Морам коистатирати. даг и ако говор 
мога друга Кристана у својој форми могуће није 
био пријатаи за гдек-ога, шхак су41знета факта, која 
<:У TOKOM целе дебате само још потенцирана и поја- 
чаиа. Цела je дебата скреиула други.м правцеи и 
она се иије развијала у полптичко.дг правцу зато. 
што од -стране владе и референата у отшие није дат 
никакав правац, јер влада нема никаквог курса. 
Овака прорачунска дебата je par exelence политичка 
дсбата, a т-ога, овога пута: пема јер мпнистарство 
нема евога јединственог политичког циља, правца и 
иогледа, (Од кгране ооцизалистичке групе: Тако je!) 

Код министарства, које je састављено у ошпте иа 
ирилике у којпма сад живимо, ja држим да je не- 
оправдало кад je министар председпш; устао и 
up; бацио ^оме другу иачин, којпм je говорио и д.1 
се са оннм што je говорио и изиосио хтело да об- 
струир'4. Ja морам обратно констатирати да je госио- 
дии министар председиик лреко факата крјн 6у нзт 
iiomciiii iiaupocTo склпзиуо. 

Ja држим да je зада^а, дужност свих народних 
иослаиика. утгозоравати владу на недостатке. (Чуј? 
се: Тако je!) којн cjfe опажају v јавном и иулом на- 
iiioM господарственом живоТу; п да je мрј друт кае 
г и.тали послаппци који су Ива ttera тг.ирили. иа- 
просто испуи.авао своју дужност. 

Хоћу још на једио да се обазрем, a TO je na речи 
r. Сушника који je јуче завршио дебату. 

Г. Супппп; се naiuao попукан. да нама порече 
и.приотизам. с обзиром na TO, штр смо изјавили дм 
пс h€MO i. i;ir;mi за бве три дг.аиаогтиие. Ми нисмо у. 
иатрпотл-му викада дицчтирали, јер омо сматралп 
да ono IHTO члнимо, MiiiniiMO само no нашој аростој 
грађанској дужиогт. (Одобравање код соцдалнрт.) 
Хли до;а;пл1П(', ГОСПОЦо, ja појтчсм морални квали- 
гет рос.поде иа југославбнског клуба., ha   пам   деде 
лек^ије o  иатЈшопмму. ц тб  господа,   Kola  су  до' 
г.цг,. |ч.д. све радпли за Аустрију, a up&np варод- 
арг ујодпи-си.а те крја би данас требала да iiiyre'o 

идтриотизму, a то тпм више. што један велш;и део 
њих носи кривљу за оно. што се деснло иа корушној 
ivpHTopiiju. A зиачајно je то пстицање иатриотизма, 
кад рдмах после т-ога дође велика лпстииа рачуиа. 
како Се та1-;ав патриотизам има нлатити. (Одобра- 
пањо код ооцпалиста.)  . 

U редседник др. ДРАГ. М. ПАВЈОВИЋ:- 
Ре? и.ма. председнвж миниетароког савета. 

И p е д с е д н и к M и н и ст a p с к o г С.а в е х a 
(ГОЈАН ПРОТИЋ: — Да je ова дискусија. господо, 
i кренула са свога правца, то показују и ове иразне 
i луие овде. To je сасвим јасно, алп гштање je: ко je 
'a то скретање кркв? Ja сам чуо г. Букшега и могу 
рећи само то, да он никакав стваран одговор иа рној 
KITO сам ja казао, није дао. 

Ире свега, господо, ово пије прорачулска дебата. 
него je дредлог o дванаестинама. Прорачунска, je 
.('•бата, кад се говори o прорачуну, кад се говори o 
буџету, a кад се говори o дванаестниама. опда се 
овакви говори пвкад не д]);ке, бар у колико мој« 
аарламентарно нскуство то зна и може да носведочи 
са искуством свнх других иарламепата. Говори од 
2 гата. у којпма се третира целокуппа владнна по- 
литика и у којима се третирају послови свих ресора. 
иикад се у дебати o дванаестшшма нс држс, и то je 
разлог, зашто сам ja оставио без одговора оно, шта 
je г. Кристан говори-о, не упуштајући се у детаље, a 
не TU што сам ja хтео да избетнем и склИзнем преко 
тнх факата, Kao што г. Букшег мислп некаво, да ј? 
луховито Kasao. Ja сам још одмах рекао и предвидео 
m: AKO MU будемо одговорили na ово. што се иама у 
таквим говорима каже, m\ ову дискусију мора да 
водимо 15, 20. na и месец дана, a ако не одговорпмо, 
опда he иам се рећи оно, UITO je г. Букшег сад казао, 
да см-о склизпулн и He одговај^а.мо. Ja сам, господо; 

одмах рекао, да 'J'O mije лојална борба, иити парла- 
ментарна дпскусија, И да се тако у иарламеиту не 
ради. He трсба и не омр се једна етрана етавити у 
iHKioii.aj. да мо^а nm ћутатц u/ni ' иарламеитарну 
дрскусију у недогЛед развијатлк a гоопода су то ра- 
дила и нас ставила у тај иоложај na мисЈшм да сам 
у иошуиомг ираву за оно, што сам рекао у првом 
говору. 

II рсдгсд и п i; др. ДРАГ, М. ПАВЈОВИЋ: - 
1V4 има, r. Мехмед Спахо. 

Др. МЕХМЕД СПАХО: Госдодо аосланици^ Јг1 

се не М1м-у сложцти иотиуио p оппм. што Je малонас 
lipnje рекао г. Шгаистар Цредоедник, да се код пре- 
треса o дваиасстииама ne сме i;piiTni;<n!aiTi рад владе. 
Од nac ое тражи Да одобримо дванаестине за три 
чпчаџ!. порсд uiiora ШТо СМО ОДОбр.ИЛИ udi за ДВа Me- 
cena, 'i'pn месбца влада je радилаћ^, основу кредата, 
те je иитање, кад ћемв доћл до редовв[ог буџетског 
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претреса, и баш стога ja држим, да je добро, кад већ 
претресамо дванаестпие за S месеца. да говоримо и o 
раду владкном. Ми морамо o томе говорити још из 
једнога разлога. јер би/хтели да дамо прилике влади, 
да до буџетског претреса исправи оно, што би се 
дало исправитп, a што можда нп интепцијама саме 
владе не одговара. 

