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XVIII РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА  КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСААВИЈЕ 
ДРЖАН 22 МАРТА 1932 ГОДИИЕ У БЕОГРАДУ 

П p с т с е д a в a л и: 
Прстселиик 

Д1\ АНТЕ ПА13ЕЛИЋ 
и 

Потпретседници 
JOUAli АЛТИПАРМАКОВИЋ 

и 
Др. ФРАН НОВАК 

Секрстар: 
ДР. ИВАН ГМАЗНЕР 

Присутни г.г. Министри: Министар социјал- 
не политике и пародног здравља, Министар шума 
и рудника, Министар саобраКаја, заступник Mnmi- 

стра трговине ii индустрије, Министар пољопри- 
вреде. 

Почетак у 9.15  часова. 

Садржај: 

1) Читање и усвајањс записника ссдампас- 
стог редовног састанка; 

2) Саопштење да je Народна с^пштина до- 
ставила Сенату на рад предлог Закона o промсту 
пшенице и усвајање хитности тога законског прсд- 
лога  од страиг Сената; 

3) Избор одбора за проучавање законског 
предлога o  промету пшенице; 

4) Молбс п жалбе; 
5) Диеипи рсд: — Наставак претреса пред- 

лога буџета у појединостима. ■ Прстресспи су 
u примл>:ени буџети Мипистарства трговиис и im- 
дустријс, Мипистарства шума и рудипка, Мини- 
старства саобраћаја и Министарстса социјалне по- 
литике и народног здравља. 

Говорници: Заступник Мииистра трговипс и 
иидустријс, Минисгар пол>опривреде Јурај Дс- 
метровић, Атаиаспјс ИЈола, Јоваи Станковић, Иван 
Хрибар, Милаи Поповић, Др. Емило Гаврила, Ми- 
нистар шума и рудника"Др. Стапко Шибеник, Тома 
Јалжабетић, Ј\р. Јосип IIIIWOBII1\, Мипистар сао- 
браћаја Лазар Радивојевић, Владимир Митровић, 
Др. Алекса Станиишћ, Паја ОбрадовиК, Др. Љу- 
бомпр ТомашпК, Др. Muha Miihnh, Павле Вујић, 

Министар социјалне политике и  народног здрав- 
л.а   I Iiuiii   11уцсл>,  Лово  Baibaiimi   u  Др.  Исак  Лл- 
калај. 

П от п p ст с с д и и к Др. Фран Новак: Госпо- 
до сенатори, пошто je присутан довољан број го- 
спрде сенатора, отварам осамнаести редовни саста- 
иак   и   молим   г.   секретара   да   изволи   прочитати 
записник  прошлога састапка. 

Секретар Др. Иваи Гмајиер чита запис- 
iiiiK седамнаестог редовног састанка Сената. 

Потпрет седник Др. Фран Новак: Има ли 
ко да стави какву примедбу на  прочитани запи- 
ciiiiK?  (Нсма) Пошто нсма  примедбс, записник се 
прима. 

Народна скупштина, сходно члану 01 Устава 
п параграфу 66 Закона o Пословнрм реду у На- 
родпој скупштини, доставл.а Сенату па радпред- 
лог закона o промету пшенице. 

Taj законски прсдлог гласи: 
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Народна Скупштина 
Краљевиие Зугослапије 

Бр. 6026. 
21. III 1932 год. 
у Београду 

Господпне претседипче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
iimiiia na свом тридссетом родовпом састанку одр- 
жапом 19 марта 1932 годиис, коиачио усвојила 
прсдлог Закопа o иромету пшсиице поднет joj 
од страис г. Министра трговппс и иидустрије на 
осиови овлашј.ења датог иу Указом Његовог Ве- 
личанства  Краља  Вр.  G512-0 од 8 марта  1932  г. 

Извештавајући Вас o прсдњем, мени je част, 
Господпне Претседниче, на осиову члана 61 Ус- 
тава o пословиом раду у Народпој скупштини, 
доставптп Вам дефинитиван тскст овог закон- 
ског предлога опако, како га je Народиа скуп- 
штпиа усвојпла као и оригинал Указа o овла- 
шћењу за подпошење Народном претставииштву 
овога законскога предлога, - - с молбом на Ваш 
даљи поступак. 

Овај законски предлог претресан je у Народ- 
iioj скупштини као хитан. 

Изволите примити, Господиие Претседииче, и 
овом приликом уверс1ве o мом парочитом пошто- 
вању. 

Претссдппк Народпе скупштине, 
Др. К. Кумапудп, с. р. 

Господииу 

Т-ну Д-р Антм Па"ел'111у, 
Прстседиику Сената. 

Београд. 

Народна скупштгна 
Крал.евиие  Југославије 

сазваиа Указом од 23 септембра 1931 године у 
ваиредпи сазнв за 7 дсцембар 1931 године на 
свом тридесетом рсдовиом састанку, одржаном19 
марта   1932  годипс у Београлу,  решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

ПРОМЕТУ ПШЕНИЦЕ 
којп гласп: 

§  1 
Трговипа са житарицама у Краљевини Лугосла- 

вији слободна je. Извоз и увоз свих врста miie- 
нпца, ражи п пшспичпог брашна остаје искључиво 
право државс. Држава hc вршптп то своје прано 
Јфеко Прпвплсговаиог акцпоиарског друштва за 
извоз земаљскпх производа Краљевине Југосла- 
вије. 

Привплеговано акциоиарско друштво за na- 
nos земаљских производа Краљсвнне Југослави- 
впје прсузнмаће до  1  јула  1932 године пшеницу 

из жетве 1931 годипе у цпл>у извоза за рачуп 
државе  no  цсип  од  IGO  динара. 

§ 
Тако купл.еиу пшсипцу Ппивилсговапо A. Д. 

за пзвоз зематвских призвода Краљевине Југосла- 
в"јс he исплаКиватп при преузимању са иајмање 
50 o/o у готову новцу a за остатак може издати 
боиове са одређеним платежним роком, уз др- 
жавну гаратдију. Порсске власти примаће све бо- 
нове за наплаћивање државних пореза. Ближе о- 
дредбе upornica!,е Миппстар трговипе и иидустри- 
јс у споразуму са Мчиистром финансија. 

§ 3 
Млчновп, изузев сељачке млинове, ^волппце), 

дужни су гтлаћати посебпу паушалну таксу, која 
he се одредити према капацитету млинова, a до 
iiajiiinner изиоса 300 динара no тони. Ову таксу 
Onhe дужни Да плаћају сви млинови, који врше 
мељаву житарица. Обавеза плаћања не престаје, 
ако би пријан i c-mi ул\и\ обуставио мел.аву a бави 
се трговином жита. Kao сељачки млинови сматрају 
се omi млинови без разлике на погонску спагу п 
капацптет, који иемају уређаја за чишћење, сор- 
Tiipaibe и ccjan.v брашна. 

§ 4 
Скалу таксе помепуте у § 3 овога закоиа као и 

начин убирања исте прорисиваЋе Министар трго- 
Binic и индустрије у споразуму са Министром фи- 
нансија и Министром пољопривреде. Овлашћује 
сс Мипистар трговиие и индустрије да пропише на- 
чип регулисања ббавеза, који пропстпчу изуговор- 
иих односа створеиих на осиову одредаба закона 
о промету жита.у земљи од 4 септембра 1931 го- 
дине. 

§ 5 
Млинови, сем сељачких означених у § 3 ово- 

га закоиа, који врше мсљаву житарица или се ба- 
ве трговином житарица, дужни су пријавити ка- 
пацитет својих iiocrpojciBa у року од 5 дана pa- 
чунајући од дана ступања na снагу овога закона. 
Ближе одредбе прописаће Министар трговине и 
индустрије. 

§ 6 
Овлашћује се Миппстар финансија да стави 

код Поштанске штедионице на расположење по- 
требпп рбртни капптал Мииистру трговине И ии- 
дустрије иод условима које he промисати Miimi- 
старски савет, ради обаил.аи.а послова предвиђепих 
§-ом 2 овога закоиа. 

§   7 
Власници (закупци) млпмова, крји се огреше 

o upornice овога закона, који поднесу лажне при- 
јаве у погледу капацитета свога уређења, одиосио 
који врше трговину и мељаву житарица без прет- 
ходие пријаве казниће се заплењењем свих зали- 
ха и иовчапом казпом од 10 100.000 дппара, 
обуставом рада и затвором од 3 месеца до годипе 
дапа. 

Ако власник (закупац) млина сам ne управља 
млииом, казпиКе сс затвором 'лице, које je по- 
стављено да управља млипом, али у овом случају 



СТЕИОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

остале   казне  се   изричу  противу  власника   (за- 
купца) млина. 

Оис казне изричу месни надлежни рсдоппи су- 
дови првог степена (срески судови, a гдс ових не- 
ма првостерени, односно окружни судови )по жит- 
fiOM поступку ,Ko,jii iiccMC трајатп дужс од 11 даиа. 
Прп томе hc сс судови држати прописа крив. 
суд. пост. који за њих важи. Одлука (прссуда) 
суда другог стсрсиа je извршна. 

Иадлсжна oiiinra управиа власт he, na тра- 
жење Министарства трговине и индустрије извр- 
iiiinii заплену залиха пшенице и брашна и обуста- 
ву рада, док суд не донесе коначну одлуку no 
тужби (пријави). 

§ 8 
Привилеговано Л. Д. за извоз зсмаљских npo- 

извода Краљевине Југослагије ликвидираће својс 
обавезс за преузету тпспицу до даиа ступа1ва па 
снагу овог закона ппстспспо a у што кралем року, 
n то no рсду пријава, a бопови за пшепицу прс- 
узету no овом закону имаду да буду исплаћени 
најдаље до 31 децембра 1932 годнпе. 

У опим случајевима, где су велспоссдппцп 
продавши свбје поссдс уговорплп са купцима зс- 
маља купопродајну цену у врсдпостп жита или 
алтернативно у врсдпости жпта или новца према 
Нбтирању I (овосадске или које друге домаКс npo- 
дуктне оерзе, за зтврђење куповне цене у повцу 
меродавна je цена свстског паритета жита у Ли- 
верпулу. 

Овлашћује се Министар трговине и индустрије 
да уредбом пропише начин no којем he домаће 
продуктне берзе забележити дневне цене продук- 
тне берзе у Ливерпулу, почевши од 5 јула 1931 
године ,те iio сва 11ла1»а1ва иавсдепа у првој али- 
неји a пастала noc.ic овога рока, вршити no ТИМ 
/{епама. 

Oiiaj пропис важи само за one купопродајне 
уговоре великих поседа, који стпчу важпост no 
одоОрспл'  Мпппстарства  110л>опр1шреде. 

§  1° 
I la дан ступања na снагу овога закона пре- 

стајо да важи закон од 4 јула 1931 тодине o na- 
кнадним прописима за извршење житног зако- 
na, закон од 1 септембра 1931 годппе o продаји 
пшенице у зсмл.п као и правилници и наредое, ко- 
којп су допстп na оспову помспутпх закопа. 

Поступци o прекршајиАа закона, који су na 
дан ступаља na снагу овога закопа joni у току, 
довршиће сс no досадашњим прописима и код 
иластп којс су до сада биле падлежпе. 

§  П 
Onaj закон ступа у жпвот кад га Крал. пот- 

mnnc, a обавсзпу снагу добп.ја дапом обпародова- 
ња у Службеппм новинама. 

19 марта 1932 године у Београду. 
Претсодппк 

Народне скупштппс, 
Др, К. Кумапуди, с. р. 

Секрстар, 
Др. Драг. јеврсмовић, с. р. 

(М. П.) 

Молпм r. Мшшстра пол)опр11вродс, да изволп 
образложптп хитност овог законског предлога. 

Miinncrap пол>011рпврслс Јурај Дсметропи1|: Го 
сподо сенатори, с обзиром mro повп житни рс- 
жим трсба да CTJTIII na спагу Beh 1 апрпла, a како 
вам je позпато, on доиосп МНОГО олакшања, уводе- 
liii слободу трговппе жпта и opainna у nainoj зем- 
љи, ja бих вас молио, да овај закопскп предлог 
огласпте хитним, како бпсмо још на врсме могли 
донети потребне одредбе, да се тај пови закон мо- 
же спроводити у живот. 

П oт n p с т с е д n n к Др. Фраи Новак: Kao mm 
впдпте господо сспаторп, за овај законски пред- 
лог Краљевска влада тражи хитност. Према томе, 
сад треба да рстпмо TO питап.с. Ппгам Сенат, 
прпма лп хптпост за овај законски предлог? 
(Прима). lioniTo je хитност примљена, то у сми- 
слу нашега Пословппка трсба joni истс овс сед- 
ппцс да пзабсремо одбор којп he проучитп овај 
закопскп предлог n поднети Сенату извештај. 

Г1]-)11мпо сам свега јсдму кандидатску листу, 
са довољипм бројем предлагача, за избор овога 
одбора,  те  сс  пзбор  п.ма  ИЗВрШИТИ  акламацпјом. 

У овај одбор ушли би као чланови ГОСПОДа: 
Дака Поповић, томо Јалжабетић, Антун Видако- 
Buli, Спира Хаџи Ристић, лр. Oton Франгеш, Mn- 
лутпп Драговп]!, др. Влада Андрић, др. Алекса 
r.Taniimnli, др. Јанко Рајар, Милоје Јовановић "и 
Димитрије ИлпџановпК; a као замеппци: ДР- Џа- 
фер Сулејмаповп!), Гаврило Церовић, Тома Ко- 
вачевпК, Стјепап JaHKOBtfh, I laja Обрадовић, Пав- 
ле Вујић, Салем МуфтпК, Матија Поповић, Марко 
Радуловић, др. Љубомир Томашић и Атанасије 
Шола. 

Прима лп Сепат овако састављепу лнсту? 
(Прима). Објављујем да су ова господа изабра- 
na у Одбор за проучавање законског' предлога o 
промету nmennne. Ja бих ва.м предложио да ста- 
впмо овом Одбору рок да подпесе свој извештај 
(.спату ДО сутра ујутру у 9 caru. Слажетс ли се 
с тпмс? (Одзив: Слажемо). Према томе, ja бих 
молпо господу члапове Одбора да се одмах n:i- 
воле састатп у министарској соби, да сс копсти- 
тупшу n паставе дал>11 рад, како би na време 
моглп завршптп оиај nocao. 

Молпм господина секретара да изволи саоп- 
mrinii прпспеле молбе. 

Секретар др. Ивап Гмајвер саопштаиа мал- 
"бе Савеза повчаппх завода ИЗ Загреба n Удружења 
трговаца n ini,iycTpirj;uiana. 

Пот n p етсе дп n к др. Фраи Новак: Ове 
молбс упуттиће се Одбрру за молбе и жалбе. 

Сада прелазпмо na дневни ред: Настаиак пре- 
треса буџста државппх расхода n прихода са Фи- 
nancnjcKiiM законом за 1932-33 годину. Ha реду 
je претрес преддога буџета Министарства трго- 
Biine n ппдустрпје. Молпм господнпа заменика 
Министра трговине, Министра ћољопривреде го- 
сподппа Деметровића да да укспозе уместо обо- 
лелог Мпппстра r. Крамсра. 

Заступпик M n n n ст li a rproniine n iin- 
дустрије, ЛАпппстар пољопривреде Ју- 
рај Деметровић: Господо сенатори, г. Министар 
трговине n ппдустрпје ненадно се разболео и због 
тога mije у могу1)11остп да дође овамо n да изнесе 
свој експозе. Г. Мшшстар трговине n ппдустрпје 
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пзисо je своје поглсде и смсриицс свога рада у 
liiimc наврата. On je поднео експозе и у Финан- 
сијском одбору Сената, a, оспм тога, из љсгове 
велике активности ,к6ја сс je показала у IIoдlIO-, 

шењу разних законских пројеката, и ja мислим, 
господо ссиатори, да сте добили довољно сле- 
мсиата да можсгс узети у даГскусију предлог бу- 
џета за трговииу и иидустрију. Ja мислим да ис 
би пило згодно да мссто г. Министра излжем IBC- 
говс поглсде, јер се надам да he нпак у скоро 
врсме бити могуће да се o свим питањима on 
сам изјасни. Ме^утим, ja Iiy да саслушам свс суЈ 
rccTiijc које he доћи од вас, господо сенатори, и 
обавестићу г. "Министра a колико будем у стању, 
— a ja мислим да lic ми бити могуве радо ку 
сс осврнути na поједине примедбе, одиосио прп- 
говорс п  па  интенције  коЈеукомпогледупостоје. 

Ja бих вас молио, господо сснатори, да пз- 
вините г. Министра Крамера што данас ис може 
да буде овде, и да узмсте у распрапу и примите 
предложени вам буџст Министарсгва трговпмс и 
iiiuv'-Tpifjc.  (Одобравање). 

Потп p етс е ди п к Д р. 'ФраиНовак: Има реч 
сенатор i. Шола. 

АтанасиЈе Шола: Тосподр сенатори, врло ми 
ми je жао, IHTO оидс није г. Мпппстар трговиис, јер 
би нам он можда могао дати обавештења, да ли 
je у овпм ставкама n предметима o којима liy го- 
ворити стварно мстто предвиђено. у буџету. Ja 
то ставке нисам могао наћи, зато узимам ссби 
с.чободу да овде наведем три, четири врло важне 
ствари. 

Господо сенатори .код нас сс баш приликом 
ове дсбатс са страис свију говорпика, a п ca клупа 
чланова Кралуевске владе, наглашавало, да ми трс- 
бамо што Biinic стручппх школа. Заиста, то je 
једна поториа чињеница. Сви ми знамо како са 
тим школама оскудевамо. To жалоснО стање нај- 
бол:>е je јучс илустрирао г. Министар пољопри- 
вреде наводеКи како мало имамо разних стручних 
господарских и других ткола. Међутим под рс- 
сор Министарства трговиие спада неколико грана 
иаше пароднс прпврсдс, управо трговине и ипду- 
стрије ,за које сс предвиђају разпе струмие школе. 

Господо, ja hy оидс говорити само o потрс- 
бама Дрппскс баповппс. У Сарајеву постоји Сред- 
ља тсхпичка школа, која je стскла лсп глас, и 
дапас je цсњепа у целој Крал.евппп. Оиа je про- 
славила 40-год1Ч11Њ11иу свога опстапка. Кроз то 
врсме дала je ona cjajne резултате. У погледу те 
школе био je направљен један. аранжман, који 
je баш г. Деметровип као Мипистар трговипс скло- 
iiiio ca градском оппгтпо.м у Сарајсву. По TOM 
арлпж.ману општина je имала да даде 4 милиона 
динара, a држава такође извеспу своту, и да се 
изврши иска замепа земљишта и нске зградс итд., 
na да се подпгие иова модериа зграда за Срсдљу 
техппчку школу. "И заиста приступило сс раду, 
главна зграда je изидана, само mije дошла под 
Кров. Ono обичио iiamc, запела ствар! Изговарају 
с€ да je то омсла зпма, која je нагло наступила. 
Mel)yTiiM факат je да зграда стојн исдоврпкиа. 
Потребно je стога да осим опог изиоса који се 
je обвезала 'Сарајевска општина да даде, да и 
држава даде one своте, које су обећане и пред- 
ви^ене. To изноои око 3 милиопа динара, и кад 

би сс тај повац дао, зграда би била потпуно до- 
вршена п уређена, и имала би се једна школа; која 
би потпуно одговарала својој свосиЛДанашње ппо- 
сторпјс, то je једиа страхота, 'јср не одговарају 
im хигијенским условима, пити прописима наставе, 
тако да се ђаци просто гуше, A осим тога, школа 
je смештена у неколико зграда. To je једна ствар. 

Друга ствар je ово. У Ужицу постоји државна 
пушкарска школа, која je недавно основана, али 
je смештена у скроз неподесну зграду, где не 
можс да сс успешно обавл.а рад, тако, да та школа, 
no извештаЈу са надлнежне стране, само живо- 
тарп. Међутим пушкарство je било раније, a и 
данас je ,развијено у С.ловеппјп, na би требало 
да се развије и у другим нашим крајевима. Зато 
je, как осам обавештси, n смештена у Ужицу нека 
пушкарска индустријица, a roj додата ова п-у- 
шкарска ошкла, која je Ужицу добро дошла, 
јер су баш ту људи, горштаци, no традицији 
BciiiTii светлом оружју! Зато би требало помоКи 
ову шкрлу, за Ужице толико потребну, na од- 
редити потребан кредит за једну пристојпу зграду. 

У Високом код Сарајева рдавно постојп ко- 
жарскп заиат у великом опсегу ii у всликом за- 
маху. Тамо je држава основала и подигла једну 
стручпу школу за кожарство. Обука би у тим 
школама трајала 3 године, и то 2 године за ко- 
жарство п 1 годнну за крзпарство, јер je Сарајево 
позпато као једаи врло важан центар за „зверку", 
како мп називамо т. ј., за крзно. II то би била 
благодат за onaj крај када би се тој школи у 
потпупом опсегу омогуКило да делује, a то би 
било када бп се довршила једна зграда, којој je 
кредпт у прошлој години обустављен. Ta je згра- 
да врло потребна; потребна je и скиа што je ие- 
довршена и квари сс, те 'ћемо до године имати 
можда са.мо рушевине. Сада нема учионица, нема 
иичега mro je потребно за јсдиу тколу, него се 
деца гуше у радионицама, и ту су им и учионице и 
све. To Јч' такођер једна потреба, п којој треба 
водити  рачуна. 

Најзад да говорпм и o дама! им занатима, тако 
звапој домаћој нндустрији. У Сарајеву сам сте- 
као na иадлежпог места увериве, једну сугестију, 
да би м ту трсбало предвиђати сваке године једну 
дотацпју, да се помажу и унапређују ти домаћи за- 
нати, којих дапас пма дос-а. Ту пмл Килимарства, 
ту има п разппх везова, дрг.смт радовп, али све 
je TO неорганизовано, запушгено, a ca мплом сво- 
том, са подељивањем извесног уређења, то би 
могло да се организује и да се створи једна од- 
лична грапа прпвреде, одличне наше индустријс. 
To су чстцри ствари 0 којима сам МИСЛИО да ro- 
ворпм u молим г. замепика Министра трговине и 
ппдустрпје да ово  прпми  к знању.  Гласаћу за. 

П ji етсо д п и к л р. AIITS Павглић: Реч има 
сепатор г. Јован Станковић. 

Јоваи Станковпћ: Ja сам узео реч да говорим, 
али ис зпам да лп l.v ja Вас витс памучигм или 
себе. Али како било да бнло, ja hy почети. 

Прва naiioMcna коју hy учипити то je, да се 
UčKU од наших суграђана бацио на студију како 
je култура п образованост распоређена у нашем 
пароду, у iiamoj земл>и. Резултат до кога je on дошао 
тај je, да je он нашао једну граппцу Дрином, 
Савом и  Дупавом; југ и  овамо  na  исток,  —  то 
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су Балканци, балканска култура, a даље преко 
тих река тамо', то je европска култура, .европска 
образованос' Ja узпмам са својс страис да то 
тако стоји. Ми смо друге културе, друге обра- 
збваности, a друге сте Вп са онс стране тих река. 
Даклс ту сам папомспу имао да учппим. Сад hy да 
пођем ;uubc. 

У млађим годинама ja сам путовао, Пут ме 
je једном upe'30 до 40 година нанео тамо на Рајну, 
у те крајеве Рајнске, где 'je индустрија гвожђа 
јако развијена. Вио сам дошао послом у једну 
фабрику. (^лучајпо се десио један нацирнални пра- 
зник у томе народу и фабрика mije радила, али 
кад сам ушао упутра затекао сам једиога старога 
Немца који je одмах задобио моје симпатије. 
To je ono мпрап п пекреп човек, који ми je oinicao 
јодну слику која мпого личи na nama садашње 
прилике и србијанске и ваше пречанске. On je 
испричао следеће: 

Рођен je у томе месту. Његов отац радио je у 
roj фабрици, у коју je и on ступио jom кад je бпо 
дечко. 'l'Ia те фабрике mije излазио све док mije 
остарио, a кад сам ja с и.име разговарао, on je 
још тада имао око 70 годппа, mro значи да се on 
родио у ствари преЛОО и више година.'Затим je 
рекао да кад'је дошао у ту'фабрику да ради, 
Немци нису знали ни за какве новинеЈ Радили 
емо n прерађивали гвожђе ,вели on, na стари na- 
41111, како смо рД наших дедоиа паучилп. У Ен- 
ГЛССКОЈ мс1)ут11М, у то времс ппдустрпја гвожђа 
јако je напредовала и Енглези еу гвожђе изра- 
ђивали према новим методама, којс су у ono доба 
пропашлп n omi су били далеко дотерали, тако, 
да еу у томе погледу Немцп далеко пза H,IIX 
изостали. Ималп смо материјал овде да копамо, 
каже мп старп Немац, a кад смо сплазплп na 200 
метара да га вадимо паплазилп смо na воду, која 
nac je гушпла и која нам mije дозвољавала да 
оилазимо дубље. Због тога смо морали чепркати 
rope. To je тако трајало пеко време док нису дош- 
ли Енглези ,који су познавали иовс методе у фа- 
брикацији riioiKlja. Aln емо тада с тпм методама, 
е TiiM noBiiM начином били упозпати, те нам je фа- 
брикација гвожђа остала лакша, бржа и боЛ)а. Доц- 
mije паша je дирекција слала младе инжињере na 
школовање и праксу у Енглеску, omi су тамо сту- 
дирали, учили, доносили су нама знање којс су 
у Епглеској стеклп и nama je индустрија гвожђа 
иостајала све јача n јача. Ona je папрсдовала n 
брзо се развијала. Све je то ишло преко мојих 
руку, својим очима еве сам ja то гледао. Taj 
човек, господо, mije учпо ппкакве школс, још 
мање je поссТпвао универзитете, који су нама 
врло потребни, али, ето видите, omi су све то 
савладали, поставплп овога старца за инспектора 
n  као таквог га пензионисали. 

Ja ово све наводим да видите како je било у 
roj велпкој Немачкој, где je та индустрија раз- 
Biijena боље сада псго у целој Европи, да вндите 
како je у то доба ишло. Taj старац мп je рекао: 
Mii емо једини усавршили се, дотерали смо до 
fora да Tii исти Епглезп ,naiim учитељи сада до- 
лазе нама да студпрају u уче код nac мпоге 
гране и мпоге стварп којс смо ми пронашли. 

Па mije само тоопло у Нсмачкој. Ja liy вам 
укратко  папомепутп  да  сам  путујуКи   прско  Ау- 

стрпјс ii3 разговора дозпао; онда кад je у Ческој 
neli постојала она велика фабрпка гвожђа Pmir- 
хофера, да су својс врсмено у то место дошли 
људи 113 Мемачке, прости бравари, којп су ту 
почели да раде браварске пословс, усавршавали сс 
у своме раду и захваљујући штедњи подигли су 
велику фабрику ,која je остала и њиховом потом- 
ству, којп су времепом посталп и баропи. 

To сам ncTo чуо за велику пивару Дреер, исто 
тако у Мађарској за Гапца, даље за велику фа- 
брику шпиритуса близу Арада. С.ве су то уре- 
дили људи обпчпп, као mro je ono onaj човек 
ii3 Немачке с којим сам разговарао. 

Све je то бпло нсто тако н код nac у Србији. 
Кад je Србија постала вазална Кнежевина, била 
je слабо насељена, mro су бплп узрок чести у- 
станци. Алп касније кад сс Србија ослободила н 
почела слободпо да дпше, онда су навалила nama 
браћа са свих страна и са југа и са ссвера и са 
пстока n запада. Иаш парод mije био занатлија, 
могао je правптп куће обпчпе дрваре n плетарс. 
Tn л.удп, којп су долазили ca črpane, ојачавали 
су популацију no Србији доносили су занате, до- 
цосили су писменост, Јер и namn кнезови чак 
нису"били писмени као што Кара-Хорђе и Милош, 
a војводе jom мап.е. 

& току даљњег развптка од 30—40 година о- 
naj свет, који се досслио у Србију са стране 
сливао се са оним светом mro je био у Србији у 
један парод. Немојте мпслпти, господо, да je TO 
ишло баш тако глатко, да mije Оило протсста n 
песпоразума. Било 'je свега тога. Али na крају 
крајева у току тих 30—40 годппа свс се то слпло 
у један народ и тр у народ, којег ви зовете Gp- 
бијанци. 

Кад се то свршпло (Наступило je ono mro су 
Г.рбп увек желели, освета Косова, ослобођење срп- 
ства. 1 loneo je par, почела га je једна земља мала 
спрота пасељепа са једним милионом сто до две- 
ста хиљада становника, са оружјем слабим, које 
нам je дала Русија a које je ona расходовала после 
Крнмског  para. 

Ималп смо топове којп се пунили спреда a 
имали смо neniTo n пушака острагуша, свет je 
изашао na границу без уши^орме ие1> у свом 
оделу. Ja сам гледао својпм очпма људе у кошу- 
љама и гаћама, како су птлп у бој., Huje опда 
бпло довол)11о официра. Ja сам гледао, где су сс 
i'paijaim обучавалп у току једог до два месеца 
за комапдпра. C таквом војском je Србија сту- 
пила у рат са Турском, која je пмала регуларпу 
војску. Крупове топове n пушкс мартинке. Уна- 
пред се могло рачунати, да he Србија подлећи и 
подлегла je. Доцппје дошао je другп рат. И mro 
hy вам дал.е да говорпм o том. За непуних шез- 
дссет година Србија je водила неких пет до шест 
ратова. Тако je радио тај народ кога називате 
Србијанци, 

Ja сам вам рекао за ппдустрпју, како се ona 
развијала, Сада ћу вам рећи, како je то било у 
Србији. Omi који су долазили у Србију, доносн IH 
су запате и другс повппе. Дошли су зндари, кбјн 
су зидали много боље куће, nero mro су TO умели 
iiaiim. Дошлп су браварп, a долазили су И људи 
СВИх других струка ,KOJII су се мешалп са онима 
које су затекли у Србији и тако се та култура 
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Балканска како je ви иазивате, полако развијала. 
Са севера су долазнли л>удн миого пнсмспији који 
су сс у Србији ширили. 

Доссл>с111П1,11 су били људи са мањим или бс- 
limoM капиталом, али су оии имали знања, разу- 
мсиали   су  спој  запат.   Ha   тај  пачпи   култура   сс 

.полако дпзала и развнјала, и тако je  Србпја  иа- 
предовала. 

"Ha тај начин постајале су пиваре ,на тај na- 
umi пост6ј;1ла су и млинови, и na тај начин по- 
стајале су и сви други занати. Сада je ово главио, 
које треба да истакнем. Ha тај начип, та култура, 
та индустрија и та радипост која се код нас раз- 
вијала, ona сс самим својим почетком и постап- 
ком национализирала. Mcl)y досељеницима било 
je људи који пису прппадалп иаигсм роду, алн 
се ипак нациопализација брзо извршнла. Taj иа- 
чин национализирања иидустрије био je најлакши 
нај'бржн u најсолиДнији. Норед помепутог иачипа 
бнло je и других. М, као што се еалд апелује na 
страни капЈиал, исто се то тако говорило и у 
ондашшој Србпји. Сећам се врло добро, да je 
овде под Авалом била нађена једиа руда, из које 
се могло да вади жива, паравно зато je требао 
да буде пласираи већи капитал. Образоваио je 
страно акционарско друштво за експлоатацију тог 
рудника. Иаши се иадали да he се ту подипи ве- 
лика iiii;iycTpiija и велика фабрика, и да Ке се ту 
развити и велнка радииост. Ми смо сс том преду- 
зећу радовали. 

Свс je било спрсмпо да рад отпочпе и отпо- 
чео je. Кажу ,да je нешто живе n добијенр да je 
иста послата у ипостраиство да се то прегледа и 
да се акционари увере да je предузеће осигурано. 
И пошто се свс то свршило na једаи мах je, кажу, 
жица рудс услед земљииог потреса изгуби- 
ла се и прекинула се, те прсма томе изгу- 
био joj се траг, и на крају крајева од тога пре- 
дузећа mije било ншцта са' љиме пропале су и 
name наде. 

Тако je бпло n ca једппм страппм предузеКем 
у Параћину и omi су се удружплп са уверавап.ем да 
de поклатп све свпље Kćtje je опдашња "Србија 
увозпла у Пешту. Подпгпута je бнла једпа ради- 
оница алп чим се впдело каква je, видили смо да 
од свега тога пема ппшта, пропало je предузеће 
a пропале n name паде. Међутим прпватпе кланице 
које ру подпгпуте са прпватппм капиталом и од 
прпватпих лица ,то*)е лични капитал — оие су се 
одржале, и ne само да су one задовољавале name 
домаће потребе ,него су чак извозпле робу n na 
страну. "Из овога се може видети, да je поступпо 
подпзањс радппостп сопствеппм спагама n con- 
ствеппм сретствпма- миого спгурппје no страппм 
no често пута несолидним страним капиталима н 
страним друштвима. 

Tpelm начин, то je ono, господо, mro се сада 
овде тражп :велики страпп капитал. Тамо na Ти- 
моку, naljcna je руда бакра и ту je уложеп велпкп 
капитал јер je руда одиста нађена. Зато смо ми 
опет пмалп велпкпх пада да "he се naum радници 
запослитп a псто тако n пзвестап број чиновника 
a naJBinnc да ће се ту развптп вслпка радппост, 
да he се ту развити велпкп индусгрија и да he 
страпцп подићи велике фабрике бакра. To су 
биле наше паде јер je ту бпо уложсп велпкп ка- 

шггал. Надалп смо се, дакле, да he се подићи 
ne само Tomiomine ,пего да he се подићи и радио- 
нице бакарне индустрије. Ha шта je евс то изи- 
тло? Taj велики страпп капптал on експлоатише 
n дан дањи те руднике, он експлоаттпе и сада 
ту руду, али то предузеће im до данас HHJC по- 
дпгло никаквих фабрика im ваљаоница, ono из- 
возп све то богатство на запад као спровпиу, n 
тај капитал ,та руда прерађује се na страни у 
страппм фабрикама n na пату ипдустрпју mije се 
im помнслпло, јер неће страни капитал да дође 
у пашу земл^у да подпже пашу ппдустрпју, a да 
своју напушта и заиемарује. 

Kao што видите ,na raj iianim се ne може 
подп!^!   nama   пидустрпја   нити   пацпопалпзпратп. 

У Старој Србији су се пропашле велике n 
богате руде n ту се тражпла концесија. Говорено 
je, да су тамо подигнуте велике писталацнје које 
су стале две до три стотпие милијона динара. 
Требало je почстп са радом na један мах je за- 
етало. Зашто je застало, то im ja ne знам. Kao 
што вндпте, господо, подизање индустрије и на 
овај начин уношењем страног капитала у нашу 
земл.у mije тако прост mnn спгурап. Mu Балканци 
— пзвиппте ме вп г. г. пречанн - Морамо na све 
то гледатп скептички и са пеповерењем. 

Кад yl)C страни капитал, у кбју земљу a 
страпп капитал незна за државпе границе, on зна 
само за своје пптересс, on ne улази .тако просто, 
on улази у земљу где може да извуче mro више 
KOpiICTH. 

.lep, господо, страни капитал ne долази у 
нашу земљу због наших црних очију ве1> долази 
радн   тога   да   одавде   вуче   корпстп.   Ллп,   оспм 
тога, страп капптал ne долази само са па_рама псго 
on   noću   иза  себе  једаи   другп   пртл.аг,   којп je 
пезгодап, — страпи капитал 4emhe noen ca собом 
u корупцију. Mu смо после рата доста сазнали o 
roj   корупицји,   a 'пре  тога   ппсмо '*с   добро   no- 
познавали. За  доказ тога ja  liy  вам  испричати 
једап  случај.   Некп   предузпмач   градио   je   нашу 
железппцу,    no   свршеном   послу   била   je колау- 
дација n neinто му 'je признато a псшто му je oeno- 
peno; изашло се n пред суд. Предузпмач je бпо 
нз једне земље na чија врата често куцамо. 'Cnop 
je  имао да пресудп  избрани  суд. "Једпог  судпју 
бирао je предузпмач, Јгругог држава, a трећег су 
omi   изабрали   сагласношНу.   Суд  je   почео   рад. 
Разуме се nii суд mije могао примити гве што"Је 
предузимач тражио, Јер су ти рачуни били стра- 
nnm.  Људп  са запада,  и  западие 'Европе,  зпа'ју 
врло добро да праве рачуне. ТТала je и пресуда. 
Пресулу  je  требало  потписати,  али  судпја  који 
je бпо изабран од предузпмача, одбпо je да пот- 
mime пресуду, — и кад je na њега наваљено on 
'je рекао, na крају крајева: „Ja вам прпзпајем отво- 
peno,   ne   могу   да    потгшшем ову    пресуду, јер 
ja    живим    од    предузпмача,    којп    мс    je    за 
пзабрапог    суднју    изабрао ;    omi    који    су    ме 
овде послали,   плаћају   мп ; ja од те плате жн- 
BiiM, — п акобих ja сада потппсао ову пресуду, 
ja бпх изгубпо хлебац. To ne могу да учппим". 
И, господо, како мп  често  куцамо na врата тнх 
држава  na западу, јер  су  пам зајмовп  потребпп, 
omi нам дају зајмове под врло тсшкпм условпма: 
У тај зајам улазп и зарада акционара, И зарада 
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директора и сви други спрредни трошкови, — 
na евентуално и овако неисплаћени рачуни које 
састаиљају поједини предузимачи, одбијени од 
суда. II ако ми нс пристанемо на зајам под тим 
условима мп сс враћамо кући празних руку. Кур- 
севи зајмова које нам страни капитал даје често 
су доказ тога. 

Кад тако croje ствари, господо сепатори, онда 
je врло иезгодио што сс ми тако лако упуштамо 
у закл>учиван>е зајмова и што под тако тешким 
услоиима довлачимо страни капитал у нашу зем- 
љу. Mu требамо да се вратимо онаквом раду 
какав су радили прости раденици у Србији; ми 
треба сами својим силама Да подижемо нашу ин- 
дустрију. Кад сбл>ак може, гдедајући циганина 
како кујс, да п сам научи ковашс; кад on може, 
гледајући зидара како зида, — зашто ис би могли 
да подижемо сами и своју индустрију, мању и 
Beliy. 

Како меии изгледа, im у 'Западној Европи 
лијс свс тако ружичасто. Можда вама, ко.ји je 
боље познајете, то друкчије изгледа; али, како ja 
гледам, изгледа ми да ни тамо иије све цвеће. 
Тамо се спремају велики и страшни дога^аји, 
који могу да претуре сву ту западну кулгуру, a 
када je иретуре, onlie rope пего што je у Русији. 
Te бојазпп изазивају зебње код нас овамо. Ми 
смо, истина, заостали у културн — ми то призна- 
јемо; али, та западна култура, дрк je дошла до 
Дрине, Саве и Дунава, mije дошла пуном па- 
ром, веК сс полагано крстала из Енглеске ка Не- 
мачкој, in Немачке ка Аустрији. Изгледа ми да 
nama' браћа нз Загреба нису 'баш тако велики 
Европејци, као IHTO еу nama браћа из Словепачке. 
Пз говора r. Франгеша видео сам да je ои за оиу 
нижу малу ипдустрију. M када "je поштовапа и 
чеетпта старппа г. Хрибар поменуо: да би трс- 
бало позвати страни капитал, да подигне код нас 
велику иидустрпју, вероватно индустрију гвожђа, 
г. Франгеш се мало узнемирио. Изгледа да та ве- 
лпка индустрија и љега баш ие одушевљава, као 
и мепе. Индустрија гвожђа, o којој се миого ro- 
ворп, у везп са страпим капиталом, постоји на гра- 
ници Словеиијс, у Јасеницама. Ona je наслеђена. 
Гвоздспа руда нз Љубпје, изводи се еирова, онако 
како се ИСКОПа, као камен. Бнло Je говора, C вре- 
мепа иа врсме, да се тај рудник да иском ве- 
лпком страпом друштву, које he ra прстворитп у 
индустрију гвожђа. Кажу: да не вреди извозити 
камеп, кад га мп можемо прерађивати п иматп 
гвож1)е у земљи, a ис да плаћамо тако много за 
готово гвожђе. Ja се бојпм да и у том случају 
ис прођемо као са Бором п Трепчом на Ко- 
сову. Ja мислим да иама mije баш толико ста- 
ло до т'ога, да морамо да увлачпмо нов велики 
капитал са стране за подизање индустрије гвожђа, 
кад имамо, као mro сам чуо из ватнх говора, 
господо, Варет и Зеницу ,које je држава већ узе- 
ла у своје руке. Па, када та индустрија mije у 
самом зачетку, већ постоји мало подуже и ради, 
онда се намеће пптање: каква "je пама иужда да 
ми сада улазимо у такве вратоломије и у такве 
несигурне пословс, и да увлачимо за ту ствар стра- 
im велики капитал, јер иза страног всликог ка- 
питала стоје силпе и јакс државе, и, тто je још 
rope,  ако   су  те   државе   пријатељске,   оис  су  за 

иас још иезгодиије. Даклс, ja држим, да бпс.мо 
требали помагати иидустрију у Варешу и Зеппци, 
и да мп то можсмо учинити и без страног капи- 
тала; јер, према ономе тто сам читао у новинама, 
улози na штедњу у југословенским банкама и 
повчаппм заводпма пзпосплп су, опда кад сам то 
читао 12.000,000.000 динара. 

Зар сс тај капптал од 12.000.000.000 динара ne 
може употребити за те ствари? Може, зашто да 
ne може.. Увлачити страни капитал тако насумце 
mije згодпо. To je псто као n ca зајмовима. Влади 
n Министрима наравно да je најлакше кад им ne- 
што треба да праве зајмовс, али, зато je ту На- 
родно Претставништво да стане томе na пут. Зер 
мпогп зајмовп доводе до прилика као тто су 

•биле у Србији да сс чиновници ne плате no 2—3 
месеца, или као у 'Турској, где je рђаво пшло 
због слабе адмпппстрацпје. М^у су зајмовп упро- 
пастили. Готово je n судбппа садашље 'Руспје 
оваква због тога. 

Сада hy да iipcl,CM na једпу другу ствар, опет 
у везп са индустриЈзм. To су предузећа која код 
nac веи постоје, то су caoopahajna средства, же- 
лезнице, телефони и телеграфи. Mn имамо у др- 
жавним рукама Бродарско друттво, 'Речпо бро- 
дарско друштво, пеКу да помпњем Помор- 
ско друппво. To Рсчпо бродарство које смо 
ми паслсдплп, које су нам управо велпкс cn- 
ле поделиле, ono je у ono време претстав- 
л>ало вредност око 400, na n впше мили- 
ona динара. To je једап капитал велики, то je 
ono готово mro je најбоље mro смо наследили од 
ратног плепа, јер je ono друго развучено, Сада 
се код nac јављају прохтеви за експлоатацију ово- 
га од стране друштава.'Каже се држава mije eno- 
собпа да ro сксплоаттпе, TO треба дати приватној 
иницијативи, јер приватни могу *боље да нско- 
рпстс nero држава. Међутпм, пптап.с je, да ли 
држава тако стојп n тако песпретпо може да 
РУкУЗе са TIIM првокласппм саобраћајним сред- 
ствпма. 'Алп je ту ncniro mro се пза тих силних 
доказа крије. 'Ккжем, дакле, да ово броДарство 
ne сме да буде у приватним рукама. Тоштоважи 
за бродарство, важп и за железнице. Јер, држава 
мора да има у својим рукама тарифе, ona мора 
да одређује тарифе са трговачког гледишта. *Дак- 
ле, mije тачпо да држава ne можс да ради. "Др- 
жава може да радп, n да држи у .fBojn.M рукама 
све ro. Ca прпватпом пппцпЈатпвом мп пмамо iipn- 
мер како се радило oam у СрбијИ. Када je Кне- 
жевина Србија постала Краљевина нисмо имали 
nn инжињера, да праве железнице. И опда je дру- 
ппво које je дало nape сад у другој форм1Ј тре- 
бало да их експлоатише. Г'1 друштво их "je ек- 
сплоатпсало. A зпатс лп како? Експлоатпсало je 
као n свако друго друштво .у своју корпст. Ono 
mije дошло да подпже пама железнице na неки 
већи, ycanpiiieiinjn ступап.. He, ono je гледало сво- 
ју корпст. Omi ii3 друштва нису хтели да улажу 
пове капитале у железнице. Али je сад дошла 
друга невоља. Трговина почиње да се развија, a 
miTii je бпло локомотпва, mini вагона да се po- 
ба   извози. 

И онда je морала држава п.пх да отера, a када 
их je отерала морали смо пм платити mro су тра- 
жплп. После тога нам се пребацивало да смо били 
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нагли п да смо увредили  страни  капитал,  na да нам 
неће више долазити у земљу. Го се, међутим, mfjc 
обистинило, Страни капитал je поиово долазио у 
земљу   и   ми   смо   плаиали   пгго   je   тај   капитал 
тражио. 

Mu смо балкаицп заиста заосталн и иа вама 
je, који стс niiiiic епроплЈапи, особито иа вама 
чрско Саве и /Ipinic, a нарочито na браћи из Сло- 
веније, којн су готово већи Европллни него они 
у Загребу, додуше признајем да су omi у Загребу 
и omi из Боспе нстто прсд нама, али je дужносг 
ваша да нас Балканце, нас из Србпјс, Црнс Горе 
и Јужне Србије .својски помогнете, јер су овп 
Крајеви страдали u патили дуги ииз година. Gp- 
бија je само у току 40 до 50 годипа водила то#- 
лпке ратове, шест ратова и то mije мало, осо- 
бито je ono тежак omj иоследи.и, na je рсд да иас 
помогиете. Алп, господо, мепи изгледа да се то 
некако обрће. Некако изгледа да ви боље ву- 
четс тамо, ваљда зато што сте образоваипји nerc 
ЛИ ми овамо. (Смех). Смејете ее, али мепи изгледа 
да je тако. Тако je било и опда када су na рачуи 
репариција дошли телеграфи телефони ит. д. Ови 
се у Бсограду обрадовали да ћс сада имати те- 
лефоне, j ep je у рату све упропашћено, али omi 
вагони натоварени том робом остадоше у За- 
грсбу. Mu смо рачунали: ево пострадалп смо у 
рату и ово иам 'je ратна оштета, па Кемо сада 
Србију, Црну Гору, Јужну Србију да повежсмо 
телеграфима и телефонима. Omi прекр Дрине, 
Саве и /I,yiiaBa опет рекоше: ima he вама то, ви 
псмате mi ипдустрију, mi трговину, a ми je имамо, 
нама то треба п тако остадоше телефони у За- 
гребу. 

Ila добра, нека су и остали, алн сада ред je 
да ви нас помогнете. Са овим сам свршио, стар 
еам и замораи na пећу даље да мучим im себе 
im  вас.  (Одобраван.е  и  ПЉескање). 

TI p етс е д п и к д р. Аитс Павелић: 11ма реч 
сепатор Ивап Хрибар. 

Ивап Хрлбар: Господо сеиатори, из уста го- 
да вп ca миом заједпо жалите што господин Ми- 
сподипа MiimiCTpa Деметровића чулп емо да je 
његовог друга господипа Мппиетра трговине и 
индустрије бацпла болест у кревет. Ja сам уверен 
да ви сампом заједно жалитс што господин Ми- 
нистар mije у могућности да присуствује овој 
дпскуспји, иако има доброг заступника. Увсрсп 
сам у толнко upe, mro вп сви знате са колико л,у- 
бави и разумевања као и радне снаге господин 
Министар водн рссор трговипе и индустрије. Ja 
вас молим да овластимо његовог пријатеља, Ми- 
нистра господина Дсметровића, да му изрази name 
ocehaje и да му пожели што скорије и потпуно 
опоравлЈање, na да га поново видимо здрава и 
чила na раду у рссору трговине и индустрије. Ja 
молпм господина Мииистра Деметровића да му 
испоручи овс паше жсље. 

Господо сенатори, ja ћу данас изнети само 
пеколико сугестија, које бих желео да г/Мнпнстар 
трговиие и иидустрије узме до зпања, те их, по 
могућпости, усвојп. Каквих промсиа при његовом 
прорачуну ставити нећу, ja hy за тај прорачун 
гласати. Припомене, које ћу ставити, ваљају за 
6y;tylinocT, јер сс ja надам, да iic Висока Влада 
веК у идућој години иама тако благоврсмено пред- 

ложптп  прорачун  na проучавање, да ћемо моћи 
дуље  проучавати  поједипе  стаике  прорачуна. 

Господо оенатрри, у садашње доба се веома 
радо говорп, и ииди ее то и код свих парламената 
у Европи, особито код парламената у опим зсм- 
љама., гдс главно прсвла^ује пољопривредна грана 
државиог гоеподарства, да je земл.оделац највећи 
сиромах 'јер да се зањ, премда je ссљачкн сталеж 
најважнији скоро ништа ne чини. Жали божс, да 
смо ii ми оне речи чули овде међу пама. Ja, го- 
сподо моја, тога жалим, ОВИХ речи na имс жалим, 
јер апсолутпо mije истина, да би ее сељачки 
сталеж тако запоставл>ао, да ее тако pehu, за 
mera иишта ne ЧИНИ, Ако гледате name државпе 
прорачупе, доћићете до осведочења ,да нема ста- 
лежа у iiamoj држави, за који бп ее na свима по- 
Јвима толико учинило, као ШТО за поЛ)Одсек11 ета- 
леж.'A и наша Влада n свеВладе послеб јануара 
доказале еу, и то речпма доказале, да су баш 
овај сталеж узеле у највећу заштиту. Радо при- 
зпајем, господо, да јссељак стуб државе. On je 
иавезаи na евоје земл.ппгге, које обрађује у своме 
зпоју и које љуби, on зна даве му дати све mro 
му je за исхрану потребито, и on je зато најкон- 
зервативнији елеменат у држави. Зато, господо, 
овај елеменат и потребује сву пажњу. Али, го- 
сподо моја, постављати се пре више na једно- 
страпо становиште ,кад сс расправља o државним 
прорачунима, mije мудро. Ja држпм да еу сви 
сталеж у држави тако теспо повезапп међу со- 
бом ,да творс плп да би бар морали да творе такву 
матерпјалпу, како on моралп да тиоре n душевпу 
целппу. Матерпјалпо радп тога, јер сел>ак he nalni 
занатлпју којп му пршшмаже, да можс имати ono 
дробпо ору()е, (алат) које потребује за евој сваки- 
дашњи живот. Он lie наћи потпоре у великој ин- 
дустрији, која му потпомаже да може своје npo- 
дукте у љој даватп у израдњу, чиме овп продукти 
дођу у трговппу, ona пак посредује, да материЈалне 
добрине, које je сељак еа својпм радом n зпојем 
стекао, што најбоље прода. * 

.Ja, дакле, гоеподо моја, држим, да само ona 
држава може говорптп o потпупој cpelui, која je 
државпп живот уредила такоЈ да један сталеж по- 
дуппре други n да сви укупно раде за добробит 
домовине и парода. A n то je код nac, гоеподо, 
потребно. Зато морају престатп набацивања од 
једне илп другс стране na који год сталиш, и npc- 
бацивање како on превише зарађује a осталима 
да ne преостаје толпко, колпко бн за свој рад 
заслуживали, него морамо у љубави и ме^усббпој 
слозп глсдати na то, да господарство снојс уре- 
димо тако, да Кс свим сталтпима 'бптп добро. A 
што се тога тпче, ja морам pehu да емо ми баш 
у Крал^евппи Југославији у срстпом положају. 
Mu можемо створитп такво господарство, да hcMO 
сами себи бити достатпп. 

Дошла je у моду и употрсбљавање реч ,,ау- 
тархпја", т.ј. могућпост да сс са својим ерсд- 
ствима излази na крај. Господо моја, код nac 
бп  то  бпло  сасвим   друкче. Ми   би   дапаш^ 
крпзу мпого маље осећали, ако on све грапе name 
прпвреде   опле   тако   развпЈепе,   као   што   прсма 
значају пашс земље и према способиости namera 
пароду   n    према    приликама,    које      заузпмамо 
у    светском     господарству,    треба да буде.  За- 
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то морамо тежити за тим1,   да развијемо свс rpa- 
не нашег народног господарства сразмерно. 

Али зато нам; жалибоже нечеса недостаје. Mu 
iiaiiMc немамо никаквог становитог плана. Ko хо- 
lic у животу штогод урадитн, мора прсд собом 
имати свој циљ. Taj циљ треба да нам je јасно 
оцртап; за њим треба да идемо. To вреди особи- 
го п за nam државни живот. Чим смо дошли до 
своје самосталне државе, у којој смо уједињени 
и која je тако лепа и велика, одмах je требало 
да помислимо, да си створимо план за паметно 
државно господарство. Мс^утпм тога код нас ни- 
је било. AKO се сећате у пријашње парламентар- 
но доба, једна je влада имала један принцип, a 
друга други приицип. Један Je Министар одре- 
дио у господарском обзиру једну ствар; дошао 
je за њим други, na си je постаЂио на сасвим дру- 
го становиште. Није било некога сталнога смера, 
под којем би наше господарство имало да се равна 
за ових послсдњих 10 година. 

И зато je no моме мишљењу неопходно no- 
требно, да садања влада иоставн се'би такав про- 
грам. Пошто he ступпти na спагу n бити иаскоро 
оживотворен тако се бар надам привредни 
сапет-, може се влада његовим искуством послу- 
жити, ако га замоли a и ако му предложи, да 
помбгне саставити такав нацрт, који би no моме 
мишл.еи.у требао да обухВаћа барем 10 годишње 
доба. Ja држим^ да бп то бпло лако могуће и да 
би било од великог замашаја за nam привредни 
живот. 

Догоди се и може се догодити, ако овакав 
сталан нацјзт нема готове линије, no којој би 
пмала nama прииредиа иолптпка iilm, да Јсдпа 
грана привреде запоставља другу, да једна гра- 
иа привреде наилази na негодовање код припадни- 
ка друге гране. И тако се може n догодити, да 
се на np. iiamo.j ипдустрпјп, за коју сви виде, да и 
ona тешко страда у овој кризи, и у којој има MHOI 
го инвестираног капитала, пошто се у moj палазс 
иеке резерие пародног иметка то радо спочита- 
иа:, предбацујем joj, да je експлоататорка сиро- 
машног пучанства. 

Ja веома жалим ако, n да се уопште такви 
гласоии чују, a чулп смо их и у Народиој скуп- 
niTimn, као n овдс у Сеиату. 

Господо, индустрија сама пати у погледу ових 
прилика како су сада пастале, a патп n тргоиииа. 
Али евакако трсба спомепути, да je ипдустрија доне- 
кле сама изазвала тешку кризу, јер je у добрим 
времепима, када се je дало добро зарађивати, 
све IIITO je зарађивала усупрот поразделивала, 
место да си плодопосним инвестицијама ствара 
жељезне резерве за каснија времена. A с друге 
страпе п  na то  особпто упозорујсм јер je 
код ње недостајало one бриге за социјално сла- 
бпјс слојевс, која je у са^датте доба постулат 
времепа, n коју нам налаже nama хришћанска 
дужност. 

У последте доба чулп су се оттри протести 
противу Бате. Ja бих свакоме ппдустрпјалцу у 
iiamoj држави саветовао, да се у Бату угледа и Да 
погледа какву je он организацију створио у conn- 
јалпом поглсду, п увсреп сам да бп n једни и дру- 
ги, којп у 1вему впде пепрпјатеља, добплп са- 
CBiiM друго мшшвењс o п>сму. Ja држим, и na то 

бих обратпо пажи.у r. Мштстру трговине n im- 
дустрије, да у будуће ,када се буду стварале но- 
ве индустрије, обрати иелпку пажи.у na TO, да те 
индустрије буду основане под таквим усло- 
иима Да у социјалном погледу из своје зараде 
учине све mro je могуће, како за задовољење по- 
треба радништва ,тако и нижег чиновништва. Ка- 
питал na нме ne сме мислити да je он сам за себе 
еве, него сс капитал мора научити да полагано и 
онако како треба даде један део своје зараде за 
опште Kopnene еирхе, за социјалне потребе. 

Jom пмам само да се обазрсм na инциденат Ko- 
ju Mii се je јуче, -- признајем услед импулзивности 
Mora темперамента, десир у овом високом Се- 
нату. Колега Рајар говорио je o неким стварима, 
које се тпчу иелике ппдуетрпје. Пошто еам видео 
Да г. колега no моме уверењу mije добро инфрр- 
мисанао ствари, приговорио сам му. )1(ал11м то и 
молим г. колегу, a може бити и све Вас ако би сте 
мп то узели за недостојно, да ми опростпте. Ja 
o тој ствари нећу овде говорити, само изјављујем 
да je моје становиште, које еам заузсо, исправно 
n да hy то доказати ca фактима самом г. колеги 
др. Рајару. Ми кемо то дакле између себе из- 
равнати. Али се надам n осведочен сам да he г. 
колега онда o целисходности name индустрије n 
o њеноме развоју добити управо onaj исти осе- 
haj ,као што га имам и ja. 

Велпка индустрија нам je потребна n ми би 
сретни били кад бп je могли створити толико, да 
можемо задовољити свим нашим привредним no- 
требама. Како je важна иелпка индустрија, нај- 
бол.е се показује у Енглеској, која даје потпуно 
заштиту својој ппдуетрпјп високим увозпим ца- 
рппама. 11 ипдпте, како се na једаппут развија 
енглеска привреда у сасвим другом смеру, чим еу 
уиедепе оие заштитне napune. Да смо ми пмалп 
толику индустрију као Енглеска, ми би na слп- 
чап пачпп могли поетупптп, и мп on сами еебп 6II-> 
ли достатни. Међутим мп морамо себи стварати 
индустрију, јер IICMO саМо тако моћи да сами no- 
кривамо своје потребе. 

Господо, nama поЛ)Опривреда ирло je важан 
фактор, јер нам name људе држи na дому и за- 
поелује их. Међутим пошто имамо мало индустри- 
је no селима, брјим се да he све више n више no- 
љопривредних радника бежати у градове. A тако- 
звани урбанизам може постати велико зло. Ham 
сељак види како ее држаиа осигурањем брине 
за радништво, a пензијама за неке друге сталише. 
У последње доба добили смо красан, моДеран 
— можда пајболЈП - закоп o радњама, којпм се 
прописује принудно осигурање обртника, na чак 
n трговаца за случај старости и изнемоглости. 
Међутим сељак види да ее за љега до сада у том 
погледу mije ништа учинило. Тек ових дана г. 
Министар пољопривреде први je ступио na нови 
пут са два закона, које je обелоданио, a који ke 
до1п1 и пред нас да их расправимо. On je тиме 
учинио прип корак, да ее социалном законода-! 
,јом n за сељака nenno учини. Топло препоручу- 
јем да сс у том правцу иде даље; али да сс држа- 
ва, a ко већ пма да помаже, ппак у том праицу 
превише и овако ne ангажира, да би могло пр- 
стати погпбељпо за mene финансе. 

