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C A Д P Ж A  I • Секретар Милач Мравље: прочита   записник 
Пре дневнога реда:   1. Читаи.с записника. XXXVIII редовног састанка. 
2. Интсрпслацнја   г. др. Милана Метпкота   па   Мииистра 

саобраћаја. ПреШседиик   др.   Коста   Кумануди:   Има ли 
Диеони ред: Наставак прстрсса у пачслу изпсштаја Фи- примедаба па запнсник? (Нема) Прнмедаба нема, за- 

паисијског оабора o предлогу буџста држапних расхода и при- ПИСииК ie примљен. 
хода са предлогом   фннапсијског   закоиа за   буџстску   1933/34 0д   саопште11)а    имамо     само   једну   ннтерие 
годину. 

Говорпици:  др. Милан Мстнкош, Стевап Tuipnli. Васиљ лацију. 
Грђић, п др. Ђуро Леутић. Сскретар   Мллан   Мравље   чита: др.  Милап 

Претседник   др.  Коста   Кумануди:   Отварам Метикош народни послапик, упућује   интерпелацију 
XXXIX редовни састанак Народке скупштине. Изво- на r. Министра саобраћаја — o незаконито утроше- 
лите чути записник прошле седнице. 
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ном болесничком u пензионом фонду од 20 милиона 
динара од стране Дирекције речне пловндбе. 

ПреШседник д-р Коста Кумануди: Ова he се 
интернелација доставити иадлежном господину Ми- 
нистру. 

Прелазимо na дневни рец: Проду>кење претреса 
извештаја Финансијског одборз, o предлогу буиета 
државннх расхода и прихода, са предлогом Финан- 
сијског закона за буметску 1933/34 годииу. 

Има  реч  у  име  групе,  др.  Милан Метикош. 
Д-р Милан Метикош: Господо народни по- 

сланици, пре него што npeljeM на расправу o самом 
буџету, дозволите ми да прочитам мојг одвојено ми- 
шљење, које сам као члан Финансијског одбора, у 
путио Народној скупштини. Одвојено мишљење гласи- 
(Види прилог на крају књиге). 

Слободан сам, да уз ово одвојено мишљеше, 
дам и ово образложеље. Поставља се питање, зашто 
je дошао овај наш буџет пред пленум Народне скуп- 
шгине, овако касно. Сигурно има иеког разлога, и 
мора неко да je крив томе. Преко три месеца има 
већ, како je тај буџет био предложен Финансијском 
одбору, и преко 6 недеља налази се на претресу 
пред Финапсијским одбором. Али у задње време, било 
je неког специјалног разлога, због чега се кочило у 
Фипансијском одбору да се тај буџет донесе. Ja др- 
жим, да су исти разлози кочнли доиошење буиета 
пред пленум, исти они разлозн који коче u зздржа- 
вајуЈдоношење закона o раздужењу земљорадника, 
исги они разлози, који коче доношење аграрног за- 
кона o ликвидацији аграрних односа у земљи. Сви 
ти разлози имају своје посебне позадине. A те поза- 
днне ja држим, да су у првом реду политичке при- 
роде. Ja држим већ, да се и у самој Крзљевској 
влади налазе круговн, који су имали много ннте- 
peca, да се буџет не донесе на вреие. Јер, господо 
посланици, да je било у Краљевској владч тежња 
да се буџет иа време донесе, сигурно би било већ 
одавно прилике да се o шему претреса, у пленуму 
Народне скупштине. 

Господо, ми смо, пригодом доношења извесиих 
закона, које смо недавно донели овде у Народној 
скупштиви, и то закона o избору народних посла- 
иика, закона o опшгинама и закона o удружењима, 
збору и договору, ималн прилике да упремо прстом 
na једаи врло крупаа политнчки догађај, a то су, 
господо, оне иесретне пунктације, које су изашле и 
у овој Народној скупштини и у Сенату. И ми смо 
сзн очекивали, да he Краљевска влада г. др. Ми. 
лана Сршкића дати отворену изјаву, дати отворено 
мишљење и одредити отворен поступак ради тих 
пунктација. Међугим, иити Клуб већине у Народној 
скупштипи није дао своје изјаве отим пунктацијама, 
нити je КраЉе^ска влада одредила своје гледиште 
у тим пунктацијама. И ja могу искрено да кажем, да 
сам веровао, a верујем и данас, да су те пунктације 

узрок, што ми нисмо добили буџет давио раније на 
претрес у пленуму Народне скупшгине. Преко десет 
дана, преко дванаест дана Финанснјски одбор ннје 
нмао шта да ради. Краљевска влада рас^рзвљала je 
питање земљарине, јер се решила на IO, да може 
буџетскн дефицит покрити само тако, ако дигне 
опет земљарину за 20%' И премда je Финансијски 
одбор дао своје мншљење, и премда je КралЈевска 
влада могла брзо да донесе своју одлуку, требало 
je десет дана да прође, само да се губи узалулно 
ово добро драгоцено време, које je no закопу и У- 
ставу прописапо за допошење буџета, како би се 
могло отегпути доношење буџета и како би се, ееен- 
туално, могло спречити доношење самога буџета. Ja 
сам добио убеђеи.е, да Краљевска влада, услед о- 
вакног поступка, мисли, да се буџет на време не до- 
neće. Јер, господо посланици, да je Краљевска влзиа 
то хтела, ми смо одавно имали прилике, да то Beii 
свршимо. Још месеца децембра ми смо добили буџет 
у Финансијском одбору. Цео месец д^ембар, цео 
месец јануар и цео месец фебруар потрош-ло се, a 
имало се прилике даино раније, да се дође са буџе- 
том пред пленум Народне скупштине. И ja, господо, 
кажем отворено, да сам добио убеђење, да je наша 
Краљевска влада г. др. Милана Сршкића имзла на- 
меру, да се буџет на време ne донесе. Ми смо то- 
лико времепа имали, да можемо полагапо, свестрано 
да присгупимо решавању буџета у пленуму Народке 
скупштине. Међутим, видимо, у задњи час, преокре- 
нула се одлука исте наше КралЈевске владе и она 
нам одре1јује толико напорне и толико хитне седнице 
да, no сваку цену, за неколико дана морамо изглг- 
сатп и донети буџет. Влада ne даје пртик-1 Народ- 
ном претставништву да може полагано, cseć'p no д i 
расправи овако крупну материју, кго штј je др- 
жавни буџет. 

И зато, господо, ja налазим један посебан раз- 
лог у једној политичкој позадини и ту политичку 
позадипу, господо, налазим, искрено кажем, у пункта- 
цијама и то баш у пунктацнјама зато, што je Кра- 
љевска влада г. др. Сршкића знала за те пункта- 
ције и до дана данашњег није дала против њих ни- 
какве своје изјаве. 

Ja iiy бити слободан, господо, пошто пригодом 
буџета расправљамо све политичке сношаје, ne само 
полшику трговинску и фивапсијску, него специјалпо 
и унутрашшу политику, ja hy бити слобод'11, да с«ре- 
пем пажп.у у чему je тежиште тих пунктација и у 
чему je тежиште због чега Краљевска влада г. др. 
CpiuKulia избегава да се у те пунктације пач1, да o 
и.има даје јавно изјаве. Ви се добро сећате оних 
пупктација, које су паши другови у Народпој скуп- 
штини дали пре извесног времена и у којој изјани 
они одређују три крупне ствари. Пре свега кажу дј 
„демократски принцип народног суверепктета ne до- 
лази у сукоб C монархијском формом владавине". Дру- 
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го, кажу „да je наша држава сложена држава; др- 
жавна заједница од више историјско политичких ин- 
дивидуалитета од којих свзко од себе поседује све 
националне атрибуте" и „да je жиаот у једној сло- 
бодној и нашоналној заједници могућ само на прин- 
цчпу пуне једнакости и равноправности између Хр- 
вата, Срба и Словенацч;" да унитаристички праацип 
поднаша уређења најширих права са садржаним сна- 
гама или аутономије или федерације и кажу, да 
»Хрватско питаље иије решено, да je то државни 
проблем који треба решити према осиовним теж1Ба- 
ма Хрвата без уштрба no државну целину". 

Ja хоћу, господо, да доведем у везу ову из- 
јаву, ове пунктације наших другова са свима пунк- 
тзцијама, које су претходиле и са оним крупним по- 
литичким догађзјима, који су узроковали 6 јапуар. 
Нећу да полемизирам са изјавом г. Др. Мачека, али 
исга je публиковаиа и треба да само регисгрујем шта 
je битно у њој, да се може видети континуитет по- 
лигичких гледања, извесних смерова у нашој земљи- 
Г. Мачек у својој изјави „Пти Паризијену" која je 
публикована и у нашим новинама казао je: „ми не 
гозоримо да треба раскинути no сваку цену". Даље 
каже: ,Мч бисмо радо остали у Југославији, ако би 
било могуће да у њој живимо потпуно слободни на 
груди која je наша, задржавајући своја права јури- 
дичка и фактичка, a нарочито ако добијемо озбил>- 
них гаранција да та права Heiie и у будуће бити о- 
граничавана и ума11>нвана". Дал>е je каззо: „Нема 
споразума, н?ма изиирења ако свима не буде дата 
истоветна и одпојепа слобода." 

„Србија за себе, Хрвати за себе, Словенци за 
себе." 

Господо, то су основчи темељии згхтеви, које 
je r. др. Мачек поставио, кад je био интервјуисан no 
сграном новннару. Међутим, нека ми буде дозвол^но 
да вам предочим, — јер у штампи нисмо читали, — 
становиште земљорадничке страике обзиром на за- 
гребачке и љубљанске декларације. Јер знате да се 
у загребачкој декларацији каже, да се вратимо на. 
траг, прије првог децембра 1918 године, и да се 
брише цела наша национална историја од уједињења 
До данас. A л.убљанска декларација je у томе. Сви 
Сдовенци Корошчеве групе стављају захтев за ује- 
ДИ1ћеље свих Словеиаца у Италији, Аустрији, Maljap- 
ској, Југославији у једну самостглну државу. Дакле 
no геслу: Словенци свих крајева, свих земаља ује- 
дчните сеI 

Ha те пунктације земљорадничка странка дала 
je своје мишљење: 

„Стојећи на принципу демократнје, народни су- 
перенитет се има сматрати стожером сваке државне 
организације и народ сам јединим и искл.учивим из- 
вором свакога политичког ауторитета и сваке јавне 
нласти. 

„Будући да je сељаштво, као колективни појам' 
носилац наше народне културе, економског живота 
друштвене конструкције и моралне вредности и са- 
4Hib3Ba још и огромну већииу народа, с тога сеља- 
штво има да буде темељ организације нашег свеу. 
купног живота. 

„Видовлански Усгав"днкгаторским актом од 6 
јануара 1929 године не постоји, диктатура je пони. 
штила основне идеје од 1 децембра 1918 године те 
треба из темеља створити нову бољу државну зајед- 
ницу, која би се, унутар државних граница, имала у- 
редити тако, да нестане надметањау свачему, да сви 
изађу на површину и да управљају најчеститији и 
најспособнији. 

„Споразумном и слободном вољом Срба, Хрвата 
и Словенаца установићг се посебни интереси зајед- 
нице, како би била искључена превласт једног дела 
над осгалим или више љих над једним". 

Читали смо у једном летку, који je растурен no 
нашој земл>и, изјаву коју je дао Прибићевић члано- 
вима Одбора за спољне послове у француском nap- 
ламенту 6 децембра 193^! године, који je тако далеко 
дотерао, заборављајући сву своју политичку прошлост 
све своје политичке идеале, да je дао изјаву: „Нај- 
прије републиканска државна форма, a затим уну- 
трашња државна   организација на бази   федерације." 

Имали смо прилике да добијемо на увид препис 
једног писма, кога су дали страни новинари, наводно 
енглески Ситон Ватсон, Викем Стим и другови у де- 
цембру 1932 године, у коме су упозорили на потеш. 
Kofae у Југославијп, и једном оштром критиком захва- 
тили су нас. Не велим да су захватили са правом, 
али je потребно да се зна, шта они тврде. Они кажу, 
да су потешкоће у нашој земљи у ствари историјског 
порекла. Нашн су храбри србијански савезници били 
одгојени у једном примитивнијем свијету. Њихова je 
вјера ортодоксна. Традици]е су пак јадранске обале! 
те прекодунавских покрајина, биле у знатној мјери' 
преко вепецијапске, аусгријске и мађарске доминације, 
европске. НЈИхова je вјера била углавном католичка# 

Даље приговарају да je наметана прерана цен- 
трализација и као пример тога циља наводе попу- 
њаваше административних места као и раскомадање 
државе, у умјетне територијалне јединице, не водећи 
рачуна o традиционалним историчким међама, наро* 
чито у Босни и  Херцеговини. 

Штампа je угушена. Службено je допунивгље 
опћенито. Полицијске су методе достигле такав вр" 
хунац да се подносити ne могу. 

Одговорни су вође опозиције међутим још увјек 
спремни на мирно и уставно решавање ситуације. У 
њој траже радикалну промену садашп^ег стаља које 
оптужују, ради лоших међусобних односа појединих 
националних јединица, од којих je састављена Југо- 
славија. 
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Њихов je циљ један федеративан Устав, у коме 
he разни елементи у држави биги равноправни. И ти 
новинари, господо, препоручују ако се хоће спречити 
апсолутни распад Југославије, да се мора наћи не- 
каква форма федерације, која би омогућила поједи- 
ним саставним деловима покрајинске аутономије. 

Ja сам имао прилике, господо, да добијем исто 
тако један отисак пунктације, коју je дала, изгледа, 
Југословенска муслиманска организација, a у којој се 
у главном ставља овај закључак: 

„Народу као једном извору све власти треба 
да се признају и даду сва она права, која произлазе 
из његова положаја у јавном животу, a то je могуће 
само у пуној демократији. 

„Међународни положај наше државе »тешко 
привредно и социјално стање у земљи стављају као 
основни проблем на дневни ред: Унутарње уређење 
државе. Поред даваља пуних гарантија иароду, за 
сва његова права треба онемогућити и сва засизавања 
у та права. 

Централисгичко уређење државе узрок je рђаве 
управе, корупције, недостатка управне сигурносги, 
непоштивања једнакости и равноправности, оно je 
заоштрило политичка и национална питања до крај- 
ње мере." 

У питању новог уређења наше заједничке др- 
жаве они траже да се уре1јење државе проведе no 
равноправним политичким нсторијским јединицама са 
најширим компетенцијама препуштајући заједници 
оно, што треба да осигура и да зајемчи скупне ин- 
тересе. 

У оваквом државном уређењу они траже за 
Босну и Херцеговиву као најстарију политичко исто- 
ријску јединицу у држави, која je увек и културно 
и социјално претстављала једну кндивидуалну целину, 
да буде једна од тих равноправних јединица. 

Најзад они кажу да се придружују свима оннма 
који су се већ за њих изјаснили и држе да he и сви 
остали демократски расположени легитимни претстав- 
ници народа из свих покрајина да се придруже овим 
идејама. 

Господо, кад већ редом нижем те све пункта- 
ције, нека ми буде дозвољено да укратко споменем 
пунктације, које су публиковане од стране г. Љу- 
бомира Давидовића, где он поставља ове захтеве: 

„Пут за извођење земље из толиких недаћа, да- 
нас нам указују не само наша демократска увереша, 
него и сама лекција догајјаја. Оволике тешкоће мо- 
ry се савладати само коренитом променом сташа. Да 
народ за стварање бољег подметне своја леђа, он 
треба да буде убеђен да та његова воља ne може 
бити насиљем угушивана". 

„Из тих расположења да се народви дух уз- 
дигне, да се грађанска и човечанска права обезбеде 
од насиља, да се зајемчи сложна и раввоправна во- 
jba   Срба,   Хрвгта   ц   Словенаца и изград1ви 6o^er 

поретка, произлазе ови закључци''. Ту се даље, го- 
сподо, тражи: „доследна и искрена парламентарна 
владавина". Од прекида са данашњим craibCM до 
успосгављања новог уставног поретка, које he дати 
на слободним изборима изабрана копституанта, не- 
минован je један прелазан режим. Taj прекид искљу- 
чује групе и личности, које су се за данашње стање 
заложиле. За успех прелазнога режима, каже се 
овде даље, — потребно je да у његовом извођењу 
учествују равном мером све групе здружене у блоку 
опозиције и да оне уз цуну одговорност приме и 
пуну власт. 

»Прелазни режим може трајати само онолико 
колико je потребно за извршење његовог задатка. 
Међугим први посао тога прелазног стања имао би 
битиборба са неиздржљивом економско-финансијском 
кризом. Групе које сарађују у том прелазном стању 
има да израде основне линије нацрта новог уставног 
поретка. Нов Устав треба да ујемчи нормално поли- 
тичко сгање. Потребне су, с тога, no њиховом ми- 
шлјСњу, са свих страна искрена изјашњења o осно- 
вама за несметан развој народних делова и потреб- 
на су исто тако искрена изјашњења o свему 
што je неопходно потребно за здрав развој државне 
заједнице". „Разлози демократије као и разлози це- 
лисходне управе захтевају широко изведену самоу- 
праву у великим областима које су природпиу, сао- 
6pahaJHHM и економским условима и социјалним са- 
живљењем ynyhene na тешњу сарадњу, тако да у 
свима оваквим крзјевима, ссцијално израженим и 
развијеним економски, самоуправа треба да оствари 
пуну народну управу са избором службеника, раз- 
меравањем терета и конгролом издатака у том кру- 
ry послова. 

Да се све ово изврши ови предвиђају, да др- 
жаву треба поделити na 7, 8 или 9 „самоуправних 
јединица". „Али no сили пашег подвојеног живота 
у прошлости, парочито no сили грешења у садаш- 
њости, развила су се ocehaiba потребе и за шира 
самовладапЈа, шира н просторно и садржајно. Ту су 
сад у питању задовољења погодаба за слободан 
развој културно историјских подобносги Срба, Хр- 
вата и Словенаца. Према томе мерилу повлачени, ти 
шири оквири треба, повезују11и no две или три са- 
моуправне области да заокруже велике заједнице 
око великих пационално-културних центара у Бео- 
ограду, Загребу и Љубљапи и између тих заједница 
још и једну четврту у прелазној зони српско-хрват- 
ској, у којој се нераздељиво укрштају племена, 
вере и културни утицаји. Ова четврта заједница по- 
звана je да врши двоструку благотворпу улогу у 
решавању нашег пационалног проблема. Ona прво 
откла1Ба опасност одсечног и грубог територијалног 
разграничеља између Срба и Хрвата. Друго cnpe- 
чавају1ш организова1Бе на искључиво племенској о- 
cnomi у Београду и Загребу, она и читавом држав- 
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ном   устројству   одузима   племенску   искључивост". 
Ta четврта област имала би бити Босна и 

Херцеговина. 
Тако се, од прилике, поставља природно једна 

државна организација која би, повезујући народне 
снаге у саживљеније и сложеније народне задруге, 
омогућила бољи принос рада али, нарочито, која би 
отклонила даиашња фатална неповерења. 

И ова пунктација говори o сложеној држави. 
И г. Љуба Давидовић предвиђа да се наша држава 
формира као сложена држава. Зато сам и био сло- 
бодан да све ове моменте нагласим. Међутим, да 
можемо ствар потпуно јасно да сагледамо, морам да 
нагласим, да смо у последње време добили један 
опсежан протест удружене опозиције који гласи 
овако: „Господин Мачек, претседник Сељачко-Демо- 
кратске Коалиције, г. Корошец шеф Људске странке 
са претседииштвом своје странке интернирани су, a 
г. Спахо, шеф Југословенске Муслиманске органи- 
зације, полицијски je кажњен. Поред љих интерни- 
ран je и кажњен ових дана још известан број углед- 
них политичких људи из разних партија. O свима 
овим догађајима, чији се значај и последице за бу- 
дућност још не могу да оцене, са званичне стране 
није издато никакво саопштење. 

„Вође народне кажњени су без могућности од- 
бране, na чак и без онолико заштите колико пру. 
жају суд и судски поступак no законима данашњег 
режима. Пошто у свему овоме виде најављену бор- 
бу владе против политичких идеја, које интернирани 
и похапшени шефови партија заступају у погледу 
државног уређења, то Народна радикална странка, 
Демократска странка и Земљорадничка странка сма- 
трају за своју свету дужност да изјаве: 1) Радикал- 
на, Демократска и Земљорадничка странка солидар- 
не су са свима другим опозиционим странкама у 
борби против данашњег режима; 2) Радикална, Де- 
мократска и Земљорадничка странка сматрају да се 
само у слободи и при слободној измени мисли могу 
приближити и изједначити разнолика мишљења на 
државно уређења; 3) Радикална, Демократска и Зе- 
мљорадничка странка с тога псдижу свој протесг 
против онаквих поступака Владе". Ja сам, господо, 
ове ствари изнео због тога да ми у Народној скуп- 
штини бар упознамо стање ствари у онолико у ко- 
лико ra ми сами можемо да прибавимо и видимо. 
УДновата je чињеница, да наша Краљевска влада 

није сматрала за потребно, да нас са свима тим чи- 
њеницама и политичким пунктацијама упозна. Она 
то није сматрала за потребно из више разлога, a 
Један од гих разлога изгледа да je тај, што, чини се, 
да извесна господа чланови Краљевске владе г. др. 
Сршкића имају интереса, да се o мишљењу оних 
који носе пунктације и те како води рачуна. Кон- 
статапија, да се данас дају овакве изјаве не у јед- 
ном   или  два примерка него у хиљадама примерака 

широм целе земље, у којима се види, да сгранке у- 
тврђују своју опсгојносг и у име својих сгранака 
њихови прваци дају политичке изјаве, у томе круп- 
ном моменту. Влада je требала да нам пружи своје 
мишљења, да видимо шта она мисли, a пошто ona 
ћути изгледа да je она сагласна са оваквим развојем 
прилика, како се у овоме правцу развијају. Ja hy 
вам, пошто сам један од оних, који сам у те ствари 
упућеи, скренути пажњу, где je узрок овим данаш- 
шим пунктацијама, које нисте чули ни конпем 1931 
ни почетком 1932 него тек концем 1932 и почетком 
1933 године. Почетак дискусије o пунктацијама, дао 
je бивши претседник Владе г. Др. Маринковић у 
једном своме говору у Нишу и г. Божа Максимо' 
BMii у једном своме говору у Скопљу. И сада, го- 
рподо, пошто Краљевска влада на те пунктације 
није реагирала, ни на који начин, нити je у томе 
правцу дала какву изјаву у клубу већине, ми смо 
стварно у забуни у каквој се политичкој ситуацији 
ми данас налазимо. Али, као што рекох, нека ми 
буде допуштено да скренем пажњу ua извор и на 
корен одакле потичу пупктације. Свима вама je по- 
знато оно страшно сташе, које je настало после 20 
јуна 1928 године када je у бившој Народној скуп- 
штинн легла крв наших драгоцених другова и при- 
јатеља и сарадника пок. Павла Радића, Др. Басари- 
ричека a после и Степана Радића, (Чује се: Слава 
им|) Слава им. Пала je крв зато, јер je борба вође- 
на таквим темпом неразумевања, да je било неми- 
новно да he до крви доћи. 

Слободан сам да вам скренем пажњу, да су у 
оно доба сачињавали Владу г. г. Веља Вукићевић са 
својом групом у радикалној странци, Љуба Дави- 
довић са CB'IJOM Демократском странком, Корошец 
са својом Словенском људском странком и г. Спахо 
са својом Југословенском муслиманском странком. 
И, господо, после онога несретног догађаја, ко je 
очекивао, да he тај „тврди град* који су те четири 
странке чврсто носиле, да he тај тврди град са пуно 
разумевања схватити тешко11еситуације. Међутим, у 
онда i iboj Влади пије било разумевањз, није било 
схватања и прилике су се почеле рђаво да одвијају. 
Ту je, господо, корен, ту je почетак. Ту je, можемо 
pehn, сва ona база овога данашљег разматрања, 
које кроз пунктације провејава. 

У Хрватској саборнлци у Загребу 1 августа 
1928 године одржана je била седница сељачко- 
демократске коалиције, где су њени претставници 
дали ову изјаву: 

„Kao претставници целога хрватског народа и 
свих делова српског и словеначког народа, који су 
удружени у заједничкој борби за једнакост и равно- 
правност", тада су изјавили, да „утврђују да je 
сељачко-демократска коалиција створена у циљу да 
легалном борбом извојује промену система у држави 
у томе смислу, да осигура једнакост и равноправиост''. 
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„Систем хегемоније", вели се даље у тој изјави, 
„онемогућио je сељачко-демократској коалицији, да 
парламентарним сретсгвима настави борбу. Kao после- 
дица тога да се напушга Београдски парламенат и 
прекицају саи односи са сгранкама, који претстав- 
љају садашњу србијанску хсгемонију која je и 
довела до катастрофе у Народној скупштини". 

„Крња Народна скупштина", закључује се у 
тој изјави, „није овлаштена да доноси закључке за 
целу државу те ти закључци нису обавезни за народ 
у пречанским крајевима, a за хрватски народ напосе". 

Друго, „да су Краљевина Хрватска и Црна 
Гора приступиле државпој заједници са Краљевином 
Србијом не одричући се својих историјских држав- 
них односио народно-политичких индивидуалитета у 
корист ма које друге од уједињених земаља него 
само у корист држр.вне заједнице Срба, Хрвата и 
Словенаца*. Изјавили су такође лда je у свести на- 
родној досадашље државно уре1јење поништено и 
^а he сељачко-демократска коалиција повестн нај- 
одлучнију борбу за ново државно уређеље, које he 
осигурати пуну равноправност свих поменутих инди- 
видуглитета". Том приликом „позивају све странке у 
пречанским крајевима да се придруже шеној акцији 
зз равноправност и једнакост a од народа у Србији 
очекује да ће помоћи до победе овим принципима". 

Ту je, господо, основа оннх резолуција, оних 
закључака, којн су донети у Хрватском сабору од 
стране сељачко-демократске коалиције. Ту je, видите, 
основа свих посгулата ових разних пунктација, које 
данас читамо и које данас разматрамо, али na које 
данашња Влада није лала одговор, као шго није 
дала одговор ни на ону изјаву сељачко демократске 
коалиције, ни опдашња Влада у Народиој скупштини. 

Ради континуитета историјско-политичког треба 
да вам предочим, да je у ono доба Претседник 
Владе био г. др. Антон Корошец, који je истога 
дана, када се у Загребу у Хрватској Саборници 
одржавала седница селзачкс-демократске коалиције 
у београдској Народној скупштини изјавио у име 
Владе: „Догађај од 20 јуна 1928 године, који 
заслужује најтежу осуду, не сме бити разлогом да 
прекине досадашшу законодавну сарадњу парла- 
ментарних група". 

„Парламентарна група, иа које се ослања osa 
влада" — a у тој парламентарној групи, како знамо, 
осим Корошчеве странке била je и Давидовићева и 
Спахина и радикална група Веље ВукиИевића, — 
парламентарна група на које се ослаЕБа ова влада 
„свесна je интереса, који су изнад свих партијских 
и личних, жели искрено и другарски да се посла- 
ници, који су изостали из Народне скупштине, опет 
врате у њу, на заједнички законодавни рад". 

To су, господо, они имали да изјаве након 20 
јуна 1928 године. Пошто се г. Корошец данас на- 
лази међу онима,   који   носе   оштре   пунктације,   a 

који je, како напоменух био претседник оне владе у 
оној Скупштини, која се у пречанскнм крајевима на- 
зивала крвава Скупштина после 20 јуна 1928 год., 
тај исги Корошец je после 6 јануара, како знате, 
седео више година и у режиму диктатуре и спро- 
вео све на начин како je за свој крај сматрао за 
најподесније. Данас, како рекох, on je за пункта- 
ције, које сам у почетку цитирао. Али од интереса 
може да буде да знате, шта je у оно време, то je 
било почетком августа 1928 године, изјавио један 
од претставника сељачко-демократске коалиције o 
господину Корошецу. To je био г. Предавец. On je 
то изјавио и то je штампано и у београдским листо- 
вима „Правди" и „Времепу" како je њему Корошец 
изјавио ово: 

„Ja видим, да ми Словенци овде нећемо моћи 
живети. Овако не можемо. Ми смо потпупо два 
света. Ja држим да je за нас Словенце једини излаз 
да ми одемо у Италију. Нас Словепаца има 1,500,000, 
500.000 je у Италији, a 1,000 000 je овде. He може 
се помислити, да ми можемо оно 500.000 Словеиаш 
довести амо, али се даде помислити, да ми можемо 
оти1ш, na ћемо својнм вгзама преко Ватикана моћи 
себи исходнтн бар културну аутономију, na ћемо 
живети бар како тако, као културан нарад'. (Гла- 
сови: Ko je то говорио?) Наводно: Корошец. 