Само у два правца хтео би да се дотакнем бу- 
џета. Ja држим, да ово Народпо Представништво ду- 
гује особиту захвалност г. Министру Финанција, 
што нам je уопће буџет поднео, и макар у површ- 
ннм цифрама н несигурппм водацима представио, 
како наше фпнанцијске прилнке стоје. Ja држим, да 
у оваквим приликама, у каквнм се ми сада нала- 
зимо, то ннје била лака дулсност тим пре, што je 
наше ново Краљевство састављено из толико тери- 
торија, које су чинила посебна финанцијска по- 
ДРУчЈа или делове посебннх фннанцијских подру- 
чја. У другом правцу хтео би да се осврнем на оно, 
тшо je рекао г. Минпстар Фпнанција o потребама 
појединих делова нашега новог Краљевства. И ja 
не тражпм, да се за све делове нашега краљевства 
установе једнаке потребе и дасе свакоме да и јед- 
нак део. Нека се троши свуда колико коме треба, али 
се потребе за поједине делове морају свуда no јед- 
наким начелима одређивати. Ja чујем да у поједи- 
.чим крајевима нашега краљевства плаће државних 
службеника нису потпуно једнаке. Ja сам на пр. 
чуо, да се доиста у Словенији — не знам да ли сам 
тачпо информиран — чиновннцима више плаћа него 
у Босни и Херцеговнни п ако ми у Боснн и Херце- 
говпиц пмадемо исти аустријски систем плаћа. Нека 
буде сваки чиновник, свакц јавнп званичиик у чи- 
тавом нашем краљевству потпуио једнак. Нека. се 
чиповнпчки положај барем онђе. гдје .Je то сада мо- 
гуће, потпуно изједначи. 
Што се тиче самога рада владе, то би се хтио 

дотаћи питања нашег унутарљег дрлсавног уређеља, 
напосе прилпка у Боснн и Херцеговшти. У нас се 
много расправљало у јавности o ^ашем унутарњем 
друкавном уређељу. Ha та питан.а стварале су се 
кризе у партијама и влади, али позитивног рада у 
том погледу нисмо могли да виднмо, барем у оној 
мјери ne, коју би требали очекивати. Влада стојп 
већ no свом саставу na посве пептралисгичком npo- 
граму, али власт покрајпнскпх влада je толика, ко- 
лпка можда не би требала да буде nn онда, кад би 
иаше Јфаљевство било потпупо аутопомистички ур^- 
ђепо. Moh покрајппске владе у Сарајеву je већа 
него je икада могла бптп. И ja hy, да то докажем. 
ппг.сгги само ш-кочико ирпмјера. Ми смо овдје рас- 
арављади o закону o киријама у раиијој краље- 
mimi Србији, a влада je у Сарајеву то питање миого 
једаорхавније ријешила. Ona није питала, да ли та 

ствар спада у компетепцију овог парламента или 
мгашстарства, ona папросто пздаје паредбу и њоме 
рјешава то питање. Или један други прнмјер: Пред- 
ставппци радника тражили су да се уведе осамсатнн 
рад, да се даде држдвпа помоћ радпицнма кад су 
без своје кривље остали беспослепн, и влада то nn- 
таље опет рпјешава наредбенпм путем, и то наравно 
може да вриједи само за једап дпо нашег краљев- 
ства. И ja сам заговарач свих соцпјално-политпчкпх 
захтјева, али се одлучпо протнвпм тому, да се та- 
кова питаља ријешавају терпторвјално. Одакле до- 
лази босанска влада да увађа осмочасовни рад у 
Босни и Херцеговинп, кад у раннјој Србији гдје 
владају од прилпке једнаке прилике, мора да се 
више ради. Ако се у Боснн не смије више радпти, a 
у једном другом крају наше државе може, куда 
ћемо онда доћи? Онда he једно подузеће у Босни 
морати пропасти, док he оно у друшм крајевнма ра- 
сти, јербо има више радног времена. Ja не знам да 
ли за то знаде краљевска влада, алп сам тек сма- 
трао за дужност да то споменем. 

Још једно таково шггање. Прије два три дана 
'iiniio сам у »Самоуправи«, да je босанска влада на 
своју руку одредила изгон странаца из Босне и 
Херцеговине, не обавијестившц o томе краљевску 
владу. И она je почела да то врло драконским мје- 
рама проводи. He упуштајући се у мериторно пре- 
тресање овога пнтања, да ли je то опортуно или не, 
држпм, да такво једно питање може да ријепиа 
само влада у Београду. Одакле долази Сарајевска 
влада да рпјешава такво питање, које може да по- 
ремети и међународнп одношај, И док на једној 
страни сарајевска влада себи прпсваја толику 
власт, дотле на другој страни не показује воље д* 
ради оно, што би била њезпна дужност. 

Ви сте, господо, можда из повила, интерпвла- 
ција и упита разабралп, да у Босни н Херцеговини 
јавна безбедноот није још у онолпкој мерц осигу- 
рана, како би се могло очекивати после 7 месеци, од 
како се обрааовала крад>евска влада и откад joj je 
дата могућвост, да ту безбедност оснгура. Ja сам 
подпно у тој ствари интерпелацију и доказао, да 
мало који дан прође, да мпрпи грађани од којека- 
I;HIIX разбојннка не бнвају нападани, убпјани и 
опљачкаии, a на жалост и обесчашћени. To je, што 
нас највише боли. Из упита, који je посланнк Сврзо 
подпио, могли сте чути, како се je страшан слут1ај 
догодио у непосредној близини Сарајева. (Др. ЊЕ- 
ЖИЋ: To je један случај.) Ja hy вам прочитати сто 
случајева. у задава четпри мјесеца. (Један глас: Ти 
су UCTO тако истинити као onaj Чаушевићев.) За- 
јсдно ћемо ићи, да их извидимо na лице мјеста. (Др. 
БОГОЈЕВИЋ: To су препрнчавап.а.) Ja, господо, 
сматрам, да претрес ових двапаестина није зато, да 



би овдје износио за ово доказе. Ja ћу имати при- 
лике, да o том говорим, кад се буде расправљало o 
интерпелацији, и ja ћу господи, која хоће да то 
обескријепе, изнијети врло јаке доказе за моју 
тврдњу. 

Господо, ja би хтио, да се дотакнем једног пи- 
таља, које за нас у Босни игра особиту улогу, a то 
je просвјетно питање. Политика аустријске владе у 
Босни била je нарочито што се тиче школства, упе- 
рена против Муслимана. Читава наша села остала 
су потпуно без школа. Разлози су за то били у једну 
руку, што je влада протежирала католике у сваком 
погледу, a у другу руку, што je из политичких раз- 
лога, да би направила конкуренцију српским ауто- 
номним школама, отварала у српским мјестима др- 
лсавне школе. Тако je читав школски буџет трошен 
на школе у католичким и православним селнма, 
док су Муслимани остали без школа. Треба погле- 
дати поједине котареве и сравнптп број школа, гдје 
живе претежно Муслимани. с бројем школа, гдје 
живе православни и католици. Ових дана je донио 
један овдашњи дневник биљешку једног сарајевског 
листа o стању писмености у Босни и Херцеговини, 
нарочито код Муслимана, гдје се износе врло 
страшне цифре. Ja сам господина минисгра про- 
свјете упозорио на врло рђаво стање у том погледу 
и молио га, да том питању обрати своју пажњу. Ja 
читам ових дана да ое чокреће питање трећег na чак 
и четвртог Јчншерзитета, a ппсменост у неким кра- 
јевпма наше државе стоји тако страшно, да би нама 
било много симпатичппје, кад би чнтали, да he се 
оснивати много већи број осиовннх школа, a не уни- 
верзитета. Ми имамо два универзитета, и то je др- 
/ким доста у толико вшпе, кад има крајева у др ■ 
жави, гдје има 99 посто непнсмених. (Др. ЛОНЧАР: 
Ми требамо и једно и друго. Др. КУКОВЕЦ: Једпо 
не искључује друго.) Ja мислим, да два уннверзи- 
тета могу потпуно задовољити 12 до 14 милијона 
стаповника. Страшна je чињеница, да има крајева 
са 99 посто неписмених, зато тим крајевнма треба 
омогућити, да полазе школу. (Др. КУКОВЕЦ: Ми 
требамо и једно и друго.) Ja видим, да се o другим 
питањима говори, a o овом не. 