Господо, од особпте бп важности бпло, да се 
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нонс пидз^стриЈс, којс се код иас стварају, не no-' 
дижу на једном месту. Ja иисам зато да концси- 
тришемо нашу индустрију na једно мссто као што 
су и .пр. учинили Чеси у Брну и Прагу, него да 
се nama индустрија коЛИКО je могућс поразмешта 
no целој држаии. Прсма томс бнло би добро да 
Влада, када дајс концеспју за иеку нову инду-' 
стрију, постави услов — IIOUITO je прстходпо прс- 
учи гдс би то за парод било од веће користи - 
где нека се та индустрија подигне. Huje ни мало 
здраво, да сс одвише повећава број становниу 
штва у великим градовима. Сретан onaj народ, 
којн пма своје привредне направе пораздељене 
iimpoM целс земље. 

Господо, како je велике пажпости, да иата 
индустрија будс подигнута у селима или у близи- 
im села, пајбоље се види сада у овој тешкој при- 
вредној кризи, када би ссљак лакшс цодносио 
тешкоће, да има у близини неку индустрију, где 
би ои сам n дсца њсгова могли псшто да при-. 
вреде. Међутим, ако je сељак принуђен да нде 
na рад у градовс, on опда у случају невоље пада 
на терет државе. 

To je дакле од велике важности за нату бу- 
дућност. Наши људи, пошто овакпих прилика mi- 
je било код куће, полазили су радо, сада eeh не 
могу, у иностранство. A то je тежак пут, ii}-!' из 
домовине, особито из тако лепе домовине, као 
mro je наша, у пиострапство, где човек пс зна 
где he добити рада и у какве прилике l.e доћи. 
лтилпо Барбпера издао je књигу под пасловом 
„Bina Паезана", што зпачп no нашем: „Живот 
у селу." У овој књизи on je oimcao како и у ко- 
јим приликама јадпи италијаиски парод жпви на 
Сицшшјаиском острву. Последња слика, коју /la- 
je у јако лепим цртама, јеете како се исељеник, 
KOJU иде у Америку, опрашта. Њега испраћају 
отац, мајка, сестра, 6paha прате га na колодвор. 
Ту су м други од његове породице са малим да- 
ровима, које њихово спроматтво може да пружи. 
Влак има neli креиутп. Копдуктер зове полазак. 
И исељеник скочи у вагон; погледа из вагона и 
кликис: „Збогом земљо, богата за богаташе, али 
коja пемаш хлеба да га даш онима, који ти eno- 
jim знојем давају живот". Такав no прплпцп уе- 
клик може доћи n na уеппце неког namer исеље- 
ника, премда код nae може бптп пема толико 
сиромаштва, као што je у јадпој Италији, где 
je толико људи без сваког иметка. Свакако жа- 
лоепо je кад се човек мора селити пз домовине. 
Треба дакле да му код куће прескрбимо рада, јер 
главна ствар и главни иметак сваке државе je да 
зна добро искоришћавати радну снагу свога ny- 
чанства. 

Господо, mro ее тпчс отппса сељачких дуго- 
ва, o томе nei>y да говорим, премда би ее да- 
ло мпого шта казати. Време je врло кратко, a оспм 
тога мпслпм да he ме г. Претседник почети опо- 
мпњатп да свршим. Зато прелазпм na друге ства- 
pn, које сам хтео г. Мшиђстру трговппе и ппду- 
стрије да изпесем. 

Memi ее чини, господо, да би добро бпло 
кад бп nama ппострапа заступства бпла пеколи- 
ко друкчије организована nerc што су сада. Ja ne 
дпрам у послапства, за које зпам да врше ejajno 
своју дужност, 'Алп конзуларна служба чини ми 

ее да mije пајповољннје уређена. Господин Мшш- 
стар трговине n индустрије има, како ми je прппо- 
иедао .намеру да оснује код наших конзулата 
комерцијалне аташе. To je врло добра мисао n за 
поздравити. Г.амо бпх му препоручивао како би 
Пазио да ови комерцијални аташеи и код посЛан- 
етиа ne буду никакви бирократски намештеници, 
него да буду у истину комерцијално поготовљепп, 
да пмају комерцијалног духа. 

Mamu консули еу, o томе еам се осведочно 
у властитој пракси, врло способни људи, који 
he вам знати направити најсјајније извештаје no 
податцпма, које еу били сабралп na местпма сво- 
га пословања. 

Taj ejajmi извештај послаће се преко ii)iixoBor 
Минастра у Београд. Али какве кбристи, ако у Ве- 
оградЈ заостапе пегде у каквој фпоци, како се овде 
вели. 

Ja мислим, господо, да би требало конзуларну 
службу оиако удесити, ДЗ би овн копзулп пмали 
могућности да се сами уплићу у трговачке посло- 
ве. Omi бп имали тражити купце за name пропзво- 
ле. rioniTo je то пак тешко спојпво са бирократ- 
ским звањем, онда би било за препоручптп, n то 
такођер ii3 разлога штедње, да се na мссто садаш- 
њих званичних конзула почињу вптс и више na- 
мештавати хонорарни.конзули. Хопорарпп конзул, 
ако je добро подготовл.сп, ако je добар трговац n 
мобплап човек, нека има право да сам тргује. И 
само такав човек, који je еам трговац, само такав 
he се бринути, да трговачки послови са земљом, 
која га je поставпла за конзула, постају све BCIUI n 
ueiiii. Само na тај начин he се IIOCTIIIUI ,да раз- 
витком прекоморске трговине nama лепа Јадрап- 
ска обала, да name краснр море, ne остапе -- како 
je жали Воже до еада у великој мери — неиско- 
pnmlieno, него да пам доноси богатих користп. 

Коначно, господо сенатори, још јсдпу суге- 
стију. Ta ее еугеетнја тиче закопа o принудном 
изравнања ван стечаја. Ово принудно изравнање 
ван стечаја дошло je код nae у моду и умножило 
ее je у поеледње време јако. Годппе 1930, било 
je neniTo преко етотппу елучајева, a године 1931 
било je Beli око пет стотине елучајева. Зашто? 
У naJBiime елучајеиа ради могуКпоетп, да се може 
пзравпашем erelm иметак. Из ове могуКпостп ne- 
Kii су л.улп, направили посебан обрт. Има наиме 
људи, којп обплазе трговце, који се задовољавају 
са добптком, поштене трговине, те их наговарају, 

npimv.nio изравнање вап стсчаја 
he na тај начин убрзо мпого за- 

господо, како ее може злоупотре- 
којп je потекао пз најбољих на- 

мера, као mro овај закоп. Ja етога велпм, господо, 
да бп најбоље било да се ouo принудно изравнање 
иап стечаја укине. Ja знам, какав je некада бпо ре- 
noMC name трговине у Словеппјп, Хрватској, Сла- 
воппји n Далмадији, a какав je сада после многих 
случајева принудног изравнања. Садаиако je уза- 
копу предвиђено да се може понудити, нико ne 
нуди више пего 40%. Ако je дошао ко у потеш- 
коће ради плаћања a љегов je иметак такав, да би 
могао плаћати 80о/о, 70",'о пли 60о/о ппкому ne пад- 
ne у главу да ои толпко понуди, пего свако пред- 

nei ;а  ее  j аве  за 
приказуЈу im, да 
l^1- UITll. 

1гво видите, 
бљ авати, закон, 



СШИОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ U 

лаже највише 40'V(). Али у истиии сва се израв- 
нања свршавају са 40"/о. 

AKO нијс MoryliC да сс овај заком сасвим укинс, 
било бн добро, господо, да се господин Министар 
трговине и индустрије побрине за новелу, која бп 
оваково изравпање вап стсчаја отешчавала. Тиме 
сам свршпо. ГлаооваћуЈ како сам већ рекао, за 
овај прорачуи. "(Аплауз). 

П o т п p е т с е д н н к Јован Алтипармакови!!: 
Има  реч   r.  сенатор  Мплап   rionoBiili. 

Мнлап rioiiOBiih: Господо ссиаторп, у развоју 
привередне кризе која се код иас испољава сад веК 
у свима гранама народне привреде, nam пропзво- 
ђач нема потребне снаге да се сам искобеља и упу- 
liCii je na iiOMoli државс. Ja liy бнти тако слободан 
да Господину Министру трговппс обратим пажњу 
na неке недостатке у уверењу, да lic његови op- 
ranu моЈс примедбе уважити и олакшати .тиме 
стање у трговини и код наше индустрије. 

У ceiscpiioM долу Дунавске бановине, у срс- 
зу сенћанском, у општинама Мартоиош и Kop- 
rom баве сс људи интензивном производњом па- 
npiiKC. Читав крај од Суботице према MaljapcKoj 
граници све до Tuce, живи, може сс pehu, пр- 
венствено од тс врсте производње, a у Хоргошу 
постојп станица за хсмпјско испитивање паприке. 
Ta станица je у надлежности Новосадске ииду- 
дустрпјске коморс. Било би куд и камо боље да ту 
апализу иредузме држава из руку Ипдустријске 
и трговачке коморе и да ту врсту производње 
одржи ne само na одговараГјућој висини, већ да ово 
предузећа домаћег тржишта и ову потрошњу зна- 
тио noBelia. Нарочнто скрекем пажњу господину 
Мииистру да бол.е заштнти домаКу производњу 
паприке од шпекулативне иностране конкуренци- 
је. To lie иајлакше учипити тиме, што he се увозу 
паприке из Шпаније ставити бране у облику више 
заштитне царипс, од прилике 18 динара no кило- 
граму. AKO сс TO пе учини, naum домаћи пропзво- 
ђачи неће моћп да просперирају и мораће, пошто 
пшеницу na том земљишту ne могу сејати, мате- 
рпјалпо потпупо пропасти. ■ Исто тако требало 
бп у општини Хоргошу, као еминентном вино- 
градарском крају, олактатп извоз вина n поста- 
Birrn у љему стапицу за анализу вппа. Бпло би од 
корпстн, кад бп се порез na потрошњу за вппо 
смањио na 1 дппар n кад' би сс слободпо пустило 
у промет BimcKO cnpliC, oc/io6oljeno од порсзс; кад 
бп се обуставпло израђивање дрвепе киселине и 
ограппчпло најстрожијим мсрама даље насађива- 
ње впнограда. Једна апомалпја постојп у томтако 
плодпом BoliapcKOM n вппоградарском крају, што 
произвођачи Boha и вппа ne ужпвају нпкакву та- 
рпфпу олактпцу na желсзппцама, док други вппо- 
градарски крајеви у землт уживају 500/о тарифал- 
ne ne повластпце na железппцама. Ilonrro у 
том крају родп пзврсио грож1)С n производи 
се позпато одлпчпо виио у Краљсвом Брсгу, то 
6n било од корнсти за нашу AOMaliy производњу 
да се спречи увоз странпх вина у Хоргот. У Кра- 
љевом Брсгу n Хоргошу нма н данас јот, пажа- 
лост, 1,000.000.— хектолптара вппа нз године 1930 
која количина mije ни до дапас продата. Пропзво- 
ђачима бп ее могло помоћи кад би сс Закопом 
одредпло, да се вина слабијег града од 7—8 малп- 
гана претворс у алкохол н да се пусти у промет 

n за кухпњску употребу вппско enplic елободпо 
од наплате пореза. Исто тако требало, бп дозво- 
лити мешање са бензнпом, јер бп na тај начин ве- 
лпка количина вина могла да се употреби и пре- 
твори у алкохол, те бп се омогу1111ло да се мање 
бензина упоеп из иностранства. Ако бп ее n ...а 
грана привреде запемарпла, опда on nam опдаппвп 
живаљ пропао. 

Национализирање села Хоргоша у последњих 
К) година рапидно je напредовалб. Док je 1919 
годппе, било тамо свега 7 наших породица a 1920, 
једапајест, дапас пма тамо 350 наших домова са 
1258 дута. Ово су једап део добровољци из Цр- 
ne Боре n Далмацпје, други део оптанти из Ма- 
ђарске, Баната и Барање, a трећи део су коло- 
ппстп из Ђале' у Банату. 

Данас пма у Хоргошу 314 изграђених Kylia 
овпх насељеника. Omi су насељени еа 2.925 ката- 
стралппх јутара орапице земље, махом црпи n 
белп песак доста лошег квалитета. Просечно na 
једпу душу долази no '21/., јутра земље, сем ку- 
liimna која пзпосс 781/;, кат. јутара, потто je сва- 
ка Kylia грађена na простору од 400 кв. хв. Зем- 
ља je опорезапа no пореском кључу II! категорпје, 
mro je нарочито неправедно и тто штети инте- 
ресе колоппста. — Уз то искоришћује n Аграрпа 
заједница ISCi1/., кат, јутара махом пашњак и се- 
пекос. Колоппстп плаћају државног пореза no ју- 
тру просечно 17 динара или око 120 дпнара no 
глави. 

Квалптет земље mije ппкако у екладу са ви- 
cmioM   пореског   оптерећења. 

Земл>а, иако je лошсг квалптета, процењенје 
iben чисти катастарски приход у 34, док банатска 
земља прско Tuce, која je знатно бољег квалп- 
'iera, урачупата je у 24 динара. Ту диференцију 
пека плуструје само овај прпмер. Чпстп катастар- 
ски приход једпог јутра 1918 год. износио je 80 
крупа, после ослобо1)ења пзпоспо je 86 дипара. 
Оних 34 дин. помножите са 86, и добићете 2.924 
динара чистог катастарског прихода. Отуда je 10n;o 
земл.арппа, што ИЗНОСИ 292 дипара то je осиов- 
na порсза. Од тога je 95о/о општински прирез, 
20о;о баповипскп порез, што изпоси 335 дннара, a 
a укупно na једпо јутро земље G67 дпнара. Да je 
тај рачуп пзведеп no кључу којп je употрсбљпв 
у Бапату, пзпело бп то 442 динара. Том осповпом 
опорезивању придодаје се jom порез na кулук 
(150 динара) n допунски прпрез (102 дппара) тако 
сада no једном катастарском јутру ИЗНОСИ порез 
919 дппара. Цео тај крај Хоргош — Краљев Брег 
изузет je пз реона производње шећерне peiie,iio;i 
пзговором да je крај удаљен од шећерних фаб- 
рика n да, због високе железппчке тарифе, mije 
та производња рентабилна no шећерне фабрике. 
Taj павод ne стојп, јер атар града Старе Кањиже 
спада jom у peon сејања шећерне pene n лифе- 
рује репу преко Хоргоша до фабрике. II општппа 
АОрГОШ треба да добпје железппчку повластпцу 
од 50»;о за лпферовањс и npenoc шећерне репе, 
јер у Хоргошу се пропзводп годишње до 700 Ba- 
rona pene. 

Пољопривредник највише, међутим, страдаод 
впсоке камате коју плаКа бапкама, тако да те 
обавезе прождиру бруто прпходе, a банке neiipe- 
кпдпо  траже  отплагс  главиаце  н  воде бездушпе 
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егзекуциЈС против сељака, тако да сс пмањс ссљака 
продаје у 6ecueii>c na лицитацијама, a што je нај- 
ropc ту зсмљу сељака купују понајвише самебан- 
ке. Само јсдаи пример како сс поступа приликом 
лицитације, У Мартоиошу, у сенћанском срезу, 
позиатом као иајплодпијсм крају Бачке, продат 
je на лицитацији једаи ланац з^мље т. ј. 2.00;) кв. 
хв. за 4.000 динара, док je та земља пре 5 година 
још вредсла ЗО.ШО дин. no ланцу. 

Да резимирам. Краљевска Влада има цело- 
купну домаћу потрсбу индустријских продуката 
да покрије путом домаћих производа. Ha тај начин 
било бп запослено око 2,000,000 радника, око! -1 
милиоиа интелектуалаца, да свима њима осигура 
бољс условс за живот, и да, снижењем цена ипду- 
стријских производа, иоправи животип стандард, 
изазове бољу исхрану народа и, услед тога, рен- 
табплптст пољопривре]де и као коначни резултат 
цсо nam иациоиалии иметак. Ja не кажем, да се 
подизање иидустријс пс може да врши и страним 
капиталом, али, у том случају, не може странац 
изнети нз државе више од 12»;о, a какон 30 годпиа 
мора предати цело иидустрнјско предузеће дома- 
liiiM произвођачима и нашим држављанима. 

У увер^њу да lic Краљевска Влада уважити 
оио неколико мојих општих опазака, ja hy и у 
појсдипости гласати за буџст Министарства трго- 
вине н ипдустрнјс. (Одобравлње). 

Потпретсе дник Јован Алтипармаковић: 
Има рсч г. сенатор др. Емило Гаврила. 

Др. Емило Гаврила: Господо министри, госпо- 
до сспаторп, принуђен сам да се вратпм na једну 
ствар, коју сам изнео већ једном, али онда нисам 
имао cpcliy да je овдс Министар трговине. On и 
дапас na жалост im je ту, али je послао евога за- 
меника и друга, и ja рачунам да liy исто тако бити 
у прилици да изнесем моју ствар и да he ona до- 
прети до господина Минисгра трговине. 

Банат je грсподо, као једно острво. Нарочнто 
зими можете 'Јпдетп да су екоро пемогуие кому- 
никације. Са запада од name територије дели га 
Tuca, na југу je Дунав, a onu други крајеви његови 
граниче се са другнм страшш државама, и осо- 
бпто преко зимс пемогуће су комуникације, пошто 
je ова јака и мп смо тако бплп одел.епп од остале 
територпје. Само примера ради кажем: ко je хтео 
да иде одавде дсГПапчева, морао 'je да иде преко 
Суботице. Можда у доглсдпо, a можда n у педогле- 
дно време то he се променити кад добијемо мосто- 
ве/који су у градњи. Али je on тако одељен, n 
raj тако одељени део name државе претставља 
једап нарочити калеидоскоп у мешавини насељених 
народа тамо. Треба само npoiiii пругом од Панчева, 
да ne идемо даље, до Великог Бечксрека, и nani.n- 
ћетс иа тој прузи 4HCVO немачка села, чисто румуп- 
ска, чисто словачка, чпсто мађарска еела, чисто 
српска села, и једио бугарско село. To je само 
дуж границе. Taj кратки пут од 3 cara чини да сс 
додируЈу толике многе народпостп, али, мало да- 
љс, када се иде од пруге наићиће сс многа села 
чисто хрватска. Чак и име тако noće. Имате Хр- 
ватско Неуздипе, Хрватску Кладњу, na опда имате 
словачка села, a остало су Румупп, Немци n Ма- 
ђари. Али имамо и других куриозитета народности. 
Имамо н иеке Крашоване, имамо Французе којн су 
дошлп из Елзаса и Лотарингије, a данас су uo- 

немчени, дакле пмамо понемчене французе, имамо 
русппе, имамо n остатке од Јермена, имамо пору- 
муњепп.х срба n посрбљених румупа, пмамо пору- 
муњених црногораца и херцеговаца. (Смех). To су 
omi којп су еад дошли, аграрпа реформа их je до- 
иела. И, господо, у таквој једној средини су гра- 
довп помешани тако исто. Ту имамо и Вршац, и 
Бечкерек и Панчево, свуда je од прилике једна тре- 
l.nna Срба, једпа трећина Немаца, a трећа трећина 

не- -"умупа, то je пометапо пепгго Мађара, пешто 
mro помађарених јевреја, итд. 

И једна no једна институција нам се noće оданде 
.Ja hy бити слободан да вам и набројим институцнј« 
које су оданде однесене. Господа за те инсти гуције 
биле су везане породице n из Србије и из Хрватске 
n из Словеначке, било je ту Срба и Хрвата из свих 
крајева, из Лике, из Хрватске, из Црне Горе и 
доста њих 113 Далмације и из Шумадпје. Једна 
ио-јсдпа институција одношена je и ми Срби и 
Хрвати, који смо из тих крајева, изгубили 
смо много тпме. Можемо слободно рећц да 
смо Mii данас у тој покрајини у мањини, a могли 
смо тај крај na onaj начин да национализирама n 
да паралишемо тако ono шаренило, међутим ми 
смо данас тамо све слабији. Допустите само да вам 
набројим шта je све тамо било ранијих година и 
шта je одпесепо. 1919 године однесен je Бележнич- 
кп течај, 1920 године Ерарно Правобраниоштвр, 
1920 године Коњички пук, 1920 годппс опет Ко- 
њичка подофпцпрска школа, 1921 године Фппап- 
сиска дирекција, 1921 године "Поштанска дирек- 
ција, опет 1921 године Прспарапдпја женска, 1923 
године Финансиско рачуноводство, 1921 године 
Саобраћајна служба, 1925 годппе Царинарница, 
192G године Жупанија, 1929 године Инспекција 
рада, исте године Инспекција парних котлова, исте 
године Аграрни уред, исте године Просветни ин- 
спекторат и Хидротехничко звање. 

To су 16 институција n ca сваком од ових ин- 
ституција MU смо изгубили проссчпо око'50 наших 
породица које су бпле из свих крајева. Нарочито 
код Поштанске дирекције било je мпого Слове- 
наца, затим Срба и Хрвата из Далмације и Хр- 
ватске у Финансиској дирекцији n т. д. To све je 
морало да напусти ове крајеве и na тај начин знат- 
no je ослабљен иаш пацпопалпп елемепат. По ра- 
чуну, којп ne може бити тачап до ситнице, око 
800 породица морало'је отићи n тиме je nam наци- 
онални елеменат у центру те покрајине, koja je на- 
сељена мешавином свих могућих пародпости, зпат- 
no ослабио. 

Господо, сада се томе крају спрсмају иови 
удари. Jlane je покушан један удар, којп сс тешком 
муком одклоппо, када су хтели да однесу Уред за 
бсигурање радника. Једва се то задржало. И због 
тога бп моралс многе породице да иду. Сада чу- 
јемо да нам спремају да noće Трговачку академију 
n Комору трговачку, п то да noće из једнога краја 
где има око 300 вслпкпх ипдустрија и блпзо G.000 
трговачких радп.п и 15.000 занатских радњи. Ако 
се то учини остаће оволпкп број њих без своје 
коморе n без свог подмлатка, парочпто ако се укло- 
iin Трговачка академпја. Kao што сам већ први пут 
изнео, овн би млади људи моралп да пррдуже 
тколе у таквим установама, из крјих Cm пали na 
терет државног буџета, јер би ови људи нагрпули 
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no свршеној uiKOJiH у државну службу. Тако сс 
ие on постигло ништа ни у интересу (итедње, a 
индустриЈска и трговачка предузећа, у овом крају 
остала on без свога подмлатка. Ja сам TO приликом 
расправе o предлогу Закона o трговачким акадс- 
мија.ма већ изнео, a нови елеменат, који сада из- 
иосим, јестс национални, који онда нисам споме- 
нуо. Незнајући да ли je г. Министар имао сазнања 
ti овоме/јер je и онда ono спречен да присуствуЈе 
дискусији, ja даиас морам поново да се вратим 
иа ту ствар и да нагласим иациопалпу опасност ако 
се продужи да се одпосс и one ипституцмјс из тих 
крајсва. 

Питамо:   зашто   то? To   не  знамо,   нага- 
Намо. Ja iicliv то да спомишем, ниде за велику јав- 
ност. У једноме меморандуму, кбји смо дали пре 
пет до шест година "Народној скупштини, изнели 
смо тај разлог и рекли: ono je најтежи разлог, не- 
мојте га спомињати, кад су нам жупанију однели. 
Господо, Joni једанпут ja овде апелујем na г, Mn- 
нистра n na Краљевску Владу, да нам не носе више 
никакве институције оданде, које јачају наш еле- 
менат, акч) нису у стању да нам даду нове. Ja ве- 
рујем да г. Министар трговине и ипдустрпјс, који 
те прилике добро познаје, јгр ми имамо њему да 
захвалимо, да смо добилги рговачку комору и mro 
се on за њу "бринуо, непе предложити да се трго- 
вачка комора скопча с доугом и да he нам помоћи 
n on, да пам остане како комора, тако n трговачка а- 
кадемија. Даби,господо, олакшао госпрдину Мини- 
стру, ja liv да му дам овај списак како укинутих 
институција тако и број наших индустријско тр- 
говачких предузећа са молбом да сс заузме код 
ресорпог Министра n код целе Краљевске Вла- 
дс, да пам ништа mune одаидс не noće. Ja сам 
TiiMc  завршио  сиој  гоиор.   (Пл>ескање). 

Пот n p стс е д n n к Јован Алтапармаковић: 
Господо, исцрпена je листа говорника, Приступи- 
heMo сада решавању предлога буџета расходаМи- 
пистарстна тргоипие n пидустрпје. Молим г. изие- 
стиоца да прочита прву партију тога буџета. 

Известилац /lp. Љубомнр Toiviaiiinli чита 
партију 848. 

П o т n p с т с е д н n к Јовап Ллт -napiviaKaBiili: 
Прима ли Сенат прочитану партију? (Прима). 06- 
,јаил>ујем  да  je  примљена.   Изволите  чути  даље. 

(За oBiiM je Сенат, гласајући седењем и уста- 
јањем o свакој појединој партпјп, у смислу чл. 
102 Устаиа и чл. 67 Закона o пословном реду у 
Сепату, примио цео буџет расхода Раздела XII! 
Министарства трговине и индустрије, и то од nap- 
inje 849 до закључно партије 901 a такође и 
буџет расхода и прихода Државне хипотекарне 
балке). 

П o т п p с т е е д и n к Јован Алтсшармаковић: 
Према томе, господо, објавуљјем, да je Сенатпри- 
мно у појединостима предлог целокупног буџета 
Министарства трговине и индустрије. 

Ha реду je претрес предлога буџета Mnim- 
старства шума и рудника. 'Отварам претрес. Има 
реч г. Министар шума и рудника; 

Мпипстар шума и рудника др, Стапко 
Шибсппк: Госиодо сепаторп, upe него пређем на 
цифарски део буџета мога ресора, дозволите, да 
вам истакнем псколпко пачелних ствари, које су 
од замашиог утицаја no рад мога рссора.  II ако 

се оштро луче јавноправне функције, што их Mo- 
je Мпиистарство врши, од приватноправних функ- 
ција, ипак се једне од других ne могу да посвема 
оделе, nero one узајампо врше зпатап утицај C 
једне стране на привредну политику, a с друге 
стране и na јавиоправпу полпп.ку мога ресора. 
Вршећи |јавноправну функцију; мој ресор пступа 
овде као opran, којп npmn надзор пад цслокупппм 
шумама и рудницима у држави колико приватним 
толико n државним, затим као opran, који помаже 
шумску културу и коначно као opran, који откла- 
ња штетне упливе у природи и који настоји, да 
унапреди  шумску  културу. 

Bpnielai приватноправну фун^цију иступа др- 
жаиа као експлоататор тума n експлоатагор руда, 
којима je ona власником. Алп осим тога не сме 
држаиа mi једнога момента да пустп из вида 
n своју задаћу чисто стручну, коју она врши, као 
нити своју задаћу социалну, коју треба да вршп 
n конаЧно iniTii задаЋу ону, кбју ona треба да врши 
обзпром na унапређење целокупне шумске и ру- 
дарске имдустрпје. 

У следству тога никада не сме држава као при- 
вредник да врмп једну привредну политику чисте 
конкуренције ,већ напротив држава мора имати у 
виду n приватне индустрије и шумску и рудар- 
ску, да je ne искрришћава; него да ако je no- 
требпо, ijpinii функцију n једног регулатора. Исто 
тако ne може n ne сме држава као прИвредник да 
npiim једну привреду чисте рентабилности, јер 
мора да пма увек у впду и радништво и социјално 
питање, C друге стране ne можемо ми Министар- 
crno шума n рудника да изручимо из склопа све- 
укупннх државних потреба и целокупне државне 
привреде, јер no приооди ствари, као један део 
државне администрације, треба и шуме и руде 
да помажу и друге привоеде и да служе за покриће 
осталих државних потреба. Тако излази Министар- 
ртво шума и рудника као привредник у једном 
врло компликованом својству. Очо треба да вршв 
п чппп обзире на све стране и ради тога и база 
шума n руда постаје много опширнија. Задаће 
шума n руда мпоге су веће и теже, али с друге 
стране опет je и подлога и отпорна снага Мппи- 
старства шума и рудника као привредника мпого 
јаче nero лч je код других једностраних прмвред- 
IIII.\ предузећа. Ово je једна добра страна Мини- 
старства тума и рудника као привредног преду- 
зећа, нарочито с обзиром rta последице које врши 
прнвредна n економска коиза и na тај привредни 
pecdp. C друге стране je једна добра страна и 
лбог тога, што се Министарство шума и руд- 
ЗГОДан положај Мппиетарства тума n рудиика 
ника као привредник бави продуцирањем сиронп- 
ne, a ne продајом cnpomine, n услед тога редук- 
ција те продукције било у шумама, никако ne 
смашује вредност тог народног добра и народног 
капитала, nero чак ima mune joni ее вредНОСТ 
тих шума joni n повећава a редукција у рудама 
nero тако ne емањујс вредност тога природног 
блага, nero остаје сачувана и за касније генера- 
unje. 

Ja бих хтео овде да истакнем да и извесне 
рестрикције експлдатације наших шума неће шко- 
дити нашем пародиом добру, него he вршити и 
извесан благотворни утицај na њих, јер бих могао 
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да кажсм, да nam прло попол.ис трговачке ко- 
њуктуре у прошлој години у мпогочсм су допри- 
ислс да су наше шумс експлоатисане и прско 
своје привредне моћи. 

Ja бпх после ових начела прешао на цифарски 
део буџета ресора Министарства шума и рудника. 

Mu имамо, господо сенатрри, под шумама све 
укупно 7,800.891 хектара, a од тога су државне 
шуме у површини од 2 250.683 хектара. Од тога 
има предратна Србија 23о/о шума у површини од 
1 748.985 хектара, Хрватска и Словенија има 180/о 
са  1 433.830  хектара,  Босна  и  Херцеговина    има 
2 098.557 хектара, што значи 35%, Словенија има 
687.408 хектара, што значи 9,06%. Интересантно 
'je суделовање повоедности продукције, na Kri4' 
видети како се величина површнне шумске im- 
како ne поклапа са иредиостп продукције, Шуме 
предратне Србије продукцирају no вредностице- 
локупне наше држа1вне про^кције 10%, шумеХр- 
ватске и Славоније које долазе тек на трећем мс- 
сту, продуцирају 38%, шуме Босне и Херцеговине, 
Koja долази na прво ме-то no површинама пполу- 
цирају 21%, a Словенија, која долази no површи- 
иама па четирго место, продуцира 29%, и ту со 
ncibc na друго место.'Разлог овом на први поглед 
неразумљивом иссразмсру лежи у томе, mro су 
шуме у Босии и Херцеговини у једном нсликом 
делу прашуме, које не могу да сс рационално екс- 
плоатишу опако. као што се експлоатишу оне шу- 
ме, које су уређене no принципима рационалног 
господарства и које имају свс комуникаиионе и 
експлоатационе направе, као што сс тиме одли- 
кују IIIVMC' у Словенији и у Хрватској и Славо- 
miju, a т€к на задн>€ место у погледу шума долазе 
one у Босни и Херцеговини и предратној Србији, 
[-! no томе одмах долази јасна задаНа која чека 
onaj ресор као једно привреднр предузећр v спре- 
мању програма у свом будућсм раду: да се и ово 
природно благо, које лежи неискоришћено у јед- 
noM великом дслу, да се приведе спојој сврси 
т. ј. један нарочити део пажње овога ресора мооа 
да будс управљен експлоатацији тих шума у Бо- 
сни u Херцеговини и у предратној Србији. 

По свомс извозу шуме и шумски продукти 
олбацују 49% насупрот пзвоза пољопривредних 
продуката, ко.ји чине 50,4%. Види сс како важну 
функцију врше наше шуме од нашег извоза. 

Како сам пс!; у почстку пстакао, и ово држаи- 
ио предузеће у велчком je било изложено после- 
дицама екоиомскс кризс. Последши' економске 
кризс виде се одмах у смањењу извоза, затим у 
паду цена и у смањењу потрошње у самој зимљи. 
Ham извоз кретао се оиако: У1 првом четврт го- 
дишњу 1931 године, т. ,ј. у прва три месеца 1931 
годипе извезено je грађевног дрва 179.381 тона у 
иредпости од 167.8 милиона динара. 

Дакле то je било у 1931 години. За исто вре- 
у год. 1930 нзвезено je 325.825 тона, дакле го- 
ТОВО двострукп број топа у иредпости 370,000.000. 
дпиара, дакле зпачм да je готово више иего два 
11ута niime извезено у 1930 него у 1931 години. 

Код огревног дриа имамо извоз 66.000 топа 
у вредноста 13,000.000. Динара, a у 1931 години 
48.739 тоиа у вредности од 8,000.000.- - дкпара. 

Што се тпчс цеиа у иностранству, one еу пале 
око   30%,   Поводом   eMaibena   пзвоза   иарочито  сс 

истиче nirrai!>e контингентирања увоза у Францу- 
еку п v Алжир. У Фраицуској je уведен конти- 
leirr према увозу прошлих иет годипа процстуапо 
за све увозне, односно, извозне државе, na je Кра- 
.Ћевиии Лугославији припао једаи контигент којм 
не подмирује im половину потрсба њезиног из- 
воза. 

To  je   ca   iiaiiie   страпе  Опет  изазвало   коитиИ- 
гентирање  извоза,  одпоспо  репартираље  извоза. 
Чпм je се сазпало за то коптиигептиран.с ca črpa- 
ne Фраицуске, пожуриЛИ су сс iiainii извозницп 
;i,a пзвсзу mro Bel.ii део и да тако закапарс ппо 
већи део коптппгеита. Са друге страие je имало 
TO за послсдицу пзигравап.е сваког изиозпика и 
тако су иасталч пршовори којс смо ми хтели 
да отстрапимо ти.ме да смо преиеЛи na трговачке 
коморе Љубљанску. Загребачку и Сарајевску, пека 
one саме мс!)у собом разделс raj пзвоз и да се 
HUKOM пзвоз ne дозво'1>ава док се ne покажс са 
извозницом  те  коморе. 

Код дома1 е name иотропш.с опажа се нсто 
тако једпо пелтко опадање. Нове лицитације Ko- 
je су државна предузећа, одпосно дирекције др- 
жавппх шума. врпшла, остала cv no mune пута 
без успеха. И тако мп морамо бити спремни да 
I с се прпходп KOJU се rio овом буиету предвиђају 
у јсдпом зпатпо смањеНом пзпосу, Да Ке они Molili 
jom  n да  подбаце. 

Код ку1с je рестрпкцпја одпоспо смашсп.е no- 
трошње, a према томе и смањен извоз, имаЛа за 
послсдпцу картелисање, настојање да се получи 
картел шумске продукције. To картелисање било 
je започето већ nne у међународном промету са 
дрвеном индустријом. Ми смо, наравна ствар, kao 
n све друге пптересирапе државе приступили тим 
преговорима; дошло je до пзвеспих споразума, 
али ni споразуми пису међутим моглп да се при- 
веду реалности ради тога jen се показало једпо 
помањкање санкција за one који нису хтели да се 
noKopc одредбама тога споразума. Како год смо 
Mii, господо, са симпатијама пратили и суделовали 
код преговора међународног картелисања овпх 
држава, iincMO ми могли псто стаповпштс да пред- 
узмемо код покушаја картелисања у самој земљи. 

Bam ii3 оних разлога које сам у почетку го- 
вора пзпсо, na име да држава као шумарски npii- 
иредппк ne сме имати у виду само ту привреду, 
мего мора водпти рачуна и o социјалним прилика- 
ма, a парочпто то, да услед корпстп које on ona 
црпсла као прпврсдппк, ne буду оштећени инте- 
реси ширих слојева стаповппттва. Ту долазе у 
обзпр imipn слојевп потрошача, na ради тога да 
се ne би можда веттачки подржавале цене na 
једној micinni кчЗја ne одговара стварним приликама 
n да услед тога дпспаритет изме1)у цена инду- 
стријских ii пољопривредпих пропзвода ne бп no- 
стао jom већи, писмо mi као тумарскп привред- 
iinic иогли са симпатијама да примимо ова насто- 
јаља. 

Господо ссиаторп, расходи Мппистарства my- 
ма n руда смањени су према протлогодштвем 
бупету за Дппара 35,655.568, a приходи за 19,263. 
813 динара, Према томе остварепа je чиста добит 
од 67,100.460 дппара. Услед свпх ових лоших no- 
следпца екопомске крпзе, паравпа ствар да се n у 
овом буџету, као n у свпм другим буџстима iipn- 
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стзмшло Једмо,) штедљп, како у персоналноЈ поли- 
тици, тако и у материјалном привредном посло- 
вању подруЧног ми ресора, Али ту треба имати 
у виду, да с€ код шумарског пословања са ума- 
n.imaibCM самс продукцијс сразмерно не умањују 
н административни трошкови, јср шума жнви, шу- 
ма трсба своју негу мсго тако када сс експлоати- 
iiic, као ii онда када се ne експлоатише. Иако мн 
хо! смо да сачупамо шуму за познИја боља прсмс- 
iia, не смсмо ту 'бригу парочито не смемо оно 
особље којс je за то потребио да редуцирамо 
ради тога, јер смо остварпли маље прихеда. Због 
тога се ппјс смело у персоиалпој политици ићи 
путем cMaii.iiiiaii>a чиновништва у опом сразмеру, 
како сс смањмнала експлоатација, nci'o je та штед- 
n.a парочпто спропедепа у том, што су системати- 
зована места и прсма томе затворено свака ново 
попуњавање места као и у томе, што су становити 
дохотцп мриликом служоспога рада чиНовника на 
терепу смањени иа један минимум. 

I"OCIIO;I,O сспаторп, оспм сшога mro саМ нстак- 
Куо, ирло Je ваЖНО да истакпем, да КОД прИВр( nie 
полптикс рссора Мтшстарства шума истакнем и 
ту тенденцију, да сс експлоатаццја државних im - 
ма преда што ширим слојевима становништва. 
Због тога ji' донет закон o заштити малих пилана 
и после.им! закон o експлоатацији шума од črpane 
сељака. Moje je мишљење, да велика и јака при- 
вредна предувећа има iv своју пионирску мисију 
због великог капитала, који им стоји na располо- 
жењу. Због тога та прсдузећа треба да прокрче 
пут једпој широкој експлоатацији малих привред- 
ника, a никако да својом експлоатацијом исцрпе 
сва привредна ирела. 

У министарству Руда постигнута je редукција 
у издатцима: код расхода 101,462,191 динара, код 
прихода за 108,7-18,076, према томе остаје чист 
приход, којп се предвиђа са 62,94,753 према про- 
шлогодишњем од 69,380,638 динара. Виднте, го- 
сподо, да се чист приход никако ne смањује у ono- 
ме размеру у коме се смањују расходи n приходи 
код самог пословања, јер док су смањени расходп 
за, ero n један мнлион и приходи за ero осам ми- 
лиона динара остаје чист приход мањи за шест 
милиона према проипого.иппњсм. 

Смањење расхода постигло се, с једне стране, 
концентрицијом производње,: с друге стране ста- 
noiiiiTOM редукцијом нерентабилних предузећа и 
са потребном редукцијрм радника, односио смањи- 
вањем њихових плата, те коначно ради Tora јер 
еу солане у Креки и Симин Хану прешле у ресор 
Министарства финансија, односно под Мопополску 
управу. Одмах xohy да истакнем да' смањивање 
рада нерентабнлних предузећа nnje апсолутно 
ишло onim кораком, који on рентабилитет самих 
предузећа то апсолутпо тражио, nero сс смањивање 
односно затваранЈС стаиоиитих рудника угл.еиа n 
отпуштање радника вршило такр да "je na пример 
од 12.500 радника, којп су запослепп у дражавним 
предузећима, отпуштено не итпе од 1.000 радника, 
Код прихода je смап.еп.е паетало услед тога, јер 
су отпалп приходи солане у Крскп, a пошто су пале 
цене угл>е11у и од самога Мшшстарства саобра- 
haja очекујемо једап мањи приход од no прилици 
20.000,000 динара. Оспм тога приходи су се сма- 
нуили n због тога јер смо 1Морали да о'буставпмо и 

рад na неким рудницима, одпоспо пекпм железа- 
рама, као niTojc то учпњспо у ЈБубији и Варешу. 

Да иам, ГОСПОДО, прпкажем сада у коме од- 
носу стоје расходи материјални према расходима 
персоналним. Ja \л навести да целокупни редовнв 
расходи за набавку прометног материјала, за ис- 
плату радничких падппца n т. д., п.чпосе 246.367.000 
динара, a за свс укупно чиновништво само 
6.849.003. динара, дакле редовни материјални pa- 
сходи стоје у одпосу као T)7||1i према •i|i(., што 
мпслпм да je једпа врло здрава прјава код овога 
предузећа, јер то ,]:■ један од опћенитих и готово 
од најоправданијих приговора код бирократизн- 
рања односно етатизирања појединих предузећа 
raj да се превише троши на персопалпс издатке. 
Росподо, ii.i   12.500 радника, a пошто je до сада 
редуцнр!  1.000. na 11.500 радника, дакле, долази 
545 чиновиика, n то самих чиновника 353, званич- 
иика 126, другог службеног особља 18 дневничара 
хонорарних  18. 

Kao mro гам код буџета шума истакнуој да 
je ово буџет предвиђања, тако морам да то исто 
поновим n за буџет руда. Премда су се код изра- 
чунавања прихода рудника предузимале све мере 
опрезности узимале се увек процентне много иање 
цнфре, ипак не можемо са сигурношћу да кажемо, 
да ne овај приход управо толико донети, колико 
je предвиђен. Ллп могу да истакнем, да има исто 
толико веројатности ,да lic тај приход пребацити 
m предвнђање, као mro може н подбацити то пред- 
виђање. 

Како CG поступало у израчунавању прихода за 
годину 1932-33, ja би био слободан да вам наве- 
дсм једну екалу. Узела се за подлогу множина 
продукцијс од год!1925-26 до 1931-32. 

У 1925 26 години продуцирала су државна 
иредузећа угл>а 1,176.767 тона, железне рудв 
182.691 iona, iiapaijenor епровог жељеза 6.797 тона, 
ливенс робе 2.811   iona. 

У 1926/27 годшш пмамо једпо nonel.an.e про- 
дукције код угл>а na 1,239.000 тона, код железне 
руде na 331.000 тоиа, код сировог железа na 18.000 
гона, код ливене робе имамо један мали мањак na 
2.331 Tonv. 

У години 1927 28 имамо стално iioniiii>aii>e n то 
код угља на 1,427.000 топа, код нзрађеног железа 
na 332.000 tona ,код сировог железа na'21.000 топа, 
код лпвспс робе na 3.800 тона. 

У 1928/29 години даљне пењање код угљена 
1,530.000 топа ,код руде na 395.000 тона, код cii- 
ровбг железа na 30.600 тона, код лпвепе робе na 
.'17()7 Tona. 

У 1929 30 години нмамо пењање, код угља na 
1,696.000 roiia, код, железне руде на 153.000 тона, 
код сировог желсза na 32.000 топа. 

У 1930/31 годппп пмамо кулмннацију продук- 
цпје n то код угл.а ca 1,7 16.120 iona, код железпс 
руде имамо опадање na 362.607, код сировог же- 
леза имамо пораст на'34.370 тона, код ливене робе 
na 8.095 Tona. 

У 1931 '32 години очекује се једнр сман>ен>е 
на 1,600.000 код угља ,код железпе руде смањење 
na 100.000 топа, код спровог жслеза од 34.000 
uma на 30.000 тона, код ливене р^бе од 8000 тона 
na 5000 тона. A 1932/33 год., то je ова година, 
iipe;uiiil)a   се   1,100.000   rana   угл.а,   железне   руде 
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75.000 топа према максимуму од 362.000 тона, сиро- 
вог железа на 20.000 тона према максимуму од 
3l.(K)(i тона, a ливене робе само наЗ.ООО тона, дакле 
пмамо предвиђену једну редукцију код угља од 12 
1/2о/о, код железне рудс 250/о. 

Држава nama пма око 15 прелузећа угљених, 
угљенихрудокопа,има 2 рудника сажелезомруда 
од којих je један у месту Варешу хоји продуцира у 
1930 31 годину 1,756.000 тона железних руда и 
362.674 тона оировог железа. Према томе"јасно je 
колико учествовање запремилз држава као при- 
вредник у целокупној нашој рударској привреди. 

Онолико, господо, сматрао сам претходно 
да je потребно да вам изложим какво je стање у 
моме ресору, na се, господо, надам да heie рдо- 
брптп привредни програм мога ресора и да Кете 
примити овај буџет овако како вам'је предложеи. 
(Бурно одобравање и аплауз). 

Потпретседник др. Фрап Новак: Реч нма 
сенатор г. Томо Јалжабетић. 

• Томо Јалжабетић: Господо министри и господо 
сенатори, запала ме опет част да проговорим не- 
коликоречи.дасеосврнем n на буџетМинистарства 
шума п рудника.'Оно mro je r. Министар изнео у 
своме експозеу имам да му приговорим само у 
једном у случају a то je и^воз сировог железа. 
Слика je прдпуно истоветна са оном сликом прош- 
лог столећа у Хрватској са извозом пшенице.*Ми 
смо пшеницу продавали трговцима no највише 
Јеврејима« Они су ту пшеницу после експедирали 
за Петту n v пештанским млиновима претварали у 
(ipamiio п  ТР.КО СМО ми  опда  ОД name ДОМаће  imu'- 
нице добијали брашно из Пеште опет преко тр- 
гоиаца п т?,ко су трговци имали две добити. To 
се догађало зато што ми онда у то време нисмо 
имали :m једног домаћег млина за произвТздњу фи- 
пога брашна. Слика je, господо, и овде исто таква 
и са сировином нашега гвожђа. 

.Ja сам говорио кадје ono na дневном реду 
буџет Министарства трговине и индустрије и на- 
гласио сам да Je прилично велики али сам тада 
нагласио да то не приговарам ономе делу 
који С€ одиоси па иидЈТтри.ју него ономе KOJU 
се односи na трговину. Ja знам да je nama Краље- 
вина Југославија гтресиромашна на индустријским 
продуктима. ETO вам "јаснога примера са том ж^- 
лезом рудом. Ja hy бити врло кратак да пс 
on кратио драгоцено време али hy истаћи да би 
требало једанпут да се одреди једаи програм за 
оснивање једне велике творнице наших руда јер 
je, као што je познато свима nama земља веома оо- 
гата рудама ,па да сс na рате ствара једаи капи- 
тал гдс dn се та индустрија отварала и у доста си- 
ромашним крајевима Босне која je рудом богата 
тиме on се много помогла и држава и народ. Код 
nac na onaj nanmi како cc код пас до сада радпло 
ona се руда n/iaiui исто опако како се некада код 
nac у Хрватскрј плаћала пшеница. 

Ми смо давали no 180 килограма пшенице, a 
уз то још n no 3 форинте, за'једну метарску центу 
брашна n то таквог брашна KOJI' би cc MOI W у- 
врстити тек у шести ред, док нису млинови сагра- 
ђени. lino je свега један млин, али није нмао добро 
уређење. Други je основан 1899 године, на задруж- 
noj пбдлози. Ja сам у почстку бпо у Равнатељству, 
na ту ствар добро познајем.      Створене су и ак- 

ције. Млпп je почео радити. Прве године показали 
су cc добри резултати, било je рентабилитета; сс- 
љаци су били дионичари, omi суТЈили пррдуценти 
n копсумсптп. II кад cc показала да'је предузеће na 
здравој подлози и да имабудућностиондагоспода 
која су бпла у Раппатсл.ству ИДИОНИЧари cl ислпкпм 
капиталом приступе промени Правила, - и то тако 
да су мали дионичари изгубили право гласа. ."Ta 
сам бпп устао против тога предлога, имао сам уза 
cc већину диоНичара, али Je број у погледу вред- 
постп акцп.ја ono у мањини. - И Ja сам TOM ПрИ- 
ликом  подлсгао. 

Moj гонор, господо сенатори, Јучс био je пот- 
пуно опрапдап, кала сам ГОВОрИО да су трговцн 
спретпп, просвећени - али у томе правцу да ек- 
сплоатишу привредни сталеж. 

Taj млин и данас постоји. II ако je дошао, 
услед onniTc кризе, у једно оскудно стање, ипак 
пма изгледа да cc on и данас одржи. /lanac мли- 
nomi услед порезе n других намета стојс рђаво, 
али надати cc да he то убрзо проћи. Млинове 
треба присподобити жељезним рудама; II ту je 
такво псто стап.с Била je у Беловару основана 
једна жељезна творница, у близинИј n ona cc посте- 
neiio гранала n проширавала na разне гране обрта, 
190(5 године, била je у Загребу изложба и на ту из- 
ложбу допстп су n производи из те творнице у Бе- 
ловару, али се убрзо успоставило да довоз же- 
љезне руде више стаје ту творницу н«го mro je то 
случај са другим фабрикама, n разуме се та 
творница mije могла конкурисати другим фабри- 
кама, теје морала папустптп рад. To je саСВИМ 
разумљиво, 'jep у близини нема сировине ,те увек 
фабрпка која пма у 'близини cnpoimne успеиа да 
конкурише onoj која TII.N сировина у непосредној 
близинн пе.ма. li због тога треба увек градити 
твррнице где у близини има сировог материјала, 
јер под таквим приликама било да cc производи 
ливено жељезо за ковање жељезничких mirna или 
старо жељезо, тако звано гусајзен, увек се може 
конкурисати. To  бп   билс  моје   примедбе  на 
експозе господина министра. 

Алп, господо, сад he доћи једна pijana страна 
гледе наших шума или житељства Краљевине Ју- 
гославија. Mn имамо т. зв. имовинскс шуме. Шум- 
cKii закоп донет je 1852 године за уастријску ца- 
ревнну. Taj je закон протегнут године 1854, цар- 
cKiiM патентом, na покрајине које су биле у саста- 
ву Аустро-Угарске, a то су; Хрватска, Славонија 
Далмација, Војводина, која cc онда звала Ердел>. 
Од онда, raj je закон непрекидно био једнак до 
године 1873, када je донесен закон o имовннм 
општинама у-бившој Bojnoj Крајини. "У том закону 
иалази сеједан параграф, чини мп се § 62, који 
кгже: „Неповласпо допесепо opyl)e у шуму има 
cc одузети". Taj параграф cc практицира и данас, 
n то погађа искључиво пољопривредника; који, 
акопосече'једно дрво, ne само да плаТа страшне 
штете, mro liciv чутп касније, него cc има опле- 
пити, има му cc opyl)C одузети. To су чинили прије 
шумари, са лугарским осббљем, те су л^удс заустав- 
Лјзлп робили; пленили, na су после у шумарији 
одз ето оруђе изменили за старо, неваљало, и 
онда  су  ono  старо  извргли   продаји   na   дражби. 

Тосподо, године 1873, када je донесен закон o 
iiMoimiiM onlmnaMa, имало cc то дпјслптп, n то cc 
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.ui.iciii.io nO катастралним податцима тако, да je 
једна половпца остала као државна шума, a друга 
половица je припадала пароду као народна шума, 
м опда се увео катастра.чии правоужитппк пређаш: 
н>их војних крајишкика (који су имал.и право на 
бесплатаћ огрев и градиво нз почетка. Године 
1871 додато je и право на градиво за државне 
службенкке. Од онда шуме су се експлоатисале 
врло мало за продају, a парод je ипте добијао. 
Пошто je била начињена и основа за уздржавање 
шума, бпла je оспова тако уређека, да he се шуме 
чистом сечом сећи на одлрмке, на отсеке и онда 
редом пошумљавати, тако, да прва млада шума до- 
расте, док старија дође до сече. Мисао je биЛа 
добра, али пракса je изашла зла. Када се стварало 
то шумско право, онда je било још доста шума, a 
народа мало. Али, oj. године 1873 до данас народ 
се помножир за половицу, нарочито у Подрав- 
IKOM крају, у срезовима Копривничком и Ђурђе- 
вачком, где су велика села и многобројко пучан- 
ство'. Деоба шума испала je за народ лоше, Јер je 
народ добио уз крај комплексе кбји су 'били re'li 
посечени, празни, a држави je остала шума даље 
О i села, која je била јача, лепша, гушћа м T. Д. 

Осим тога народ je прикраћен и у том правцу 
јер су многе шуме биле продате no шумском уре- 
ду у Загребу, које су биле т. зв. енклаве, које пнсу 
могле omu трајно издржаване, јер су биле између 
поссда приватних, na су те енклаве на просто про 
датс, алп ипкад mije грунтовно спроведена та npo- 
лаја. Чак je марод добио и кваптум дрва мањи. 
Настало je зло у томе да су шуме у овоме крају, 
баш у моме родном мссту тако прошле, више сс je 
издавало него што je био прираст. Дошло je бпло 
до тога, како je закон накнадно решио од 11 срп- 
ња 1881 гОдине, no коме с}' права тих правоужит- 
ника падала на селишта. У самоме закону бмо je 
кореи лош, јер се je мислило тим иадмудривањем 
да се правоужитннштво дели не no огњиштима, 
мего no селиштима. Ko je имао 32 јутара земље 
пмао je целу припадност, целог селишта, ко je 
пмао 1G јутара земл.шпга пмао je пола селишта, a 
ко je имао 8 јутара земљишта имао je четврт се- 
.iiiiina. Како се земл>иште не може .тобоже, уве- 
liarn, увек je потребу лако намиривати. Али зако- 
пом o кућним задругама од 1889 године дозволз 
na je бпла приа деоба кућних задруга, јер су кућне 
задруге биле тако размножене>да mije било мно 
го рсда, настаде су свађе, размирице, Taj закои 
ступиР je na епагу пекако шездесетих година. II 
колико ja иамтим, моја прва задруга делила се 
1866 године. Али, пошто je Аустрија заратила са 
Италијом и Пруеком, потегпуто je било све eno- 
собно мушко оеобл.е у иојпу, na je п моја кућна 
задруга, колико нас je остало код куће, најзад се 
склопила у целину. 

Деобом су се размножила огњншта и кућишта, 
тако да je дошло за кратко време до тога да л.уди 
ппсу моглп живети без огрева, јер закон није до- 
пуштао да се ona четврт селишта na иање делн. 
Алп силом прилика, људи су се тако одељивали. 
Mn, особпто Подравци имали смо земљиште од- 
страњено од села и no 12 до 11 километара да- 
љине. Тамо су били већи комплекси земљиштЈ 
Преко лета се тамо држи једна обитељ са говедима, 
крмади, гускама, еие од пролеКа до зимс. Када i \ 

се добиле дозволе, онда су се фамилије разде- 
лпле, настала су нова господарства, и данас je но- 
ва порезна општина, која je од Ђурђевачке оцеп- 
л.епа и спојена општини Фердинандовци. 'Ha raj 
иачин дошао je закон у сукоб са Иародним пра- 
вима. Народ има особено право, али je закон за- 
брањивао деобу. Међутим људи су се поделили 
na су ИШЛИ na земл.пппа, TaifO да еу omi ИШЛИ 
као неправно ужитници у шуме. "Настале су з i 
поеледице. 

Ja еам пмао чает TO у своје време у Хрватском 
еабору изнети n пагласпо гада еам, ГОСПОДО за- 
ступници, кад се \in.io у par назначио сам и за- 
другу која се звала Фуцак једпа задруга je да- 
ла пет војника na италијанско ратиште и у n.oj je 
остао тада само један старац; данас тих пет вој- 
ника су ner самосталних господарства, omi треба- 
ју сваки своје огњиште, најмлађи 6pai нма meci 
синова n гу he бити шест господарстава. a сви има- 
ју 1 I селишта са правом na огрев ,па због тога 
тај парод, којп je своју главу изложио за одбрану ца- 
ревине, зар ne заслужује и зар mije вредан да м\ 
царевина даде ono најнужније за огрев у кући. 
После тога се дозволило да се та 1 1 селишта не 
лелп него мпожп ,алп свакнх 1" година се raj краи- 
гум делбеника прибрајао као самосталии ужит- 
годпна два пута н онда je и то престало, дал>е се 
mije делило. 

Сада смо дошлп дотле, баш Ђурђевачка имо- 
mia општина, да ми добијамо на једногодишњи 
огрев четпрп просторна метра дрва и даанаест 
метричких центи углза, што mije доста кад би та 
дриа била n прворазредна за печење крува у 
nelai преко лета, a како je ЗИМИ да n ne СПОМИ- 
n.ем, где се у кући имају мала деца n болесни 
етарцп, који морају имати огрев пошто пото. Гем 
тога мн нигде немамо право да купујемо огрев. 
Једно време било се пемоелвало кад сам ja био 
у нмовноЈ управи да општина купује дрва код 

. оировитице n onimima je држала тамо складиште 
n одатле je довозила депутатно дрво na станицу. 
.Mn .међутим, немамо сада где да купп.мо. Кад смо 
разговарали у клубу o доношењу најновијег шум- 
ског закона пала je једна реч од господе; na по- 
требно je да се сељаку дозволи да усече нешто 
лриа и да однесе у град и добије за то 15 дина- 
pa. Господо, ко би у Ђурђевцу изустио реч да he 
ПрОДаТИ  ДрВО,   raj би био ОГуљеН   ГЛобОМ   11   raj  1111- 
када неби више добио ништа. Каква диаметрална 
опрека у iianioj држави с рбзиром na огрев. 

A еада inra ее дешава? Купити пемаш где, a 
пматп дрво Mopam, јер ее човек не може смрзну- 
m у CBOJOJ Kvliii n ne може доаиолпгп да му мала 
деца n болесни старци преко зпме остану без огре- 
ва. II ima се радп? Иде се у шуму, неповласно 
есчс се дрво тамо где je приступачније и лакше, a 
лањске зиме биле су MehaBc такве да се у шуму 
уопште mije могло колима, т. ј. mije се могло у 
onaj део туме где смо добплп дознаку за сечење 
дрва, n гако je дозначено дрво остало неизвезсно. 