Дакле, господо, ja сам све те ствари вама да- 
нас з&то изнео, да се и нзма у Народној скупштини 
омогући гледаље чнњеницз, отворено. Ja саи, како 
зпате, раније дао отворену изјаву, да све те пункта- 
ције и пупкгаторе најоштрије осуђујем, да сам на 
глелишту упитаристичком, на гледишгу народног и 
државног јединства и да нека схвати и запамти свако 
ко мисли да цепа ову земљу, то, да као што су 
били гстови милиони да жртвују своје животе, да 
се ова земља створи, да he исто тако бити готови, 
да бране и чувају ову земљу од свакога цепања. 
Потребно je, гссподо, да се питамо, зашто наша 
Краљевска влада господина др. Милана СршкиЈш 
до дапас није сматрала потребним, да бар једпу реч 
каже, да бар у једном правцу објасни своје држање, 
да бар протумачи Народном претставништву, како 
ona, и коју политику у том правцу води. Али шта 
се дешава, господо? Дешава се то да данас кроз 
нашу земљу круже разни емисари, разни агенти, 
који на разним странама тумаче и причају: Ово све 
шго je овде требаће да се прекине. Ми ће\:о да се 
вратимо на старе странке, ми ћемо да повратимо 
старе пактове. И зато, господо, у том правцу моби- 
лишу се старе страсти и старе групе. 

Ja, господо, нисам пикад тврдио, да je 6 јануар 
био пека нездрава политичка идеја и да je сам себи 
био циљ. Он je био и средство, да се среде наше 
прилике, које су после 20 јуна 1928 године биле 
овако очајне, да се нађе једно прелазно стање, да 
се духови смире, да брат у брату упозна брата. 
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И свако je очекивао да he и данашња наша 
Влада водити o томе рачуна, да се иста лииија води 
и да се у исгом правцу наступа, и да сваки осети, 
да се води једна отворена унитаристичка политика, 
југословенска идеја и идеологија, која признаје у 
свима границама наше земље једнакост и раиноправ- 
ност, и која no свима крајевима сузбија све one еле- 
менте, којима се упозорује на хегемонију једног де- 
ла према другом, или једнога и другог према тре- 
ћем. И ja држим, господо, да je од 20 јуна 1928 
године отворена борба изм£1)у Загреба   и   Београда, 
и између централизације и ценгрализма и идеје за 
децентрализацију и за реорганизацију у државној 
управи. И ja бих стога био слободан, да напоменем 
да je моје мишљење, да се сви ови пункташи могу 
сузбити не полицијским мерама, ни судским прого- 
нима, него једино здравом унутрашњом политиком, 
која ће базираги на начелу једнакости и равноправ- 
ности, и која he спровести у управн такву децен- 
трализацију да ће бановине добити широку управу, 
и да he моћи на тај начин консумирати cee оне при- 
тужбе и све оне приговоре који се данас у свима 
крајевима нашим чују. И зато, господо, ja држим да 
би Краљевска влада требала да нам каже o томе 
питаљу шта мисли и како мисли, да то спроведе, 
нарочито данас, кад на милијоне летака круже у 
нашем народу, од којих сам само пеке могао при- 
бавиги од својих пријатеља. Али ти летци круже, a 
наша штампа ништа o томе не региструје, тако да 
се народ не може да обавести, o правом стању ства- 
ри, те je потребно да Крзљевска влада каже, шта o 
тим пунктацијама мисли, и како мисли преко њих 
да пређе на дневни ред. 

Ja сам, господо, у почетку свога говора напо- 
менуо, да држим, да je Краљевској влади било ста- 
ло, да се буџет на време не донесе, и ja сам раз- 
логе за то изнео, али морам да подвучем, господо, 
исго тако једну болну консататацију коју видимо, a 
то je, да иста Краљевска влада Др. Сршкића, ма 
да нисмо имали ништа да радимо у задње време, 
није дозволила ни да се продужи расправа o за- 
конском предлогу o раздужењу сељака, a исто тако 
дала je могућност и Краљевска влада и владина ве- 
»ина, да се Скине са дневнога реда аграрни закон 
као и закон o ликвидацији аграрних односа у зем 
љи1 и ja господо, у томе баш видим један систем 
саботаже крупних проблема, које народ очекује и 
жели да се што пре реше. 

Са тим у вези, нека ми буде дозвољено да на- 
поменем пар речи o нашим приликама код наших 
суседа. Ви добро пратите у јавности, шта се десило 
и шта се дешава, код две велике силе у нашој бли- 
зини, у Италији и Немачкој. Ви, господо, видите да 
je републиканска Немачка данас сва пуна старих 
царских застава, и видите у томе, да je у Немачкој 

победио onaj националистички   принцип   који враћа 
све прилике натраг, на старо. 

Кад смо пре неки дан гледали слику да у ју- 
ришним батаљонима Хитлеровим у првим редовима 
марширају и Кронпринц и синови бившег Кајзера Ви- 
љема II, ми смо схвагили тежње и полет ових ју- 
ришних одреда немачких. Када се, господо, зна, да 
су на недавним изборима националисти добилн тако 
огромну већину, не можда само убеђењем и увере- 
њем маса немачког народа, него снагом оних јури- 
шних батаљона и њихових, на војнички начин opra- 
низованих трупа, када знамо, да je та Немачка у 
прво пријатељским везама са Италијом и знамо како 
Италија према нама наступа, ja држим да je потре- 
бно да o том водимо рачуна. У последње време из 
Италије на све могуће пачине следују на нас и на 
нашу земљу тако тншки напади; они тврде и отво- 
рено изјавлЈују да je Југославија данас на дневном 
реду Европе. CnoMnibem то, господо, у вези са овим 
пунктацијским и пункташким покрегом. Добио сам 
једаи штампан отис — јер то, кажем вам, на мили- 
оне иде кроз нашу земљу, — где лист Ла Трибуна 
из Рима од 7 фебруара пише: „Ревизију Југосло- 
венског стања нису тражили споља из суседства, не 
ro изнутра, њу траже народности које са Хрватима 
на челу хоће да се ослободе господарења Србије," 
„онда када диктатура у Београду хапси Хрвате и 
Словенце и њихове шефове бивше министре и бив- 
ше претседнике владе." 

Господо, та италијанска штампа и италијанска 
јавност толико агресивно наступа на нашу земљу — 
ja сам недавно имао слободу да споменем, да су на 
нашој територији, уздуж далматинске обале конста- 
товане силне масе убаченог оружја, ми знамо ону 
Хинтербершку аферу, где je неких 50.000 пушака 
пребачено из Игалије преко Аустрије да стигну у 
Мађарску, a опет са намером, да из Мађарске стиг- 
не на нашу северну територију, — и из свега тога 
као и из чињенице да je Мађарска добила из Ита- 
лије не само авионе и митраљезе, него да у Бугар- 
ској, у Софнји, има једна сграна фабрика авиона, 
која je само филијала једне велике фабрнке итали- 
јанске, и када се зна да je Бугарска, Мађарска и Ау- 
стрија у вези са Италијом, када се види овај велики 
покрет њихов, који убацује разно оружје у нашу 
земљу, када се види ово убацивање разних летака 
у нашу територију — када се виде ове пунктације 
наших људи, онда то постаје тако крупан проблем, 
са којим треба да се сви позабавимо. Има једна 
стнар и то смело тврдим и господи у Италији и ro- 
споди у Немачкој, као и свима суседима око нас, 
нека знају ono што je потребно да се зна: Да пема 
Југовсловена, ни Србина ни Хрвата ни Словенца, 
који неће, сви до једнога, ако потреба затражи, на 
одбрану целе ове државе поступити ако треба (Бу- 
рно одобраваше.) 
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Господо, у нашем унутрашњем животу има и 
много болних ствари; много болних ствари има које 
се оснивају на чисто материјалној једпој невољи. 

Ja сам једном згодом са друговима возио се 
лађом од Дубровника према Сушаку. И неки дру- 
гови упозорише ие на неке лепе виле, које дивно 
стрче на Јадранском мору. Ирекошеми: „Гледајте, 
то вам je вила тога бившег министра, то вам je вила 
оног бившег министра. Неки из Београда, неки из 
Загреба, неки из Љубљане, неки из Новог Сада, 
Сарајева, Скопља итд.." Кад сам се интересирао, 
који су узроци, откуда су те виле ницале, каже: „Ta 
те вила упозорава ва репарације. Ту ћеш — вели — 
наћи проблем стабилизације, тамо ћеш наћи друго, 
треће, четврто, десето питање." 

Ми, господо имамо и силне палате у Бео- 
граду, имамо и силне палате no Загребу, које 
су доказ истих аргумената. Ие само репарације, 
не само зајмови, ратни плен, разни фондови, разне 
синакуре, неправилно добивене пензије и положаји 
и кредити уз повољне услове, то су све, господо, 
елементи, који су стварали једно тешко сташе у Ha- 
rnoj земљи, које вапије за једном потребном репа- 
ратуром. 

To je, господо, проблем, који се зове коруп- 
ција. И ja држим, да je крајње време, да се са наше 
стране у том правцу поступи и оштро захвати. Не 
само да je потребно испитивање порекла имозине, 
не само код чиновника у јавиој служби, него и код 
свих оних, који су у јавном раду познати било као 
министри, било као народаи посланици, било као 
сенатори, било као пословни људи, везанн са наве- 
деним малопре особама. 

Требало би провести преглед послова са рат- 
ним пленом, са репарацијама, no аграрној реформи, 
no бескаматним зајмовима и кредитима код држав- 
них установа. Надаље би требало провести преглед 
свих концесија као и свих набавака no свима надле- 
штвима и испитивање услова свих пензија и свих 
положаја у јавној служби. Потребно би било, да се 
строгим законским мерама приступи, након утврђеша 
неправилности стицања имовине, да се иста конфи- 
скује за корист државе, за исхрану сиромашних, 
беспослених, и казна да се уведе робијом и веша- 
шем. Застара свих чина да се онемогући кроз 30 го- 
дина у натраг. (Један посланик примећује: Нити за 
сто година). A посебни судови no бановинама да се 
организују и да поступају no принципима закона o 
заштити државе. И да се проведе ревизија поло- 
жаја у јавној државној служби no квалификацијама. 
Само, господо, на тај начин ми бисмо могли да то 
зло и беду отклонимо. 

Господо, са тиме у вези да видите, како и да- 
нас цвати ово зло, како се и данас у управи служ- 
беној погодују они, који су нехатни, Имате један 
предложени амандман у финансијском   закону,   који 

се тиче београдске општине. Београдска општина — 
како знадете — има врло рђаве управе од разних 
времена, и ту се било зацарило такво рађење, да 
су имали на хиљаде инкасаната, који су инкасирали 
од разних становника за електрику, за водовод, за 
асфалт итц. 

И на концу конца сад се долази до тога, да 
се све те неправилне радше кроз толико година нак- 
надно санкционишу једним прописом финансијс<ог 
закона за идућу годину. Тако на пример стоји ова- 
ква одредба: 

,Изводи из књига o задуже1вима, која су вр- 
шена или се буду вршила од стране општине града 
Београда преко појединих њених отсека, одељеља 
и инстигуција и преко надлежних органа за све врсте 
такса и дажбина, потпуни су доказ." 

Оно што се je у књигама записало, било као 
исправно или неисправно, било као плаћено или не- 
плаћено, онако како je у књигама, сматра се за пот- 
пуни доказ и сада београдски грађани имаће при- 
лике, они; који су платилн уредно електрику и воду, 
имаће прилике, да поново дођу под суђење и мо- 
palie поново да плаћају. To сам имао да напоменем 
и да скренем пажњу на једно зло, које нас бије, в 
које би било потребно да се   онемогући   н   спречи. 

Сада ми дозволите, да кажем пар речи o томе, 
шта би било потребно да се у нашој земљи уради 
да се уведе здрава и поштена социјална политика. 
Ми данас имамо једну хитну потребу за регулиса- 
вање питања o киријама и за то питаље тражи се 
једнако доношење закона o становима, али Краљев- 
ска влада није никако имала времена то   питање да 
реши. 

Данас ми имамо једно море беспослених радника- 
Наша званична статистика цитира око 14.000 беспосле- 
них радника, a колико je мени познато и што сам ja још 
прошле године регистровао, ми имамо око 26.000 стра- 
них раденика упослених у предузећима наше земље. A 
кад се узму у обзир и сезонски раденици и остали, 
онда тај број беспослених раденика сигурно износи 
око 150.000. Главна група беспослених раденика 
јесте група шумских раденика. A шта ради наша 
Краљевска влада? Ми имамо једно велико предузеће 
Филипа Дајча и синова — ово спомињем да видите 
да објективно ствар посматрам — и ово je преду- 
зеће у близини Загреба и оно и данас ради, купује 
и сече шуму и израђује у својим пиланама. Оно je 
запослило оног малог човека и данас тамо нема бес- 
послице, управо се беспослица тамо данас у томе 
крају не oceha. Међутим остала наша предузе11а, чим 
су видела да конјуктура шумске индустрије није 
више повољна као раније, она су обуставила погон, 
отпустила домаће раденике a задржала само стране 
раденике и страно чиновништво и та предузећа и 
данас, ма да им погон не ради, плаћају тим страним 
радннцима и чиновницима пуне плате. A шта ту ради 
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Краљевска влада? Министар шума чини концесије 
великој дрварској индустрији na тај начин, што им 
даје одлагаше рока сече, на коју су no уговорима 
обавезни и са којом су требали да упосле нашу си- 
ротињу, тако да има великих фирми — ja сам упо- 
зорен на неколико њих — за које се говори: Гле- 
дајте како имају и директора и поддиректора и кан- 
целаријско особље које су све задржали, a отпус- 
тили раденике и не врше сечу no уговару. Нико 
од стране власти на жалост не тражи да се та пре- 
дузећа присиле на испуа)авање својих обавеза и 
уговора. Због тога наших 100 до 150.000 радника 
остају без посла и ми гледамо јад и чемер у свима 
нашнм крајевима, a нико не покушава да то питање 
беспослице регулише. Не треба се зато чудити што 
те реперкусије долазе као велики талас чак овамо и 
код нас. Ja држим стога да je прва потреба да Ми- 
нистарство шума натера све фирме, које имају са 
државом дугорочне уговоре, да оне приступе сечи 
или да се уговори са државом раскину. (Узвици: 
Тако jel) 

Господо, нека ми буде слободно, изузетно од 
разлагања, које iiy после продужити да мапоменем, 
да сам ja дао јуче једну интерепелацију ne r. Прет- 
седника Министарског савета o једној забрани цен- 
зуре, гледе штампања једне књиге, где je генерални 
секретар Удружења резервних официра и ратника 
указао на неправилности рада претседника тога 
удружвња, и то no питању изградње Ратничког 
дома. Taj исти господин претседник, као комесар 
Удружења ратних инвалида, потегао je пред суд 
толике и толике угледне чланове управе Удружења 
ратних инвалида, потпуно неправилно, дапаче штампао 
je и једну књигу противу ших, a ти су људи сви 
пред судом, господо, били ослобођени. И кад je 
било дозвољено томе господину да тангира прет- 
ставнике тога великог удружења ратиих инвалида, 
свакако ми држимо, да je једнако право и оних, који 
имају нешто противу њега, да и они могу то да 
кажу слободно и отворено. Међутим Краљевска 
влада, сад мери са даама мерилима: Ono што je до- 
зволила противу Удружења [инвалида, и оно што je 
претседник Удружења ратних и резервпих официра 
могао да напише противу тога Удружења, ие сме да 
напише један генерални секретар Удружења резер- 
в,шх официра и ратника на адресу свога претседника 
због неправилног његовог рада, и то o чисто ма- 
теријалним питањима! Ta два мерила не могу да 
опстану. Ta два мерила показују једну велику не- 
правду. Значи, да се цело једно удружеше не може 
да брани од једнога свога члана, јер се због љега 
то питање сматра као једно велико државно питање, 
које ће довесги до спора, a међугим 'оно би 
довело доједнога потпуног оздрављена. Ja сам мало 
пре говорио, господо, o корупцији и камо cpehe, да 
смо до сад донели тај закон o сузбајашу њеном, ми 

би се данас много боље разговарали, и много брже 
ове ствари свршавали. Ja ca овога места хоћу да 
протествујем, што се забранило доношење one моје 
ингерпелације, a то je доказ o данашњим песређепим 
приликама, и једног специјалног рада Претседника 
Краљевске владе г. Сршкића. 

Господо, не треба се стога ни чудити оваквом 
раду Краљечске владе, који она показује у овом 
стању, које данас постоји, када ona пема нити свогј 
израђеног привредног плана, ниги има своју финап- 
сијску политику, нити ма каквог сређеног плапа зз 
реорганизацију државне администрације. Ми смо чули 
из уста г. Мипнстра финансија, да се сви расходи 
лични, који су унешени у буџет, морају вотпрпти 
зато што они постоје na оспову постојећих закопа. 
Иико, господо, није ]ош радио на томе, да се упро- 
сти наша државпа администрација, и то почевши од 
Министарстава na до последњег надлештва, и да се 
разумпом штедпЈОм добије онолико само надлештгва, 
колико сгварно потребује наша земља. Али као што 
сам казао нашој Краљевској влади није до тога. 
Кад би нашој Краљевској влади било до тога, ona 6.1 
радила на начин, као што je једно наше државно 
надлештво урадило. Пре неки дан објавила je изве- 
штај o своме раду, Пошганска штедионица, која 
има тако мизерпо плаћепи персопал. 

Она je увела једпу таку реорганизацију у 
служби, да je у данашњим тешким економским при- 
ликама, донела далеко 6олји и повољнији резулгат, 
него што je имала ранијих година, Дочим, имате на 
једној другој страни другу установу у истом ресору 
Минисгра саобраћаја, a то je Дирекцију речне пло- 
видбе. која je тако разумно водила управу, да onaj 
цео пловни парк, који je 1926 године вредео око 
150 милиона динара данас приказује у вредности од 
220 милиона динара, 70 милиона дипара више, премда 
су 53 половне јединице изузете из промета због ne- 
употребљивости за промет. Али иста Речна пловицба 
успела je да потроши у ревпосној и савесној својој 
адмипистрацији и onaj кукавни сиротињски новаи, 
који су прикупљени у болесничким и пензиским фрн- 
довима бродара и радника Речне пловидбе. И разуме 
се наша Краљевска влада, нема могућпости да врши 
над том адмипистрацнјом и да захвати у том про- 
блему, и да покаже свима и свакоме на свима ме- 
стима, и на сваком кораку, да постоји савесна управа. 
Ту лежи тежиште, господо, наших педаћа данас. 

Зашто наш буџет није уравнотежен? Ми, смо 
господо, o томе расправљали дуго у фипапсиском 
одбору, и ja могу отворено да кажем: Није уравно- 
тежен зато, што се није водило довољно рачуна o 
свима оним чиљепицима привредне нарави, на које 
се буџет може да ослони. Да се провела реоргани- 
зација администрације, да се провела штедња суставпа 
између поједипих Министарстава, ми би смо добили 
толику уштеду, да наш буџет расхода, не би носио 



56 XXXIX Редовни састанак — 14 марта 1933 г. 

никако већу своту, од 9 милијарди динара. Међутим 
ми имадемо у нашој админисграцији чиновника, који 
дан данашњи повлаче приходе годишње преко пет 
стотина, шесг стстина и седам сготина хиљада ди- 
нара. Нико од надлежних 'Министара не види да 
поједини чиновник, седи не само у једној него на 
десет разних каса истога надлештва. Ha пример седи 
се на држазеој плати внсоког чиновника, a исго- 
времено седи се у фабрици rnehepa, истовремено се 
седи у Монополској управи, истовремено се седи у 
Београдској општини и т. д. Тако да имате таквих 
случајева, и нас то чудом чуди, да поред овако 
крупног и тешког дефицита, у буџету који морамо 
да носимо, да та наша Краљевска влада г. Др. Ми- 
лана Сршкића то не види, ниги хоће да види. 

Ja ћу, само господо, o нашем газдинсгву, и на- 
чину и методи рада no Министарствима да прика- 
жем пар случајева. Ви на пример видите како 
je наша сретна организација проведена овако: 
свако Министарство, има своје неке специјалне 
посебне фондове. O тим фондовима и o љиховом 
руковању, никада Народна скупштина није добивала 
обавештеља. Ми, госаодо, видимо, да иа иример, 
у ресор Минисгарства финансија спада и Фабрика 
шећера на Чукарици, али спада и пољопривредно 
доброБеље, и 110л.опривред110 добро Тополовац, с 
друге стране видимо, да у надлежаост Минисгарство 
пољопривреде спада Фабрика свиле. И сваки разумно 
би мислио да Министарство пољопривреде води 
изравно управу и оних добара који су одређенн за 
пољопривреду, и који имају да служе унапређењу 
пољопривреде. 

Али и та расподела, господо, као и они посеб- 
ни фондови имају своју специјалну намену. Можете 
опазити овакву слику нашег газдинства у земљи: да 
н.пр. Министар шума и руда лиферује угаљ за вучу 
Министру саобраћаја и да Министар саобраћаја ду- 
гује 250,000.000 динара Министру шума и рудника. 
Али господин Министар шума и руда има 18.000 ру- 
дарских радника, које не плаћа на време и долази 
она сиротиња, они бедници, којн no оним дупљама 
под земљом раде, да траже своју плату иепосредно 
код самога Министра. Имате случај, да се Министар 
социјалне политике и иародног здравља задужио 
код Минисгарства шума и руда, повлачећи из Ва- 
реша цеви за водовод и друге ствари 50,000.000 ди- 
нара. Министар социјалне политике има сваке годи- 
ne одобрене кредите за плаћање тих својих рачуна, 
али нити Начелник Рачунског оделења код њега, 
нити начелник рачинског оделења код Министар. 
ства шума и руда немају времена, да те рачуне 
среде. И тако се, господо, гомила неред у нашој у- 
нутрашњој државној администрацији. Господо, ja 
скрећем пажшу на то као на једну нездраву појаву, 
и крајње   би било време,   да  Краљевска влада при- 

ступи,   да се то питање почне савесном реорганиза- 
цијом да решава. 

Господо, у привредном животу видимо, да je 
новчарство крвоток, који олакшава финансирање свих 
радњи привредне делатности. Наше новчарство у та- 
кву je кризу запало због тога, што код нас није 
било нити солидне кредитне политике од сгране На- 
родне банке, нити je било солидне фипансијске по- 
литике од наше државе. 

Пре неки дан сте видели, кад je био случај са 
североамеринанским банкама, како je Претседник 
Сједињених Америчких држава, хитним мерама, спре- 
чио, да те банке џе пропадну. Кад се тај случај код 
нас развијао, наша Краљевска влада то je мирно по- 
сматрала, као да се то ље не тиче. Ми, господо, мо- 
рамо константовати и то, да правовремено захтевамо 
од Кргљевске владе да се и у нашем новчарству 
многе кризе и многе невоље и банкарске и инду- 
стријске и трговачке, a Бога ми, и земљорадничке 
отклоне. Господо, наша пољопривреда, — a ми смо 
пољопривредна зсмља, — добива no овоме буџету 
само 0,8S0/0 од целокупног буџета. Дакле господо, 
нити 10/о- Ми смо пољопривредна земља и треба да 
дижемо нашу пољопривредну производњу. Међутим, 
док наша савезиица Чехословачка троши преко једне 
милијарде чехословачких круна на своју пољопри- 
вреду, a која je uo броју пучанства приближно с 
нама једнака, a која има само 33% свога пучансгва 
које се бави пољопривредом, дочим наша има 80%. 
видимо, колико смо с те сгране показали нехата и 
неразумевања за главну базу наших пољопривредних 
производа. 

Господо, ja нећу улазити у дегаље задржавајући 
себи право да код појединих буџета специјално го- 
ворим, али сада морам да скренем пажњу на једну 
неправду, која се данас овим буџетом наноси, a то 
je, да се, у овим тешким временима, намеће једно 
специјално повишено плаћање порезе земљарине, на- 
шем земљораднику. Док, господо, овде задржава 
наша Краљевска влада, да се не донесе закон o за- 
штити земљорадника, да се коначно то питање ли- 
квидира, и док се не доноси Закон o аграру, јер 
има иитересних разлога да се то кочи, дотле, гос- 
подо, скренута je пажња и доноси се предлог, да 
се земљарина повиси за пуних 150,000 000 динара 
na леђа нашег сиромашног сељака, земљорадника, 
који данас нема куда да прода своје производе, a 
иаша Краљевска влада није водила бригу да му 
прођу производа олакша, него се дапаче погодују 
извесне нездраве формације. Данашње доба чини се 
да je томе склоно. Ми данас имамо, да су извесне 
задруге и задружни савези, који би требали, као 
што им држава излази у сусрет, да они излазе у 
сусрет нашим земљорадницима, да су стварани, из- 
гледа да искоришћују земљорадника. Ja сам конста- 
товао и недавно je у Финансијском одбору пао пред- 
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лог са једним амандмаиом, да се савез и задруга, 
пошто се баве трговином, пошто се у те савезе у- 
влаче људи, који нису земљорадници ни сељаци, 
пего који хоће да изиграју државу да не плаћају 
порез и да могу на невидљив и неконтролисан начии 
да терају своју трговину, — ла се опорезују, као и 
свако друго предузеће са течевином. Међутим тај 
амадман није дошао до израза. Ja морам да кон- 
стачујем овде једну стратну чињеницу, која je кон- 
стаитована раније, да се у главиом савезу Српскнх 
земљорадничких задруга у Београду, који има 40% 
укупног извоза стоке из ове земље, да се у њему 
налази као главни водитељ послова извоза са стоком, 
човек, који je за време рата у Карловцу близу За- 
греба био главни лиферант аустријске војске, за on- 
скрбљивање аустријских војника за време рата са 
стоком. Taj господин данас je главни стручњак, 
главни пословни махер у главном савезу Српских 
земљорадничких задруга у Београду, Дакле господо, 
кад су се прилике тако разви/ie и кад се прилике 
тако развијају, онда није чудо што нам тако иде и 
што имамо тако очајно стање у иашој привреди у- 
опште и овакав буџет који иам je предложен. 

Зато морам   да кажем   отворепо   да  морам да 
гласам у начелу против овог буџета. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Стеван Ћирић. 

Стеван Ћирпћ: Тосподо   народни посланици, 
како се до сада буџетска   расправа   развијала,   чини 
ми се, од оне господе која критикују, нападаји нису 
уперени само против   Министра финансија и против 
Краљевске   владе   него  и   против Финансијског од- 
бора.   Шта   више чак   и   они   критичари из највеКег 
клуба у Народној   скупштини,    задали   су   no   неки 
ударац Финансијском  одбору и његовиу члановима. 
Пошто   ja   знам   како   се   у  Финапсијском   одбору 
сарађлвало   и   како   имам   част да говорим   у   име 
групе    ЈРСД,   ja    мислим    да    пре    свега    морам 
испунити    једну   дужност   према   своме    Kiy6y    и 
према   Финансијском   одбору,   да   све   те   нападаје 
одбијем,    јер   будите   увереии   да   je    Финансијски 
одбор радио.   И   сам г. др.  Метикош,   који je   ма- 
лочас    замерао    нерад,    учествовао    je    вредно    у 
томе раду и ja му то искрено привнајем, у нади, да 
116 и он исто тако бити   лојалан   као што ja желим 
бити према свима,   да   смо   закаснили са законским 
предлогом баш зато, што   смо имали један тако те- 
жак посао да свршавамо,  да нисмо могли да преко 
ihera прејуримо и да   дамо  полусвршену или несвр- 
шену ствар,   него   смо   имали   сталну   нзду, употре- 
бивши све своје напоре,   да  дођемо са једном савр- 
шеном ствари пред Народну скупштину. 