Још би хио да проговорпм и o прехрани у нашој 
земљи. Снабдијевање брашном у Boemi и Херцего- 
внни, захваљујући издашној помоћи Америке н из- 
дашном довозу жита из Војвод1гае, сада je врло по- 
вољно, повољније него и у једпој ратној годпни, али 
je онабдевање са шећером испод сваке хфитике. 
Главни град Сарајево, a да и не говоримо o друпш 
местима, мссецпмп не виде inehepa. Јавпа апрови- 
визација пије се достарала да становннштво снабде 
шећером, дојс у исто време поједиип трговци слобо- 
дно тргују са шећером, продавајући га, наравно, no 
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врло скупу цену. У Броду, код једне фирме, добија 
се шећер увек, али наравно no скупу цену, док се у 
Сарајеву, a o другим местима да и ne говорим, са 
врло тешком муком може добити. Наш уред за npe- 
храну, који треба да се брипе o спабдевању станов- 
ннштва, претворио се у сасвим пешто друго: On je 
отпочео да пздаје извознице. Taj јеуред затекао 
две ствари старог пропалог цриожутог режима, na 
којп се ми толико љутимо: затекао je ограничење у 
промету са содом и шпиритом, и то му je врло добро 
дошло. On je та огранпчења задрн^ао без обзира 
na то, што се то сада противи решењу Мипистарског 
(^авета o слободпој трговинп. Почео je да издаје те 
извозпице својим људима под изговором, да су опи 
пострадали у рату и остали без свога редовпога по- 
сла. Te извозппце представљале су често вредност 
од 20, 50, 100, na чак и 250 хиљада крупа. Ja ne ћу 
тим питањем onmnpno да се бавим, али само хоћу 
то да истакнем n да тражим ono, што тражи и читава 
јавпост у Боспи и Херцеговипи без разлике партпј- 
ских уверења, na име': да се објаве листе опих, који 
су ту помоћ добнјали. Taj je захтев оправдан и, ако 
ми доиста живимо у демократско доба, имамо права 
тражити од оних, који су добили власт од парода, 
да положе рачун пароду. 

Ну ja осим тога држим да пије згодан onaj на- 
чип, који je босапска влада усвојила за помагање 
пострадалпх у рату. Ja hy вазда гласати за- предлог, 
који иде затим, да се исправе пеправде, које je рат 
naneo поједипцима и да се да пакпада за претрп- 
љепе штете у рату. Али држим да и ту треба посту- 
пати no неком правилу и систему, a ne да то пита- 
ње поједннцп решавају no својој слободпој увнђав- 
пости. Допесимо закон o помоћи пострадалим у 
рату и постарајмо се да пађемо средства за то, na 
опда и да дамо свакоме онолико, колпко je стварпо 
претрпео, илн колико то закон одређује, или колпко 
нам фипансијско стање допушта. Ja сам недавно 
чнтао у новипама, да су овакве извозпице добијалп 
људп, који располажу капиталом од no 200 хиљада 
крупа, a ja, међутим, знам, да у Боспи и Херцего- 
вшш има преко 100 хиљада људи, који кад су до- 
шлп из војске, заробљенуштва или затвора, пису 
имали ни прву вечеру да се њоме нахрапе. Зар 
je то лепо, да се ове извозниде дају људима, који 
располажу капиталом од no 200 хиљада крупа, a не 
оиима, који немају пи прве вечере? Против оваквог 
рада rosope не само човечански, иего и сви други 
разлози. Ja знам, na пример, да je једап лечвнк, 
којц стоји врло добро, добио извозницј' na 10 Ba- 
rona шећера под ограничељем, да их прода у своме 
родноме месту. Алп од тих 10 вагопа, он je допео 
тамо само један, и продао га уз   двосруку депу, a 
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остале иијс mi довео, (Један глас: Довро je трн ва* 
гона.) 

Нама се, господо, иредбјЕи^ује неки вврски 
сепаражизам, нарочиго гтрапци. којој ja ирииа- 
дам [гредбацује се у јашшсти. да je основала на јед- 
ној уској бази. Ja, господо. иисам за таква бргани- 
аовања, алн су иас ирплике присилиле na то и кад 
ии ми ншлазилн код свадога иа онакав приЈем, ка- 
кав смо iiam.ui код name браће у Србији, ja мпглим 
да ие fin дошло лп овакових органпзација. Ja hy и 
уверим господу. којнма пнсу пожате прилике, у ко- 
јпма Mu -/KiiiuiMo у Воени. тпигти hy само два при- 
мјера — a таквих имаде и mune - вд којпх he вид?ти 
n разуметЉ, да смо се морали орга^изовати. Војна 
обласх одредила je na ^жност у Брчко цосшоруч- 
miKa Фехима Мусакадпћа. On je био у пбчетку 
овога рата у аусријској војсци али je na фропту ире- 
бегао и пријавио се као добровољац, у српскоЈ 
војсци борно се na допручком и солунском фроптх. 
где се одликовао тако, да je добио највећн краљев- 
ски ред. Кад je дошао у Брчко, одмах по љеговом 
допаску пеколпко дравославних грађапа одас 
je дспутацпју, да протестује против тога, што je on 
тамо дошао. (Чујс се; И мн смо протестовали.) Ja 
морам с особшпм задовољством да споменем да je 
■гузлански лпст »Ослобођешв« чнм je дознао за ову 
дшутадију, псту осуДио, али сам сматрао за по- 
гребно да сломенем какве се стиарп дешавају код 
вас. У Грачаници je имвнован за cpeckor начелника 
Ахмед Bopnli. Један миран и радин човек, који 
пемл Hiii;ai;i!iix погрстака na и прохпи ihora се дпгло 
православно г^ађансво n шлило се, штоје on na raj 

■кај доведеп. Босанрка влада на захт^ев право- 
славног грађанства прсмсшта овога човека у Маглај, 
KOJU je у пепосродпој близини тога места. (Чује се: 
llnjc баш.тако тачно.) Тачно je. 

Председппк  др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
Милпм   господЈше   послаппчс ве удаљавајте ов од 
прсдхгета. 

МВХМЕД СПАХО (ластавља): ■ Због namer 
иавашжот аоложаја, n бзбнљности време*на у aoiifl 
SEHBmio, те да влади дадпем врилпке, да до буџет- 
(;ког претјкм-а, ono, mro оам говорно. исправи, ja \\\ 
глагати за пре (ложене ирвдите. 