Ha ннтервенцију г, Bana riepoBtiha дозвољено 
je било изнимно, да се та дрва изважају у месецу 
чвгусту у времену од 8 дана. Ko je имао своје 
благо, raj je извезао, a ко mije имао своје благо, 
чекао je докле су omi дрмп, КОЈИ су пмалп CBOJe 
благо извезли.и молио јо пријатеља n рођака да 

з 



18 XVIII  РЕДОЕНИ САСТАНАК 22 МАРТА 1932 

му извезе тај незнатни квантум од 3 до 4 метара 
дриа. Ми добијамо само na папиру 4 метара, али 
кад се вози, онда су дошла 3 мстара. Оип људи, 
који су након тих 8 дапа тај свој кваитум дали 
извести, бнли су по лугару пријављени и пресуђени 
иа 400 динара оштете, 100 динара глобс, 23 ди- 
нара таксс и свакп ио неколико дана затвора sa- 
ro, mio су тај незнатни квантум дрва извезли oiiOi\i 
утртппом, која им je бнла дозвоЂепа. Ja сам дво- 
јици из Цепеловца правио призив. F.BO вам решид- 
бе банскс управс, којом сс то потвр^ујс. Овде je 
речепо с исколико речи тако, да човек не можс 
да схвати доја.м пресуде, која iviacn оиако: „пред- 
мст Турковпћ Јосипа број 13 из Цепеловца. Шум- 
ска штета. Обавијсст. Краљсвска бапска управа 
у Загрсбу, решавајући призив Јосипа Турковића 
из Цепеловца upornu пресуде од новембра 1931 
годиис ради шумскс штете, допела je под бројсм 
98'118-1Г1 1931 од 3 фебруара 1932 године сле- 
деће решење: 

„Пресуда се потврђујс у целостп са разлога 
што je кривња доказана властитим признањем." 
Дакле, господо, као поштени људи признали су, 
да су возили, то сс не да порећи, али да су omi 
наутртом путу направили штету, која износи 523 
дипара, господо, оип je вапијући гре.х. Људи су 
извозили своје дрво утртином, нису учпиили ни- 
какву  штету, a  кажи.авају  сс оволпком  казиом. 

Исто тако пресуђен je Петар ПрелпК из 1U- 
псловца. Ja сам обојпци правио призив. И ero ии- 
днте .бапска управа no уважава то иего потврђу- 
је пресудс и та два човека осуђена су пр.еко 
2.000 динара,  urio  су  извозили  ono своје  дрво. 

За карактерпстнку иаишх шумских уирава ЈЈ- 
мам jom неки докуменат. Дошао један млад чо- 
век, који ;а€ upe nap година од оца оделио и иа- 
станно се крај једие шуме. По занату je бачвар. 
Нема кола, ни ВОЗНОГ блага, али како je то пов чо- 
век у томе месту, начипно je кров иад главом н 
хтео je да огради мало двориште. Отсекао je је- 
дну растову летву п иа леђима допео кући. Зове 
се именом Јозо Ленардић, Лугар га je затекао. 
Морам pcliii mije лугар, већ крвопија, злочинац. 
Господо, ово су крупне речп, али, као што сам 
једанпут нагласио, на рану љуту. траву. Taj чо- 
век пријављен je 23 јануара сада ове године за 
једиу растову летву и добио je казнену одредбу 
да je npecyl)eii na GII динар и трошковс. Затим 
човек, због потрсбе, другога дана отсекао je дру- 
гу летву. Лугар ra je другога дапа затекао. To je 
опет пријавио 24 јапуара. Други пут али боље je 
ошамареп за ту растову летву и пресуђен je na 
978 динара и 23 динара таксе и "10 дана затвора. 

Рекли су ми: „Дај направити призив)" Ja то 
иисам могао начинити, алн из казнених пријава то 
сам напнсао. To je оригинално и то се ис може 
побити. Сад, госиодо, кад смо ми расправљали o 
пајповијем закону o шумама, да се може дати си- 
ромашку, господо, ово мора бити изнимка, ова 
рана на народиом телу мора се залечити. 

Ja мислим, да lie г. Прстседпик битп толико 
yBiil)aBaii и допустити ми, да мало продужим го- 
вор. Ja иећу гоиоритп дуго. 

Taj злочннац зове се Миљур, иезиам крсно 
име, и ннје наш домаки човек, али се on освећује 
цароду, иезиам зашто u  крши своју присегу, ко- 

ју je положио, јер он mije аријатељ очувања 
шума, иего je за уппштење и радн na пропасти 
егзистепције  једие снромашпе  фамилије. 

Такве шумске штете ми имамо сви без раз- 
лике и то je један пример за^живања иарода у 
Подравини, п зато сам рекао ja, да onaj закои p 
шумама нема за нас никакве важности, осим mro 
се iiehe one године шумске штете утеривати, a 
на годину доћи lie исто. 

Господо, наглашавам, да je овоме задужива- 
њу доста крива држаина управа, ne данашња, ие- 
io пријашња, да не би ко протегао na себе, на- 
рочито г. Министар (окреће се арема Министру 
шума и рудппку Др. Станку Шибсиику), и то 
omiM даиом, кад je прогласила чиновптитво имов- 
них општина државним чиновништвом. Замислите, 
господо, једпо подузеће, без обзира какво било, 
којему lio иеко други поставлЈатп персопал, упра- 
вне чиновнике, да им повишава њихов ранг, да 
им установљује плаћу, да установљује њпхов број 
и сва друга питања онога, чпје je подузеће, зар 
ће то предузеће моћи напредовати? Чиновници 
имовних општина кад су дошлп под управу, по- 
стају млади људи за пеколико годипа саветници, 
надсаветници, лугари ,надлугари, и у колико je у 
иароду већа двојност и тешкопа, у толико je више 
лугара, надлугара, контролних лугара, једна чи- 
тава војска, a чули сте мојс јадиковке, шта трпи 
onaj, чија je шума. 

Господо, кад сам ово напоменуо, ja нећу више 
да i'OBopiiM, мислим да сте ме доста разумелп, 
и молим г. Мппистра да то забелсжи и да овога 
злочинца лугара просто дигне са службе. Ja пре- 
дајем ова два комада г. Мпипстру на распола- 
raibC 

Претседник др. Анте Павелић: Реч 
има г. сенатор Атапасије Шола. 

Атанас?1Је Шола: Господо сеиатори, ja сам у 
у суботу, у пачелпој дебати, спомспуо na првом 
Mecj-y једно врло важно и хитно пптање, које 
се тиче папшх шума у Босни, a споменуо сам га 
зато, нако mije било места да се o том говори у 
начелној дебати, јер je ствар дошла neli у двана- 
ести час. Тицалр сеотварања кредита засузбијање 
штеточине, шумског лептира „iioue". И ja бих 
ono врло захвалан г. Министру кад би он данас 
овде изјавио — a ja сам апеловао специјално и 
na г. Министра финансија да отвори кредит и да 
иовац сгави na расположење — кажем^ био бих 
врло рбавезан г. Мтшстру шума и рудпнка ,кад 
бих овде изјавпо да лп je то уследпло илп ако 
mije; да ли lie ускопо, јер припреме за то, као 
niTO сам рекао у суботу, пзпскују врсме од 5 до 
6 недеља, тако, да би с овом акцијом тек могло 
да се почне око 15 маја, a то je Beh послед1Би тер- 
Mim. Управо 1требало бп почети псшто раније, 
али сс прппремс ne могу извршити, jen још mije 
повац дозпачеп. To je прва и пајхптиија ствар. 

Heo'cnopHO je, да je ресор Мтшстапства шу- 
ма n рудника 11ачјважпиј11 за територију бивше 
Bočne n Херцсговипе. Ие трсба да наводим колико 
запремају шуме, колико изпосе рудна блага, јер 
то je г. Мпппстар цифрама n документовапо изпео 
малочас пред вас. И због тога што je тај ресор од 
важиости, ja hy се мало дуже, с вашом дозполом, 
C тнм да позабавим. 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 1Q 

Пре псго IHTO iipeljCM na саму ствар, ОДНОСНО 
ча ДИСКусију и na претресање буџета, ja hy да из- 
несем и мало нсторијата. За време бивше Аустро- 
угарске владавиис у Босии, ресори, одпосно дирек- 
uiijc шумске и рударске и сва та надлештва, била 
СУ у рукама странаца чиновника, јер се сматрало 
да mije било домаћих спремних синова. И, док je, 
,1;i гфимер, у правосуђу говорепо у канцеларија- 
ма српско - хрватски, уПросветном одељењу та- 
кођер, na чак и у Приврсдном одељењу, у шум- 
ским и рударским дирекцијама говорило се искљу- 
чиво, може се реКп, немачки. И, ако je који nam 
син дошао доле, a у ono доба долазилн су нарочи- 
то Словенци, и omi су се владали опако, како су 
će владали omi громовници, који су управљали 
тим одел>ењ11ма. И онда mije чудо да се у тим о- 
дељељпма после ослобођеља створила једна на- 
рочита атмосфера, једна чудновата атмосфера, ко- 
Јз ппкако mije била у хармонији повог великог 
доба, које je наступпло. 

Ja сам имао част да будем na челу Бесне и 
Херцеговипе у години 1918. Ja сам добро рсетио 
ТУ атмосферу, ту оловну, загушљиву атмосферу ту- 
ђинштине у Боспп. Али нисам смеочправо да вам 
Кажем, у ono време да дпрпем у то, јер сам се бо- 
јао да he тс чисто стручне ствари, да се пореметс, 
и да због тога шумарство и рударство претрпи ne- 
•'iiiKe штете. Бпо сам penmo ла то извршим посте- 
Пено, и факт међу првим мојим пзмепама бнло je 
то да су неки млађи људи дошли na достојна ме- 
ста, јер су имали годнпе службе итд, Али, као mro 
рокох, остао je тај онако чудан, олован притнсак 
iieuno mro mije било у хармонији са стаљем које 
je наступило. Разумљиво jel .lep менталитет шх 
Л>УДИ mije се мењао. Omi су се у почетку, за вре- 
ме слома Аустрије, мало поплашили, али су после 
терали свој стари занат, јер њнхов менталитет 
"ије могао да прпми нову рријентацију. У Србијп, 
0вдс у Београду, кад je основан ресор Мтшстар- 
ства шума и рудника, политичари нису мпого 
схватили колику важност има raj ресор, нису се 
"ч сиалазили. У колико би неко од господе полити- 
чара пз Србије засео na ту фотелл' и преузео 
вођеше тога Министарства. Владало je и било je 
Јсдпо извесно несналажење, и raj ресор био je 
K^o неки ресор за поткусуривање изме^у политп- 
чких странака, и ту je та трагика iberosa. Али ако 
сс нису .снашли ови политичари, „снашли"1 су се 
,1>егови високи чиповпици, неки начелници, и то 
Добро се „снашли". И одатле je једна друга траге- 
ДИј« тога ресора. 

Са rpelie стране ми, који смо пратили рад у 
овнм ресорпма, приметилн смо да су куЈЏЛ, оног 
старијег менталитета бившег, да кажем, аустриј- 
ског менталитета, који су остали у служби приме- 
ТИли ово „сналажењс'" с чпсто матерпјалппм циље- 
вима и окренули су воду na своју воденицу. На- 
име, omi су са њнма пактпралп. упућивали их 
У све, али су почели да терају и једну извеспу пер- 
^'оиалпу политику, која je имала no мало своју уе- 
ализацију и кретала се ne у знаку Југословен- 
ства, nero против Југословенства. 

Наиме, полако се уврежавала, "било у т()ч.с 
Мпппстарству, било no неким дирекцијама, једна 
извесна систематска акција за потнскиваше прнпад- 
НИка српскога племепа. Ja то отворепо и смсло он- 

де кажем. И паравпо, na mra се папшло? Станите 
Србину na жул>, na je реакција готова ствар. И на- 
стала je једпа борба, napamio подмукла, борба, 
борба актпма, борба ове и one врсте, јсдап 
ХЗОС, једап мраиии.ак. којп се између себе гложп 
n   грпзс. 

Али срећом, и dam ми je мило што овде то 
могу да кажем, дошао je na чело тога Mnmi- 
старства један врли грађанин, господин Ради^оје- 
Biili, n он je покушао и успео да ту атмосферу ма- 
,io рашчисти. Настало je сталожавање; omi којп 
су се захукталл, прпмприли су се n почело je је- 
дпо пормалппје живљење у томе ресору, a што je 
још главно, omi koju су се добро „снашли" били 
су пзведепп пред суд, пред Државни савет, који 
iiM je изрекао Једну врло строгу али праведну пре- 
суду. 

Алп ту се стало. Зашто? Ja сам се увек инте- 
1)есовао тим ресором, распитивао се и видео сам, 
да je ту било утицаја са разних страна, да je 
било разних обзира, али све то мепи инје изгле- 
дало да je доликовало методама шестог јануара. 
Пре on то биле методе пре 6 јануара, него после 
шестог јануара. Али може бити ne може човек 
да се курталише од својпх старих симпатија и дру- 
гих пекп.ч разлога. Факат je, међутнм, да je ова 
добра акција била заустављена. Извршено je оно 
што je Лржавии савет пресулпо, пекп су од крп- 
ваца изгубили пензију, неки су платили глобе n ту 
се стало. Ме1)утим, има гу великих криваца које 
треба извести пред суд и ja чујем из ваших редо- 
ва да би тај поступак требало наставити и изно- 
i'.a почетп, где то потреба буде захтевала, јер ина- 
че Mii ne можемо нзићи светла образа пред nam 
народ. Ми који емо следбеппци шестог јапуара, 
хокемо да имамо чисту ситуацију и да не поцрве- 
miMo mi због најмање ситнице. 

Господо, због тога on ja апелирао ca овога Me- 
na на г. Министра, односно и на целу Краљеску 
владу, да jom једап пут претресе ту ствар, пе бп 
.ni бп.то опортуно да će кривци поново изведу 
пред суд, да се проведе суђење против њих и ако 
пма jom каквих деликата, да се то све прочисти 
пред најприроднијом формом, пред судом. (Узви- 
ци: Тако je!) Јер ппаче, господо, nelie битп до- 
бро и мп који смо овде претставници народа, не- 
lieMo пматп подршке mi правога ауторитета, KO- 
JU би требало да имамо, кад on и re све стиарп 
биле рашчишћене и сведене на праву меру. Нај- 
зад, зашто ne бн бнло опортупо да се то пзврпш? 
Погледајте Француску републику, где се афера 
банке Устрик jom увек повлачп и где се људи 
велпког ауторитета изводе пред суд. Знамо да je 
v Чехословачкој један министар осуђен. Божемо^, 
људи смо n неће бити никаква штетада и код нас 
једап внсокп државпи функционер осетп последице 
за своје кривице. (Тако je!) За пример другима, 
парочпто млађој генерацији, да тако бар ona ca- 
чува од окуженог организма ono mro je здраво. 

Господо, сад долази na ред једпо друго цвеће, 
које je у вези са овим. Долазе разна велика črpa- 
na капиталистичка предузећа, која iioMoliy дугоро- 
ЧНИХ уговора експлоаттпу паше босанске шуме. 
Г. Мттсгар je пагласпо као једпу од иајбитпијих 
чињеница, да су наше шуме прашуме, дакле шуш- 
које су презреле n које морају да се секу, ипаче 
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he пропасти и упропастнти оно што je још здраво 
и младо, и услед тога и могло се схватити, mro 
су до сада прапљсии тако зваии дугорочии угово- 
ри. To прапо експлоатисања наших шума у Босии, 
давала je странцима још аустријска власт под вр- 
ло повољппм условпма и ми, који смо били у Бо- 
санском сабору, имали смо због tora гужве, били 
смо увек љута опозпција против тога, јер смо сма- 
трали да je то јсдпо пљачкање нашег иародног до- 
бра. (Матија Поповић: Министар Калај je ono 
акционар). 

Господо, та иста пракса, ииаугурисапа од ту- 
Ijiiiia, који пам mije био пријатељ, настављена je и 
после ослобо1)ења. Прављ^не су те псте врсте ду- 
горочппх уговора. Навешћу вам овде само један 
iij)iiMep, за илустрацију, и уверен сам, да ћетс се 
вн кад то чујете зграпути. 

Каквс су ту рачупицс употребљаване, како ее 
ту прорачунавало, како je ту учињепо све што je 
извесни громовиик захтевао, пека вам послужи 
један класпчаи пример са шумским предузећем 
Криваја. To je бивши Ајзлер и Ортлиб. После осло- 
ooljeiba, потто je Оплиб ono пемачки држављанин 
његове акције су припале држави и сада je држава 
сфтак у томе прсдузе!)}' са 26«:» акција. Е, лепо, 
ro предузеће сада треба да се експлоатише п шта 
бива? Држава као ортак учествује, сече се, диме 
се димњаци, гатери, машине за резање, раде пу- 
пом паром, наравно у времепу добре коњуктуре. 
Све тутљи, реже сс na годииу 350 000 кубиих ме- 
тара, a чиста je добит — ево вам једап билаис opn- 
гиналан из године 1926, - - 244,000 динара! Omi 
обичио исказују дефиците, али су за годипу 1926 
ставили у овај биланс да добит износи 211.000 
динара. У тој годтш 1926, коњуктура je бпла при 
лична. Omi годити.е режу 350 000 кубпка и сада, 
молим вас, ла упоредимо ово: 350.000 кубика дају 
једва 244.000 дппара добптака. с једие страпе, a 
с друге стране имате једног малог пиланара, кога 
ja лпчио позпајем, u који пзреже једна 10.000 ку- 
бика годишње и при тој истој коњуктури заради 
годишње једап милиончић! Али je на.јтрагичније 
n најкарактеристичније то, mro je држава овде 
ортак и тто ona као таква делегира својс члапове 
тамо, којп he у управп седстп, a ипак резултата 
пема. 

Господо, каквп се jom закључци могу да пзву- 
ку из тошга, да вам паведем само једап пример. 
To предузеће има железницу државну и ono je 
експлоатите, a ако та железнпца има дефицит, 
Држава мора да га иадокиадн. Ko се користи том 
железпицом? Користи се фирма. Имају право n при 
ватпи сопственици шума, који имају тамо иегде 
шуме, да сс користе овом железпицом алп нико 
не дође наред, јер Криваја на првом месту води 
рачупа o себи, a Држава има\ да надомирује де- 
фпцит те железнице. C друге стране имате желез- 
ипцу Шипад, једног другог предузеНа, које je иот- 
пупо државно и, које има презрелије шуме иего 
Kpmsaja. II то друшТВО експлоатпше те туме, na 
чистој дужини од прилике 600 км., експлоатише 
n ту желсзппцу, издржава je o своме трошку, n 
сваке годппе цело послопање пеказује једап суфи- 
цит, којп у звапичпом билансу пзпосп обпчпо cyiMy 
од 5 до 6 мплпопа дппара, a фактично je тај суфи- 
цит око  30.000.000 дппара.  Наравпо,  то се држи 

као гвоздепа рсзерва; то ее расподелп тако, што 
се роба јсфтпппје процепп na лагеру, na кад дође 
pijana година, да предузеће може да дише и остапе 
na погама. Ове године je ситуација pijana и Шипад 
мора да губи. Зашто губп? Јер je прођа pijana. 
Ha mera ee сада виче да on продаје пспод цене ро- 
бу. Могуће je и то, али Шипад има n ту пезгоду, 
mio .je роба Шипадова горе врсте na ne сме 
да стојп дуже na лагеру, a друго, ne може ono 
дозволптп као државно предузеће да стотине и 
стотппе радника остану без посла. 

Е, сада nna се пма? Има се то, да Шнпад 
једе еам себе, a примио се за то, n ja мпслпм, да 
je боље ono наших неколико стотина породица да 
живи, na макар се храниле сухим хлебом, пего да 
гледају у небеса, када he пасти мана са неба. 

Алп ово je главно што еам хтео да истакнем. 
Криваја, која ne подноси никакав трошак, за же- 
лезнице, исказује један чисти добитак од 244,000 
динара, a Шипад, који издржава железницу, иска- 
зује вишкове, који ee крећу од три пута по десет 
милиона у резервама, a фактично у бплапсу no пет 
до meci милиона. Овде je држава власппк, a очде 
je ортак, 14 то je несрећа! Где год je држава ортак, 
ona буде увек прикраћена. He требам, господо, 
м навађам друге примере, сви су овакови. Зато 
еам ja upe две до.три године рекао у једном ре- 
ферату (Чита:) ,,А ne треба испустити из вида 
жалоспу чињеницу, опште познату, стечену надо- 
садањем искуству, да je Држава у свим оппм пре- 

Иима, где je само ортак, до сада редовпо била 
експлоатисана na тако груб начин, да je meno су- 
власништво управр плузорпо. Да je то тако, дока- 
зале су недавно велике шумске афере na претресу 
пред Државним савстом, a сви покушаји са пзбо- 
ромјаких n исправних државних делегата у управ- 
ne одборе тих мешовитих предузећа осталп су 
без утпцаја, јер су предузећа знала изиграти њи- 
хов надзор, или су их једпоставпо корумппрала. 
Међутим, кад je држава сама сопственик предузе- 
ha, то се ne може догодити, нарбчито ne ово 
последње." 

Може се догодптп, да дође n неколико неструч- 
п.ака - као људп из парода, којпма држава хоће 
да се одужи, али увек има no два до три стручља- 
ка, којп воде предузеће. Има и у прпватпим преду- 
зећима, пма и у банкама три до четири човека, KO- 
JU су стручњаци, n којп воде фактично сами пре- 
дузепе. To je тако свугде. 

Зато сам ja, господо, одлу.чно зато, да се овај 
дуализам пзмеђу државе и приватиика решава, ка- 
ко било. Чујем да je Крпваја у тешком положа- 
ју, алп то мп mije jacno, у којем погледу би се то 
могло кретати. Само je карактеристично, да сам, 
поводом тога, добпо једпо ппсмо од малпх пила- 
нара у Сарајеву. Оио je препис писма, које je у- 
пућепо господппу Мпппстру n у којем се каже 
(чита): Овде сс проносе гласовн, да je генерални 
дпректор Шипада, г. Улмански, ншао у Беч, да 
водп и сврпт преговоре са досадашњим генерал- 
miM дпрсктором Крпваје, г. Рсгетптрајфом. Ти nc- 
Tii гласовп кажу да би се Шппад пмао да ангажу- 
је у Криваји својим кап^талом, тако да се Крпвајп 
омогући рад. 

Ову ствар Mii можемо еамо поздравптп, као. 
етвар од велпке onhe корпсти и no државу n no 
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oriKe ннтересе, алн смо уједно слободии да госпо- 
дину Мипистру скрспсмо пажњу на једну околност, 
која би могла да читаву акцију скрене са правога 
пута и одведе na кобиу страппутицу. 

Tu псти гласови кажу, да би у томе случају 
Кривају имао и даље да води г. Регенштра^ф." 

Оида се обарају na овога Регепштрајфа. Ja ne 
зиам, je ли господи познат тај Регенштрајф, али 
нама из Босие позиат je и суипше. i bera парод 
народ зове кпез од Босие. Њему ne може ипко 
ништа. Држава га je no нскад притиснула. Одре- 
дила му неку глобу, забрапила пску сечу. Мало 
овамо, мало тамо, опет се све то опозове. Дакле, 
зове киез од Босне. — Њему ие можс иико 
јалму штету, коју држава трпи, иего и ону велпку 
моралну штету, од које пати престиж државе, ау- 
торитет наше Краљевине и Краљевске владе, изјав- 
љујем да то ja не могу подносити. И верујте, го- 
еподо, кад мп цптпрају иови који овакав пример, 
новн какав н>егов подвиг, удари ми крв у образе! 
Али тако je. 

Било je ,чини ми се, 1931 .године неке 3 ко- 
Miicnje, које еу долазиле тамо на лице места да 
уетанове какво je стап.е. Било je говора да Се 
епроведе нека трампа, п Te три комиспје прееу 
ђивале су како су one пашле за сходно. To су, ro- 
сподо, били стручњаци. Прва je комисија казала: 
Регепштајф пема права, друга комисија je каза- 
ла: Регенштрајт нема .права, алц je дошла тре- 
ha комисија, која je казала: Регенштрајт имапра- 
ва и држава га je и опет помогнула. Тако je rbl 
Ово je једап врло драстичан пример, али yj тр 
одиста било тако. Детаље нећу да показујем, a и 
ne могу, бар за еада, јер су ми сс затурплп негде, 
a баш жалим што Вам ne могу го показати. Држа- 
ва инсистира да Криваја, као и све друге велике 
пидустрпје ове врсте, na томе да мора енергично 
поступити да m гсточппу који се зовг ,,11откор- 
љак", истребљује, јер je то опасна и врло штетна 
болеет дрвета, наиме руше се стабла; обара ее шу- 
ма n онда се дрва јефтиније таксирају, која се, 
наравно, и јевтиније продају. И кад je upe две ro- 
дине била добра коњуктура, on je искорисгио оно 
дрво, које му je падпоспло,, a гледао'je да избе- 
гава ono што се пзбсћи може што више. Држава га 
je један пут позвала na одговорност, и да видите, 
за дивнр чудо, како ее on пзмотавао, како je 
ствари изигравао n како je адвоцирао за cBoje 
гледиште, само да избегне одговорност. Гледао 
je на сваки начин да ту ствар отегне до зиме, кад 
падну велпкн снегови na ес дрво ne може извла- 
читн. И on je онда, наравно и сигурно добијао увек 
за право. Ne знам како се та борба свршила, алп 
еве еу мере предузете да господин Регенштрајф, 
Кнез од Босне, ne остане n даље да управља Кри- 
вајом, али na жалост, on je n даље остао na свом 
месту. Разуме се, да je оправдан вапај људи, да 
on више ne управља Кривајом и да се ово стра- 
шило уклони из тога краја, да on л.уди могли да 
дахну душом. To je, господо, сасвим  разумљиво. 

Има joni једна таква pana међу мнргима, на 
коју мррам да Вам скренем пажњу. Ми смо пре 
рата имали једпо осповапо страно предузеће за 
шумску иидустрпју, по^ед једпе старе шуме. која 
се зове „Варда". To je na Дрппп, и то друштво 
пмало je своју етругару у Вишеграду. Држава je 

ематрала - пошто су се пм јавилн млади вредпп 
људи ,nanm домаћи људи - - да треба да пм се 
изађе у сусрет. Јесте, али ти људи нису имали до- 
волјпо капитала и они су убрзо застали. Држава, 
која их je ппаче помагала n отппспвала им пзвсспе 
дугове inje их могла обржати, n onu нису могли 
дал.е. Маравпо, трговцп као трговци, трчалп еу 
na све стране и сасвим логичпо тражили су у no- 
Moh u страни капитал. И долази, господо, тај стра- 
ни капптал у облпку некога повога предузећа, које 
сс зовс „Офа". To je кратица једне мађарске 
фирме, коју ja ие могу да протумачим и прочитам. 
Onu еу тобоже интерпационални капитал, који има 
свог финансијера у Швајцарској, у Рануи ,која се 
зове „Контоар Сантрал Д'есконт де Женев'. Ta 
и.п.хоиа централа има капитала n- италијанског и 
пештанског. Дакле, господо, дошли су ови људн, 
a кад су већ ДОШЛИ тражцли су лавовски део, a 
naum су ипак капитулирали. Гурал.и су и гурали, 
iiCTiina, али пскидап теслимили су цело ово npe- 
дузеће „Офи", наводно са губнтцима! 

Чујем, чак, са великим губитцима. AKO ,јс ко 
пре зарадио, сад мора изгубити. Сад нмате једну 
пову управу. Жалосна je ствар како je та управа 
формирана. To je једно предузеће где je држава 
заиста много жртвовала, na да вндите његову 
судбину no том какав му je управпи одбор: Варда, 
која je прешла потпуно у руке концерна „Офа", 
дакле у страпс, пма Овакав Управни одбор: /lp. 
Виктор Алексапдар, државни надодвјетник у nen- 
зији, Загреб. On je nam држављанин; Др. Иваи 
Чок адвокат из БеограДа, и on je nam држављааин; 
Геза Стукс-Рибар, генерални конзул Краљевино 
Шведске; др. Душан Летица, први прмоћник Ми- 
нистра финансија он je као гарнирунг у овом 
друштву; Лудвик Соненфелд, генерални директор 
„Офе" пз Будимпеште; Др, Ханс Ротепберг, двор- 
ски савјетник из Беча; Жак Келер, генерални дп- 
ректор ii3 Женеве n Др. Мориц Роткопф, ад- 
вокат ii3 Сарајева. - У Надзорном одбору су ова 
лица: Др. Јулијус Роткопф, адвокат пз Сарајева; 
Луј Бигон, рентијер из Париза и Рудолф Шпил- 
ман, дпрсктор ii3 Беча, ето, госпбдо сенатори, 
како изгледа  то  „нацибнализирано"  предузеће. 

Молпм вае, ГОСПОДО, може лп овако n дал>е 
nliii? Може ли се дозволитп да нам у нашој cori- 
ственој држави рткидају комад no комад пашег 
живог меса. Ja мпслим да je у решавању тпх mi- 
ran.a тенденца name државнб политике у шумар- 
ству. Треба створити један план, који ее има из- 
веети у раздобљу рд 10 година, na да сс зна 
ima има да се ради у томе времепу. Постоје кар- 
те .постоје статистички податци n треба опреде- 
лити .које шуме треба upe експлоатисати, a које 
после, na да ее према томе распореду ji поступа. 
Треба првенствено имати у виду то, да' сксплоата- 
цију шума треба уетупптп домаћем капиталу. Ако 
један човек mije довољан за то, нека се удрже 
три n четипи pa he бити довољнр; Јер, овако ра- 
дећн MU Кемо растуритп све ово mro пмамо, na he 
нас naum потомци у будућности корстп што емо 
овако рђаво газдовали. Кад споменух „Варду", 
једна je ствар карактеристична. Ta je Варда била 
у пословним везама са Шипадом upe две три го- 
дине, тако да je „Шипад" од Варде потражпвао 
једпу суму од око 40 мплпона динара. У то вре- 
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ме постојале су две струјс: Ja сам заступао стру- 
Ју, која je ишла за тим да треба извршити јсдну 
велику трансакцију и да „Шипад" треба да се no- 
годн са Вардом, управо да откугш Варду, да пла- 
m поштено вредност, na и неки hap, na да ,,LUii- 
пад" постапо централна ипдустрпја меког и твр- 
дог дрвета. Варда располаже у вепини црним бо- 
ром, кбјп je тврдо дрво. Требало je закључити и 
један оиндикални уговор, али све 'jc то покварено 
незнам чијим утицајем. Знам да се Министар г. 
Радивојевић борио, такоће за ову тезу, алп успеха 
mije било. Не знам чији je то утицај био. Осим to- 
ra, ja сам заговарао и то да се предузеКе „Усти- 
прача" одузме, да се u оно откупи, и да се не 
дозволи впше претставницима разпих страних фир- 
MU, да се шећу no нашој држави, све до Албанске 
границе. Јер, господо, ту нма и један политички 
моменат, пошто ,на пример, предузеће Офа може 
да теслпми своје шуме неком нашем суседу, којм 
иије пајбоље расположеи према нама, — и да та- 
KO ПО iiaiiniM шумама Девичански чистнм вршља- 
љају разни агенти, под видом инжињера птд. Види- 
те, дакле, да je ту no среди u једап ПОЛИТИЧКИ 
моменат. Алп ,као mro рекох, у томе сс није 
уепело. Направл.еи je једап сасвпм сакат уговор. 
.ДЛппад" je доцније купно Дурмитор. Нико незна 
поуздано каква je та плаппиа у погледу рентабил- 
nocTii. Она je тада бпла пасивна, a ja мпслп.м да 
je то u дапас. 

Од кад je ово тако свршено,, нисам се даље 
мпого иптересовао, na вам ne бих могао pelm у 
каквом je стању сад тај Дурмнтор. И ту je много 
пропуштено бпло, пропуштено je што држава није 
постала власник једпог здравог посла, 'јер би се у 
њеним рукама то у здраво прегворпло, a с дру- 
ге страпе je велпка штета у томе, што су nainii љу- 
ди, којп су ту остали, пропали и грдно изгубили, 
ШТО ne би бИЛО ,да су ИХ na време спасли. FTO, 
видите, шта je и ту учинила једна политика ко- 
лебања. To je све ono тапкање у мссту, xoliy- 
нећу; a када се крочи напред, крочи се у панаму. 
To je ono зло код нас. Међутим, ja сам прошлог 
пута, кад вам je Прпвредпп одбо]1 подпео ИЗ- 
вештај у Клубу, пагласпо као једпу хитну потребу 
специјално за наше рударство: комерцијализаци- 
ју свих рударских и топионичких предузећа, и 
то, ако je могуће, у једно или у два друштва. За- 
mro то препоручујем, мислим да mije потребно да 
вам МНОГО образлажем. To je потребпо због тога, 
mio je једно предузеће, које се води на чисто 
трговачкој бази, као акционарско друштво, много 
еластичније, много брже свршава послове, много 
брже долази до кредита, мпого бржс подиже зграде 
и уопште остварује мпого брже све инвестиције, 
пего кад се то држаипо предузеће води џо зако- 
иу  o  државпом   рачуноводству. 

Ja пмам за то један пример. Вазда, кад npo- 
IjCM кроз Зеницу, гледам увек, већ преко 10 го- 
дина, где поред пруге лсжс паковапп разни ма- 
шински у ређаји вндп се нови обојепп црве- 
иом бојом, огромних димензија. To je била чита- 
ва једна електрична централа, која je Дошла на 
пме репарацпја, n ona je сложепа бпла тамо, по- 
ред пруге, n ту толико дуго стајала na киши и 
снегу, a само omi делови ,који нису смели да се 
излОже, били су no магацинима, али су и omi бнли 

пзложенп влази итд. Ta цептрала je дошла у на- 
mv вемл>\[| чинн мп се, npe 7, 8 или пуппх 10 ro- 
дппа, и тек прошле годипе почела je да се знда' 
зграда, где he се тп ypel)ajii сместити. Зпдовп еу 
готовп, али крова још пема. Изглсда да je пред- 
виђено у буџету да се зграда довршп, и тако he- 
мо пматп централу ове годппе, или најдоцније 
до годппе. To je огромпа централа, која he не 
само у Зеппцп, руднику, железарн давати електри- 
чну енергију no врло јевтину цену, него he je 
давати и једном делу других рудн.ика у долини 
Босне, a тако и општинама, док ее сав капацитет 
ие искористи. A да je то било у јсдпом друттву, 
које се управља na крмерцијалној бази, ono би тр 
све свршило за годину дана. Нашло би мало кре- 
дпта, мало позајмпце, мало прпчека, n цептрала 
би се подигда и до сада би се потпупо исплатила. 
Када већ држава пма своја предузепа, ja сам npo- 
тив тога да ее ona воде no закопу o државпом ра- 
чуповодству, nero сам за то да се воде као ко- 
мерцијална предузеНа. 

Ja сам павео прпмере пз послератпе Немачке. 
Ona je наследпла бнла пзвеспа предузсКа и поче- 
ла je њима управљатн na разне пачппе. Прво je 
позвала своје домаће приватне капитале да ту у- 
чествују; fia je, после, видела да то ne иде, нз 
истих разлога које сам мало npnje павео са Крива- 
јом, n решпла се да их претворп потпупо у своја 
акцпопарска друттва, задржавпш 100о/о акцнја у 
својим рукама. 

Бугарска, која пма 80о/о рудника у државним 
рукама, показала je за пеколпко годппа леп успех 
са својпм рудницима, са Перпиком и још пекпм. 
И ona водп сва та своја предузећа na подлози ак- 
ционарској,   као   прпватпа   акционарска   друштва. 

У Чехословачкој je тако псто. У Пољској, пз- 
међу осталпх постојп n једпа фабрпка експлозп- 
ва, Boljena na тај начин. Елем, људн су дошли до 
уверења да je то најбољи пут, јер државпа ад- 
министрација je слора и гломазна и ne свршава 
Hi време. Док приватнл предузећа, када ci до- 
бро воде, када су људи у Управп делегпрапп од 
страпе Влале ne no партијском кључу, nero no 
способностн и поштењу, онда нема бојазнп да то 
неће напредовати и онда и фамозна крилатица, 
која каже: „држава je лош господар", mije исти- 
нита, Ево вам за доказ Шипад и Криваја. До ду- 
ше, код Криваје има свачега, алп код Шипада 
кад нма дефицита, видимо да тај дефицит иадо- 
кнади n jom искаже суфицит. 

П от n p етс с д n n к Јован Алтипармакови!!: 
l-5ii сте, господнне еепаторе, говорилп Beli 10 мп- 
нута Binne nero mro пмате na то права. 

Атанаснје   Шола:   Онда   ja   морам   прекинути 
половину свога говора. 

Дакле, господо, то вам je o комерцпалпзацп- 
jn. Ja hy nOHOBO узети реч за време дебате o фн- 
nancnjcKOM закопу, na то мп даје право Послов- 
miK, n o томе hy говоритп, a сад мп дозволпте 
да паправпм једпу рекапптулацпју свега овога што 
сам до сад казао. O осталом задржавам еебп upa- 
lio да говорпм у другој половппп евога говора. 
Ниеам хтео у пачелпој дебати да говорим o овоме, 
мпслеКп да то говорпм сад. Навео сам. вам пеке 
прпмере, a сад hy да вам паведем још једаи npn- 
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мер, који  гопори у прилог комсрцмолпзацпје др- 
жавних предузећа угљарских и топионичких. 

Позпато je да je једно велико питање код 
нас електрификација земље. Ми имамо руднике' 
који су пасивпи због лошег квалитета yrvba и због 
силних неискоришћених отпадака. Ha пример У- 
n'heBiiK код Ђијељине je један од тих рудника 
којп може постати активан, ако бн сс његови про- 
изиоди угл^а претиорили у слектричпу енергију. 
Углзевик je зато што je у близини Срема, и Мачве, 
ii Београда као створсп да буде једна велнка 
електрична централа, да, алиментише све те кра- 
Јеве je(l)TiiiiOM струјом, na чак и Београд. У своје 
време, када je Београдска општина закључила о- 
naj зајам за подизаље иоие електричне центра- 
ле, било je саз^рсло питање да се од те централе 
са Угл.евика алимспише и Београд п опда су 
калкулације биле бвакве; ако би се цептрала npa- 
впла у Београду, могла je општина -добптп no 
82 nape првих 30.000.()()() кнловат caru. Што би 
Biime било преко тридесет милиона киловат сатн 
било би јефтиније. Ме1)утим, општина je похита- 
ла n свршила тај зајам са 1.27 дипара да плаћа no 
кмловт сату. Замислите ту разлику за 20 годииа! 
To би било довољпо, да се onaj зајем, којп je 
општина у то време добпла у износу од 5.000 до- 
лара, уз копцеспју коју je дала, амортИзује из 
ових разлика у цепп, т. ј. толико уштеди. Али, 
паравно, када се безглаво радп, када се ne пази, 
када се ne зна какво je богатство у земљн n гдс 
je, n кад има и разних утицаја, разних људп са 
разним циљевима, опда je разумљиво да једна о- 
ваква добра ствар пропадне. 

Међутим, у onr време нити je требала општина 
да трошп n да подпже na дуг ту централу, него 
могла држава подићи, јер су jom реперације би- 
ле у току, n тако бп сс то лако свршпло. Али, na- 
равпо, када je то управљепо no закону o држав- 
ном рачуповодству, mije се могло брзо радити, 
a да je код нас рударство било комерцијализи- 
pano, брзо би се радило и та би се ствар брзо 
перфектуисала. Међутим, то je пропало и закљу- 
чеи je onaj пеповољап зајам за oeoi радску оппггп- 
ny. Ca Врдппка бп то псто коштало око 60 napa 
али се претежно нагињало да се централа диже 
na Угљевику n нагињало се из многих других 
разлога. 

ETO, ипдпте, како се због једпог пропуштап.а 
губе силни мплпјопп n кад ми кукамо na наше 
економске прилике, морамо лојално да признамо 
да- смо и самн томс мпого допрппслп n да смо за 
такве прилике и сами криви. 

П от n ]i етс е д n n к Јовап Алтипармаковић: 
Господине сенаторе, ви neli говорпте 15 мипута вн- 
nie, и ja вас поново молпм, да завршите. 

Атанасије Шола: Господо, ja завршавам сада 
a придржавам себи право да наставим; где сам ctao 
прплпком nperpeca Финанасјског закона. (Пљесак 
n одобравање). 

П от n p ет с едп п к Јован Алтипармаковић: 
Реч пма сенатор г. Др. .locnn Шиловић. 

Др. Jocuu Ultt.inimli: Господо сепаторп, ja l.v 
да буде.м ирло кратак, јер je врсме одмакло, ма да 
je предмет o коме каним говорптп за нашу домо- 
вину вапредпо важан. Ja xoliy да проговорпм не- 
колнко речп o пошумљавању namer краја. Ja др- 

жим да je то једно од пајважппЈих питаља за onaj 
део namera парода, јер то претставља једпу ван- 
редну беду за onaj сиромашни свет који тамо na 
обали морској и у оним крајевима живи na литици 
те na широко и далеко пема ппгде нитта зелепо, 
нема im мало шикаре, a камо лн шумс или бар шу- 
мпце. За стотине хпљада лапаца one литице, коју 
je Bor створио за шуму, већ кроз столеКа ппко се 
ne брппс да се пошумп, a међутим у овпм равница- 
ма, које je Bor стиорпо за пољопривреду, расту 
n дапас шуме. Ilira би било природмије пего да 
се ове равнице прпведу лпвадарству n ораппцама, 
a да се пошуме one name литице n да ожпвп n 
onaj nam евет тамо. 

До сада нико mije ппшта учшто да се сустав- 
iio приступи пошумљаваљу краса. Обрпуто, свп 
покушајп да се за атар краса коза упиштп, остали 
су без сваког успеха na и ono мало што jom има 
уништава коза. .Ja држим, господо сепаторп, да 
je крајње време да и ту стапсмо суставпо радптп. 
Држава ne може све, пајпаче дапас у овој тешкој 
кризи, у којој ее парод n држаиа палазп, али ja 
држим да ima једпо CI)CTCTBO које кошта вап- 
редпо мало, такорећи ппшта, a које je пајуспс- 
nmnje. 

Ми знамо да nam парод ono, што прппада зем- 
љишној заједници, ono mro припада опКипи или 
држави, сматра, да ne прппада иикоме и on ono 
девастира, да je, управ, жалоспо n погледатп, док 
код оног mro припада њему, na било н лнтица, on 
he за педаљ дати главу, Таква му je прнрода. Сада, 
господо, ja држпм, да je пз овога копзеквепцпја 
cacniiM лака n једпостаипа; разделите земљптп.' 
заједнице и државну литицу, разделпте оно ли- 
тпца, mro je уз село, међу парод, пак му кажите: 
ако у десет година пршумиш овзлико ланаца ли- 
тице, твоје je. i ia да видите, господо сенатори, како 
Ке опдс, где je данас литица, зазеленити се шума. 
Доказ су вам one обзидане шумпцс, које припа- 
дају појединцима, њих нико ne дпра. И ако се n 
кад се то проведе, ja сам чврсто увереп, да heMO 
мп за који десетак година место десетак n cтoтnIIJ■ 
хиљада ланаца што имамо дапас литице имати га- 
јеве n шуме. (Гласови: Тако je!) To je јздина ис- 
npamia метода ca разлога тога, mro 1\смо na raj 
начин добптп десетке хиљада лугара, који ne ко- 
ттају државу, miru самоуправу, nirni општину 
minira, јер l.e чуватп enoje. Mn нмамо у Лпцп npn- 
штине. l'o je беда и невол>а, Расте mam n папрат 
онде, где би могле да буду узорне ливаде и ора- 
ппце. Зашто? Јер те вриштине ne прппадају 
народу nero земљишним заједницама, држави и 
општинама, n тако стоје необрађене. Са.мо су за сте- 
л.у n не вреде ништа. Разделите то међу народ, 
na да видите, како he наши Личани од one ври- 
nrrnne да направг n ливаде и да направе ораонице 
и да ne буде морао спромах плакатп, како je гла- 
дап и како ne може да живи n да тражп од другога 
помоћ. A овако he се сам помоЈт. Само сам хтео 
ово да препоручим r. Мпппстру шума и рудппка и 
изјављујем: гласа^у за прорачун. (Пљескање). 

Потпретсе дн«к Јовап Алтнпармакови!!: 
Има реч г. сенатор Иван Хрпбар. 

Ивап Хрпбар: Ja \ формалном поглед}' став- 
љам  предлог: да сада  прекппемо седппцу и  про- 



'J4 XVIII РНЛОВНИ CACTAHAK 22 MAPTA  1932 

дужимо после подне, na ако je потрерно, да увс- 
че седимо дужс. 

П от ii p стсе д п п K Јовап Алтипармакови)|: 
I le можсмо, г. сенаторе, јер после подне имамо 
да спршпмо два Миппстарства. 

Иван Хрмбар: Ако ис можете, онда hy ja го- 
ворити, алн да je овде r. Министар народног здрав- 
л.а, ja бпх на њега апеловао, јер држим, да мора 
бити држави iieimo до тога да очува здравље io- 
сподс сеиатора. Ако je наше Претседништво дру- 
гог мпшљсња, ja liy своју дужност испунити, јер 
сам сн иаменно да o овој стварп говорим. 

Пот п p етс е д и и к Јовап Алтипармакавић: 
Госпрдине сенаторе, Претседништво врши распо- 
ред рада, и ja јако жалим, mro не могу да водим 
рачуиа o здрављу сспатора. 

Иван Хрибар: Примам то до зпања, али јако 
жалпм. Кад смо овамо дошли, кад je Сенат оства- 
рен, имало би држави бити до tora, да сенатори 
ne буду превтле малхретирани. Држим да пе бн 
било незгодно, ако се сада седнпца прекине и no- 
сле подие пастани. 

Ja,  господо,  прелазим   ствари. 
Господо, чули смо овде врло интересантних 

нзлагања и од предгођорника г. Шоле, и од нспо- 
средног предговорника бившег бана г. Др. Јосипа 
Шиловића. 

Ja Ку вам, господо, казати нешто може бити 
друго, mro иистс до сада чули, нити до сада зна- 
ли. Познато вам je, да смО ми између држава једи- 
на држаиа, која пма Мшшстарство шума. У нијед,- 
ној Другој држаии тога не видите. Свуда су шумс 
п рудници подређени' Министарству за народну 
привреду или Министарству за пољопривреду. 
Можда ne бити за нас интересанто сазнати, како 
je name Минисстарство шума настало. Не може 
бити ралп тОга, да поставим своје лице пред вас 
из буди каквих разлога, него да видите, који су 
разлози иодили постанак тога Министарства. 

Било je почетком децембра 1918 године. Онда 
се српска влада са пок. Пиколом Пашићем na мс- 
лу са другим избеглицама, који су били нашли 
за врсмс рата у Фраицуској гостољубивост, вра- 
ha/m преко Бриндизија и Крфа у Домовину. Био 
сам случајно у овом влаку такођер ja. Ham друг 
господин Милоје Јовановић ono je међу господом 
која ме je у Риму примила у купе последњег влаг- 
ка српских избеглица. Ha путу из Крфа према 
Дубровнику позвао мс je Никола Пашип, да седи- 
мо, na да разговарамо, како би се уредила nam.i, 
сада увећана држава. И у овом разговору ja сам 
се сетио оних голети, којих je толико у Далмци- 
ju, опда у Хрватској na Приморју и у Хорцего 
r.imn, na оних шума, којих смо имади толико у 
Босни, n предложио сам му изМеђу осталог, ка- 
ко on се установило код нас Министарство шума 
llanini. je то прихватио одмах чим сам му казао 
своје разлоге. Ha бвај начин je настало Министар- 
ство шума. Moju разлози пак су били: 

Зпао сам, да je у босанским шумама огромпо 
богатство n казао сам: Видите, ona брда nama ca 
толпкцм отоцима, која красе Далмацију и ono кра- 
eno Хрватско приморје, све je то голет. Покуша- 
jn, којп су чињени са пошумљавањем, показали 
су да се пошумљавање може јако добро извести, 
п ja уверавам г. колега, који je приликом говрра 

г. Шилрвић изрекао еумњу, да би се могао и Ве- 
лебит пошумпти, да je на крпвои путу. Велебнт 
се може пошумити, као што се то показало па 
многим местпма у Далмацији, где je пошумљава- 
n.e изведенр, особито пак на иашем кршу око Св, 
Петра na Нотрањском, Упозорио сам колико имамо 
огромну земљу, која н,ам ништа ne допоси, н ако 
може у 6}',iylinocTii ca потумљаваљем остварптп 
велике вредности и донети нашој земљи богатства. 

11 пошто пмамо у Босни такво богатстпо, ja 
сам рекао: половину од куповине за босанске 
шуке које се експлоатишу, нека би се употребило 
да се придода дохотцима државног газдинства, 
a друга половина нека би се употребила да се 
no известном плану пошуме ови крајеви. II г. 11a- 
шић примио je то моје разлага1ве и Мшшстарство 
je основапо. Данас алп морам pehu да сам се веИ дав- 
нопрс пего штосам чуо прптужбс на Миппстарство 
шума n рудника овде, срамио да сам икада дошао 
na мпсао препоручптп оснивање таквог Министар: 

ства. Срамио сам се не зато mro ne бп мисао би- 
ла добра, него што сам чур да сс у Министар- 
ству тако... (Mini. шума n рудника др. Станко 
Шпбенпк: Молим вас, ГОСПОДИНе сепаторс ,да бп- 
рате речп!) Господип Министар нека ми не заме- 
рп, али ствари, које су се изпоспле овдс, такве 
су прпроде, да су no мом мпшљењу рправдале 
реч коју сам пзустио. A то, господипе Министре, 
ne одноои се na вас, пего на Миплстарство као 
уред, којп бп морао више пазити да се такве ства- 
pn ne догађају. (Миппстар шума n рудппка др. 
станко Шибеник: A шта ja радпм, зар ne пазпм, a 
у рсталрм било je и ваших људи Словепаца као 
мтшстара шума). Ja то кажем ради тога, јер же- 
лим да сс neniTO таква, као mro je било, више 
не понови. Впло je ствари, којс нећу да наводим, 
али би их могао. Ошо молпм г. Министра да мп 
не замери јер то не иде na лпчпу љегову адресу. 
(Mim. шума и рудника др. Станко Шибеник: Ja 
сам npiiroBopiio зато mm сте рекли пеобичам onaj 
пзраз да се срамите једног Министарства). Нпсам 
ja то рекао, г, Мпиистре, nero сам рекао да се 
сраммм тто сам пмао такву мпсао n такву пдеју да 
препоручим оснивање тог Мипистарства. A то je 
сасвим пешто друго и молим изволите то узети на 
знање. Може бити да сам са изразом „срамити 
се"  мало  предалеко  nmao! 

У Boemi je велико шумско богатство Аустро- 
Угарском управом дано било у руке странаца. О- 
mi пак су добит, које су из босанских шума вукли, 
пзвозплп у иностранство, те овако земља сама mi- 
je рд свог шумскрг богатства имала никакве Kopn- 
em. Ради примера спомињем само железнице na 
Зекделштајн у Баварској, која je била саграђена 
С добити кбју je noKOJim Штајпбајс пзвукао из 
Bočne. Колпко корпстп могла je имати земл>а, да 
се je овај повац уиотребпо у њој, рецпмо за no- 
дигнуће туристичког промета са изградњом желез- 
нице na једну од лепих наших планина, na пр. 
na Прењпланину, 'Из тога се види колпко "je зло 
кад се странцима даде дрмаћа привредна богаг- 
ства државе у руке. Још увек Лапас има страних 
предузећа која вукз' корист из name земље. Г. 
претговорник Шрла je то прказао, Зато се ja, као 
n on .обраћам na r. Мппистра с молбом, да mro je 
пре могуће, отстрани, ако се то да no садашњим 
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уговорима, странце из наших шумских предузе- 
lui. Мп имамо код нас врло много трговаца дрвом, 
врло мпого људи којп се код нас баве дрвном ин- 
дустријом. Велик.ч већина II>II\ нмају у томе вели- 
ку рутину. Тако je у Босни као и у Србнји, a на- 
рочито у Хрватској и у Словеннји и кад бн се овн- 
ма омогућнло, да се потпоррм владе, како je го 
препоручно п предговорннк г. Шола, оснују upe- 
дузећа може бнти каб задруге, онда je сигурно 
да би Гкфгм raj капитал »ама, нашој држави, до- 
mao у користи, међутим како то иначе пде у џе- 
пове страип.х подузетника. 

Даље je моја viavi>a та да би г. Мнннстар 
по могућности mro пре дао изградити план како 
бн се пошумљавали они наши крајеви, које сам 
мало upe споменуо, да за будуКност остдаримо 
богатство наше привреде и да прправимо кли- 
матске приликс, које сада у оним крајевима вла- 
дају, Пошумљавањем нацме престали би omi ве- 
лики вихори, велики ветрови, пошумљавањем би 
се, како се то доказало на Красу, где je то no- 
шумљавање нзведено, као u na неким отоцима Дал- 
мације, почела 6ii сс стварати продуктивна земља. 

Сада треоа споменути и го, да je неопходно 
потребно тачно вршење свих прописа шумског 
закона u да би у том иогледу требала да влада 
крајња строгост. Ja се никако не могу сложити 
са мишљењем које je изразио i. колега Јалжабе- 
тић, да je поступање оних чиновника, који у из^ 
вођењу шумског закона хоће да се строго no 
ироиису поступа, штетпо и да се ne би смело до- 
пустити. Напротив ja држим да би сваки оргам 
шумске управе ,који не би вршио сроју дужност, 
одмах морао бити позван na одговорност. Ja при 
гоме упозорујем, да ми je познато да се у неким 
крајевима Далмације, где шуме ,које јако лепо 
расту и нмају већ доста дебела стабла, превише 
секу. Секу преко онога што je вЛаст допустнла. 
У том погледу je наиме тачно одређено ima сс 
може и колпко се еме посећи. Али бива тако бар 
се ми je казало, - да негде и са знањем шумских 
oprana, неки људи преко тога mro су тражили, 
n mro je било одобрено, из шума узимају стаб- 
ла ,која продају. To би се свакако морало спре- 
читн 

11мам али joni једну другу бојазан ради na- 
um:, шума, ако господарстнотпх шума не би било 
вршено сасвим no закону и no прописима. Аграрна 
реформа je разделила и разделиКе још многешуме. 
У iieriiM су i4' крајевима основале задруге које xohe 
да преузму у име стаповптог дела пучаиства шу- 
ме од некадашњих велепоседа. 

У oiiii.M шумама могло се je водити вешто 
n правилно шумско господарство no плановима, 
јер ej комплекси били тако велики, да je великом 
поседнику било могуће да има потребнл персо- 
нал. Сада ако сс оспују задруге плп ако општине 
преузму one туме, бипе TO такође могуће. Зато 
се може само прспоручптп, да се ситним посед- 
ппцпма пе додељују one шуме, јер je сигурно да he 
онда шуме бити брзо исечене n паше шумско 
господарство у место да папрсдује, назадоваће. 
Друго je, као mro рекох ако те шуме преузму ове 
нове задруге или општине no узору нмовних on- 
mrima у Хрватској, јер he ее у том случају ова 
нова  праипа  лица,  која  he  настати,  бринути  за 

стручни персоиал, који l.e нмати да води господар- 
ства у mM шумама. 

Господо, још једну бојазан имам. Ako се осну- 
ју нмовне задруге, да сс ne би у њима нашли na 
окупу само некп поседиици, који су се међусобом 
споразумели и који можда имају још и других шу- 
ма, да самр omi добију ii ове шуме у СВОЈе руке, 
11a    raj   пачпп   МОГЛО   би   Ć€   ДОГОДИТИ,   ДЗ   ne   До1)е 
до шума onaj сиромашни свет, који шума нема и 
без тога много теже живи, него ли поседници, 
KOJU имају n шума n другог земљишта толико, да 
могу своје породпце поштепо пздржавати. Због 
lora се n.i социјалних разлога препоручује да се, 
када се буду шуме делиле општинама свима on- 
штннарима осигурају становите користи од ових 
шума. Где пак буду основане задруге, да се про- 
imme, да one морају примити у задругу n сваког 
сиромашног сељака дотичпог краја, ако изрази же- 
л.у да задрузи приступи. To je као mro рскох 
потребно ii3 социјалних разлога, да се превише ne 
шири пролетаријат, да neon онда држава пмала 
превише бриге за подупирање сиромашних сло- 
јева, којп се не могу издржаватп из сопствених 
прихода, 

Господо, ja тиме свршавам и изјављујем да hy 
гласати за предложаш прорачун Мини.старства шу- 
ма n руда. I la крају jom једаппут изјављујем, да 
нисам намеравао да г. Министру учиним и најма- 
n.е спочитање, него сам се можда само мало не- 
згодно изразио a и то mro сам казао, протегнуо 
сам na себе. 

Министар шума и рудннка др. Станко Шибе- 
II'.K: Прпмам na зпашс. 

11 o i n p е i се д n n к Јовап Алтипармаковић: 
Реч пма г. Министар шума и рудника. 

Мнпнстар шума н рудника др. Станко Ши- 
бспик: Господо cenaropn, сматрам за дужпост да 
дадем одгоиор na пека парочпто пстакпута niria- 
n.a од črpane господе предговорника. 

Г. Јалжебетић дотакнуо je у првом реду пи- 
тап.е умањења овлаштеничког права код IIMO.,IIIIV 

општина п тужио ее да та овлаштеничка права ne 
могу ппкако да покривају потрсбс овлаштеника. 
Ja могу na то да одговорим само толико, да je 
то један сасвим природан процсс. Шума имовних 
omnrima су једап кагштал, којп су овлаштсппцп 
заслужили n добили, na je и raj катггал подвргнут 
ncTiiM oniiiM променама као n сваки другп капитал, 
приватна имовина, земл->а итд. 

To je један природни процес, коме се на- 
стојало предусрестп у туђим земљама na ocooemi 
namin. Ha npiiMcp у Немачкој наследно сељачко 
обитељско npano je тако ypel)eno да најстарији са- 
мо преузима господарство, a сви осталп спповп, 
наследници морају да траже зараду изван имо- 
mme K(5ja je остала, тако да та имовина као це- 
лина остаје недељена и ona сс ne умањује. Сада 
треба држава да води бригу једнако o свнма сво- 
јпм држављанима и ne можс се ставитп у томе 
правцу парочпте захтевс за те'овлаштенике, a да 
се крај тога мимоилазе потребе свих осталих no- 
треба. 

Што ее тиче приговора да чиновништво npe- 
imine onTepehyje пмовпе OIIIIITIIIIC, чпповпиттво 
активно и nen.monncano, то je доиста једпа истина 
незгодна и ja сам од почстка свога рада на томе 
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Министарству предузео кораке ла се томе помо- 
гне, да се пребаци сувпшно чиновииштво na др- 
жавна надлештва. Тежа je ствар међутим, са пен- 
зионисаним људима, који су на терет тим општи- 
пама. To je једпа послсдица партијског рсжима у 
прошлости, која сс сада тешко поправља и nelie 
прсостати друго, јер потпупо озбиљпо имам na- 
меру да се то поправи, да се то питање уреди, не- 
го да се са једпим новим закопом o имовним on- 
штинама  то  питање  ликвидира. 