Господо, то су мотиви овога рада у Финан- 
сијском одбору, због којих смо можда задоцнили, 
али ти мотиви Финансиског одбора никако не могу 
злужити на соамоту него једино на част. И, пошто- 

вана господо, да будемо искрени, ко je присуствовао 
тим седницама могао je видети да je ту било толико 
разних мишљења колико чланова Одбора и кад 
бисмо ми no томе морали правити буџет на крају 
крајева сваки члан Финансијског одбора морао би 
имати свој буџет. 

Видите господо, у тим саветовањима ja сам 
узео толико учешћз, често у врло опозиционом era iy 
према нацрту овога буцета, у толико опозиционом ставу 
да сам запитао да ли ja уопште имам права гсвориги 
у име групе. Да ли je то у стилу онога мога става, KOJ>I 
сам у своје време заузео у Финансијском одбору? 
И, промисливши мало, дошао сам до тога резулгата, 
да смо ми исказали своје аргументе, који се могу 
приказати овако: Објаснили смо се једни с другимо, 
наишли смо на маље или више pa3yMeBaiba код eno- 
јих противника и на крају крајева такав буџет, кг.- 
кав je, наш je буцет и не преостаје иишта друго 
него га солидарно бранити. To захтева лојалносг 
према друговима, с којима смо сарађивали и с ко- 
јима смо толико времена радили, да учинимо нешто 
што he бити корисно нашој земљи и што ће бити 
напослетку корисно no моме мишљењу и Народној 
скупштини. 

Господо, буџетска расправа, то je једна прилика 
за популарисање. Врло често она није ништа друго 
него јефтино надмудривање. Ko je учествовао у раду 
Финансијског одбора зна да није у томе знаку те- 
као рад Финансијског одбора, него пре у једном 
другом знаку, у знаку резигнације. Ми смо се нашли 
пред проблемима који се не дају решити. Ви ћете 
се такођер наћи пред тим проблемима и будите уве- 
рени, ово што се овде ради то je једна, ако хоћете, 
реприза или трећа претстава једне те исте борбе 
са немогућностима. 

Прво се борио Кабинет сам у себи; после смо 
ми муку мучили у Финангијском одбору. Eeo сада 
ту исту борбу са немогућностима имате и ви да no- 
ведете и видећете да ћете доћи на крају крајева до 
истог резултата: жГде смо били? Нигде. Шта смо 
радили? Ништа." Кривица се налази у материјалпим 
тешкоћама, које треба савладати, a које се не могу 
савлздати, a не у буџетском нацрту. Ja искрено при- 
знајем да ми у Финансијском одбору нисмо били 
доста паметни да те тешкоће савладамо и ja бих 
волео да ви будете паметнији, алн ja се бојим, да 
су тотаква питања, такве ствари, такви проблеми, 
пред којима се уопште не може бити доста паметан. 

Господо, да je мени овде стало кад говорим у 
име групе да постигнем ефекте, то бих могао на 
један врло лак начин. Требало би само да обратим 
пажњу на то како поједини говорници једни друге 
побијају. Јер, будите уверени, најјача страна овога 
буџета je у исто време и његова најслабија страна, 
a то je да нема детаља у њему, који није нападнут 
и да нема детаља у њему   који није тако исто узет 
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у одбрану од друге стране. Само то треба повезати, 
na све детаље који су нападнути бранити на онај 
начин како су брањени, и обратно, na би циљ био 
постигнуг. Али, господо, ако je Финансијски одбор 
подбацио no вашем мишљењу, није ту погрешка у 
људима којима ere дали поверење. Погрешке може 
бити само у његовом склопу, према томе како се 
бирају сви Одбори, na како се бирао и Финанцијски 
одбор. 

Ja бих, господо, желео o финансијској страни 
буџета да говорим, и не знам да ли да вам обратим 
на ту политичко-техничку страну пажа>у, na због 
тога хоћу да се на ту ствар само укратко осврнем. 

У Финансијском одбору као и свима одборима 
догађају се ове аномалије: да странка или група 
људи, која je највише заинтересована за једно пи- 
тање, да та странка буде обично надгласаиа помоћу 
свих оних другова који за то питање немају акутног 
интереса. 

To се стално понавља. Ми например сви који 
нисмо Београђани, надгласамо Беогрђане; ми који 
нисмо Далматинци надгласамо Далматинце; a тако 
исто сви ви који нисте из Дунавске бановине врло 
често сте нас надгласали у неким питањима, које 
смо ми сматрали да су за иас витална питања, Дакле, 
као што видите ту je једна погрешка у склопу и 
то није нека погрешка наша uero једна карактери- 
стика нашег парламентарног рада. И то што из 
таквог рада Финансијског одбора изиђе није ништа 
друго него резултанта свих интереса. Може 
бити да сви појединачни интереси, оне који их бране, 
xohe да одвоје до претеривања али ипак целина 
као регулатор све своди на праву  меру. 

Поштована господо, није само то једина те- 
шкоћа, коју смо ми имали да савладамо, него има 
ту и безброј других. Замислите ви под какиим смо 
приликама ми правили овај буџет. Пре свега има 
тешкоћа које смо ми затекли, које смо наследили. 
Je ли наша кривица што je буџет био још пре две 
године тако висок да je износио преко Нмилијарди 
динира. Мислите ли да се може са тако Јвисоког 
буџета без икаквих потреса сићи на једап износ од 
можда не више од 9 милијарди? Мислите ли ви да 
je наша кривица, нас који смо имали да саставимо 
буџет за ову годину, односно да га предложимо, 
што су ануитети тако велики. Ие, господо! Оаа 
Народна скупштина нема чега да се стиди. Кад 
узмемо какве смо ануитете затекли и кад видимо 
да се Влада не само није више задужила, него да 
je Министару Финансија пошло за руком да чак 
одложи тренутно плаћање тих ануитета, онда ћемо 
видети да то страшно оптерећење не може се на 
рачун нас књижити, нас који данас морамо одго- 
варати за овај буџет, И напослетку, господо, зар 
није онда кад je била слободна трговина девизама 
један  део  страног  капитала, na и један део   нашег 

капитала пребегао преко грзнице, капитала који би 
врло добро овде циркулисао и збогчегаје Народна 
банка морала да уведе прим. Ни то није наша кри- 
вица и то смо ми наследили, али ипак могу вам казати 
да од како постоји Народна скупштина и од како се 
Финансијски одбор за ова питања интересује од та- 
да су оне обавезе са роком код Народне банке за- 
устављене, не расту више, na шта више оне сеума- 
њују, a ja слутим да оне стоје у блиској вези са 
примом. Кад тако погледамо шта смо наследили и 
што je требала да буде полазна тачка, видимо како 
смо имали много тешкоћа да пребродимо. И онда 
још нешто. Зар HHje ово време у коме живимо време 
у коме влада опште неповерење. Не верује се више 
у банке, не верује се много у динар, ви знате да 
je због две милијарде динара колико износе земљо- 
раднички дугови пЈвучено преко чегири милијарде 
динара, na што да се варамо, постоји неповерење 
делимично и у Народну скупштину. И оии најлепши 
закони који су такорећи неопходно потребни, чак 
и ти су закони изазвали неповереше према нашем 
раду. И у том општем неповерењу ми смо морали 
да правимо буџет. Па ипак, господо, морате при- 
знати да je још увек наш рад, рад Краљ. владе a 
нарочито Министра финансија није изазвао непо- 
верење п;ема државним Финансијама. Па и то je 
успех. 

Господо, има и других тешкоћа које су сасвим 
друкчије поироде. 

Данас у привредном свету не владају више 
они принципи, или бар не једино они принципи, на 
основу којих се je буџет до сада правио, и на осно- 
ву којих се je уопште регулисао привредни живот 
једне државе. Врло често треба донети no неке 
сасвим изванредне мере. Врло je тешко одлучити и 
ту je највећа тешкоћа, у коме тренутку треба коју 
и какву меру цонети, јер je опасност да се или не 
преухитри или не закасни. Велика je невоља ако се 
том мером преухитри, a велика je штета ако се с 
ibOM закасни. Ми смо са г. Министром финансија у 
Финансијском одбору и у другим одборима стално 
морали o томе да се препиремо када какву меру 
треба у коме тренутку учинити. Није дакле, било 
у питању само то, да je такву једну меру необичне 
природе требало уочити него je љу требало осим 
тога и извести. A како je извести? Да ли са овим 
огромним апаратом као што je Народно претстав- 
ништво. Ми, господо, не треба да заборавимо оно 
што смо још недавно урадили. Зар ви нисте у не- 
коликим законима дали извесна овлашћења Краљев- 
ској нлади врло широког обима да она готово 
претстављају неку врсгу диктатуре? (Хођера; Мо- 
рали CMOI) Господин Хођера има право да смо мо- 
рали. Има, господо, таквих тренутака у животу др- 
жавном да кад те извесне мере за које се пронађе 
да су добре не спроведу одмах у живот, да то до- 
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води до врло тешких последица. И то je као што 
видите један моменат који нас je реметио у раду 
када смо доносили овај буџег. Но није ни то све. 
Има једна крилатица, реч која се најчешће чује и 
чита, то je привредни рат. Фактички, цео свет се 
налази данас у привредном рату, par свих противу 
свију, и као шго je онај крвави рат донео извесне 
изуме, танкове, отровие гасове и т. д., тако и овај 
прнвредни рат има своје чудне изуме, који се друк- 
чије зову као н. пр. клиринг или као што je на ме- 
сто отровних гасова дошло т. зв. контигентирање 
које ништи и ону последњу наду једне цржаве да 
he моћи изменити трговачку робу једна са другом. 
Kao што видите, државна je машина расклиматана и 
ми смо морали овај буџет правити под сасвим нарочи- 
тим околносгима. Некадасе на пример у буџету сигур- 
ио рачунало са билансом плаћања. Данас те суме ису- 
више подбацују тако да се и ту наилази на највеће 
тешкоће да се не може рачунатн ни на оне при- 
ходе који су некада били највише сигурни, 

Господо, привредни рат вахтева и жртве, и ja 
мислим да je најмање погребно, да се са овог места 
народним представницима o томе говори, јер сте 
ви сваки у своме срезу и на своме терену имали 
прилике да видите те жртве раљеннка који 
су посрнули у овоме тешком рату. Ja не знам шта 
ви највише чујете, какав јаук ви највише чујете, 
зли ja највише чујем један лелек — лелек себра. 
Чини ми .се, да су у овом рату највише noroljeim 
земљорадницн. Ми, господо, доносимо буџет онда 
када смо од Народне скупштиие направили Лазарет 
у коме имамо те рањенике да лечимо, те земљорад- 
нике да раздужујемо. У том тренутку доносити бу- 
џет допустите, господо, да то није обична ствар и 
да ни тај буџет не може бити обичан него да значи 
једну борбу са немогуИностима. 

He замериге ми још нешто, мало час je наш 
уважени колега r. Др. Метикош упоредио буџет на- 
шег Министарства трговине и индустрије са истим 
буџетом у Чехословзчкој, na каже: „Видите, молим 
вас, колико ми мало дајемо за нашу пољопрнвреду". 
Јесте, господо, али допустићете ако хоћемо више да 
дајемо морамо онда да од другога одвојимо. A од 
чега? И још нешто. Ми смо, господо, дошли у овај 
привредни рат, a немамо чиме да копкуришемо, не- 

мо 0РУжЈа, јер за оних седам дебелих   година ни- 
"овршили послове који би у овим мршавим го- 

динама добро дошли. Требало je наше привредне 
плодове "андаризовати да их можемо у велнким ко- 
личинама б{ц„Ти на пијаце и ^.^ их - не да ^ 

нас останемо без помоћи јер нисмо за оних седам 
дебелих година ништа припремили, Ни то није наша 
кривица. 

Господо, будимо праведни. Буџет Министарства 
пољопривреде није велики. али да ли смо ми зане- 
мариди пољопривреду?   Ja   ,Јемам Права да ГОВОрИМ 

антиципандо пред r. Министром финансија, који he 
верујем у завршној својој речи рећи једну прнјатну 
ствар, али он нам je јуче рекао да му je пошло за 
руком да заврши преговоре у Француској којим пре- 
говорима одлаже апуитете за неко време, a ja дода- 
јем да ове ануитете, које не морамо да плаћамо, те 
своте моргмо да полажемо код Народне банке, јер 
смо се на то законом обавезали, a тај новац he да 
иде нашој пољопривреди. Дакле, нисмо баш тако за- 
немарили, кго што би господа хгела да je занема- 
римо, и ja се не чудим ако то пребаци веко од ro- 
споде који ту ствар не би знао, али господа чланови 
Финансијског одбора знапе да смо ми у овој тешкој 
ситуацији водили рачува o свему што се може у- 
радити. 

Господо, мало час сам споменуо да смо морали 
напослетку и ми да се обратимо са молбом да нам 
се одложи пла{1ање дугова, Ми смо последњи, бар 
међу последљима, Министар je доста дуго чекао и 
ми смо се мпого препирали око тога јели боље 
прије кли после учинитн. Ми смо запевали у хору 
ону песму: „He можемо, нон посумус*. Г. Министар 
финансија вероватпо пева у молу елегично. Жао ra 
je што мора ту песму да мевз, али и он je пева. 
{Жипојипоппћ: Добро je отпевзо!) Добро je отпевао, 
хвала Богу, али да се запитамо да ли смо ми сви 
урадили што je потребно да се та песма добро от- 
пева. Јер ако се сетите како су Немци од првог 
дтна, no изгубљеном рату, доказивали да не могу да 
плате, да су осиромашили као црни ђаво и да су 
још црње приказивали своје прилике и ако узмете 
како je у јавности доказивано како je тешко плаћати, 
оида here морати призпати да je један део кривице 
до нас, јер нисмо принремили доста терен за какне 
преговоре. И ако се и у Народној скупштини буде 
говорило као што je говорено у Финансијском од- 
бору, ако се буде чула истипа како je тешка ситу- 
ација, оида верујем да heino испунити једин део ду- 
жности према народу. 

Ja овом ириликом желим да скренем у страну 
и да кажем да би слободна штампа бнла у томЈпо- 
гледу баш из тога обзирг пожелЈна, да се и у Ha- 
rnoj широј јавности може o то^е претресати и да се 
може говорити и тако створити она потребна атмо- 
сфера за успешие такве преговоре. He треба се сти- 
дети своје CHpoTHihe, прошла су та времена када се 
човек сиротиње сгидео, данас мање више сви народи 
стоје слично. {Одгопарајућа na једну упадпцу) Алн 
се сви ЛЈули који су пропали, који су некада били 
богатн стиде да покажу кад су то пресгалн бити и 
ако су, na пример, морали да пуше простији дуван, 
под столом су завијали цигарету, да нико ne види. 
Данис je друга психологија. 

Данас сви пароди као богаљи na текијама по- 
казују своје јаде, моле да им се дели. To je, господо, 
једна   психологија и  ми   морамо то   истр   урадити. 
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Треба само приказати стварн онако какае су one, na 
here видети да ћемо на тај начин имати успеха. 

Господо, има још једна тешкоћа, под којом ми 
морамо правити буџет, a то je усамљеност, и то ne 
фјна усамљепост. Дапас je у целоме свету, господо. 
зло. Никоме ne иде добро и због тога не можемо 
ми један другом да помогпемо опако како треба. 
Узмимо као најеклатаптпији пример овај случај. Ен- 
глеска теза, која je донекле теза и свих других др- 
жава, које имају дуга, каже: пишта лакше него по- 
моћи се na тај начин што ћемо брисати све ратпе 
дугове; само Америка треба да пристапе на то. Из- 
гледа, na зашго да не учинимо кад je тиме решен 
светски проблем. Међутим како у Америци стоји 
ствар? Опи кажу: зар сад кад имамо 10 милиопа бе- 
спослених радника да смањујемо нациопалпе при- 
ходе и патоааримо пове терете на оне који су морали 
да отпусге тих 10 милиона радпика. Ero видиге шта 
значи то кад брат брату и човек човеку ne може 
помоИи. Ми смо усамл.ени, и данас нам je једина по- 
Moh, коју смо могли добити од савезника то да пам 
нешто опросте. Алн то није ефикасна noMoh и у 
овој усамљености не остаје нам ништа друго него 
тешити се попут one изреке ,Der Starke ist am mS- 
clitigslen aleein". Италија je то попосно пачело npo- 
кламовала кад je казала: „Italio fere de se". — Ита- 
лија he сама свршити своје послове. Кад се сетимо 
пајближе своје прошлости и онога елана, који смо 
имали кад смо ратовали у последњим ратовима од 
Балкапских ратова до албапске Голготе, na до сјајне 
победе, ja мислим да ћемо најбоље учинити ако ка- 
жемо да ће Југославија сама пајбоље свршити своје 
послове. 

Господо, тиме нису исцрпљепе све тешкоће 
Има још тешкоћа, a то су тако звапа импордераби- 
лија, ствари које се не даду мериги или бар ствари 
које се не даду истом мером мерити. Треба ствари 
чисто психолошке природе претварати у динаре. Ta 
je трапсформација врло тешка. Треба упети у буџет 
извесне редукције од 90 до 150 милиона динара, ре- 
цимо, и израчупати какву he психолошку реперку- 
сију имати то na наше стаповништво. Изволите про- 
верити ту ствар, na ћете вндети да се долази до о- 
вакога nHraiba: шта je скупље, да ли одре11и се тих 
90 до 100 милиона динара или изазвати незадовољ- 
сгво које може бити много скупље него та свота 
новца. Другим речима ja вам паводим само један 
пример, a могу вам их много, врло много навесги, 
да данашњи буџет не зпачи само пеку и финансијску 
операцију. To није рачунска операција, то je, господо, 
психолошка расправа и Мипистар фииапсија поред 
тога што мора да буде финансијер мора да буде и 
психолог. Па тако исго и чланови Финансијског од- 
бора морзју бити не само финансијери него и пси- 
холози. AKO се само сетите one битке, коју смо у 
Финансијском одбору водили са Краљенском владом, 

ja мислим да ћете ми одобрити ако кажем да су 
врло често расправљања тих проблема личила na 
психолошке дизертације више него ли на некакву 
рачунску или флнансијску операцију. 

Kao што видиге то je једна тешкоћа, да се мора 
сгално рачупати са психозом, то пије више ни само 
психогогија, мора човек да буде чак и психијатер, 
мора умеги тачно да оцени оно што je болесно у 
психологији нашег народа, И поред свих ових те- 
uiKoiia има и нових, ево да наведем још једну. To 
je ona диспаратпост изме^у свагдашњег Мипистра 
Фипапспја и свагдашњег Финансијског одбора. 
Министар финансија, што je сасвим природно као 
одговорни државник има пред очима у првом 
реду интерес државе или како он има обичај да се 
врло пласгично изрази, да машина добро фупкцио- 
нише, да се ne демонтира, да се ne униште поједини 
важни шрафови те машине и т.д., док ми као на- 
родни оци морамо да имамо пред очима у првзм 
реду потребе парода. Због тога постоји та сгалиа 
опрека изме1)Т државних интереса и интгреса поре- 
ског субјекта, и ту опреку треба пребродити. Ви ћете 
казати то je стара песма, то није случај само са са- 
дањнм Мипистром и садањим Фипансијским одбором. 
Јест али допустите ми једну можда мало чудну па- 
ралелу из живота. Kao што брак који je финансиј- 
скн добро фупдиран може да буде сретан, a ако ње- 
гова фннапсијска основица попусти, брачни супруж- 
ници загорчавају један другоме живот, јер ne могу 
добити ово или ono, јер се морају одрећи овога или 
онога, тако исто и овај стални однос између Мини- 
стра финансија и Фипансијског одбора. Док je наш 
финансијски положај добро фундирап, док има но- 
ваца, тај je одпос непомућеп, јер na np. Миписгар 
финапсија тражи да зида палате, a финансијски од- 
бор има пара и даје, Финансијски одбор тражи nen- 
зиописап.е или признаље националпог рада, Мини- 
стар Финансија даје јер има из чега. Али сада када 
иема из чега, чини ми се да смо ми почели једап 
другоме да загорчавамо жнвот, ми хоћемо a Мини- 
стар фипапсија нема из чега да нам да. Изгледа да 
je било тако далеко отишло, да je Г. Мипистар више 
пута помишљао на оставку, a ми смо у моменту нај- 
теже депресије помишљали чак и нато, да у начелу 
гласамо против буџета. Ta диспаратност je била једна 
спепијална remKolia и требало je много добре воље, 
да се преброди. 

Господо, сад да покушамо бити обЈективни, na 
да видимо ко je шта у тој доброј вољи допринео? 
Ja кажем да je r. Министар фипансија у тој борби 
с пама био реалап и цифарски конкретан, и on je 
зпао шта хоће, то je све било јасно прецизирано, a 
ono што смо ми хтелн, то су биле идеје. И за чудо 
они који су те идеје овде износили, бојали су се да 
их прикажу у цифрама. To je једна од најслабијих 
страна критике у Финансијском одбору и сада у На- 
родпој скупшгини. Баш јуче један врло угледни no- 
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сланик изнео je читаву збирку гравамина н постулата 
али их je само peljao као кад би имали буџет, у ко- 
ке су само позиције и партије no имену, a нигде ци- 
фара. To je испало мало магловито. Изгледа, да je 
тај наш угледни друг посветио велику пажшу сту- 
днји буџета. Жалим што je то учинио, јер да je до- 
лазио чешће у Финансијски одбор, ои би без сваке 
студије ту колекцију могао наћи и овде. 

Сви ми то знамо напамет, ни једна нова мнсао ни- 
је ту речена сем да смо у оној борби која je нас захва- 
тила,    то прецизирано морамо признати, извукли кра- 
ћи крај. Нисмо   били кадри да прецизирамо, није се 
могло   у Финансијском одбору да згусне то мншље- 
ibe од једне апстракцчје до једног конкретног пред- 
лога na да онда видимо шта то значи. Лли господо, 
дајући r. Министру што je  његово, сада xohy неш- 
то да захтевам   од г.   Министра да и он да Фипаи- 
сијском одбору, односно Народној скупштини у че- 

му ona има   права.   Господо,   лане je Народна скуп- 
штина показала једаи леп успех. Народна  скупштипа 
није у првом   реду врховпи благајник државин него 
која има финансијску   политику, која може бити не 
базира на цифрама,    али која базира нз здравом no- 
лигичком   инстикту.   Лане je тај   здрави    политички 
инстикт могао да покаже један здрав успех :<ада смо 
скинули са пародне   грбаче   трошарииу. Фивансијски 
губитак био je ман>и сигурно него што би био onaj 
психолошки.ла то нисмо учинили.(Пљеска11,е)Госг10ДО, 
сличну битку смо започели у Финансијском одбору о- 
во ra пута. Ми смо хтели да се продужи онај лански 
закон o снижењу земљарине. Главпа бигка управо у 
Финансијском одбору водила се око тога мога аманд- 
мана. Ми смо исцрпли све могуће аргументе. Ми смо 
чашли један частан  споразум na који je je г. Мнни- 
стар финансија   у   Финансијском   одбору пристао, a 
верујем да he   пристати и пред Иародним пресстав- 
ништвом,   a то je да ћемо изићи на брзо или он или 
ми, ниицијативом   из   Народне скупштине са једпим 
закопским предлогом који he имати ту сгвар да ре- 
ши. Господо ja сматрам за дужност да овде изјавим 
Да ja ту формулу   овако   разумем. Ако je погребпо 
Да се та земљарнна   смањи, a  сиз iie бити акгуелна 
тек 15 августн, онда he   заисга бнти и смањепа. Ja, 
У осталом,   који у овоме   тренутку   говорим   у имс 
РУпе, немам права да упосим лични момепат и лич- 

себиеД1,а,,ИН^ У ово питање' али сам свакако задржао пРаво да и у детаљима овога питања имам 
tp ш не руке, као што сам имао у Фиианснјском 

одбору. Господо, ja мислим ако буде у овој Скуп- 
штини разумеваша за становиште Финансијског одбо- 
ра може бити he се ово питаи.е у последњем тре- 
нугку моћи решити онако како жели Народнз скуп- 
штина, a да при томе и Министар финансија добије 
ono што тражи. Јер поред онога амапдмана који 
сам ja предложио, предложио сам још пека четири 
компромиса, и ja верујем,  да кад се са паше стране 

покаже толнка добра воља да један од та четири 
предлога може бити добар и може бити примљен. 
Kao тто вилите господо, ова разлика у мишљењу, 
ова контрадикција која се показала између r. Мипи- 
стра финапсија и Финапсијског одбора je једпа те- 
lUKoha више. Али има их још. Има контрашкција. 
господо, и између самих члапова Фипапсијског одбо- 
ра. И ту je TeuiKoha. Како да ми можемо да про- 
тумачимо једиу идеју за коју мислимо да je безу- 
словно потребна кад je побијају сами чланови Финан- 
сијског одбзра. Али има још нешто. Hehere ми ве- 
ровати, али ja hy sac уверити једним примером KOJI 

сте јуче могли чутп. Има контрадикције a ca самим 
собом, и он2 су се показале прилнком доношења ono- 
ra буџега и ту видите како je тешка сгвар била до- 
ношење овога буџета кад човек сам собом пада у 
коптрадикцнју. Ето, јуче ere имали прилике да чује- 
те како се пребацује да je веома мали буцет Мини- 
старсгва пољопривреде и трговине. Te смо има 
лн прилике да чујемо из опих истих уста 
која су доказинала да je буцет од 10 и no 
милијарди нелики и да треба да изпесе cuera 9 и 
no милијарди. Како да те две тврдп.е доведемо у 
склад? Очигледна коптрадикцпја! (Глиша Тадић: 
Друкчији распоред! Хватам за реч г, посланика Та- 
;i,iiha. Друкчији распоред! Како? И ту je доказина- 
no: Onaj впшак na течспчну и na друге стиари, то 
je вишак имагионарап, on се ne може утерати, о- 
нако како je у OKOM бумоту предви^еп; n то je 
тако доказивано да се одмах после пет мппута, са 
једпим повереп.ем од 180 гради, чује: да смо ми 
спремни да овнм закопом којн имамо у виду, ди- 
жемо намете и дажбипе и свима другим класама. 
Дакле, другим речнма, и онима којп neh сада 
не могу плаћатп cne суме које су предвпђепе у 
овом буцету! Понапл.ам, господо, не може се нз- 
бећи и битп довољно паметап пред проблемчма 
који пред нама стоје. Господо, ова контрадикција 
дакле nnje потекла из обести и падмудривап.а пего 
npe из резигнацнје. Видимо да се бочимо с једним 
послом којп, како год га окренемо, — не вал.а. И 
опда кад су долазили пред нас извеснп копкретпд 
планови, ми смо резигпирапо морали да приме- 
тнмо и опазимо да ono што je може бити no пред- 
лагачима тога плана, једпа најспособппјн идеја, за 
нас није нншта друго пего само једно пабирчење. 