11 P с д с f д n n i;  др. ДРАТ. M. ПАВЛОВПТ,: 
Пма роч г. др, Boja MapniiKOBiih. 

Др. Ho.liK'.'IAIl МЛРИШОВИЋ: - Господо. 
Ka i je рићина финансијсвог одбора решила да пред- 
ло>1.'!1 Иародпом Предсхавнишгву усвај^ље овеех 
6yi,icTC!nix дпатимтппа. сматрала ji'. да je сенералпа 
;i,i'riara o oviirTChiiM дванаеошналга овако како je 
nobi'iia потпупо ввлшпца. Mu смо прошлога пута 
ирилпком дсиагс o буџстским диатиттјиама. ВОДИЛЕ 

једпу пми-ралпу дебату, али ja вас молпм да се се- 
тпте прво, да je дебата бнла заистал геператпа де- 
бата n да je само имала за ^алатак да о< ветли чт- 
налсијеку сшуацију, и друго. да je то била ирва 
орилкка, када емо ми могли говорити o фнианси- 
јама namera Краљевства, п да je ono тражбњ'е-два- 
иаестдна — пошто nnje био поднст предаОл буџета 
Иарашом Иредставпиттиу. — било у стварн траже- 
ње једиог ванредног кредиа, н онда je та генералпа 
дебата пмала смпсла. 

С»ада се пама уа предлог o буџетскнм дг.апаести- 
пама подпосц у исто доба u предЛОГ буџета. Према 
томс ona дебата o цвлокупној полнтпцп владттој. 
е управппм приликама у земл>п, o финапснјској си- 
■гуацпји namera Кралзе]5ства ir o фипапепјгкој no- 
лптпци владе п г. Минлстра Фгшансвја, која има 
да се води приликбм претреса. буџета, не може се 
н. Minu сад. кад смо ми за њу непрпправнп. кад 
нисмо пмалп шрплпко да све што треба проучимо. 
Господо: ja сам no дужности блпзу двадесет година 
морао да ее бавпм финансијскпм стањем у нашој 
лемл.и. у краљевнпи Србији. Ja изјављуј^м, да бих 
бпо потпуно непрнправан, да примам сад, Још, ге- 
нералну дебату o предлогу буџета. којц je поднео 
г. Министар Фипапспја. Himr смо ми-то проучили 
у фшшпспјском одбору, нптп смо чули г. Миипстра 
(l4iiiaiieiija. нити смо ми чули остале господу ми- 
ппстре no п.пховпм ресорима, нити смо могли упо- 
редпти са подацпма. који се могу пмати. Незнам 
дакле какб би моглн водптп генералиу фппапспјску 
дебату o будагу. И кад je г. Министар Финансија 
поднео предлог буџета и тражло дванаестиАе, онда 
г.мо мц сматралп да je једпа чпсто аосдовна ствар 
да му двалаестнне одобрпмо, да би могаш проучптп 
предлог буџета na водвтп једпу заиста озбиљну, 
општу дебату o буџсту и буџетсчсом аредлогу, 

Госцодо, дискурије o овим дванаестшгамв MOTJU 

би oinii оамп у једноме случају, ако би поједине 
rp.vne у Иародпом 11])едстар,111111гг15у сматрале, да je 
liorprniio оборптп .пладу. која оеди овде; да с fcoii 
треба квптпрати и да пема смпсла за то чекати до 
генерадае дебате p буџеху; да се из везависних раз- 
лога од буџета мора да изјаг.и влади иеповеретс. 
И у TUM смт-лу. само у TOM CMIKM.V je oi;o глас&ље 
за дватгпипе. питање поверења плп неповерсља. 
Налазим да je потребно међутпм господо објаснитн 
С,е 0 ■'.пачсп.у тог поверења. Kaj, се i laća за ове два- 
навстаае n кад се na тај пачпп даје аовер№>е влади, 
односво дај<' joj се да може живети, док не дође до 
рвДовнот буђета, тр не значи, да сетим најављује аа- 
довољство mi Ca владаном финансијо&ом оолитиком 
ui ca иладппом цпокупиом полптпком mi Cfl pa- 
loM III)JIMIIIII!X pretipa н појсдпппх реоорниз мппп- 
стара, рероватно n господа са левице и госиода еа 
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деснс стране пмали би да приговоре и општоЈ поли- 
nnui и (јтнаисијској no.iiiTinui И иолитици поје- 
дшшх MiHiiiCTiipii, ii раду шихбвих ресора и onu то 
резервишу да учине кад буде томе г.ремс Пита^е 
je, да /m je ša ф^кту дискусију време суљ Да ли 
општа ситуацпја свезаједно узето. дозвољава и на 
.la/Kc Иародппм Предстјрјништву да ев атуално 
влади изјавп исповерење. 

Гбсподо, не треба заиоравити да изнад свнх 
iiiiTiiii.a и ооли, и жпгица, и грбова. и свега 
онога што се овде по1Шшљало, стоји једно 
веливр liiiTiiii.''. i^ojc jf \тш Важ^ије за parne 
аароДне интересе, nero све то што je иомињано, 
a то je нацноиално питање! (Гласови: Тако je!) A 
IO иациоиалн-о иитање, no моме дубоком увереш.у. 
ii MiKMiiM да га та,ко дели и већпна Народног Пред- 
i TaBiiiiiirrr.ii. то тшиипалио интање нмперативо па- 
■'.аже да се лакомислено ne 'праве кризе. Господо 
коалиције je лако разбијати, али их je тешк-о ара 
вптн. M ц са коалиционом владом нмамо муку да 
стишавамо да се не распМмте иаше увуфашње ме- 
ђусобпе партијске борбе. Можете мислити како бп 
иама 'io тешко било ако би кбалицнону владу раз- 
били, због питања, на крају крајева споредних, ма 
како важних, иа онда добили нешто друго што би 
било мање комилшш него ово што je данас. Meiin 
je личио жао сд г.чедишта, иаишх ошптнх пародпих 
интереса што ова к-оалициона вЉада mije могла.бити 
још iioTiiviiiijii. а KiiMo ли да рискирамо да она 
џзађе jom neiioTiiviiiija из једие н&вз кризе. Госпоао, 
то ne зпачи, да се не сме обарар влада. Јја овде не 
проповедам ивкаклл- опдш^шију парламенга u иар- 
ламеНтарне контрода. Ако једна од група у llapo- 
диом Предстабништву смјатра да нма једно пптан.с 
i;oje je такб важно, да ona од љеговог ибвршенл 
мора да прави iinTaii.e..0Ha иека то iiiniiii.c надрави. 
mi lir се опда и др~уге груие и скма влада разми- 
слити да ли one om-r смсју у општем нацконалцј u 
;штс|чгу оравитр iiiiTiiibe од тога. Ja разумем да je 
овде потвкла дискусија o валутном лптаи.у, аа да 
je Народно Представништвб натло једно извесно 
решен^е в хоће да га тшозира илади. Онда игка 
влада узме одгопорпост хоћб ли иравити кризу или 
he се одазвати жгл.ц Народнрг Дредставннштва. 
Оида oiiii iiMii да бира. А.ти^овде се ради o једпом 
пеналном вотуму, оВде се пжори o опо.мс што je 
влада До сад радала* Па се пзјављује незадовољ- 
стао п услед тит требадо би гласа!^ против п онда 
Tii iM.i iii iif.Ma, iiiTa да бира. (»iiii не можб изаћи на 
русрет жељи НарбдаоЕ Иредставништва за нешто, 
IHTO je било, u онда значи да joj bciaje само да иде! 
Господо. до тих j;]»ajiiiix вснд1се1шевха, Ja ррнста- 
гујем са задовољотврм да сва гоЈСпода, Koja су 
[фитиКовала   рад  вла-чин,  ппсу  хт!\тл  да   пду. Је- 