Господпп сенатор Шола je апелирао na меис да 
му дам изјаву гледе акцпје коју каии Министарство 
фиНансија предузети против штеточниа, с обзиром 
на то mro je крајње време да се потребне мере 
предузму. Ja могу na то да изјавим да сам потпу- 
no евсстап те своје дужпостп и те погпбељп, која 
on могла одатле да.пастапе n то катастрофално, 
парочпто за шуме у Боспп, n да сам ступио у 
договор са г. MninicrpoM фппапспја да мп те суме 
обсзбедп, a н са целим Министарским саветом и 
и баш npc пеколпко дана нашли смо једпо решење, 
да hc се потребпа средства позајмити из фонда 
за пошумљавањс и употребптп за ту сврху. (Др. 
Влада Андрић: Врло добро! To je по нашем пред- 
логу). 

Интересантна су разлагања г. Шоле o духу 
туђинштине no дирекцијама шумскпм и рударским. 
Ово je дело прошлостп и то нарочито r. Шола 
врло добро зпа као n сви Босапцп, и мене je 
то озбнљио заинтересовало, премда оио иема та- 
квог значења у садашњости, као што je пре било, 
јер je онда било друго упориште и друга тенден- 
ција. Али иако дапас иема тога значења, јер je 
изгубило сваку потпору и подлогу, ono je ипак то- 
лико незгодно, да бих ja молио г. Шолу да ми под- 
nece статистичке и стварне податке и ja вам, го- 
еподо ссиатори, свечано изјављујем, и обавезујем 
се да hy предузети све што je потрсбпо да ее то 
отклони. (Гласови: Врло добро!) Ja сам Beh до сада 
пснзпоиисао преко 50 старих дпректора међу ко- 
јима се iiaJBchiiM делом иалазе оиакве личности, 
јер су no служби премашили преко 30 година. 
To je onaj стари кадар. Ja мислим да то спада на 
то гледиште које je изнео сенатор г. МГола a на- 
равска ствар, то сам учинио no еамој струци, a 
н лично ако будс nenrro оваквога учинићу n мимо 
тс   ĆBOje  стручпе  дужпостп. 

ЛАало мн je nejacno било да je сенатор г. ИЈола, 
рекао да има ту неког тенденциозног деловаша, 
те стране најезде upornu српскога духа и ja бих 
га молпо да ми каже у коме положају долазс Хр- 
вати, да ли су поштсђспи, плн су се, може битн, 
они етавили дапаче na љпхову страну. 

1". сенатор Шола пстакао je, да je акцпја чиш- 
lien>a код свих дугорочпих уговора експлоатацио- 
них иарочито страиог капнтала, да je та акција за- 
зауставл>С11а. 

Ja морам да додам, Да сам naniao ne само заустав- 
љепу ту акцпју nero и затворепу. Ипак ако г. Шо- 
ла, a може бити n други који, који će зато инте- 
ресира, ако мени донесу стварно образложени је- 
дан поднесак, ja немам ништа против тога, да се 
та акција иопово поведе, n мислим, да hy MOIUI 
да докажсм, да Heliy заостатп у том поелу пн за 
једним својпм предчасником. (Гласовп: Добро je). 

Што се тиче шумскога предузећа Крпваје, мо- 

рам да кажсм, да сам ja још млад у том Миппстар- 
ству n да MU дјеловањс тога прсдузеТк! у npo- 
шлости nnje позпато. Menn je позпато само ne- 
nrro као члапу Миппстарског савета n економског 
комитета, гђе се претресао експлоатацпопи уговор 
овога Друштва с обзиром na његов прпговор, да 
су му се додељпвале сушпке у превеликој мсрп, 
које ее нису моглс уоотребл>авати. Од када сам 
сјеб на ову столицу у Мипнстарству шума n ])у- 
да, први подпесак са страпе овога друштва бпо je 
тражеп.е кредита од 5 Мплиопа дппара, да могу 
успоставити погон. Поводом овога подпеска могу 
да кажем, да hy нзрабптп ту прплнку и пове- 
сти мало детаљније извиде o пословању тога дру- 
штва у даљној прошлбсти. 

Господин сепатор Шола, ono je тако љубазап 
да нам je у детаље образложпо програме и функ- 
ције наших угљеника, које on omi моглн да врше 
у питању електрификације ne само Боспе nero и 
других терпторпја. Ово су евакако детал>и интере- 
caimin n могу битп од важпостп за будућност. 
Али за сада, господо, na жалост немају omi те 
важности; na ja мпслпм, да Ке бити најооље, јер 
ту или je приватно правни одпос, јер свака такова 
акцпја има две ствари, има једна страна, коју прет- 
ставља држава, a друга страпа, коју претставља 
приватник, као nrro je бпо уговор са угљеппком 
за електрификацију Веограда, na ja мислим, да 
je то npBi ствар Београда, како да кажем, n>nxo- 
ва заелуга n ЊИХОВа крнвица. 

AKO heMO ca ninpera гледишта воднти брпгу, 
морамо улазити n у оваква шггања. 

Што се тиче Варде, могао би само толико да 
кажем, да ми je у пеколпко позпато пословање 
тога друштва и да |ми je позпато пословање то- 
га друштва, у колико долази у везн са Шипадом, 
да сам no некојим појавама n молбама упозпао no 
све тешко имовинско стање. Али, na жалост, nn- 
сам имао могућпости да дирпгујем њихово решеше, 
je'p je то њихова приватна ствар, кому у наруч- 
је .\olie да се баце. To може имати важности. ка- 
ко heMO ее у будућности опредељивати према то- 
му друштву. Ово je добра ствар n бсз приговора, 
кад би могли да све овакове стварп лпквидпрамо 
са државним новцем. Међутим то није дапас ап- 
еолутпо могуће, али n кад до1јс врсме, био би 
становити опрез na мјесту, јер код свих овакових 
посредовања и ликвидација без обзпра, да ли су 
страни или nanm држављани, увек држава остане 
na краћем. 

Г. сенатор др. ШпловпК нарочито je посве- 
Tiio пажњу пошумљавању Велебита. Ja се ća ње- 
говим пзлагањем у целостп слажем, само би хтео 
neniTo мало да исправим ono тврђење, да у томс* 
правцу и да у томе послу mije ништа предузимао. 
Предузимано јесте нешто, иако није предузимано 
баш у довољној мерп, a за будуКе настбјаћемо да 
fo буде више n да буде'у довољпој мери. 

ILITO се тиче напомене г. сенатора "Хрибарај 
да држава треба да води парочпту бригу o дело- 
вању аграрне реформе код шума, on je врло до- 
бро пстакао да се могу уклонити ттетпе последи- 
це аграрне реформс само опда, ако сс излучепе 
n експроприсане туме предаду у управу колектив- 
miM телима, a mniomro поједппцпма, јер они пису 
ппти у могућности, нити имају знања да воде упра- 
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ну онако како то захтсва шумарско редовно гр- 
сподарство. Ми смо сс у томе питању, где ja са- 
рађујем са г. Министром поЉопривреде, потпу- 
по ставнли na то стаиовиште п свако решење ипи 
"lic у томе правцу, да се те шумс додељују коле- 
ктпвппм јединиицма, довољно јаким да сносе све 
колектнене трошкове. 

ОВОЛИКО сам сматрао за дужпост да кажем na 
завршетку Хебате. (Плескање и бурно одобрава- 
и,о.) 

Атанасије Шола: Молим за реч само за 5 ми- 
иута. 

Потпр€Тсе дник Јован Алтипармакови1>: 
Има реч г. Атанаоије ПЈола. 

Атанасије Шола: Господо сенатори, ja сам за- 
хвалан г. Министру na првом месту што се по- 
бринуо за кредит потребан да се сузбије ona ште- 
точина која катастрофалнрм несрећом прети на- 
шом свету. Молпм г. Мпппстра не само да псходп 
отварање кредита, него n да му се ставп повац на 
расположење у најкраћем року. (Мин шума и 
рудника Др. Ј. Шибеник: Новац je спремљен!) 
Кад je готов повац, хвала! 

У погледу мојс примедбе за електрофикацију 
n у погледу извршења програма с тим у вези, ja 
сам хтео само да укажем колпко je прилика пр.)- 
пуштено у прошлостп, a те пропуштаје приписујем 
томе, што nama предузећа угљено-топионичка ни- 
су била комерциолизована, a да су била, ona би 
те послове свршила брзо и на своју руку без по- 
моћи државе, наиме, пашла би приватни капитал 
за тс инвестиције, a у то време биле су jom и ре- 
иарације на снази, и таква велика дела била би 
приведена крају. 

У погледу „Вардс", ja сам.само споменуо ово; 
да je ту пропуштана једна прилика, јер није nb- 
бсдпло ono гледиште, које сам заступао ja и не- 
Школикб мојих другова, панме да „Шипад" у ono 
време за своја потраживања купи „Варду", и та- 
ко cnaće и ii>n.\ и то предузеће за националну 
сврхју. To су ствари ,којс сам мислио да треба г, 
министру да напоменем jom при крају n ујсдно на- 
глашавам да hy o томе битн слободап jom пеко- 
лико речи да проговорим у дискусији o Финаноиј- 
ćKOM закону. 

11 от n p ст с с д n n к Јован Ллтипармакови!): 
Господо сенатори, исцрпљена je листа говорника 
n сада IICMO приступити решавању. Молпм г. из- 
вестиоца да чита партију no партију предлога бу- 
џета Министарства шума и рудника. 

Изв е с т n л a ц Влада АндриИ чпта партију 1 
XIV раздсла буџета. 

П o т п p е т с е д и n к Јован Алтнпармакови!): 
Прима ли Сенат прочитану партију? (Прима.) 06- 
јављујем да je прочитана партија примљена. 

Изволитс чути дал>е. 
(За овим je Сенат, гласајући седељем и устаја- 

њем o свакој поједпиој партији, у смислу чл. 102 
У-става n чл. 67 Закопа o пословпом реду у Cena- 
ту, примио цсо буџет Раздела XIV Министарства 
шума n рудппка, n то буџет расхода од партије 
2'до закључно naprnjc 63 n буџет прихода од 
партпје 1  до закључно партије 18). 

Пот n pore е дп n к Јован Алтипармакови!!: 
Објављујем да je прпмљеп n у поједипостима бу- 
џет Мннистарства шума n  рудника. 

Гоеподо, прекидам ссдницу, a рад ћемо na- 
ставити у  1 сата послс подпе. 

Седница je прекинута у 11 часова. 

Наставак седнице у 16 часова. — 

11 от n ретсе д n n к др. Фран Новак: Госпо- 
до cenaropn, 11аставл>амо еедпицу. Прелазнмо на 
претрес буџета Мшшстарства саобраћаја. Молим 
да изволите саслушати експозе г, Министра са- 
обраћаја.   Има   реч  г.   Миннстар   саобраћаја. 

Мшистар саобраКаја Лазар Радивојсвић: Го- 
сподо сспаторп, у састав ресора саобраћаја улазе 
поред администрације и извесна важна и маркантна 
државна предузећа, чији значај и вредпост није 
еамо у обиму њпховог пословања, nero и у кара- 
ктеру n у природи саме службе, n та функција 
ових предузећа улази у карактер јавне службе, 
те ес живот и рад ових инстнтуцнја има да трети- 
рају ne еамо са глсдптта пословпог, ne само са 
гледишта комерцијалног, ne само са гледишта ус- 
пеха пословаља у матсрнјалпом погледу, nero и 
са гледишта јавних интереса. Структура наших 
гвоздепих путева, облик name мреже, квалитет 
рада n уопште цслокупан оргапнзам саобраћај- 
nn naine земље ствараи je годипама, под нарочи- 
тпм условнма n П0Д парочитим приликама, И on 
mije био iio.'ipcljen у евоме рађању и ствараљу ци- 
љевима name пацпопалне саобраћајне политике. 
Hanopii namer државпог живота билп су упућени 
пе само na то, господо сспатори, да сс подигне и 
рестаурира ono mro еу ратови опустошилп, nero 
смо пмалп да показујемо и naiiopc у погледу ре- 
организаицје и реконструкције целокуггаих нашнх 
саобраћајних артерија, и да стварамо један са- 
ббраћајни оргаппзам, који he да одговара наШИМ 
потребама. Harne упутрашље израђивање, формп- 
рање економске и културне заједнице, изглађива- 
ње оних псторпјских днферепицја, које су у npoin- 
лоетп вештачки стваране, подизање извесних замр- 
лих економских крајсва, којп су саобраћајпо от- 
сечени, Има поред осталих државних срестава да 
буде резултат n снажења n акције.изграђивања са- 
обраћаја, који приближује, ннвелира, глади дифе- 
ренције и спаја. (Одобравање). 

Код народа na западу сарбраћајни организам 
развијао се путем историјске еволуције, акомо- 
дирао n прплагођавао културним и економским 
потребама, стања техпике n науке, док je код nae 
nam организам саобраћајни, морао да се ствара 
}■ o.ipeljeiioM темпу, вап те псторпјске еволуцпје, 
да сс ствара готово na пречац n због тога цео 
nam државни живот показује извесне нарочите на- 
nope, na према томе и извеспо експериментисање, 
да ne кажем лутање. (Одобраваље и повици; Та- 
ко je!) 

Стара саобраКајпа сретсва, железпнце, гвоз- 
дени путеви и паробродн почпњу да се усавр- 
шавају, како у погледу брзипс, тако и у погле- 
ду редова вожње и комфора, али појављују će, 
с обзнром na техничке пропаласкс, и пова сао- 
браћајна сретства, као што je и аутомобил и авн- 
jon, a у послед1ве време у Амернцн и водовп, Ko- 
ja пз оспова мењају одпосс у саобраћајиој полнтици, 
ii која постављају низ пових задатака, како у сао- 
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браћајној политици, тако и у грађевинској поли- 
тици. 

Аутомобил васкрсава старе комуникације све- 
та који су некада појаном локрмотиве детрони- 
сани, и почиње својим вредпостима као саобра- 
Кајио модерно срсство, иарочито na краћим расто- 
јањима, да скреће један велики дсо транспорта 
са шине на путеве и да мсња из рснова и мента- 
лнтет и навикс путиичког свста. 

Развој аутомобшшзма, парочито аутобуски са- 
браћај у nauioj земљи биће несумњивр резултат не- 
изграђене, пекомплетне, иепогпуие мреже гвоздених 
иутсва, on hc бити истовремено резултат и несум- 
њиве потрсбе, и тамо где гвоздсни путеви нису ка- 
дри с обзиром na природу самих линија да -од- 
говоре CKOiiOMCKiiM културнпм циљевима извесних 
крајсва. 

Mu немамо, Господо, разлога да нарочито 
форсирамо развој тих модсрпих саобраћајних сре- 
става, немамо разлога, господо, ни да их спута- 
вамо, али ono што пмамо за дужпост, то je да 
стварамо једиу коордипацију у саобраћајној поли- 
тпци свих сарбраћајних срестава, да их повежемо, 
како би што боље одговарала n интересима др- 
жавие и интересима националне политике. 

Алн, Господо, joni за дуго name железиице 
мора да буду основа, битпа основа за вођење сао- 
браћајне политике, и свака акција у области сао- 
браћаја има да буде координирана циљевима тог 
највећег  саобраћајног  транспортног   предузећа. 

Јсдпо ociioBiio пачело у саобраћајНој политици 
мора да буде: за једнакост права и једнакост дуж- 
иости. Ми пс трсба нарочитим фискалним и ле- 
галним срсствпма да помажсмо разиој извесиих 
модерних саобраћајних иструмената на штету на- 
шсг националног предузећа железница, у Ko- 
jima je  велики  капнтал  нашег  парода  пласиран. 

Због тога што мн-пемамо im велику индуст- 
рију аутомобилску, због тога ппо појава аутомо- 
била na iiaiuiiM путевима поставља сасвим нове 
задатке у погледу грађења и одржавања путева, 
и што железнице имају извесна фискална извесна 
закоиска оптерећењЗј што морају из својих соп- 
ствених срестава да плаћају своје дугове, што 
морају да одговарају за безбедност путпика, mro 
морају да имају јавпу сталну тарифу и одређен 
ред вожње, и na тај начин као и једна јавна еко- 
иомија, нарочито јсдпо државпо прсдузеке да бу- 
ду постављеис у један парочити положај, те према 
томе nama саобраћајна политика no сме да буде 
упућена тим правцем, да безразложно фавори- 
зира ona саобраћајна срества која нам нису апсо- 
лутно потребпа. 

Надлежност Министарства саобраћаја проте- 
жс се na четири администрације, na четири држав- 
na предузећа. Најмаркантније државно предЈ 
несумњиво су државне железнице n, како je то 
општи светски феномен и onima појава кризе то и 
name железнице почињу улазити у тешкоНе, у 
фазу сужавања саобраћајног и пословне домене. 
Код nac за сад та појава mije тако катастрофална 
као na западу, алп се ona oceha, ona je ту. Hapo- 
чито се последице те ocelvajy у нашем пословању 
n у приходима n MU морамо предузетп хитне по- 
требне мере да ту оштрпцу и те последице кризе 
што впше ублажимо. Тешкоће те код нас пастају 

с једне стране од економских пертубација, a с 
друге од ime ine конкуренције нових подвозних 
срестава. Најзад, n због тога што су name др- 
жавне железнице оптерећене извесним политич- 
KiiM теретом, што je nama експлоатација оптере- 
Кена издацима, који немају везе са том експлоа- 
тацијом. II због тога су предузете извесне мере 
да ес јавна еконрмија што пре a то je врло 
тешко постићи, јер fa економија mije исте npn- 
роде као n iipnaania прилагоди промењеним 
приликама. Ми морамо предузети хитне и ефи- 
касне мере n срества да што upe ^Фупкцпју и 
поеловап.е наших железппца прплагодимо реалпим 
приликама  које nama зсмља n  цивилизација  пре- 
живљуЈу, 'ечепо je у пачелпо,] деоатп од стра- 
не уваженог г. сенатора; мога професора Мптро- 
вића да су name железнице паеппие n да raj iiacn- 
витет достиже једну хорентну цифру за шест го- 
дина, Господин МптровпК налази, да пасквитет 
долази с једне стране од организацкЈе, a с 
друге етрапе од високих издатака на персонал, 
na пајзад n због name екопомске n привредне 
структуре. Алп, приликом изношења целокупног 
тога imran.a учињена je нехотично једна погрешка 
збрајања, јер су репарације обрачунате у редовне 
издатке и расходе, и репарације ime}' третиран.е 
као повећање осповпог капитала наших железница. 
Kao ппиестпцпје једап велики део репарација, то 

су:Ванбуџетска примања. "To нису ереетва која 
произилазе из редовних издатака. To су инвести- 
nnje које се чине за нвве објекте, за обнову наших 
пруга, за реконструкцију извесних праваца. To 
се чини ради тога да би се осповпа вредпоет наших 
железница подигла и инвестициони капитал пове- 
tuio. Ако сс од one суме коју je уважени прбфе- 
сор г. Митровић, n која износи преко једне мили- 
јарде n неколико стотина милиона динара — ако 
се одбије ануитет за Јужне железнице, и ono све 
што (улази у ocnoBim капитал n пема везе са ек- 
сплоатацијом n >:л издатцима одржавања - опда 
ne само да name железнице ппеу од извесног вре- 
мена пасивне, већ су one шта више активне и не- 
прекћдно побољшавају услове експлоатације. Pa IH 
тога, да би се једанпут рашчистила ситуација у 
погледу финаЈнсирања наших железница, n створила 
тачна слика јер  основнр  начело   код  сваког 
предузећа je: да се мора знати како стоји еа 
приходима, a како са расходима, - ja сам ono 
no »уђен да дрнесем закон 6 имовини наших же- 
лезница. Донео сам raj закон из тих разлога, што 
СС n nama адмттстрацпја И nama државна преду- 
зећа у погледу материјалних издатака админи- 
стрирају једино na оспову закона o државном ра- 
чуиоводству, n mro raj закоп o државном рачуно- 
водству не дајс јасну слику o пословању и управи 
са једним предузећем; што закон o државном ра- 
чуиоводству води рачуна само o једном делу имо- 
вине, a то je o готовппп, и mio закон o државном 
рачуноводству води само рачуна o трошењу при-- 
хода n раехода, a ne води рачуна o томе какав 
резултат бпва у поглед}' повећавања или умањи- 
вања вредности саме имовппе предузећа. Тек кад 
ее, господо, има биланс и рачун пзравпаша, с об- 
зиром na двојно кљиговодство, тек кад се имају 
та два рачуна, тек опда се можс пматп права елика 
o успеху пословања у 'једпом предузећу. Ако ск- 
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сплоатациопп пздаци буду мали, ако издаци одр- 
жавања буду сасвим ниски, na то идс na уштрб 
ociiBonor капитала, онда та управа mije успешна. 
да би се могао оценити успсх управе у једном 
предузећу ,мора сс исто тако водитц рачуна не 
само o прпходпма n расходима, него o томс шта 
опна с oniiM ociiOBiniM капиталом: да ли се cm уве- 
i.ana или умањуЈс; да ли та експлоатациЈа иде na 
уштро квалитета службе n вредности основног 
капитала .или ne. Ток na ocnomi свега тога, може 
се створити права слика o успеху пословања једног 
предузећа. 

Harne железнице од 1929 године, која je врло 
маркантна у погледу обима пословања и у погледу 
рентабилитета самога рада, почињу да излазе из 
једпе периоде хроничних дефицита n почињу на- 
гло да поправљају свој рентабилитет пословања, 
na, према томе, и експлоатациони коефицијенат. 
Тако, приходи од 1926 до 1931 године, na основи 
завршних рачуна, износе, господо, са вишком од 
294,000.000. дин., рачунајући у 1925 и 1920 год., 
дефицит 282,000.000. -, у Г926 и 1927 год. 
108,000.000. , v 1928 n 1929 год, већ се показује 
суфнцит од 247,000.000. -, у 1929 n 1930 год. 
312,000.000. , a у 1930 n 1931 г. Г.12,000.000.- , на 
na основи завршних рачуна. Ако упоредимо ек- 
сплоатацпопе коефицијенте наших железница, онда 
onu, без кредитирања возарине, износе овако: у 
1929 год. 100.30. у 1930 год. 100.90. Ако je такса 
плаћена у 1928/29 год., онда износе без наплаћене 
таксе у 1928/29 год., 90, у 1929 30 г. 80, у 1930 31 
S0,-i-. 1931132 год. 94. 

Г.трапе железнице имају овакав експлотацио- 
oim коефицијенат: Немачка 89 n 30, Аустрија 98 
м 95, Белгија, која je своје железнице претворила у 
једно чисто акционарско друштво, има у 1929 год. 
71, a у 1930 год, 81; Мталпја има 89 n 87 n т. д. 
да ne ређам даље, да Вас ne бих замарао. 

Алп, Господо, падање прихода na нашим же- 
лезницама почиње нагло да ес осећа концем прве 
половине 1931 год., n то опадање прихода било je 
толико, да смо пмали 1 септембра 1931 год. 
43,000.000.-- диференције између прихода и ра- 
ехода, наравно у корист расхода, да се тај дуг 
иосле попне i фебруара 193L' год. на 163,000.000. 
динара. 

Наравпо, господо, ово ее односи само na ка- 
сену готовппу. Али, господо, ти су дефицити дош- 
• in v доба када je песумтиво паступила једна 
тешка привредна криза, ти су дефицити наступили 
без изванредних мера које су наше железнице у 
своме пословању преузеле, без оних крупних мера, 
т.ј. без повећања тарифа, mro je у 1930 години на- 
етупило готово код свих железппца света. Ta ду- 
говања у исто време потенцирана су решењем мно- 
III.\ питања na паппш железницама, која еу стајала 
отворена. Ми смо, господо, рецшли један велики 
проблем, a то je откупљивање националних же- 
лезница. Ово je једно од оних питања које je 
етајало отворено од ослобрђења до данас и сада 
емо ra дефинитивно ликвидирали. Ликвидарали смо 
га зато mro емо морали да га ликвидирамо,*jep 
смо стаЈаЛи пред дилемом: или да акцептирамо 
ароптражу, која je етајала na дпевпом рсду у'Же- 
певп, или, господо, да то пптањс мн самн решимо 
споразумно. i iniepecn саобраћане службе интерес 

и углед'11 престиж nam, name трапспортие прилике 
захтевали су да то питање регулптемо, јер те ви- 
цинелне пруге, које су имале сасвим један спо- 
редпп зпачај обпчпо пруге II реда у опдашп.ој 
Аустро-Угарској монархији, — a поетојале су no- 
главито у Војводини, Хрватској и Слрвеначкој, 
- почпп.у да имају ,нарочито извесне пруге, један 

нарочити значај у пашој повој држави. Mu смо 
били упућени да вршимо инвестацијје, мн смо 
моралп да вршпмо рекопструкцпју, МИ смо морали 
да вршимо нарочите издатке na окјектима, чија 
својина mije била  дефинитивно  pemena. 

To je ј^дан од бптппх разлога који nae je nai- 
nao, a поред Tora n арбитража у Жепеви, да при- 
ступимо регулисању проблема откупа вициналних 
железница на бази преговора. 'Ми смо, господо, 
стајали пред дилемом: или да купимо објекте no 
п.пховој грађевинској вредности, или приоритетни 
капитал, који mije амортизовап, или најзад, при- 
знати експлоатацијоне уговоре, који су постали у 
у Дустрији и Мадарској. Прпзпате експлоатацио- 
них уговора mije могло да буде уевбјепо зато тто 
je експлоатација самих железница ствар јавио 
правпе прироДе n, mro ni уговорп, е обзпром na 
односе саобраћаја, који су постојали ннсу "били 
najnoBo.M.imjn за nac. ОдНОСНО куповппе no грађе- 
imncKoj вредпостп пбједиппх објеката била je та- 
кође једна пезгодиа база. И иајзад пошто "je na 
базп откупа прпорптетпог капитала и у Чехосло- 
иачкој, n у Румунији регулпсап одпос са највећим 
бројем вициналних железница, a мн смо присту- 
пили OTKyity приоритетних акција и ca копцерпом 
пруга пз Загрсба са 24 железничких предузећа, n 
успслп смо да рсгулшпсмо одпосе, тако да купу- 
jvKn прпорптетпе акцпје у релацији једап према 
два, за једпу предратну круну ми смо плаћали 
два динара и у исто време за ono доба од кад 
смо преузели у експлоатацију те пруге, од ослобо- 
ђења до данас ,ми смо признали na сваких 100 ди- 
napa 90 динара пптереса. Ha тај пачпп nae кошта 
један кплометар вициналне преузете и купљенс 
пруге   130.000.      динара. 

У грађевинској служби, господо, за ово време 
од две до три године учињени су такође видни 
резултати n видан напредак. Поред тога тто je 
реконструисан један велики део железничке пру- 
гс, ми смо успели да блокирамо највећи број ста- 
ница na главним нашим саббраћајним артеријама 
и да na тај начин обезбедимо бржу, бољу n спгур- 
nii'jv циркулаци.ју возова ,да повећамо брзину на- 
ших возова, коja престављаЈу ne само један фак- 
тор економски, него у исто врсме и културни. По- 
ред тога, господо, мп смо обратили нарочито паж- 
њу n na изглед и украшавање појединих станица, 
ne' само na техничку опрему поједпппх пруга, 
иего n na опрему и изглед појединих железничких 
стаппца, јер смо третпралп железппчкс станице 
тако да су то пзвеепе ппетптуцпје n установе које 
припадају ne само особљу железничком него и пу- 

'блици! To су у исто време пријемне пркЈсторије 
за целокуппп пословни свет државних железница. 
Образована су неколико расадника и подигли смо из- 
весне стаклене баште, и организовали службу за 
mro 'бољп и леппт пзглед станица, n станичних 
проетронја, јер то даје добар n iipiijaran утнсак, na 
сав евет који се железницом  користп. Једна та- 
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Kolje важна ствар код грађевинске службе, тб je 
обавезна одлука у погледу импрегнирања прагова, 
због тога што смо проучавајући iinraibc издатака 
rpaljCBimcKiiA na издржавањс колосека приметили, 
да век наши.х прагова веома мало траје, услед тога 
mro немамо коитролу у погледу сече дрвета, што 
с€ једппо растовипа као плсменита грађа упо- 
грсбљавала за одржаван>€ наших пруга, што смо 
хтслн да експлоатационе издатке што вИше сма- 
ibiiMo, na смо донели дефинитивну одлуку да се 
само uMiipei'inicaiiii прагови могу убацивати у наше 
пруге. Ha raj начни обезбедили смо с једне стране 
употребе буковог и боровог дрвета, a ca друге 
страие снизили издатке na радпу снагу, a пајзад 
mro je најважније, вск трајања тп.ч прагова зпатно 
je продужеи. Висина Троткова у грађсвниској 
служби, која се чесго истиче, потиче, господо, 
с једне стране услед тога mro смо МИ примали 
врло често у сксплоатацију нзвесне недограђене 
пруге, Троткови одржавања грађевинске служб" 
BiicoKii су иарочито и због тога што ми имамо, 
много више иего ма које железпицс света, потребу 
за реконструкцијом појединих пруга, потребу за 
допуиским радовима, иотребу за one издаткс који 
нису издаци "једис чисте експлоатације и одржа- 
вања. Због rora'je, господо, врло тешко казати да 
ли су тп издаци грађевинске службс внсокн нли 
ne, с обзиром на то што један вслики део тих 
издатака иде иа ппвестиције, на допунске радове, 
a парочпто кад се нзвеснс нове npvrc пуштају у 
саобраћај, онда се, господо, за дуго време пс зна 
кад почиње чисто одржавање a кад сс завртава де- 
финитивно дограђивање. 'Порсд тога на издатке 
rpaljCBimcKe службе н уоптте на експлоатационе 
издатке утнче н то што na нашим пругама машииа 
mije замепила човека, што ми, господо, нисмо ИЗ- 
вршили рацибнализацију целокуппог пословања, 
што немамо рапжпрпе станице, што иаше пругс и 
иаше етаннце ннсу довољпо техпичкп опремљене, 
тто пемамо механпчкп прстовар ур^ђен, mro не- 
мамо миоге инсталацЈТје које имају западне же- 
лезипцс и према томе ми радимо под врло непо- 
вољшш ii наЈнеповољнијим условнма него можда и 
једна адмииистраицја жслезничка na западу. 'Али 
док дужина пруга у експлоатацији стално расте, 
дотле пздацп na грађевинску слуншу пспрекпдпо 
опадају. У 1930 n 1931 години било je око 
303,000.000. дппара, док je у 1931 и 1932 години 
предвиђено само 1266,000.000. динара. Да би се 
могла датп једпа тачна слпка п оцена, колпко су тп 
ono je, господо, да се npe свега главпп n битни 
радови na нашим пругама сврше, потребпо je, 
господо, да се peinn проблсм реконструкци- 
је појединих станица, допунских радова и свих 
ОНИХ питања која стојс na дневном реду, да би се 
евентуално ти издатци моглп да нормирају. Алп 
ова сума показује jacno n то, господо, да су у tlo- 
гледу одржавања чињени извесни nanopn, и то 
ВИДНИ nanopn с обзпром na педостатак репарацпја, 
с обзиром, господо, na тр, да су у послед- 
ње времс извршене нзвесне инвестициј« у 
грађевинској службп у инсталијрању na при- 
мер прекоШО комада вага na поједтшм ста- 
ппцама, у протпрењу n подпзан.у водостапнца, у 
пзрадп и дограђивању извесних грађевинских об- 
'»ката, којп ппкако ,господо ,ne могу да се сматрају 

као редовно рдржавање. У свему томе мора да се 
гледа песумњпво један велпк nanop, да се наше 
железнице што npe среде n да ее уђе у фазу nop- 
малног живота и рада. 

После rpal)eBiiiiCKe службе no реду долази ма- 
шинска служба која у погледу величине издатака 
стаје na прво мссто. Осетно je побољшање наступило 
у 1929 год. нарочито у одржавашу возног парка. 
Превозна моК наших железница од 1929 године 
сталпо растс. И упоредо, господо, са побољшањем 
n повећањем промета побољшава се и одржавање 
возпог парка као и рационализација железппчке 
вуче. У експлоатацији железница највећи део из- 
датака чини служба вуче n одржавање возпог nap- 
ка. Алп у целокупним издацима ови издаци зависе 
од МНОГИХ чпп.еппца: прво оД карактера пруга n 
њпхове опреме, од врсте и цен.е угљева, од стања 
возног парка, од густине саобраћаја и од начина 
саме  експлоатације. 

За издатке и одржавање возног парка и за 
nanope, Koju су учпњепп na железппцп, ПОтребно 
je, господо ,сетптп се опога стања, које je посто- 
јало послеослобо1је1ва, кад смо мп пмали јсдап воз- 
mi парк, којп апсолутпонијеодговарао нашимпо- 
требама. Ималп смо једап велпки део локомотпва, 
којп mije ono употребл.пп. Од опога целога воз- 
no'ra парка свега je једна трећина локомотава 
могла да се употреби ,три четвртине кола за те- 
ретни саобраћај, a једна половина путничких кола, 
која су могла бити у циркулацији. Од тога доба 
пастаје пзузетап nanop да се створп ВОЗНИ парк, 
коЈи iie одговаратн папшм потреба.ма. И зато je 
железппчка администрација била упућена, да апе- 
лује ne само na извесне радионице у земљи пего 
да шпље n велики лео возпог парка у ппострап- 
ство. За одржавање возпог парка ми смо у ино- 
странству потрошили преко 600,000.000. динара 
a npcKO наших радионица у земљп преко 
900,000.000.— динара. Ha тај начин ми смо далп 
за обпову namer возног парка преко, 1,500.000.000 
.um. n поред тога били су апгажоиапп потребпп 
кредити за оправку и преко службе вуче n прско 
појединих радионица, где се оправл»а возни парк. 
Од 1930 године, мп смо успели да елиминишемо 
у погледу одржавања возног парка ппострапстпо 
и приватне фабрике и ми nam возни парк onpan- 
љамо пскључпво у папшм државппм железпичким 
радионицама. Што се тиче приватних радионица, 
ми смо се трудплп ,да поручујсмо пова возна срет- 
стпа, да пх' оспособпмо за сарадњу, да буду у 
MorvIiiiocTii, да железнице и железничку адмппп- 
страцију спабдевају са повнм возппм срстствпма, 
јср једна озбиљна индустрија ne може да живи од 
оправака, од крпежа, ona мопа да изграђује n ства- 
ра noBC објекте. 

Једпо од важних питања ,које такбђе улази 
у рацпопалпзацпју пздатака за службу машинску 
несумшиво je ,г6сподо, n патање унификације воз- 
nora парка.' 'Прпмера ради павспту господо, да 
смо мп у локомотпвама пормалпог колосека у 
Г929 години пмалп преко 120 cepnja, док господо, 
no пзвеспом плану, којп je акцептиран и усвбјсн, 
у 1932 годппп има да се"број серија локомотпва 
сведе iia"57, и од тпх "57 биће 60о/о од 18 cepirja. 
Ha raj начин симилишући један велики део разно- 
врсних  тппова  локомотпва,  мп  Кемо  успетп,  го- 
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сподо, да снижавамо и нздатке н утичемо na ек- 
сплоатацију и да na та] начип појсфтинимо одр- 
жаваље и не само да he* то утнцати на издатке 
у поглсду одржавања вознога парка, иего ћу исто 
времс утицати и на издатке у погледу службе вуче. 

Једпа од највећих ставака машинске службе 
и уопште железничких нздатака несумњиво je и 
ставка за угаљ, и ми смо успсли с једие стране no- 
Лољшавањсм стања возпога парка с другс страие 
iiOBehaibCM брзпие пб.једипих возова, редукцијом 
пзвесие маиеварске служ'бе н пајзад снижавањем И 
цена угљу, да редуцпрамо издаткс na гориво, који 
су били прилично високи, на'једну меру, која се 
може да подпесе, и мп смо, Росподо, успели, да 
иако су ти издаци прилично високи, да они стално 
показују тенденцију снижавања, али у поређењу са 
осталим железницама свста, ми се налазимо у мно- 
го тежсм положају због тога ,што имамо велики 
бро.ј и врсту угљева и разноврсне калоричне моћи 
n старости, што су цене угљева доста високе с об- 
зиром иа светски паритет и свегске прилике, и 
mro name желсзиице у подизаљу ипдустрије угл^а 
ималс су, господо, видног рсзултата и видног 
учешћа, јер со npn набавкама угља нису руководн- 
ле само разлознма комерциалним већ и социалним 
и привредним. 

Издаци за угал. у 1929 годиии ИЗНОСИЛИ су 
431 милијоп, у 1929 год., 428 милнјоиа, да се у 1930 
години ти издаци сведу na 350 милијона. Чсхо- 
словачка трошпла je na 1000 бруто тона у 1930 го- 
дппп 21 дннар, у 1929 години 22 динара, у 1928 
години 22 дииара, док су паше железппце трошнле 
У 1931 години 24 динара, у 1930 гоуд. 29 динара, у 
1929 годшш 29 дппара. Према томе, господо, и ми 
će постепепо прпблпжавамо у погледу утрошка 
i'opiiBa извесним железницама na западу, алп с об- 
зпром na паше прпврсдпе прилике, ми свакако 
у проценту издатака за службу вучс морамо још 
непремидно да будемо неповољнији од многих 
управа  железппчкпх. 

Издатци за машппску службу и радионичку 
службу у години 1929 n 1930 пзпосплп су једпу 
милпјарду 242 милиона динара, у години 1930/31: 
једпу милпјарду 246 мплпопа, у годппп 1931/32: 
једпу милијарду 163 милиона дипара, док већ за 
годнпу 1932/33 изпосе око 908 милиона. Овим из- 
датцима песумњпво пису обухваћени omi издатци, 
којн се одпосе na обпову вознога парка. Али ако 
упоредимо постигпуте резултате са резултатпма 
рапнјих годипа, можемо сс уверити да су name 
железпице прследњих година у погледу квалитета 
службе зпатло коракпуле папред и то како у по- 
гледу квалнтета, тако и у погледу ревпоспог испу- 
љавања својих мпогобројппх обавеза што je утп- 
Цало да престпж устапове порасте, Ja hy вам, го- 
сподо, да прочитам само извесне податке, из ко- 
јих Кете мони jacno видети, да na пример у ко- 
лико сс je брзина наших возова поиеКавала, да 
je у исто време закашњење тих возова опадало, 
И да се oceha побољшање саобраћаја како путнич- 
ког тако и теретпог, и да he ускоро наступити мо- 
мепат као што je лепо рекао један позпат желез- 
НИЧКИ стручњак; да he nam пословпп свет моћи 
да дотерује своје сатове према доласку возова. 
Колико je noBehana брзина na нашим железницама, 
"ајбоље се види из овога: док се у годппп  1928 

путовало од Београда до Загреба брзим возом 
9 и 10 часова, дотле се у 1931 годипи путује 8 
часова и 15 минута; од Београда до Ниша пу- 
товало се pannje G сати и 25 мнпута; a сада се 
иутује 6 сатп; пз Београда за Сарајево путопало 
се pannje 20 сати, док сада треба 18 еати. И бав- 
љеп.е na nanioj терпторпјп симплопа je скраћено. 
Пре извеспог времена чинили смо успеле поку- 
шаје да се скрати вожња Загреб Београд, na 6 
сатп. Исто тако се побољшао и теретни саобра- 
haj. Док се 1928 годипе путовало од Цариброда 
до Јесенице за 68 сати, у 1931 години тај се 
пут прелази за 53 часова. У погледу подмирива- 
ња кола дуплом поделом кола као и другим ме- 
рама у 1929 годппп дефппитпвпо je pcincno пи- 
Taii>e уредИе расподеле и благовремепог додељп- 
вања вагона. Док je године 1928 и у првој поло- 
вини 1929 године недостатак вагопа био очигле- 
дан n несумњив и пзпосио често 50—60% дотлс 
се у 1929" годппп успева да ес мапппулацпја у 
погледу додељпвања вагона административним ме- 
рама толпко упапредп, да смо мп имали у сеп- 
тембру, без обзира na ширину колосека, 8Ž«/o за- 
довољења, у октобру 94о/о; у повсмбру 990/0, у 
децембру 100"/», a у години 1930/31 такође lOOo/o. 
У 1927 години имали смо у употреби око 1,207.000 
кола, nrro чини дневни турпус од 10 дапа, тако да 
су се кола могла свега три пута месечпо товарити. 
Међутим у годИни 1931 ми смо успели да тај тур- 
нус вагрна снизимо na 6 дапа, тј. да један вагоп 
пет пута месечно нскорпстпмо. Све ово показује 
да je "nam железпички саобраћај у погледу пре- 
воза робе крепуо папред н да сс то побољша^.е 
oceha свс више и више и сваки дан све боље и 
боље. 

У погледу удеса интересантни су подаци. Да- 
кле, у 1929 години било je, господо, исклизну^а 
1831, у 1930 било je 1359, у 1931 год. бИ„о je 
837 случајева. Према томе упоређепо са 1929 год. 
смаљује се у 1931 години процепат исклизнућа 
са Збо/о-, a повреде са 40о/о. 

ИЈто сс тпче персопала учишени су извесни 
приговори да MU пмамо једап врло внсок процена r 
персонала, и што je најглавније та се висина пер- 
сопала утврђује у одмеравању извесних возних 
кплометара n у упоређивању са осталим железни- 
цама у Европп, и да je проценат несумњиво, ro- 
сподо, за nac доста пеповол^ап. Алп поред тога 
mije само одмеравате према возним километрима 
једино сретство за утврђивање да ли мп имамо 
сувише пероонала или ne, већ постоји, господо, 
и једап друш начин утврђивања колпко отпада 
персонала на l километар експлоатационе дужи- 
ne. AKO овај систем n овај пачпп у оцепп упо- 
требимо, опда господо, долазимо до овог закључ- 
ка, да je у Југославпјп у 1930 годппп бпло 8,31 
у 1929 год. било je 8,34. Ha пемачкпм железни- 
цама било je 12,67 у 1930 години, a у 1929 год. 
било je 13,25; na аустријским железницама у 1930 
год. 13,92 a у 1929" год. 14,9; na белгијским желе- 
зницама 1930 године било je 19,6, a у 1929 год. 
било je 21,7, итд. 

Према томе, господо, немачке, аустријске, бел- 
гијске, пољске, француске, румупске n чехосло- 
вачке железпице у погледу особља no киломстру 



32 XVIII РЕДОВНИ САСТАНАК 22 МАРТА  1932 

експлоатационом стојс MIIOIO rope,  него игто сто- 
јимо MH. 

AKO упоредимо, господо, издатке на особље, 
који износе од прилике 500/о, рекло би се да су 
значајно велики. Али на страни ти издатци на о- 
собљс износе овако: у НемачкоЈ 65%, у Белгији 
61%, з' Фрапцуској 61 o/o, у Грчкој 66% у Чехосло- 
вачкој 50<Vo, у Бугарској 53о/о, у Аустрији ЗЈо/о, 
\   11талиЈ11 520/о, у Пољској 62%. 

Исто тако и у погледу режијских аошиљака 
несумњиво je да на нашим железницама, господо, 
има јсдан велики процсиат у упоређсњу са осталим 
жел^зницама у погледу режијских пошиљака, али 
те режпјске пошиљке проистичу с једне стране 
ббог транспорта угља, a с друге стране, господо, 
mro један велики део режијских пошиљака иде 
na допуискс радове, иде на инвестиције, иде на 
куповину и набавке .извесног материјала, којп до- 
лазн из иностранства, тако да тај режијскн став 
и ти издатци и тај проценат у погледу режијског 
транспорта ни у колико нс може да сс мери са 
режијским пошиљкама појединих железница, којс 
немају да решавају те проблеме, које ми имамо 
да решавамо. 

Што сс тиче организације самих железница, 
несумњиво je, господо, да name железнице имају 
једну прилично компликовану администрацију, јед- 
ну ириличпо бирократску администрацију, да мора 
да сс npuljc што прс рсшсњу проблема организа- 
ције железница na једној модернијој, еластични- 
јој оснрви, алп прп томе, да сс спроведе једна ор- 
ганизација, морамо имати потребних студија и сре- 
ђених података. 

'Железнице су једно старо предузеће са тра- 
дицијама и свака нагла промена у организацији мо- 
Ж€ да доведе до тешких потреса. \i na западу 
организација и реорганизација извесних железнич- 
ких управа mije вршена пагло него постепено. Код 
нас су у том погледу чпњспи извесни покушаји, 
иршс сс студије, тако да ћсмо и ми ускоро доћи у 
положај, да имамо предлог за једну железничку 
организациду ,која he да омогући боље пословаше, 
алп да ли 'Ke ona моКи да утиче на рентабилитет 
пословањај TO*je једио нрло сумњиво питање. Јер 
ако су привредне прилике у једној земљи такве 
да ис дају и продукују скупу робу, ако мрежа 
гвоздених путева у земљи није потпуна u не од- 
гоиара интереаша јбдне земље, привредним, кул- 
турним и националним ако Je такав положај мреже 
железничке да у једпом правцу имамо поеловање са 
затвореним вагонима, a у другом правцу са отво- 
реним вагонима, ако je привредна структура земље 
reorpa(|)CKii иепоиол.иа онда под таквим околио- 
стима железнице ne могу да показују у свом ко- 
мсрцпопалпом пословању потребне резултате као 
one које су рспшле еве те у11\тарп>е ироблеме. 
IIiiTaiue изграђене n комплетиране железничке мре- 
же важна je ствар исто тако и привредна струк- 
тура земл>е као n решење свих оних проблема у 
погледу лакше n рационалније управе самих же- 
лезница, што све утиче само донекле али не и 
искључтјо na успех пословања. 

Господо n nanie железнице налазе се у тешко- 
Кама које паступају као поеле/иша екопомскн.х 
потреса, али ипак ефекат тих економских потреса 
nuje у толикој мери тежак  као у мпогпм  другим 

државама na западу као na прпмер у самрј Амерп- 
ци, последице економске кризе биле такве, да су 
американске железнице биле упућепе да дигну 
преко 10.()(К) км. железничких пруга, и то je ди- 
зање тих пруга паетуппло с једне стране: уелед 
20(i() аутомобилске конкуренције, и l/o/o осталих 
погодних превозних линија, a 52'Уо услед проме- 
њених привредних односа. Тешкоће осталих запад- 
IIII.\ желеЗница такође су велике, и ми смо свесип 
положаја у ком ее налазимо, али ма колико да je 
raj положај тежак мп ппак морамо продужнтп 
у предузнмању извесних сретстава да нашу желез- 
ничку службу учинимо iirro рацпоналпијом, да 
променимо n усавршимо методе експлоатације, да 
применимо извесне техничке напретке n да нај- 
зад јавме издатке компримпрамо у толикој мерп, 
да ne доведемо у miran,е престиж институције n 
квалитет еаме службе. 

Господо ,наше железнице узеле су великог 
учешћа у акцији хуманој, националној и културпој. 
Кад су поједини крајеви Јужне Србије били по- 
гођени земљотресом, тада су наше железнице тпм 
крајевнма притекле у noMoh, дајући преко 3000 
вагоиа бесплатан превоз грађевног матерпјала. Д 
када се у пасивним крајевпма појавила невоља 
због исхране name су железнице и тада узеле вид- 
ног учешћа помажући ту акцију за помоН пасивним 
крајевима дајући 7 8 хиљада вагона бесплатно 
превоз хране. 

По угледу na извесне администрације na за- 
паду, где je та служба развијена као например 
na француским железницама. Ми смо преузели, 
господо, службу n иривредне пропаганде. Осно- 
вали смо na нашим желсзппцама једап парочнти 
привредни отсек, ангажовали смо једнога струч- 
њака n отпочели емо да студирамо привредне при- 
лике у namoj земљи, јер железпице као једио од 
највећих тр^нспортних предузећа нису равноду- 
nme у погледу тога шта ke се производпти, како 
he се производити, да ли Кс се Molili ono тто се 
производи да пласира на нашим и иностраним тр- 
жшптима. Kao једап први потез у могледу те при- 
вредне пропаганде тр je несумњиво, господо и 
ona пољопривредна изложба, која je до сада дала 
лепих рсзултата и која je имала прско 90.000 посе- 
тилаца и која je најбол>е показала колико je инте- 
pecoBaibe namera парода за поуком n упутима у 
погледу  бол>с   ироизводп.е. 

Ми желпмо, Господо, да иродужнмо са при- 
врсдиом пропагапдом путем курсева, путем деле- 
ња iioMoIiii у матерпјалу, путсм нарочитих по- 
властнца и да утичемо na пронзводшу, јер МИ 
преко 100,000.000. динара издајемо годиипве за 
pano поврће, за карфијол из Холандије, за цвећс 
из Нпце, за извесна јужпа воћа. Мс1)утим подне- 
бљс je name тако да ми, господо, na пример у 
Јужпој Србији можемо да ироизводимо извесна 
квалптетпа BOIUI, |)aiio поврће. Копавл.е, Херце Но- 
ви, Далматипеки отоци могу згодпо да иослужс за 
културу цвећа, a поред свега тога ми имамо један 
велнкн део воКарских крајева, којп пмају мпого 
услова за једно папрсдпо воћарство. Имамо кра- 
јеве где ne доетају само поуке у погледу пачипа 
паковаља, у погледу извесних основних услова да 
би ni продукти моглн да сс п.часирају као прво- 
класни у иностранству. 
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Наше je грожђе по своме квалитету такво да 
се свуда тражи и у иослсцње Бреме и у самој 
Фрапцуској npnic сс папори да сс винска грожђз 
вамене столпим, како би сс, с једне стране, сии- 
зила пролукција вина, a, с друге стране, да се 
подигнс једап артикал, који сс може да пласира 
И na домаћим и на ииострачнм тржиштима. Ja 
мислим да у томс правцу морају да буду упућени 
И нашн напопи и иаше жслезинцс he ca своје 
стране свс учинити ла производч.у поднгиу, да je 
квалитентио обезбеде и да омогуНе пласирање на- 
шнх  пртпво"а   на   ипостпапим   пијацама. 

Друго ппелузеће no важности својој у оесопу 
cao6paKaia je пошта, телрграф n Tejiefbnii. 0"о што 
je иптепесантннјс v буџету пошта и телегпафа, то 
je да 70% чине персонални издаци. И озде сс ие- 
несумњиво oceha потреба ла се ствопп јгдна оога- 
низачија. која he ла омс^ући оазвијање и напре- 
;'ак телеграфа, телефона и пошта и ,та се оргачизу- 
је као једна самостална техчичка фаза, спелнјална 
администпација и лмспиплипа, као једна самстАлна 
целнна, која he то да буде и са дирекцијама и 
са  иентралом. 

ILITO се тнчс телегпа^ске службе, госпсо те- 
леграфском мрежом порса^а cv готозо сва места 
у пачшј земљи. У целоме свету je телегпаф у 
стагнацији na природно и код нас. Mu имамо попед 
жичаних всза и радио телефонску везу у Рако- 
виии. Сва neha места a наоочито центои као што 
су Загреб иБеоград. снаблечени су модерчим апа- 
ратима. Имамо Бодов^ и Хугове, док су у оста- 
лим машчм местмиа Морзеози апаоати. A v по- 
слсјвс време пабављепе су Спмепсове n Гредо- 
ве пи^аће машине. 

Телеграфски саобраћај впшп се ппеко 1060 
телегпа^а' na линијама, којчх има oi причике 21 
километар, које ne само да везују поједина глав- 
na места \' nainoj земт.п са телеграфима, 
него нмамо пзвеспих телегпафских веча дчректчо 
са државама na за-^аау са Аустријом, Ko^a'^ijOM, 
Чехословачком, Немачком n с тпм земл>ама увели 
смо n парочито снижене таксе за писма од два- 
десет речи. У исто време пппмљепп су извесни 
телеграми n честитке у одређеним Европским др- 
жавама са  нарочито повлашћеном таксом. 

Телефопскп cao6pahaj се нагло развија и na- 
рочити напреадк у том погледу je показао те- 
лефонски cao6pahaj na великим даљинама, што je 
свс утицало, да су потребне веома велике ппвести- 
ције, да би се одржао овај транзитни саобраћај, 
којн гравитира преко name територије. 

Mu имамо у nainoi земљн око 35.000 телефоп- 
ских претплатника. 20.000 км. израђене телефонске 
мреже. Од постојећих телефонских цеитрала Бео- 
град, Загреб, Љубљана. i lomi Саа су аутоматизира- 
ни тако, да од свих телефона SOo/o je аутоматпзи- 
рано. 

Исто тако међународна телефонска служба je 
na једпој одрс1јеп()ј впсппп, ма да ne одговара 
иотребама и имамо прско 35 места, која могу ди- 
ректно да воде разговоре са целом Европом n та 
међународна служба, господо, врши се преко 25 
међупародпих телефопских водова, no којпма се 
обавља годишње преко 500.000 разговора. 

У последп.е иреме студипа се питање уво- 
ђење високе фреквептпе телефоније која би омо- 

гућила joni бољу n јачу п модернију и савреме- 
нију везу између наших цептрала и Европе и да 
oMoryhii транзит телефонски na већим растоја- 
њима. i 

У погледу пошта ми смо зсмља од 11,000.000 
становника, имамо око 4.000 пошта. Једна пошта 
отпала na 3472 становчика или na 62 квадпатпа 
кнломстра. У Румупскбјпа'17 000.000 пмаб.ЗООпо- 
шта, или једна пошта na 2/162 становника. у Че- 
хословачкој нма 4.500 пошта, једпа потта паЗООО 
стангвчика, irm na 31 квадратни километап, Ау- 
стрпја има 2 375 nomra, јечпа потта na 750 ста- 
иовчпка или 30 кв, кчлометара. 

Дакле y4opchyjyl>n наше полатке са ичостоан- 
ством ми имам опошта које ни у колико нису 
спазмерпс са нашим потоебама и с обзчром na 
саму nnnnonv n карактео буио.та види се, да смо 
MU о^втпали го^е^ипе ппгтптупијесамо тамо где су 
one биле рентабилче, jeo док су буиети за поштс 
телегпа^е и телефоне готово у цетом свету па- 
ссивни, јеп су вошене- велике инвестиције с об- 
зипом na послечњи напредак технике, дотле код 
nac у поглепу поште, телегпафа и телефона ми 
смо у прчличном застоју и бупет пошта и теле- 
rnacba с обзпром na прихо^е п"оасходе ппетст;авља 
једну питепегаитцу усику буиета H^UIHV дпжпвчпх 
препуз^ћа, јеп расходн износе З^.^.ОООООО, док сс 
пречвиђају поиходи од 560 000 000. Почходи по- 
шта и телегра^а стално расту n од 1928 год. кад 
су износили 240 000 000 динапа 6чи cv се пајзал 
попели у прошлој гопчнч na 520.000 000, a у ово/ 
су  предвиНени  na  560.000.000. 

G обзиоом na важчу фучкцију пошта и те- 
легпафа, с обзипом na то да je то ne само једпо 
важпо држагшо предузеће које трсба да служн кул- 
турппм циљевима земље, несумњиво господо, да 
се морају да предузму изв^сне пчвестптпе како 
у погледу телефоског и телеграЉског тако и у по- 
гледу поштанског cao6pahaja како би та служба бн- 
ла у виснни модепних техничких паппедака. 

Сувоземни поштански саобраћај вршен je пре- 
ко аутомобила n један велики део аут.омобилских 
линија имала je у режијп сама пошта — око 23 
jinnnje — у дужини 1598 километара. Taj саобра- 
haj парочито почиње пагло да сс развија 1925 го- 
дине, алп донекле мењао се тај систем јер се 
показало мпого рентабилније да поштанско теле- 
графска управа закључује уговоре са појединим 
предузећима у погледу npenoca поште nerc ли _да 
поједине линије у својим рукама држи, у својој 
coiicTBenoj режпјп. Једино у Словеначкој поштап- 
ски cao6pahaj рентира се у режији и са гледишта 
пословаља on je рентабидан, само се морају да на- 
баве боља кола. 

"Поред сувоземпог caoopaKa'ia, поште су КОД 
nac увеле и аероплапски caoopaliaj. Аероплнаски 
ссобраћај код nac почео je да се развија још од 
1928 године кад je закључен споразум са „Сид- 
пом", n Аеро-путом у Београду. Ова друштва су 
обавезпа да врше унутрашњи caoopahaj ca BCIHIM 
градовпма, n поред тога да одржавају cao6pahaj 
n ca Европским линијама. Сем тога поштанска у- 
правуа закључпла je уговор са друшптма „Им- 
перпјал" us Лондопа n Компањи „Доријан" из Па- 
риза. AKO се упореди брзина авијрнског саобра- 
haja и брзина железничких транспората опда до- 
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бијамо ове податке. Ha линији Београд—Бсч возом 
сеиде13 ч. док се авијоном иде 3 сата: Ha ли- 
mijii Београд Пешта возом се иде 18 сати, авијо- 
пом 2 сата. Ha липији Београд—Лопдоп возом, сс ■ 
иде 18 часова, авијон 18. Београд—Париз 38 са- 
ти, авијоном 1! сати. Београд Стамбул 27 ави- 
јопом 20 итд. Ha већим растојањима много су 
веће користи. Тако за Аргентину пут траје 10 
дана, за Бразилију седам дана, a за Индију 7 
дана авнјоном. To je разлог да сс у прследње 
време авијонски саобраћај нагло почео да pas- 
mi ja. Тако je 1929 год. четири пута всћи „ero 
1928 год., 1930 већи ie 57 пута него 1928 n-,;;;;!L,. 
У аоследње иреме постављени су и нарочити сан- 
дучићи iioMoliy којих сс олакшава транспорт по- 
шиљака за авијонски саобјЈаћај. 

Саобраћај поштанско телеграфско-телефонски 
се лагано али коитмиуслио побољшава, али да 
се то побољшање стабилизује и знатно коракне 
напред потребне су самосталне инвестиције за мо- 
дернизирање, проширење и допуну уређаја, до- 
бра организација и персонал обучен, дисциплино- 
ван u школован. 

После, господо, поште и телеграфа јгдно од 
liclii.N државних предузећа, то je дирекција речне 
пловидбе. C обзиром на nam централни полОжај 
na Дунаву мп смо упућени да имамо извесан пло- 
видбени парк који he моћи да апсорбује цело- 
купни промст којм сс преко наших лука јавља, и 
да lipiim саобраћај који he одговарати нашим по- 
требама. [ !*] 

У \[У21.) године били смо у погледу саобраћаја 
најјачи na Дунаву. /lanac тај положај ис припада 
више пама и с обзиром на то да je Дунав једна 
врло иажна комуппкаци.ја, којој гравитира један 
велики дсо држава европскајс, води се једна су- 
рова борба o престиж транспорта na Дунаву. Во- 
ди се једна борба око тога да поједине прибрб- 
жне државе загосподаре Дупавом, у толико je 
и nam положај једне централне приблежне државе 
нарочито деликатан. 