И мало час се пребацило, опет са овога местга, 
да Финансијски одбор nnje смап.чо расходе, што je 
јединствен случај, Али чекајте мало да чујете и 
впдите нешто. Па мч, господо, и чисмоЈ имали за 
датак да мењамо npanne оспове, јер текЈШСле про- 
меп.енпх прапнчх оспона мол<е да се промени и бу- 
џет. Ие може се, господо, Фипансчјском одбору 
прсбацитч да nnje смањчо буџет у опом тренутку 
кад још ие постоје условч за то. Али he бити ства- 
pn  које се могу и без тога   извршити,   казаће   се 
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можда. Има 14 Вилзоиових тачака, односио тачака 
г. Шећерова. Али кад ове тачке, за које није по- 
требна промена правних основа цифарски изразимо 
знате шта значи? Немам права да саветујем г. Ми- 
иистру финансија шта да ради у погледу тих тача- 
ка, али ja вас могу потсетити на то да je г. Мини- 
стар финансија изјавио да се ишло до крајњих на- 
пора у штедњи и да се више не може ићи да се 
расходи више ne могу компримирати. Међутим, не би 
било рђаво да се Министар финансија нашалио na 
да иа овоме буџету, на коме се не може ништа ви- 
ше компримирати, компримира, баш онај финансиј- 
ски ефекат који износе предлози r. ШеИерова. (Др. 
ШеИеров: Bn нисте ушли у ту ствар). Изнесите ви 
цифре г. ШеИерове, na да опда лагано срачунамо; 
иначе je ово „ући у ствар" опет једна психолошка 
дисертација. Ja iiy овде да вам обратим пажњу на 
једну тачку коју je вредно споменути и која je оз- 
бил.на, a то je ова: да смо ми у Финапсијском од- 
бору ишли за тим да се у овоме буџету смањивање 
заиста и изврши. Ja hy признати да сам за ту тезу 
пледирао. Pelin hy вам одмах и све аргументе који 
су ме при томе водили. 

Главни аргуменат ми je био политичке при- 
роде. Како политичке природе? Па ево како. Лањ- 
ске годнне смо ми своме Министру финансија дали 
onaj буџет и ми смо знали, да се тај буџет даде 
компримирати и могли смо му то дати, јер смо 
били уверени да ћемо му тај буџет контролисати. 
Знали смо да he ова Народна скупштина, која га je 
и донела контролисати и ако се он покаже нереалан, 
ми смо имали могућности да оне расходе, које смо 
у шега упели као сувишне, смањимо. 

Ja ne знам да ли ћемо ми до краја буџетске 
године имати прилике да контролишемо и onaj бу- 
џет, и тај чисто политичкн мотив мене je навео na 
то, да пледирам у Финансијском одбору да се ona 
енентуална смањеша, која се могу компресијама по- 
стићи, да се ona постигну у самом нацрту   буџета. 

Данас ja, господо, могу мирне савести пусти- 
ти да ова моја теза падне и то из два разлога. 
Први je разлог што су Претседиик владе и Кра- 
Л)евска влада у току преговора више пута изјавили 
да они желе радити са овом Народпом скупшти- 
ном и да се дотле док ова Народпа скупштина по- 
казује способпости за рад, у томе погледу прилике 
nelse мењати. Другим речима ми имамо опет паду 
да ћемо имати утицаја на извођење овога буџета. 
Још један разлог, који ме у томе погледу руково- 
ди, je у томе, што je Министар финансија у npo- 
шлогодишп.ем буџету поред свега тога што на ље- 
га нико пије вршио притисак na ни Народна скуп- 
штина ипак сам те компресије од своје вол.е 
извршио. (Г. Цр. Слапко LUehepoe упада: Није 
имао поваца). Ако није имао новаца, г. Ше- 
liepoBe, тим бол..е. To je једиа  гаранција  више  за 

свакога Министра финансија да апсолутно nehe лкз- 
ћи прекорачити одобреи.а. 

Господо, поред ових тешкоћа има их још, a 
то je што смо ми мала земља и ми смо у зависно- 
сти, много већој зависности, од светске пијаце, nero 
што ви мислите. 

To су те последице које се јављају, a највећа 
je што данас у читавом привредном свету ситуација 
се мења калеидоскопском брзином, тако, да из дана 
у дан треба доносити нове мере и да једно сутра 
може да утера у лаж данас. Нећу да вас умарам 
конкретним примерима, али ево док се ми бацамо у 
бригу за прим на своме динару и сматрамо да je 
то тмура, да наилази један облак, дотле видимо да 
и његово величанство долар no мало страда од исте 
болести. И на ту ствар сада гледамо са извесном 
мањом забринутошћу. Али та променљивост у финан- 
сијском свету, толико je карактернстична, да се готово 
филозофија Хераклита, кад je рекао да се све креће 
и да се рефрени пашег песника Прерадовића односе 
и на финансијско—економски свет, 

„У овоме свету сгална само мјена јесте" — Ово 
се заиста односи и на финансијске прилике у чита- 
вои свету. 

И поред тих тешкоћа, господо, ми смо провели 
буџет. Па да видимо са^а како он изгледа. Први 
стуб тога буџега то je његова равнотежа. Све ове 
тешкоће, господо, значе у ствари просто један зем- 
љотрес, један катастрофалан земљотрес, када падају 
куће и када се руше и стубови. Да видимо шта je 
после тога земљотреса, који сада бесни у читавом 
свету, и чије ударе може бити још нисмо ни избро- 
јали, да видимо шта je од тих стубова остало у 
овоме буџету. Равнотежа буџета;господо, je no мом 
мишљељу свакако у овом моменту, ако узмемо мо- 
ментални снимак, боља него када je ова Народна 
скупштина сазвана и онда када je Министар финан- 
сија преузео управу над финансијама. 

Онда смо имали више летећих дугова, док тре- 
нугно имамо их мање. И ако се ништа не догоди, 
ако ствари иду TOKOM којим треба да иду, та бу- 
џетска равиотежа неће бити у таквој опасности, да 
нас мора бацити у бригу. Али ако сгвари не иду 
као што треба, ако дође неки иов удар од земљо- 
треса, за те ударе ne може одговарати ни Министар 
финансија ни Фипансијски одбор. За те ударе ми 
имамо један једини лек, a то je да учинимо све што 
можемо да их ми не изазовемо. Сјајна спољна no- 
литика Југославије иде једним путем већ Итодина, 
a тај je пут, пут мира, и ако дође до потреса ми 
можежо казати мирне душе: Ми никако нисмо хтели, 
ми нисмо изазвали. Наше Министарство спољних no- 
слова јесте гаранција да ми нећемо учинити ништа 
да до потреса дође, који би могли изазвати буџег- 
ске потресе. Кад сам био референт за трговинске 
уговоре са Аустријом и Италијом са нашом земљом, 
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имао сам прилике да видим, какве je све часне на- 
поре чипило наше Министпрсгво трговине, да укло- 
ни cee оно што би могло да изазове потресе и no- 
следице тих потреса. Па са сигурношИу рачунам, да 
he то бити доста, јер ако цео свет буде водио та- 
кву спољну политику и такву трговинску политику, 
ми немамо разлога да се бојимо потреса и да he 
стуб, главпи сгуб буџета, a то je буџетска равноте- 
жа бити пољуљан. 

Други стуб то je буџетска реалносг. Да види- 
мо како je тај стуб излржао земљотрес. Г. Министар 
финансија у своме експозеју казао да то зависи од 
прилика, зависи од онога шта he нам Бог дати, јер 
смо ми пољопривредна нација, зависимо од доприно- 
сз жетвеног и цене наше жетве. Ако се узима нор- 
мално, a правило je да се у нацрту буцета узима 
нормално, ондз би и реалносг буџета била осигу- 
рана. Ja у тој ствари мислим овзко. Ако би се та 
реалносг буц^та може бити и пол,уљала, na би се 
na послетку трансформирала чак у неуравноте^кеност 
буџета, никада. не може то да се догоди у толикој 
мерн да би та неуравнотеженост буџета, која не 
проистиче из наше кривице, јер смо ми цифарски 
претпоставили да je буџет уравнотежен, него из спољ- 
них прилика, да та неурапно-еженост ne може бити то- 
лико пелнка да се неда идyhим буџетом поправити. To 
јестако посматрамо овај буџет изоловап сам за себе, 
онда може да се догоди да се заврши са дефицнтом, 
због нереално предвиђеннх прихода. Лли ако ra посма- 
трамо у склопу са будуЈшм буметом, кад се мора прет- 
посгавиги да iie до^и нормалне прилике, онда реагзност 
буџета није никако изнемирујућа, na могу рећи да и тај 
сгуб, и ако je   мало попуцао, ипак држи. 

Tpehn стуб, тоje стабилнзован и сигурап динар. 
Kao што знате on je примом кало окруњеп, али сам 
казао мало пре да je спала круна са главе и њего- 
вом величзнству долару и кад ствари тако стоје, 
изгледа да je то судбипа свих вллута. Mene личпо 
не баца у бригу шго je дипар мало окрп.ен, nero 
ми je жао што смо pa inje толике напоре уложилп 
приликом стабилизације динара, да га учиииио ста- 
билним, — али то није ни крнвчца наша nn Мини- 
стра Финансија. 

Четврти стуб то je глас доброг платише. Taj 
стуб остао je неокрњеп, цео као да земљотреса пије 
ни било. Ja искрено признајем да се г. Миннстар 
финансија послужно мојим саветима које сам ja у 
одоору давао, тај глас доброга платише не би био 
неокрњен, он би страдао и не би био добар. Ja мо- 
рам дати себи ту сатисфакцију да би тада стуб ре- 
алности буџета био јачи и да би мање попуиао.али 
са радошћу кажем да je r. Мннистар фипапсија 
сврху, коју je имао пред очима остварио потпуно 
тако да поверење ввје ни мало уздрмано са стране, 
него поверење наших позерилаца остало je потпуно 
непомућено. 

Напослетку, господо, пети стуб: платежна eno 
собност пореског субјекта. Господа другови свакако 
су добри психолози и знају кад неки посланик го- 
вори са овога места и говори онима који имају част 
да поетставл^ају народ, они погпуно унапред знају 
шта hy у томе погледу ja казати. Зна се, господо, 
шта народпи посланик са овога месга мора изјавити, 
Он мора шјавити и замолити Краљевску владу и r, 
Министра финансиЈа да ту платежну способност no- 
реског субјекта, тај стуб плзн као пајпажнији, да 
пази на inera као на зеницу свога ока, (Буран 
аплауз). јер иако, господо, буиетска равнотежа стра- 
да, n ако се покаже реалпост илузорном, иако из- 
губи поверење код страних држава, иако се динар 
мало пол.ул^ао, све то ннје тако велико зло као што 
je кад народни живот пресахпе и не може нише да 
се рргенерира. Зато употреблЈујем ову прилику, и nehy 
да не кажем Ceterum censeo Cartapinem esse delen- 
dam, него да кажем може бити у једном чудиои 
жаргону, који he бити разумљив свима: цетерум 
цеизео земл>аринам есе скидандим (Бурно одобрава- 
ље и бураи смех). 

Господо, као што видите то су тешкоће са ко- 
јима смо ми имали да се боримо и поред свих те- 
uiKoha видите да ових пет главних стубова држе 
нзш буџет. Ja вас питам кад тако стпари стоје, ми 
који смо у Клубу, који помаже ову Владу, ла ли 
имамо права одобравати или критиковати овај буиет 
овакав какав je. Да признамо, господо, сви смо у 
Финанспјском одбору, и то баш из клуба у име чије 
имам част да говорим, развнли смо наше засгаве да 
се лепршају и пошли да освојимо извесне позиције 
у буџету, које нам нису биле у вољи. Покушали 
смо, али нисмо могли, и bap ja да узвнкпем са ово- 
ra места, као што су неки чланови наше већине ка- 
зали, да пребацим то Финансијском одбору. He. Јер 
ако бих ja некоме казао: Ниси достојан да будеш 
члан Финаасијског одбора, — исто тако би и ои 
могао pehn мени, јер ja сам надгласавао њега a on 
мене. Ha крају крајева човек се мора једанпут об- 
јаснити, мора једанпут ићи дубље у себе и запитати 
се: шта сам хгео? Ако бих хтео да освојим позицију 
у интересу краја којн заступам, добро сам хтео, али 
ако имам какву мисао у позадини, до ђавола са љом. 
Да се запитамо: Шта, да ли смо тако паивни да се 
дамо упрегнути да рушимо зграду коју xoheMO да 
сазидамо, или смо толико перфидни да свесно под- 
ривамо темеље зграде коју хоћемо да сазидамо, или 
да ли смо мн члапови Behnne толико заслепљени у 
нашим личним интересима, да смо кроз призму тих 
амбиција обиевидели и ne видимо велике државне 
интересе. пего терамо опозииију ради опоаиције. 

Господо, ко je учествовао у раду Финансијског 
одбора, тај je морао бити забринут од онога тона 
који je у њему владао a то je један тежак тон рада. 
Ja ne знам чиме бих могао да га упоредим. To нај- 
више   наличи   иа   оно: кад се људи острве, кад из- 
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губе све ouo шго je људско у њима и кад се сваки 
отима за себе. Замислите једну страшпу катастрофу, 
или слично, кад сваки саасава свој живот, кад гла- 
дан отима другоме кору хлеба, Господо, осетило се 
овде Beli да брат брату завидн и да брат од брата хоће 
да отме кору хлеба, али у ономе тренутку кад смо 
то осетили дужност нам je била да то увкдико и 
да кажемо: Не! Сви ћемо сносити оно што се сио- 
снти мора! Даћемо брату оно шго брат имати мора, 
остаћемо још људи, али се нећемо острвити. 

Господо, време je да савијемо наше засгаве. 
Време je да стресемо са себе прах оне борбе у 
којој смо учествовали. Време je да се објектнзирамо. 
Време нам je и дужност била да кад je бигка пре- 
стала и борба извојевана, да онда сваки погледа на 
овај буџет не кроз оно што смо хтели да посгигнемо 
него кроз наочаре, како то државпи интереси за- 
хтевају; време je и дужнзст нам je била да тај бу- 
џет видимо онакав какав je, a какгв je да je, једном 
речју то je на крају крајева наш буџет, Какав je да 
je, наш je буџет, и овај буџег захгева паша Влада, 
и ja мирне савести, кад говорим у имо групе из- 
јављујем не само да liy ja гласати за овај буџет, 
иего молнм ону групу која ме je почасгвсвала да 
у њено име говории, да и ona изгласа овај буџет 
у начелу и да се труди да овај буџет већ до 1 а- 
прила и под кров дође. (Бурно ПЂеска11>е). 

Пошпретседиик Др. Коста Поповић: Реч има 
иародни посланик г. Васиљ Грђић. 

Васиљ Грђић: Господо послаиици, прошле ro- 
диие иако je заседање Скупштине започето нстом 
6 децембра, добили смо na претрес буџет у Скуп- 
штини 29 фебруара. One године смо у задоцњењу 
за 13 дана, нако je Скупштина редошш почела ра- 
диги 20 октобра. За претрес буџета npCiMa овоме 
ове године остало je самих 19 даиа целоме Народ- 
ном Претставништву и Скупштини и Сепату, ако 
хоћемо, a то свакако желимо, да не дођемо у ста- 
ibe ех   1ех, или да се ne испомажемо дванаестннама. 

Уважавам разлог, да сваки законскн предлог, 
a буџет у првом реду, треба да се свестрано, те- 
мељно проучи у скупштинскоме одбору. Али сва- 
како не би смели никада допустити, да се плевум 
Скупштипе сведе иа формалпост. A тако мора да 
буде уз оиако хитно решаиање закоиских предлога, 
na и овога најкруппијег — буџета. Шта ми посла- 
пици и сенатори можемо упијети свога, кад морамо 
за 19 дапа претрести буџет у цнјелипи и поједи- 
постима, буџет спих Министарстава и то уз ограпн- 
чепо време прапо  ronopa. 

A свакако паша je амбиција да и ми, да н Скуп- 
штпна и Сепат у целипи — a ne само у својим од- 
борима, — дамо пешто свога спакоме закону, a на- 
рочито буџету. 

ИзлажуИи cnoja запажања o овогодишњем бу- 
џету, ако у своме говору   будсм и сувише кратак, 

можда где-где и nejacan, извипи^ете ме. Томе je 
једипи разлог што, ради краткоће времена, Heliy 
бити у стању да изложим мисли до потпупости. 

Могу одмах рећи да ме мпого ne одушевл>ава 
начин, na којн се буџет допео на претрес ни овде 
у Скупштнпн пи у сдбору. И прошле године сам 
напоменуо, што и сад паглашавам, да би доношењу 
буџета требало да претходн дпскусија у плепуму 
клуба — илн клубоиа — o основпим темел)има, na 
којим треба да се буџет узграђује, буџет примитака 
н буџет издатака. И пред Одбор и пред nac у Скуп- 
штинп долазе само бројке, бројке и мало шта више, 
и ми дискутујемо само o томе, да ли ћемо коме 
Мини;тарству у овој или onoj ставци одобрити из- 
веспу своту, већу или мању, пего ли je предложепо. 
У највише случајева све се одобраје онако, како je 
предложепо. 

Зпам сигурпо, да из разлога коптинуитета пнсу 
у редовним прилнкама опортуне, нису негде ни мо- 
rylie, велике разлике у кредитима, јер изазивљу 
тешке последице. У редоввим прилнкама иаглаша- 
вам. Међутим ми се налазимо у кередовним прили- 
кама. Иалазили смо се и прошле године, кад смо 
смањили буџет за близу три мил.арде дичара. На- 
лазимо се и данас, кад га смањујемо за дчљих ди- 
нара 900,000.000 с тога, мислим, да je неопходно 
потребиа била дискусија o томе: где и како да вај- 
целисходвије уштедимо ове велике своте. Извести- 
тељ BeliHiie Одбора иапомемуо je овде, стварање 
сталиог Парламентарпог одбора за штедњу, што 
са задовол.ством поздравЛ)ам. 

Сигурпо би требало у осиоиу претрести, ре- 
цимо, питање нагомнлаваи.а чиновничког кадра, гш- 
таи.е, да лн ми, као претежпо аграрна зеаља, тре- 
бамо овако многобројпу, оваку компликовапу чи- 
новничку администрацију, да ли je требзмо и да 
ли je можемо издржати. Питање, да ли у томе 
прапцу требамо да идемо, CTBapajyiiH и дал.е поне 
фуикцнје, или да rio могућству спајамо iiocTojeliy. 
Одговор na ono 11ита1ве рнјешно би и питање no- 
дјеле компетенција између општина, бановинских 
и државних централиих власти. O овоме предмету 
су већ многи г. г, послаиици говорнли, 

Требало бн, у области примнтака, да тачио 
зиамо, ди ли се наши закопи држе принципа про- 
гресивне порезе — и то сви нлн нх има, који од 
тога одустају. Јер прогреснвни порези — то je бар 
моје мишље1ве — једнно су праведни. Лакше je 
на пример дати опоме, ко има чиста прихода ди- 
нара 10.000, дииара 2.000, него ли ономе, ко има 
чиста прихода дииара 5.000, дннара 500, пошто пр- 
вом ипак остаје далеко више прихода него друго- 
ме и ако први даје 207о a други смо 107о од чи- 
сте зараде. 

Навео сам краткоће ради — само дпа питања! 
no један из области примитака и издатака, a тих je 
мпого, 
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Навешћу само један из области просаетне no- 
литике. Хоћемо Л1 даље држати се правца, као го- 
тово редовно до сада: да се онима, који имају даје 
још, a они који немају, да се осгављају и даље да 
немају. Стално од ослобођеља извесни су крајеви у 
овом правцу протерани, док су други занемаривани- 
Стварн нису кренуле na боље. Остало je готово све 
no сгаром. Ha ово he се, мнслим, осврнути, кад дође 
на претрес буџет Министарства просвете. 

Пропустили смо, како ргкох, да претресемо те- 
мељне основе, na којима желимо наш буџет, наше 
газдовање државно, уредити, пропустили прошле ro- 
дине ради краткоће времена, пропусгили и ове го- 
дине ваљда што други држе да je довол>но, ако се 
и даље настави иста пракса, исти стари nocao. Да 
су редовне прилике, то би се можда могло и под- 
неги. Кажем можда, јер je сигурно и у иајредовпи- 
јим приликама потребна, са времена na време, из- 
весна промена, било у области државних издатака, 
било у обласги примитака, бар у појединим ставкама. 
Све прегрести, разделиги неопходно потребно од ма- 
ње потребног и непогребног, дати сп°ма меру пре- 
ма стварној потреби, према могућпости, био 6и npe- 
тходан рад оних, који буцет доносе. 

Прошле године приликом nperpeca у буџетској 
дебати изразио сам бојазан, да се неће моћи прику- 
пити предвиђена свота приход! од 11,400.000.000. Г. 
TDopljeBnii, Министар ф.тансија je тада рекао : Хоће 
xohe. He истичем то да се похвалим, a најмање да 
сам до краја ушао у целу материју. Једап од нас 
двојице je свакако морао погодити. Случајио сам 
био ja, који je погодио. A сигурно ће те ми сви ве- 
ровати, a господин Миннстар финаисија особито, кад 
кажем, дз бнх волео, да je господин Министар фи- 
нансија погодио. Тада му ne би било потребпо — у 
пала буџетске године, што je свакако незахвално— 
изналази пове приходе, да би се попуниле празнине, 
које су настале у буџету и тако теретити и онако 
дзжбипама оптерећеп народ. O како би желео, кад 
бл био само ла«ан пророк, кад кажем, да he и овај 
буџет за 1933/34 остати у дефицчту! Сл-аће сигуран 
сам.   OcehaM то готово интуитивно. 

Mace народне су осиромашиле. To сви знамо 
добро и видимо. Они приходи, који из маса долазе 
сигурно he подбацити. Мање се и пије и пуши, да 
наведем само то. He ради тога, што смо се опаме- 
тили, постали солиднији као народ, него пажалосг, 
само што смо сиромашнији. Народ je npeonrepeiien 
дажбинама: државним, бановинским, општинским. Ћу- 
ти и плгпа колико може. A и држим да би ипак 
било добро послушати ону Милошеву и помишљати 
на то, да се бар који цекин дажбине почне смаши- 
вати, кад га ни онако нећемо мо1ш напла^швати. 

Дозволите ми овде једну-две, мале напомепе 
ГОрподнну   Миристру финансија, јер не видим, да je 

то унесемо у буџет. Ззто смо интервенирали и ja и 
други послгници Зетске бановине. 

Једна се напомена тиче замене заосгалих nep- 
пера бивше Краљевиие Црне Горе. По Пореским 
управама у бившој Црној Гори зна се, колико има 
још овог иеизмењеног новца тако да ne може ту сада 
бити малверзација. Свота пије велика, милион-два 
динара, ако сам тачно обавештен. Кад смо заменили 
милионе и миљарде иовца Аустро-Угарске, побеђене 
државе, тешке милионе сигурно и прокријумчарепг, 
из тадап.их зона друге и Tpehe, шта више и из саме 
Аусгрије и Мађзрске, мислим да се пуним правом 
може тражити и замепа и овог малог остатка пер- 
nepa. Молио бнх г. Мипистра финапсија, кад neh 
ово није унео у овогодишн.и буџет, да то има на 
уму за буиет иду11е године, да би се и ова ствар 
једном окопчала. To исто вреди и за реквизиционе 
дугове, уколико нису нсплаћени. 

Друга се иапомепа тиче неколице старих ус- 
таша херцеговачких из 1875-те. За време црпстор- 
ске владе добивали су неку малу noMoh, пошто су 
осгали без игде ишта, a вратити се у Херцеговину 
нису смели. Ta плата им je исплаћивана ту све до 
скорз. Пре годину-две дана им je обустављена. И 
за ово смо мн сви послапици Зегскс бановине ин' 
тервепирали и питање није још повољпо решено- 
Речепо нам je да се сада испла11ује само опим Хер- 
цеговачким усташама из 1875, чија су се имепа иа- 
шла ззбележепа у некој кебизи заапичној у днору 
књамсевом, сздањем Народном музеју. Напомепули 
смо и биће да je гачпо, да баш у тој књнзи и пису 
забележена имена оних који су проскрибовапи код 
аустријских власги, пнсу забележена из највеће пре- 
досгрожности. Јер ипаче не би се дало разумети, 
како да им je црпогорска влада и исплаЈјивала noMoii. 

Овде се ради само o неколицини усташа ду- 
боке сгарости, потпуно изнемоглих, ради се o naj- 
мањо] своти, na би било право, да се и ова ствар 
рсгулише. Мислим да није потребпо овде напоменути 
апалогију са многим и многим аустријским офици- 
рима, сада нашим држављанима, којима дајемо пен- 
зије далеко веће од оних малих помоћи овим уста- 
шама. Оба ова питаља треба што upe повољно ре- 
шити. ЛАислим да то тражн и најједиоставпијн обзир, 
да ништа крупнијн не речем, 

Господо послапици, после ово пеколико onhe- 
нитих речи o буџету и ове две мале напомене I ос- 
подипу Министру фипансија, дозволите ми да речем 
нешто onhenHTO o послова1ву министарстава, владе, 
и нас посланика. 

Да почнем са унутаршим пословима. Ту би се 
имало мпого шта pehn и владама, које су прошлу 
годипу биле na управи, a и нама народним послани- 
цима. Сви смо се ми, долазећи у ову Скупштину, 
примили дужности да делујемо у идејама, којима je 
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ударен темељ значајног 6 јануара 1929 год., ла изпо- 
димо програм па коме смо бирани 8. новембра 1931 
год. Мало смо сви скупа на томе позитивио радили 
и ураднли, Прво што je требало учинити : Оспгурати 
подлогу за што сигурнији рад у реченом правцу 
спрово1је11.ем што чвршће, што потауније организа- 
ције паше странке. Узевши нас све скупа, учинили 
смо у овом правцу мало, нрло мало, a најмање, 
могу отворено рећи, управо они између нас, који су 
били на управи државе и што je још иеутешније, 
на врховима саме странке. Освртгли смо се и освр- 
ћемо се још уве много назад и то све внше, што се 
иде даље од народа пргма врховима странке. Стално 
оклевамо и развлачимо, сгално одпђзмо. Док сви 
изјављујемо, na и они у врховима владе и странке, 
да не може бити говора у враћању na старе путеве, 
бсље рећи странпутице, на старе страике, ипак при- 
ликом промена и сада се готово унек још јасно да 
разабрати, да једно говоримо a друго раднмо. Наша 
дела не одговарају нашим речима, често са патосом 
свечано изреченим. У овом нераду и оклева1!>у, да 
ма шта учинимо за организацију страрке, неки од 
наших другова, који су заједно с нама изабрани на 
истом програму интегралног југословепства, отишли 
су гако далеко, да ни сами себе не могу познати. 
Окренули су се са читавих 180 степеии. И место 
Југословенства прнчају нам сада o хисторијским ин- 
дивидуалитетима, заборављаЈући потпуно, да смз 
тада били робови туђину, кад je била у јеку нагод- 
бењачка политика према рецепту тнх хнсторнјскнх 
интивидуалитета, ззборављају да би сутра опет први 
на удару туђина били они делови наше државе, за 
које мисле да се боре, ако им уопште мисао цопу.ре 
даљг од њихова jd или — сигуран сам да кажем 
праведније — даље од ината. 

Госаодо посланици, није то од јуче, него от- 
како смо досел.ени у ове крзјене, зна се, да су Угрн 
и Млечићи настојали стално да потчине наш шрод, 
што им je, пајвише ради нашег слапенског партику- 
ларизма, и успевало. За многе од ових који окре- 
пуше леђа програму на коме су изабрани, a остају 
и даље посланнци, не би пико ни зиао да нешто по- 
литички значе, да их ми сами не учинисмо велпчи- 
ном, истакосмо их чгк ка врхове ваше државне 
унраве. Јер шта зиаче Шврљуге, Франгеши, Шу- 
перине, Преке за стварање ове државе? Ништа! 
Пјд Бзгом ништа. Шта иначе значе? Поштована 
имена, али имена, која у самим масама, зз које кажу 
да се боре, не значе много. na где-које мало, веома 
мало, управо микроскопски мало. 

И овом приликом јасно се погврдило, да смо 
се требали држати оне вечите истине: држ.1 се ст.ра 
пријатеља, a нова друма! 