даи je од господе народиих представника овде ка- 
зао rT,ii he »гласовати за овај пројекат и ако иема 
пп трунке поверења у владу« и ja му иа то чести- 
там! Јест, јер треба »гЈ^асовати« за овај пројекат, 
lio xoliy да вам скренем пажњу само на другу Једну 
ciiiHiiocT за коју не би желео да се одомаћн у овом 
парлам^нту. Ми даивимо у једној парламентарној 
држави где парламенат влада. On пије иикакво кон- 
султативно тело. И кад je тако, ондаје врло опа- 
сно, да се одомаћи обнчај, да се води дискусија 
без саппције. да се само критикује, na да се после 
ne iviiicii. (Гдасови: Тшкоје!) За сважу кјштпку у На- 
родном Представшшггву треба да дође санкција, и 
ко je пезадовољап треба да може гласати против, a 
кад ne може гласати против онда значи да није мо- 
MeiiiiT ^мериторне днскусије и онда се таком ДЕ)С5ку- 
сијом са.мо квари углед Пародпом Представшшиву 
те <je ono само поппжава и његова спага слабп са 
3iiii(,4ini.iTn)eM такве даскусије опд:!. кад се n.oj не 
шЉе дата никаква сапкцпја. (Аплаус.) И због тога, 
господо, ja имам част да изјавим у име клуба де- 
мократеке заједнпце да ћемо ми гласати за овај за- 
i: in'Kn предлог. 

To nac, господо, не спЈ^чава, да водимо ону де- 
бату, којој je једино mnvio место, дебату ради об- 
јављвна извесних ствара, крје су no самој свбјв] 
ii])ni)o;i,ii м^рале бити нејасне у обом закопском про- 
јекту. 

Овај законск^ Пројекат je кратак, и има ствари, 
оа које постоји заиста су.мња. KJIKO се пмају р;1зу- 
мети. Kap председнпк фнпаиспјског одоора, ja сма- 
TpiiM. ГОСпрдо, :!ii дужност, ;i,ii <■■■ na ТИМ ствар;:ми 
но^абавим, да дам извесна објаптдмка, и ja се na- 
дам, да he и r. миннсгар фппапспја у ■онолико, .у 
колико je пртребно, потврдпти моје пзјаве. 

Господо. речепо je. да вије обичај, да се под- 
nocTi рр&длрг o дванаестииама према буџету, који 
iiMii. да дође, nero "да се он нма подносити првма 
буџету. који nocTOJH. Госиодо, то je пптаље спорно. 
;iiiiii-iii je раније био рбћчај, да се предлози o два- 
иаестднама подПосе нрема ранијпм буџетима, али 
cć прарррм утврдило, да тај обичај у државала. где 
Св до ;i,i;iiiiiii'cTnii;i, долази. - a ja желЈам, да мц то 
у naiuoj земл.п у будуће пзбегавамо, a сада нпсмо 
моглп хо избећи — да je тамо пракса утврдпла. да 
je Miioro иол>('. да се бар извесан један део расхода 
npiVlBii.ui, ne према буџету прошлогодишњем, nero 
према будућем буџету, бар у колико се тиче мате- 
рпјатппх ])асхода. јср иначе може доћи до врло.ве- 
лнких TciiiKoliii, у државној администрацији. 

Пгто TiiKo Je iipiiMclieiio. господр. да je врло не- 
и" uio, да oui;.\! npojcKTOM пуштамо у жпвот јсдач 

ni'iipiiM.Mim финансијс^и закон. који пити je На- 
ридио Пргдстаипишгво примило, нити га je Кладт- 
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лац санкционисао. МеђЈТИм, господо, то мора бнти 
стална пракса код фискалних закона. Фискалнв 
закони се no праЕилу пуштају у живот пре него 
што су згшонима постали,' бар за извесне своЈе од- 
редбе. И у Краљевини Србији ми смо o томе ималк 
иозитивне одредбе, где je министар финансија %б 
овлаштен да тако ради. Јер, претпоставимо иначе: 

да министар финансија* поднесе, рецимо, некакав 
нов порез на 1саву, na док то иде у један одбор, na 
у други одбор, na док се дискутује, na док се оп- 
струира, na док се на крају крајева вотира, мол^е 
се унапред изиграти тај порез, a министар финан- 
сија нема права, да га примени одмах чим га je 
иоднео. Код фисЕалнпх закона то се no правилу 
ради, и нпје шшаж) чудо, што се и овим законским 
лројектом предлалсе, да се извесне законске одредбе. 
које још пису законске, него су из законског пред- 
лога, привремено ставе na снагу овим предлогом 
закона, који he постати закон. 

Замерено je, исто тако, зашто су трансене три 
дванаестнне. Ja сматрам за дужност да објасним, да 
од тога никакве пггете не може бити, јер ако буџет 
буде свршен ралије, за један до два месеца, онда 
само собом отпада овлашћење за дванаестине, које 
je дато влади, и почпње ваЈКити буџет. Према томе 
да ли су сад вотиране три или четири, или две два- 
ваестине, то може бити само политичко питање, ако 
ce ми бојимо no чему, да he влада, користећи се 
тиме, нгго има за три месеца буџет, пзбегавати рад 
са Народним Представнцштвом; али ja мислим, да 
те бојазни нема и да ona ne би била озбиљна. 

Најзад, господо, сматрам за потребпо, да дам још 
једно објашњење. To je питање o порези у јулашм 
крајевима Србије, зато, што су ме o томе питали 
госиода оданде. 

Иза тога што je министру фпнапснја дато 
овлашћенЈе да врши привремени разрез порезе и no 
љему наплаћује порез, извела су господа то, да je 
могуће, да министар финапција пусти у л^ивот и 
one члапове финансијског закОпа, који ce овим 
нредлогом ne пуштају у живот. 

Молим вас, господо, то je искључено. Мпнистар 
Финансија нема тога права. Он може вршити при- 
времени разрез, али га може вршити само no закону, 
a не no оним члановпма предлога фипанцијског за- 
кона, за које ne тражи да ce пусте одмах у живот. 
Према томе у Јужној Србији само тако мозке бити 
no моме мишљењу вршен разред порезе. 