Један велики део објеката наше државне реч- 
не пловидбе старог je датума п у сзаком случају 
интерес je да се што пре ти објекти замене но- 
вим ,да сс модернизирају и да можемо у погледу 
плбвног парка и његове старостп да сс упоредимо 
и да копкуршпсмо осталим друштвнма na Дуна- 
ву, Путнички саобраћај речне иловидбс у опште 
na рекама je naciman.. Ta паспипост долазп с је- 
дис črpane mio je побољшање квалитета службе 
транспортне на железницама, a с друге стране што 
постојс паралелне аутобуске линије, n, најзад, у 
последње време та пасивност настуггала je услед 
опште тешких економских прилика. Речна пло- 
видба од 1927-28 године, од како je у експлоата- 
цији државној, имала je свега две активне годи- 
ne. 1929/30 годину дала je дванаест мплпопа ак- 
тиве, a 1926/27 године свега 11.000.000. Остале 
Осу године пасивне. Природно je да he и ова го- 
дина речне пловидбе да се завриш ća извесним 
десјшцптом. Теретпп саобраћај, речна пловидба са- 
влађивала je својим парком тако, да je у спољнем 
саобраћају шест десетина припадао Југословен- 
ској застави, a четири десетине страним застава- 
ма. У транзиту свега са 5о/о учествује Југословен- 
ска застава a 95%  стране заставе. Однос  речне 

пловидбе према осталима je овај :80о/о спољнег 
саобраћаја je речне пловидбе, a 20<>/о осталихбро- 
дова. У унутрашњем саобраћају, ако одбијемо 
пренос песка у 1931 године, речна пловидба до- 
лазп са 40о/о; a остала друштва са 60о/о. У ирошлој 
години поглавито теретни саобраћај речпе пло- 
видбе сиоди се na транспорт од стране привиле- 
гованог друштва. 11 све своје објекте речна пло- 
видба ставила je na диспозицију Привилегованом 
друштву no веома повољним тарифама, ставила je 
како бп за пркЈдукцију, издатци и трошкови били 
што Maii.li, и како on се mro лакше name цереали- 
је могле да плаоирају na инострана тржишта. Ona 
према томе mije могла да буде слободна у своме 
пословању, јер je готово целокупан ii>eii парк ono 
ангажован од стране Привилегованог друштва. 

Последње предузеће које je у саставу Mnnn- 
старства саобраћаја, je Поштанска штедионица. О- 
на je као банкарска државна институција обављала 
нормално своје пословање. Делатност њена осећа 
се у свима врстама пословања. Повећан je наро- 
чито орој улагача готово у свика крајевима. Мар- 
кантни су извесни улози из иностранства. Број ђач- 
ких улога nmiocn 67.000 дппара, a нарочито се 
oceia пораст у чековном промегу, међу којс na- 
рочито долазе n државна надлештва. Број чеков- 
ппх рачуна у опште расге n депо штедних n че- 
ковних рачуна изоси преко једне милиарде дина- 
ра. Kao администрација долази у састав Министар- 
стиа саобраћаја дирекција или управа за речни са- 
обраћај. 

Ibena фупкцпја поглавито се сводпла na одр- 
жавање главних пловних путева ,iia нашгациону 
безбедност, na одржавање пристаништа, na по- 
дизан.с зимовника, na одржавање сигналних по- 
стројења и na надзор и експлоатацију Сипске 
вуче. 

Цслокуппо пословање администрације свсло 
се na оправку појединих пристаништа и ми смо 
за последње две до три гоДине успели да бар 
донекле рестаурирамо извесна nama пристаништа 
na Дунаву, да их оспособимо донекле, да одгово- 
ре захтевима једног речног саобраћаја, али још 
micMo успели да решимо проблем једног од нај- 
Behn.v наших пристаништа, то јест Београдског 
пристаништа. 

AKO упоредимо податке како стоји промет 
na Дунаву ,може сс видети и констатовати да je 
Београд у погледу промета као пристаниште у 
сталном порасту n да je прошле године тај npo- 
мет износио 1,100.000 тона. После Београда у по- 
гледу промета као прнстаниште долази Нови Сад 
у обзпр. 

Врши се студиј у поглсду "Саве ,да се Сава 
ncKopncTii за пловне циљве, бар за једно три че- 
Tiipn године унапрсд n upu пајппжем водостању, 
n у томе погледу mine се папори да се та важна 
национална комуникација учини могућом за пло- 
видбу n npn најгорим временским условима. 

Мсто тако зпатап папредак je учињен у по- 
глсду одржавања и у погледу рада na вучи сип- 
cicoj Mn смо до upe годину дана цслокуппе iin- 
сталације давали Дунавској комисији no цену од 
12.000 швајцарских франака. Ta цена mi у колико 
mije одгозарала nn оним основним режијским ин- 
сти.уцијама mi вредности иисталацпја. Како je Taj 
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систсм нуче све више почео да се употребљава 
п да сс на крају крајева као једини акцептира 
као користан, то смо сматрали за дужност да усло- 
вс експлоатације изменимо и na једној конфе- 
ренцији, која се држала у Бечу, решено je да се 
од 12.000 швајцарских франака закуп подигнена 
51.000 швајцарских франака и да се за протекло 
времс даде извесна накнада од 50.000 швајцар- 
СКИХ фрапака. Ma тај начин ми смо успели с je- 
дпе стране да закуп подигнемо до висине оних 
стварних издатака, a с другс страпс и да обезбе- 
димо једно реално признање за рад наше админи- 
страцијс речпог саобраћаја. 

Сада долазпмо, господо, такође на једну ад- 
мттстрацију у надлежности Министарства сао- 
браћаја, на поморску администрацију којој смо 
упућени да поклопимо нарочито пажњу с обзиром 
na то да сс суверенитет namc државе протеже на 
једап део обале na Јадрану, која Je можда нај- 
важппја n пајлсппш Јсдап дсо обале која je 
најразгранитија, која има npeko 60 великих 
острва н 540 острва, једне обале која има преко 
380 лука и чија je иссумњиш) вредност са тури- 
стичког погледа ирло велика, с обзиром на то да 
смо MU паритимиа држава и да морамо питањима 
поморскпм и питањима Јадрана да поклашамо на- 
рочпту пажњу. 

Једна  од наших  најважнијих  брига,  господо 
сенатори, jecre, несумњиво nama трговачка мор- 
иарица.   Од  бивше   Аустро-Угарске   ми   смо   на- 
следили морпарицу са  10 хиљада бруто тоиа, са 
600 једрењача,  102 обална брода,  ■ ■ a за дугу 
пловидбу 96 хиљада тона. Ово je dno најстарији 
n најслабији матсријал бивше Аустроугарске мор- 
нарице.   Mn  смо  успели  за   кратко  време   ,да  у 
1929 годппп пмамо прско 920 бродова са 281 хиља- 
да регистрованих тона, a да у 1930 години тај ма- 
тсрпјал подигнемо и да се nama морнарица  по- 
дигне скоро na 500 хиљада тона  ноаивости.  1 la 
oBiiM бродовима запослено je 1 хиљаде људи пре- 
ма 2.800 у  1921  години. Kao иарочита брига Mn- 
нистарства саобраћаја и брига целокупне наше no- 
морске политике била je то да се регулише обал- 
im саобраћај,        и   raj обални саобраћај je регу- 
лисан  1929 године на тај начин iirro су склопље- 
nn дморочпп уговојри са трп  предузећа која су 
имала да обаве извесне миље и одржавају изве- 
сне линије утврђене заједничким  преговорима  ,с 
обзиром na 'културпе n економске потребг тамош- 
њих крајева, У исто време тпм уговорима регули- 
сано je да сеједпа трећина целој^упног бродарског 
инвентара има обновити,       a регулисано je и то 
да трговачка морнарица истовремено нма да врши 
п известан поштански саобраћај, као n друге оба- 
иезе  које  проистичу  из  једног  добрр  организо- 
ваног саобраћаја.  (Јубвенција у  прошлој годИни, 
за тај саобраћај износила je (iS милиона динара, 
a ове године та сума mije унета у буџет, јер се 
хтело да ее санирају извесни заостаци из прошле 
године. G друге стране ми смо направили један 
заједнички споразум, да међусобне обавезе реду- 
цирамо n извесне линије, које нису неопходно no- 
требне namoj саобраћајној прлитици редуцирамо. 
To емо учинили у исто време .кад смо редуцирали 
дневно   преко   седам   хиљада   возних   километара 
na nanniM железппцама. Спроводећи политикуште- 

дње n na железницама, мп смо ту политику мо- 
рали спровести и код осталих саобраћајних прсду- 
зећа ,iia према томе и код поморског саобраћаја. 
Ми нисмо могли тај уговор да откажемо ,нити 
нам je била намера да стварамо потресе у напрет- 
ку и развитку name младе трговачке морпарпце, 
већ емо хтели да путем измена n путем заједнич- 
ког споразума омогућимо да се заједничке оба- 
везе донекле редуцирају, и да ее обзиром na 
—тешке прилике које преживљујемо, омогућимо 
t'ia n omi издатци на субвенције, које нису пзврше- 
nn од стране државе ,буду донекле санирани. 

Једпу велпку потребу пашег Прпморја прет- 
етавл.а изградња n одржавање наших лука и при- 
станишта.'Ми смо за последње три године подигли 
у Дубровнику бр. 2 обалу нову 200 метара са опе- 
ративном површином од 17.000 кв. м. /loBpiuiuiii 
емо обалу у Зелеппцп еа 140 метара n оператив- 
noM површином 3.900 кв. м., за коју je утрошено 
3,000.000 дпп. Извршени су неки радови na Суша- 
ку, na Брајдици. Израђена je нова обала 208 Me- 
ra pa, a добивена je нова оперативна површина од 
2.200 кв. м. за укупну суму од 5,000.000 дпп. По- 
ред тога, мп емо у буџету за ову годппу предвп- 
дели суму од 2,000.000 дин. за одржавање наших 
лука n пристаништа n 500.000 дин. за инвестиције. 
Несумњиво, господо, да je та сума врло екромпа; 
да ее е том сумом ne бп могли учИнити велики 
резултати, али ona има да послужи поглавито за 
задовољавање оних најосновнијих потреба namer 
Приморја. 

У погледу рибарства, Поморска управа се тру- 
дила да рибарство унапреди, као једну важну no- 
мореку грану. У том погледу, основана je једпа 
нарочита станица за ncmmman.e n прерађивање 
производа. Посвећена je рибарству нарочита паж- 
n,a ne еамо у погледу мрдернизовања рибарског 
матерпјала ,iiero n у погледу конзервирања. У- 
чињене су нарочите повластице у погледу тран- 
спорта тих рибарских производа у потрошачке 
центре. Даване су извесне одређене материјалне 
noTiiope појединим задругама, што, у осталом, ro- 
СПОДО, еиедочп како С€ name рпбарстио развија 
стално n како бива све neha и већа вредност ри- 
барских производа и све већа вредност рибарског 
матерпјала и лађа. У 1930 годипи бпло je 17.000 
pnoapa', 11.000 рибарских лађа, 6,800.000 уловље- 
ne рибе ,са предиошћу од преко 50.000.000 динара. 
Такође je напредак учпп.еп и у погледу конзер- 
вирања рпбе. У 1929 год. конзервирано je у уљу 
356.000 кгр, рибе, ау 1930 год. 540,000 кгр. рибе. 

Алн ne еамо да ее у погледу Примррја чине 
напори, с обзиром на ono mro се унесе у буџет 
за администрацију поморства, с обзиром на из- 
датке који се дају na субвенције за нашу трго- 
вачку морнарицу, него исто тако и железничка 
администрација са своје črpane чини напоре у по- 
гледу давања нарочитих тарифских повластица, 
с обзиром na развијање туризма на Приморју. 

Док емо, ГОСПОДО сепаторп, у 1929 год. пма- 
лп свега 8 директних курсних крла, која су из 
централне Европе водила на name Прпморје ,ii 
то 5 за Сушак, a 3 за Сплит, којима ее стиже за 
17 часова пз 'Бсча, за '22 часа пз Мппхепа, за 24 
часа 113 Прага, за 11 чаеова ИЗ Пеште, дотле у 
1931 год. пмамо 18 курснпх кола за паше Прпмо- 
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рје, са директном вс:шм ii3 Чехословачке и no.ii- 
ск'с, тако да сс из Варшаве стиже у Сушак за 30 
часова, из Лазни na Сушак за 23 часа, из Бсрлина 
у Сплит sa 30 часова; a у 1932 год. створили смо 
и директна кола са дирсктпом везом Вукурсшт 
Сплит за 33 часа. У onoj годипи имамо 1!) ди- 
ректних курспих кола, која омогућавгј, брз, лак и 
директан силазак na name Приморје. 

Прс 1929 године било je свега 8 директних 
кола, a дапас имамо 19 кола, mro претстг1вља no- 
бољтапа' два n no пуга, независно од веза које 
су датс прско Бсограда са Дубровником узапом 
пругом. Aln од ових директних веза, немамо ве- 
лпкс приходе one за државну железницу пред- 
стављају терет у материјалном погледу, али су one 
v интересу напредка прпморскпх крајева подно- 
meibe   драговољно   n   подпошепе   еу   свесно. 

Алп да on могао туризам na приморју да се 
развија, пот| ебна .јг једна заједничка акција, ши- 
ра акцнја .морају и сви остали државни opranu да 
буду упућепи једном циљу, да c боравак стра- 
иаца na прнморју ОМОгући ,да on буде прпјатаи, 
да се обезбедп удобност стана, солидне цене и 
безпрекорност услуге. И та само координирана 
акција n админнстрације железиичке и админи- 
страције државпе у опште n приватне иницијати- 
ве несумљиио мора дати дооре резултате. 

Остаје, господо, n последња администрација 
која je у надлежности Министарства саобраћаја, 
то je, госаодо, дирекцпја за грађење, одпоспо у- 
права за грађгење нових железница. Управа за- 
грађјеље повпх железкиц.1 поспетнла je сиоју паж- 
љу поглавито испитивању и студирању прогпама 
пријоритетног студирању траса n праваца, студи- 
рању 'i ликвид 1рању saBpmeHHK радова, пршре- 
мању материјала зч закључење нових угозора и 
студираљу услова за грађење. Пријоритетни про- 
грам грађења je усвојен још у 1929 годшш, кад 
je управа за грађење нових железница би ta у 
надлежности ресора Министарства грађевнна, тај 
приоритетни програм na бази великог програма и 
уредбе o грађењу нових железница ono ji дефи- 
китивно утврђен од стране меродавних фактора. 
Taj пријоритегни ирограм служио je каз оспова 
за лицитације за изграђивање нових пруга. Te су 
мругс биле na лицитацији: Велес—Прилсп, Гло- 
говци—Пећ, Бихаћ—Зрмања, Вараждин -Коприв- 
кица; Свети Jan—Севница, Приштина—Куршумли- 
ја—Прпје[10л,е—Прибој -Бело Поље. Приликом те 
лицитације уепело се да се апгажују извесни ипо- 
страни капитали за један известан део пруга, док 
су остале пруге остале неангажоване, и у послсдње 
времеЈ у колико има интеЈЈесовања иностраних о- 
збиљних (јјпрми, и те he пруге несумњиво бити датс 
у изграђивање, a то нарочито захтева ne само na- 
ma саобраћајна политика ,јер na тај начин ми 
допуњујемо нашу Јизграђену државну мрежу гво- 
здепих путева, пего изгра^квање ових пруга и о- 
впх грађевинских радова, с обзиром на данашње 
тешко екопомско стаи.е, пма врло важан социјалан 
карактср. Потпора посаиппх крајева n потпора С0т 
цијална, ne треба да буде вап снаге и средстава зе- 
мл^е. Социјална подпора она врло често у место 
да реши проблем, ona компликује n na западу 
je код пзвесиих земаља та социјална потпора до- 
некле деморализирала радиижу пијацу. .М.ссто то- 

га, мп смо земља која има потрсбе за изграђивање 
пруга n путева, ii ако успемо да ашажујемо да- 
нас у овим данима известан број солидних пио- 
страних кућа за изграђивањ« извесних важних об- 
ЈСката, Mii смо, господо, успели да нађемо и упо- 
гре*бимо једпо сфпкаспо средство, да он допеклс 
паралисали ове тешке последице екопомске крпзе. 

Упопедо ča давањем na лицитацију ових об- 
јеката и закључењем појединих уговора са из- 
весним фирмама мп смо, господо, продужплп, да 
студирамо најважније правце са обзиром na онај 
iipiiopnrermi програм и са обзиром na програм и 
уредбу  o  грађењу  повпх  железница. 

У погледу пруге Прплеп—Велес учиљепе су, 
господо, прп.медбе од уваженог професора госп. 

'Мровића, да je трсбало траса, место да нде na Ве- 
лес, да иде наТрадско, да'je та траса краћа за 12 
кплометара n да je уоптте згодппја и да се тре- 
бало да исправи јсдно решење које je у погледу 
те трасе пало 1927 годпне. Међутам, господо, 
кад ее то питање узело попово у прстрес, ма да 
je ono дефинитивно ликвидирано 1927 године n та 
je траса дефинитивно утврђена, онда ее може, го- 
сподо :да копстатује ,да није та траса за 50 мили- 
jona динара јефтинија, јер се доцније, детаљнијим 
студијама, установило, да je вододелница преко 
Плетвара за 135 мстара виша пего вододелппца 
преко рогумила, да je ca обзпром na то, да пру- 
i a Прплеп—Велес своје смерове, своје цнљеве, 
евој правац транспорта упуКује према Скопљу, 
краћа sa 13 кплометара nero пруга Градско—ПрИ- 
леп. Поред тога na велпкој железпичкој конфе- 
ренцији ,којој je уважепи професор прстседавао, 
na TOJ конференцији усиојеи je баш од те конфе- 
ренције правац Вслес—Прилеп a ne Прплсп—Град- 
ско. Ja сам сматрао за потребпо ,да ne улазнм у 
то iniTaibe, које je још 1927 године дефинитивНо 
административно ликвидирано и да то пптање ne 
покрећем у холико пре кад су за решење овога пи- 
тања n овакве трасс сви меродавпп фактори у on- 
дашње доба дали своје мишлтење. 

Што се тиче, господо, Унске пруге у погледу 
Упске пруге тако])С je та конференција, која je он- 
да бпла, одлучила, да се Унска пруга градн нскљу- 
чпво БнхаК—Kumi a ne Бихаћ—Зрмања n да нде 
долппом рскс Бутишнице. 

Доцније пзвеспим пројектима детаљпнјим на 
терепу било ее пзпело, да та пруга долипом реке 
Вутппптце греба да кошта 170 милпопа динара 
Binne. Несумшиво, кад ее то испитало n кад су се 
та факта пЈ^оверпла, дошло je до једне одлуке, 
да се промени траса n да пде траеа na Зрмаљу.јер 
се mije нмало разлога, да ее пзведе једаи такоскуп 
објекат n да се чине извесни пздаци, који пемају ни- 
каквих стварних оправдања. Мс^утпм детаљнијим 
испивањем копстатовало се, да диференција ne чини 
170 милиона nero свега 70 мнлиопа динара и кад 
се упоредп траса Бихаћ—Книн са трасом БнхаК— 
Зрмап.а—Kinin, опда ее долазп до закл>учка, да je 
Бихаћ Kimu мпого повољппја, да Бихаћ—Зрмања 
има извесних педостатака, који ес састоје у томе 
што, ако хоКсмо, господо, ми да везујемо једпо 
прпстапитте као Сплит na Средњем Јадрапу с 
једпом пругом, која треба да пма карактер једпе 
трапзитпе интернационалне пруге, опда ту пругу 
морлмо да градпмо са пзвсспим елементима пруга 
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првог рсда. И иикако ми m T|X6:I зату пругу п за 
те инвестије, којс износс преко неколико стони- 
na мплиопа дииара, да всзујсмо снс оне псдостат- 
кс пруге Зрмаља -Kinin n Ivniin Сплит. У Пр- 
вом случају требало би изградити 111 км пруге 
Бихаћ -Kinin, a у другом случају било би свега 
88 км., БихаК—Зрмаља, алп би пут од Бихаћа 
до Knnna пзпосио 12(ј KM., то значи за 15 KM. 
дужс. 

Поред тога у оцепп извесне трасе ne смеју 
да играју улогу искључпно ипвестпцпопп пздатцп. 
За изграђивањс појединих пруга мора да сс води 
рачуна n o условпма експлоатације. Ако ,јс једна 
пруга у поглсду експлоатацпјс мпого поиоаатја 
ако су тротковп и издаци за експлоатацпјс мпо- 
го нижи, опда мора да со захтсва од једне трасе, 
да будс тако рацпопалпо постављопа, да ona у 
нсто врсме ne само задовољава извесне технич- 
ке n извесне конструкшвне услове, него у исто 
врсмс та траса мора да задоволзава n пзвеспс усло- 
ве екопомпјс n да задовол.ава и извесне условс nc- 
опходпог саобраћаја. Кад јс.господо, копстатовапо 
то n na бази свих тих чпњсппца, пмајуКп у виду, 
колпко je Зрмања јсдап тежак Део пруге, коли- 
КО с обЗИрОМ na карактср n прилике тога краја, 
с обзиром na то да свакс године прско зиме мп 
имамо прскпд саобраћаја, с обзиром на све тс чи- 
њенице, кад су свп мсродавпп фактори дали сво- 
је мпшљсње, да треба да се иде na Knnn, онда je 
донешена дефинитивна одлука да сс та траса ак- 
целтпра и усвоји n поред осталих мотива ,KOJII 
су служили за ;i,onoiucibe јсдпс такве одлукс. 

Што се тиче пруге Куршумлија—Приштина, ту 
господо, још mije допсто дефппптпипо рсшсљс n 
одлука, те унапред критиковати једну или дру- 
гу трасу, сматрам, да не би могло да буде оправ- 
дапо због тога, што je ту одрс1)спа једпа спецп- 
јалпа комисија, што сс врпт сондирање теренд 
n na оспову тпх резултата n псшгтвања ИЗВбСНИХ 
објективних људи, који нису заинтересовани било 
за једпу било за другу трасу, ,T,OIIC1IC сс једна 
одлука, која hc задовољити one najoirrnnjc пптс- 
ресе, o којима мора да сс води рачуна. 

Ируга Прибој—Прпјепољс—Бјсло Поље je у- 
шла у изграђивање, a mije склопљеп уговор у no- 
глсду љепог пзвршсља због тога, што na лпцита- 
цпјп nncMo добили mi једну повол.пу понуду за 
изграђивање те пруге. Не може се рећи, да je 
постојало пеко нерасположење, да се та пруга нз- 
Гради, пего je ona отпала као резултат лицитације 
јер nncMo добили nn једну повољну понуду, која 
би поле могла да се акцептира. 

Што се тнче саме трасе пруге Прибој I Ipnje- 
поље—Бпјсло Поље, ona je песумњпво пројекто- 
ваиа као пруга нормалног колосека, с обзиром на 
ону велику комуникацију, која треба да се подиже 
за везу са Боком Которском, алп када су се упо- 
редили пзвсспп пздатцп у погледу инвестиције 
кад су се учинила извсспа упоређења проучава- 
ља око тога, да лп да подижемо једну пругу nop- 
малпу и да ко зна после колико година њу као нор- 
малпу iicKopncTiiMo опда се допео закључак, да 
се подигне пруга узаног колосека, али са свима 
слемептпма пруге пормалпог колосска како би доц- 
није та пруга врло лако могла да се рекопструп- 

ше без зслнхих издатака у пругу пормалпог ко- 
лосека. 

Ja сам сматрао за потребно да овако посту- 
miM ii3 тих разлога, jeo смо мислили, да би би- 
ло незгодио да B^JIIMO г.ешке инвестиције сада 
кад се та пт/гл као нормална ne може да Kopu- 
nu. Пруга K );:р [впица—Вараждин и црногорСке 
пруге ".псу ушле у прорачун из истих разлога, 
с којих mije доиЈло im до пруге Прибој Пријепо 
ље—Бслопоље, јср na лицитацији нисмо пмалп 
повољие понуде. За оствареше веза парочпто цр- 
ногорских пруга постојала je једна фирма која 
je дала конкретну понуду, али писмо могли да до- 
ђемо до дефинитивног уговора, јер je финансијска 
ситуација свега била такве природе, да ona фир- 
ма, која je пмала чак n извесних ангажмана n у 
другим индустријским предузећима и ако je дала 
један реалап оферт, na основу кога бисмо моглн 
дЛ водимо преговоре, ппсмо те прсговорс у општс 
перфектирали. 

Господо, једпа je несумњива ствар, да upe 
него mro je наступила ona привредна криза, да 
се na саобраћај почео постепенода.сређујеиста- 
билизује n да су то осећали сви onu пословпи 
л.удп, којп су поле имали каквих веза са нашим 
железттама. Али тешки norpecn n тешке економ- 
ске пертубације нису остале без извесних по- 
слсдица na nama транспортна предузс11а и, у ко- 
лико су тс екопомске недаће локалпог карактера 
— a ci:c имају нечег локалног a n интернационал- 
nor — мора да се предузму нзвеспе мере да се 
паралишу са оним сретсвима која нам стоје na 
расположењу. Али ne треба да заборавпте једпо, 
да je јодап од најболтх лекова за паралисап.е 
еконокске крпзе и за лечење привредних педа- 
i:a дсбра државна и национална политика, једна 
npocTi n скрупулозна администрацијаиједнастро-, 
ra јавна хигијена која указује путеве једипо eno- 
собпс да се рестаурира поколебапо здравље na- 
me cKonoMiije и у данима највећих потреса и nc- 
воља одољевају само политички и социјално спгур- 
ne структуре за то je n nama дужпост да nam na- 
po;! очувамо политички и морално здравим, и да 
буду тто мање оштећене произвођачке снаге na- 
родне, како бн и рестаурацпја била лакша. 

Ja вас na крају молим да овај буџет прпмптс 
овакав какав je подпет. (Бурпо одобравање). 

11 от n ретсс д n n к др. Фран Новак: Речима 
г. сенатор Влада MiiTpoimli, радп личног обја- 
nm.eiba. 

Влада Млтровић: Господо сенатори, ja сам у 
начелној дебати изнео податке o томе колики je у 
годинама од 1926-1930 био дефицит na нашим пр- 
жавним железницама. Te цифре ja нисам износио 
na памет, nero сам пх узео пз државпе статисти- 
ке железница. Жалим mro пемам овде ту књигу, 
да бих иам то показао. Ви, ете, гоеподо, чули 
говор r. Министра саобраћаја и on комбатира то 
мшиљење да су name железиице у том перподу 
биле у дефициту. Питам откуда то тврђење. Доз 
волите мн, да вам кажсм да између једпога n дру- 
гога мишљења има разлике. 

Ja сам o томе размишљао, господо, n na сваки 
пачпп да je разлика између тврђења мога и твр- 
ђења г. Министра саобраћаја у томе, mro on врло 
вероватпо рачупа државпу порезу која се na воза- 
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рииу нагошћује, у железничке приходе, a ja не 
рачупам, господо, из неколико разлога. I lc рачунам 
зато, што no утврђеној нормали железничке уни- 
је то mi једна држава ne ради. Друго, mro сма- 
трам, да je железница само један посредник за на- 
плаћивање тога прихода. 

Господо, тај порез износи код нас просечно 
100/о (Министар ćaoopahaja: и 15о/о) то значи jom 
neliii je тај држаппи порез. У Чехословачкој ои 
изиоси 16о/о, у Француској 13о/о. Ha пример у 
Фраицуској гдс укупан број желсзиица изпоси око 
30.000 километара one наплаћују државни порез у 
Француској n висина тога порсза износи 2 мили- 
јарде франака француских, a Француска ne уноси 
raj приход као железнички приход. Тиме хоћу 
да oojacmiM, од куда то да еу name железнице 
биле у дефициту и хтео сам овом к оначном 
рсчи да покажем да je то разлнка у мишљењу из- 
међу мепе n г, Министра. Друго, ja еам 1)ачупао) 
n матерпјал који емо добили na иие репераци- 
ја, a г. Министар mije то рачунао. Ja сам то ра- 
чунар стога што редовни возни парк ne спада у 
инвестиције, то сс има да подмири из рсдоштх 
прихода. Возни парк, сигнали, телефони, телеграф 
итд., то има да ес врти из редовних прихода и 
зато треба n рачунати целокупну вредност мате- 
ријала, који смо добили од 1926 до 1930 год., 
као дефицит. 

.lom еамо једму папомену, која ее тиче срачу- 
навања n података које сам ja дао. To су издат- 
цп na персонал. Ja сам издатке na персонал ра- 
чупао по возном километру, a г. Министар сао- 
браћаја сада нам je изнео тај расход по кило- 
мстру дужине. Ja мислим, да je тачппје рачунати 
no возном километру, него no I километру ду- 
жине пруге, из разлога, mro mije све једио да ли 
na извесној прузи има два пара возова нли два- 
иасст пари возопа за 21 сата. Без судивс да na тој 
прузи и персонал мора да буде већи, 

Е, еад да Вам кажем, господо, две-три речи 
o повим траеама железничким. Ja сам, господо, 
тврдио да je боља траса од Градслог за Прилеп, 
него од Велеса за Прилеп. Господо, стоји то mro 
je рекао г. Министар, да je na тој железпнчкој 
конференцији усвојена траса Прплеп—Велсс, a не 
Градско—Прилеп .Међутим, mije то баш тако тачно. 
Напомињем г. Министру саобраћаја да сам ja бис 
претседник те конференције и, господо, прво и 
ирво, ja сам и онда осудно устао и био еам за 
трасу Градско—Прплеп и. остао еам у мањини, и 
тражио сам да ее то моје одвојспо мптљсње у- 
иесс у записник, јер сам био убеђен да je ова тра- 
са боља. Друго, господо, унето je изриком у закон- 
еком пројекту да се има да простудира и вари- 
јапта од Градског за Прклеп детаљпо, na да се 
pemn онда то питање. Значи, да nnje баш тако 
дефинитивно решено да пруга железничка иде од 
Велеса за Прилеп. Међутим, колико je мепп по- 
знато, детаљна студија трасе Градско—Прилеп ни- 
'je вршена. 

Господо, iiomro raj repen случајпо добро поз- 
нам ja сам дао своје мишљење како сам то мало- 
час павео, јер ируга од Вслсса за Прилеп има 
да iipoljc три вододелипце, док ова друга од Град- 
еког   пролази   свсга  једпу   водедслпицу. 

Пбт n p стс слпи к др. Фран Новак: Молим 

вас   изнолпте   завршити,  jep   je   пет   мипута   већ 
прошло. 

Влада Митровић: Ja hy бптп врло брзо готов. 
Гоеподо, као mro рекох, кад сам дао мишљење 

за ову трасу, имао сам зато разлога. Сем тога, и 
сами Немцп кад су подизали пругу преко Пре- 
твара за Прилсп од G0 см. колосека, onu су уда- 
рили од Градског. I la опда господо, jom једап раз- 
лог за ону трасу je n то, mro je иначе кад пруга 
полази од Вслеса остаје одцепљсн један цсо крај 
Морихово n Тиквеш, jep omi ne могу ту пругу 
да иекористе. 

Господо, jom псколпко речи o трасп Бихаћ— 
Kmm. Ja еам се у свом говору у начелној дсбати 
изрично оградио, да ja raj терен не познајем, 
nero сам еамо нагласио, да су у том питању стру- 
чњаци јакч) поделзспп, na сам опда молпо г. Mmm- 
етра, ако je могуће да jom једарсд обратим паж- 
ii>y иа ту ствар, како ne бисмо учинили неку 
грешку, jep ес, како тврде неки стручњаци, радп 
o уштеди суме од 100 милиона динара, a тај из- 
lioe je за nae врло осетап. Упозорио сам г. Miimi- 
стра да обрати пажшу на то, jep je то неслагање 
стручн ака долазило до изражаја у штампи, a 
штампане су и брошуре. O том су изпели сво- 
је мишљење многи стручњаци, као проф. Техни- 
чког факултета Савић, затпм Опвап Кузма^новић, 
Миленковић, Здравко Васковић, Андра Ивановић, 
Сви су они зато, да ируга ne идс преко Зрмап.е 
a noMohmiK Мшшстра г. Сењановић пздао je je- 
дну брошуру мислим 1920 r. n on je био зато да 
пруга иде na Зрмању. Дакле једина je мрја тенден- 
ција била, да се ako има какве грешке у погледу 
трасирања овс пруге, та rpieunca na време и пре 
nero mro ее иочпе пруга  градити, поправи. 

To je mro еам imao na говор r. Министра 
Ah кажем. 

11 o т n p e т e e д n n к Л p. Фрап Нопак: ,/1,озво- 
лите да учшшм Сепату једпо саошптсњс. Финан- 
сијски одбор Сената упутио je Претседништву 
извештај.о предлогу Закопа o изменама и допу- 
пама Закона o таксама. Претрес тога закопског 
предлога биће стављен na дневни ред. кад Сенат 
o томе одлучи. 

Сада има реч г. сепатор Др. Алекса Станишић. 
Др. Алскса Сташшшћ: Господо ceiiaropn, по- 

сле исцрпног експозеа г. Министара саобраћаја и 
мосле опширног говора г. сенатора Митровића у 
пачелпој буџетској дебатн, мислнм да ми у ово- 
ме Дому можемо бити задовољпп еа многоброј- 
ношћу добпвепп.ч обавештења n чињеница, које 
су овде пред nae пзпете у питањима паптх же- 
лезница n евп.х оеталпх делова name еаобраКајпе 
политике n опих администрација, које Министар- 
ство саобраћаја води. Memi као претставнику из 
краја у коме тако pehu уошпте нема железница, 
могло бп ее замерптп mro хоћу да говорим o же- 
лезппцама. Мало upe ми je n казао један друг, 
кад ме je позивао у један одбор, у чијем сам ра- 
ду требао да суделујем, a кад сам правдао не- 
могућност суделов.ања, jep ме интересују питања 
саобраНаја и да каним узетп учешћа у дебати, on 
ми рече: Шта ее ти зато интересујеш, у твом кра- 
ју нема железппца. Међутим баш то mro нема 
железница мени и даје повода да овде узмем рсч 
и да скренем пажњу овога високога дома и name 
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Краљевске владе на невоље ,које због тога про- 
изилазе. 

Ona велика територија од преко 30.000 кв. к., 
ограничена реком Нсретвом, na онда Дрином, за- 
падном Мо|)аном, доњим Ибром и горн>ом /IpmioM, 
na све тамо до Јадранског мора, може сс pehu да 
уопште нсм:1 никакве железнице. Нешто мало mro 
II\ има, то je као mro знате, онај део уских же- 
лезница, које припадају територији Зетске бано- 
вине испод Стоца na идући у правцу ка Дубров- 
пику и Зеленици, затим имамо уз Лим 5 км.; има- 
мо последи>с врсме изграђену пругу уз долину 
Ибра. To су Вам, ако ис урачупамо ono мало жс- 
лсзппце од [>ара ка Hup Пазару, све железнице 
na roj великој територији. 

Господо, Miioni од Вас je сигурно у старије 
време, a ми већином припадамо томс времену, 
загледајући у попскс географске карте, често пу- 
та пмао прилике да види оне велике бене неисцр- 
тане површине у тим географским картама и ат- 
та имао прилике да види оне велике беле неисцр- 
I la тим местима могло се само видети да су ти npo- 
сторп означени као неиспитани и испи.тати. Мс- 
im те успомене ђачке још увек долазе у ceha- 
n.с, кад год погледам na карту железница .'Јегске 
бановине. И тамо, као што видите, врло je мало 
пзграђених железница, na и то mro je изграђено, 
то je периферно, те тако Зетска бановина у по- 
гледу na железничку мрежу претставља скоропот- 
пуну празну зону name државне територије. I la 
ту празнину namc железничке карте место1 опог 
iiciicim ганог или непознатог MU можсмо да iinmme- 
мо мпого од оних болних стихова, који се налазе 
у сјајном мопологу у почетку Горског Вијенца, 
или иа пример једап само: „Moje племе сиом 
МрТВИЈем спава." 

Оио стан.с у ТОЛИКО je тсже mro терпторија 
Зетске бановине није у једноме крају .који би и у 
погледу на саобраћај, како с обзиром na опште та- 
ко и с обзиром na ibcronc локалне интересе, Mo- 
rao да изостаје из онога круга најинтензивнијих 
n најпреданијих брига и старања за mro потпу- 
nnjn саобраћај. I la против, једним великим дслом 
та територија Зетске бановине претставља repen, 
прско кога je требало да иде жељезничка пруга 
онда, кад се уопште na Балкан(;ком аолуострву 
тек почсло ca пзградњом железница. To Вам je 
пруга ,коју смо MU ca ослобођењем Јужне Србије 
наследили, a која иде од Ђевђелије до Скоплза 
na прско Косова до Косоиске Мптроппце, a noc.ie 
уједпп.ења n ослобођења no великом рату, onaj 
део пормалпе пруге, који пам долази до Бања Лу- 
кс. Te две пруге ,које спадају n no времену из- 
градње мецу чајстарије у балканским Аелезни- 
цама, трсбалс су да ее enoje преко Босне n преко 
Зетскс бановиие. Политичке прилике n промепе, 
које су послс тога настало ca окупацијом Босне 
n Херцеговине, промене окупаторских пластп у 
гледптту како on требало нодптп железничку no- 
литику заузетих покрајина, осујетиле су извођење 
те првобитне замисли. 11 нема criopa да наша на- 
ционална политика има да буде захвална, mro je 
дошла npoMcna у схватању тпх власти. 1 [итање je 
да су ти планови, jom седамдесетах година заче- 
Tii, били проведечи, како би се и name национално 
пптап.е  од тога  времспа  na   na  овамо  развијало. 

Ja нећу улазити даље у ове појединости, псго 
hy Вас потеетптп само na то, да сс тс мислп o из- 
градњи железничке пруге правцем Бања Лука— 
Косовека Митровица у времену анексионе кризе 
поново јављају n сетићете се и свих оних напора, 
које су Србија n Црпа Гора морале чинити да сс 
тп планови n ако ca великим задоцњењем ne из- 
иоде. 

Супротно Tii.M тежп.ама како no правцу тако 
n no политици везаној за тај правац, пблитици за- 
обилажења n издвајања онда слободних делова 
namc отаџбине, n у Србији и у Црној Гори жсља 
за изгрћдњом пруга ,које бп пролазиле преко те- 
риторија садање Зстскс баповппе и које би деј- 
ствовале na супрот политици заобилажења, a из- 
двојене делове спајале, која су се јављала у дугом 
низу година Kao последица namc тежње за излазак 
na Јадранско морс. Taj излазак за већи слобоЈ  
део бпо je животно питање. За мањи пак дев, KO- 
JU je имао enoj n ако малп део Јадранског мора, 
всза ca већим n економски снажнијим делом био 
je ,iia n данас остао такође животно mrran.e. 1 [е- 
мају1,и времена да у свс те детаље улазпмо и ако 
бп то било всома Kopneno, ja hy вае еамо noreenirn 
na то ,да onaj позив трубача ca бујне Дрине: 
„Ајд na морс ,na Лдрпју!" nnje аретставл>ао само 
једну нацноналну романтику n један nam нацио- 
нални идеализам, него с обзиром na све те животне 
потребе п циљеве, који су наиху отаџбину у ono 
време водили, прстстав:Бао je n једну врло реалну 
n трезвену политику ,коју je требао и морао води- 
дити паш иарод, опда na и сада.- 

Међутим чудо je, да после срећно изведено- 
га ослобођења и уједињења то питаше тих пруга, 
којс би треба ;е да вежу скоро половипу источно- 
га дела наше земље ca нашим јужним Јадранбм, 
преживљује пску тешку судбину. Није недостајало 
im na јасним схватањима потребе im na жељама 
да се у том правцу n ради; nnje педостајало nn у 
плановима, којп су у том правцу спремани и из- 
paljimann у већем и мањем обиму, na ипак ствар- 
них последица од свега тбга nnje било ckopo ни- 
каквих. 

У време кад еу name железиице после рато- 
ва једва успелс, да задате им тешке ране у току 
ратова себп излече n да се баце na градњу нових 
пруга од 1922 године, nama je земља подигла ско- 
ро 1.()()() км. нових желсзпица n na то утрошила 
преко 2,000.000.000 динара. Од тога na onaj део 
територије који припада Зетској бановини дошло 
je n no колпчппп n no местпма где je грађено тако 
мало ,да се без зазора може pelm да nnje ништа 
скоро урађено,. Од те сразмерно велике изградње 
наших железиица, mro иначе може нашој желез- 
ничкој саобраћајној политици служити na похва- 
лу, na територији Зетске бановине почета je из- 
градња всзс Требиња с Никшићем, односно пре- 
ко Фоче с Устипрачом, изграђено 5 км. од Увца 
до Прибоја уз JIIIM n изграђен део Ибарске пру- 
ге, кроз Студенички и Звечански срез. Све то 
прло мало  износи  од онога,  што би  територији 

ке бановине као десетом делу name отаибине 
свакако и no самој просториости n no броју ста- 
новника куд n камо више припадало. llpn том да 
ne говорпмо o свпм осталим разлозима, који су од 
врло великог значајај пошто та територија всже 
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најкраћим путем, као што истакох, источни део 
iiauic отаџбине са јужним Јадраном. 

Крупна питања, куда сс те желсзиицс има- 
ју изградити, маметала су тешкс проблеме које je 
трсбало рсшавати због теренских тешкоћа у овим 
крајсвима. И сасвим je природно urro су струч- 
њаци, који су na претходним студијама и осталим 
радовима за изградњу ти.х пруга радили, дола- 
зили до разних рсшења na ii до извесних великих, 
међусобппх опрека. Довол.ио je споменути само 
разие правце ,KOJII еу досад проучаваии и препору- 
чивани: Дрина Пива, Лим- Морача, горњи—Ибар, 
Чакор, разне комбинације тих праваца и разне 
варпјапте na њима самим. 

У начелпој дебатп лепо je пстакнуто, да л 
железнички посао баш пројектовање и градња mi- 
je само чиста техника, него je у псто време и на- 
ука и уметност. Ми смо имали срећу у људима, ко- 
ји су у те студнје и решавање проблема уиосили 
сву своју стручну спрему и сву своју душу. Али 
изгледа баш због тога стручњаци су упорни, да 
сваки своје решсњс и правац брани и због тога пн- 
таље главног правца у свом већем делу стојн још 
иерешепо. 

Ta опрека етручњака пренета je донекле и иа 
наше крајеве и племена, јер je природно да опи, и 
крајеви и племеиа нагињу na оннм правцима н ком- 
бинацијама које су за њих  погоднијс. 

Тако се, господо есиатори, е пама десило од 
прилике ono, IHTO ее у позпатој прнчн приповеда, 
кад je Бог у трепутку особито доброга расположе- 
ља даривао пароде е онпм ,шта je који парод тра- 
жио, Срби су бнлн omi који се нису могли догово- 
рити, што да потрнже, кад   е на И)Ил Господ i аишао 

Наша државпа адмииистрацпја у питаљу о- 
вих железница зузела je изгледа Божи став из те 
приче, na je u стручњаке n нас зећане оставила 
да се договдрамо, a градњу железничких пру- 
га изводила je no другим крајевима. Међутим ка- 
ко je изградња желсзппце кроз Зетску бановипу 
пеопходпо потребна и државна и бановска, адми- 
пистрација се пема обазирати na жеље n прохтеве 
било овог или оног tepaja и племепа, пптп се n 
сувише задржаватп na пазорнма овог ИЛИ опог 
стручњака. Имају сс прибратп свп потребпп no- 
датци n проучитн сва питања, na их онда решпти, 
како  најбол>€ одговара  општим  иптересима. 

Од каквог je зпачаја за nac то питаље же- 
лезница можетс појмити још и no томе, што нису 
само >;< елезнице којих немамо, него немамо mi о- 
бичних путева. Само једна трећина Зетеке бапо- 
Bime има доста уређен друмскп саобраћај, a све 
остало, т. j. две трећппе су с врло оскудппм или 
уопште без саобраћаја. Чакорски пут, nania je- 
дина комуникација na источној страни, уопште 
je знми веКипом неупотребљива. Од Чакора пођи- 
те целом граппцом предратне Црне Горе na here 
тек онда na путу Требиње-г-Никшић nanliii na 
другу комуппкацпју, која везује периферне де- 
лове баповипе са својпм стожерним делом Цриом 
Гором. 

Три државна пута; Фоча—Гацко, Плевље— 
Шавник, Прпје Пол.е—Бпјело ПолзС с продуже- 
њем За Колаппш ппсу ii3pal)ene. Цела периферија 
ограничена линијом К. Митровица, Рожај, Кола- 
шпп,   Шавппк   Гацко,   Калпповпк,   Фоча,   Плсвље, 

Прије Пољје,  Н.  Варош,  Сјеница,  Н.  Пазар,  К. 
Мптровпца скоро je без нкаквпх путева. Ту тако 
ограничену терпторпју пресеца једино бановински 
пут Плевље—Берапе. Тамо ее n сад иде стазама 
и богазима исто опако како се пшло у средњем 
веку .AKO има какав професор, који on био у ne- 
прплици како да djjacmi свбјим учепицима, шта 
су то „поносници" пз наших старих споменика, 
могао би да доведе своје ученике да виде у 
iiCTiimi како су се у средњем веку вршпли трап- 
епортп и да виде у том крају n сад живуће по- 
посппке. AKO би опет пеко од учеппх људи хтео 
да објасни како ее врше транспорти na најприми- 
тивиији и пајпссавремеппјп начин, довољпо би би- 
ло  да  паведе  само  који   пример  из  тпх   крајева. 

Услед тако злих саобраћајних прилика, нашв 
и нначе тешке животпе прплике много су отежапе, 
n паравпо живот лпшеп јздпог од битиих услова 
за напредак и развијање. Tn naum крајеви и ако 
важни с обзнром na њихов зпачај у општем скло- 
пу namer целокупног државног саобраћајног сн- 
стема, до еада су препебрегавапп; тим крајгвима, 
како с обзпром na љихове потребе, тако и с обзн- 
ром na потребе целокуппе паше државне терпто- 
торије, nuje до сад обраћапа nn потребпа ни до- 
вољпа пажња. Неоходпо je, да бар од сада у том 
погледу ne будемо такве судбине, какве смо билп 
од ослрбођења до данас. 

Г. Мпппстар пам je овде изпео TemKolie, na 
које паплази Одељење његовог Мппистарства, ко- 
је се бавп пзградњом железница. Али, свп na- 
пори за савлађивање тих тешкоћа свакако су не- 
сравњепо маљи и лакши од nanopa, које je на- 
род оних крајева кроз векове чинио у савлађива- 
вању оних тешкока, na којс je наилазио у својој 
предапој служби nainoj пацпопалпој и државиој 
мисли. C обзпром na те, као n na чињенице, 
које сам овде рапије изнео, проблем пзградње же- 
лезпичког саобраћаја у оппм крајевима, памеће 
се као првзредап. Према томе, мп из тих крајева 
падамо се да Ке п Кралосвска влада узетн то 
пптање као првокласпо. Ако емо у приликама да 
сад ne можемо да граДимо железнице, ми heino 
први рећи: чекаКемо n трпећемо; али, ако има 
срестава и начина, да се и у садашњим скопом- 
CKiiM приликама може ипак да гради, палазпм да 
се naum крајеви ne могу im у којсм случају обн- 
лазити. 

Према свему предњем, ja бих молпо г. Ми- 
пнстра, да се у овом смпслу изволи заузетн, ка- 
ко еам лично, тако да н изволп порадптн код Кра- 
ЛЈСвске владе, да се, с обзиром na пстакпуте no- 
требе, nalje могу^ности n начина, тс да се и npe- 
ко ових територпја ма како било тешко, саграде 
железничке пруге, na onoj истој основи, na којој 
lie се врпттп rpaljeite других железпичкихпруга. 

Друго пнтање, које такође долазп у опсег пад- 
лежпости Мштстарства саобраћаја, то je прпмор- 
ски cao6paliaj, na пашем јужпом приморју. 

Ha жалост, код nac im то питање ne стоји 
како би се могло желети, n како бп требало да 
буде. И у гом правцу потребпо je учинити да се 
nocTOJehe стањс у смислу neli чињених корака од 
страпе народних претставника Зетске баповипе. 

Исто тако, и у погледу рпбарства na јужпом 
Јадрапу,   пајмање  je   чињено,   премда   Јужии   Ja- 
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лраи преставља собом најбогатији дсо риболои- 
ства. Буду ли јсдпога дана отклоњспс сметње и 
TCIUKOIIC у саобраћају, опда he ти тако звани na- 
сивпи крајеви уз извоЈјСње потрсбиих u врло иуж- 
них мслиорација: исушивања и навоЈШ>авања поста- 
тп једна актипиа област наше Отаџбинс. Омда 
liCMo мн Mohii да накнадимо баш много штошта од 
онога, mro je истицаио у току овс дсбатс, a не 
да за те предмете морамо издавати свој повац 
туђину. 

Ha пример, рибарство поднгиуто na један ви- 
mu ниво n ствараи.е MoryliiiocTii да сс једном pa- 
цпопалиом комуникацијом брзо и лахо до1)е до пи- 
јаца, учиниће да he omi крајеви даоатн много више, 
no што уопштс могу сада да дају. Pano повр- 
hc и Bohe, цвеће, смоквс, маслине, лимуни, no- 
мораиџс, за којс ми свакс годнпс издамо нио- 
страиству no исколико десетипа милиона динара, 
гвс то можс успевати у довољиој количппп у 
тим сада пасивпим крајсвима. Услед иедсстатка ко- 
муникација, тешко je покренути ма кога у опа- 
мошњим приликама, да у том правцу ма шта ин- 
вестира. 

И тг.ко жупна долина наших река и водне 
спаге тих река стоје iieiicKopimilieiic и ие дају 
ono што би моглс иначе давати. Haiiin планински 
крајеви е врло поволлшм и великим могуКпостима 
за напредно еточарство и остало што je с њим 
у вези, остављени забачепи и заборапљспи, при- 
вређују и еад na прастари начип. Mame шумс и 
руде, знатан део namer опттег пародпог богат- 
ства, у пашем бсспућз^ ne прсдстављају. скоро im- 
какву вредпост. У свпма навсдспим правцима не 
може бпти im говора o неком побољтању, док 
сс претходно ne отклопи оспавпа сметња сваком 
папретку у оним крајсвима: педостатак cao6paliaja. 

Даље би било пптање туризма. Несумтиво 
je да туризам спада у једпу од оних привредних 
грапа, која lic, ако сс буде развијала код нас 
како треба, чинити једну врло важпу и упоспу 
грану, како у нашем општем билансу, тако и по- 
себно у приносу cao6paliaja. 

Мпелим данијенипотребно, да нарочито нагла- 
шавамготребу разви^ањана o и one о:а:*атуриз- 
ма, и на Јужном Прпморју, са Боком нашим „Би- 
сером Јадрана" и осталпм Дивним деловима na- 
mer Прпморја, иза кога сс у пепосредпој близини 
уздижу и name пајлепше плапнпе Дурмитор n 
остале, na територпји Зетске бановипе. По уве- 
рењу ne nac m тих крајева, којп би билп можда 
пристрасни, nero no уверавату name браће Хрвата 
к Словепаца, ти крајеви no својпм раскопшпм лспо- 
тама спадају у најлепше у namoj лепој Домовипи. 
И свс тс pacKomu u свп њени контрасти од na- 
рапџе и палме до скоро вечпог cnera ретко су 
игде тако обплпо iiopeljane na сразмерпо тако ма- 
лом простору. 

Алп. које вајде од свега тога кад се на примед 
Дурмитору ne може mi ca које стране npnlm im 
с којим модерпим стретством, nero само ca оним 
средње-вековним саобраћајним средствима. 

Надам се да lie r. Мипистар саобраКаја учини- 
ти све да Краљевска влада проблему caoopahaja 
Зетске баповппе, као пајважпијем и за ретење 
пајпотребпијем, обрати сву своју пажљу, и у нади 
да i»e бити потребпо и  ii3Boljeiio, гласаКу за бу- 

џет Мипистарства саобраКаја. (Одобравање, пл^е- 
скање n узвици: Жпвео!) 

H o т n p е т с е д n n к Јован Алтлпаршковић: 
Има реч г. сенатор Паја Обрадовић. 

Пајо Обрадсв;:!!: Ja, господо сенатори, узи- 
мајући рпјеч, да говорим o буџету овог ресора 
у главпом дијелу његовом којп спада строго na 
саобраћај немам шта да говорим, одпоспо немам 
ништа да критикујем im да кудим каквс неправил- 
nocTii. Ja их ne зпам, можда их има, али ja их 
ne видим јер сам у забитном селу. Нагласујем да 
onaj cjajnn n исцрпни експозс г. Мппистра сао- 
брапаја докумептује једну j».i<y интелектуалну п 
моралпу снагу која сажпма n прозире све облике 
namer народног и државпог живота, na ми je драго, 
што ми имамо у том јаку гаранцију да je Mimn- 
старство саобраћаја у јаким и компетентним ру- 
кама, na да lie услед тога знати, a према namoj 
финансијској снази и моћи, да достојно послу- 
жи интересима наррда и интересима државе. A ако 
се од 6 јануара у изградњи namc железничке мрсже 
како би нама и нашем привредном развоју кон- 
верирало не корада рном брзином какву ^и тра- 
жили nainii економски, комерцијални и стратегиј- 
ски интереси, крива je nama сиротиња и тешко 
наслеђе од влада партизанских, a криво je n зло- 
чиначко махнитање које јг наш кредит уиностран- 
ству убијало. Сви смо мп сведоци onor пркоса 
којп je помампо викао да нама пнко ne lie 4i3 ипо1- 
странства кредит датн, јер да смо иеваљалци и да 
нам miKo ne смпје кредит давати, јер ra парод 
nehe признати. 

To су биле безумне и крупне ријечи које су 
ne само ишле у прилог туђем настојању да бу- 
демо за одбрану неспремни и да сс прппредпо 
развијатп ne можемо, nero су имале и сврху да 
у поједпппм n специјално пасивним крајеви- 
ма парод остапс без хлеба п без зараде, 
na да ra револуционирају. Гладан je парод 
револуцпјп пајближп. Све државе због помањка- 
ња посла за своје радништво оградиле су сс n 
забраниле усељавањс. Ако му се и код nac ne да 
посла, онда се гладан и јадан мора бунити. Ja 
сам то код куће пајбоље впдео n најбоље ocehao, 
Бсоград mije могао датн посла и Личанима и Хср- 
цеговцима, Црногорцима n Јужно Србианцима, 
na je већина тражећи узалуд посла no месец да- 
na овамо, долазпла патраг измрцварене n душс n 
тела n шкрппала зубпма од муке п лутље зашто 
се Унска пруга ne гради. He знајући зашто се 
ne гради, ова je спротшва iiorpjemno пребаци- 
вала љутњу na врхове управпе државе. A сада 
je за мој крај хвала Богу, драгом, дошао час и да 
се утјеши n одобровољп. Питање градње Унске 
железнице сад je коначно решено. Какавјеуговор? 
Je лп створен са довољним опрезом и довољном 
гаранцијом за нашу државу и за њене финансије, 
ja ne знам. To lie други боље знати. Али ja знам 
да lie ona градп.а Упске железппце за трп годи- 
ne дана дати зараду за 8—10.000 радника и да 
he пм иза певоље, коју су им паметпуле слабе 
годипе и onlia скопомска криза спасити и тп.чове 
породице. Свс je, господо сенатори, код nac било 
замрло n све je веК почело очајавати, Порези се 
пијессу могли плаћати, a прирези се нису могли 
подносити.  Ова  he  нам  градња   —  тто  веле  — 

6 
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лушу повратити, тим више што ona према форма- 
цији терена, кроз који води, огромни дио грађев- 
nc главнице, имада троши на сировурадну сиагу. 
Зато ja овдје захвалоујсм ne само r. Мипистру сао- 
браћаја што je тај посао до извршивања довсо, He- 
rc захваљујем у лпцу 1всговом и свој Краљсвској 
илади п чсститам joj пгго je савладала све тешкоће 
п имала снаге и одлучности да пређе преко Рубино- 
na, који joj je дефетизам био поставио, и довела 
ово iia>Kiio питање до ријешења. A тим више за- 
хваљујем mro ће овом пругом п наше Приморје 
добпти сасвим други и поврљнији изглсд да сс 
развија и да напредује и mro he ови богатији 
краЈеВи добити за своју привредну снагу краћи 
и бол.п пзлаз na морс. Жао ми je да праиац ne нде 
na Зрмању. ,Ја сад впдпм u уважујем разлогс, a 
слутим да стојп и тај да за сваку нежељену евен- 
туалност даљс одбаци чвор. Главпо je да je ово 
niiraibc ncli јсдиом рпјсшспо. Вар je сад већ једпом 
oii.cMoryliciio дажалосне опћинске касе плаћају де- 
путацијс кад год начелницима n њиховим кумо- 
вима треба да у Бирграду свој посао свршавају. 

Ja сам гледао нацрт до Кулсп Вакуфа na сам 
видео да je за моје Небљусе станица у нацрту код 
„Трослапа". 

Молио бих да г. Министар настане да се ако 
je могуће помакне од „Трослапа" na „Лоскун". Ha 
Лоскуп слазе n I [ебљуси n Босански Дољани. A 
ociiM тога важан je разлог зато mro je за будућу 
експлоатацију Пљешевице далеко згоднији Лос- 
кун од Трослапа. Ona je већ зрела n презрела и 
мора ее експлоатисати докле mije пропала без 
корпетп. Ja добро познајем формацију Пљешеви- 
це n 'Јилм да je за балвапе Лоскун сводница нај- 
згоднија; a n за велику пплапу je више Лоскуна 
згодппјп терен. 

Пут коју буде подузеће градило од Рипча до 
Троелапа односно Лоскуна ако сс станица помак- 
ne, молпо бих да г. Мшшстар настоји да подузеће 
тако гради ,да доцније оетапе за колски промет 
за нас и за Дол.апе бос. према Бихаћу преко 
Рирча; јер je najicpalm И пајекопомичппјп. Ми сад 
шсет пута губимо страну идући из Бихаћа док са- 
дап.ом цестом дођемо више трослапа пли Лоекупа. 
C овим биемо имали еамо једпу једину страну. Од- 
мах треба изградити бстоиски моет. Остапе лп пра- 
вац за Kumi оида бих молио господина Министра 
да настоји да станица буде na мјесту, где се од 
Уне отискује правац уз Крку према Дугопољу. 
Нска буде na увору Крке како би тим и Срб и 
Суваја пмалп пајближу етапицу. 

Сад, господо сенатори, прилике еу такве да 
кад ее пољуби и нехотице се мора убости. Huje 
зато крива Влада и господин Министар. Крпвп 
еу omi доље. И питома ружа пма трн a шипак 
дивљи  као mro сам ja no готову. 