Код свих, a особито код Хрвата и Словепаца, 
код ibnx плјиише, требали смо се држати оиих којн 
су били Југсслсвени јсш прије ослобођења у борби 

против туђинјке взлсти — a ne црпо жутих до npo- 
пасти Аусро угарске. Ми смо ову максиму одбацили 
од ослобођеи^а и радимо готово обратно. И свети 
нам се. Јер шта се na пр. могло очекивати за др- 
жазу југослозенску од човека васпитана н прожета 
туђом културом, од човека, који je могао рећи: Ин 
дем дојчеп везен, вирд ди велт генезен. Није то 
малсна риеч. To je риеч или дубоког осведочеИ)а 
или ропске понизности. Обоје, да карактерише пот- 
пуно човека. Желим да учииим право томе човеку 
н мислим да je право тачно. Kao стручап човјек, 
ако пема болЈега, што мислим nehe бити, — могао 
би и доћн у комбинацнју, али као политичар, ми- 
нистар — ннкад. A ми смо га подигли na тај nje- 
дсстал, — да касннје чита моралпе лекције Бео- 
граду. Познзт je љегов падмен одговор, да uehe 
дбНи у Б:оград на неку конфгренцију стручњака 
привредника. Иадмен до невјеројатпосги за човјека, 
који je седио у једној влади, чији je шеф зз време 
рата говорио o Србији, како се пајгрублЈе може. 
Ili lOBopHM ово ja ради овога господина, нити радн 
других iheMy сличних, које смо овако писоко уз- 
дигли. Говорим ради нас, ради наше сталне грешке, 
могу мнрне душе рећи, од ослоб.ђења до данас. 
Чинимо je толико, да je постала свакидаиЈЊЗ — 
обична. Уздижемо све до првих релсва, обасичл^мо 
највећим частима ene, M koje позитнвно з;1амо, да 
пису имали ни пајма1вег удела у делу пародног 
ослобођенЈЗ. Шга више гз се дс гађа и са сн мг, 
ко;и су све шго су могли no сзојим способиостнма 
учинили, дз се паша судба овде не реши онлко, 
како je решенз. A чссто, врло често занемарујемо, 
отурамо од себе one, кбјима ослобође^е би циљ 
живота. 

Зз једнакост, за правду смо сигурно сви. Не би 
ни призивали Бога правде у нашој највећој молитви, 
кад ne бп пајзубље осјећзли, да: Што je право и 
Богу je драго. 

Али кажите ми no души, шта се може рећи 
на пр. за овакгв случај. 

Пре годину — две дана био сам у једном ма- 
лом градићу источне Босне. Сретох се са човјеком 
— земљорздниксм — ксји се руковз са мном. Пита 
за здравље. Били смо ваједно осуђени у Баљзлучком 
вслекздајничком процесу. При руковању осетим да 
су му прсги згрчени. Неких нема половипу. Питам 
га, од чега му je то. „Знаш, рече, ово ми je билЈег 
од једног шуцкора". Зашути мало na настави. Etio 
га претседпик je општипе. Чини ки се добио je сада 
ову пову круну југословенску. Заћутали смо обоје. 
Ипак, обично je све то рекао без узбуђења. Нави- 
као се Beli на сличне поступке. Видио je да се оваке 
и сличне ствари догађају. A тога претседника оп- 
штине пије изабрао парод. И не би ra изабрао, си- 
гуран сам/ к?д би се питао. Изабрали ra ови овде 
ва врховима. 
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Треба з1боравити, снгурно je, неваљалу нашу 
прошлост. Па и ону пре ослобо^ења, за upeiue ве- 
ликог рата, кад су нам осведочења у крв запливала. 
Али се не смеју заборављати и заборавити многи, 
које ja називљем старим пријатељима, којима осло- 
бођење би циљ живота — поједнци и читаве opra- 
иизације. A свакако мислим да нису сгекли никакво 
право да буду протежирани они, који све до осло- 
бођења осгаше у заблуди помажућн туђина. A и то 
се догађа. Скоро сам чуо једног честитог Мусли- 
м:на, кољеновнћа, потлуно занемарепог, a био je 
прије увек у борби с нама заједно против туђина, 
како са иронијом каже: Е требао сам бити бар 
шуцкор. 

Сигурно имам пуно npauo, кад тражим зз обоје. 
за све једпакоправносг, шго до сада нисмо у миого 
случајема иидели ни ссетили. 

Из онога основнога, да смо потурили, при 
сграни остали, старе пријатеље, a да смо нове на- 
стојали прндобнги полож:јима н часгима, изашзо je 
и једно друго велико зло, једна друга неправдз, 
која се као правило уврежила при вођењу опћи:; 
послова. A то je: ако се хоће нешто да посгигне, 
треба опонирати, чреба се приказивати стално неза- 
довол.ан. To неки умеју до виртуозности. И ко впше 
то уме, тај стално вите добија. Како бн лепо могао 
разрадиги ову тему, поткрепити je тако убедљивим 
доказима, кад бн ми време то доввољ^вало. 

Оваким настројељима у друштву били су жртва 
они крајеви, чијн претставиици нису умели a нису 
ни хтсли, то подвлачим, да сгално ставл^ају државу 
пред нове жрте, na често и у тешка искуи:ења. To 
су сви наши крајеви централт и југо-исгочни, чи- 
тава бивша покрајииа Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Санџак, југо-западна Србија, великим делом 
Дунавска и Вардарска бановина. Кратко, сви крајеви, 
осим оних којн се палазе на прузи Београд—Ззгреб 
—ЈБубљана. Наша политика целокуппа креће се од 
ослобођења претежпо на овој липији, тако, као да 
интереси само ових градова означују интересе сакх 
Срба, Хрвата и Словенаца. Треба лн ма коме од оиа 
три племеиа дати нешто, коју културу, привредну 
или ма какву другу установу, јављају се готово 
увек сзмо ова три иаиа центра — тако, да сам na 
свим странама осегно, чуо пезадовољства ради тога: 

У Маркбору у погледу на Љубљапу — н у кра- 
i ма. где живе Срби и Хрвати у погледу на Бео- 
град i4 Загреб. 

аим llacTpo]eibHMa у друштву догађе се сгално, 
да ни мање саособности a ca внше вештипе у нсги- 
цаљу прзтурају се Пред способннје, дискретније. 

A вештина је државника не примнти правога 
који се натури, aero изЈаћи, изабрати изјспособни- 
jera — коју код нас мало који показа. 

Како смо мало мара до сада показали да уда- 
римо добар темељ нашем деловању у правцу основне 

идеје интегралног југословенства, да изградимо велику 
југословенску народну странку на целој територији 
наше државе, међу свим племенима и верама, у свнм 
крајевима, исто тако смо мало, врло мало деловали 
у јавном нашем раду у смислу речене идеје. Мало 
још показујемо у нашим радњама, у нашим делима, 
да смо Југословени. И чини ми се све мање опет, 
што идемо на више према врховимз Управе. Бојим 
се да не пропуштамо и да нисмо пропустили многу 
згодну ирклику, да ову политику посгавимо на 
чвршће основ1, да joj дамо јачег замаха. Верујем у 
коначну победу. Али сгрепим од часовитих застра- 
њивања, неумесних експеримената са старим паро- 
лама. Бојим се непотребних трвења и борби. 

Веома спорим темпом идемо у изграђивању за- 
кона, који he осигурати народу учешће у самоупра- 
вама опћина сеоских и градских и бановипама — 
ако такове законе уопће изграђујемо — a готово 
ништа не чиниуо на изградњи закона, који ће дати 
народу в;ће слободе у погледу збора и догозора и 
слободе шгсмпе. Ову смо толико ограничнли, да се 
често објашњава o стваркма, који се код нас дога- 
ђају, na и o говорима нас послапика и сепатора у 
Народпом претсгавиишгву, из сграпих листова. Морам 
овде да се осврпем на сгару тему, стару толико, ко- 
лико je свет стар: да ли rpaljancKe слободе поспе- 
шују или усгиравају прогрес појединаца и целога 
парода. Сигуран je одговор, ко да je TOKOM векова 
доказан, освешгап: Грађанске слободе могу донети 
само користи и поједипцима н народу узевши onhe- 
нито. Додајем само, што вреди као аксиом: да сло- 
бода једнога иде дотле, док не тангира слободу 
другога. Слобода штампе, слобода збора и договора, 
поред тога, што су нераздвојени од парламентарног 
управљања државом, — сматрани су и сматрају се 
увек као веитили, којимз често отичу, смирују се 
многа часовита иерасположења маса народних, која 
би иначе, задржавапа, могла проузроковатп Belie по- 
потресе. Слобода штампе паглашавам наравно у гра- 
вицн закона, који he чувати целину н који iie за- 
штититн човека, где lie судија, одговарајући само 
својој савесги и Богу, доноситн пресуде — a не 
поједнпи управни органи резонујућн према томе, што je 
бол^е, опортуније за поједнне лнчиости, ма one стајале 
и високо у државној чиновничкој хијерархији све 
до Мгшистра. 

Далеко сам од тога, да бих тражио разуздану 
слободу штампе т. зз. жуте штампе, уцењивачке 
штампе, која ми je најодвратнија, тражпм слободу 
штампе дисциплиповапе демократије једнога народа 
који зпа шта xohe. 

Свега горшега ради нећу пресгајати нигда ro- 
сЈрити, гражити слободпе законе o самоуправама 
onhnna, бановина, са широким компетенцијама, сло- 
боду збора и договора, слободу штампе, која he за- 
шгитиги целипу и чозека, Hehy престајагн говорити- 
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јер држим да тиме најбоље служим целини, држави, 
да тиме на најчвршћем темељу израђујем политику 
наше странке југословенске народне. 

Не бојим се страног непријатеља, нека га je ко 
на гори лист. Али се бојим од зла домаћега. Бојим 
се невере и мале вере наше. Бојим се нереда, учма- 
лости наше, Бојим се да, гледајући страшлЈивим 
очима, не видимо ствари много црње, него ли су. 
И бојим се да у том страху не доносимо одлуке, 
које нас саме секу, месго да законима слободним 
делујемо умнрујуће. 

За нас саме, народне посланике, изабране 8 но- 
вембра 1931. бојим се, да нам се не догоди no оној: 

„Ko разггЛја у нас ие погађа". 
Бојим се паше неодлучности да засечемо, 

дубоку засечемо бразде наше заједничке нам југо- 
словенске страначке организацнје — разумевајући je 
тако, да су joj корелативи широке самоуправе, c/io- 
бодоумни закони, који he увек бити у сгању у ко- 
рену уништити сва рђава nacrojaiha против државе 
и зашгити човека. 

Просветиа политика изгледа ми да нема свога 
одређенога плана, да га није имала од ослобођења 
до данас. Мислим да смо сви зато no мзло криви, 
a нагле промене у врху управе, честе министарске 
крпзе, особито, Сви смо, кажем, крипи. И они на 
врху у Министарству. И ми народни посланици. И 
масе народне, за које и испред којих овде делујемо. 
Ни једни, у највише случајева нисмо хтели, илн 
нисмо умели видети целину, тегле!1и сваки на своју 
страну. 

Прва би нам, држим, основна брига била да 
умањимо огромну неписменост у пароду. Ми смо, 
мислим, најнеписменији народ у Ечропи, са HajeeiiHM 
постотком аиалфабета. Неписменост je огромна, осо- 
бито у 'неким крајевима. Требало je свакако да 
прегнемо, да бар у овом најосновнијом — пнсме- 
ности — достигнемо једни друге. Да се то није 
догодило, крнваа je и до опих na врху у Минио 
тарству просвете, a и до нас народних посланика и 
наших бирача. He дамо се никад уразумити, да не 
гледамо на сваку утрошену државну пару, да ли je 
подједнако, no покрајинама, тако pelin према кључу, 
раздељена. Ту смо гдекада, ми посланици до крајне 
мере себични, асоцијални. Знам да већа писменост 
не озиачава увек и веће благородство духа. Алн 
сигурно je, да од неука, пеписмепа и гора плаће. 
Имаћу прилике o овоме опширније проговорити, 
када дође na претрес буџет Минисгарства присиете. 
Да наша просветна политика у овоме правцу и да- 
нас лута, да je на безпућу, доказ je, да имамо до 
хаљаду свршених учитеља, који немају места, док 
милијуни апалфабета чекају, да не осгану за увек 
код очију слепи. Каже се: нема се новзца, нема се 
кредита. За основну наставу требало би се увек 
имати новца, имати   кредита,  Знаље, које се добије 

у основној школи - бар четвороразредној — тре- 
бало би што npe да буде onhe свију грађана. Нису 
ту ни велики издатци потребни према другима, који 
се чине на друге потребе државног и народног жи- 
вота. A основна настава je сигурно основпа потреба. 
Ja je бар тако држим. 

Са сред11>ошколском наставом нисмо били, 
мислим, сретне руке. He мислим да имамо много 
средњих школа према величини државе, броју ста- 
повника, према општој потреби. Мислим само да, 
као лретежно аграрна земља, нисмо умели одржати 
размер између стручних школа и школа, које вас- 
питавају чиновништво. Kao аграрна земља претежно 
имамо мало стручних школа, да би усавршили де- 
латносг у свим гргнама наше привреде. Ту je сигурно 
основна кривња до оних у врховима. Само не треба 
узимати као правило, да се морају затворити гимна- 
зије и реалке, да би се отвориле стручне школе, 
како се прошле године погрешно пошло, што се 
морало исправити. Нигде се не би наишло на отпор 
за отвараље ма које средње стручне школе, у ко- 
лико се не би тражило од самога града и околипе 
за ово више материјалних издатака, него што се 
може поднети. 

O унифнцирању наставе и o уџбеницима пећу 
гоаорити. Мислим да je овде било до сада највећег 
лутања, неујединаченосги. Бојим се да то тако још 
дуго не потраје. 

Крупно je једно питаше овде no среди и ja 
имам o томе нзграјјено мишљење. Питање јединстве- 
пог југословенског језика у сргдњим и високим шко- 
лама и у целој државној администрвцији. Ми смо 
тај језик изградили. To није језик Хрватског Загорја, 
ии језик Бакое фра Брна са обала Јадрана, na до 
краја ни језик највећег генија pače Његоша у „Гор- 
ском Вијенцу". Није ни језик Калче из Ивкове Славе, 
пи језик саме наше метрсполе Бсограда, онако како 
се у народу говори, језик оскудан падежика и по- 
грешног аксана. Али то je језик и Југословенске а- 
кадемије и Српске краљевске академије, језик и Срп- 
ске и Хрватске Матице; језик културног Београда и 
Загреба. Новог Сада, Сплита, Сарајева, Цетиња и 
Скопља, језик заједнички Срба и Хрвата, језик ју- 
гословенски, језик, кога у оваквој чистини, најлепше 
како ra наше академије, наша наука и књижевност 
употребљава, говори само један део народа у нашој 
држави-наша Тоскана — Херцеговина. Taj језик треба 
да буде и језик културне Љубљапе. Оставимо децу 
нека говоре идиом ма покрајине. 

Унаверзитета држим да имамо доста. Трипуна 
у Београду, Загребу, Љубљани и no један факулгет 
у Скопљу и Суботици. Наше тројство овде je нај- 
боље истакнуто. Нису били, сигурно могу pehn, само 
мотиви науке, који су оваки распоред универзитета 
учинили. У прошлогодишњој генералној дебати бу* 
џета упозорио сам на потребу једне мале диверзије 
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у овоме правцу. Напоменуо сам, да шумарски фа- 
култет не би требао бнти ни у Загребу ни у Бео- 
грзду, где je спојен са пољоприцреднпм, ни рудар- 
ски у Љубљани, него оба у седишту покрајине, ко]а 
je најбогатнја шумом и рудом — у Сарајеву. По- 
ЛЈОпривредии би могао остати и даље у Загребу и 
Београду. Тражио сам то испред преко стотине по- 
сланика и сенатора. Навео сам разлоге, које до сада 
пико није побио, да je далеко згодније место овом 
факултету у Сарајеву него у Београлу, Загребу и 
ЈЂубљапи. To и овом приликом наглашујем. додају{1и, 
да и у другим земљама ова највећа рударска н шу- 
марска школа није у престоници и у највеИии гра- 
довима земље, него често у малим местима, само 
близу рудника и шума. Да напоменемо само Леобен 
у Аусфнји и Пширбам у Ческој. Нисам наишао на 
nouoli. Иисам ни код оних, од којнх сам очекивао, 
na ни од најмозанијега у стварим;! града Сарајева. A 
Сарајево je, и ипаче, један втжан тернторијчлан цен- 
тар државе и не би требало допустити, да ни у нај- 
Maiboj мери, оснивањем бар ових факултета, не до- 
принесе општој изградњи наше културе, да остапе 
духовпо ззпарложено као обично место у проуин- 
цији. 

Нека ми се не замери — кад je реч o Упивер- 
зитетима, не могу, a да не приметим ово. Универзи- 
тети иза ослобођења не даЈу ono, што су давали 
пре ослобођења. Наши Универзитети, највећа жари- 
шта наше наше науке, ne зраче пам, не озарују нас 
онако, као пре ослобо1)еи.а. Ни овај у Б°огрзду, ни 
онај у Загребу и Љубл.ани, Прва два припремаху 
генераПије   омладине за велико дело ослобођеп.а. 

A зашто припремају давашњу омладииу наши 
садаиЈИ уннверзитети? Да ли само за лиферован.е 
чииовничкога кадра? Или за науку као такову? Или 
за неку већу мисао, за неку већу сврху, којој сви 
треба да послужимо као држава, као нација, као 
дио човечанства. 

Или не могу то да уочим, али ми нисмо још 
сгигли да искристалишемо ту велику нову мисао, 
која би нас све везала, за коју би вредиобнло дати 
сае као пегда за ослобођење, све напоре живога; 
К0ЈУ би идентификовали и са самим цкљем живога, 
>кивота појединаца и нације. 

^вакако рашици na универзитетима, — профе- 
> требали би да буду први неимарн ове нове ве- 

лике мисли   ^^:„ <   _ '•'1"1 Koje би н)с све оживљала, потицала на 
"       жртве око изгра)1ива11,а што лепшег, узвише- 

гл    Т^Ног живота велике славенске нације. 
Је брига за свагдањи живот велика Belia 

него ли je држава стигла да je отклони пуним мате- 
риЈалним обезбеђен.ем, или je вал материјализма за- 
хватио и ово нацје највеће жариште науке, те се не 
оже да обрати пуна пажња нвјлепшем задатку сво- 

ме: васпитаљу омладине за најузвишевије, креира11>у 
карактера. 

u 

Ми видимо нашу универзитетску омладину како 
се превија од немила до недрага, од универзитетских 
пласти до административних и жандарма на улици 
na до још ни из далека иекреираних, често много 
застрањепих идеја једног можда новог живота и до 
мрачних сила које угрожавају данашњи поредак 
ствари. Ми то ene видимо и све тога ради стрепимо 
за чашу универзатетску омладину, много стрепимо. 
Ha млађнма свет остаје. Оставићемо на њима и др- 
жаву, na бих профгсоре универзитета замолио и 
упозорио: кавеант консулес. 

Ријеч две прогопорићу овде o народном npo- 
cneiinBaifay) o проспећива1Бу оараслих. Држава-Mii' 
пистарставо просвете у овоме правцу учинило je 
врло мало. Препуштеп je рад у главпом привагпој 
иницијативи. Закопом o основпој пастави, место да 
се рад прнпатпе ипицијативе помогао, стављепе су 
му још запреке. Отсек за пародпо npocnehnBaibe 
при Министарству просвјете, и поред умесних пред- 
лога оних који га воде, тако сам обавештен, само 
je једно адмнпистративно тело. Своте, одобрене у 
буџету Министарства просвете за ову грапу рада 
тако су незнатне, мање него што у неким ставкама 
имају и не:<а наша друштва, тако да није вредпо o 
томе ни говорити. Цио рзд Мипистарства просвете у 
овоме прапцу био je до сада још само почетпички, 
без система, као na пример у послу сузбијања не- 
пнсмености. 

Наша прнвреда, паше економско подизање це- 
лога народа, свих слојева, није се кретало доволјНО 
у оним правцииа, како смо негђа видели у Србији 
што нас je, поред других великих нациопалних npe- 
имућстава пашег Пијемопта, такођер одушевљавало. 
Пре смо вндели да се у Србији na једпу страпу 
нису гомилала огромна богатства. Али на другој 
страпи није било ни претерапе сиротиње, пролета- 
ријата без икаква HMaiba и зараде, без крова над 
главом гладпих и голнх маса пародних. Имаље на- 
родно цело некако je било праведније pacnopeljeno 
Знам да капитализам, индустријализам доносе собом 
onaj велики размак, али мислим, a у томе правцу 
писмо имали неопходпе потребе да изграђз;јемо на- 
шу привреду. Осигурати што већем броју rpaljana, 
народа, пристојну зараду, којом може водити соли- 
дан жпвот, мислим да би био идеал једне наше до- 
бре прнвредпе политике. Претерано и богатстао и 
сиротиња извор су, no мом дубоком уверењу, нај- 
горих опачина, болести тјелесних и душевних. Са 
овога сгаповишта nociiaTpajyiiH за подизање народие 
привреде, осигурање многих и мпогнх егзистепција, 
два су велика замаха до сада учињена, која су, и 
поред грешака и лутања, дала ипак лепе резултате. 
To je решење аграрног питања, где су земљу доби- 
ли они који je обрађују и колонизација паших се- 
верпих и јужних крајева, колонизација бивше Војво- 
дине, Косова и Метохије. Посао колонизације треба 
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да се свакако интививно настави, јер успешан рад 
у овоме правцу јг од вајвећих позитивних користи 
за цио живот нације и сигурност државе. 

У овоме великом и значајном послу: и;Јград1Би 
жнвог граничиог бедема, треба да се елимиаишу 
свн разоран утицаји долазили ма с које страие, ка- 
ко нам то поручује наша Иародиа одбрана. 

Са истог становишта посматрају11Н подизање 
паше привреде налазнм да нијесу срећно rioruljeue 
мере за најсходније подисање широких маса: ни об- 
нова наших индустрија, особито оних, где се сиро- 
вине увозе са стране, ни оснивање Аграрне банке, 
као ни усганова кредитних задруга. Нагло подиза- 
ње многих иидустрија, где су уложенн велики ка- 
питали, мислим да je задало вајвећи ударац иашем 
бавкарству у првом његовом полету, док саме ин- 
дустрије, веке и повлашћсне, ради калтелисања, 
нису учиииле живот јефтивијим. Аграрној баици за- 
мерам специјално као иашем највећем прнвилегова- 
ном новчаиом заводу, шго je ограничио гогово на 
најмању меру кредитирање тежака — землзорадни- 
ка вајсолидвијим путем — иутем земљорадиичких 
задруга и њихових солидних савеза. Верујем да lie 
се у овоме правцу учинити коректура. Ако кога 
треба Аграрна банка да кредигом помогне, то су na 
првом месту наше земљорадначке зздруге и њихови 
савези. 

Кредитне задруге промашиле су у миогом свој 
циЛ), пошавши страипутнцом, снлазећи са економ- 
ског na партијСКО полнтички пут. Регенерацнја целог 
иашег задругарства требала би да се прсшеде у сиој 
држави са једним циљем ековомско сважење зем- 
љорадника. 

Да ми дапас сигурно подпосимо лакше оиу 
опћу светску тешку прпвредпу кризу, него миоге 
друге нацнје, мпоге другс државе, мнслим да je 
ocnoBiiH разлог, што претежап број нашег иарода 
— земл>орадничкнх сталеж нма бар кров над гла- 
вом и у пајмањој мери своју поткућвицу, што, како 
рекох, инсмо још стигли да нмамо у широким ма- 
сама народиим ону велику ировалију Meljy иагоми- 
ланим благом у рукама иеколицине и многу сиро- 
тин.у без игде ишта. Tora ради мислнм, да треба 
iiOMoiiH сваку акцију, са које страие долазила, осо- 
бито акцију Владе, која би ишла за тим, да по- 
дигпе екоиомски широке масе земљорадннчке и ма- 
лограЈЈанске. Како су упраио ове најшире масе — 
земљорадничке — у најновије време дошле у врло 
тешку материјалну ситуацију, услед пада цена це- 
реалијама и живом благу, треба меродавин свим 
сретствима да настоје, како би се ситуација у овоме 
правцу што пре што јаче побол.шала. Зиам да то 
не овиси само од нас, али верујем да he и у дру- 
гим землЈама — оинм индустријским — доћи боље 
резоновање под притнском оскудице   управо   ових 

аграрпих продуката, које ми у изобиљу имамо. Ју- 
госланија и Чехословачка — две пријател.ске земл>е 
које су сад још чвршће везале своје судбе, једна 
претежно индустријска, a друга агрикултуриа могле 
би много у овом правцу учинити добрнм трговин- 
ским уговором, обуздавајући спакако na једпој 
страпи прегеране захтеве аграраца, a на другој iin- 
дустријалаца. Напомепућу овде, кад je реч o нашим 
земл.орадннцима, који су дошли у врло^тежак ма- 
теријални положај падом цена њиховим продуктнма, 
да смо се, мислим, далеко више освр11али па невол.у 
оних, чијн су производи цереалије специ- 
јалио ишеница негЈ за невол>у оних, који жнве 
од свога жнвота блага, специјално говеда ситне 
стоке. У првом правцу држава je једном чак 
и иптервеиисала са мпогим милиопнма, које ми 
и дапас на тај тако зваии „Пшепични режим" 
морамо плаћати. A ЛЈуди, који су упуНени у 
ту ствар, рекоше нам овде, да je, поред утроше- 
ннх великих свота иоваца, које прекорачују стотине 
милноиз, ипак naJMaiiie помогнуто опоме, за кога се 
рекло да he му се помоћн, самом пр.оизвођачу. 
Ово иапоменух из разлога, да се треба бар исто 
тако, то подплачим, брипути за бол.у iipol)y живрм 
благу. особито говедима и снтној стоци, као н 
као н једној врсти цереалија — пшевици, јер сто- 
чарски, планиискн народ живи једиио од стоке и 
сточиих производа, живи и дају и Богу божије и 
цару царево, док они из житмих крајева имају и 
другнх блага, њнхове зеуЛ)е и других прихода сво- 
јих — осим  пшеннце. 

O пашнм caoupahajmiM средствима КоО посланнк 
срези Шавннк —Гацко ne бих имао ништа pehu, У 
читавом срезу нема готово путева, a железиица je 
далеко стотинама километара. Kao послаиик Зетске 
бановине имао бих нешто мало pehu — али као 
послаиик Југославије и Зетске бановине и среза 
шавничко-гатачког ипак liy вешто pehu. 

He знам с које страпе да почнем. Kao посла- 
инк целе државе, господо посланици, нмам да ка- 
жем, да се чинила и чипи једпа велика пеправда 
једном огромном пространству наше Југослазије 
тиме, што je још и сада остало без икаквих же- 
лезвица. Пођемо лн желеавицом вз Сарајева до 
Краљева и дал>е до Косовске Митровице с једне 
страпе, a из Сарајева до Дуброипика и Херцег Новог 
са друге стране, огромин предели јужпо, нсточио 
и западпо од ових линија, na пространству које 
затварају градови: Сарајево, Краљево, Кос. Мшро- 
вица -ВирПазар —ХерцегНови—Сарајево, простран- 
ство који запрема вал.да шести део Краљевине, 
нема пн једне жел.езинчке пруге. Има пеколико 
километара од Вишеграда до Прибоја и спрдња од 
жељезнице, коју су још Талијани давио цачинили 
— опет неколико километара — од   Бара до Внр- 
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Пазара. У ouaj простор спада цела Зетска бановииа 
едаи велики део Дринске бановине и мален део 
Приморске бановине. 

Према овоме као посланик Зетске бановине 
не би имао шта да. говорим o железвицама кад их 
нема. Имао бих само да упозорим, до небч упозорим 
факторе који у овоме одлучују, да се Једном и овим 
крајевима учини бар лало пргвде у CEOM гравцу 
У ово пространство спадају они корени, голи, na 
сивни крајеви и сигурно њихова je беда много по- 
јачана и тим, што немају овог превозног средства 
Изградњом помогло би се одмах материјално овом 
народу отаарањем јавних радова, те би се тако две 
цркве зидалз у исто време. 