Ja, господо, завршујући овај говор, сматрам за 
потребпо, да наиоменем још само две три страри, o 
којима ce падам, да ће влада водити рачуна. Морам 
такође да рефлектирам на једну ствар, за коју су 
ме господа, моји пријатељи Словепци, молим да 
je не оставим беа одговора, поџио опи не могу внше 

услијед закључене листе говорнш|а рефлектирати 
на ono, што je у овоме дому речепа Наиме, потпупо 
je погрешно прилшсом ове дебате/кушао један од го- 
споде представннка, да би му дао могућности, ако 
сматра за потребно, да ce обавести, хоћу да га cno- 
менем — господип Перпшћ да Јфе у претрес npopa- 
чуна буџетског, који je na дневном реду, упоређу- 
јући, шта допрпноси која од провинција према оним 
потпуно непоузданим цифрама, које нисмо имали 
времена проучити, и које ce налазе у прорачупу 
предлога Министра Финанција. Иза тога прегледа, 
упоређења, испало je, да једна од провинција, један 
од крајева нашег краљевства доприноси мање него 
други. Ми смо, господо, унапред могли знати, да ће 
бити извесннх крајева нашег краљевства, који до- 
приносе више, a извесних крајева који доприпосе 
мање; да he бити крајева, који he у погледу финан- 
сијском представљати један дефпцит у нашем кра- 
љевству. To, господо, није могло апсолутпо утицати 
na наше држање у нациопалном питању, j ep нису 
само финанцијски обзири меродавни за наше уједи- 
њење. Има их и далеко претежнијих и вшппх, a 
фЈшанцнјски обзири долазе последњи на ред. Али 
мени je специјално жао, што je овога пута у ппта- 
њу један крај, где чак то ne може ни да ce утврди, 
јер je он, на жалост, још за половину у туђим ру- 
кама, те ce ne зна, шта ce оданде молсе добити, и na 
шта онда, молим вас, тражити, и правнти то упоре- 
ђење потпуно несигурно, које апсолутно ne води ни- 
чему, до само да раздражи или ожалости извесне 
од наших пријател3а и од наше 6pahe. 

To сам сматрао за дужност да за толпко изађем 
на сусрет жељи мојих пријатеља, и да рефлектирам 
na говор представника господина Першића. 

Имам, као што" рекох, две три ствари да упутим 
као наша дезиђерата влади приликом гласања овога 
законскога пројекта. 

Господо, ми очекујемо с правом, да he ce влада 
постаратп у HajnpaheM року, да неизмирепе дрлгавне 
обвезе измирн, и то парочито обвезе, које смо ми 
узели. Таквих обавеза има и у Србијн, a има их у 
Црпој Гори. И влада треба да почне да их измпрује, 
ове у Србијц да почме да измнрује, a one у Цриој 
Гори да прпзна и измирује. Пре неки дан један од 
господе послаиика овде, иитао je o тим црногорским 
стварима и папомеиуо-je, да тамо још извесне об- 
везе, које je преузела привремена црпогорска влада, 
ипсу признате од наше државе. Ja мислим, господо, 
да je то погрешно, да je то учшвено само зато, што 
ce није стигло n да he влада у томе погл( ду што прг 
Hsiihn на сусрет олравданим захтевима, који ce 
одапле постављају. 

To није финанцијско питање. Краљевство 
Срба,   Хрвата  и    Словенаца   потпун je наследник 
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Црне Горе без пописа и не може на пару динарску, 
ии за хелер рачунати шта нас кошта и um 
иам доноси Црна Гора. Стога смо дужни при- 
мнти обвезе свих ранијих влада црногорских 
na и оне која je прокламовала уједињење. 
И кад je влада француска после седамдесет 
прве године мислила да je дужна да прими дуг, 
који je направила француска комуна, чије je чла- 
нове владе стрељала, онда je јасно да v Баше кра- 
љевство мора примити обвезе o којима je реч. Ja у 
то не сумњам, и само молим да влада нађе начина 
да што пре у том погледу дб, потребне изјаве онима, 
којима су потребне, и да почме одговарати у гра- 
цицама могућности тим обвеоама. 

Исто тако сматрам да je потребно да влада и не 
чекајућц буџет приступи једном равномернијем ре- 
гулисању чиновничких плата и додатака, na би 
онда, може бити, отклонила и многе примедбе. које 
су овде учин>е«е и упоређене између појединих по- 
крајина, што која кошта, a шта која доноси. Онда 
би се знало да се једном мером мери, na ма колико 
да која покрајипа даје, a колш<о прима. To су жеље 
које сам сматрао да треба да упутим влади, нада- 
јући се? да he она o њима водити рачуна. И са тим 
уверењрм као председник финанцијског одбора у 
име оне већипе. која je предложила Народном Пред- 
ггавништву. да овај законски предлог прими — 
молнм НароДно Представннштво да га изгласа, те да 
георн моГућност, да мозсемо доћи до ono буџетскс 
дебате, коју госдбда нарбдн^ послааицн желе. (Tl.i.c- 
i кањв). 

11 |. г л ,-,. д ц n i; Др. ДРАГ. ПАВЖЈВИЋ. - 
Господо, са оннм je претрер завршен, Сад ћшо npvi- 
ступити гласаљу. Гласаће ре попмепичпо. Kp je 3i 
иредлог гласаће за, lio je против гласаће против 
Госпрда секретари изволеће прозивати, a госпоДа 
послаиицн нзвсмгеће гласата. 

(Настаје глаоање). 
i. РуДолф Рибншсар за 
2. Алберт Крамер др. за 
3. Др. Аца Богдаповић ЗЈ9 
4. Алекса Жујовић — 
"i. Др. Александер Мијовнћ — 
G. Др. Александер Павличешић 
7. Др. Александер Рокнић — 
8. Др. Алетка Станишић ш 
9. Андрија М. Протић за 

10. Андрија Радовић — 
li. Апдрија М. Станић — 
12. Андрија Цветковић  - 
13. Анђелко Нешић — 
14. Анте Ђукић за 
15. Др. Анте Јагић за 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

20. 
2'- 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

ii. 
44. 

45. 

te; 
17. 

4b. 

49. 
50. 

51. 

52. 

53. 

54. 
55. 

57. 

58. 

59. 

Hi), 

lil. 

62. 

03, 
• 14. 

65. 