Под Мпппстарство саобраћаја падају и no- 
ште n телефони. И колико знам Господин Мини- 
стар сс брине да у погледу nomra парод буде за- 
довољан, али далеко од mera уплећу ее неке дру- 
ге спле које ову брпгу ометају n ne дају нм да 
дођу правилно до израза. И мјесто да народ по- 
шту благос11л>а on je мора проклињати. Од Би- 
хаћа до Зрмањске станице пде љети аутобус од 
апрпла до копца повембра.  Добробибило   да   идеи 

прекозимеалионпрекозимезбог снијега увјек ићи 
ne може. Стога je .увјек до еад ono предвиђен кредит 
за iipenoc поште са колима или саоницама. Ове годи- 
ne mije одређено да иде аутобус преко свс знмс, 
na mije предвиђен кредит за подвоз. Сад потто ne 
можс аутобуе ићи плаћа onmrmia довоз из Биха- 
ha, umni мп се, еа 250 динара за одвоа из Лапца 
за БихаН n натраг. A све због аруме памети начел- 
ника Лапачког који ne размишља xolie ли наро- 
ду шкодити или ne, непо o том да му више пут- 
ника сврате у бпртпју пред којом je аутобус ста- 
јао. Зајемчио je дирекцији да he увјек зими пут 
бити отвореп. Кукавни народ мојс парохије дубп 
увјек na лопатп кидајуки пртппу јер за аутобуе 
пртппа се мора n nmpe и боље чистити. И куд не- 
ма аутобуса, туд парод еебп квари возпик за са- 
оппце. 

Алп mro je пајгоре nomro ушљед тога mije 
предвиђен кредит од стране дирекције, a ауто- 
буе ne може, трсба пашу потту довозптп na еа- 
оницама и raj еад довоз мора oimrrima да плаКа 
a нарбд пема зашто mi соли куповатп. Молпм 
дакле да ее за raj довоз редовпо кредит предви- 
ђа за оваке случајеве. 

Онда jom nemro, гоеподо сенатори: Госпо- 
дине Mnmierpe, naerojre да поштанске торбе no 
селима долазе у руке л.удп, који еу најбод>а га- 
ранција да ее one ne'lic израбљивати. Ja знам овај 
случај. У Дољаппма Личким iiajnpe je торбу имао 
јсдап врло честит чоиек, којп je толико честит 
да ii данас lijena песме и себе назива пјесником. 
Нсвол.а je mro je on окренуо ДИО у радпкале јер 
je Biime вјеровао Пашићу neio Прибићевићу и 
мпслио - - куда Србија евојом већином, »туда и ja 
с n.oM. To je бпо израз његове бриге за јединство. 
Али начелник je био самосталпи демократа, a у 
ДолЈаппма je пмао евоју деспу руку неког Илпцу 
Медића, којп je исто такр био самостални демо- 
крата. Mnje то главпп разлог бпо neio je ЊИХОВ 
'ваједппчкп пптерее да једап другом помажу.^ 

Алп начелник je настојао са среским, који je 
исто тако био самостални демократа, да ее овом 
Раји Радаковићу одузме пшитанска торба и пре- 
да овом Илијици Медићу, Taj Илијица Медии 
израбљивао je ту пошту. Ha којп начин? Ja hy 
молптп г. министра саобраћаја, да ми дозволп ,да 
будс добар n да прпми једпога од подворпика, 
кога имамсл у Сенату, који je Дољанчанин, да чу- 
је, какав je Раја РадаковИв, a какав je Илпјпца 
Медић. On je злоупотребљавао ту пошту n ту 
торбу у мпого прплика a поготово приликом нзбо- 
ра, страшио je е том, патресао ее над пародом, a 
nomro еу га људи пријавили, ono je ту инспектор 
Бјондић, којп je водио петрагу у Лапцу, na je n 
срески начелник ондашњи Хасанбеговић, казао, 
шта je na ствари, и инспектор je одузео од Илијице 
МедпКа n повратио торбу l'ajn Радаковићу. Не- 
каквим волшебним упливом опегг je та торба да- 
та Илијици ,n опет кука народ. A за mro? ~ јер je 
дошао cpecKii начелник ,који штити начелника оп- 
штанског n Илпјпцу Медића. 

Да видите, какав je овај Рајо И какве пма 
квалификације, ja hy прочитати мало nemro да сс 
разонодите ,— mije згорег да се разонодите! (Ве- 
еелоет). On je упутио пјесму, овако адресирапу: 
„Народнрм претставништву, Сенату, ГоеподнпуПа- 
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ju Обрадовићу, Отел Сплендит" (Смех) Ta пјесма 
гласи ,.Пјесма која показује, како II). Вел. Алексан- 
дар I  Краљ Југославије, правди врата отвара у 
JIMIKII  ,среза  Грачачкога и Доњолапачкога, иза S 
новембра   1931   и  8 децеМбра«и   И) јануара   1932 
године: 

„Обрадови!!   попе   Пајо,   Небљушаиа   својих, 
„Оживила   срца   радост   пријатеља   твојих, 
I.CBC cn'OMoihv драгогБога и Великог Краљатога, 
„Будућност се с тобом нами прло љепа јавља. 
„Тној одлазак у Биоград са нас бригу сннми, 
„Власт Краљева прнзнвље те и у Сенат мрими, 
„Тиоја браћа тврде нјсре велс: иди та.мо, 
„И послужи Отаџбини, али нјсрпо само; 
„Тамо нема прошле мржњ€ one црне бједе, 
„Beli поштена стара браћа која иј-по врједе, 
„Кад окружен будеш друштвом неститије људн, 
„Видиће се твоја слика отклен зора  руди; 
„Кукавице,   невал>алци   изгубиће   своје  сјеме, 
„И сви други што će плаше свете мисли душе nam/, 

„Водства  нашег дичног Краља, 
„Коме давно на ум паде, 
„Да  држави  нашој  мајци 
„Друго лјепше име даде; 
,,(;  п,с  накиће старо скиде, 
„I [ек пророци iiaimi ппдо 
„Остварене жеље свију, 
„Нек играју нек сс смију, 
„Иск пјевају пјесму ову, 
„Отаџбину' иако ■лопу.   ■ 
„Oj  Славијо   род€   мили 
„Правда TU се божја смили, 
„Ових дапа сјајна зора 
„Диже сунце иза гора, 
„IIITO кроз свемир неба броди, 
„Да   ic мраза ослободи, 
„Ал  те  јаче  друго  грије, 
J Пто C' у крилу нашем роди, 
,,11 сав иарод срећи води, 
„Свјетлом снагом ума свога, 
,,Л  с  помоћу драгог  Бога, 
,,Кроз поноћну помрчину, 
„Сретно  npoljC  кроз ii>y мину, 
„И   кроз   душу   нашег   Краља, 
„Друго   c^iiuc   пама   сину; 
„Сунчаницом сиојс моћи, 
„Откупи нас пакла ноћи, 
„Разби облак густе тмине, 
„Што  мад  пама  дуго  стаја, 
„Дфесе нам братску слогу, 
„A с ibOM љубаи слатког раја. 
,,1 la у сутоп ncda твога 
„ЈБуби жарко Краља свога, 
,,11ека му je више вољс. 
„У љубави све се диже, 
„A тиш доћи cpcliii ближе, 
„Утјешити свс mro плаче, 
„Постаће ти  царство јаче, 
„Нссвладапом јачом силом, 
„A удружен с браћом ммлом, 
„ПредаЈем ти  прими поздрав, 
„Од љубљене верне силе, 
„Загрљене браће миле. 
„Доста  рско, идем даље' 
„У народ мс л.убав шаље, 
„Kora  стигпем  n  где  сретисм, 

„Вјспац слогс шњим да плетем, 
„И молпм сс драгом Богу, 
„Да сачува братску слогу. 
„Д,а  сачува   нашег  Краља, 
„Који као сунце иаља, 
„Поживи га драги Боже, 
.,Док год твоја снага можеГ" 

II o т п p с т с е д н u к Јовап АлтнпаршковиК: 11- 
ма реч г. сеиатор др. Љубомнр Томашић. 

Др. Љубомир ТомаппГ,: Господо сенатори, 
у буџету Министарства саобраћаја садржана je 
такође и управа поморства na мп дозволите да се 
иало задржим на тој грани наше упраие. () самом 
нашем мору, o нашој морској обали и o нашем по- 
морству не греба много да вам говорим; код нас 
се то већ мало изродило да ми UMIO и лепо o то- 
ме говоримо, a помало занемарујемо да радимр 
смишљено n no једном одређеном програму. 

1 lama поморска управа има трп главна своја 
степена; први степен њен je r .зв. лучка полиција, 
Koju je поверен поморцима од поморског капетана 
na na ниже. Ta прва степеница обавл>а дакле no- 
лицајну службу. Друга степеница у њеној фун- 
кцији je нздржавање обале и свих оних објеката, 
који су потребни за поморски промст, за промет 
na мору. To су ве'п поморски техпичари, то су 
већ спецНјално квалификовани људи и ипжењери, 
a трећа и BpxpBffa степеница je ra, где се и једна 
п друга пижа степеница употребљавају сходно 
уједну јединствену сврху.атојеслужба нашој тр- 
говини п унутрашњој и спољној. Tv врховну сте- 
пеницу морају да воде искусни управници који 
познаЈу ррилике и промет na мору, 

Господо, кад тако уочимо задатак name по- 
морске управе, морамо са неугодношћу копста- 
говати да у нашој поморској управи, коликогод 
je na замерној висини ona прва степеница, друга 
малаксала, a трећа je тако занемарена, да 
мп можсмо лако доћи у положај кроз кратко вре- 
ме, да ne будемо нмали nn једног нзвежбаног прав- 
ника за поморске стварн у поморској управи. To 
морам констатирати ради тога, јер сам уверен, да 
баш данашњи Министар cao6pahaja, који има љу- 
бави, који има воље и смисла за нашу поморску 
трговину, знаће наћи на време лека, да не би ималн 
од тога неп.рилика. Има jom и једна друга мана 
у организаццји name целокупне поморске управе, 
a то je та, што je ona распарчана na Министарство 
сасбраћаја, Министарство пољопривреде, Мини- 
старство трговиме итд. 

Господо сенатори, ja мислим да у данашње 
доба, којс би радије захтевало да се све ono mro 
спада у народну привреду, споји у једну руку, јер 
захтева један изричити и сталан колосек у тешким 
временима, да се у ова доба најбоље може виде- 
тп од каквих штетних последица може бити кад 
једна грана као што je ona, доста јака грана при- 
време, остане распарчана. 

Сама поморска управа, гссподо, има у глав- 
пом два циља. Прво, да омогућује, унапређује 
n издржава саобраћаЗ путни, поштански и робни 
na самој обали и између обале и унутрашњонсти, 
И друго, TO ИСТО n.nieljv name ooa.ie n вањског 
света. 

Опу прву задаћу поверила je nama помор- 
ека управа трима нашим домаћим друштвима: Ja- 
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лраиској пловпдби, Дуброначкој пловпдби и Дио- 
ничарскрм друштву Бока, уз један уговор из го- 
днпе 1929 по једиој субвенцији, за коју видим 
да се у чл. 41 тач. 7 Финансијског закона нагла- 
шавају искс замене. 

O висини те субвенције ja нећу да говоррм; 
то иијс моја ствар, али ja хоћу овом приликом 
да упозорим па iicnno друго. Из овога члаиа 11 
Финансијског закона видите да се под именом суб- 
венција разумева све ono што се томе друштву 
плаћа за превоз поште, као и за путничкии роб- 
mi саобраћај. Друго, видимо, да сс та тако зва- 
иа субвенција има плаћати из редовитих прихода 
Мипистарства саобраћаја. Господо сспатори, ja мн- 
слим да ту има неке грешке и у првзм, и у дру- 
гом делу. Ирс свега, кад једмо паробродарскодру- 
штво прсвози пошту и за то добије противуслу- 
гу, то сс ис можс звати субвенција, то je плата 
за учињени посао. Ако сс то пазове субвспцијом, 
то je мало омаловажавањс и дово1јеше опога који 
тражи ту наплату у незгодан положај, да муоиај 
који му исплаћује, каже: то je субвенција; даћу 
ти, али iiciiy ти дати даиас, исго сутра. Господо, 
овај посао превађања поште, no момс мишљењу, 
KOJU ne мора бити посве тачаи, али изпосиКе око 
50",'» вредности од one сумс субвенције коју je г. 
Министар саобраћаја поменуо, a та изиоси за ова 
три паробродарска друштва укутш нешто испод 
50.000.000. Aiiiiapa(MniiiicTap саобраћаја Ради- 
војсви!. '19,000.000.— дин.). Дакле 49,000.000.—дин. 
To je једно. 

Друго, мп пмамо овде у истом прорачунуМи- 
нистарства саобраћаја и поштанску службу. По- 
штанска служба свршава се суфицитом од 
210,000.000.— дпн .али ту нсма издатака за овај 
прсвоз iioiirrc no морз'. To je неправедно јер ово 
илајају тако1)ер железпнце из својих редовних ripn- 
хода. 

ETO, TO доводи до иезгодиог одпоса између 
овнх паробродарских друштава и Министарства 
cao6paliaja. Јсдпи којп тражс, уговором уговорсиу 
награду, плату, за свој ооављспи посао, a палазе 
се силом прилика у ставу јсдног молитеља који 
тражи субвенцију. Субвенција пије милост. To je 
друга реч али у ствари моралио пзглсда скоро 
иста. Ća друге стране Мипистарствз саобраћаја 
плаћа из својих редовпих сретстава ono што са 
њим мсма пикаква посла; то mije љегова фумкција, 
нихи je љегова дужност. To би имало ићи na терет 
ерара поштанског. 

on na тај пачпп npa- 
субвенције, онда ne 

би моглп доКп до тога, да се бар за ових SOo/o, што 
износе награде за npenoc поште, сваки час издају 
другачијс одрсдбе, праве пове погодбе, одгађа 
плаћање итд. Једпом речи ne би долазило допри- 
мена параграфа 41 Фин. закона. рсим превоза 
поштс имају паробродарска друштва и једну дру- 
Г<У дужпост наметнуту од државе у јавпом инте- 
ресу, a та je дужпост, да подражавају саобраћај 
са omiM местима, са којима je иначе јако слабо 
развијеп трговачки саобраћај. To су тзв. пасивне 
пругс, у места која ми ne можемо занемарити као 
једну колонију из сто разлога националних и no- 
литичких, a нарочито и стога, што би се ако би 
та наша друштва обуставила провитбу, нашла Beh 

Господо сенатопи, кад 
вилно схватили ово питање 

друга  паробродарска  друштва   која  би   подржа- 
вала ту везу. Ова њихова дужпост n футошјз 
јестс у нашем општсм јавном иптересу. Onu врше 
ту јсдап посао којп je трговачки пасивап и ону 
разлику коју onu субе мора да им даде јавност 
у чпјем интересу omi тај посао раде. Господо, 
nnrn за тих других 500/о ne ваља реч субвенција, 
јер то je једпа одштета за учињени nocao. Ja би 
желео да се ова реч субвенција макпе из речппка 
међусобних односа државе и паробродарских дру- 
штава, јср кад пеко добијс уговорепу награду за 
учињену услугу, то ne може бити субвенција. A 
ако остапемо код речи субвенција, увек можс до- 
l.n до неугодног одношаја, као да неко тражи не- 
niTO naniTO нема право, одпоспо као да пеко даје 
Biime од онога што би морао датп. 

Господо сепатори, ja hy пастојати да будем 
врло кратак и зато iieiiy даље говорптп o том 
пптању, које je једно од пајтежнх за nam сао- 
браћај. Тетко n за то, што n. np. државне желез- 
нице којс су у државној експлоатацији no цепу 
највећих жртава ne могу стаповпте главне пруге 
напустити. To сс може од колективиостп тражити, 
a.in од паробродарских друттава као од приватних 
предузећа ne може се тражпти да изгубе сву сво- 
ју главппцу, и да раде ма n с пасивом, само да 
уздрже декор. Има се право тражити од њих да 
ne иду за обогаКењем акцпопара, neio само за 
покрпКем паспвс, или за паградом за учињени 
nocao, a ne n за ојачањем упутарње врсдпости 
поједине ДИОНИЦе. Ja верујсм да nama влада nehe 
дозволити да до тога дође, да се пзвесне паробро- 
дарскс линије обуставе. Кад гледам на onaj другп 
део, na накнаду за пасивне пруге, морам pehu 
једну другу ствар. 

Menn je пепозпато ,да лп je обелодањена, али 
je потребно имати статистику промета између на- 
ших лука. Без те статистнке тешко je нзрачунатп 
паспвптет појединих пруга n ja би препоручпо 
Министарству caoopahaja, у колпко те статпстике 
пема, да се ona уведе, јер ова иакнада паспвптета 
појединих пруга мора бити рпгорозпа и морамо 
пазптп na то, да ne бп дотло до једне апомалпје, 
да се субвенционишу, — да употребим још овај 
израз буџетскп, - актпвие пруге, a да се one па- 
спвпс, потребпс ,iipyre полагапо запемарују и обу- 
стављају. 

Друга важна функција све поморскс управе je, 
како сам рекао, веза са ппострапством. To je она 
главпа фупкцпја љепа, у колико je та фупкцпја 
везапа са вањском увозпом n пзвозпом TproBiiuioM. 
У томе погледу има nama државпа управа уго- 
вор од 1930 године са два nama паробродарска 
друштва Оцеанија и Југословенски Лојд, алн из- 
гледа, да политика name поморске управс у то- 
ме правцу mije увек eperna ,na je чак можда и 
пре.тстко pehu да mije срстпа, јер je ca мало 
срестава тешко копкурпсатп вапп, - - али факат 
je, господо, да од целог namer увоза n пзвоза 
само 30o/o се увози и извози под патом заставом, 
60о/о, дапаче мислим 60.5»/о под талијапском за- 
ставом, a nemro прско 9о'о пада иа заставе другпх 
пародпостп. Господпп Мппистар je право тврдио 
n то je сасвпм тачно, да теретна поспвост namera 
бр()довл,а изнбси 500.000 a nam увоз и извоз вањ- 
cKii   изнори   петто   преко   23.000.000.   Ми   бисмо 
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■нмали права очекивати према томс јсдпу већу 
псрцентуалу у корист пашс заставс, мислим да 
je ту нека погрешка, да ту има некаква разлога, 
нешто што не штима ,11ешто mro не клапа, јер би' 
перцентуала морала бити већа од 30%. 1'1сдо- 
статци ,кбји сс могу опазити и на првоме месту 
констатовати, не завпсс inrni од упранс нашег по- 
морства, нитп од Министарства саобраћаја нити 
од Краљевске Владе. Има ту мпого тих чиње- 
иица, којенато делују. Алија сам и другом згодом 
овдс na једну такву важиу чињеницу упозорио, 
a то je помањкање наших "jaBiin.K складншта. Л1и 
увозимо годпшње '1OO0 тона колонијалне робс и 
та роба пс може доћи директно иама, јер исмамо 
царииских складишта долази у Трст и Ријеку na 
долази полагано пама. "'Ми нзвозимо дуван, али 
ne директпо јер немамо складишта. Ту имамо до- 
бар правилник ,само пемамо приватника нити оп- 
штипа .који би себи дали труда да no томс пра- 
вилпику доскоче тој својој и нашој општој по- 
требп. Ha жалост ,код иас ту вреди правнло, 
iiajnpiijc сс каже, дајте пам луку саградитс, ми 
liCMO пбдићи складиште.'Кад je лука готова, 
каже се, дајте иам складиште, mro "he пам лука 
без складишта. Ту фали прави морал. He може 
се тражити, да иам само држава све даде. Ту по- 
стоју правилппк и да се no TOM праиилиику ра- 
дило, већ би се било миого израдило. Да се ми- 
слило од почетка опако како треба, могло се Ka- 
sarn ,саград1П1емо вам луку ,ако се оивежетс и 
Фсигурате да lieic нзрадити складнште. 

Има и других недостатака, али ja МИСЛИМ, да 
je једап педостатак, KOJU доприноси, томс, и који 
лежи и у самој поморској управи ово: 'Hama по- 
морска управа нема коптакта са пашом привре- 
дом. To je у три речи речено. Ми имамо један 
закоп o трговачко-поморским вјећима, "1919 rb- 
дине имеповапи су члаиови, али до дапас нису 
се састали и то mmi једаипут. Тко he боље pcliii 
управи riOiMopcKoj, куда нма да нде једна ваи.ска 
лииија, у које луке he бити најкорисипје за наш 
увоз n извоз ,ко lie боље pehu од наше привреде? 
He, то се држи скривепо. To je једна грешка, која 
ne овиси o трећем, пего o нама. Ja бп молио госп. 
Мшшстра, да у том правцу одреди, да се иде 
na боље. 

Господо сепаторп, нећу mi o тој дугој пло- 
видби ствари да говорпм. Лли кад сам Beh код no- 
морства, ПОНОВИћу опет ону жел>у, коју сам па 
другом месту пзјавпо, т.'ј. да би код nac моралп 
битп установл»ени поморско-трговачки ататсп, али 
ne само трговачки, него који се разуме и у по- 
морску трговину. Hama копзуларна служба, naum 
трговачкп копзулатп ,то су лучкп уреди првога 
реда, али onn ne врше вазда опу велику фупкцпју, 
која пм припада ne самр no нашим позитивним 
закоппма, пего n по иптерпацпоиалпо признатим 
обпчајпма. 

Лош једну напомену o бродарству. Видите го- 
сподо ,вама he изгледатп необично, код nac je у 
моди дапас, a и потреба je једпа национална еко- 
помска, да се вичс протпв увоза угљена. Ko воли 
пашу морпарпцу, тај мора бптп протпв те впке. 
Од увезепог 'Енглеског угл.епа 90»o ocraje неоца- 
ршвепо n пде na бродове наше n туђе. Немојте 
господо заборавитп, да je Енглески yivi)eii  ncon- 

охдпо потребан за сваку трговачку морпарпцу, за 
сиакп брод, којп хоће да буде способап за кон- 
курепцпју. 

Нрио, јер за једнаки ефекат треба мап.с ма- 
терпјала, мап.с простора, a остаје ИМ ВИШС npo- 
стора за трвар који плаћа подвоз. To je чиста до- 
бит. A друго, треба маше ложача n другога особља. 
To игра у дапашњпм приликама велику улогу, n, 
господо, ако би ми птлп тако далеко да забрашшо 
сиакп увоз Енглеског угл>а онда сви страни бро- 
довп dnlic присиљени ради тих двају елемената 
да иду преко na другу обалу и да тамо укрцавају 
угаљ. He можете ви њега присилити да се on веже 
за вас, on he отићи преко и уз1ће угаљ, jep хоће 
да буде способан за копкурепцију. Господо, бу- 
димо опрезпп са тнм всликим пррблемом. 

Грсподо, neh je време доста поомакло и 'ja 
hy свој говор да завршим овим:*будимо свесни да 
Maibe говорпмо за name море, a више за n.eia да 
радимо,  (Бурно  одобраван>€ n  аплауз). 

Претседник Др. Анте Павглић: Реч има 
r. сенатор др, Шиловић. 

Др. Jocfn Шилопић: Господо сенатори, када 
je прошле године г. Министар саобраћаја г. Лаза 
Радивојевић отварао пругу од станице Бакар до 
града Бакра, онда je и on, који познаје и море м 
примсЈрје n ono обалпо пучанство и који зна важ- 
иост мора за Југославију, видео како je преко 
потребпо да се ова пруга од града Бакра тто upe 
протегне до Краљевице. 

Краљевица пма, господо сенатори, бродогра- 
дилиште, једно од најстаријих бродоградилиштау 
Југославији, n no моме мишљењу једно однајваж- 
нијих у Југославији, jep je na најсевернијој тачци 
Јадрана. За моје младости npe 60 и толико го- 
дина .бродоградилиште у Краљевици радило je 
свом спагом n непрестанр су се na њему градплс 
једна, две и три "једрењаче. Ja сам као дјете - jep 
су ii3 мога мјеста били калафати, то значи за- 
натлије na бродовима ,тесачи на бродовима 
ja сам им носпо ручак n ja, из властитога пскуства 
знам какав je бпо рад бродоградилишта n какав 
je бпо живот у Краљевици, и како je доцније, 
кад су настали пароброди, то бродоградилиште 
замрло. Taj nam спромашпп свет морао je Да оде 
na свих пет črpana света да као радник преХрани 
себе n своју породш^. 'Сада би онај, који je био 
стручпи радник na "бродовима опет нашао посла 
код своје куће. 

To бродоградилиште .господо .сенатори, хва- 
ла Господу, опет je почело да раж и дужност*је 
nama n Краљевскс владе да се ndMoiTie томе бро- 
доградилишту да ono опет узради као што je ра- 
дило у ono доба ,кад су бпле једрењаче a то 
he се n nocTiihii ако се та пруга направи. 

Други je предувјет да му се да прилика да 
радп бродове. Алп je joni један предувјет да се 
учини способним за конкуренцију са схраним бро- 
доградплпттпма. Кад пмамо код куће бродогради- 
лиште n способне раднике, онда 'je штета да се 
пашавалута поспу Енглеску идасе тамо троше ми 
лиони, кад ти милиони могу остати код Е<уће и 
њима се прехранита nam свет. Али je још томе 
предувјет joni n то да бродоградплшпге за cnpo- 
Biine које набавља из иностранства ne плаћа ца- 
рппу, jep  иначе  мп  ne  можемо  конкурисати  са 



46 XVIII РЕДОВИИ САСТАМЛК 22 МАРТА  1932 

страним бродоградилиштима .која сировине имају 
код своје властите кЛс. 

Пошто je сенатор г. Томашић ona друга пи- 
тања, која са.м ja хтео овде да разложим, већ раз- 
ложио na чему му захваљујсм то сад отпада 
п потреба да ja o тим питањима говорим. Само 
xohy да истакнем једну, чињеницу na реч Г. Ми- 
нистра саобраћаза, који je говорио o редукцијама 
na железницама. Г. Министар саобраћаја рекао 
je да je редуцирао толико и толико возова, na je 
природно, вели on, да се редуцирају и аоједине 
станице паробродарских друштава.^јер je потреб- 
no да се ;i()i)0 до штедње. Ja бих упозорио Г. 
Мшшстра саобраћаја, a и иас, господо сенатори, 
да постоји једна велика разлика између са6"бра- 
ha.i'i na копну и саобраћаја na мору. ./ep, ако ne 
можемо да дођемо куип железницом, ми 'RCMO 
доки колима или пешке, али onaj сиромашак, KOJU 
живв na отоцима, ако нема пароброда ,који omu m 
ca његовим местом, on не може доћи кући, a onaj 
којп je код куће ,не може рд куће. To je, дакле, 
велика разлика, и ja молим да се o onoj разлици 
водн рачуна приликом редуцирања пруга na мору 

пруга које одржавају поробродска друштва na 
основу уговора са државом. Треба пазити да namn 
отоцп ii поједина друга места na мору не остану 
без  саобраћаја  у  ндјгоре  доба   годнне. 

Коначно, господо, ja сам у неколико речи 
споменуо ,кад сам говорио o трговичким-помор- 
ским академијама o великом мањку код nac у 
погледу подуке морнара, Сви културни народи, 
KOJU су na морима, ne брину се само за из6'бразбу 
капеrana n машиниста, већ j'om nnine за нзобразбу 
морнара. Ja сам год, I!):!!), прошао, баш зато да 
проучим ono иптап.е делим Средоземним морем, 
n проучио сам лађе у Италији и у Шпањолској. 
Исто оваквс лађе - школе пма n Немачка, n Ен- 
глеска, n све културие државе. У нашим лукама, 
деца, кад cnpnic осиоппу школу, до II годппа 
скићу се, клатаре се, кваре се, не раде ништа, и 
ne могу да раде ништа, јер у занат nx неће, код 
куће немају шта да раде, a школу су свршила. У 
оио доба сви културни пародп дјецу морпара n 
лучких радника узимају na лађе^школе. Узму ста- 
ру лајју, која већ nnjc за пловљење no мору, n ту 
лађу удеСе за интернат и за школу. TI та дјеца се 
онда од'10 до 16 године своје, наобразуЗу теориј- 
ски n практички, најпаче практички за морнаре. 
Њима управљају поморски капетани, a практичну 
обуку иртс стари искусни морпарп, који већ n(ioy 
за путовање уа мору, алн су за ову обуку изврсни. 
И да видитег господо сенатори, ту дјецу како 
BjeuiTO ооаи.'Ј>ају ene морпареке послове; еа ко- 
ликом брзином n са коликом вештином ona науче 
ene морнарске послове, тако да постану изврсни 
практични Mopnapn. Последица je тога ,да ове мор- 
nape, Kofii сврше one школе-лађе, ванредно радо 
узимају ena паробродарска друштва, a n parna 
морнарица п.ч особито радо узима.јеру њима до- 
бија прворазредне подоофицире за. ратну морма- 
рицу, noniTo су onn n- теоријски a најпаче прак- 
тнчки   спремни   за   службу  у   морпарпци. 

Сасвим je природно .господо ,да ono mro n- 
мају enn поморски народи треба да има n парод 
Југословенсми, који je такођер поморски народ; 
да n Mii у nanioj једпој луцп отворимо овакпу лађу- 

школу, n тако епаеемо дјечицу пашпх морпара i 
лучких радника од улице, Koja их квари n уни- 
штава, n да их за ono време спремимо за мор- 
nape ,да постану ono mro je у крви и.пховој, ono 
mro су iiM били њпховп оцепп, и дедови, п праде- 
ДОВИ, и UJTO xolie да n omi буду. 

Зпате аа опу краапу iipmn,' o морпару. Ппгалп 
су младића који je iimao na море; „Где ти je oran, 
умро?"  ■      ЈУтоппо  ес" одговорио 'je  on.   „A 
где TU je дед умро?" - „Утопио ce". -■ ,,Па, како 
да идеш n тп na море, кад су ее утопили enn твоји: 
n отац, n дед n прадед." A младић je na то запи- 
тао : „A где je nam отац умро?" ,,у крсветуГ" 
,,Л где je дјед вам умро?" - ,,И on у кр^шлу". 

,,lla, како можете да идете у кревет, кад су вам 
enn у кревету помрли?". Дакле, господо, то je у 
крвн тс дјеце и тих младића да се посвећују мо])- 
napcKoj службп, n њпх ништа ne смета mro су 
целога живота свога изложени погибељи да се 
утопе у мору. I lam морнар такмичи се, и то 
успетпо, са морнарима целог евета. (Одобравање). 
Hamu Mopnapn mićy еамо у nanioj југословснској 
трговачкој морнарици. Ja држим да нема морна- 
рице na свету, где нећете наћи југословенског 
морпара; nalai Kere п.х n у морпарпцама у Лужпој 
n ("enepnoj Амерпцп. Зашто? ,Icp еу вјешти n спо- 
собни. Уз душевну и тјелесну снагу, nam морнар 
пма jom n једну ванредну предност пред свим мор- 
нарима: on je трезвен, јер не пије, сваку пару, 
;соју зарадн .шаље кући да издржава своју no- 
родпцу. 

Господо, овакве елементе мп морамо да no- 
дупиремо n да однегујемо mro боље. Ono препо- 
ручам господину Министру, који има n срца n 
схватања, n душе за ову ствар n за наше морс, и за 
name прпморје. Гласапу за прорачун. (Одобра- 
nan.c). 

11 p е т е е д n n к   Др.   Аите   Павелић:   Реч   пма 
г. сенатор др. Хрибар, ('Др. Ивав Хрибар: Хвала 
.•leno.'ja се одричем речи*) Реч нма сенатор г. др, 

"Muha Milimi.. 
Др. M'iha Мићић: Господо сенатори, nam на- 

род вели; куд he еуза nero ли na око, o чему he 
Приморац nero o мору! Зато ми Приморци кад 
je говор о саобраћају, ne можемо a да ne грворимо 
o саобраћају na нашим морскпм обалама. 

Ha Јадранским обалама одвијала се нашапро- 
шлост. Ha оппм обалама верујемо да je nama бу- 
дућност. (Бурно одобравање.) Кроз векове na Ја- 
драну етражу стражпмо, na Јадрану браћу дочс- 
касмо! Дубровник горео je луч слободе да Југо- 
вића мајци пут na Јадранско Морс каже, да joj 
Јадран каже, где je Краљевићу Марко enoj топуз 
утопио. Морамо да говоримо o нашем мору, кад 
видимо гђе похлепне очи na name обале зијају; 
морамо да говоримо o нашем мору, нека сваки зна 
n пека сваки чује да je Марко no enoj топуз на 
морс дошао, n да na нашим обалама мп јссмо n ту 
остајсмо.   (Бурнр  одобрапате.) 

Бсз мора псма елободе, без мора пема жппота; 
Јадранске обале to су плућа југословенског тела, 

Molme нације дужне су развоју поморстпа сво- 
ју власт, богаство и сјај. У осталом mro да no 
туђем свету тражимо примере те велике истине, 
кад у namoj националних хисторији имамо naj- 
6олј11   пример  у  малспој  дубровачкој  републици, 
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Стари Дубровник, једино хвалећи својој доброј 
развијеној иоморској трговини, могао je да дође 
до опог великог економског благостањаЈ a да no- 
моКу овога стекне и нашој нацији у аманет пре- 
даде ono културно богаство, којим се читава nama 
нација iioiiocii. 

И данас Дуброввдк и остало наше Приморје 
посвећује своја средства и своје напоре развоју 
поморсства; иницијативе н одлучне добре иолл' 
има, a na iianioj je народној држави да ту иници- 
јативу довољно помажс; пут којим je ишла малена 
дубровачка република ono je добар; велика Југо- 
славија у правцу поморства нема псго да гази ис- 
тим путем, a jom већим полетом, још Јачом снагом. 

Истипа je, данас поморство, као и разне дру- 
ге гране привреде, проживЛ)ује тешке часовс; али 
док будс поморства, ono Кс пмати својс скокове 
и падове; једнако као и брод на свом путу диже сс 
n пада, да буде нграчком валова и олуја; треба 
броду noMoIiii да ne заглави, да се из моменталне 
1к,вол>е извуче, пак he кад се спаси, опет да плови 
n богаство noen. 

Поморство уз нашу обалу треба особито пома- 
гати. Ham поморски саобраћај na нашим обалама 
присиљен je да издржи ватру. УтакМица која до- 
лази с one друге стране мора, утакмица немила 
која je потпомагана богатим дапаче расипним суб- 
венцијама са one стране. Ta утакмица ne може да 
пма други циљ до ли onaj пропаганде, успоредо 
onoj omnToj пропагаиди: „про Далмациа*. Према 
томе, факат crojii да ее у нашим територијалним 
водама, да нашим обалама и у патпм лукама, ne 
желећи сретстава, na макар при томе настрадала 
n  KiDJa  nama Jialja, која  noen пама које свето име, 

iipnin систематична и устрајна пропаганда, у 
циљу да се пред страним свијетом покаже како 
oiio тобож ппјесу Југословенске обале, тобеж nn- 
јссу Југословспеке луке. 

Новчане жртве, систем и устрајност којима 
се са туђе стране та акција проводи, доказују 
привредну n crpaTeiiicKv знаменитост наших оба- 
ла, доказују да o томе треба водити рачуна n за 
то да name поморство треба помагатп и уздржати 
у толикој и таковој мјерп, да ово буде у стању 
ne еамо п.чдржатп већ n сломити паметпуту му 
утакмицу. Ту прпиатпа пппцпјатива mije довољна 
ту треба да и држава прискочи евом снагом своје 
моћи. A кад on усљед све јачс економске дспре- 
сије разне ставке буџета морале остати непровед- 
л.пвс, ona која се односи na поморство у еваком 
случају нека се проведе, јер ona важи једнако као 
и издатак за војску и ратну морнарицу, јер то je 
издатак na обрану националних интереса издатак 
na обрану  name територпје. 

Ту je, гоеиодо, jom једап други економски 
n национални моменат. 

Економски моменат у томе mro би обуставом 
бродарења биле укинуте разне саобраћајне npjre, 
a лађе привезане за крај, те naum поморци остали 
без евоје зараде, пада.пе интерес промицања ту- 
рпзма, којп у главноме са наших обала развија се 
у унутрашњост зсмље, тс апсолутно тражи mro 
већи n mro бољи саобраћај na нашим обалама, 
јер баш завидна љепота иашнх обала je onaj фак- 
тор који странца у namy земљу привлачи. 

Има jom слиједећи важни национални моме- 

пат југоело1!епске трговачкс лађе то еу nama пло- 
већа територија; то су широм свијета престав- 
ници југословенског карактера наших обала, naum 
прослављени поморци то су драгоцјена резерва 
namoj  parnoj  морпарицп. 

I lamu поморци окорјели у борбама широким 
морем, људи су широких погледа и тврдог карак- 
тера, значајни аатриоте. Уз нашу обалу гђегод у 
пассљима нма поморских капетана u помораца, ту 
живи  здрава  национална  свијесст. 

Ha npom.ie скупштинске изборе као у Орелици 
n другђе, та насеља хрилила су na изборе до сто 
na ето. Сретна су ona насеља у којима наши по- 
морци превлађују и водс главну ријеч, све само 
људи искусни n практични. Ту je све сами здрави 
Југословен, који na темељу свог скупо стеченог 
искуства добро знаде да у часу невоље само за- 
једничка пожртвовност и сарадња може спасити 
брод, пак n државни брод. 

Господо сенатори, ne може бити правогараз- 
иоја ни напретка na namoj обали, ако обала са за- 
лс1)ем n унутарњошћу земл.е nnje повезана при- 
родним железничким артеријама. Унска пруга од 
животне важности за далматинску обалу, дугого- 
дишња оправдана жел>а пучанства na roj обали, 
ća задовол>ством чујемо да се оствараје те са овог 
мјсста г. Министру саобраћаја г. Радивојевићу из- 
разујем захвалност n признањ^ na напорима којс 
je уложио да до тог остварења дође. Битићемо о- 
собпто сретни ако му једнога дана ту захвалност 
будемо могли изразити за остварење јадранске 
пруге кроз осиромашену Зетску бановину na ју- 
жну нашу обалу. 

Све "mro држава учини n жртвује na name 
обале за поморство и поморски сталеж, ne смије 
се жалити; сигурно je да то mfje уложено непро- 
дуктивно ,већ je уложено у сигуран напредак 
наших  привредних   и  националних  иптерсса. 

Ja имам дубоки осећај да r. Министар сао- 
браћаја чини што je могуКс да помогне развој 
наших обала; ne можемо од њега захтевати ono 
mro je немогуће, али познајући његову добру во- 
л.у, његове напоре и потпуно познавање предмета, 
ja liy ca правим задовољством да гласујем за ov- 
ije r ibcroBor ресора. (Одобравање). 

Претеедппк Др. Антс Павелнћ: Има реч 
r. сенатор Павле Вујић. 

Павле Вујић: Господо сенатори, господине ми- 
нистре. У почетку нисам имао намеру да гово- 
рим, алп изазван говором мога пријатеља г. Др. 
Станишића, изазван говором који je личио ne na 
говор neli na један песнички апел упућен na срца 
свпју оних којп треба да мисле o једном крају 
na KOJU се често пута заоорављало. 

оаборавља се, можда, зато што се mije стигло, 
да се n p тпм питањима мисли, заборавља се на 
onaj део name ртаџбине, који чини Зетска ба- 
noiiima у иеза еа Санџаком ,који тангира мој ужп- 
чки кра,). Го je био разлог да и ja кажем неколико 
речп n да n.eia допуним a наоочито са обзиром na 
извеснс потреВе Санџака ;који je некад припадао 
ужичкој области. 

Можс бптп да г. Министар ne зна, да je питање 
Лимске пруге једно од питања, којим се некада 
јавност занимала мпого више него данас и због 
кога еу  питања  депутације долазилс, и ja сам у 
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тим депутацијама био. Прс седам до осам година 
čun Mii из тих крајева били смо уверени, да "he 
сс та велика потреба ne само тога кра.ја већ, no 
моме мишљењу, и потреба државе моћи ускоро 
оствармти. Лимска пруга заслужује, господо, да се 
o њој две три речи више каже у толико пре, 
iino сад видимо, да je из програма грађења Лимска 
пруга, стицајем прилика, изостала за пд}'!!}' гоДину. 
Ис знам дали се то можс пбправитиј ne зпам дали 
сс можс iiahu иачипа, да сс бар извесан део pa- 
дова на roj прузи у идућој ГОДИНИ ради. Можс 
бити да he сс то Molili остиарити, што зависи од 
економских и финансијских прилика, у којима lic 
наша земља бити у идућбј години, али ja морам да 
сс одужим својбј савбсти са ово (уколико речи. 
Taj крај, господо, тај део Санџак^ као и цела 
Зетска бановина, бар onaj горњи деб, остављени 
су na милост природс ,на милост Бога. Изглсда 
ми, да сс свакодневно одлаже оно, чиме би се 
могло тпм крајсвпма помоћи. 

Господо ,некад у старо доба ,за време Нема- 
ibiiha долина Лпма и предели око те велике и 
лспс реке били су чувени и сливни, јер je то ко- 
лсвка старе културе за време Немањића. У тој до- 
лини у ono доба била су многа места чувена. У 
тој долипп било je врло много манастира што све- 
дочс рушевине ,које je могао видсти сваки, који 
je тим путем прошао."Данас je тај крај остао пот- 
пуно одво'је11 еамо зато, пгго пе.ма могућности, да 
својс производе доиссе илп дотури до жељезнич- 
ке пруге. ГГекада ее миого сањало, да се та же- 
љсзиица уз Лим иаправп и мислило се, да he 
ускоро бити тај плап остварен. Али, господо, ero 
сада виднм нз експозс г. Министра, да je и то по- 
HOBO одложспо, ко зна доклс. 

Господо, цзмеТ)у Пријепоља и Бијелог-пол.а уз 
Лим има само једпа стаза ,ко'јом могу liliii кара- 
вани са коњима али не цело.м дужином него na 
извесним местпма товари се морају да скидају, те 
људн морају na леђима да преносе товаре преко 
извесних места ,па да их претоварују n једино на 
r:ij начин имају комуникацију изм&ђу Прпјсполза 
\\ Бијелог поља. 

Истина поегојп пут један ОД Пријепоља прско 
Јабукс за Пљевл.с п одатле за 'Бијело Пол^ц, 
али je то мпого даљс, иезпам тачио, колико кнло- 
метара дужс, n ТИМ путем ne иде парод, on мора 
да пдс уз JIIIM n mM путем, који je постојао прс 
пеколпко стотина година ма да je всронатпо онда 
бпо бол.п него mro je данас, Joni једанпут xohy 
да пагласим ,да he тај крај имати користи од no- 
дизања те Лимске пруге, да on се onaj народ ко- 
лико толико оснажио, кад би могао да пласира 

■своје производе, којих има у изобил>у барем у 
погледу Boliaperna, то знају господа сепаторп, 
којп познају тај kpaj, алн нма joni разлог чпсто 
национални, no моме мишљењу и стратегијски. 
Алп у го neli}' да улазпм, Beli hy pehu, да je та 
пруга потребна и због тога, да вежс долину реке 
Дрине са Јадранскрм пругом, која he nliii n која 
ее neli у пеколпко гради .преко ПеКп n АндрИ- 
јевпце. 

Beli неколикб гчздина вама je господо по- 
знато да ее борба водила око тога, куда he Ja- 
дранска пруга nhn. Господин Министар зна за ту 
ствар, зна да je било врло добрих стручњака nn- 

жпшера, Kojrt су заступалп глсдпште, да Јадран- 
ска пруга треба да пдс овпм правцем. 'Чак n закоп 
je један бпо изашао, господа се можда n cehajy 
закона, којп je у скупштани допссеп и прсма томе 
су утвр^епе трп тачке 'Јадрапекс пруге: "Београд 
Вишеград—Котор. Доцппје се отступило од 
тога правца, ja у то n ne улазпм, алп барем 
када се отступпло, да пде тпм правцем Јадрап- 
ска пруга, требало je rio;uilin ову пругу тим npe, 
n ако има друго степепп зпачај, зато што je врло 
важпа ne само за onaj парод, псго n за саму др- 
жаву пашу. 

Ja желим да топло препорз^чпм гоеподппу Mn- 
НИСтру, да тај проблем ne заборавп, да покуша 
ne бп лп пашао пеку другу фпрму, или пеко друго 
прсдузе1.с, које би могло да ту пругу ради, ба- 
рем ако ne ca чега другог, a ono ca овога екопом- 
ског гледишта, јер je народ тамо у великој ne- 
вољп, и тамо je пасиван крај. РадеКп ту пругу, 
дао би се nocao пароду, да лакше ове тешке дане 
преко главе прстурп. 

Господо, у вези с тпме iioMeiiyliy само још две 
ствари. 

Господо, isu знате ,да постоји пруга уског ко- 
лосека, која припада баповппп од Тапца до Ко- 
виљаче. Ta je пруга пекада пмала своју улогу више 
локалпу. Да би та пруга пмала neliii зпачај, да бп 
корпстпла n другпм крајевима, требало бп да се 
продужп уз Дрппу до Впшеграда, те бп na taj 
начин везала градове у nero време омогућила нову 
једпу   комуникациону   везу. 

Исто тако хоКз' да помепем једпу жељезппцу, 
o којој смо MII у "Бапском већу мпого говорили, a 
го je жељезппца Тузла—Брчко. Важпост те же- 
љезнице nehy овде да нзпосим, јер je ona довољио 
позната. Ту бп мојп другови оенатор господпп 
Шола n осталп моглп впше рећи, да je та пруга 
толпко важна, зато што су тамо крајевп, у ко- 
јима има врло много разнолики руда и ради ек- 
сплоатацпје тих руда та je жељезница врло no- 
требпа, n верујем ,да бн ona спгурпо била активна, 
ne бп била паснвпа. Да je та пруга важна, доказ je, 
да je Вановинско веће решило, да се бановина за- 
дуЖИ n да се та пруга паправп, алп моје je миш- 
л>еп)е било и опда и сада да 'je прпродпо n да je 
бол.с да ту потребу држава задОВОЉИ, да држава 
сама паправп ту пругу a ne бановина. Ту жељу 
псказујсм са своје стране налазећи да би право 
било кад држава iseli правп желсзпице no целој 
земл>п да n гу пругу правп ona a ne бановина, на- 
оочпто пругу која je од првокласног значаја. Ha 
завршетку молпм г. Мпппстра да оиу моју жељу 
iipn.Mji к срцу n пзјављујем да hy гласатп за~буџет. 
(Одобраваље). 

Претседппк- др. Анте Павелић: Реч има 
г.  Министар caoopahaja. 

M n n n с т a p c a o 6 p aha j a ЛазаоТадивојвић: 
Господо сенатори, из говора г. претговорника не- 
сумњиво изражене су извесне жеље у погледу об- 
pahaiba пажње na поједине проблеме саобрапајне, 
na поједине проблеме грађевинске којс су neli од 
стране администрације студиране и који су npo- 
блеми na дневном реду. Питање везивања Црне 
Горе n извесних наших крајева предмст je по- 
себних студпја n администрације и једне грађе- 
вппске полптпке. Huje ту, господо, у пптању лич- 
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ност овога H.III онога Мшшстра, mije ту у питању 
расположењс или 11срас11оложс11.е према извесним 
крајевима нашим, исго сс ту ироводи једна иацн- 
опалиа гра^сиииска политика, која hc да произ- 
лази из јелпог пациопалпог државног програма, 
која 1>е да води рачупа o свцм крајевима и којн 
he да значн да се држава има да оссти у свим 
деловима љспс територије. (Бурпо одобравање). 
Нека ми je дозвољепо да кажем, да нскада пзоло- 
ваиа Црпа Гора почии.е свс BIIIIIC да се осваја пу- 
тем комуникација. Ona сс осваја са три правца: 
прво, са пругом Прибој-Пријепоље-Бедрпоље, о- 
сваја сс са продужењем пруге узаног колосска 
прсма Никшићу n Полгорици и осваја сс na тај 
пачин mro сс изграђује И пруга која има да идс 
од Приштине за Пећ, Упоредо са грађевинском 
политиком у погледу гра1)сња путева иде и поли- 
тика државна у поглсду грађења гвоздених пу- 
тева, тако да једиога даиа у оудућности — јср зато 
треба времена и материјалних срстстава, моћи Ке- 
мо да рсшимо ироблсм мрежа иаших железница 
и путсва тако, да с обзпром на Ц11л>све тс name 
грађевинске политике јсднога дана будсмо у поло- 
жају, да сс ис може ни с које стране да пребаци 
да су занемарени иитсрсси појединог краја. 

Illrn сс тиче ггруге Тузла-Брчко, да та пруга 
mije била прсдмет иптсресоваинТ Баиске управе, 
сигурно и свакако та би пруга била једпа од оних 
o којима бп морала да води рачуна држава. Спа- 
како та пруга има ту врсдиост, тто се том пругом 
улази у извесне индустријске базеие Боспе и што 
сс том пругом нормалиог колосска почшве да за- 
мењује систсм узаног колосека. Узани колосек 7G 
см. и 0,60, то je свакако један систем железнички 
којн ми морамо да чувамо свс дотлс, док ne буде- 
мо имали материјалних сретстава да one терито- 
рије, na којпма тај систем дапас функционише, 
запоседне нормална пруга. У том погледу морамо 
целу naniv акцију да упутимо према нашим срсд- 
ствима. 

II онда тек кад са пормалиим пругама будсмо 
освојплп целокупну територију узаног колосека, 
можсмо дефппитпвпо напуштати спстем узаних 
пруга. 

Господо, пека ми je дозвол>е11о да се само 
за момепат ттозабавим и питањем поморства наро- 
чпто због тога, mro су тројица од господе пред- 
говорника то питање покренули, Прво уважсна 
г. др. Томашић говорио je o томе, да измеЈју 
Управе поморства и п]твреде пема коптакта и да 
je потребпо да се тај коптакт створн, затнм да je 
поморство распарчано na неколико мипистарста- 
ва, na псколико падлежпостп, a када се свп o nc- 
чем старају, n када пма мпого администрација, 
оида се готово нико ne стара за тај посао. Тако 
од прплпке излази из говора г. др. ToMamnha. 
Међутим, господо, једно je осповно иачело у сао- 
браћају да се саобраћајна политика мора дирп- 
говати са једног места, и поморски саобраћај мора 
да буде у падлежпости Мшшстарства саобраћаја 
као и cim они атрибутп, п све one форме којс 
отуда произлазс, морају да буду вођепи само са 
једног места. Када се решавало у поглсду пруга 
слободпс пловитбе, опда смо ми пмали коптакта 
са Мппистарством трговипе, a ja мислим, да je 
Министарсгво трговине Јсдио од оиих надлежних 

Министарстава баш за сва та питања нз области 
привреде. 

Нссумшпво je да je Мипистарство трговипе 
овлаштепо да ретава o цпљевима и задацнма спол>- 
ne трговине, као и то да питање субвепцпја no- 
јединих пруга треба да je у складу са интересима 
name спољпс трговппе. Субвепцпјом ja сам у сво- 
ме говору назвао допрппос државе паробродарским 
друштвима због тога, mro je тај израз у погледу 
термппологлје упессп у уговоре, n тако су се те 
субвспцпје од почетка називале и третпралс. Te 
субвепцпје створили су ти уговори закључепи у 
атмосферп из. год. 1929, када су привредне и еко- 
помске прилике у namoj земљи биле сасвим друге, 
у једној атмосферп, кад су све ствари сасвнм друк- 
чпје изгледале, л када су државни прпходн са- 
свпм другачији бнли. Иајзад када се na оваква 
питања могло са 'Једпог лпоералпијсг гледишта 
гледатн. Ме^утим ми се дапас палазимо у Једној 
спецпјалпој сптуацији, ми дапас прсжпвљујемо 
тешке дапе n мн морамо бити свесни положаја у 
коме се палазпмо, свеспи да чпппмо довољпе жртвс 
које nehe пмати тетких послсдица na one хитпе 
mrrepcce. И због тога ГОСПОДО, ми морамо гово- 
piiTii o мору и o патем поморству, мн морамо o 
том OTBopeno расправљатп и СЗМО na тај пачип, 
мн ћемо Moiiii да ствари поставимо na одређено 
место, да говорпмо н мнслпмо и да радимо за море. 

Господо, mro се тпче тколова1ва подмлатка н 
na то je обраћепа спецпјалпа пажња и ja сам бла- 
годараи уважепом сспатору г. др. Шплови^у, што 
je то питање помепуо, јер je поморска управа 
несумљиво заиптересоваиа у том, да пма једап до- 
бар и стручаи подмладак. Стога смо се и ми ro- 
сподо бавили с тим питањем у погледу оргаиизо- 
вања једног школског брода, na коме he се фор- 
мпрати једпа школа за nam поморски подмладак, 
na да у тој школи изградимо и одатле да фор&Ш' 
рамо будуће riiionnpe пашег поморства. (Узвици: 
Жпвео). 

Господо, ja вас молпм да верујете, да су у 
Мпппстарству caoopai.aja чшвепи пскрепи иапори, 
да с е nam саобраћај упапрсдп И развије и да у то 
име можемо да се меримо са осталим пародпма у 
Европп. Само ne треба заборавити то, да смо ра- 
сполагалп ограпичеппм срсдствпма, као n то, да 
je један период времспа од 10 годипа сувише мали, 
да се сви проблеми ликвидарају и реше. Потребпо 
je n Binne времспа n више материјалних средстава, 
али добре воље и разумеваља мпслнм да инкада 
mije педостајало. Зато Вас молим да изволите при- 
Mirrn овај буџет. "(Буран пљесак). 

ТТретседппк др. Апте Павелић: Прстрес 
je завршеп. Прслазпмо na рставање. Молим r. 
известиоца да чита поједппе партије буџета Мнпи- 
старства   саобраћаја. 

Известплац др. Владимир АИдрнћ чита 
партпју  621. 

Претседпик   др.   Апте   Павелић:   Господа 
која примају ову партнју, пека изволе седсти, a 
која су против ,пека изволе устати. (Већина ссди). 
Већинд С€ДИ. Оглашујем да je napriija 621  прпм- 
љепа. 

(За овим 'je Сепат, raacajylffl седељем и уста- 
јањем  o свакој  поједшшј  партијп, у смнслу  чл. 

1 
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102 устава и чл. G7 Закопа o пословпом реду у Сс- 
иату, примио цсо буџет расхода Раздела 'XI Ми- 
нистарства cadopahaja, и то од najrnije 622 до за- 
кључио iiapru'jc G61, a такође И цсо"буџст расхода 
и црихода саобраћајних привредних пре^зећа у 
рссору Министарства саобраћаја.) 

П pстсс ди п к''Др. Анте Павелић: Објављу- 
јем да je тимс прсдлог буџета Мипистарства сао- 
opaliaja прихваћен у потпуиости. Ако je ca вољом 
Сеиата, сада можемо iipchn na расправу парсдпог 
прсдмста буџета, a то je прсдлог буџста Мини- 
старства социјалне политике и народног здравља. 
(Чујс сс: Да сс ради!) Рсч има г. Миппстар со- 
цијалне политике и пародиог здравља. 

' Mи п и стa p сo цif'ja л и c no л итu к€ п и a- 
родиог здравл.а Иван Пуцељ: Мииистарство 
социјалне политике и пародчог здравља je у сва- 
кој држави мсрилр културне зрелости и напретка 
једис зсмл^с. Његов задатак јсстс у главиом тај, 
да изравна супротности између интереса појсди- 
них друштвених слојева, ono je отворспо за то 
да анархију друштвених сукоба замепи смишљс- 
пошКу државпс интсрвепције. У том правцу je 
iianie Мипистарство извршило у историји namer 
парода јсдпо важио и корисио дсло, којс he тек 
касие генерације моћи да оцене. 

У овомс Л^пшстарству било je јаких иниција- 
тнва, које су далс значајна дсла, за која je nama 
држава убрала признање ппострапства и постав- 
љена другим државама за пример. Ради тога мо- 
гу iipiiMirni приговоре na рад Мипистарства je- 
дино као критику недостатака социјалне админи- 
cjpamije, као једпог дела опште државпе админи- 
страције. Критиковати тежње самог Мпппстарства 
значило би неразумевати дужности друштвене за- 
једнице да ради na спасу пародиог здравља и со- 
цијалне будућности целе државе, ne само рада 
ncii у првомрсду капитала. Немогу примити иапа- 
даје на осигурање радника, као система збриња- 
вања најсиромашнијих друштвених класа, нити na 
хигијенске заводе као расаднике здравствене кул- 
туре, поготово кад критике одавају често само 
непознате материје. Ако неко устврди да социјал- 
no осигурање гомила капптале и то na стотине 
милиона n na милијарде дииара у садашње крити- 
чно доба, a зна се да je грана осигурања за случај 
болести пасивпа услед тешке незапослености, рђа- 
вих станбених и прехранбених прилика парода и 
писког стандарда живота, -- ту нема више im раз- 
говора mi дискусије. Цела готовина осигурања 
радника износи иормалпо 30—50 милијона динара. 

Исма сумње, да су социјални терети осетљн- 
в.и. Међутим у једпој примитивној и ратом изну- 
ревиој земљи и овп терети нису довољни за ле- 
чењс тешких социјалних болести. Поготово мо- 
рају ови терстп бити тешки, ако се зна, да др- 
жава са најбољом вољом ne може вите да одвоји 
од 240.000.000 динара. За рсшавате својих соци- 
јалних и здравствених проблема заједно са инва- 
лидским пензијама. Нећу да повлачим упоређење 
са социјалним буџетима миого мањих држава. Ja 
хоКу само да папоменем, да се за иезапослепе 
раднике предвиђа у буџсту 130.000 динара и за 
рспагрирање псељспика 400.000 дипара. To je ма- 
ло, то je мпого премало. У таковој снтуацпји ис 

може Мппистарство друго да ради, псго да спа- 
сава najBinne државне интересе оптерећењем са- 
мпх интересената, радника, послодаваца, исеље- 
ника и тд. У ncKiiM питањима, као na np. у пита- 
њима заштите деце, мораћу и надаље да апели- 
рам na јавпу добротворност и ако je спасавање 
будућих генерација здравствено и морално, бсз 
сумње највиши постулат дужности чувања народпс 
6y;iyliIIOCTH. 

■Иптервепција у свим друштветга споровпма 
je незахвалан посао. Средња линија компро- 
Miic, као логична консеквенција, незадовољава nn- 
кога. Таква јсдпа псблагодарпа али ипак нужна мс- 
ра 6iilic интервенција државе no пптсреспом су- 
кобу између станара и кућевласника. Неопходпо 
je потребно обезбедити државним службеницима, 
радницима, малим трговцима и занатлијама станове 
и локалс no cnomibiiBiiM цепама. Ово пптап.е je у 
Југославијн тнм компликоваппје, mro у главним 
центрима, који пате од стапбепе кризе, зграде нису 
већ амортизоване и отплаћене. Вслпки део грађе- 
r.nna подигнут je после рата, често без капитала и 
под најнеповољнијим условима, знатним деломзај- 
мовима са високом каматном стопом. Kpajna оба- 
зршшст je у том погледу потребна a то тим више, 
mro су прилике у појединим местима дпјаметралпо 
опречне. Биће дакле упутно прописати оквирни 
закон, са овлашћењима, како би поједине бано- 
випе могле да cn скроје станбене iipoimcc према 
локалним приликама и потребама и да се нађе 
ефикасна заштита станара са што мањом употре- 
бом апарата државне власти. 