Kao посланик Зетске бановине имао 6i'x још 
реч-две да проговорим o једној другој невољи, која 
у овом часу прети да буде катастрофална. Како у 
овим крајевима нема железнице цео промет особни 
и теретни врши се аутомобилима. Beh самим тим и 
особе и терет возе се у оним кра^евима скупље 
иего у другим, где су железнице. Али на овај тран- 
спорт, који je сам no себи скуп, ударене су велике 
дације државне и бановинске, a прети опасност, да 
једном не застане и овај једини начин саобраћаја 
у овим крајевима. Чињени су предлози меродавниоа. 
да се у овом правцу, у погледу дажбина учине из- 
нимке, како je свакако изнимка, да многе десегине 
хиљада квадратних километара прострапства на дуго 
и широко нема железнице. Још je сад дошло и ме- 
шање бензина са шаиртом, за рачун неколике фа- 
брике, a без користи no државу, како je ту скоро 
изнео Аутомобилски клуб у Београду — чиме je 
поскупљен и отежан и овај једини начин транспорта 
у овим крајевима. 

Ова одредба да се у бензин помешало 20о|о 
шпирта, донесена je, кажу, да би се помогла до- 
маћа индустрија. Међутим, г. др. Стојадинови!! 
тврди у „Времену" да су домаће шпиритаре већ 
поднеле пр.ставку надлежној власи o ослобођењу 
цари ie na страну меласу, h3 које би се прерађивао 
шпирт. Иеко овде сигурно прави рачун и тај би 
му рачун под сваку цену требало помрсити. 

Ja овде и овом приликом упозорујем меро- 
давне да реше оао пнтање јединог транспорта у 
етскоЈ бановини такво, како не би једнога дапа 

остали и без овог ипрометног средства, спали na 
најпримитицнији начин транспорта у овим крајевима 
на кириџилук, који се no невољи и сада у неком 
делу ових крајева практикује. To су они најнепро- 
ходпији крајеои, кроз које до сада нису прошли ни 
путеви. 

Ja сам имао срећу, да ме за посланика изабере 
један такав крај. To je област једног од највећих 
планинских . чворова у нашој држави, област Дур- 
митора, Пирлнтора, Волујака са Громовником,  Mar- 

лића, Пруташа, област са својом природним лепотама 
једна од најлепших у Европи — na и у целом свету 
— али у исто време — и наша најнепроходнија 
област. 

Госпбдо посланици, У опом широком оквиру, 
који вам малочас пазпачих, у коме нема пикакве 
железнице, има један веома велики округ, у коме 
опет немацесте, никаква колског пута. To je предјел, 
који затварају цесте измеђи вароши: Плевље, Горажде, 
Фоча, Кзлиновник, Улог, Кифипз село, Гацко, Билећа, 
HnKmnii, Дапиловград — Подгорица, Беране, Бјело 
Пиљо, Плевље. Олег огроман предјел који обухвата 
десетине хиљада километра. У целоме овоме округу 
имају cavio кратки колски путеви од Никшића до 
Шавника и један кратак одвојак до Колашина- 

Кад смо год дошли и упозоравали мјеродавне 
нз оау највећу пеиољу цијелога једног краја, доби- 
јали смо стереотипан одговор: Нема се кредита. Ha 
опширпу претставку са погребним нтцртима, коју сам 
предао прошле годнне, Минисгарсгву грађевипа, 
пошто сам пропутовао ове крајеве — na коњу и 
пјешке параЕски, где сам тражио да се изради цеста, 
бар за први час, до средишга свога округа ca нај- 
ближег мјесга, гдје већ има пуг — caera 24 км. 
пуга — дооио сам одговор, да у буџету за 1933/34 
годину није нишга предвиђено за овај пут уз оно 
облигатно: Жалимо, го:подине посланиче  и т. д, 

И сигурно овај крај остао би и д;зл)е без 
икаквог пута да се није нешто догодило, што je 
све ставило у покрет, што je подигло веру у на- 
роду да ипак има пеко ко мисли и на овај, од сва- 
ког ззборављен, крај. To je Његово Величанство 
Краљ, који je летос посетио овај крај и исто опако, 
као и сваки други горштак ових врлети, на KOiby 
и пешке превалио пут од Шавника до Жабљакв, 
који npe не стиже да превали ии један Министар. 
Његово Величанство Краљ, увидео je одмах велику 
невољу народну и одредио, да се начнни пуг од 
Шавника до ЖаблЈака. Њему једином има да за- 
хвали цели Дрсбњж, да he имати свој први колски 
пут до подно/кја Дурмитора, шго и ja овде, као 
његов послаиик, свесрдпо чиннм. Овај he пут тре- 
бати што npe преко Левентара спојити са Плевљем. 
To he бити прва прометна артерија, [која he пр^- 
струјити на подножју горосгаса Дурмитора. Дру- 
ra артерија треба да npolje Пивом од Фоче до HIIK 

lUBha ca запздне стране rope реченога планинскога 
чвора која се налази у пројекту. 

Један пут од особнте велике важносн за ( пс 
крајеве требао би такође што прије израдити. To 
je пут од Фоче до Гацка. Фочаци, који су у Зетској 
бзновини, кад иду своме бановинском месту Цетињу, 
треба сада да начине обилазан пут: Фоча —Capajeno 
—Ершгнови—UerHibe. Кратком и^градњом пута од 
40 километара Фоча—Гацко овај би пут од Фоче до 
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Цетиња био у пола краћи. Још бившаЈ Аустр-угар- 
ска била je почела правити овај пут уз границу 
Црне Горе и један добар део из Гацка и из Фоче 
je изградила. Тада, пошто je био ово стратегијски 
пут прворазредног значаја, употребио сам све кго 
посланик у негдашњем Босанском сабору, заједно 
са својим друговима исте мисли, да се овај пут не 
изгради, употребио све до техничке инструкције. 
И није био изграђен те није могао послужити иепрн- 
јатеља за брзо транспортоиање војске овим правцем 
у судбоносним данима. Али, жалосно je pehu, што 
je тада начињено, то само н сада сгоји, још наравно 
временом обрувљено и обрушено. Kao што сам пре 
под туђином cee чинио, да не буде овога пуга као 
штетна no наш национални интсрес, тако стално иза 
ослобођеља, na ево и овде отворено износим ову 
најхитнију погребу целога овога краја и тражим и 
молим од свих позваних, да се ова потреба што 
пре подмири. Изградњом горњих путева, са једним 
кратким путем од Автовца до Пивског Крсгаца до- 
шао би цео овај планински крај у мрежу путева 
који га опкољавају. 

Кад год говоримо o нашим железницама, осо- 
биго сваки пут кад идем из Сарајева до Београда 
преко Брода и у јутру у четири сата морам да пре- 
лазим са једног система наших жељезница (укотрач- 
них) на други систем (нормалних), увек ми дође na 
памет једна дискусија струч1нака, која je вођена јед- 
ном приликом одмах иза ослобо1)ења у Сарајеву: да 
ли треба изградити у целој држави све главне пруге 
кго нормалне, или наставити израђиваље и уско- 
трачних пруга. Стручи.аци су били за ово друго из 
разлога јефгиније израде и бржег исплаћивања ro- 
тових пруга кроз пусте — паснвне — крајеве, како 
су тада разлагали. Нестручњак једва сам се тада 
усудио да кажем, да je то погрешан пут у основу. 
Али СБда на тому коњу јашемо. И ту je учињепа 
једна незгода ономе делу територије државе, који и 
иначе нема жељезничког пута. Ту je запостављеи 
народ оних крајева према северлим крајевима, да се, 
за исте nape, морт упола спорије возити, заправо 
дрмусати, са много маљим конфором, ne говорећи o 
ryбљelby времена, јер изгледа да код нас још није 
време новац- 

Мислим да не би трђбали изградњу двосгруког 
СиСтема колосека и даље проводити, него постепено 
све жељезничке пруге нормализовати. Ово ne само 
ради тога, што ћемо иначе имати повлашћене кра- 
јеве са жељезницама нормалнога колосека и друге 
мање сретне, који се стално морају задовољавати 
својим ускократним жељезницама, него и ради брже 
одбране земље. Не треба o томе много да говоримо. 

Здравствено стање нашега народа сигурно није 
добро. Имао сам чешће прилике да читам у дневпој 
штампи и иначе  у  стручним  листовима  успоредну 

статистику морталитета од поједипих болести — 
као на пример туберкулозе у појединим држаиама. 
Срце ме болело, кад сам редовно видео, да Југо- 
славија готово стално спада у оче земље, где je по- 
стотак морталитета највећи. Томе je сигурно основиа 
кривња ниска култура у најширим масама, р^аве 
материјалне прилике — незнаље и неимање — и 
оскудица, велика оскудица болпица или бар амбу- 
ланата, лекара и бабица. Велика je дискусија била 
међу позвапим v овоме питању — самим лекарима, 
да ли je, што народ каже, боље „болест лечити или 
спречити". Добро je свакако обоје, али за почетак 
рада na чувању пародног здравља — a ми смо у 
почецима свакако — ripeiepanucr ни у једноме правцу 
мислим не би била на месту — ако je na шгету 
другог. Ha једпом месту трошити милионе, a na 
другом крају оставити читаве срезове са једним је- 
диним лекаром, a без икакве болпице или бар амбу 
ланте, свакако одудара од нормалпога. Срез Шавник 
на пример са 1881 кв. км. имао je само једног ле- 
кара, кад сам изабран за посланика. 

Свакако пи у једпом ни у другом правцу ne 
би требало жалити ннкаквих издатака и био бих 
увек зз све кредите, којима се иде затим, да се 
побољшају здравствене прилике и неприлике широ- 
ких маса. Вио бих, јер je благословљена свака napa, 
која се na ово утроши и ona се враћа народу сго- 
струко. 

Овде hy да напоменем једну одредбу у Миии- 
старству народпог ^здравља, која je многим пама 
посланицнма, a особнто нама из сиромашних краје- 
ја, задала много бриге. To je одредба која je регу- 
лисала плаћање такса болеспика no државпим и ба- 
новинским болницама. Чини ми се да ни у овоме 
правцу писмо нашли прави пуг, од ослобођена до 
данас. Ишли смо у крајности и пре, кад смо давали 
све бесплагпо у болницама, na и онима богатим и 
пајбогатијим и сада, кад повом уредбом тражимо 
много, веома много и од сиромашнијих. Тражимо 
толико, колико мало који земљорадник и мали човек у 
варошици,бар у момг крају ne може дати и то тражимо 
да се плаги упапред тако, да многи болеспик, дошав- 
ши у болницу преваливши опако болесган чесго велики 
пут, мора се вратити патраг. У овоме правцу требало би 
поћи средњим пугем, којим речена урелба сигурно ни- 
је пошла. Од свакога ко има, ко може, погребно je 
наплатиги према имућсгву, no класи. Иајсиромашпи- 
ји би требали свакако да добијају све бесплатно у 
болпици. Каже се обичпо, да je тако и no овој нај- 
новијој уредби. Није. Како je ту порез основно ме- 
рило, a како се висина овога узела из доба npocne- 
ритета, особито просперитета земљорадпика, кад je 
могао плаћати, јер je добијао за своје произзоде 
два и три пута већу цену, то je сад осиромашко, 
то сигурно не може плаћати онако високо таксе, У 
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вези са овим je и опсганак болница државних и ба- 
новински no мзњим градовима. Јер ако остану ова- 
ко високе таксе мало he ко долазити у болпице. 
Ha тај he начин просечна посета болннце спасти 
испод броја који се тражи na да и даље остану. To 
би могао бити случај и са бановинском болницом у 
моме изборноме срезу Гацку- где je народ, који се 
једино сточарсгвом бави, потпуно оснромашио. A то 
се не би смело ни у коме случају догодити овој 
болници, која aeh десетинама година врши велику 
благотворну мисију у овим иначе запуштеним краје- 
вима. 

Kao сгановник Сарајева упозорио бих г. Мини- 
стра социјалне политике и народног здравља на до- 
бро уређену држану болницу у овоме месту и замо- 
лио ra да не шкртари кредитима - рецимо за нову 
кухињу која je npe 30 година и више зидана само 
за 250 болесника, док их сада болница има преко 
1000 - 4 пута више - и за најпотребнија медикамента. 
Ова добро уређена болница врши најблаготворнију 
услугу народу са великог терена четири бановине:- 
Дринске, Врбаске, Приморске и Ззтске. 

Шуме u руце. O овоме je тешко говорити осо- 
бито пама с оне стране Дрине, a да и најхладнокрвнији 
одржи меру. To je болна, много болна страна наше 
админисграције у врховима. Прича се, да je у једној 
царевнни • није важно којој - био један мали чинов- 
ничи11, кога je Бог обдарио многом децом. Додијало 
претпостављенима гледајући беду и предложе, да 
му се даде које уносније месго. Постављен je најпре 
за ђумрукџију - цариника - држећи да he се у овоме 
звању знати снаћи. Али он и даље остаде сиромах, 
као и npe. Затим ra преместише у војну интенданту- 
ру, да снабдева војску храном и другим потребама. 
Овај несретиик ипак остаде и овде сироаах. Поста- 
више ra на крају за шумског управитеља, дpжehи 
сад сви под сигурно да he знатиЈбар „брсгити шуму". 
Причу ћемо овде прекинути. Испричао сам je, не ра- 
ди овога сметељака, за кога су његови претпостав- 
л>ени ва крају рекли, да ra треба мушкетати, јер да 
није за овај свет, него ради наших руда и шума. 

Ko  није  све .брсгио   наше шуме* ? И како су 
оне темељиго обрштене! Министри су се мењали-да. 
ни]е криво ни једној страни из сва три племена. Сви 
с равни   сигурно - у  то се не може ни посумљати. 

Умске   афере   све   једна   за другом на дневном 
p ду. И   сад ^је  ]едНа   велика,   милијонска у току. 

0 бар отворено пише г. Анто Матекало у Југо- 
словенској Пошти" дневнику који излази у Сарајеву. 
A то тврди и г. др. м. Улмански, генерални дирек- 
тор шумског индусГрНјСК0Г npefly3eha .Добрљин-Др- 
ваР". yBOj3opyu, Ta нова велика афера, где се ради 
o тешким милионима, до 90 их je - зове се: Криваја- 
Регенштрајф. [Знали   смо за овога Регенштрајфа да- 
вно. Брстио je он сигурно као мало ко босанске гау- 

ме. Геније у шумској инаусгрији, како су ra и зва- 
нично смаграли, био fe стално у процесу са ераром 
државним. Задњи процес престављао je вредност од 
дин. 40,000.000. Држава слала комисије, три no реду, 
управо дотле док задња није дала њему за право. 
Прве две нијесу њему дале право. A све су биле 
сгручне. У то се не сме ни посумњати. Све сами 
шумари    високих положаја и правници. 

Мало ме зачудило кад сам видио, како се о- 
воме господииу дапас пише отворено у штампи 
као o дефраудаиту, те je стављен још под кривич- 
ну одговорност. He знам да ли погађам, али ми се 
ствар чини опако. Док je брстио иаше државне 
шуме, све je било у реду. И управе Предузе11а 
„националисане" са нашим л,удима, нису npe ништа 
примећиваае. Изгледа ми да je сада почео брстнтн 
туђе капитале (еиглеске) и за то мислим да je ово 
јавност. 

Ово je сомо један детаљ o брштењу наших 
шума, један детал. администрације у Мннистарству 
шума и  рудника. 

Вама je познато, господо послапнци, да je још 
прошле године преко 100 посланика упутило једну 
интерпелацију Министру шума и рудиика ради газдо- 
Baii)a једпог великог чинонника у овоме ресору. 
И ако чл. 78 Устава изричито каже: Свакн члан 
Сената и Народне скупштине нма право управЛ)ати 
Министрима иитања и интерпелације. Министри су 
дужни дати на љих одговор у истом сазиву, — на 
ову интерпелацију иије дат одговор у прошломе 
сазнву. Ваљда да би се форма сачувала, задн.а сед- 
ница Скупштине у прошлом заседању донела je 
закључак, онако уједно, да he се сви несвршеми 
послоии у прошлом заседању наставити и свршити 
у овоме. 

Јасно слово Устава сигурно каже да то иије 
нсправно, 

Дотични господип, кога се ова ствар тиче, ту- 
жио нас je суду. Знамо Beh његову праксу. Ако 
дође до судч, on nehe до11и. To je Beh два пута 
пробао и нидео да то иде. Зашто ne би и трећи пут. 

Hehy o овоме више да говорим у генералпој де- 
бати. Стрпљеп.е прилази крају. Bnlte детаљиог говора 
сигурпо у специјалној дсбати. Могу само ре1ш да 
hy гласати против бууета oflora Министарства, ако 
нам се на интерпелацМју не дадне одговор, који iie 
нас задовол.ити. A што могу друго да учипим и ja 
и сви они потписници иптерпелацнје. Толико вал>- 
да треба да ценимс и себе и ову Скупштину. 

Имао би, господо посланици, још доста да го- 
ворим o потребама пародним али време одмиче, a 
бојим се да вас нисам и овим досада11>им много 
заморио. 

Говорио бих и o пашој појсци, иашој узданицп 
у чију  снагу  физичку   и   моралну верујемо, да he 
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нас увек моћи чуваги и сачувати од сваке опасно- 
сти видовне и иевндоиие. 

Чини ми се нешто сам већ рекао o интендац- 
цији, o С11абдева11)у војске, свим потребама. — A 
да! Сметиуо сам с ума. To се тицало војске једне 
царевине, које внше иема. 

Од Мниистарства правде тражно бих више 
него од једпог другог да чува правду, да није ни 
иајмање подложено политичким утицајима. Правда 
држи земљу и градове. До душе мало смо joj ми 
поткопали темеље, укинувши судску сталност, што 
треба чим npe да исправнмо. Како и сада имамо 
у држави закона од три цара и још већи број у- 
правних подручја, неких закона и потпуно несавре- 
мених, држим да би изједначеи.е законодавства тре- 
бало да иде бржим темпом. 

Проговорио бих неколико речи и o Мннистар- 
ству физичког васпитаи.а — нашем најмлађем Ми- 
нистарству. Нека ми опросте r. г. досадаш11)а два 
Мннистра. Честити људи свакако. Али смо ни држа- 
ли, да he бар овде у овоме Министарству до11И прави 
човек — из редова Сокола, идеолога и радника na 
право место — и да ово место бар иеће ни у коме 
случају бнти предмет ценкања политичара. Тако 
смо ми мислили сви соколн стари и млади. Ово je 
оно што стално наглашавамо. Друго je дело a друго 
извођење дела. Дело значајно, далекосежно од 6 
јануара 1929 године сигурио тражи да свуда прави 
људи до1јУ na право место. Али ето ми политичари 
ne дамо чак ни у овоме ресору  да то буде. 

Г. M жистра физичког васпптања молио бих, да 
одобрене кредите, који нису велики, што више упу- 
тити соколским масама, соколским чегама, a што je 
могуће мање за репрезентације, за које знам да 
се не могу потпуно избећи. 

Желео би говорити u o нашој спољној поли- 
тици, која отскоро показује успешну иЕтензивнију 
акцију, што je ваљда време собом донело, одајући 
признање онима, који je воде. He могу a да не сг.о- 
менем значајно исгоријско дело Накт Мале Антанте, 
историјско са становишга интернационалног где су 
три државе Евроие везали саоју судбу тако, како 
би требале да вежу све na да се оствари велика за- 
мисао једпога од пајвећих пацифисга Европе покој- 
ног Бриапа: Креирање једног већег суверепигега од 
суверепитета појединих држава, суверенитета Папе- 
вропе. Најмлађедржаве у Европи-Југославија, Чехо- 
словачка, Румупија пошли су тим путем стварају1ш 
значајап Пакт Мале Антапте. Када би и друге, a осо- 
бито one пајјаче, најмоћније државе, хтеле поћи тим 
путем   и   пресгале проповедати »свети  егоизам". 

Господо посланици, знам да се очекује од сва- 
ког посланика, кад узме реч у дебати неког зако- 
на, особито у буџетској, да ли he гласати за или 
против. Ми садашњ i послаиици ове Скупштине на- 
лазимо се ипак у једном изузетном случају. 

Оаа јг Скупштина прелазизмеђу апсолутног у- 
прављања земљом и пуног парламентарног. Ни Скуп- 
штина ни ми посланици немамо свих атрибуга пу- 
пог парламентаризма. Према томе ни наше гласање 
за или протнв кога закоиа .или буџета нема онога 
зиачеша — no слову Усгава, — кога би имало, да 
се налазимо у пуном парламенгарном живогу. Гла- 
сање за и против означава више увергња посланика, 
да je један закон у садањем моменту добар или није 
за државу, за народ. Политички моменат, моменат 
поверења или iienoBepeiha отпадз, јер пема ефекта. 
Кажем: no слову Устаиа. Међутим кад би ме пигали, 
да ли би баш овим министрима требало одобрити 
овај буџег према томе, колико су деловали у прав- 
цу идеја исписаних na програму, na комг смо иза- 
брани, колико су били предусретљиви према пама 
посланицима и нашим предлозима, колико су пасто- 
јалн да са нама заједио нзрађују странку, мало би 
их бпло, којима би мсгли одобриги буџет. А:<о и 
оставим na сграау, колико je који минисгар дело^ао 
у правцу програма, на коме je изабран као посланак 
и шта je учинио за странку, узмсм ли само оне 
треће, колико су према пама посланнцима указали 
предусретљивосги према пашим предлозима, колико 
су са нама сара^нзали, број министара, којима би 
дали пуно позерење, још би се смањио. Мало ми 
заједно сви скупа радимо. Мало бар мн из Југословен- 
ске радикално сељачке демокрагске сранке. A врло 
мало у заједпиди са r.r. мшшстрима. Напомепјћу 
још нешто што сигурно никако ne взљз. Обећати, да 
he се пешто свршиги a то ne свршиги — свакако није у 
реду. Није у реду ни код обичпа човјека, na ни код 
министра. Тиме се директио руши углед, како мини- 
стара тако и нас послапика. Колико сам пута чуо 
ријеч међу посланицима. Овај (мииистар) сдмах тп 
рече може — може, ne може — не може. И вјерујте, 
господо минисгри, да ми таке Министре више цеиимо, 
na нам и ne испунлли сваки наш прсдлог. 

He бих био праведан, кад не бих овоме д јдзо 
нешто и o нама послаиицима, o наличју парлпмен' 
таризма yonlie. Зна се: ми смо законодавна власт, 
једна од три у парламентарној држази. Али м:; ч^- 
сто хоћемо да смо све, Особнто много задиремо у 
извршпу цласт. Па да сг то тиче само премештаја 
политичких чиновника — даде се разумети. Али ми 
задиремо, чувајући свој преггиж, како обично ка- 
жемо, na све стране. Има nac који смо из својих 
cpejosa разагнали гогово све чнновништво. Учитељи 
су први на удару, na онда даље сви други чииов- 
пици, чак до судија. У 99°^ случајева пије мерило 
добро или хрђаво вршење службе, него само уобра- 
жени престиж, често само самовоља посланика. To 
сигурпо ne ваља. To наравно огежава r.r. минпсгри- 
ма рлд у велико. Кад им се готово стави нож под 
грло: или nenonepeibeM или тај и тај чиповник мора 
да се сели из и-егова среза. A куда? Зар опет не na 
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исти положај у држави! Знам и рекао сам — Ово je 
негативна страна парламентаризма. To се не догађа 
само код нас него свуг^е. Алн то треба да се све 
мање и мање догађз, ако желимо оздрављење пар- 
ламентаризма. 

Господо посланици, опростите ми ако сам, из- 
лажући своје мисли o шшем послсжању, o послова- 
пању оних ко]и су сгављени на челу управе, можда 
и у неповољнијем светлу изнео ову или ону страну. 
Cee je чињено само са добром намером да ствари 
пођу бољим путевима. Има доста добра, што се по- 
сзршавало за ово кратко време од ослобођења до 
данас. Нација je све то изнела на својим плећима. 
Иација наии здрава југословенска — српска, хрват- 
ска и словеначка. Изннјела уз noMoli државе, нзнијрла и 
без помоћи државе, изнијела где кад и уз пркос гре- 
шака држанне администрације. У њеву моралну, фи- 
зичку и интелектуалну снагу верујем и ведро гле- 
дам у нашу лепу будућност. 

Бог je чувао Србију — Бог he чурати и сачу- 
вати и Југославију — поред свих пупкгаша са ма- 
гловитим теоријама нагодбеничке полигике и посла- 
ница оних, којн би нрви требали да проиозедлју љу- 
бав na и опраштање no Хрисговој науци. (Одобра- 
вање, аплауз и узвнци: Живео!). 

ПдШОреШседнпк Др. Коста ГТоповнћ: Има реч 
г. Др. Ћуро Леушић. 

Др. Ђуро Леушпћ: Господо народни посла- 
"чци, r. Минпстар финансија je улазећи у анализу 
предлога свога буџега, који je пред нама, повукаоje 
»a страпи 5 незгодну паралелу за овај свој предлог 
"озивајући се нз успоређење буџета од године 
1923|24 којега je тздањи глобилни износ расхода изно- 
сио на једнако с овнм прсдложеннм тј. 10.334 мили- 
јарда динара. Оаа његова je паралела веома не- 
згодна, веН и с разлога. ако се само потсјетимо на 
разлике тадашњега госиодарственога стања и при- 
лика (тада бујна коњуктура наших пољопривредних 
продуката и непосредни закључак Блеровог зајма 
1922., — данас 100 посготпи пад цијена готово сви 
наших ne само пољопривредних продуката и једна 
опћенита приоредна сгагнација у земљи уз још сталну 
свјетску економску депресију) код иас и у инозек- 
СТВУ. a да не спољемо фактичку вриједност тј ефек- 
Т1Ш|1У кУповиву Moh дннара у оно вријеме, када je 
У првом тромесечју од 1-1 од l-III 1923 наших сто дина 
pa нотурало у Цириху 5,30 шв. фр. и данас, кадаједи- 
нар сгабилизиран и у паритету са Цирихом за 100 
динара 9,13 Ша. фр Из тога „злази, да je ондашши 
оуџет, не износеЈш остале незгодне стране тадашн.ега 
буџета, био овако стварно успоређен с предложеним 
за 100о

о нижи, или да je предложени за 100о
о више 

сд ондашњегз. 
Једнако je непријатно у буџету, што се Ми- 

нистарство шума и рудника у висини расхода од 
301,711.489. — дии. изоставља   из „Отите државне 

управе', те исто фигурира само у ставкама „Државних 
привредпих предузећа и установа", као дт исти 
расходи не зцтче такоће и фискално onrepeheifae 
народа и личне и материјалне расходе''. O.imre 
државне управе. Сљедствено томе би могла отпасти 
из „опште државне управе" и Министарства финан- 
сија и саобраћаја, a готово и сва остала привредна 
министарства, која иигаду државна предузсћа и 
установе. 

Kao даљна формално незгодна особина предло- 
женога буџета je 3 прилог тј. „преглед личних и 
материјалних расхода" у експозеу г. Миаисгра ф'нан' 
сија, где се нз пр. у Минстарству иностраних по- 
слова наводи сума личних издатака с 32,18%. Док 

они у ствари иззосе — чим мало подрсбније пре- 
гледамо поједине пратије у позиције 6ip око 65%i 
a тек остатак од 35% отпада na материјалне издатке, a 
не 67,34% како je наведено. Ова се особина међутим 
понавља и у другим министарсгвима и то сад више 
или мање Сама задша ставка тога исгога прилога 
бр. 3 jecr у перцентуалној симацији посве криваи 
и даје тиме посве криву опћениту предоџбу o 
онога, што треба да изпесе. 

Једнако je веома неповољиа чињеницз, да се 
мањци појединнх „државних привредних предузећа 
и усгансва" покривају т. зв. дотацијама из глава 
(паргија и позицнја) истих Министарстава тиме да 
се та поједина државна предузећа и устаиове „иска- 
зују сумарно, као активна, што али у ствари нијесу 
већ на против пасивна. Еклатантгн су томе примјер 
„државна привредна предузека и установе код Ми- 
нисгарства просвете, где иста предузећа одн. усгл- 
нове исказују стварну пасиву од око 2 милиопа ди- 
нара, a исто се јавља дјеломице н у министарствима 
трговине и индусгрије и пољопривреде. 