66. 
И7. 

us. 
69. 
70, 

Др. Анте Павелић за 
Др. Анте Тресић-Павичић — 
Др. Анте Трумбић — 
Др. Аптун Корошец за. 
Антун Кристап — 
Антун Сушник за 
Антоније Тодоровић — 
Атапасије Сарковић за 
Аптун пл. Михаловић за 
Ахмед Салибеговић — 
Блашко Рајић — 
Др. Богдан Медаковић за 
Богдап Михајловић — 
Божидар Поповић за 
Др. Божо Вукотић за 
Борнвој Ј. Поповнћ — 
Балеријан Прибићевић за. 
Baca Богојевић за 
Baca Кнежевић против 
Baca Муачевић — 
Др. Велизар Јанковић — 
Др. Велимир Дежелић за 
Велислав М. Вуловнћ за 
Велислав Михајловвћ за 
Веља Вукичеви}! — 
Већеслав Вилдер — 
Вилим Буктег против 
Витомиј) Кораћ против 
Вјекослав •Јелавић — 
Др. Вјекослав Куковец за 
Вјекослав Шшштаћ за 
Владо СавиЉ за 
Др. Владимир ЧалдарвввЉ 
Др. Браввмир TiopoBiih за 
Др. Војислав Бесаровић — 
Др. Војислав 0. Вел^ковић ;;ii 
Др. ВојислаЈз .MapiiiiKniuili за 
Војнслав Шола, за 
Др1. Гавра МанојловиЈ! за 
Глигорије Дрек-аловић - 
Глигорије Јефташишћ   la 
Грга Тушкан —    \ 
Др. Гргур Будисии! Анђо.ншпвиК 
Даппло Димовић 
Фра Дидак Бунтпћ 
Димитрије 3ai;iili зд 
Димптрије Машић за 
Днмитрије Попадић за 
Др. Динко Пуц за 
Драгић Мудић 
Драгиша ЛапчовпН — 
Драгол-)уб М. Божиновић за 
Драгољуб М. JoKCHMOBiih — 
Др. Драгољуб Павловић за 

no 
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71. Драгутин К. Васић за 
72. Др. Драгутин Лончар против 
73. Драгутин Пеичић за 
74. Душан Васиљевић — 
75. Душан Кецмановић за 
76. Др. Душан Пелеш —- 
77. Др. Душан Поповић — 
78. Душан Тушановић — 
79. Ђока Ж. Брачинац за 
80. Ђорђе Златковић — 
81. Ђорђе Несторовић — 
82. Ђорђв Пејановић за 
83. Др. Ђуро Шурмин — 
84. Ђуро Џамоња за 
86. Др. Ејуб Мујезиновић за 
86. Др. Рјуб Мујезиновић за 
87. Др. Жарко Миладиновић за 
88. Живан Витолић за 
89. Др. Живко Бертић за 
90. Др. Живко Њежић за 
91. Др. Живко Петричић — 
92. Др. Живко Продаповић — 
93. Живојин A. Златановић за 
94. Живојин Златић — 
95. Живојин Рафајловић — 
96. Живојин С. Тајсић за 
97. Лхивојвн Шобић за 
98. Др. Здравко Ковачевић -- 
99. Ибрахим Ulapnli 

100. Иван Beceibaic за 
ini. Иван Кејжар за 
103. Др. Иво Крниц — 
104. Др. Иван Лорковић — 
105. Др, Иван Марија Чок — 

106. Др. Иваи Новак — 
107. Др. Иван Палечек — 
108. Иван Першић за 
109. Др. Иваи Пбшчић за 
lio. Др. Иван Рибар за 
111. Др. Иван Рихард Краус - 
112. Др. Иван Швогл - 
113. Иво Гризогоио 
114. Иво Еветовић 
1.15. Ивор ЏЈгефаник 
116. Илија Илић — 
117. Илија Лумовић за 
118. Илија П. Михајловић — 
119. Јалез Бродар за 
120. Јанез Стртин за 
121. Др. Јанко Шимрак — 
122. Јаша М. Продаиовић - 
123. Јово .Баљанин — 
124. Јовап Шмитран — 
125. Др. Јован Манојловић — 

126. Др. Јозо Сунарић — 
127. Јордан Бабановпћ за 
128.-Јосип Гостинчар за 
129. Др. Јоснп Ловренчић за 
130. Јосип Копач — 
131. Јосип Петејан против - 
132. Јоснп Смодлака - 
133. Јосип Фон за 
134. Јосип Хохњец за 
135. Јосиф Војиновић за 
136. Јосиф Рајачић — 
137. Јоца М. Јовановић за 
138. Јоца М. Селић — 
139. Дон Јурај Бианкини за 
140. Керубин Шегвић за 
141. Коста Божић за 
142. Коста Кујунџић за 
143. Коста Стојановић — 
144. Коста Л. Тимотијевић — 
145. Крста Ђорђевић — 
146. Крсто Д. Марковнћ за 
147. Др. Лавослав Ханжек - 
148. Др. Ладислав Полић за 
149. Лазар Дамјановић за 
150.-Лаза С. Поповнћ — 
151. Др. Ловро Погачиик за 
152. Др. Лука Чабрајић — 
153. Л>уба Бабић-Ђалски за 
154. Фра Л-)уио.м11р Галић 
155. Др. Макзд РошеН —  •    ч 
156; Максим ЂуркоБн)!      за 

. 157. Мариико Станојевн!! за 
158. Марко Даковић —^ 
159. Mapi;o -Матаиовић за 
160. Марко М. Tpii(j)KOBnli — 
161. Др. Мартии MapTiiii 
162. Др. Мата Дринкпип!! 
163. Др. Матко Лагии.а за 
164. Др. Мелхиор Чипгрија - 
165. Мслхиор Чобал — 
106. Др. Мехмед Зечевић - 
167. Др. Мехмед Спахо за 
168. Др. Миладнк Свшварев -- 
169. Миладин Штефаповпћ за 
170. Др. Милан Јојкић - 
171. Милан Капетан-овић за 
172. Милан Марјановић за 
173. Др. Милаи Марковић за 
174. Милаи Недељковић за 
175. Милан Иротић за 
176. Милап Ројц — 
177. Др. Милан Секулић — 
178. Милаи Топаловић за 
179. Др. Милеико Марковић за 
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180. Мнјо Етингер — 
181. Миливоје Башнћ — 
182. Мнлоје Ж. Јоваповић — 
183. Милован Лазаревић — 
184. Мнлорад Драшковић — 
185. Милорад Н. Павлови]! -- 
186. Милан Трифуновнћ за 
187. Милутин Б. Драговић - 
1-88. Милутпн Мажурапић - 
189. Милутин Станојевић за 
190. Гроф Мпрослав Кулмвр - 
191. Мита Ђорђевић за 
192. Мита Клицин за 
ШЗ. Др. Мпта Муш]|Ц1;н — 
194. Др. Мита Топаловачки  - 
195. Михајло Благојевић за 
196. Мнхајло Ивановвћ — 
197. Михајло В. Илић за 
198. Михајло М. Илић за^ 
199. Михајло Јовановић за 
200. Михајло Радивојевић за 
201. Мнхајло Шкорић — 
202. Др. Михајло Шушкаловић за 
203. Мншо Кутузовић — 
204. Младен Поповнћ за 
205. Др. Момчнло A. Нинчпћ за 
206. Настас Петровић — 
207. Никодије С. Милетић — 
208. Др. Никола 1Јшггерхплтер — 
209. Ннкола Мшгаћ — 
210. Нпкола К. Ilauinh — 
211. Др. Нико,!1а Суботић - 
212. Др. Отокар Рибар — 
213. Др. Павел Пестотшп; за 
214. Ilnja ДрЈОКИћ — 
215. Пера Јоваиовић — 
216. llcpa Милорадовић 
217. Depociaii llacKiijciiiih 
218. Петар Вуксаповић — 
219. Радопан Воошовић — 
220. Др. Радоваи МаркоквЉ за 
221. Др. Радоје Јовановпћ за 
222. Радослав AraToiioBiiii 
223. Ранко Обрадовић за 
224. Риста Трајковнћ — 
225. Сава A. Вајтић — 
226. Сава Вукојчић за- 
227. Др. Саво Љубпбрати!! за 
228. Сели-бег Расовац — 
229. Др. Светнслав Поповнћ — 
■ј.чо. Светозар К. Ђорђевић за 
231. Светозар Прибићсвић за 
232. Др. Светозар Ритиг — 
233. Светозар Хаџић за 