У погледу осталог законодавног рада подруч- 
пог ми Министарства, стојпм na становишту, да 
се допосе само закони којп су неопходно потребни 
и ла OBU закони буду кратки језгровити и јасни. 
Хипертрофија законских норми велика je мана na- 
mer времена и доводи администрацију ад абсур- 
дум -- до немогућности познавања законских про- 
писа од стране извршне власти. Овако стварамо 
pijane чиновнике, a познато je, да добри чпповпи- 
ци стварају и са рђавим законима добру админи- 
страцију. Зато сматрам да ne треба допоспти повс 
закопе, где већ такви постоје — већ да се новели- 
рају, ако су се у пракси показали недовољнима. 
Јер noBii закони значе за хиљаде и за милионе ли- 
ца губитак скупоценог времена за њихово попов- 
no проучавап.е n стварају псспоразуме n нетач- 
na тумачсња - - a тиме за дуге године правну ne- 
сигурност. Pa/m тога помишљам само na новели- 
pan.e Закона o осигурању радника, Уредбе o по- 
средовању рада, Закона o исељавању, како ne би 
ресор социјалне политике створпо непотребне за- 
буне у администрацији. У колико hy бити приси- 
љеи, да у пеким питањима, као na пример у пи- 
тап.у помораца, предложим нове законске предло- 
ге, nacTojaliv да закон буде што више лапидаран, 
сажет п кратак. — 

Нова буџетска година значиће за мој рссор 
годину тешког искушења. Са недовољним апаратом 
n ca иедоволЈппм сретствима изгледамо готово не- 
наоружани за борбу са привре-дном кризом. Само 
ако he јавпост добровољиом сарадњом n жртвама 
оспгуратп држави несебичну помоћ, одолећемо тс- 
niKOM судару, који сад очекујемо готово голоруки. 
Бпћу  срстап,  a ко  садашша  neepeha  iipdljc  мимо 
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кризе    и   да   Кс 
ститом     иптсрссу 
Са       ШТО       BChllM 
чају    неће    бити 

нас бсз већег зла, a 6iiliy још срећнији, ако he 
нскуство садашњице упутити нас да се благовре- 
иено спремимо за слична искушења са што бољим 
ii сигурниЈИМ превентивним мерама. У тим мерама 
мораће да иду рад и капитал руку под руку. Криза 
пезапослспости може сс лечити јсдиио јаким крс- 
дитнма за помагање здраве индустрије и јавним 
радовима, који могу na та.ј пачии да радницима о- 
безбеде ухлебље и рад. "Давања помоКп треба иа- 
рочито код нас, у зсмљи наупера и просијака, из- 
бсгавати. Али за такав вскопотсзаи рад потребни 
су велики капитали. Зато су радници и послодавци 
дужпи да спремају за такве случајеве благовре- 
Mciic резсрве, које би пм даиас моглс обсзбсдити 
рад -ii опстанак, a не да у до'ба просперитета откла- 
њају социјалне терете. Сматрам, да he и ппду- 
стрија, заиатство и трговииа увидстп да Je псоп- 
ходно створити кроз фоидовс за псзапослепост 
причуве за помоћ привреди за случај привредне 

бити за то у њиховом вла- 
да овс фопдове дотирају 
приносима. У таквом слу- 
вишс потребно да се за 

iioMoK незапосленим радницима мора у последњем 
часу, у момситу непосредне опасиости тражитн 
спас у амандманима финансијског закоиа. 

Исто тако сматрам ,да су исопходпо потребне 
прсвентнвне мере за лечење псриодичких криза 
пасивних крајева. Ове годиис држава je под иај- 
тсжим околностима морала да обсзбсди бесплатну 
храну готово свима бановинама. За тс крајсвс дато 
je у првој квоти: За Љубљану 0 вагона пшенице, 
за Загрсб 80 вагопа, за Ваљалуку 107 вагопа, за 
Сплит 223 вагона заЦстиње 340 вагопа, за Сара- 
jeiso 0, за Иови 'Сад 0, за Ииш 0 и за "Скопље 0, 
укуппо у првој квоти издато je 750 вагона пше- 
нице. 

У другој квоти издато je у вагопима пшенице: 
Љубљани 20, Загребу 80, Бања Луци 70, Сплиту 
150, Цетињу 100, Сарајеву 44, Новом Саду 6, 
Нишу 15, и Скопљу 15. Према томс у другој 
квота издато je свега 500 вагона пшепнце. 

У трећој квоти издато je укупно 255 вагопа 
ашенице и то свеТЗања Луци. 

У четвртбј квоти раздат je кукуруз и то следе- 
F.iiM местимау« вагоиима:'Љубл.аиа 20, Загребу 80, 
Бања Луци 125, Сплиту 85, Цстип.у 130, Сарајсву 
60, Moi!QM Саду 20, Нишу 40, Скопљу 25 И остало 
je 15 вагопа резерве који he ее уиотребити за пај- 
пхтнију потребу. Укупио издато je у четвртој 
квоти 600 вагопа кукуруза. 

Оспм тога раздавапа je помоћ Црвеиог крста у 
људској и еточпој храпи, и ona je раздавана после 
ве1.11м'мест11ма овако: Љубљана mije добила шшгга, 
Загребу 49,35 вагопа људскс храпе и 17 вагопа 
сточне, Бања Луци 72,8 људске, 4 сточпе; Сплиту 
78,5 л>удске 2 вагона сточие, Цетињу 114 вагоиа 
људске, 17 вагона сточне; Сарајево 25,5 вагопа 
људске, 1 вагои еточпс; Новом Саду 3 вагоиа само 
људске хране, Mmiiv 1 вагои људске хране и 
Скопљу 1,3 вагона људске хране. Прсма томе 
noMoli Црвеног крста износила je 315,45 вагона, 
људске храпе и 30 вагопа сточие храпе. 

Држава je одобрила укуппо: 1505 вагоиа rmie- 
нице и 600 вагоиа кукуруза или 2105 вагона л.уд- 
екс храие, које je распоредила: ЉублкШа 40, За- 

греб 240, Бања Лука 557, Сплит 458, Цстнљс 570, 
Сарајево 104, Нови Сад 26, Нпш 55 и Скопље 40, a 
15 вагопа остаје у резерви. Уједно са Цриепим 
крстом издато je људскс храпе: Љубљани 40, За- 
грсбу 289,35, Бања Луци 629,8, Сплнту 566.5 Ц„. 
тињу 684, Сарајеву 129,5, Новом Саду 29, Mnmv 
56, Скопљу 41,3 илп укуппо 2450,45 вагопа људске 
храие. Са сточпом храном нздато je 30 вагона више 
дакле 2480,45 вагопа људске п сточне хране. По- 
ред тога одобрила je и војска и Мпииетарство no- 
љопривреде извесне квантуме сточне хране за no- 
једине iiaciiBiie крајеве 

Осим тога са стране Црвеног Крста дато je за 
исхрапу стоке, a и министарство пољопривреде за 
исхрану стоке одобрило je кредит од 3 милиона 
дпиара. Поред тога дате су п упутипце, као што 
су и бановине дале миого. Поред ове "бесплатне 
хране у пшеници и кукурузу држава je дала и 
упутпице. Te упутпице су одобрене овако: Лзу- 
бљаиа 379 бесплатпих, a 200 упола цсие; Загрсб 
1188 бесплатних, 85 упола цене; Бања Лука 350 
бесплатпих a '45 упола цеие; Сплит 1005 бесплат- 
ппх a 75 упола цене; ТДегање'717 бесилатиих a 
30 упола цсис; Сарајево 650 бесплатннх, a 521 у- 
иола цеис; Нови Сад 368 бесплатних, a 35 упола 
цене; Ииш 301 бесплатно, a 20 упола цене; Скопље 
260 бесплатиих, a 10 упола цсно; Црвеном Крсту 
653; Призаду 2505, - ■ укупно упутница бесплат- 
иих 8386, a упола цеие 1021. 

Господо, "ja мислим да je држава у врсмсну 
овог тешког економског и финансијског стања у- 
чинила мпого више него што би то ико могао оче- 
кивати. Разуме сс да их има много који мислс да 
je то UčKU фопд за привредне радове и да држава 
располаже са крсдптпма за привредне радове, али 
ja морам учииитп коистатацију да то mije никакав 
фонд, за привредие радовс ,Beh je то дато у овим 
тсшкпм прпликама из разлога да се ne приговори, 
како се држава ne'opmie за спромапшс крајсвс и 
да се ие приговори да je неко умро од гладп у 
iiamoj држави. Ja могу тврдити да'је најпотребније 
учињено. Разуме се да та noMĆh mije доволта, 
алишпак дато je више него mro се то могло оче- 
кнвати. Ja вас могу увернти да сам ja тражио више 
nero шт осам добпо, али због фипапсиски тешког 
положаја ппје се могло више добити. 

Проблем хиперпопулације села je један од 
иајважпији проблема соцнЈалне политике и њему 
he моје министаство мррати да посвети нарочиту 
брпгу у вези еа рационализацијом пол>опривреде, 
колопизацијом и коптипеталпом и прекоморском 
емиграцијом. Mu ове проблеме писмо још научио 
mi иачелп. Buhe задатак једног социјалног науч- 
мог ипститута да прикупп потребпи етатпстички 
материјал за решење овог проблема. За овај рад 
треба године систематских и стрпљивих студија 
у сарадп.п са хигијепским заводима, који еу до 
сада Beh далп одличне резултатс na пол.у хиги- 
јенског пепптпвап.а земље, али тај посао треба 
ипак једном отпочети. 

Ja нисам био, na жалост, присутан, али сам 
читао да сс овде, за време начелне дсбате, много 
нападао досадањи рад Министарства социјалне по- 
литике са стране једног г. сепатора. Мспе je то 
пребацивање мпого заболсло, ма да ja нисам тада 
био  Мшшстар   соцмјалпе   полптике,   али   всК  no 
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дужности cnojoj морам да браиим рад и својих 
прстходиика. Како рскох, то прсбацивап^с заболело 
ме je, што зиачи да ову одбрану впло радо ири- 
мам, јер ja сам уверен да je то Мшшстарство мно- 
ro учииило, иарочито кад се има па уму да му 
иијс стајало na  расположењу довољпо сретстава. 

Ha пољу хигијене извршен je значајан рад 
сретствима државе и помо1\11ма примљеним однпо- 
странства, у првом реду од Рокфелерове фунда- 
ције. Са срстствима Рокфелсрове фундације no- 
дигнута je школа иародног здравља у Загребу, с 
ocuoBini.M залатком: да усавршава лекаре у пита- 
њима хигијене, да их спрема за ту службу п да 
uplini хигијенску пропаганду у селима. Санитет- 
ско-техничко олсл^ење изра1јујс стаидард-плаповс 
за хигијенске објекте у селима и изводи их. Оде- 
л^ење за цепива и серуме произврди ове важне 
продукте sa спрсчавањс и лечење заразних боле- 
сти за целу земљу, a особито за потрсбе војскс. 
Производи су тако лоброг квалитета, да их и иио- 
страиство купујс. Исто одељење изоађује цепива 
n серуме за болести животиња и дајс их уз цену 
коштања сељацимај mro je од огромпог значаја 
за yiianpeljeibe сточарства. Школа се нздржава naj- 
већим делом од својих прихода, a у накраће врсмс 
издржаваће се потпупо пз тих прихода. Фупда- 
ција je одобрила за 4—5 година noMohn за усавр- 
шавање стручљака за решава1ве привредппх nii- 
тања у везп са здравствепим. Тако he фуидацпја 
датн прилике да се велики број наших ветери- 
иара, агропома и социолога сирсми за тај дсо рада 
na селу, јер без привредне обпове ne може бити 
ни здравствене обнове. Почетак сарадње пада у 
годину 1923, кад су претставници фундације посе- 
тпли нашу земљу. Фуидација помаже само превеи- 
тивну и социјалну медицину. Стипендије су се да- 
вале лекарима, ветеринарима, санитетским I!II>KIIII>C- 
рима п нудиљама, и то на страни за усавршавање у 
струци. BcliiiiiacTiinciLiiiCTavn^'liCiia је\т CcB-'piiy А- 
мсрику, Енглеску, Немачку и Данску. До сада je 
овакве стипспдијс добило 46 лица. ДомаИе Стипен- 
днје даваис су лекарима, ветеринарима, инжиње- 
рима за усавршавање у служби у хигијенској стру- 
ци. Ову iioMoh je до сала уживало 120 лица. Спсци- 
јалне стипеилије добивали су статистпчари за рад 
na  медицинској  статпстпцп  код  куће. 

Поред тога je фундација помогла: ypeljeiiie 
централног хигијенског завола, осппвање домова 
паролпог здравл>а и здравствеппх станица у Boemi, 
Херцеговини и у Јужној Собији; издржавање n 
и ypeljcibe школе пудиља у Београду u у Загребу* 
пабавку паучппх књига у хпгијепскпм заводима у 
Бсограду и у Скопљу, иабавку специјалних ма- 
шина за медицииску статистику у Цептралном хи- 
гијенском заводу, путне трошкове рсфереиту за 
пудпље при Мипистарству, сталне стипепдијс дво- 
јици директора хигијенских завода сваке године 
за путовање и усавршаваиЈС na страни, сарадња 
са медицинским факултетом радп практичног обра- 
зовања студепата медпцппе за хигијенски рад no 
селима, сталпо испитивање и сузбпјање иаларије 
у Јужној Србији. 

Помоћ, коју je дала фуидација iianioj земљн, 
износп 40 милиопа дипара. Велику благодарпост 
дугује nama земља onoj фупдацпји, којч je пашу 
земљу у свом пастојаљу за напретком тако обпл- 

no помогла. Алп, nama земља може да прпмп са 
задовољством к знању признање за nam рад, које 
изрпче сама фундација. Претставник фундације из- 
janno MU je: да je: ca добивеним новцем учињено 
mime псго IHTO če je очекивало, и ла je повац упо- 
требљен заиста правилно и у корпспс сврхе, mro 
произлази n из обрачуна и признаница, које чува 
фундација у Паризу, 

Рад je контролисан ne само у погледу издатака 
Beli n погледу извршених радова. Дапас сматра 
фундација .да je главни посао запршеп и завршен 
na начин, да може служити за углед другим др- 
жавама. Др. Штампар, који je руководио посло- 
впма око хигијенског дизања народа у Југославијп 
п стварања хигијенских устапова, уложио je своје 
силе, да фундација n даље потпомаже нашу Кра- 
Л>€ВИНу, како би ona постала цсптар ХИГИЈенсКОГ 
рада n расадник хигијенске културе na Балкану. 

Овај озбиљан научни рад наишао je na опште 
npnanaibe у инострапству што je најбоље доказано 
тиме, да пиострапп лекари долазе у нашу земљу na 
проучавање наше »игијенске службе, и да je хпги- 
јспгка секција Друштва народа ангажовала ди- 
ректора name школе народног здравља na две 
године да извршп реорганизацију хигијенске слу- 
ж;бе у Kimu. 

Господо ,разуме се да обично "бива у животу 
када "je ncKii пбјгдинац нарочито загрејан за неку 
идеју, /ta он поштује ту идеју и постаје no мало 
фанатичар. Господо, поготову ми полптичари бив- 
nm ciirvpno смо то на па.ма сампма осетилп. Ако 
волпш један програм, ако га поштујеш, ne можеш 
другојачс да ra opaiiiim, него фанатично.Тако исто 
ja мислим n држим то o г. Штампару. Он je прет- 
ciaiuiiiK превентивне медецине, n као такав загре- 
јан je за ту добру ствар, постао je све фанатич- 
imjii и фанатичнији у своме послу и својој струци, 
na je сасвим пппродпо да je бпо онда мало омрз- 
пут код онс другс медецине, да га omi, прстстав- 
miun куративне медецине, мало замрзну. (Веселост 
у салиГ) Ja сам истина лаик, али, могу вам pelm, 
да "je и једпа и друга струка потребна, да 'je то 
тако као код човека руке, да несме да занемарп 
леву ако ради много десном. Ja сам нагласио да 
ne треба да буде даљс свађе ,него да сс покуша 
као n у прлитици, златна средина, да се нађе 
хармонија, сматрајући са своје стране да je iin- 
требна п куративна и превентивна медецина. 

У недељу мене je посетио др. Калос, амерички 
заступпик Рок(|)елсропе фундације за нашу земљу, 
Вугарску и Турску. 

Мени je било мало чудно када je дошао стран 
човек који je пратпо и назрео рад једпог namer 
човска, KOJ'II je говорио ca похвалом o томе раду, 
ма да ncKii imuni људи томс човеку замсрају. 
Meim je било мало тешко да мп name људе пот- 
цењујемо, a да их странци цене. Напомспуо ми 
je да je г. Штампар u онда, када су га namn пос- 
слали у иностранство .показао се велики човек. 
On je онда молио поново Рокфелерову фундаци- 
j\r да помогпе namoj зем.м! п да нам се прискочи 
баш у теткпм данима. Ja морам то овде да коп- 
статујем, јер je мени тешко кад сс удара no јед- 
пом раднику ,na макар бпо и мало фанатик у сво- 
ме послу. 
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Жалим ,да ис MOIJ поднети Ссиату програм 
радова које би подручно Министарство требало 
у идуКој годиии да изврши и којима сс јсдппо мо- 
гу радикално решавати социјални проблеми. Врло 
мало моћи he се учинити за ypcl)Cibc болничког 
питања. Питаше станова .нарочито чиновничких 
и радпичких станова .ocrahc ii даљс персшено. 
Само у неким местима у Новом Саду, у Сплиту, у 
Загребу, у Љубљан«, у Бањој Луци, моћи lic се 
приступити решавању питања радничких склони- 
mra. 

Жалим, да ипсл.м имао учешћа у изради бу- 
џета, који сам затекао готов и који сам морао 
као таквог - isch смањеног примити. Буџет јед- 
пог Министарства ,који je ca нском пасијом ре- 
дуциран кроз 12 година наше државне егзистен- 
ције, a доживео у Финансијском одбору Народие 
скупштиис још једно смањење, тако да je све- 
ден иа цслих 160 милпона динара, не можс дал>е 
да се смањује. 

Сматрам, C тога ,да га пс трсба впшс брапити 
и да могу мириом савешћу ,као могуКи минимум, 
препоручити ia господи сепаторнма, да га прпмс 
бсз промепс. (Вурпо одобравање и узвици: Жи- 
вео!). 

Претседник Др. Анте Павел;!!!: Пре мо 
што отворим претрсс дозволите ми да учиним је- 
дио саопштење. Одбор који je проучавао закон- 
ски предлог o промету пшенице поднео je Скуп- 
штиии свој извештај. Овај lie се нзвешгај штам- 
пати, и доставити господи сеиаторима и ставитп 
na дневни ред кад Сеиат то одлучи. 

Отварам претрес o буџету пасхода Министар- 
ства Социјалне Политикс и народног здравља, и 
молпм i. сеиатора IJaii.amma да пзволи узетн реч. 

Јово Бањанш!: l"ociio;i,o сепаторп ,код буџе- 
та Министарства социјалпе политикс расходи др- 
жавне администрације смањени су за ii,iyliy буџстску 
годпну за 66,347.141 дипар, a за установе смаље- 
ни су издатци за 10,665,811 динара, - у свему 
je смањено 77,012.950 дииара. ГОСПОДО ,у доба 
штедње у коме жпвимо, имала би управа фун- 
кција Мипистарства Соц. Политике да буде најја- 
ча. Кроз буџет државни, кроз све самоуправне 
буџетс u бановске и општинске спроведена je 
ригурозна штедња. Me само у буџету државном 
иего и у свима самоуправним буџетима Мини- 
старство финансија брисало je готово све што je 
личило na инвестициЈу. И, господо, природно je да 
у овакој тешкој Ki)ii3ii која влада у јавиој и iipn- 
ватној привреди и кад се обустављају све шше- 
СТИЦИЈе, прпродио je даби управоу томс часу фуи- 
кција Мпи. Соц. Политике морала бити нјјача. 
Mecro тога Мпи. Соц. ПоЛитике иде у ред опих 
Мииистарства која су дожииела највећу рестрикцп- 
ју ^вога буџета. Менп изгледа да се у саставља- 
љу овога буџета од г. Министра очекпвало неко 
чудотворство ,а ja сумњам, ма да бих желео, ако 
може да буде ,али сумњам да l.c г. Мииистар 
бити чудотворац. Колико сс чудотворство од љега 
очекивало ,ја l.y показати само на "једпој малој 
ставки, где се r. Мипистру оставља дотација за 
издавање стручних публикација у изиосу од 10.000 
динара. Ja сам збиља радознао na те стручне. пу- 
бликацпје које he r. Мииистар моћи да изда. Мо- 

жда he Mohu да штампа молитве које he послатп 
у пасивпе крајсве да се моле Богу да нх сачува 
од глади. 

Господо ,ја hy се у своме говору у главном ба- 
вити питањем незамослепостп радсиика. Мииистар- 
ство Соц. Политике сазвало je једпу аикету uo- 
слодаваца, радипка н стручњака, која себавила пи- 
тањем незапослености и та je анкета радила 15 
ii 16 јануара под врло тактичким во1')Ством г. Је- 
ремића. Ha овој апкети, уза све исвоље у којима 
жиипмо, могла се опазити једпа утешпа појава, 
да су и претставиици радника и претставиици по- 
слодаваца говорпли o потреби солидарности у ре- 
шавању свих социјалних питања. 

Господо, ja иоиавдам ,то je утешпа поја- 
ва кад се од страпе претставпика радника чују 
речи o потреби солидарности. 

И ту појаву ,тај психолошки момепат треба- 
ло би ухватитн, Мнн. соц. пол. требало би да у то- 
ме психолошком моменту пастоји, да многа спор- 
па питања између радиика и послодаваца реши. 

Ha овој анкети, господо .пајвпше се опажало и 
са страие послодаваца и ca страпе радпика вели- 
ко пеповерсње према бурзама рада. 'Како зпате, 
господо, бурзе рада основаие су no закоиу o за- 
штпти радника од 28 фебруара 1922 годпне п no 
уредби o оргапизацпји и посредоваљу рада од 
26 новембра 1927 годпне. И на овој анкети видс- 
ло се, да ни радници ни послодавцп немају ни- 
какио повереље у бурзе рада. Ja иисам упућен и 
ис зпам какав je томе узрок, коистатујем само чи- 
и.сппцу. Ha тој аикети се утврдило ,да сс пи по- 
слодавци ne обраћају na бурзе рада ,да тамо траже 
радну спагу.пптп квалпфпковапп радппцп преко 
берзе рада траже зараду. Ja ne зпам где je томе уз- 
рок, али П011авл.ам да бп овај пспхолошкп момепат, 
где су и послодавци и радппцп припраВни да у солп- 
дарпости реше своја социјална пптаља, требало 
искористити n потражпти узроке n пастојатп, да 
се ово питање берзе рада рсши. Ja ne зиам, го- 
сподо, јелп томе узрок у организацији бурза pa- 
да или у спстему ibiixoBor пословања или je може 
бити превелик бирократизам крив, што one не- 
мају успеха, илп, може бптп, и Bolje сипдпкалппх 
радничких организација пастоје да ослабе ауто- 
ритет бурза рад. Ja мпслпм да he ово последље 
oiini једап велики разлог, алп je неповерење ту, 
и то неповерење треба да се уклопп у иитересу pa- 
д;1, и у Иштересу послодаваца и радпика. A да бурзе 
рада, господо, ne функционирају потпуио како 
треба, доказ je чињеппца, најосетЉИВИЈа И пај- 
тежа у овоме питашу, да мп псмамо тачпе ста- 
тистике o броју пезапосленпх радника у Југосла- 
Biijn и бројеви се страховито разлнкују опи,^ којс 
дају радници и omi, које дају послодавци и бурзе 
рада и уред за осигурање.  Према тврдњи  прет- 
ставника уреда за осигурање рад са ми имамо 
око 30.000 квалификованих радника незапослених 
данас. Толико je na пме мање радника уведено 
у оспгураље. Ha овој анкети претставници рад- 
ништва тврдплп су, да тпх псзапослсппх радника 
има   код   nac   око   200.000,   a,   господо   сенатори, 
- ja сам то добио, a мпслим да су и с B:I jipj r.i дсби m, 

— разаслат je јсдап мемоар уједпњених раднич- 
ких синдиката Југославије n главног секретарија- 
та  радппчких  комора, у  коме  сс  тврдн   ,да   пма 
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182.124 незапослених радника. Ja, господо, ис- 
рујем, да су овс бројкс од 180.000 и од 200.000 
нешто прстерапс, и да hc ту бпти сигурно урачу- 
нати ii ссзопски радници и служинчаД, која сс не 
можс сматратп квалификованим индустријским рад- 
ницима. Алп, господо, ако имаде код иас и 30.000 
квалификованих радника без посла, онда je то за 
нас иеК јсдаи велики проблем. И ja се не могу сло- 
жпти с oiiiiM, mro je овде речено, ако се не ва- 
рам са стране господина Франгеша, да то пита- 
ње псзапослсиих радника није код пас тако теш- 
ко .Господо, то ис стоји, јср иисмо ми вслика ин- 
дустрпјска држава или уопште велика држава, да 
бисмо могли имати милијоне незапослених рад- 
ника. Читава nama држава je мала и наша пиду- 
стрија je JOHI мања иего ли држава, и 30.000 ква- 
лификованих радника, који су остали изван ин- 
/^стријске продукције, много je и то значи да 
je ударспо у темељ цслог система наше индустриј- 
ске производње. 

И господо, то што je ових 30.000.— динара не- 
запослених радпика постало за пас проблсм, дока- 
зује, колико je пепромишљепо и иссмотрепо, ка- 
да се у Народпој скунштиии толико паглашавало, 
како читаве гране пашс индустрије треба уништи- 
ти, ие мислећи да би се na тај начин још више 
noBehao број незапослспих и присилило Miiim- 
старство социјалне Политике, и држава и бано- 
вппе, и општипе да се брину за ове незапослене љу- 
де. Први би задатак био, и прва би потреба била, 
да се настојп добити што тачиија статистика o 
незапосленим" јрадницима, јер се тек на оспопу тс 
статистике o нсзапослсиим радницима може про- 
вести један систематски рад и може се учинити ono 
што je потребнб, да се ова бсда уклони. 

Али кад je всИ ових 30.000 незапослепих рад- 
пика који су нам остали од прошле године, једап 
проблсм за пас, и кад се сада обустављају све ии- 
ветиције, a видимо, да беда пе попушта. Mu го- 
сподо, морамо рачунати да he број незапослених 
радпика битп у iiamoj држави још веКи, и зато 
очекујсм, да he први ванредни кредити, који се 
буду одобраиали у овом Народпом претставништву 
требати да буду кредити, одобрепи за Мипистар- 
ство социјалие политике  (Одобравање). 

Господин Министар у певољи што ne може 
у буџету nalili покрипе за иомоћ за сузбијање 
иезапослеиости и помоћ иезапослиеим радницима, 
морао се у финансијском закопу утеКи јсдиој ус- 
танови, по којој послодавци и радници имају пла- 
liaTii двострукн недсљпи прирез од 3,6'Vo na једну 
дневну осигурапу надницу у смислу Закона o оси- 
ociirypaii.y радиика. 

Господо, то je принос који дају послодавци 
и радници. To иијс принос, који даје држава. И 
од послодаваца, и од радпика мора се тражити, 
да сарађују na овоме осигурању, али се ни од 
и.пх пе може тражитп све. И држава, господо, 
н баповиис п oiiiirniiie дужие су заједио с њима 
да сарађују, јер ово није проблем само оних по- 
слодавацап радника, всК je — може се pehu сло- 
бодпо — и проблем државпи. 

Можда би стајала ona тсза, др. Франгеша, 
да ово mije тако тежак ироблем, кад бп тај број 
тих најмање рецимо 30.000 незапослених радника 
био  јсдпако   подсл.сп   па   цслу   државу.   Алп,   го- 

сподо, тај број пајтеже притпскујс само неколико 
места, и у томе лежи његова тсжииа. Ти пезапосле- 
ни радници су, господо, у средиштима нашег на- 
циопалиог живота, у средиштима иаше индустри- 
je и name привреде. И кад у оваковом једпом ме- 
сту, a Mii пмамо, господо, доста великих градова 
— има пет до шест хиљада незапослених радни- 
ка, опда je то врло озбпљап проблем, o коме се 
мора озбшвпо мислити. A, господо, овп градови 
осим тога имају jom u других бедника, за које 
се без обзира na незапосленост, морају сталпо бри- 
пути. Ja вам овдс морам казати, да например 
град Загреб у картотеци социјалне скрби има no- 
inicano шест хиљада породица, за које се стално 
социјална помоћ града Загреба мора бринути. 11 
кад уз овс беднике дођепетдо шест хиљада неза- 
послених радника, онда за један град од 180.000 
душа то je један озбпљап проблем. 

Ja сам спомепуо Загрсб, јер у овим запап- 
miM крајевима, који нду увек у ред најпасивнијих 
крајева, особито кад насгане овако неродна годи- 
на кад до1јУ такви тешки дапп, у тим крајевт,мп 
ne само тто у градовпма има пезапослеппх рад- 
ника, него се гладује и иначе. Читави крајеви 
гладују, господо, и то je једап проблем, којп захва- 
та огромпе просторе iiclme државе. 

Ту су милиони иарода којп je тангиран овом 
бедом; n ту су стотппе хпљада дсцс која трс^,, 
да се одгајају, и кад та деца у својој пајнежппЈсј 
младости остану недохрањенаЈ онда неће мо1т да 
дају једанпут генерацију здраву моралпо, духовно 
и физички. И na ту децу треба да се мисли naj- 
Biime npn томе, кад треба помагати пезапослепс 
раднике и ове пасивпс крајсве. Господо, na апкети 
која je одржапа у Мпппстарстве просвете, паба- 
чепо je ca страпе иретставппка Радничког осигу- 
рања, како би сада бпло потребпо да се уведе оси- 
гурањезаслучај пзпсмоглостн.старости n смртии 
незапослености. Г. Министар социјалне политике; 
палазеКи се са овако малим буџетому тетком поло- 
жају, осигурао je у Финансијском закону параграф 
52' овлашЈ^те да у изузетпо од iipoimca лругог 
става параграфа 209. Закона o осигурању радника 
може за upoBoljeme осигурања у случају изнемо- 
глостп, старости и смрти одредити каснији рок. 
Закон o осигурању радника у параграфу 209 ка- 
же - - a то je закон од 14 маја 1922 годипс — 
дасеосигурањеу случају изнемоглости старостии 
смрти може спровести кад тр одреди Мшшстарски 
савет, a пајкасппје до 1. јула 1925. Taj je рок иро- 
пуштен, и 1929 г. дато je опет Министру соЦидалне 
политике овлашћење да се ово осигурање има ос- 
тавитИ за каснији pok. У овај Фппапспјскп закон no- 
иово јеупето тоовлашКеље Министру да се то оси- 
гурање може одложптп. Ja мислим да бн осигура- 
me против изнемоглости и старостн могло помоћи 
уклаЈвату пезапосленостн, јер нарочито старија 
цредузећа сигурно пмају добар број радника изне- 
моглпх и старих, које omi, из обзира иа њих, Шт 
моглих п старих, које они, из обзира na њих, што 
су у том предузску толпке годппс радили, ne могу 
да отпусте. Кад бн omi бнлп оснгурапи за случај 
изпемоглостп и старости, omi би се уклоппли и па- 
правили би места млађим радпицпма. Ja сам none- 
niTO ynyLeii у комупалпе послове града Загреба, и 
знам да град Загреб сам има 100—200 радпика којс 
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држи само зато да их не мора пребацити ua тег 
рет социјалпс помоћи; и кад псмају осигурања, 
град их држи тск зато да и.ч ne отпусти. Л кад 
on се omi уклоншш, уклопили би сс кад би билк 
осигурани, могли би да добију упослења млађи 
радници. Како су сретства градског буџета ограни- 
чена, наравно, да сс уз one прилике пс могу постав- 
љати nomi радници. Ja мислпм, господо, да оио пи- 
тање осигураља у случају изнемоглости и старо- 
сти ne би трсбало сувише одлагати. /lpyra je ствар 
innan.e осигурања за случај незапослености. To je 
питање од велике осетљивости и ja мислим, да се 
данас ne може пристугштп осигурању против не- 
запослености. Постојала je незапосленост радни- 
ника у иНдустријским предузећима и upe рата. Пп." 
стојала je n брига за незапосленост радника na пр. 
мер у Великој Британији и Немачкој где су већ 
1911 године допелп Закрн o осигурању пезаиослс- 
них радника. 

Али, онда je, господо, та незапосленост према 
просперитету којп je тамо владао у индустријн 
n у држави, била минимална n онда сс и лако MO- 
MO приступити осигурању за случај псзапослс- 
ности, јер се знало да тај терет незапослености 
ne може за једну овакву индустрију и оваку држа- 
ву бити тежак. За пормалпе прилике TO je бпло 
могуће, за прилике када су могли да се саберу 
фондови којп су давали срества за осигурање рад- 
ника. To осигуравање почињати у доба најтеже 
кризе, када су BCII десетине хиљада радника na 
улици, када сс од тпх радпика никакав npniioc ne 
може очекивати за осигурање - - почињати у то- 
ме часу осигурање противу незапо.слености, то би 
значило читав тај терет оспгурап.а бацити na др- 
жавни буџет, a то држава у овом часу mije кадра 
да подпесе. У овоме часу мора се тим радницима no 
магати како се може, и морају се отварати Moryh- 
nocTii рада n мора сс оппма којп пемају pa,,a 
дати noMoliii да живе n да ne умиру од глади, али 
самом осигурању радника у овом критичном часу 
ис можс се приступити. Господо, чак n случај 
држава всликих n јаких и врло моћних, које су 
имале моћну индустрију n увеле jom upe рата 
осигурање радника и које су доживсле велико и 
тешко искуство са осигурањемрадника противуне- 
запослености, као mro су na пример Немачка и Ве- 
лика Британија, одвратиће нас да ми ne уводимо 
у oiiOM часу' осигурање иротпв незапослености. 
Велика Британија имала je осигурање радппка про- 
тив незапослености 1911 године, али када су no- 
следњих годипа дотлп милиони незапослених pa- 
дника, онда смо видели да je тај систем исзапослс- 
nocTii довсо Moliiiy Британију готово до финанси- 
ске катастрофе. Ни пемачка mije боље прошла. 
Kao што знате у Немачкој je брига за незапо^е- 
ne раднике подељена у три катогорије: у првој je 
осигурање незапослених за које сс брине :!aisoF за 
целу државу; у другу категорију долазн по„ага- 
ље у доба кризе, a у трећу категорију долазе omi 
којп су пали na терет социјалне помоКп општина. 
И данас када има преко пет милиона незапосле- 
них радника у Немачкој, показује ее да je највећи 
терет тога оспгурап.а пао na општппе, парочито 
na општине великих индустријских градова. jcp 
у ирвој категорији остају данас радници na терст 
оспгурап.а за псзапослсие двадесет педеља, у дру- 

roj катсгорији остају 36 педсља, a послс тога TIpc- 
дају се соцпјалпом старању градских општина, та- 
ко да je дошло дотле, да су na пример 1931 год. nn- 
индустријски немачки градови морали платитп је- 
дну милијарду и сто хиљада милиопа марака 0а 
ове раднике којп су палп na тсрет соцпјалпог na- 
pama. И како с}^ велпкп градови њемачки дошли 
били готово до финансцјског слома, морала je др- 

.жава са неких 300 милиона марака кредитима да 
их noMorne n да их извуче из финансијске npo- 
nacTii. 

Кад овако пскуство имамо са осигурањем npo- 
тив пезапослсности у државама индустријским и 
MOI.IIHM, оида je тај проблем и сувпше осетл.ив, a 
да on се њему могло олако приступити. 

Господо, рскао сам већ да je потребпа брига за 
пезапослепс раднике, док им се ne буде могао nal.n 
посао. Алп бп право бпло да се радпицнма naljc 
посла, jcp omi ne требају милости. Само mi држава, 
ни бановине, mi отитине ne могу дапас датп мпо- 
ro тих послова, јер je кроз свс буџсте спроведен 
fiicTcM пајстрожпје штедње. Ради тога бп требало 
no момс мшил^епоу уклонити све могуће препрекс 
које стоје на путу томе да развој и радиности 
даде mro Bimie запослепостп радницима. A ja ћу 
овде бити слободап, да упозорим г. Мпппстра na 
устапове у пекпм законима, који до душе нису 
под његовим ресором, na установе које спречава- 
ју да развој радипости можс дати радпицима посла. 

Један je од тих закона nam нови грађевински 
закон, закон модеран и добар за пормалпс прили- 
ке, али пма устапова којс за овако тешка време- 
na спречавају могућност радиности. § 8. тога за- 
копа одређује рокове колпко регулаторни плап 
једног града мора да буде изложен и каква све 
процедура мора да npolje да се може приступити 
рад^' na оспову тога регулаторпог плана. Tn су 
роковп пормалпо 8 месецп. За гепералпи регу- 
латорпп плап једнога града потпуно оправдана ме- 
pa, j ep ту има толпко разних интереса, ту има то- 
лико проблема да сс решп, да je потрсбпо да сви 
грађани сарађују na том послу, да ne би после 
дошло евептуалпо до пеугодпостп. Према § 12., 
када се ради само o пзмепама п допунама рсгу- 
латорпе осповс, роковп се додушс донекле смању- 
ју, али само толпко, да дзк ее стварно може до- 
ћи до граД11.е, npolje рок од 5 мессцп кад јсдпа 
пајмап.а парцелацпја једиог мождг забачепог зем- 
љишта на периферији града треба да се изврши, и ка- 
да човек одпучп да гради и када xohc да уложи 
свој капитал у иову грађевину, треба да чека 5 
месеци док може приступити рад/. И ако данас 
na np. у Загребу постоји цсо покрет, да сс при- 
ватна радиност ангажује у подизању нових згра- 
да, овп рокови спречавају дј до грађења не може 
же да Д'М)е у току ове године. 

Господо, MU имамо n у Закону o непосредчим 
порезима једну устанбву која спречава наррчито 
обртницима, да могу узети већи број радшка. Ка- 
ко je познато, радп се у Америци и Европи, у чи- 
тавом свету, na се je n код нас покушавало Д1 се 
nocTiirne споразум измеку послодаваца n радчика, 
да радппци раде мап.п број дапа или сати, да би 
се могло веКем броју радника наћи посла. Међу- 
тнм пре.ма § 59. Закопа o пепосрсдппм пбрезима, 
обртник којп има у послу 4 или вишс радника, о- 
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порезујс сс са 8 o/o од чистог прихода, a onaj 
KOJU има испод 4 радника, ca C o/o. Радн се само o 
броју радника, a ne пита сс mi за квалификације, 
ни за пскуство радпика, Д11<ле ne пита сс да ли je 
то почетнпк или стари искусни радник. "Ова je 
установа и за пормалпе прилике врло тешка, n 
обртнпк he свакако с обзиром na прогшс §59. ра- 
дије узети старог нскусиог радника, чији je ефект 
рада трп пута веКи, него почстника. On ће узети 
3 стара радника уместо G—7 почетника дг бн бно 
опорезовап са 6«/о. To n у иормалпим приликама 
епречава младим радтицима да дођу до посла, a 
у рвим тешким приликама када бн се трсбало по- 
MOhu незапослепим црадпицпма ди дођу до посла, 
овом одред5ом Закона то се oneMoryiiaBa, јер о- 
бртиик, којн би узео више радпика, сам себе свр- 
става у тсжу категорпју опорезовања. 

Ja мислим да би г. Министар социјалне по- 
литике могао у овоме поглсду иптервеиирати Д1 
ее у овим законима учинс измеие у томе смислу, 
бар за ово абиормалпо време у коме данас жн- 
вимо. 

Говорио еам, господо, o сметљама, којс чиин 
rpaljCBinicKii законуубрзању грађевне радиности. 
Али има још једма ствар, која je оедз већ споми- 
њана у генералној дебати, a коју сам и ja д/жаи 
да споменем, a то je поскупљивање грађевинског 
материјала, и овде парочито морам да истакнем 
екупоКу цемснта. Коликп je процепат тога по- 
скупљања? Да лн постоји само споразум или чи- 
тав картел индустријалаца цсмента, ja то иезпам, 
али je чиљеиица да je цемент бсз икаквог оправ- 
дања поскугшо у нашој земљи преко мере, a ми 
знамо да je иидустрија цемеита у огромиој већи- 
hiiim у рукама страног капитала, и то повећање 
je трнбут у овим тешким данима, који дајсмо 
страиом капиталу no цену тога да се код нас пс 
може развијати rpaljeBinicKa радипост. 

Ja сам ради псзапослепих радника, ради бед- 
ннка, који живе no градовима, и због TeuiKolia у ко- 
јима живн иаш иарод у пасивним (фајевима, ja сам 
истакао колико опаспости то noću у себп ако 
читаве геиерације пашега народа, младе гсисра- 
ције, остану недохрањене у овој беди. Јер у 
основи својој проблем иезапослеиости je ca соцп- 
јалпог гледишта проблем псхраие н no моме миш- 
љењу, господо, трсба п Мппистарство саобраћаја, 
— a мени je жао што r. Мииистар mije впше овде 
— да бар великим градрвима прискочи iy no- 
Moh, да ову исхрану, парочито у дзба беде, ола- 
ша спровести. 

Господо, негда јеиуМаџарској постојала тако 
звапа апровпзација градова .Омогућивало се већим 
Градовима, сразмерпо према њпховој величи- 
НИ, да нз шире околипе могу довозити уз ниже 
тарифе жпвотне намирнице у градове и то je фун- 
кцпонирало врло корисно n врло добро. Ja мислим 
да би се овај систем могао увссти и код нас и да 
тиме можда ne би жел>ез1111це мпого штетовале, 
a помогло би се н градовима и подшњу пољопри- 
вреде, јер наша пољопривреда у многим краје- 
вима страдава ради своје једностраности, без мо- 
гућности да na тржишта у градзвнма може доие- 
ти своје производе. Mu, госпсдз, сиизујемо чн- 
иовпичке плате. Ми онемогућујемо сваку радњу. 
Ми нмамо десстине хиљада незапослених радиика 

у г^адовима, a пмамо поред иезапослених радпика 
толпко исто бедпог света. Ако ие можемо друк- 
чије noMoliii, по.могпемо да тај свет Дође лакше до 
жпвотиих памириица, те ћемо тако ублажити соци- 
јалпу беду и по^моКи п општинама градским да мо- 
гу лакше бринути брпгу за незапослене раднике 
којима нс могу да нађу посла. 

Господпи Министар напоменуо нам je овдс 
да се спрема јсдш закон o регулирању станариие. 

Ja мислим, господо ,Д1 би требало с великом 
опрезношћу п са великим либерализмом приступа- 
ти оном питању. Истина je, господо, дг постоји 
велики сукоб измеЈју кућевласника и станара, и та- 
ко псто да су у многим градзвима власници кућа 
безобзирии пре.ма снојп.м станарима и исцрпљују 
нх до изиемоглости, узимајући им ne трећину него 
н половину a можда и више од свију њихових при- 
хода. To стањ€ je пссиосно, и ono захтева дч сс 
изврши пеки притисак на кућевласнике да попусте. 

Onu се, господо, позпвају иа то и ja сам био 
na анкети у питању станарине у име градске on- 
l.nne загребачке omi  се  позпвају,  да  љпхова 
рента mije већа од 5 или бо/о. Е, na, господо, ко 
дапас, господо, кад су се замрзлп кредити, кад 
своје подузеКе. Ko he осигурати индустријалцу, 
коме стоје стројевп, хоће лп имати ренту, и не 
може im да покрива своје трошкове, a камо лп да 
ппта за репту. Ko осигурава сел.аку, којп продаје 
своју краву за 200 динара, да лп iie имати репту? 
Кућевласници немају права да се стављају само 
na стаповпште репте, nero морају мислити n na со- 
цпјалпу правду, o којој мора водттп рачуна сва- 
Kii у oBiiM тешким приликама. (Пљесак.) Али ja 
бпх ипак молпо, да се дубоко и добро размпсли o 
том, баш ca гледишта грађевне радиности и са 
гледишта рада пезапослеппх радника, докле he се 
uliii ca законским уређивањем овога питања. Јер 
дапас, господо, кад су се замрзли кредиги, кад 
су се замрзле ипвестпцпје, када се ппшта ne ра- 
ди, ако овај закоп спречп сваку раДИНОСТ, onhe 
пезапослепост и беда још већа и nehe се моКп Д1 
се помогне онима, којима бп се требало помоћи. И 
зато бп ja молпо мпого опрезпости, мпого размпш- 
љаља, n мпого студпрања npnjc nero се приступи 
допошењу закопа o стапартш. 

Господо сенатори, још једчо питање врло ва- 
жпо са гледишта незапослености наших радчика. 
To je питање странаца у namoj земл.п, питаш? 
страппх квалификованих n неквалификованих рад- 
ппка, страних иптелектуалаца, којп су дошлп у 
разпа nama предузеиа. Ja мпслпм Д1 тих страпа- 
ца, којп псмају права у namoj земл.п, има толпко. 
да бп врло велики број патпх пезапослеппх 1)ад- 
ника могао добити посла. кад бп овп страпцп би- 
лп уклоњепп из зс-мље. Ja ne тоажим никакву ксе- 
IIO(1)O6IIју. Ja допуттам, дг нама може користити 
n пптелектуалпп n раднички свет са страпе, ако na- 
ма доносе у пату земљу ono mro ми пемамо. Алп 
да странци у namoj земљп потискују дзмаћег чо- 
века са рада, то се ne може допустити и ne може 
се трпети, 

Господпп Министар социјалне политике добпо 
je oB.'iaml»eii>e no § 52 финансијског закона, да 
може парочптом Уредбом регулпсатп пптаљс из- 
давања дјзволс за črpane раднике паметтепе у 
Краљевини Југославији и прописати    спецпјалпс 
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таксе, којс he сс убрати од послодавца прп изда- 
вању дозвола за стране раднике. 

Ja молпм господина Л\ттстра, дт ова уоедба 
будс, у колнко иемамо посебних обзира међуна- 
родних, да будс IHTO строжа и да тто већи број 
страних радмика уклони са рада из иашс земље. 
Нису само наши радници мануелни, квалификова- 
iin ти који су осталн незапослени, псго je остало и 
маса интелектуалаца без икаквога посла у нашој 
земљи. Maca инжињера je без прсла, имамо бан- 
карских чиновника, књиговођа и других, који су на 
улпци, a има предузећа, која сс нс служс нашим 
инжињерима, него која доподс странце, да код нас 
радс. A мн имамо дзпол.но инжинера, сигурно има- 
мо донољпо ii књиговођа и благаЈника, који могу 
испунити сиа мсста, која су на располагању. Ja мо- 
лпм, да сс овакви странци, који одузимају нашим 
интелектуалним раДницима рад, уклоне из наше 
землЈС п упуте, нека траже код својих кућа посла. 

Господо, из § 17 Фин. закопа вндимо да je о- 
снгурапо да Ке два страпа 11редузс11а градпти из- 
BCCIR' железничке пруге код нас. Мени je врло 
драго ,што долази страни капитал, да оплодн на- 
шу радпност, само бих желео, да доиста дрђе 
страни капитал, a ие да дођу страна предузећа, 
која iie код нас тражити каиитала, да радс тс 
послоне. A драго ми je н то, што je у § 17. утврђе- 
no, да се без царпнс ис може увозити никакав 
никакав материјал за онс радње, који сс може до- 
бнтп у пашој земљи. Ja бпх молио r. Министра 
социјалне политике, да на то питање строго пази 
п on са својс стране, јер, ако тај матсрпјал будс 
набавл^ен у иашој земљи, 6iilie добољно зараде за 
nam раднп свет. A друго ,да строго пази п na то, 
да ова предузећа осим неколико стручњака који 
им требају, не уводе радну снагу, ни мануелну, 
mi интелектуалну у те послове, јер ми дајемо 
страиомс капиталу рада и зараде, алн ne можсмо 
датп да доводн страице у нашу земљу, те да omi 
одузимају хлеб нацгам људима. (Потпредседник 
Ј. Алтипармаковић: Молим Вас г. говорниче да 
завриште!) Ja l.y сада завршити. 

У всзи са питањем незапослености споменуо 
бнх jom једну ствар која je за нас необично тешка 
и болиа. Положај и беда наших нсељеника ,наро- 
чнто у Сједињспим Америчким Државама мора 
прнвуКи нашу најозбиљнију пажњу. Према тим 
људпма има паша Отаџбипа вслпкс обвсзе. Omi су 
док je бнло у Амсрици пррсперитета, слалн у иа- 
шу земл>у огромис сумс новаца, и ми смо видели, 
нз експозса г. Министра финансија колику важ- 
ност on даје у нашсм бнлаису Плаћења овоме нов- 
цу, којн су наши исељепици шиљали. Omi су дава- 
ли нашој земљи ono што mije могла давати mi до- 
маћа ппдустрија, mi домаћа привреда. (Мин. Соц. 
Полптике И. Пуцељ: десет милијадри!) Да, де- 
сет милијарди .Taj новац, који су ови исел.еници 
слалп у здравој валути у пашу земљу, тај повац 
задужио je пашу Отаибппу да их помогпс у њихо- 
вој данашњој тешкој невољи. Оспм тога што су 
слали иовац има jom пешто, a то je ово: Ми то- 
лику бригу брииемо око пасивних крајева, које 
треба да исхранимо, a док су omi слали повац из 
Америке, држава mije требала да се брине за па- 
ciiBiie крајсве, јср су omi помагали ту сиротињу 
шплЈаљем  поваца из Америке.  'Гим  иачнпом ски- 

дгит су једап велпки тсрет са леђа државе. И .la- 
nac, када су omi у бчајној беди, и скапавају no 
улицама Чикага и ЊуЈорка, данас je Отаџбина 
дужпа ,да се побрине да će гп л>уд11 врате na сво- 
ја домаћа огњишта. Mn видимо да je Министар 
обезбедио једну дотацију од 400.000 динара за 
читав тај посао, n тај новац трсба да се да исеље- 
ничком фонду да се изврши репатриција. Исеље- 
ппчки фонд, господо, има истина извесних сред- 
става, али ако се будс тако радило, да Исел>енич- 
кп фонд утроши за једну до две године дана за 
репатрицију, онда he и on убрзо пропасти. He мо- 
же, господо, репатрицпја пастп само na терет 
Исељеничког фопда, n мора се наћи средстава 
да се овп л.уди доведу својпм кућама. A морам 
pcl.n да сам у извештају, који сам читао са ско- 
рашње Аикете .неугвдно бпо дириут, кад je баш 
са страпе прсдставппка радника била набачена 
мисао да се ne треба брппутп за репатрицију 
исељеппка, јер се каже нека остану где су, јер ако 
се врате, jom he више повећати незапосленост и 
снизити радппчкс наднице. 

Господо, ако сс o оваквој бедп радп; ако су 
тп људп у овако тешком положају, онда ми ne мо- 
Ж€мо да се o63iipeiMO na name квалификоване рад- 
нике n да се старамо да omi no ту цену са^вају 
свој животни стандард и своје данашње наднице. 
Јср, животи тих наших емиграната пречи су нама 
nero висине надница наших квалификованих радс- 
ника. Ja мпслим да je питање репатријације je 
дио од врло важних питања и да ono мора остати 
велика брига Министра социјалне политике, 
a on који je n сам провео две године међу еми- 
грантим.а знаће да води бригу o тнм људима n o 
и.иховим пптереспма. Са овпм сам свршпо. Ja ne- 
hy дирати у други део титуле Мтшстра социјалне 
политике, нећу говорпти o пародпом здрављу, јер 
знам да je у томе погледу систем рада na народ- 
noj хпгпјепи подигао углед иашој држави, n 'ja 
сам свестап тога да čc мп свп можемо iionocimi 
с omiM што je у тој обласги учињено. При крају 
хоћу jom да спомепсм једино питање закладне 
болнице града Загреба. Држава се раније оба- 
везала Законом И3 1929 .ГОДИНе да he за подпза- 
ње Закладне болппцс у Загребу дати 10 милиона 
динара u то у четири рате, свака рата од 2 и no 
милиона динара. Memi се чини да je до сада да1- 
та једпа рата. Лањске године та je para од два n 
no милиона динара бнла ушла у државнИ буџет, 
али mije исплаћена, a ове године mije ona im 
унета. Ja мислим, ако овако будс остало, онда 
he положај града Загреба у погледу болница бптп 
врло тежак. Због тога, ако Мпппстар буде икако 
могао nahn изворе n средства, за подизање те за- 
кладне болпицс у Загребу, ja бих га молио да na- 
стане свим силама да државни дуг који je ona за- 
KonoM na себе примила, буде mro пре исплаћен, 
Верујући, господо, да Мшшстру социјалне поли- 
тике n иародпог здравља лежп na срцу рво mro ja 
говорим, ja изјављујем да hy гласати за буџет Ми- 
иистарства соцпјалпе политике. (Аплауз). 

Пот n perce дп и к    Јован   Алтипармаковн!!: 
Има реч г. ссиатор Aiaiiacnje Шола. 

Атанасије   Шола:   Господо   сенаторп,   ja   сам 
имао памеру да говорпм o истим стварима, само не 
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овако елоквентно као што je говорио MOJ поштова- 
ни предговорник г. Бањанин. A/m, пошто je он 
тако лсио обрадио свој говор, ja мпслпм да ви ne 
Кете имати ништа против што hy ja због тога, a м 
и.ч обзира na касне сатс — одустати ол своГа гово- 
ра. Задржаћу сс само na иским стварима и опа- 
жаи.има које сам чуо овде п онде, при^нком 
разних дискусија, - и изнећу извесна расположе- 
и.а искпх наших народних слојсва. Ha пример, че- 
сто сс каже — a ja мислпм да не би требало да 
се каже да je систем радничког осигурања, 
код нас, једна врста луксуза. Обпчпо сс потежс 
парола: „кад уђете у радничке домовс ту су вам 
канцеларије као министарске; ту су фотеље и 
финн столони, купатила са плочнцама, топла вода 
п друго". - Е na молпм вас, господо, није ни nam 
радник парпја; imjc im OH пскакаи бедник, и ОЛ 
Je члаи овог друштва и ове државе. Ако хоКемо 
да пам радник буде здрав и напредан; ако хоће- 
мо радппчко осигуран>е, онда треба створитн 
све услове којс имају л радници у Европи. 

Нећемо мп иал.да захтевати да радник и сада 
скапава no баракама, кад иде да се лечи ,доста je 
можда што у своме стану скапава, јер стапујс у 
некој јазбини. Али, кад иде да тражи заштиту за 
себе, оида му дајте ono што један Европејац тре- 
ба до добије; дајте му не само ono mro хуманост 
диктује и праведност захтева, пего дајте му и ono 
што нам намећу naum политпчки обзири. Јер, ка- 
ко je ласкаво sa пашу државу, кад дође један 
Алберт Тома, na каже; „Ваше су институције у 
реду . I la како je ласкаво за нас, када je, као што 
мало час рече Г. Министар, дошао onaj Америка- 
нац, na казао: „Савршено je то". Мма, дакле, ту 
n један политички момепат, али na првом месту 
je хумани. Нс могу ja разумети како се неки ин- 
телсктуалцп буне прртив таквих уређаја. Ja мо- 
рам поновити: Ja ne могу замислити да ти уређаји 
буду смештени у дрвене бараке, са неким раскли- 
матаним етолом од чамовине, na да се ту innne, 
као да смо у ратном логору. Мора да буде реда, 
и кад једна институција постоји, ona треба европ- 
cicu да постоји. Me само у тим предузећима, или 
у -mM институцијама, пего свуда, ако се нешто 
npami, треба да се направи људски, лепо, умивено, 
европски. To je Јсдиа слика n једна илустрација 
како ее често пута наопако мисли o пскпм ства- 
рима. 

Друга Je замерка да су терети тешки и да се 
то ne може подносити. Истина Je, али те терете 
ко enoen? Ciiocn их заправо onaj радник. Каже се: 
,,IIa, плаћа n onaj послодаиац". Послодавац to 
калкулише. ад погађа радника, on neii рачуна с 
TiiM да мора дати таЈ iipnnoc за болесппчку благај- 
пу n онда Je радник већ тиме окрњен. Не само 
што му послодавац одбија половппу, него и ону 
другу половппу, коју on мора платити, on меће 
na ле1)а радмпку. Дакле, факт^чки радник сиоси 
све то, n зато му ne дпраЈте ono што je п.егово. 
Нека ради како зна, Нека пма евоЈу аутономију. 
i 1ека бпра старатељс no тим стварима. Зато није 
умесна и mije праведна оваква критика. Додуше, 
Ja еам чуо n из редова радпика: да ona главна 
сврха, којоЈ еу овакве институције намењење, не 
иостпзава се увск лако, правовремепо, без тешко- 
ha n т .д. Напме, кад иекоме треба лекар       прет- 

поставимо случај да се неко разбрлн код куће — 
док му дође лекар прође no 3 I дана. Ja сам пмао 
масу тужби n осведочио сам се да Je то тако. Ту 
сс iseli пзазива један револт, једна праведна побу- 
na код радника, Јер omi кажу: /1,а нисам у благаЈ- 
iin, neli да му ja плаћам, on би дошао првог сата, 
a ne првог дана; али, IIOIUTO сам у благајни, a on 
има тамо месечни хонорар - нека ме извине го- 
спода лекари лекар неће да дође одмах', пего 
тек онда кад му дође под руку или под ногу, 
тек другог, трећег или четвртог дана, a болесник 
дотле лежи без лекарске помоћи. 

Затпм се каже: да су лекари груби код пре- 
гледа. Ono су слпке из живота, господо, онакве 
као mro пх Je паводпо овде n г. Пајо Обрадовић. 

Ja верујем да пма радника који су нссавсспн 
na желеда прошџиндлују дадобијупотпору и ако 
нису болесни. Али верујем да има и болесних. 
Чини MU се да та страна mije довољпо контроли- 
cana. Можда би ее нашла каква мсра, рецпмо за 
посед код Kylic могла бп да буде нека премија, a 
ne месечни хонорар. Ja истина незнам то уређбње, 
него што сам чуо то вам кажем. 