Цијели тај предлог буџега, који према ријечи- 
ма г. Минисгра треба да имаде прегензије „што 
веће тачности и реалности* одликују се и тнме да 
све стачке, које се односе на „разлике у курсу за 
исплату у страној валути обрачуиате су за вриједно- 
сти динара умутар државе" (стабилизациони курс) 
док знадсмо, да званично признити „прим" за све 
стране валуте и девизе, који плаћа и наша нлродна 
банка, износи данас 280/0. Ta диференција обзирок na 
означепи данас nocrojeliH „прим" износи око ЗСО 
милиопа дипара сабрана no све укупним министар- 
ствимадок за исгу диференцију не иалазимо никакових 
покрића. 

Ззтим, формално je несретна сграна предлога 
овога буџета и у томе, што поједине главе, псртије 
и позиције појединих минисгарства пијесу истоветно 
обрађене, тј. док су поглавито у малим односно 
безначајним износима точне °и детаљне, то су на- 
протип у већим взжним износима провише сумарно 
и непрегледно изпешене, апстрахирајуИи код тсга 
изличито Мицистарство војске и морнарице. 
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И само ове овако укратко наведене коастата- 
ције с формално-стварне стране одузимају предлогу 
овога буџета карактер, снагу и уверљивост пуне тач- 
носги и реалности, без обзира на данашње сгварне 
господарсгвене и приврелне прилике у земљи и у ино- 
земству, a да и не спомињемо оне политичке тен- 
денције, које провељавају из појединих глава, пар- 
тија и позиција као нпр. из изказаних око 200 ми- 
лиона динара расхода у „поверљиве сврхе". 

Државни буџег имаде да буде јасно огледало 
државнога газдинства, његове сређености, рацио- 
налности и могућега реалнога просперитета; он имаде 
бити удешен према структури иарода, његовога ствар- 
нога привреднога стања и могућностима реализације 
у интересу опћенигости, што све из предложенога 
буџета нити видимо, нити уз најболзу вољу ne мо- 
жемо разабрати. 

Ми разабирамо, али једино: да се свим начинима 
и сретствима из већ и онако данас пресушених и и- 
строшених народних врела жели извући нових 10,5 
милијарда динара, не дајући али зато народу ника- 
кових протуеквивалената односнз позитивних и кон- 
структивних импулса ниги у гссподарственом, нити 
у привредном, a ни у политичком погледу. 

Осим тога: основа финансијског закона пред- 
виђа неке издатке којвх нема у предлогу државних 
издатака за 1933,34 годину — a који су већи него 
лаии, дакле преко 700 милијуна динара, 

Да освијетлимо и опћевито прикажемо данаш11>е 
релације наше народне економске ситуације послу- 
жићемо се следећим објективним приказом и пози- 
тивним чишеницама. 

Према веома реалним подацима „Друштва за 
осигура1ве извањске трговине сједињених држава 
Северне Америке", процењена je целокупиа наша на- 
родна имовина за годину 1925 са износом од 6 и 
no милојарде долара. Узимајући, да су од године 
1925 до 1932 све вриједносги пале у просјеку на 
половицу, то данашња вриједност наше свеукупне 
народне имовине претставља износ од 250 милијарди 
динара у данашњем нашем новцу. Taj дакле износ 
претставља релативно поуздано и тачно наше живо 
народно господарство, које je извор сбима привред- 
ннм приходима, дакле свој нашој народној привред. 
noj делатности, a исто тако и за наше државно газ- 
динство, наш државни буџет. 

Износ од 250 милијарда динара живе народне 
имовине на становништво од |4 милијуна становника 
веома je низак, јер у просјеку отпада на једнога 
становника само око 17.900 динара, те према чему 
спадамо међу најсиромашније земље у релацијама 
преми осталим цивилизираним народима односно др- 
жавама; за нама још слиједе једино: Мађарска, Ау- 
стрија, Лотишка, Бугарска и Совјетска Русија као 
уопште нрјсиромашније. 

Лрема означеним  податцима   отпада у процен- 

тима na: опорезована земљчшта и зграде 51%, нео- 
порезована земљишта 60

0/. живад, стоку и остало 
благо 30/0, машине и оруђе за пољопривреду 0,70/о 
машкне и оруђе индустрије 3,2%, државне железнице 
80|0, приватне желдзнице и трамвај 0,5%. телаграф, 
телефон и радио 0,8%, аутомобили и аероплани 0,1°/° 
увезене робе у магацинима 2%, бродове, канале и 
лучке уређаје 0,90/0, милирационе радове 0,5% елек- 
тричне централе и водоводе 1о/0, пољопривредне 
продукте код ратара 3%, пољопривредне продукте 
код трговаца 7%, индустријске продукте 0,3%, по- 
кућсгво и кућни прибор 7%, коваво и нековано зла- 
то и сребро и драгоцени накит 2%, одакле, али су- 
марно следе ове важне и одлучне релације, т. ј. да 
од целохупне наше народне имовине отпада на: по- 
љопривреду, т. ј. 80% натега пучанства 100 мили- 
јарди динара или 40%, осталу привреду т. Ј. 207° 
нашега пучанства 75 мипијарди дииара или 30%, док 
остатак од 75 милијарди динара, т. ј. осталих 30% 
потпада у власниитво државе и самоуправних тела. 

Наш je народни приход за годину 1932 проци- 
jeibCH за 40 милијарди динара, од којих отпада на 
пол:>опривреду 15 милијарди динарг, a на сву осталу 
привреду 25 милијирди динара. Према сгварном 
стању можемо узети да једна и друга привреда у 
половици сносе све јавне издатке; 14 милијарди ди- 
нара; т. ј. државни буџет 10 и no милајарде динара, 
a самоуправе 3 и no милијарди динара, — то одатле 
добијамо, да je нето приход пољопривреде 8 мили- 
јареи динара, т. ј. 30, док je свих осталих привреда 
18 милиона дииара или 70%, илн шражено у npo- 
секу значи; Hi 80% нашега становништва т. ј. 11 ми- 
лиона и 200 хиљада душа отпада 740 динара na 
главу, a на 20% нашега становништва, т, ј. 2 мили- 
она 800 хиљада душа отпада 6.428 динфа на главу. 

Ha супрот укупни кредити, дугорочни и крат- 
корочни, свију наших јавних и приватннх новчаних 
установа износе око 18 милијарди дипара, од којих 
отпала на пољоприв;еду 8 милијарди динара, a на 
осталу привреду 10 милијарди динара, a одатле 
следи у просеку ово задужење: на пољопривреду, 
т. ј. 80% становништва отпада на главу 714 динара, 
a на сву осталу привреду, т. ј. 200/о становииштва 
отпада на главу 3.571 динар. Код овога, [господо, 
не рачунамо још три хиљаде динара на сваку главу 
становника за државно задужење у износу од око 
40 милијарди динара, јер исто задузење пада на ра- 
чун државног буџета и није приватноправнога и 
директнога утицаја. 

Из ових података и релација видимо реалан и 
катастрофалан закључак у данашњем стању наше 
привредне ситуације, и то да „сва остала привреда" 
уз три пута већу имовину од .пољопривреде" при- 
вређује готово девет пута више него .пољопривреда", 
док je задужење „све остале привреде" мање 33 
готово половицу од оне „пољопривреде", 
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Међутим задужење саме пол.опривреде пружа 
нам и другу веома тешку и озбилЈну бригу с обзи- 
ром na сељачку или земљорадиичку сгкруптуру на- 
шега народа, које залуже1ће схематички нвгледа 
озако: дугови код државннх новшннх установа ди- 
нара 733,000.000 уз десет целих и пет проценатата, 
лугови код приватних новчаних усганова динара 
1.978,000.000 уз 16°/°, дугови код разних приватника 
динара 2.689,000 000 уз 22%, дугови у задругарства 
динара 1.600,000 000 у IO0/,,- Озо се зздужеи.е го- 
сподо, односи на цирка 33%, сел>ачких дома1!Инстава 
од cee укупних 760/0, према 24% свих осталих до- 
маћинстава у нашој   земљи. 

Ово je задужење и уз нормалне прилике за 
све остале гране прииреде, за наше сељаштво нео- 
држнво и катастрсфално. 1) Ради нисине каматне 
стопе, која у просеку нзнсси 16%, 2) ради кратко- 
рочности креднта, док je опћенито стручно познато 
доказано да пољопривреда, ако xohe иоле рационалио 
и рентабилно да ради, треба веома ниску каматну 
сгопу, максриалио 47.i, и дугорочне кредите мини- 
мум 5 година, и коначно 3) ради тога, јер je тим 
задужењем код нас погођено готово 33% целокупног 
сељаштва, нуз све остале приврмднике. 

Господо посланици, ако сад нуз зећ означену 
опћениту нашу господарствеиу и привредпу ситуа- 
иију уочнмо уједио наше новчано и финансијско 
craihe, које можемо укратко сабрати у чињеници, 
Да се дно од септекбра 1932 год. налази у потпунбј 
стагнгиији уз cea IO1/- милијарда дивара имобилних 
уложака, те да ми нисмо ки пре тога имали оства- 
рено и организовано нациснално, сериозно и солидно 
новчано тржиште, осим појегиначних позитивних 
успеха у иеким покрајинама, као у Словенији и у 
Ззгребу, где спомиљем парочкто Прву хрвагску 
штедионицу, као дело приватио-правне ипицгфтиве и 
иешто млчднх државних јавно-правних новчаних 
установа у Београду, онда имамо не само пуно право, 
neh и иајпречу дужност, да тражимо o томе светла 
и одговора у експозеју г. Миннстрл фивансија, Ме- 
1)угим ми у томе погледу палазимо веома мало, ако 
не и гогово ништа. 

Господо посланици, кад смо овако изнети и 
предочили стварно craii.e наше наррдне имовнне и 
повукли реалне паралеле у релацијама између имо- 
н"не, прихода и задужеи.а пољопривреде с једпе 
стране и свих остзлих привреда с друге сгране, пк- 
тамо се: a што ми као врховна државиа управа 
пружамо и дајемо тој нашој и овзковој прљрпри; 
вреди као нашој најглавнијо] и најбројннјој привред- 
кој грани? A што дајемо синма ссталим социјалннм 
установама у навдој земљи из овог нашег буџета од 
IO1/, милијарди? И ту у уместо позитивног и опти- 
мистиччог одговора имаЦо поразну констатацију, да 
ни један проценат од целокупнсг државног буџега 
ne посвећујемо пољрпривреди, a ако узмемо у обзир 

лччне и материјалне расходе, онда, за чисту пољо- 
привредну ne дајемо ни '/., процента за дизање и 
унапређење цаше пољопрнвреде. Ту јадну и жалосну 
слнку не ублажују ни оне силне позиције у пољо- 
привредном фонду Минисгтрства пољопривреде, који 
je чедо cpehe и случаја, јер приходи у тај фзнд до- 
лазе нам из Класне лутрнје. Ала зато смо за поли- 
цију, одиоспо Министарстни унутрзшњих дела пред- 
видели 7 и I/-"/'11 нашега буџета, a да и не смоми- 
п.емо поново оних 200 милиона за поверљиве ииљеве. 
Вредно je споменути, да за унапређеше социјалних 
и хигијенских установа дајемо свега 2,16%, што je 
тако1)е обзиром na наше социјално хигијенско стање 
кудикамо премалеи износ. Зз Минисгарство гра1)евина, 
дакле за одржаље цеста, путева, зграда, мостова, за 
мелиорације и остале јавне •редозе трошимо свега 
2,35%, док je сума инвенстнционих радов тога Ми- 
нистарства изражеиа бројком од  5 милиона динара. 

Ha овом месту желим уједно да споменем да 
се у кас често воли позивати на иноземство као 
оправдање за неке смерпице и мере. Тако се у нас 
често спомиње нама no крви и политички пријатељска 
Чехословачка, као и Данска, које земље међутим 
данас више ne одгоиарају структури ч карактеру 
нашег сел>ашства, јер су обе данас већ у далеко 
већем сгупњу ипдустријско комерцијалне земље, 
успркос тога дају за своју пољопривреду и до 9% 
целокупно,, буџета. 

Ja желим ме1)утим упозоритн овде на двије 
друге државе одиосно земље и то на Естоннју са 76% 
сел.аштва и Финску са 80% сељаштвз, које обе 
иако од нас мап.е, али у својој самосгалносги је- 
днако младе с нама, могу нам дати много потсрека 
у оном што нама треба. Иако je у овим дзнас ниво 
цивилизације и благостања срЈЗмсрно веома висок, 
оне троше примерице за своју просвету 20% својчх 
бумета (a постотак je аналфабета до 3%\ a на no- 
ЛЈОпривреду 12 до ?7%, Фииска, која je од нас no 
слановништву 4 пула маи.а, суделује у међународ- 
ном трговачком промету с износом који je у рела- 
цији према нашем 8 пута већи. Обе су земл.е ииаче 
скроз нацнопалне, демократске и либералне, бедем 
мира и међународног позитивитета, граничеИн се са 
Совјегском Русијом. Обе су провеле, господо, 
аграрпу реформу на тај начин, да су били поде- 
љеии прво државна поседи, тек затим они великих 
акционарских друштава, a тек су коначио дошли na 
ред велики поседи велепосједника. За исплату узега 
je база фактичпе вредности посједа, те ликвидирана 
одмах сгвараљем и даваљеи великих и веома nc- 
волјНих пољопринредних кредита. 

Из свега овога, господо, овде изпесеног, сли- 
једи природно у логично: 

1) да je предложепи буџет сам no себи без 
стварних и формалпих критерија тачностн и реал- 
ности  за  дапаши.е  економско и финансијско стање 
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превише тежак и неодржив,   дакле и као  такав не- 
остварљив. 

2) да он не води рачуна o битним и најхит- 
нијим потребама народа, његовој економској, соци- 
јалној и политичној структури, која данас више него 
икада захтева сређење, олакшање и усклађење, a ne 
узалудно и штетно трошење народних енергија и 
новца за одржање скупога и неодрживога центра- 
листичког државног апарата, док опћи ингереси на- 
рода бнвају занемаривани, a нарочито интереси по- 
јединих делова земље, који тиме своје специфичне 
интересе не могу и не доспевају унапредити нити у 
економском нити социјалном нитн културном, a што 
je најважније, тиме нити у заједничком интересу 
државе и народие целине. 

Да довршим. Будући овај предлог буџета не 
носи, не предвиђа и не уиоси наведене хитне и 
нужно потребне позитивне мере за наше економско. 
социјално и политичко сређење, ne само да сам у 
себи носи клицу своје неодрживости, него je управо 
штетан и противан потребама народним, зато гла- 
сујем у име Народног Клуба у нччелу против пред 
лога овога буџета. 

И други разлози налзжу ми да свој сгав према 
поднетом предлогу  буџета негативио одредим. 

Актуелна политичка организација (ЈРСЦ) кре- 
нула je путем, који je у прошлосги био својствен 
једној политичкој организшији, која je ради својих 
насилних метода омражена у хрватским крајевима 
и која југословенство не сматра синтезом српства, 
хрватства и словенаштва. 

Пошто je таква политика већ од прије ком- 
промитована, не мружа гараницију за спроаођеље 
истинске једнакосги и равноправпости Срба, Хрвата 
и Словенаца, што се нарочито ocjeha у хрпатским 
крајевима на свим подручјима ј?внога живота. то 
сам са својима друговима заузео становиште обеле- 
жеио познато вам декларацијом, коју je наш посла- 
нички друг г. Прека дао у овоме Дому. 

Господо, између многих говорг, који су се ни- 
зали на ту декларицију, стекли смо уверење, не 
само да се иста нажалост није објективно оценила, 
него су некоја госпда у њој видела дапаче и неке 
прекривене тендендеције за нешто друго, те су ре- 
агирали на један такав шчин који ни мало не ко- 
рисги »виховом сгановишту. 

Господа су наиме тако вехементно реагиралз, 
као да на пример пикада не би постојао програм 
унутарњег државног уређења, како ra je зами- 
шљао један Штросмајер године 1874 a који гласи 
овако: 

1) Најважнији циљ заједничких тежп^а код 
Срба, Хрвата, Словенаца и Бугара има да буде њи- 
хово уједиљење у независну и слободну народну 
државну ззједницу југословенску. 

2) Треба  да   се призна,  да  поједина народца 

племена буду потпуно међусобом у сваком смислу 
ј^днака и равноправна. 

3) Да у међусобним одношајима имаду др- 
жавну самосталност и самоуправпа права појединих 
земаља остати посве неповређена и у потпуној сло- 
бодној вољи онога дијела, који ту самосталност и 
та права ужива. 

A да je тај програм истн онај као и кнеза 
Михајла, који се je ca Штросмајером спремао и радио 
за државно и народно јединство, то je ван сваке 
сумње. 

Националистички идол Јован СкерлиН био je 
поборник истог државног уређења, баш као п Фран 
Супило, др. Смодлака, др. Трумбић и Стојан Про- 
тић, a да се ни мало тиме нијесу огријешили o уни- 
тарисгички принцип државни. 

Да се сад вратимо појединим говорима господе, 
која су говорила на нашу декларацију. 

Јвдан од господе говорећи o декларлцији, из- 
neo je међу иним да наш сељак, као најбројнији 
сталеж у држави, није потребан ничег другог, него 
да му je у реду општина и да се општински живот 
може донекле у реду развијати. 

Не иијекајући, да je уредан и ваљан развитак 
послова општине као најпнже самоупраоне јединице 
такође један од предувјета иароднога напретка, од- 
лучно смо против помисли, да би то био једини н 
највиши идеал нашега сељаха, хрнатског српског и 
словеначког, који je у историји народној сваки за 
себе дао велике и неизмерне жртве, борећи се, за 
опште л>удска) чонечапска и грађаиска права и сло- 
боде.хотећи na темел.у истих изграднтн сиој сло- 
бодни сел.ачки дом у својој слободној држави. 

Наш сел>ак1 специјално хрвтгски сел>ак, који 
je пред тристо педесет година, дакле знатно прије 
него што су мисли великих француских мислиоца 
дошле до изражаја, да je днвап и нелебан отпор 
туђинским силницима у форми сел.ачке буне "за cnoje 
правнце". Исто тако и српски селзак под својим 
сељачким вождом Карађорђем, диже се против MOII- 

не турске империје и својом борбом, којој у историји 
премца иема, ослобађа стопу no стопу своје домаће 
земље све до наших најпонијих дана. Њима ne зао- 
стаје no тежнпи положаја у којему мора да очува 
своје име и свој ипдивндуалитет и слопепачки кмет. 

Такова три темел.на ступа наше дршаве пре- 
тепдују свакако na мпого виши и много самосвео 
пији циљ, nero што je само уређење једпе ситпе 
самоупранпе једнпице, сеоске општине, a пајма11>е 
иа онакав пачин, како je то у овом дому недавно 
изгласањем опИипског закона  прихваћепо. 

Наш сељак тражи савремеио и папредно уре- 
lien.e целокуппе паше државпе заједнице, у којој 
ће му бити зајамчен: 

слободап и несметап развитак п.егових исто- 
ријско политнчких иидивидуалности, na темељу KO' 
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јих je снаки за ct6e, a у истоме цил>у, дао и жр- 
тновао све своје за ствараи.с своје заједничке 
државе; 

слободаи раззој његопих засебних економских 
културмих и социјалних тековина, које се до сад 
ни су могле развијати у ннтересу и.еговом поједи- 
начном, као и у иитересу опћенитости, само услед 
крутог цептралистичког ypeljeii)a, које те његове 
засебне тековине настоји затријети и уннштити, та- 
клв развој може му пружити несметано једиио уну- 
Tpamibe ypeljeu>e иаше државе на темељу најшнрих 
самоуправа са садржфшм ознакама, било аутоно- 
мије, бнло федерације. 

Други један од г. говорника, г. др. Метикош 
дао je иашој декларацнји врло тешку и неумесну 
примедбу, наводећи да ona долази у нсто време 
са иекнм изјавама људи, који су наводно за пекн 
свој протудржавни рад фннансираии no непријате- 
Л)Има наше землзе. За поткрепу својих павода no- 
зивље се исти na пекоје изјаве грофа Сфорце, којн 
да je рекао, да су долазнлн некоји људн из Хрват- 
ске и тражили IIOMOIUI у циљу рушеи^а ове наше 
земље. 

Господо, доктор Метнкош у тим својим наво- 
дима инје оригиналан. Џјрека: Тако je!) Ha истн 
начии je бившн партнјски шеф страпке, којој ]е 
исти припадао СДС на једиом редовном састанку 
Народие скушптине од 28 повембра 1925 годиме 
чинио нста пребацивања пок. Стј. Радићу, тадаш- 
11>ем Мннистру у часу, када je учињен био поку- 
шај једмог истипског споразума између двеју иајја- 
чих полнтичких странака бив. Хрватске сељачке 
странке и Народне радикалне странке, рекавшн ло- 
словце ово: „Кад сам ja чнтао говор г. Министра 
просвете одржаи у ЈЂубл.апи, ja сам посумњао да 
je on агент Италије: да je он иаручен да тако про- 
нокаторио, говири, да би нзазвао ннтервенцију Ита- 
лије протнв наше државе. A да би г. Радићу то 
могао pelin даје ми повода н права чланак грофа 
Сфорце у коме се говори o парама, које су да- 
ваие за сепаратистички покрет у Хрватској. Г. Ра- 
Дић инкада пије одговорио na тај члапак грофа 
Сворца," Копстатирам дакле само исте методе из 
О"ога времепа и са истог onor места према људима, 
који су на исти пачип, заузели за истипски спора- 
:{УМ У цил>у копсолидације наших oiilinx државпих 
и наР0Аних прнлика, пак nac тим мање узпемирује 
такова критнка r. др. Метикоша. 

Даљни један говорпик r. посланик Ковач, ми- 
слио je да he прОТу декларацијској критици учи- 
нити услуге најбоље на тај начии, ако на људе, 
нарочито на оне од имена и гласа, унутар иаше 
државе, као што и ван исте, саспе прегршити ома- 
ловажаваиЈа н 6auaiba у сјену као потписницима 
декларације. 

Ja, господо, нити сзм потребан, a нити од кога 

позиваи, да устапем na обраиу нмепа и гласа, та- 
ковнх људи, уважених и цијењепих у свим крајезима 
паше земље, али пачип и топ, na којп се o тим љу- 
дима у овом дому говори у часу, кад су из naj- 
боље памисли да помогпу народу н држави, дпгли 
свој глас, ne могу ме оставити хладним и мнрпнм, 
a да na исте ne  реагирам. 

Би11у слободап, да у погледу имепа једно- 
ra Мажурапнћа и iberoBor зпачења у нашај кул- 
турпој n голитпчкој хисторији изпесем пеколнко 
мнсли пок. Стј. Радића, које je нсти у својему 
говору na 55 редовпом састанку Народпе скупшти- 
не дапа 2 марга 1926 године изпесао: „Позпато iie 
биги свима иародпим заступницима да je у Хрват- 
ској свеукуппим политичким животом била ивла- 
дзла у највећем дијелу политичка симпатнја према 
Србији, a културна снмпатија према Црној Гори. 
Бискуп Штросмајер у једну руку, a у другу бап 
Мажурапи!), пучапнп, претставпици су ових двеју 
струја. Бискуп Штросмајер имао je ne само пре- 
писку са кнезом Михаилом, него кад бн полазпо 
у Опатију, у Абацију, редовно се састајао са држав- 
пицима српским и иашао пута и начипа да се са 
њима споразумн бар o томе како iie се бранити 
целокупни nam угрожепи живот, a то парочито 
жнвот Срба у тадашњој Угарској, a допекле и код 
nac од мађаризацпје. „Дал^е вели пок. Радић:" 
Нас Хрвата била je политика и Црне Горе н Србије. 
Мажурани!) je био политпчар, али je више умпик. 
On je мало писао. Ono што je naiuicao, то je остало 
као грапитап камеп. On je попупио два певања 
Гундулићева спјевао и папксао je дело „Смрт 
Смаил-аге Ченги11а." Сви мн тражилп смо идеал у 
Црпој Горн, јер je то једина светла тачка суверена 
као стијепа; тражили смо своју сиптезу. Како je 
on био дубок и умаи. Он je Фрашн Јосипу зпао 
доћи у фраку и na министарским копферепцијама 
кад су Мипистри почели приговарати, on je зпао 
рећи шта чипи. 

On je отишао. Он je као наш капцелар у Бечу 
зпао испословати такав респект, да се Maljapu пису 
усудилн mi писпуги. Taj човек баш зато што je 
био тако велики ум, који je ушш паш пародпи 
идеал у једпу велепјесму, како мн Хрвати кажемо, 
он који je толико љубави, толико познавања, 
толико ne оне самилости, nero поштовања имао за 
Црпу Гору, и то за Црну Гору, коју смо сви 
сматрали да je српска, on je учипио тако, да су 
паша деца у треИем и четвртом разреду већ зпала 
na памет „Смрт Смаил-Are Чен1-и11а.'' Ha копцу завр- 
шава пок. РадиИ овако: „To je било наше еван- 
ђеље, a ne којекакове приповести, које се сервирају 
у Београду и које се и дапас сервирају.и 

Мислим да би са овим истим ријечима, и сам 
могао закључнти, на адресу господе, која су тако 
оштро пашу декларацију критнковала:   To  je наше 
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енанђеље, a не којекакове приповијести, које се 
сернирају   Београду   и   које   се  и даиас сервирају. 

Напосе пак, као посланнк Среза самоборскога, 
онога Самобора, који je у освитку нашега народног 
препорода тако часно и мужевно одиграо споју 
н:родну вадаћу, дужност ми je навести, да je raj 
град на ciiojoj седници 4 I 1861 која je као изван- 
редна сазвана ради знамеиитости момента, који je 
чинио прнјелаз к народњачкој ери, одобрно и 
поднио „честитку и поуздапиву" Ивану Мажура- 
нићу, што исти даиа 27 12 1860, постаде претсед- 
ником иоиоосиоваиог хрвагског, славонског двор- 
ског днкастерија, и што je тако дочекао особнту 
прилику, да поради за иарод. Ta je честитка ca 
усхитом одобрена, и од сабраних заступника, и 
остало ■ oTMJetinjer назочног грађанства, те je одре- 
ђено да ју што више чланова ове onlinne повлаш- 
теног трговишта Самобора потпише; a та je 
самоборска честитка и једча заносна декларација 
за иародну слободу, кско то исправно написа др. 
Штефек Орешковић у својој иовјесној цртици 
„Самобор за слободу". 

Није без иитереса ако цитирам и текст речене 
честитке, која међу осталим гласи овако: „ЦрплЈење 
из бечких службених новииа, блага вијест (о Ма- 
журанићевом именовању) успали попут муњине 
страственом радости срца паша; мипу iiac сваки 
страх, свака бОЈазан да iie ca иедостатна заступа1ва 
наше иајдрагоцеиије благо, народна слобода по- 
страдати", na наставља дал.е овако: „непогиде 
времена, подлост, ометеност, нехајство, и свеколике 
остале страсти — окри.ише нам целокупност Хр- 
ватске, оделише од уда, оту11ише брата Далматина 
брату Хрвату, скучише под јарам вјековитог војно- 
вања племенита крајишника, раставише од крви, 
заметнуше међусобни раздор, нарушише славу нашу 
и повреднше најсветија права ирироде. Ko he то- 
лике тешке раие и јаде што нам их врнјеме зададе, 
видати и излијечити; Ko he мрке облаче, с којих 
још се сада народ, наш, олуја окорелих предсудах 
и људске охолости несмил.ено бије, распршити! 
Ko he уда из тела нашег истргнута у једно нсто 
тело спојити? Ko he ослабњену свезу између једно- 
крвне   6pahe    учврстити    и    иападом    непрнступну 
учипити?" 

Исти тај Самобор у часу, кад се из Загреба 
шзље знаменита саборска адреса, дана 18 V.1867. 
сазива сједницу општинског старјешинства, те „у 
знак признања заслуга за домовину", међу иним 
мужевима, састављачима речене адресе, почасти 
зачасним граЈЈанством самоборским Ивана Мажу- 
ранића; све то, за н.егову „одважну одбрану права 
народа". A лице својега часиога оца освјетла и 
сии Владимир Мажурани11 академик, својим „правио- 
повјесним    ријечником",   тим   грандиозннм    делом, 

којему прибави дивљење и поштовање у држави и 
ван граиица  државе. 