234. Серафин Крстић за 
235. Серафин Поповић — 
236. Сима Ераковић за 
237. Сима Пернћ — 

238. Др. Славко Милетнћ за 
239.- Славко Хенч — 
240. Спасоје Пилетић за 
241. Сретен В. Којић — 
242. Др. Срђан Будпсављевнћ - 
243. Дои Станко Банић за 
244. Станко Павичевић за 
245. Др. Станојло Вукчевић — 
246. Др. Стеван Симеоновнћ-Чокић   - 
247. Др. СтнпанВојннћ-Тувић за 
248. Др. Стјепаи Кукрић — 
249. Др. Стјепан Сркуљ — 

250. Стојан Костић за 
251. Стојан М. Протић за 
252. Стојан Д. Рибарац — 
253. Шуљага Салиагић за 
254. Темко Поповић за 
255. Тпхомир Д. Драшковић за 
256. Тнхомир Константиновић за 
257. Тодор Божовић за 
258. Тодор Стапковић — 
259. Томо Поповпћ за 
260. Трифко Жугић - 
261. Др. Тугомир Алауповић за 
2вЦ. Др. Урош Круљ за 
263. Урош Ломовић за 
264. Фраи Фоглар — 
265. Фрап Графепауер за 
266. Фран Пншек за 
267. Др. Фраи Шаубах за 
208. Др. Фрањо JaiiKOBiih — 
2,69, Др. Фрањо Новак — 

270. Др. Фраво Пољак за 
271. Фран^о Смодеј за 
272. Др. Хахил-бег Храспица за 
273. Хамид-Хаџи Сврзо за 
274. Др. Хенрих Крпзмап за 
275. Хусшгја Ђумрукџић за 
276. Цезар Акачић — 
277. Чедо Pajnh за 
278. ■ Чедо A. Костнћ — 
279. Шефтнја Рлухић за 
280. Шериф Бајрам — 
281. Шукрија Куртовић за 

(После гласања). 

Лредседник Др. ДРАГ. ПАВЛОВИЋ. - 
Изволите, господо, чути резултат гласања. Гласало 
je свега 147 посланика, од којнх 142 »за«, a 5 »про- 
TIIB«. 
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77s Стенографеке белешке 

Првма томе објављујем да je окај законски 
иредлог у иачелу примљен. Сад ћемо приступити 
претресу у појединосиша. 

Изволите чути г. известиоца. 

Изпестилац Фннансиj oког Од- 
бора МИТА КЛИЦИН. - Прочита чл. 1. који 
еласи: 

Члан i. 

Одобравају се министрима три дванаестине кре- 
литм ^начених у чл. 1. предлога закона o буџету 
рас.хода и прихода за 1919./20. годину т. ј. ук\шно за 
месеце јуни, јули и август 1919. године дин. 
-'32.296.608.87 И круна 265,037,694.75. 

Овде има. господо, једна штампарска грешка. 
Meoio цифре 232 треба да стоји 323. 

Председкик   Др.   ДРАГ.   ПАВЛОВИЂ.   - 
Ирнма ли Скупштина овај чланак? (Прима). 

Објављујем да je примљеп. 
Изволите чутп чл. 2. 

Известилац Фицансијског Од- 
б d p a  МПТА  КЛИЦИН.        Прочита   чл.  2. који 
гласи: 

Члан 2. 

Чланови 3, 4, 5, 11. 13, 18: 20, итав II. члана 22.. 
'M.inoBH 24, 67, 71, 100 предлога закона o буџету 
расхода ir прихода за 1919/20. годину стапају на 
снагу и важвће чим се овај закон b дванаестинама 
усвоји и обнародује. 

<)ндо ислаџ иа редакцијв MI. 67. 

Председнив  Др.  ДРАГ.  iiAB.iomrn. - 
Мма |)сч г. Boja MapuHKOEHli. 

Др. BOJA МАРИНКОВИЋ. Код MI. lOO. ома- 
ipiiM за потребио да кажем и шу&вљујем, да je н 
р. Мишкпар (l>iiiiaiicnja с тим сагласан, да се под 
цариигкп.м 8ак<)Н01< разуме закон који где важи. у 
колико није усвојвн један исти царински закон. 

Министа!) Финансија Др. МОМЧИЛО 
ИПИЧИЋ. — Примам ову измену. 

11 p е д с е д н и к Др. ДРАГ. ПАВЈЈОВИЋ. - 
Ирима ли Скупштииа овај чланак 2. са овом допу- 
иом Др. Boje Маринковнћа? (Прима). 

Објављујем да je примл.гв. 
Изволите чути чл. 3. 

'  И з в е с т и л a ц       <h и и a н с и j с к o г      O д - 
бора  МИТА КЛИЦИН. Прочита   чл.  3.   који 
гласв: 

Члан 3. 

Мшшстар Фвнансија je оплаштеи да наређује u 
1{[)ши наплату пореза и свих других државних ври- 
хода саобразпо закопима и уредбама, које постоје. 

П p е д с е д н и к Др. ' ДРАГ. ПАВЛОВИЋ. - 
Ирима ли Скупштина овај чл. з.? (Прима). 

Објављујем да je пркмљеи. 
Изволиав чути чл. 4. 
И з в е с т и л a ц Ф и ii a н с и j с к.о г 0 д - 

и i» p a   МНТА   КЛИЦИН. Прочита чл. 4.   који 
гласи: 

*    Члан 4. 
I >вај закон ступа у живот кад га Краљ шотшше, 

a обавезну снагу добија кад се обнародује. 

II р е д o е д н и к Др. ДРАГ. ПАБЛОВИЋ. ~ 
Прима ли Скупштина овај чл. 4., (Прима). 

Објављујем да je примљен. 
Објављујем дп je овај законски предлог ирим- 

л>ен у иачслу и у поједниостима. 
Друго чнтање овога оакоиског Предлога бићб у 

ш-так (i. јула, у 16 часова. 

Господо данашљу седницу закључујеад a вдућу 
заказујем у ионедељак 2. јуна у 16 часова. са про- 
дужед>ем истога дневног реда. 

Овдннца je закЉучђр у 12.20 часора. 

Видсо срекретар. 
J/i. Ihiec.i Пестбтнш к. |i. 