У погдеду странаца поштовапп предговорник 
je добро уочио јсдпо вслико зло од кога мп страда- 
вамо овде у namoj земљи, односно од кога радници 
мануелни и интелектуални пате, има п.х Jom мно- 
го странаца и omi запремају места нашим домаћим 
синовима. Ja бих вас, господо, питао сад, када се ре- 
дуцира радништво n иначе особље у страним преду- 
зећима, колико je тих страних .радника a колико на- 
ших редуцирано? Ja мислим гро Je био од namer 
живља састављен, a странци су остали и даље, 
можда су HM платс мало редуциране, али omi ссде 
за својим столом и раде. Ero то Je та Једпа ne- 
правда, коју Mii чинимо према нашем радничком 
становништву интелектуалном и маиуелпом. Ту би 
Г. Мппистра молио да води строгу коптролу јер, 
господо, како год пема хлеба пашем Јшвеку у ту- 
Ijiiim тако Бога ми ne можемо пи ми бити толико 
милосрдни да дајемо хлеба туђину, кад наши мо- 
раЈу да гладују. Ja hy вам поменути пример у 
месту Теслић. To je поменуо и поштовапи друг 
г. Матија Поповић. Тамо nocrojn један књиго- 
вођа, n тај се елучај препричава као класичан 
случај, Јер бар мп имамо довол>по књиговођа у 
земљи, raj књиговођа сваких шест месеци npo- 
дужава себи боравак у земљи и оетаје у том пре- 
дузећу. Кажу да Je плаћен преко 10.ODO динара. 
'l"o Je један обичан књиговођа. Овакп.х прпмсра 
имамо много. 

Толико o томе питању. A еад прелазим na na- 
родно здрављс. Ja имам једпу псзавпдну улогу, 
п.мам да кажсм две трп речи у виду апела, у вп- 
ду молбе, na r. Министра за one коЈи еу искључе- 
nn пз namer друштва, за one коЈи су заправо 

. умрлп за друштво, за губавце. Сарајево има једну 
врло исугодпу .хамапу мисију, задаћу да те губав- 
це одржава у своЈој средини и за њих се побрину- 
ло да у Једпој барацн доста примитивној, у дво- 
ришту државне болнице одржавају се у животу до 
смрти. Сад, ко зпа каква Je та етрашпа болест n 
каква Je опаспост за околппу разумеће да Je разум- 
л,11во u да ja морам да подигнем овде свој глас 
n замолптп i'. Мппнетра, да, нли у виду зајма, који 
би се могао амортпзовати од доприноса или бано- 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 59 

пиис или државе, шш како na други начин, тск 
тај дом да сс подигпе. 

Дом за губавце смсштсн je данас у једној ća- 
ćina дсрутиој дрвсној бараци у средини болнич- 
кога дворишта у Сарајсву. Барака je апсолутно 
неподссиа за становање a у њој сс ne може смс- 
ститп mi из далска потрсоап број губавих. A што je 
главпо ти болесници, који би моралп бити потпуно 
игшлирапи од осталог пучанства, долазс у могућ- 
ност да се.са здравпма састапу, јср je изолација 
под данашњим приликама апсолутно непроведива. 

Безувјетно'je потребан дом за губавце, у који 
би сс могло смсстнти барем 200 болесних са тери- 
торије целе државе a морао би се сместити тамо, 
где би дотицај оболслнх са здравима ono онсмогу 
licu. Сарајево бп сс радовало, кад бц то отишло 
далско, али ако трсба,  оио he  допринети жртве. 

Друга ствар. I la територију Дринскс бано- 
вине туберкулоза захваћа свс вепи замах a борба 
je бсз нзолирања болесника илузориа, јер нема ни 
једног санаторија за грудоболне. Одслива у бол- 
ппцама ис могу примити im 10% такових сушича- 
вих ,Kojii угрожавају своју околину. Банска упра- 
ва имала je у виду, да отвори санаториј за гру- 
доболпе, те je у ту сврху пропашла у околини 
Олова подесно место и некоје предрадње већ и 
обавпла. СкраКивањсм буџета одузста joj je мо- 
ryiiiiocT, да сама такав саиаториј изведс a потреба 
je пак толика да би подизаи.с таквог санаторпја 
била једпа од најпречих брига државе. Увиђам 
да од овога ne може бити ништа, алп ja учппих 
своју дужпост. 

Дом народнога здравља у Ужицу смештен je 
дапас у трошпој дрвеној бараци, у хојој нема ип 
довољно места за сва потребиа оделења. Попра- 
вак те бараке тражп годишње толико поправке, да 
би ти издатци за пар година амортизирали тро- 
шак повоградње. Дом народпог здравља кри.и 
овако као даиас иема im правога резон д'стр, a 
иотреба потпупога дома здравља у овоме крају 
je немиповиа. И заиста je потребан у Ужицу једаи 
дом пародпог здравља, јер je Ужице напредно 
место п врло важно н мпогол^удпо, и то једаи дом, 
који бн одговарао СВОЈој сирсп у пупом смислу те 
речи, који бп имао јавна купатила, јер и то иедоетаје, 
био би потребаи и пожсљан. 

Ha крају нмам једну пемилу дужност, једиу 
малу слтиу замерку да учишш г. Мииистру. lipe 
једпо чстири до пет недеља с неколико својих дру- 
гова — све имена, изузсв моју маленкост, врло 
позпатпх, којн су значили у иашем пароду много и 
који дапае престављају једпу вредиост, — себе 
изузимам, — подпели смо једпу скромну пре- 
ставку г. Министру соцпјалие политике и пародиог 
здравља и препоручили једног кандидата, "јсд- 
ног бившег ратинка, за једио место, где je био 
расписан конкурс. Рекли смо ту: ми смо сазнали 
да сс са извесие страпе no методама пре шестог 
јапуара xoliC да то место запоседпс na известан 
начин onaj, који ne одговара условпма конкурса, 
a мп смо замолплп да ес уваже само условн кон- 
курса, јер смо ее падали n бплп уверепп, да je 
nam кандидат, за кога смо јемчплп, у сваком по- 
гледу потпупо спреман n да одговара тпм услови- 
ма конкурса. OCIIM тога има једну одлику, што je 
ратник, што je јсдап познати пацпопалпп радник, 

оспм опога што je имао квалпфпкацпје за то мс- 
сто n десетогодишњу праксу. Moje изненађење 
бпло je врлико и свих мојих другова, кад пам je 
господип Министар упутио једпо љубазно писмо 
и рекао, да није могао поставити тога господина 
него једнога другог лекара, који je имао своје ие- 
смо врло згодно, a којп je наводно, то нисам 
проверпо, казне ради ono премештен. 

Овај nam кандидат у томе месту где je компе- 
товао имао je жеиу која ради као лекар у Уреду 
за Оспгурање раденика, na je природно бпло да on 
из удаљеног места добије место где му п жена ра- 
ди, чини мп се да je n Закопом предвиђено кад 
су муж n жепа сличне професије, да ее саставе 
да станују заједно. Мени je жао и молпм г. Мипи- 
стара ако може да поправи ову ствар, јер где смо 
мп далп потписе, онда јамчимо да je све у рсду. 
Друго пемам ништа да приметим, n пзјавл.ујсм 
да hy гласати за буџет Министарства социјалпе 
полптпке n народног здравља. 

II oт u p e д c e д H n K Јован Алтипармакози!!: II- 
ма реч г. сенатор 1 laja Обрадовић. 

Паја Обрадовић: Господо сенатори, ja сам 
прегледајући ове књиге које садржавају буџет ви- 
дно да je оиа књпга што се тиче Министарства 
Соц. Полптпке и Народпог здравља пајдебља. Гле- 
дао сам шта je у тој најдебљој књизи и видио 
сам сјајппх n врло лијепих институција, n како 
je еие то финансирано. Мада no моме схватању 
mije довољно финансирано опет мислим како емо 
Mii na врховима развпјепп и лпјспп, a доле на 
дно ne вриједимо im no шуплза боба. И овдје 
еам стекао уверење да je истина ono што се каже, 
да малп вршу a велики зобљу. Mn мали дајемо 
порезу a кад опамо све што пмамо вн вслпкп ужи- 
вате. Градови имају дистракције, пмају бпоскопе, 
позоришта n казалишта, велике болнице, сапато- 
pnje, опоравилишта итд. Имају све a код нас нема 
ништа. Ja сам се сјетио na onaj nam покрст кад 
je требало да се nam капптал отме нз туђинских 
руку, кад je тај покрет nomao najiipiije озго ca 
оснутком Српске банке, која je имала дизати 
мале штедионице, да опет one с подругом добре 
добпти привуку неповјерљиве мале капитале. Ште- 
дионице су пошље гулиле народ и касније je на- 
ступпо покрст за земљорадничке задруге. Надам 
сс ncTOM процссу n мислим: велики бого, кад смо 
у врху оваки можда Кемо се развити n доље n 
ваљда Ке настати да n нама љекари ваљају и да 
мп дол.е постанемо сретнији брпгом Министар- 
ства за Народпо здравље. Јср до сада господо, 
MII ne ослећамо Да се неко за nac брине. Kao mro 
сам код Мнистарства пољопривреде казао, каогод 
mro ne ocjelui nama марва да се за њу пско брине 
тако и ми ne ocjeliaMO да се n за nac неко брине. 
Сваки љекар, који сс узда у своју снагу, остаје 
у граду да ту зарађује; a onaj којп je слабији до- 
лази пами na село, onaj дакле који je најгори. Бар да 
и onaj Koju je na jropn, кад дође ocjeha бар неку љубав 
према нама, na бп опет бпло опст неког ефекта. 
Алп овако нема ништа. Kao год mro сваки други 
интелигенат na селу пази, тако и on пази na кило- 
метражу и наплаћује no скупој тарифи која je 
одређена да ју могу поднијети градовп, тако исто 
н  on  пази.  Ja  ne могу појмитп како могу људи 
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KOJU имзју сваког дана додира са иародом, да 
немају душе за тај парод. 

Даиас када питате некога младог доктора.хо- 
he ли остати на селу и да бп добро бнло да остане, 
on подпесе одмах рачун, да неможе живети бсз 
12.000 na да га враг однесе. Ja сам miiao 16 го- 
дина у школу и cuo од чега ja живим, сио моје 
luialic јунаци Божији! (показује неку цедуљицЈ'. 

Сенатори питају: A, колико?) 1511 динара, то 
миј е све, колико je овде паписапо. Што сам могао, 
ja сам штедио, и наопако ono што сам био заштс- 
дио, дао сам у баику, јер сам мислио, да he бо- 
гати зпати сачуиати и мој новац са својим. Објс- 
сио сам иуцима џигеридз' na врат (смс.х). Onu су 
себе сачували и осигурали и поградили куће a ja 
остах сиромах. Мпслио сам, да lic ми школа не- 
што дати, кад сам за њу трошио, јер у школу ни- 
јссам miiao иа државни трошак него na иластити. 
И кад ja, јунаци божији, могу и морам бити за- 
довољап,- са ово жалосне плаће a ии ирага другог 
немам, Боже ме ne покарај, како ne би био задо- 
вољан тај млади доктор са четири до пет хпљада 
динара мјесечне плате и дохотка? 

Госиодо сенатори, ja сам видио драстичне при- 
мере na селу. Hehy o ibiiMa гово1)11тп, само ка- 
жем: TcniKo пароду iipn оваквој бризи за народ- 
iio здравље тамо na селу! Кад дође зараза, апсо- 
лутно onaj парод ппко ne обилази, него тек да 
пешто скине е врата. 1918 године кад je била ona 
rpinia, ja сам ишао no кућама као свштеник — 
јер je парод пмао јсдипо уздањс, да Ке му Бог 
noMoliii ■ да му читам молптве, a Бога ми све 
могућег, могао сам се n ja инфицирати. Алп сам 
се молио Вогу, у свакој кући болееппчкој да парод 
има вјеру у bora, ne бп ли га ona сачувала n дала 
му снаге да болу npenece. A ниједног доктора 
пема! lipe псколпко годппа владао je шарлах n 
био je једап доктор еа Шпроког бријега, који je 
допосио неку штрцалицу, и парод ra je назвао: 
„дезинфектор" и ако je долазио. Али mije пму- 
низирао, na j е болест прелазпла из села у еело. 
У варошпма се свака зараза брзо угуши, јер ју 
еретају, na сслу je пико ne ерета na дави страхо- 
вито. C тога би код зараза na селу требало брзо 
слати и лијечнике и серум за имунизацију. 

Ja сам joni 1902 године впдеКп да народ ne- 
ма ијсре у мсдпцппу, пзпоспо предлог у бпвшој 
партпјској скупштини, да се пзвјеспп паушал да- 
де за љекарс, који he им омогукптп да свакога 
мјесеца бар једаппут изађу у сваку парохију, да 
држе предавања, да обнђу болеснике и да one бо- 
леснике који еу сиррмашни, бесплатно прегледају 
na кад доЈју каеппје да могу опет контролисати, 
каква je болест. За успех медицнпе најважнија 
je дпјагпоза. Ако се дпагпоза ne утврди тачно, 
с успјехом се ne може лијечити, Треба да л.укар 
до1јс у село, да прегледа болесппке да му сс каже 
за времспа од чега се болујс, док nnje ватра узела 
мах. Јер једаппут кад Kvha изгорп, ne требају 
ватрогасци, онда je готова ствар. Другп путкад on 
доктор дошао, опда бп коптролисао развој те бо- 
лести и тако би се медицина популарисала. Овако 
народ пема вјере у медицину, a могао би je имати. 
Бно je у Лапачком срезу још пред 36 годипа пеки 
др. Ђурић, „чича" зна ra г. Јово Бањанин. Бпо 
je у Араду као велеиздајник, Впдите тога je ле- 

кара парод волпо' и памтп ra и дапас. On и дапас 
чисто држи да je Ђурићу сам Бог помогао. A ево 
зашто. 

Кад je дифтерија владала — imjc онда join 
било сеЈ^ума n on морао пелцоватн грло болсс- 
ној дјеци na je за своје повцс куповао земичке и 
noćno собом пупе џепове, обилазеКп тако од ку- 
he до куће n давао дјеци само да би дјеца отва- 
рала уста. Али мп немамо таквих Ђурпћа много, 
пмамо ncTiina честитих лекара али пх je мало na 
селу. Тако je ono пекп Модерчпп који je лијечио 
трахом. On je једпог мог парохијанина лијечио го- 
дину дана, који му je долазпо свакодпсвпо n na- 
платио му je само 30 форинти. Народ стиче веру 
na овај пачпп у лекара n то je главно. Знам какву 
je јаку вјеру пмао парод у Грачацу у др. Мапу Трбо- 
јевића. Јасамзимус no MCIKIBII морао два сата iihn 
na коњу два коњичка сата далеко да једпом na- 
рохијанину очптам молптв}', јер ra болп. Покаже 
мп испод пкжрпиача, отеклу погу. И ако се je 
медицина развила за операцпје и флсгмопе он je 
звао мене мјесто да тражи лекара. Кад сам ra пн- 
тао зашто nnje звао љекара, одговори ми да ne- 
ма чиме да ra платн. Зато бпх молио г. Министра 
народног здравља да се побрине да у будућем ба- 
рем прорачупу нађе могућност na да се нађу 
сретства и да се стави ставка за љечнике за изла- 
зак у села да пропагирају медицину и подижу у 
народу веру у медецину. Болнички трошковп те- 
шко падају na терет пароду, јер ако nx спромах на- 
род ne може да плати, onu падају na терет ori- 
imnne. Ту бп требало више обзира узети na cnpo- 
тињу. У Лапцу би требала болппца, јер су друга 
мјсста далеко, a парочпто Бихаћ гдје ако болссппк 
noljc ,може веК бити и касно за њега, нарочито 
код тако паглпх болсстп. Прелазећ na соцпалпу 
скрб молим г. Министра соцпјалпе политике да 
се побрине за прехрану народа. Ja сам чуо што je 
г. Министар у своме експозеу казао и видео сам 
да су ту велике своте дозначене. Алп замах je 
одавдје крупан, a док до1је до nac, пема ефекта, 
јер те послове проводе onu, који немају срца за 
народ. Код мепе с}' у суботу увсче по onoj naj- 
већој мећави дошла трн човјека и то: Јово Mn- 
леуснић, претседник Земљорадппчке задруге у Ср- 
бу, Милан Јованић, једап од пајодлпчппјпх сељака 
узорни ратар n дошао je прота Рус. Свс ono што 
су ми казивали ja сам micao. 

И ima су мп паказпвали, ja сам namicao —■ н 
ево TO mro су MU казалп. 1£во да впдите шта се 
догађа ма да ja познам добро г. бана n госп. бап- 
СКОГ савјетппка којп управља с одељењем СОЦИ- 
јалппм. Др. Гојко Стојановић врло je честпт n 
дорастао човјек a волп сиромашни парод. И ево 
да впдпте како omi даље раде и како папросто 
изврћу ono што се хоКе да радп: 

Јово Милеуснић, претсједник земљирадричке 
задруге у Србу прсдложпо je још некако копцем 
октобра као општипски одборппк у сједппци on- 
iiimcKor одбора да he задруга преузети у своје 
руке добаву n дпобу жпта, јер задруга има доволзпо 
кредита, 

Опћински одбор na предлог Стеве Рађеновића, 
Јове Кечс н другова nnje то хтпо примити, не- 
го да he добаву преузетп опћина, ма да опћина 
нема im поваца ии креднта. 
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Задруга je оида тражила од савеза, фили- 
јале у-3агр{ебу, да joj дадс информације, на KO- 
JU бп се начин задруга могла користити са по- 
властпцом па железницу. Савез их je упутио да 
оснују мјссип одбор цриепог крста, преко кога he 
моћи добпвати пожњу ул  no цијене. 

29/XI 1931. основала je задруга мјесни од- 
бор црвсиог крста. 

11/Х11. 1931. на молбу овога одбора црвенога 
крста који су задругари осиовали 29/Х1, дао je 
itpBCini крст 2 товариа листа за вожњу уз пола 
цијсис савсзу, a савез je послао товарпс листове 
за утовар кукуруза. За оба иаручспа вагона савсз 
je исплатио 20.235. - динара по 100. дин., јер 
je био стари кукуруз товарсп у Пожаревцу. 

Оснивачи задругари према упуству савеза 
мјесног одбора црвеног крста тражили су уједно 
и правила, да знаду како he овај рдбор црвеног 
крста моћи иравилио функционисати. 

Савсз je онда иослао ову молбу црвеном кр- 
сту, a Црвени крст"је товарнс листове послао са- 
везу, a њима уиуства n правила. Ta правила до- 
шла су у руке - како omr мисле Толубу Ми- 
јовићу, учитељу, који je претсједник школског 
дјечијег Одбора црвеног крста. On их - сумњају 
omi mije дао оиом задружпом одбору, иего их 
je саопћио 110вјерл>иво опом друштву које опћи- 
пу израбл.ујс, na су и omi основали Mjeemi од- 
бор црвеиог крста. Наравпо iiomro су пмали пра- 
вила v РУЦИ, онако како je формалио iicnpamio, 
и то 23 ii 24/ХИ., a Beli два дапа пошл.е roni сти- 
гао je onaj кукуруз ■ први вагон — na жел.ез- 
ничку стапицу Зрмања са адресом na Мјесни цр- 
вепп крст — Срб. 

И ма да omi нијесу били послали ппкакове 
im паруџбе mi новца, десила су се na станици њи- 
хова два човјека. Чувши да je кук-уруз стпгао, 
ујагмплп су авизу и товарни лист n донијели њи- 
ма. Док задружни одбор o томе ништа mije зпао, 
onu су кукуруз и прсузелп n довезли са станице 
v Срб, у oiihiincKii магазин. Задружни одбор je 
мпслио да je то какав други кукуруз и очекивао je 
свој ,за KOJU пм je у том стигао рачун од Савеза 
и саопштење да je кукуруз послат. Међутим je сти- 
rao n други вагон. Тек онда je задружни одбор са- 
знао да je onaj кукуруз п.егов, na je пресједник 
задружпп Јово МилеуСић отишао у отптппу и 

, пред срескпм начелником, који се je ту десио са 
благајппком другог одбора Црвеног крета срав- 
inio рачупе n товарпе ЛИСТОВС И утирдпо да je то 
кукуруз задружног одбора n тражио да ее кукуруз 
изручи задружном одбору црвеног крста. 

Omi су рекли да je кукуруз њихов, a за- 
дружни одбор да je спекулантски и да уопште не 
може добпти кукуруз уз погодовну цијену. 

Претсједппк задружног одбора Црвеног крста 
n задруге Јово Милеуоић морао je отићи у За- 
греб обласном одбору црвеног крста и савезу за- 
друга да пм ствар пријави n ургира да се узурпа- 
торскп одбор уиути да кукуруз изручи. Обласни 
одбор поелао je n брзојавни доппс, да кукуруз 
спада задружном Црвеном крсту, a ne овом n да се 
кукуруз има изручити претсједнику Јови Миле- 
успћу. 

Нпјесу опет дали. 

Задружни одбор замолпо je савез за интервен- 
цију и савез je преко обласног одбора саопштио 
среском начелству да je кукуруз задружни и да из- 
да налог да се кукуруз изда. 

Срескп начелник долази у Срб и у мјссто да 
преда кукуруз задружном одббру, on се позвао на 
правилник o диоби жита n рекао да кукуруз неће 
дијелити nn један од дВа паралелна одбора, него 
да he га on дијелити и заплијенио je кукуруз и 
ставио на n. печат, ставивши у дужпост onKmi- 
ском поглаварству да кукуруз чува. Пошље тога 

■одлази опст Јово Милеусив у Загреб и иде n 06- 
ласном одбору n Савезу и Бансксу управи да ин- 
тервенира, n онда Банска управа, управо Др. Гој- 
ко Стаменовић, бански саветник, иначе врло че- 
СТИТ чбвек, којп пма ерца за парод n за сиротињу, 
издаје брзојавно наређење од 13/11 1932 под бр. 
VI.4043 среском начелнику, да се кукуруз преда 
Сппској земч.орадппчкој задрузп, уз нужне бпре- 
зе да се с њим не спекулира односно да се не 
рачуна цпјела подвозпа цијена жељезничка код 
напла!т€ него половина. 

Среско начелство 14/11 1932 год. под бр. 1074 
доставља општини горњи налог Банске управе са 
нареЈјењем да се кукуруз изда задрузи. 

Општинско поглаварство у Србу цод бр. 672 
од 22/11 1932, саопштавајући npeimc овог наређе- 
n.a задрузи, тражв да задруга плати сврх трошко- 
ва подиоза жељезничког, преузимања са сђганице 
n кирије до Срба које су прије тражили a који су 
били превелики још и да се плати среском на- 
челнику n среском чиновнику, као одборнику за 
преузимање жита у овој години, l.()0(). ■ дин. 
којп трошак да je „предујмљен na рачун горњег 
кукуруза ii3 ово - општинске благајне, na ее upe 
уручења кукуруза имаде ono општинској благај- 
nn рсфупдпратп." 

Впдјевтп one огромпе трошкове, И чак n овај 
среском начелнику, којп сви скупа износе око 
9.500. ДИН.,   задруга   mije   могла   na   ово   при- 
стати, него je понова тражила од среског пачел- 
ника да joj ее кукуруз преда. 

С.реекп пачелппк 25/11 1932 иод бр. 1303 пала- 
же под претњом суспензије за начелника, да 
општина поступи према пређашњем наређењу 
бр. 1074. 

Општина опет не да кукуруза и na поновну 
молбу задруге од 26 фсбруара, ерески начелник 
нздаје треће ријешење од 26 фебруара 1932 Бр. 
1303, у коме каже да je пздао двократно наређење 
да се кукуруз нзда, али да je пепптујуКи стање 
ствари установио да се општина ne крати предати 
кукуруз, пего да je настао спор око накнаде трош- 
коиа. У том рпјешеп.у се каже n ово: „Ово начел- 
ство сматра да je право власништва несумњиво 
изведено na чистац и да je no среди приватно- 
npamm npenop, na вам се препоручује, да евоје 
право потражите путем редовне грађанске пар- 
mine".  (Буран сме.х. Узвици: Ono je класично!) 

Господо, ту се види да je то споразум између 
среског начелника ионебанде, којасе окупила око 
општинског наче; са. Omi су само правили фин- 
ту да ее срески с па.оозпма покрије a хтјелп су да 
тај кукуруз грдпо поскупи или да сс уплјесниви, 
na да onaj парод, који ra je плаћао купс све one 
који су га наручили јер je то моја груиа. 
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Господо, задруга није хгјела преузимати ку- 
куруз без ових трошкова, na jep je видјела!, да joj 
се кукуруз без уплате тих трошкова не да, брзојави- 
ла јебмарта Савезуза интервенцију: „Нашкукуруз 
jom данас под печатом среског начелника упркос 
двократног наређења Банске управе. Положај оча- 
јаи. Хране нестало у читавој epu. долини, »е можо 
се mi купитп sin дббити. Молите г. Бана да ne 
дозполи да морамо умирати од глади гледајући 
naiii кукуруз неоправдано заплењен. Немар илн 
освета среског начелника прешла све границе. За- 
друга Срб." 

Господо, када im IO mije помогло, omi еу 
уиутили кабинетскбј канцеларији брзојав у коме 
су се жалили збрг оваквог поступка. Ja еам ее 
згрануо због тога и рекао пм mro нијесте кад већ 
идете к меии дочекали да ме питате na да ne брзо- 
јављете кабинетској канцеларији, a људи ми кажу: 
Mu се бојпмо да папод ne навали na магазине, na 
да буде крни до кол.епа. Пробали емо еие, али 
кад иидпмо да ее omi хајдуци ничега ne боје, мо- 
рали смо овако да поступимо, jep ако дође до зла 
omi би рекли да емо ми народ напутили да чннц 
зло. 

I'.iio ja г.ае господине министре упозорујем 
na ове прилике, a додајем и то да у срезу Грачач- 
ком ii Лапачком мојим присталицама, који су на 
овим пзборп.ма за мепс гласали, када траже да им 
се да жито", ови o којима сам говорпо кажу; идн 
иопу Паји, пека ти on да! 

Сад Ку бптп готов. 
/ Пошто еу овако тешке прилнке, пошто по- 

стоји велико зло у томе mro нема хране за стоку 
mmi за прехрану народа, a народ нема поваца, 
те je препуштеи na милост и немилост судбине, 
ja молим господина Министра a препоручио сам 
то п Мтшстру пољопривреде гледајте да се са- 
зове хитна седница- Министарског Савета, подне- 
сите хптан предлог и тражите хитну одлуку да 
се пароду позајми новац. On lie дати камате, ne 
тражи џабе n вратиће га, jep l.e се помоћу тог 
повца спасти из очајне ситуације у коју je запао. 
A ако до тога ne дође поскапаке и on од глади и 
еио благо, a таквим начином можс да се спасе. 
Градиће се железница na 1>е народ мо1т вратити. 
ne дајте да скапава и он и благо му. 

Гласам за овај прорачун, jep имам повјерење 
да he г. Министар социјалне поЛитике и one моје 
прпмедбе уиажптн. 

Претседннк др. Апте ПавслиГ|: Реч има 
сенатор г. др.  ШпловпК. 

Др. Јосиф LUJIJIOUHII: Госиодо еепатори, време 
je ванредно одмакло, mro ми je прло жао, jep пред- 
мет o коме бих радо рекао неколико речп веома 
je важан. 

Beh je сенатор г. Лово Бањанин истакао чИње- 
ницу како je сада најпреча дужност Југославије 
да поврати кући one name бедне исељенике, који 
еу настрадали у свету, jep немају посла, гл »дују 
n радо бп ее вратили домовима својим, a не могу, 
jep пемају чпме. И ми имадемо срећу да je данас 
Министар социјалне прлитике г. Пуцељ, којп je 
кроз дис године боравио међу нашим исељени- 
цима,  те  еу  му  прплпке  опамошљсга   света  ван- 

редио познате, n ja знам да on радп свс што je у 
његовпм силама да овп namn бедници, гладни исс- 
љеници ii3 северне и јужие Америке могу да се 
врате властитпм кућама. 

Каквп.х ту има случајева, господо, управо je 
трагично. Какч) долази свет овамо бсз и једне 
nape na трошак name државе, дужност нам je да 
их помогнемо, господо, да се узмогпу вратптп 
кући, jep су omi то заслужили, како je врло до- 
бро разложио г. сенатор Бањанин n ja нећу o 
томе да губим ријечи. 

I (ero na једну другу ствар радо бих упозо- 
рити n г. Министра социјалне политике a n вас 
господо сенатори и сву нашу јавност. Шта су вре- 
дили, шта су завредили кроз 50 година nanm исе- 
л.сппцп, то вам je iseli казао r. Министар, колико 
су новаца послалп кући, a ne смсмо заборавити 
да од Карлоица даље na готово еве до јужне гра- 
нице nanic домовппс, Црну Гору и Херцеговину 
парочито спомињем, све one куће mro их ви ви- 
днте, cnii omi домови, стотине n стотппе красних 
до.моиа, све je то саграђено ca новцем наших 
Американаца. 

He само да су они кроз 50 година уздржавали 
своје породпце, него еу саградили и домове, где 
су биле прпје само потлеуптце. To су све omi 
својим жуљевима зарадили у свијету и послали 
својој куни. Алп нису nanm исељеници сви сиро- 
nm.a, која данас пема зараде и хоће да дође кући. 
Ми имамо стотине хиљада наших исељеника, којп 
су амерички држављани, који су тамо нашли своју 
зараду, којп еу тамо нашли свој дом, којп су су оже- 
mmn од кућ€ n пошлп са женама n ca децом у Амери- 
ку,илисусе оженилиу Америции тамо имајудјеце. 
или су се оЖенили у Амсрпцп n тамо нмаду дјеце. 
I (мамо већ две до три генерације наших исеље- 
ника, којп су Амерички држављани, који тамо на- 
Ijonie зараде, тамо су обртници n трговци, имамо 
и лекара n адвоката, апотекара итд. Имамо неимара 
n у сјеверној и у јужној Америци. 

Господо, čim културни пародп, n ту се морамо 
na њих угледати, најпаче na нашу браћу Чехе, 
тражс n нађоше пута и начина, да будс душевпа 
веза тто ужа између псел.еппка, који постадоше 
амерички држављани n њихове дјеце, која се родише 
n одгојише у Америци, и домовппе. Jep иначе neli у 
другој генерацији они namera језнка ne знају, a 
знаду врло мало o домовини родптсља и дједова 
својих, n ништа их ne веже са домовппом њего- 
вих родитеља. A како je, господо, данас емигра- 
ција у Сјеверну Амсрпку немогућа, то престаје 
onaj прилив наших људи у Сјеверну Америку, 
да бп се елеменат nam, који ocjelia југословенски 
n говори југослбвенским језиком, онђе уздржао 
na пстој Biicnnn. Дапае сс, господо сенатори, до- 
гађа, да дјеца наших исељеника најпаче упучад 
polena онамо већ ne знаде нашега језика. To ви- 
дите код Хрватске братскс заједнице. Организа- 
ције млађих у Хрватској братској заједници, који 
еу poljenn опамо, веК међу собом расправљају у 
еамој организацији енглеским језиком, и Зајед- 
ниуар допосп пзвештајс пз ових организација мла- 
l)ii.. na епглеском језику. Последица he бити, да he 
one nanic устаповс као mro je Хрватска братска 
заједница, какве устапове имаду и браћа Србп, 
какве установе пмаду и браћа Словепцп, и овс 
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устаиове ималу всликс каипталс, јер то je једина 
пбтпора, коју има за случај остарслостн, болести 
ii незапослености наш човјек, да Ке тај капитал 
бити за иас изгубљен, да he доћи у с^ране рукс, 
нс будемо ли ми направнли ono mro раде и други 
културпи иародп и створили душевну заједницу 
11змс1)у Југославије и ове дјеце наше крви, наше 
кости, која су рођена у Америци и која су аме- 
рички држављани. 

Жеља je свих наших иссљепика да ови млаДи 
људи, a тих има много, који иолазс средње и HIIIIIC 
школе и наша су деца, да добију стипендије да 
дођу на науке у Југославију да сс овде науче и 
језику iiaiucM, да науче љубити Отаџбину роди- 
тел)а својих п да науче историју нашу, јер само 
иа тај начин отнћиће omi натраг у Америку са 
љубављу за Југославију. Настаће љубав и ду- 
ховна иеза између наших људи у Америци п нас 
у Југославији. A ова веза није саио душевна иеза 
него je то и у привредном погледу веза од велике 
важности, ако будемо нмали кроз генерације хи- 
љаде и хиљаде људи који he држати ту везу са 
Југославијом. 

Господо ссиатори, ja држим да je ово задаћа 
не само Г. Министра социјалне политике и народ- 
пог здравља, него да je то задаћа и Г. Мииистра 
просвете. Нашто ми да шаљемо пашу омладину 
na универзитете у страним државама? Кад дођу 
name свршене универзитетлије из Лондона, Прага, 
Беча, Берлина и Париза, и онда буду намештени 
у name палаике, сматрају се најнесрећнијим љу- 
дима na свету, a да су сврпшли код иас nam до- 
Maliii универзитет, omi би били задовољни да бу- 
и у последиЈОЈ палаици у домовпип, a спгурап 
сам, да би билп много mime спремни иего ли тто 
су се спремили у страном свету, јер док сс тамо 
прииикиу, док се привикну тамошњим приликама 
дотле могу код Kylie иа свомс универзитету да на- 
уче one пауке којима ее посветише. Мссто тога 
mro шаљемо 1)аке na страну да тамо уче, требало 
je да пошаљемо најбоље свршене академске гра- 
ђане да се иду специјализовати, ми би онда имали 
прворазредне стручњаке. Да онај новац, који /ta- 
nac тропшмо na name ђаке, иосле свршеие средње 
школе да иду na črpane уннверзитете Г. Министар 
просвете употреби na то, да младиће из Северне 
и Јужне Америке доведе na name средше школе 
n na name домаће уппверзитете, иолучпли on и ду- 
memio зближење народа са ове и one črpane оце- 
јана, n била би економска и привредна веза са- 
свим друкчија, јер кад ове старе генерације изумру 
npcerahe свака всза између пас n п.пх. 

Ово сам имао да кажсм и да замолпм I". Mnmi- 
стра социјалне политике и народног здравља, комс 
су те прилике боље познате него свима нама, да 
na то упозорим Краљевску Владу — јер je то жсља 
свнх исељеника из Северне и Јужне Америке. 
Изјављујем да Ку гласати за прорачун Министар- 
ства социјалне политике и народног здравља (Одо- 
бравање). 

Претседппк д р. Aure Павелић: Реч има 
сенатор г. др. Исак Алкалај. 

Др. Исак Алкалај: Господо сенатори, ja бих 
имао миого да говорим o Мшшстарству Социјал- 
ne политике и народног здравља, али, пошто je 
време прилично поодмакло и с обзиром  na ono 

mro су господа предговорници већ истаклн у сво- 
јим говорпма, ja hy, господо сенатори, теЖитн да 
будем сасвим кратак. 

Уважавајући и одајући признаше г. Министру 
социјалне политике и народног здравл.а na раду 
и одајући му хвалу na томе послу, ja сам слободан 
да г. Мпппстру учиннм само неколико сугестија. 

Mn имамо пуно социјалних n хуманих орга- 
низација у »ашој земљи које пердано, вољпо n 
идеално раде, у најлепшој тежњи да помогну 
ближњем. Министарство социјалне политике, у ко- 
лико je то мени познато, помаже такве установе 
II таква удружења матернјално, али je мојс 
мишљење да on Министарство срцијалне политике 
требало да обрати највећу пажњу na морал- 
ну страну n да у томе погледу те организа- 
ције потпомаже. МинисггарСтво социјалне пол, 
гребало би да буде регулатор тих удружења, да 
ii.\i даје инпулс, да ona раде још јаче на помЉн 
ближљем. У Јужнбј Србији, нарочито у.Ђитољу, 
влада велика беда, Тамо постојн једна за- 
једница која броје три хиљаде душа, од којих 
преко две хиљаде живе у највећој беди. Omi не- 
мају школа за васпитање, нису обученц у занати- 
ма ,iiiicy спремни im за какав рад и просто су је- 
дан баласт за друштво. Ja мислим ;tn би Министар- 
ство социјалне политике требало да се позабави 
Овим питашем n евентуелно дослоцира овај свет 
no покрајинама где би omi могли да живе и колико 
толико буду корисни друштву. Mel)y њима има и 
вртара n оаштована који би могли да обрађују 
земљу n производе поврће, ако би им се дало no- 
годно мссто за рад у томе правцу. У Финансиј- 
ском закону постоји одредба no којој контракту- 
ални чииовници, наши поданици, морају бити от- 
пуштени два месеца после ступања на снагу ово- 
га Закона... (Мтшистар социјалне политике Иван 
Пуцел>: Ta je одредба престнлизована. Ja сам уви- 
део да бп многе установе морале престати да жи- 
ве, те сам молпо да се та одредба престнлизуј4 
na je то n учнњено)... Хвала г. Министре, #a;iii 
мислим да би било незгодпо да je то остало, јер 
бп то погодило многе људе, a међу њима n неке nn- 
валиде. 

Само још nemio г. Мниистре. Ham колега г. 
Бањанин говорио je ca праопм да странце, у 
нашој држави, треба уклонити n дати места на- 
шим синовима, нашим радницима мануелним n ин- 
телектуалним, те да onu могу да зараде комад 
хлеба. Ллп, господо, појам стрнаца јесте један 
растегљив појам. Л\п имамо у нашој држави гра- 
Ij.ina коЈп су рођени овде, који овде живе од пам- 
тивека, али који, стицајем прилика, за време пре- 
l,;imn>e Аустро-Угарске ппсу имали припадништво 
у местпма у којима су рођени и у којпма су живе- 
лп, n сад no нашем новом Закону o држављан- 
ству omi се сматра1Ју као странци. 'Било on ne- 
згодно, a бпла би и неправда, да сад тп грађани 
који су оиде рођени и који овде живе и имају децу, 
буду онемогућени да и даље овде остану. Ja бих 
молпо г. министра социјалне политике да прили- 
ком cnpoBoljema у живот овога буџета води рачу- 
na o овом врло иажпом пптању, питању одстрањ>е- 
ња странаца, и да то погоди самб one праве страп- 
це који су дошли у нашу државу a ne n one који 
овде живе n овдс су рођени. 
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Алп, omi су luni pol)Ciiii, или прирођенИ, и- 
ли од дугог времена живе у пашој држави, и, 
према томе, пс би требало на ibiix применџти ове 
строге санкције за стране држављане, као према 
другим странцима, који су од јучс или од прекјуче 
у нашој држави. 

Ипаче, ja потпуно, разумо сс, усвајам цео 
иредлог буџета Министарства социјалне политике и 
кароднрг здравља, и гласаћу за њега. (Аплауз и 
узвици: /Kiuicol) 

Претседник  др.  Анте  Павели11: 
г. сенатор др. Љубомир Томашић. 

I'c'i   има 

Др. Љубоилр Toiviamnh: Господо сенатори, 
данас je јсдап од наших другоВа из Сбната спо- 
мбнуо: како би била дужност државне управе, а- 
ко сс ne парам oaui Мпппстарстна саобраћаја, да 
носветп пажњу и репатрирању наших исељеника. 
Ja сматрам сиојом дужношћу, да с овог места са 
задовољством квитирам настојања нашег Мини- 
старства социјалне политике, којс je узело у руке 
п raj социјално-национално-политички проблем. И 
Дозволите ми да само паиомепем једио: да je тај 
проблем тако јак, тако актуелан и тако акутан, 
да се пред тпм проблемом ne сме Министарство 
зауставити, na макар му бране чиниле којекакве 
формалности у законодавству и у прописима у 
вожњама. 

Ссм тога, господо сенатори, ja ca задовољ- 
ством подвлачим u ону одрешитост и одлучност, 
којом je Г. Миппстар социјалне политике одбра' 
нио једну велику нашу националну институцију, 
a то je институција радничкрг осигурања, од раз- 
im.N приговора који су падали. Ta његова одбрана 
била je детаљнија у Народној скупштини, јер je 
тамо niiiiie приговора пало, али mije ona била ма- 
и.е одлучиа и мање социјалиа и национална и у 
овом iiamcM дому. Господо, доаволите ми само je- 
дпо да речем. Погрешно je мишљење у јавности, 
да je то за нас нека нова, модерна институција. 
To mije код иас еамо једап социјално-националио- 
политички постулат. Mu радничким осигура1вем 
удовол.ујемо само једној међународно преузетој 
обавези. Јер ,сви народи, све државе — чланице 
Друпггва Народа, обавезне су да уведу п да се 
брину за радпичко осигурање. Сем тога, раДнич- 
ко осигурање mije код иае miiTi једна нрва ствар. 
Ono je прије рата бпло код нас уведено. У Далма4- 
цији n Словенији je ono било још од 1887 год., 
у Хрватској, 'Славонији и Војводини од 1891 го- 
.ume, у Boenn n Херцеговппп од 1910 год. 

Најмодернији закон у томе погледу био je 
одељак четврти закона o радњама у Краљевини 
Србији, којп je уелед насталих ратних заилетаја 
остао непроведен, Дакле, nam закон o социјал- 
пом oenrypan>y, o социјалној заштити, o радничком 
осигурању 0Д 1922 год. mije imuna друго иего 
унификација pamijer законодавства, уз примену 
оних обавеза које смо примиЛи као чланови Дру- 
штва иарода. Гоеподо сепатори, ja сматрам по- 
требним да то нагласим, да се види двоје; да то 
mije код нас новртарија, и да то mije i vuni iie- 
потребан луксуз, јер то je унификација бившет 
постојећег законодавства, u то je једна међунаро- 
дна преузета обавеза, коју смо мп само иекупплп. 

Ja поздрављам данашњу пзјаву г. Мтшстра 
соцпјалпс полптике, у jeojoj пазрсвам да he §3 
зак. од 1922 год. доћи, no могућности, до пот- 
пупог СВОГ пзражаја. Ja hy се осврпутп еамо na 
једап приговор, јср je разпе друге прпговоре томе 
радппчком оепгурап.у iseli оиовргао г. Мпппетар 
социјалнб политике у Народној екушиттт. Ja 
бих ххео Да само говорпм o једпом приговору, a 
TO je приГОВОр екуиоКе. Господо, ja ne мпслим 
устврдитИ да je допринос за радничко осигура- 
ibc иреппзак, плп уоптте ппзак. Али мени je до 
тога да уетаповпм само пекс чињенИце. Код nae 
ее плаћа за радничко осигураље 8о/о обезбеђепе 
наднице, од кога илаКа 50о/о радник, пОсло-прИ- 
мац, a 50о/о послодавац, Како je попрсчпо обезбе- 
Ijena падипца код nar jom увек 25,50 ДинараЈ 
го значи да послодавца кошта то радничко оси- 
гурање попречно 1 динар no раднику на дан. To 
Je цело то поскупљење. Оспм тога треба пагла- 
ciiTii да за раднике доприноси onaj послодавац KO- 
JU радп, јер еамо on пма радппке за које maha, 
a пе onaj којп ne ради, jep нема оног, рецимо, no- 
резног објекта, a то je радпика, који бп код њега 
био запослсп. Но, господо сспаторп, за ту чини- 
дбу послодавац несме заборавити да он добија 
вслпку протпв чшшдбу, т. ј. on je решен one за- 
копске одговорности, у коју би иначе упао кад би 
ес код радника догодила једна несрећа, или бо- 
лест na послу. Господо, опет кажем, нећу подце- 
miTii и тај терет у данашњем времену. Било би до- 
бро кад би се могао u тај терет у данашњем вре- 
мепу. Било би добро кад on ее могао тај терет 
снизити, али да ефскат остапс пстп. Ефекат да о- 
стапе петп, a да сс то снизи no могуКпоетп na ми- 
нимум, na задовољство и послодавца и послоприм- 
ца, то се може постићи само једним 'јединим ny- 
тем. 

A то je да се уведе самоуправа. По закону o 
заштити радника у самоуправи палази ес иоловица 
послодаваца a половица послопримаца. Omi уиутра 
ua послу пајбоље he сс еложитп, сложити he у 
једну хармонију н интересе послодаваца, и иптс- 
ресс осигураних радника. Треба им дати начина, 
треба пм датп прилике да се omi у томе сложс. 
Овако са комесаријатима увек то изгледа пезгод- 
no, jep изгледа наметнуто и б.ез коптроле куда се 
то троши, a ово je друго пајтсже, што погађа u 
послодавце и послопримце. Huje никакво чудо да 
у данашње доба опште кризе, да je и криза иове- 
pen.a претрпела евоје. He може сс од њих захте- 
вати да имају пуно поверења у те комесаре, који 
управљају до сада код тих радничких осигурања. 
Г. Министар социјалпс политикс пзјавио je у На- 
родпој скупштини да има и дапас осигураппх око 
600.000, ако се ne варам, радника. Лко je томс 
тако и узмимо и тихове фамплпје, a радиичке 
фамилије, са једне стране ако mije жењен, omi су 
na другој страни са обитељима, које су бројпс ви- 
ше пего код других сталежа, n оида можемо ра- 
чунати, да je сваки дссети члан name државе ови- 
сан o томе осигурању. 

1! то најмање сваки десети члан. Ha тај начин 
уи ,амо n важност тога осигурања. Господо, иза 
свега тога морам ипак направити јсдиу опаску у о- 
вом буџетирању што се тиче социјалне скрбп. Mu 
смо видсли у пашем буџсту да je крнжена ставка 
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за npmioMoIi радничкрм осигурању. Према закону 
11.4 1922 год, MU би no данашњем опсегу iiamci- 
радничког осигурања као држава били обавезш) 
законом na једаи допринос бар од један милион 
динара. To сс смањивало и задњих година било 
je само 50.000 динара, a данас je и та помоћ бри- 
сана. У ono доба где се и друге важне потребе 
народног живота сужапају, не можс се пригова- 
liaru томе, јер на копцу конца морамо се држати 
ОНОГа начсла: ne тражи се малом него кривом дслу. 
Њима ne би било кривр, јер су као аутономно 
тело осигурапи, али док се са једне страие бри- 
сало тих 50.000 динара, ми налазимо у § 53 тач. 
5 финансијског закона, који продуисује опет за 
годипу даиа једиу устаиову, no момс унерењу npo- 
Tiii! законску. 

У смислу § 172 закона o осигурању радника, 
спорове пз овога осигурања решава један једини 
врховни суд у другој n задњој молбп, којп пма 
седиште опде, где je седиште централе, према 
томе у Загребу, и то Загребачки ero седморице, 
Kaciinjc, upe пар година, нашло ес je, да се у фи- 
нансијски закон унесе ,да ту функцију врше сви 
врховни судови у асмл.и. To значи не један суд 
мего ,6 еудшита у другој и задњој молби. Од IO- 
га може трпстп јудикатура, од тога може трпети 
и појединац услсд разних јудикатура, и то може 
бити зло, алн једно je веће зло у нечему другом. 
iiocTojn једна одредба Министарства социјалне по- 
литике, ако се не варам, из године 1929, која 
иалажс еоцпјалпом оси.гурању да члановима свих 
судишта, свих сената од свих 6 судишта има плаћа- 
TU становити хонорар, фиксни месечни хонорар. 
Господо ,тај хоиорар за чланове тих сената код 
свих ових еудова износи годишње око пола ми- 
ЛИЈОНа дипара. Нто у ТОМ€ Je raj диспари ит. 
C једпс стране брише се из разумл>ивих раз- 
лога 50.(К1() дпмара зади.е припомоћи државе a 
с друге стране налаже се једав издатак од 
пола милијоиа дииара, na који НЗДатак ииеу дуж- 
nii, јср im један rpaljamiii није лужаи да плаћа ре- 
донмом еуду хопорар за судппгге na im за рад- 
пичко ociirypaihe. Е, господине Мпппетре, ja не 
могу тражпти и ие тражим за сада, можда су дру- 
iп разлози опортуиитста, који еу довели до овога 
параграфа 53 тач. 5 финансијског закона, њего- 
но брпсаљс, али барем иека се бпозове ona Иаред- 
ба o оврме хонорару. Јер ако се диже педесет 
Tiicvha, да ее ne навалп C друге етрапе трошак од 
пола милијона динара. Ипачс ja других примеда- 
ба, iianoMiiibCM, у овој стварп немам, nero бнх 
жслео завршити само с једпом напоменом. Кад je 
1921 годппе Чехословачки министар др. Виитер 
предложио закои o социјално.м осигурању закоио- 
давиом телу евоје земље, онда je казао, да соци- 
јално оеигуран.е ne преставља само користи и за- 
штиту социјално слабијих елемената народа nem 
да je то уједпо једпо унутрашње осигураље саме 
државе. С.-л овпм изразом др. Винтера мислим ^i 
би моглп n данашњу расправу o данашњем соци- 
јалпом осигурап.у завршити. (Пљбскање е узви- 
цима: Жпвео!) 

11 om p е д с е n к    Јован  Алтипашшковић : 
11ма   реч   г.   Мпппстар   СОЦИЈалне   полптпке   n   na- 
родног здравља. 

Мпппетар социјалне политике и народног здра- 
li.i.a Иван Пуцељ: Господо сенатори, пошто je 
neli касно, мислим да кете се и ви задовољити, ако 
будем ирло кратак, али морам, ипак, na пекс за- 
мерке neniTo мало да одговорим. Разуме се да еам 
ja пажљиво бележио све примедбе, којс су пале, 
као n господа референти, и да hy све ono, што 
je олравдано, у вашој критици; узети у обзир, 
n да hy иам у свима оправданнм захтевима изаки 
у сус|1ет. 

Дакле, mro се тиче страних радника запосле- 
них у iiamoj земљи, могу рећи да je и закон много 
етрог. 

И ja то врло пажљиво сам надзирем, и где год 
Mu се достави каква жалба, да су моји opranu мож- 
да негде no покрајинама погрешили, ja одмах no- 
ведем истрагу n обично сам расправљам и решим 
те ствари. Али, господо сенатОри, ви знате, да 
смопо законуи no међународним уговорима обвез- 
iin, n \iii морамо, ако je страни капптал КОД nae 
запослен, заштити толики и толики крој страних 
радника. Mn то радимо сагласно са радничким ко- 
морама, које ппеу богзна како сентименталне, n 
ja мпелпм, да ke у томе погледу бити еве боље n 
бол.с. 

Било je, затим, говора, приликом дискусије o 
буџету Mora ресора, и o скупим лековима и лека- 
рима. Ми смо neli ове годиие једанпут апотекарску 
тарифу смањили, и бпет се ради на томе, n мислим, 
да hcMO пза 1 маја бити готови еа повом тарифом, 
a еад се већ спрема реформа тарифа за лекаре. 

Iliro се тиче питања исхране, исхрана пасив- 
IIII.\ крајева je тек од 16 јануара дошла потпуно у 
моје руке. Ви знате, да се раније око исхране 
поступало тако, да ее у почетку веровало, да не- 
he бити великих потреба за исхрану становништва 
у пасивним крајевима, и због тога се покушавало 
да ее та исхрана врши само преко Црвеног крста. 
Међутим, доцније кад се увидело, да je беда све 
већа и већа, и да je катастрофа близу, онда je ре- 
meno, ла Министарство социјалне политике преуз- 
ме na себе један део тога посла, унутрашњих по- 
елоиа, док je Министарство саобраћаја вршило тај 
nocao na своју руку. Због тога тај рад mije ono 
уједначен, није био у једној руци, и mije се зиало 
im ко одговара, mi ппа-ко ради? Зато mije било 
реда, n због тога je и тај несретни кукуруз г. Ha- 
je Обрадовића (Г.ме.х) доживео то, да би могао 
постати колосалпа садржина за фељтон Аптопа Че- 
хова, кад би on живео. И ja hy повести пстрагу, 
и тај чиновник има да нскуси казну, ако je скривио. 

Уважепп еепатор г. Дтапаепје ПЈола жалио се 
због неке интервенције на мене зато mro ни- 
еам изашао у сусрет, и ако сам добио једну прет- 
ставку са толико и толико потписа. Господо сена- 
тори, мепп je врло мпло n драго, да се TO ппта- 
n.е овде покренуло. Ja г. Атанасији Шоли нисам 
могао изаћи у сусрет no његовој интервенцији, a 
знате зашто? Због те саме интервенције! Јерсва- 
ка интервенција изазива другу интервенцију, 11 
ако г, еепатор Шола n његови другови ннтервеии- 
шу за једпога, ието тако he n други да ннтервени- 
шу за другога, и наћиће се толико министара, народ- 
пп.ч посланика и сенатора, који he такођер интер- 
венисати и тражити за онога другога. 
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Ja пам, господо сенатори, морам рећи ово; 
верујте, да сваки министар жели и једва чека, 
да ми ciui заједно и у Народној скупштини и у 
Сенату будемо толико увиђавни и толико паметни 
и да оставимо министра, да ради сам на админи- 
страцији, a да сс ис мсшамо у његове послове, a 
иарочито ис у љегову персоналпу политику. Деша- 
вало се, да сам се ja икс иута запитао: зашто ja 
седпм у кабииету? Зар нс би било јефтшшјс и 
једноставније, да оставим неколико хартија на сто- 
лу, да странке забележе шта хоће, и да онај 
мојмомак Алекса, којичувакао Кербер предврати- 
ма, даоп то сврши. Зашто се ис дајс слобода Miiiiu- 
стру, да може самосталио те цослоие да ради? 
Јер чим сс учини некоме нешто на жао, одмах 
долази до интервенције, na макар тај и пс ваљао. 
Долазе одмах и интервенишу: onaj нс ваља, и тре- 
ба да се макне! Ja, ако нећу да пристанем, онда 
лолази љих петнаест тако да ja морам да ирцста- 
пем. Једино учитељско удружење обратило сс је- 
дном прсдставком, у којој je нагласило, да неће 
допустпти интервенције и да he дозволити мини- 
стрима да раде, како они нађу за сходно. Јер нпр. 
taj други, који je фаворизирао и потпомагао своје 
каидидатс, рскао je: шта има г. Шола у моме сре- 
зу да сс Mcma: ту сам ja, добио народно поверење! 
Јер калгод треба да некога слушамо, мислимо, 
да има onaj ираио, који je изабран у дотичном 
срезу n који има народпо поверење. 

Алн, ja вам кажсм, кака je пракса. Ja бих био 
najcpeliiiiijii човек, кад бих могао у сиим тнм слу- 
чајсвпма прпдржанатп се закона n послужити ва- 
iiiiiM  оправданим  захтеиима. 

Да вас ne бпх даље замарао, кажем, како сам 
BCII помеиуо, да je за губаве унета нова партија 
од 550.000 динара, и та ствар биће уређена. Кад 
сам био у Врбаској баношти, пидео сам да иа 
жалост пмамо лепрОЗНИХ болеспика, n то од 70 
до 80 болсснпка, али боље би било, да o том и ие 
говоримо, јср пам то ис служи баш за рскламу. Ha 
послетку, част ми je одговорити г. сенатору Tov 
машиКу, да ja мислпм да су тп комесари престали 
у своје доба и да трсба да со пгго прс иратс caV 
моуправи, и могу pcliii да сам у том погледу iipii'- 
премио све што трсба и да iiy код Средишњег 
урсда за осигурање радника успоставити равнаћ 
TtvhCTBO, као и код окружиих уреда. 

Ha крају, вас, молпм, да оиај мој буџст пз- 
волите примити, како je поднесен. (Одобравање). 

Прстсе д и и к др. Аите Павелић: Реч има 
сенатор  г,  Атанасијс  Шола. 

Atanacuje Шола: Госпрдо сенатори, акцсп- 
Ty'jyhii шипљење г. Мпиистра, морам рећи, да би 
био ирви Kdjn би био најзадовољнији. II сам г. 
Министар je рекао како je и ona друга страна 
интервенисала и како je морао концедирати, јер 
je оиај дотичип изабран у срсзу. Ja сам ту ствар 
сматрао да je ситница међутим, данас ja ne сма- 
трам   да   je   ептиица,  пего ствар од мало    већег 

зпачаја; и како сам нагласпо да се упоредн оиај 
или onaj кандидат, свакако би имао внше пред,- 
iiocTii овај п као човек n као ратник. Он се одужио 
бтаџбини, a onaj други био je кажњеп премештан 
јсм. Квалитет обојице кандидата се разликује: onaj 
мој имао je свакако предност и мени je жао што 
се ти моменти ne уважавају. Кад се већ толерт- 
nie нека Далека пптервепција, зашта се овога пу- 
та mije толерисапа. Треба дати баш опом с„ез\' 
могућности да добије један присгојан проценат 
a то je ca 15»'o. 

Прет c e д IMIK Др. Анте Павелић: Завршен 
je претрес буџета расхода Миппстапства социјал- 
ne политике и народног здравља. Молим г, изве- 
стиоца  да  чпта  ставку  no ставку. 

Извес.тилац /Lp. Владимир Андрић: чита 
партију 902. 

Претс е дник Др. Анте Павелић: Прима ли 
Сенат прочитану партију? (Прима). Об,јавл)ујем 
да   je   партпја   902   примљена. 

(За oBiiM je Сенат гласају1 n седењем и уста- 
јањем o свакој појединој партаји, у смислу чл. 102 
Устаиа n чл. 76 Закопа o Пословном реду у Се,^ 
нату, примио цео бурет расхода Раздела XV Mn- 
нистарства социјалне политике и народног здрав- 
л.а, n то од партије 903 до закључно партије 977, a 
такође n буџете расохда n прпохда свих државних 
установа у ресору Министарства социјалне поли- 
тике  n  народног здравља). 

Претседник Др. Анте Павелић: Господо 
сенатори. тиме je iipiii\№eii прсдлог целокупног 
буџета Мппистарства социјалпе политпке и нарол,- 
ног здравља. 

Пристанком Сената, закљунићу данашњу сед- 
ницу. 

Предлажем за сутрашњу седницу овај дпсв- 
ini  рсд: 

1) Наставак претреса у поједппостпма предло- 
ra буџета државних расхода и ПРИХОДа са Фппап- 
спјекпм   закопом   за   буџстску   1932-33   год.; 

2) Претрсс извештаја Финансијског одбора o 
предлогу Закопа o измепама и допуиама Закона o 
непосредним порезима и Закона o порсзу na nc- 
жеЈвепа лица и пореском ослобођењу лица са де- 
веторо ii.'in Biinie деце; 

3) Претрес извсштаја Фппапспјског одбора o 
предлогу Закоиа o пзмепама n допупама у Закопу 
O таксама; 

4) Претрес извештаја Одбора o предлогу За- 
копа о промсту птеппце; И 

5) Избор одбора за проучавањс законског пред 
лога сепатора гг. др. Валентипа Рожића и дру- 
гова o музејпма n чува1ву старнпа и споменика. 

Прпма  лп  Сенат овај дпсвпи  ред.?  (Прпма). 
Објављујем да je прпмљепо. 
Закључујем данашњу седннцу, a паредиу зака- 

зујем за сутра у 9 часова. 

Седница je  закључена у  23.30  часова. 