Достојан имепа и гласа спојнх предака, др. 
Желнмир Мажуранић Kp. Млнисгар достојно за- 
ступа своју државу упутар и ваи граница 1везиних, 
у naJBeheM свегском форуму Лиги народа, чији je 
он велнки поборник и то као прави стални члан 
Југословенске државе. Далеко би ме довело моје 
излагање o значају обител.и Мажурани!!, кад се 
не би огријешио o познату чедност жнвих члапова 
те обитељи. 

Господо, говорено je o другнм виђеним члано- 
вима потиисиицима наше декларације, и го o г, 
др.  ШврлЈуги. 

Нуз његов веома иознати и дугогодишњи рад 
у нашој привреди и напосе код нашега новчарства, 
и као водећега функциоиара у банкарским круго- 
вима, који су неома много ралили с ииоземством 
(нарочито Лсвдоном) и као претсједника Загребачке 
бурзе, iberoBO je име уско повезано уз реорганиза- 
цију нашега државног бумета (1929 даље) и уз ре- 
али^ацију вашега стабилизационога зајма (Парнз 1931,) 
којом су приличом све воде11е париске новине, као 
„Пги Пари^иен", „ЈГ Информасион" и „Тан" доно- 
celiii вијести o закључку тога зајма изришго нагла- 
тавали личиост и деловање самога г. Мииисгра 
ШврлЈуге, као једнога веома слособнога у дегал,е 
ynyheHora и веома одлнчнога и угоднога прегова- 
рача и сгручљака. 

A личност г. др. Отона 'Ррангеша, свеучи- 
лишиог професора, министра? 

Нуз iberoB и у иноземству веома познати струч- 
ни рад из подручја пол>опривредннх дисцичлина, и 
o истраживањима o домаћем благу, његово je име 
нарочито повезано код нас уз оснутак Привилегова- 
не аграрне бапке, као и мсђународно признатом си- 
стему преферепцијалпих поступака, који су нашли 
onhe признање, као на конфер&нцијама у Букурешту, 
Варшави и Београду године 19.'-i0, једнако и у ro- 
дини 1931 лригодом ЗЈСЈедања „Друге конференције 
за заједничко економско дјеловање' у Женеви. 

Hehy да покушавам да компарацију Хрватског 
сабора из кога су грмели одлучни гласови LUrpoc- 
мајера, Рачкога, Старчеви1ја, Кукуљев^а, Кват^рпи- 
ка, Ради11а и других великана, a ко)и су нашли од- 
јека у знаменитом 29 октобру 1918 године, са јед- 
ним жалосним предратним друштвом, како ra назва 
исти говорвик, обарам, али само велим, да je успо- 
мена na тај велики државни сабор једне мале Кра- 
љевине, тако жива, да ју никакове уједљиве компа- 
рације ослабити не могу. Хрватски сабор брани се 
сам собом и својим знаменитим дјелима. 

Међу оним говорницима против декларацији 
истиче се и r. посланик Мита Димитријеви!!, за кога 
могу f ehu само то да г. Димитријеви!! није баш тако 
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говорио o нашим друговима Шибенику и Преки док 
су били на влади, али зато су други људи од којих 
некоји и данас сједе у влади баш пригодом уласка 
г. г. Шибеника и Преке казали шга значи њихов 
улазак у владу, a исто тако исти ти људи рекли су 
шта значи и шихова оставка и одлазак из владе. 
Г. Димитријевић прогласио нас je дезертерима шесто- 
јануарског фронта. Дезертерство вије особина пот- 
писиика  декларације,   него je оно на другој сграни. 

Уосгалом, г. Димитријевић добио je одговор 
на своје тврдње од сгране мојих другова из На- 
родног клуба. 

Ha крају, господо, у критици наше деклараци- 
е говорио je још један господин гозориик, који je 
поменуо, да je министар г. Жика Лази11 дао народу 
брзометие пушке у Јужној Србији, којима су качаци 
протјерани, a тако да би требало учинити и с пупк- 
ташима, циљају11и очито и на нас потписнике декла- 
рације Народног клуба. 

Не бране11и, a немајући ни права бракити тако- 
зване пункташе, али као човјек и rpaljanHH ове земље, 
буни се у мени и у свакоме чувство човечије и про- 
тествујем против таковога јавнога позиваша и потсти- 
цањ! на клање грзђшз ове земље, јер he држава 
биги   свакако   и у праву и у сгаљу,   да   законитим 

дозвољеним и уставним средствима осигура свој 
опсганак без прибјегавања методама. које још до 
данас нико у овој земљи и у овакој форми пред- 
лагао није. 

Најбољи лијек и најбоље средство за смирење, 
за смирење и задовољење грађана ове земље јест 
тај, да се у унутрашњем нашем устројству даду мо- 
гућносги што јаче експанзивности свих наших reo- 
графских и економс.чих јединица, не негирајући при 
томе историјско-политичке индивидуалитете. 

Наша декларацнја проникпута je тим мислима 
и указује на форму унутрашњег уре1јења наше земље, 
које he бити најбољи чувар једннства према вами, 
као и најјача гаранција индивидуалне експавзивности 
у корисг цјелине. 

Све док се не даду и пруже предуслови за 
таково једно pnjemeibe не могу нити ja, a нити моји 
другови из Народног клуба у начелу гласати за 
овакав буџет. 

Тиме сам, господо свршио. (Пљесак одобрава- 
ibe на левици). 

Потпредседнак Др. Авдо Хасаибеговнћ: Са 
вашим допуштељем прекидам седницу, a наставак 
заказујем за после подне тачно у 4 часа. 

Седница je прекинута у 13 часова. 
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SADRŽAJ 
Dnevni red: Nastavak prettcsa u načelu izveštaja Finansijsko^ 

ntlbora o predlogu budžeta državnih rashoda i prihoda sa pred- 
'oKom Hnansijskog zakona za budžetsku 1933/34 Rodinu. 

, Govornici: Karlo Gnjšek, dr. Slavko Šaćerov, dr. Nikola Kc- 
■seljevic. dr. Stcpan Hačić i Mita Dimitrijevič. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodo, na- 
stavljajmo sednicu. ima reč narodni poslanik g. Karlo 
Gajšek. 

Karlo Gajšek: Gospodo narodni poslanici! Svi 
mi koji smo ovamo došli, imali smo puno optimizma 
i volje za rad, a mislim da nas ima puno razočaranih, 
kad  gledamo,  da   kod nas  nema u privrednoj politici 

nikakvog plana, kojega mora da ima svako malo gaz- 
dinstvo, a kamo li organizacija kao što je država. Iz- 
gleda kao da u državi nema sposobnih ljudi, koji bi 
bili kadri stupiti napred te pokazati smernice, po ko- 
jima neka se vodi državno gospodarska politika. Da vi- 
dimo kako žive naši članovi. 

Seljački stalež kao i naše radništvo je boso i golo, 
ne može da podmiri svoje dnevne potrebe. Sela su do- 
šla u položaj da nemaju svi stanovnici koji dan ni pre- 
bijene pare, 

Zanatlije nemaju narudžbina i ako nešto izrade i 
prodaju, konzument opet nema novaca da podmiri ku- 
povinu. 

Naša industrija, osobito najjača grana, naša rudar- 
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ska industrija preživljava teške krize, rad po rudoko- 
pima je reduciran. 

Šumska industrija reducirana je na 400!0 dobre konj- 
ukture, te je zaposlenih tek u njoj 30ojo prijašnjih rad- 
nika. Osobito je pogodjeno seljačko šumsko gospodar- 
stvo dosta više nego industrija preradjivanja šumskih 
proizvoda, osobito u našoj banovini, gde seljaštvo nema 
dovoljno zemlje za obradjivanje i usled toga žive ve- 
likim delom od šumske privrede, time, da se seče drvo, 
i kupuju životne namirnice i drugo. Cena drva je pala 
na 40% zlatnog pariteta. U godinama dobre konjukture 
iznosio je prihod za drvo 250,000.003 din. godišnje, a 
prošle godine tek samo 80 miliona. Kad je došlo u 
boljim vremenima do nesuglasica izmedju radnika i po- 
slodavca, uvek se kazalo: rad je dužnost, a kako je da- 
nas molim vas, trebalo bi da se dade radniku barem 
malo zarade da može živeti. U samoj našoj banovini 
imade preko 100.000 radnika bez posla. 

Novčani zavodi skoro svi su nelikvidni. Mi tvrdi, 
mo uvek, da je uzrok taj što fali nepoverenje u iste 

dakle da je nastupila kriza nepoverenja. Naše novine 
donose iz dana u dan izveštaj pojedinih novčanih za- 
voda i kritiku o njima, ko će onda još da ulaže novac 
kad ne zna da li će ga moći uopšte podići. Potrebno 
bi bilo da slučaj raščiste na sudu i da se ovakve stvar- 
ne pišu po dnevnim novinama i nepotrebno uzbudjuje 
narod. 

Svi mi očekujemo jedan strogi zakon o bankama 
koji će staviti na odgovor članove upravnog odbora za 
njihov rad. Isto tako je potrebno da se donese što pre 
trgovački zakon sa strogim odredbama glede nadzornog 
odbora akcionarskih društava, jer su nadzorni odbori 
u sadanjem sastavu samo kao neka dekoracija akcio- 
narskih društava, u kojima sede obično nesposobna lica 
bez stručne spreme, koja nemaju ni pojma o poslova- 
nju upravnog odbora i ravnateljstva. 

Zakon o prinudnom poravnanju van stečaja treba 
da se novelira i ukine zakon o posredovanju, da se tako 
pojača poslovni moral. Osobito uredba o posredovanju 
za naše privredne krugove jako je štetna pošto se duž- 
niku dade mogućnost da teoretski za 90 dana a prak- 
tički još za duže vreme ne ispune svoje obaveze. Uop- 
šte sadržina ove uredbe nejasna je i nepotpuna. U Mi- 
nistarstvu pravde već je spremljen nacrt zakona, koga 
su izradili privredni krugovi u saglasnosti sa Ministar- 
stvima. Ovaj zakon treba da se donese što pre pred 
Narodnu skupštinu da se onemoguće zloupotrebe porav- 
nanog postupka van stečaja. 

Narodna banka treba da izvrši široku reviziju svoje 
kreditne politike i otpravi tretirani birokratizam u po- 
slovanju. Krediti neka se dele u pravednom srazmeru 
sa opsegom naše industrije i trgovine. 

Poštanska štedionica ima velike uloge privrednih 
preduzeća, zato tražimo, da se iz ovih ušteda dadu 
sredstva u prvom redu onim krajevima gde su bila 
ložeaa.' 

Državna hipotekama banka neka isto tako u pr- 
vom redu plasira uloženi novac u onim krajevima, gde 
je bio sakupljen. U Finansijskom zakonu iz ove godi- 
ne stoji, da se sav pupilarni novac uloži u HipoUkarnu 
banku i tako se uskraćuje onim krajevima, koji su no- 
vac uložili i centralizirali se u Hipotekarnoj banci. U 
našoj banovini imademo već 100 godina stare sreske 
štedionice, sa pupilarnom važnošću, za koje jamči čitav 
srez sa svom svojom poreskom snagom i nije se de- 
sio ni jedan slučaj, da bi ikada ovaj novac propao, h 
ovih štedionica dobijao je narod jeftin kredit i to brzo 
i bez velikih troškova, jer su bile upravi poznate pri- 
vredne prilike za molioca. Ministarstvo trgovine neka 
donese zakon o sreskim štedionicama i ovima neka se 
dade mogućnost, da se i u iste ulaže pupilaran novac 
barem do neke visine na primer do 250.000 dinara. Л 
ulozi preko ove sume da se ulažu u Hipotekarnu 
banku, 

Odeljenje za valute i devize koje postoji u Mi- 
nistarstvu finansija podeljuje bez svakog objektivnog 
kriterija o privrednim krugovima devize, i to nekojim 
preduzećima u tako malom opsegu, da su ova prinu- 
djena tražiti devize po crnim berzama, jer se ne uzima 
u obzir faktična potreba industrijskog razvitka u ne- 
kim pokrajinama. 

Posle oslobodjenja nastalo je preko 7.000 km. ca- 
rinskih granica i internacionalan kapital je bio jedan 
moment neorijentisan, gde da se invenstiia, ali brzo su 
se stvorile t. zv. nacionalizacije privrednih preduzeća, u 
kojima je invenstiran tudji kapital i koja preduzeća iz- 
gledaju po svojoj firmi i upravi, kao da su to naša. 
Visokom carinskom zaštitom, koja su izdejstvovala od 
države, dovela su sa visokom cenom proizvoda naše 
pučanstvo do potpune pauperizacije. Mi znamo, da iz 
naših preduzeća vuče dobitak najviše austrijski i ma- 
djarski kapital. Sva je industrija kartelizirana i zaštićena 
zaštitom carine i tako je valjda jedino u našoj zemlji 
najskuplji šećer na svetu ma da smo agrarna država. 
Zadaća države je, da ona u svojim tvornicama za še- 
ćer drži takve cene koje odgovaraju kupovnoj snazi 
konzumenata. Mi već godinama čekamo na zakon pro- 
tiv kartela. A to još nije sve. Ova preduzeća ne pla- 
ćaju nikakav porez jer vode dvojna knjigovodstva, je- 
dno ovde kod nas a drugo u inostranstvu, te fakturi- 
raju tako visoke sirovine, koje ovamo dolaze da tako 
izbegnu poreznim obavezama. 

Naša administracija skupa je i spora, te tako iz- 
gleda da država postoji radi činovničkog aparata a ne 
da činovnici državi služe za brzu administraciju. Danas 
postavlja svakog služitelja Ministar, onda dakako nema 
vremena da se bavi važnijim pitanjima, a sem toga 
treba za svaku stvar Ministru, koji je radom preopte- 
rećen. Potrebno je usled toga da dodje što pre do za- 
kona o dekoncentraciji državne uprave. Ne čudimo se 
predlogu zakona o suzbijanju korupcije što su ga ovih 
dana predložili nekoliko gospode senatora,   ako znamo 
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da imadu svi viši državni činovnici po Beogradu pa- 
late, a u 1918 god. nisu još ništa imali. Tako treba 
i ovde tražiti uzrok punktaške akcije i isto pobijati pr 
korenu. Sve je to reakcija na lošu administraciju 
korumpiranost. Po Ministarstvima Uži puno dobrih za- 
konskih projekata, tako Ministarstvo pravde projekt 
zakona o vanparnom postupku, koji je moderan i od- 
ličan, i ne znam zašto se ne donese pred Skupštinu. 
Kod svakog budžeta predlože se amandmani za inva- 
lidski i činovnički zakon, a uvek se odbiju sa izgo- 
vorom, da će doći skoro do noveliranja ovih zakona, 
a sve se to odgađa ad-kalendas-grekas. 

Privredni savet o kojemu se pevala tol'ka slava, 
jcš do danas nije se sastavio. Ne znam da li Kraljev^ 
skoj vladi nije do toga. da dođe ovaj savetodavni 
zbor stručnjaka. Na svaki način treba da se stvori u 
našoj državi stvori jedan privredni plan barem za ne- 
koliko godina unapred, kao šlo^J ga imadu već Sov- 
jeska Rusija, Italija i kojega je navestio u poslednje 
vreme Hitler, da mi ne lut?mo kao u pomrčini bez 
svakog cilja. 

Narodno prestavništvo želi da se radi i pomogne 
narodu iz ove krit-čke ekonomske situacije, samo treba 
da su na čelu uprave države ljudi, koji rade po ne- 
kom programu. Za to je neophodno potrebno privredni 
plan izraditi i ravnati se po njemu. Ali kako ima dosta 
da se kritikuje u radu Kraljevske vlade mi, pošto je 
budžet sada ovde pred nama na radu, te je potietno 
da se primi, izjavljujem da ću glasati za. (Odobravanje). 

Pretseclnik Dr. Košta Kumanudi: Ima rfč g. 
Рћ Slavko Šećerov. 

Dr. Stavko Šećerov: Gospodo narodni posla- 
nici, ja razutmm potpuno poteškoće našega Ministra 
finansija u sređivanju finansijskih prilika prilikom do- 
nošenja budžeta. On ima one iste poteškoće koje ima 
svaki Ministar f.nansija u sadašnjem vremenu. 1 ja, sa 
svoje strane izrazio sam puno razumevanje za te nje- 
gove poteškoća u Finansijskom odboru i kazao sam 
da je stav Ministra finansija u sadašnjim vremenima 
vrlo težak, ne samo, zbog toga, što su privredne pri- 
like ovako pogoršane nego i, zbog toga, što on ima 
izrađenu organizaciju državnu pred sobom, što ima ot- 
Por celokupne državne uprave, što ima čitav niz pravnih 
"snova za rashode sa kojima on ima da računa i pre- 

o kojih ne može on da prede olako. 
А1'. gospodo, i ako    ja    potpuno   razumem   sve 

'< la niislitn da naš g. Ministar   finansija, pa i u svi 
ma drugim zemljama, treba da je pred Narodnim pred-. 

mnogo iskreniji i mnogo otvoreniji. I sam stavništvom 

Ministar finansija i izvestilac dali su nam dobru i tačnu 
analiш rashoda u predlogu budžeta za 1933-34 godinu. 
Ja toj analizi rashoda nemam šta ni do dodam di da odu- 
zmem. Istu tu analizu budžetskih .rashoda možete naći i u 
pismenom ekspozeu g, Ministra finansija. Ako imate više 
vremena, možete da pregledate pojedine razdelje pa da 
se uverite o svemu  što su vam g. Ministar  finansija i 

g, izvestilžc i usmeno kazali. Ali, gospodo, ako vi ho- 
ćete da dublje uđete u ispitivanje naše finansijske situ- 
tuacije mislim da niste stekli uverenje i da nemale pra- 
vu sliku o svima poteškoćama naših finansija u sada- 
šnjem vremenu. I g. Ministar finansija i g. izvestilac pro- 
pustili su da vam kažu kako mi sada,u ovom trenutku, sto- 
jimo finansijski i zašto je upravo sada to teško finan- 
sijsko stanje? Gospodo, ako pročitate pismene kspoze i u- 
smen ekspoze g. Ministra i g. izvestioca, vi opet nema- 
le nikakvih računskih podataka i nikakvih dokaza da se 
mi nalazimo sada u jednoj izuzetnoj teškoj finansijskoj 
situaciji. Međutim, oni se, u istini, nalazimo u jednoj 
teškoj finansijskoj situaciji. 

I da bi vam dao koliko toliko jednu sliku o tomei 
ja ću biti slobodan da prvo prikazem ono što je ova 
budžetska godina 1932-33 nasledila od prošle budžetske 
godine, od 1931-32 godine, da vam prikazem kako je 
sadašnje faktičko stanje naših finansija u ovoj budžet- 
skoj godini 1932-33 i da vam ujedno prestavim kakvo 
će biti shnje u 1933-34 godini. 

1931-32 budžetska godina, kao što znate imala je 
jedan izvanredno veliki budžet rashoda. Tada se i još 
verovalo u veliku privrednu moć naše zemlje. Verovalo 
se da veliki rashodi znače ujedno i veliku privrednu moć. 
Zato je budžet za tu godinu dostigao cifru od skoro 14 
milijsrdi dinara. Ali prilikom izvršenja, sasvim prirodno 
kriza je već zahvatila jedan deo 1931|32 godine; nisu 
mogli biti prihodi ostvareni, jer nije bilo prihoda, nije bilo 
naplaćenih prihoda. 1 ta budžetska godina 1931|32 ostavila 
je u naslede ovoj sadašnjoj budžetskoj godini nekih 
626 000.000 din. deficita i to samo u budžetu opšte državne 
administracije, kao što se to lepo vidi iz jednog zvaničnog 
prikaza koji je g. Ministar finansija objavio o stanju dr- 
žavnih prihoda i rashoda, za budžetsku 1931|32 godi- 
nu. Ali, gospodo, mi još nemamo završni račun i za 
1931-32 godinu i taj deficit od 626.000.000 dinara pre- 
stavlja ceo deficit u budžetu za 1931-32, jer ne obu- 
hvata deficit od privrednih preduzeća. 

Ko god je, gosodo, od vas pratio kretanje rashoda 
i prihoda kod privrednih preduzeća, video je da pri- 
vredna preduzeća u glavnom rade sa deficitom. Koliki 
je taj deficit? O tome, gospodo, nema podataka, ali ja 
sam gledao da zaobilaznim putem iz raznih izveštaja i 
ekspozea pojedinih nadležnih faktora eventualno dodjem 
bar do izvesnih podataka, koji nisu potpuni, ali ipak, 
koliko toliko, će tu sliku malo upotpuniti. 

I na osnovu ekspozea gen. direktora železnica 
utvrdjujem da su samo uprave železnica imale dugova, 
neplaćenih naloga za 1931J32 na državnoj blagajni još 
nekih 136.000.000 dinara. Prema tome tih 136 miliona 
dinara treba dodati onoj sumi od 626 milijona dinara 
i kao što vidite tada deficit ne kreće se oko 626 mi- 
lijona nego oko nekih preko 7 do blizu 800 miliona 
dinara. Ovo je verovatno, jer postoji deficiti i kod dru- 
gih privrednih preduzeća drugačije, koji će se pokazati 
kada bude završni račun za 1931132 godinu objavljen, 
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k onačno pregledan od strane Glavne kontrole i upućen 
Narodnoj skupštini. Za sada, prema tome, možemo ce- 
niti približno da će se taj deficit možda  kretati tu oko 

8 00 ili nešto preko 800 milijona dinara. 
To je dakle, predala u nasledje god. 1931|32 go- 

dini 1932|33. To su leteći dugovi iz 1931|32 godine 
koji su predani u nasledje 193233 godini. 

Gospodin Ministar finansija imao je, gospodo, 
s asvim prirodno, težak zadatak da to nasledje raskrči i 
da to nasledje isplati. Ne treba o tome da vam pomi- 
njem kako je to Ministar finansija savladao. Dva za- 
kona o kovanju srebrenog novca u iznosu od 450 mi- 
liona i 550 miliona treba u glavnom da služe za po- 
kriće tih letećih dugova iz godine 1931132. I verovatno 
dobit, koja će doći od kovanja srebrenog novca, koja 
treba da se kreće tu oko 600 do 70U miliona dinara, 
bar delom će pokriti te leteće dugove, — iako ja mi- 
slim da ih neće potpuno pokriti, bar u koliko se to tiče 
letećih dugova državnih privrednih preduzeća. 

Gospodo, budžet za 1932J33 godinu, kao što znate, 
izglasali smo u iznosu od 11 miliardi i oka 400 miliona 
dinara približno sa naknadnim kreditima. AH, sem toga, 
u Finansijskom zakonu za 1931|32 bilo je i raznih 
rashoda po odredbama Finanskog zakona tako, da ra- 
čunski ta suma od 11 miliardi 400 miliona nije potpu- 
no tačna i verovatno će biti veća. 

Prihodi su predvidjeni, kao što znate, u iznosu 
— opet računski — u budžetu od prilike do 11 mili- 
jardi 400 miliona. A u toku budžetske godine, Ministar 
finansija bio je po dva puta primoran da te prihode i 
povećava. 

Gospodo, sada je pitanje u ovome: koliko će iz- 
nefi prihodi u ovoj budžetskoj godini i koliki možemo 
očekivati maksimum prihoda, te prema tome da možemo 
odrediti koliko će u ovoj budžetskoj godini moći biti 
izvršeno rashoda od predvidjenih? 

Vi znate   da je sam   Ministar   finansija  sasvim i- 
spravno, iako protivu zakona, procenu prihoda izračunao, 
ne strogo po   odredbama   zakona o državnom  računo- 
vodstvu, jer se po   tom  zakonu treba  da uzme prošek 
od posljednje tri godine. Kao osnova  za procenu, me- 
đutim, prošek   prihoda   za   poslednje tri godine bio bi 
apsolutno   netačna   osnova.   Zato   je Ministar finansija 
uzeo za osnovu procene prihoda za 1932 33 godinu kao 
i za ovu iduću   1933|34   godinu ne prosečan vrednost 
za prošle tri   godine   nego,   kretanje   prihoda za 7—8 
meseci pre nastupanja budžetske godine. I već tada, pri- 
likom pretresa toga budžeta u Finansijskom odboru pro- 
šle godine, ja sam bio slobodan da izrazim sumnju da 
je ta osnova precenjena, iako je ono bolje od merila u- 
tvrdenog   zakonom o državnom   računovodstvu,   ali da 
neće biti, ipak, u skladu sa stvarnošću, zato što je tok 
ekonomskih   događaja   drugačiji i što ne   možete uzeti 
da će visina naplaćenih prihoda u, recimo, 1932 godini 
biti ista kao i u 1933  godini   ili   u godini   1932   kao 
ц 1931. U vremenima ekonomske depresije, ekonomske 

pojave idu na niže, i zato se upravo i kaže, da depre- 
sija i ona, kpko bih rekao, kriva linija ide sve na niže, 
pa se, prema tome, mora uvek računati sa izvesnim 
smanjivanjem prihoda prema prošlogodišnjoj godini. 
Da je ta osnova bila usvojena za ovu budžetsku go- 
dinu tada bi procena prihoda bila drugojačija nego što 
je sad. Ne bi Ministar finansija mogao za ovu godinu 
da predvidi 11.400,000.000 nego bi u krajnjem slučaju, 
mogao da predvidi oko 9,500,000.000 kao što će fak- 
tično i biti ostvarenih prihoda. 

Gospodo,   kako   se   dolazi   do te cifre? Može se 
doći i na drugi način. Ona gospoda koja su ranije bila 
narodni poslanici ili članovi Finansijskog odbora sećaju 
se vrlo dobro da se može   konstatovati   koliko se   na- 
plaćuje   svakoga   meseca   procenata   državnih   prihoda, 
ne samo ukupno   nego i po pojedinim   vrstama. I uz- 
mimo, gospodo, koji hoćete primer, uzmimo takse, tro- 
šarine. Zna se da se kod raznih meseca one kreću. Pro- 
centi naplate idu od 7,25 do 10. Prema tome, pojedini 
meseci   daju   čas   veći čas   manji   procenat. To se isto 
primenjuje i na ukupne   prihode.   Tako   se   zna da na 
primer u januaru mesecu mi od prilike   dobijamo oko 
7,31%, od ukupnih pjihoda. U februaru to iznosi 6,91%, 
u martu 8,73%, u decembru najviše od prilike 10,13%. 
Ako primenimo ove procente na priliv prihoda budućih 
meseca do kraja  budžetske godine,   ukupna suma  pri- 
hoda   do   kraja budžetske   godine   može da bude oko 
9.300,000.000 a za period   od   kraja  budžetske godine 
do kraja računske godine, a to je blizu 5 meseci, mo- 
žemo očekivati još 200,000,000 dinara, tako da možete 
očekivati za ovu budžetsku   godinu   9.500,000.000 pri- 
hoda, — bez vanrednog prihoda od kovanje novca. Ra- 
shoda kao šio znate imamo 11,440 miliona   dinara. Šta 
to znači? Kao što vidite, posledica te naplate  prihodajće 
biti, očevidno da Ministarke može iz blagajne dati no- 
vac koji nema i da ne može   izvršiti   rashode za koje 
nema   efektifnih   para u državnoj   blagajni. 1 zalo   ako 
proučavate te izveštaje mesečne o stanju   prihoda i ra- 
shoda,   vi   ćete   videti   da u svakom   budžetskom   ra- 
zdelu   jedan   izvestan   procenat   rashoda   koji   je pred- 
viden   a   koji   treba   da   bude   izvršen,    nije   izvršen. 
{Ministar finansija dr. Đorđevič:   Nije   angažovana o- 
baveza),   nego   je   ostao   neisplaćen.   Taj   procenat se 
kreće  između   15  do   20%   od   predvidene   sume. Po- 
što je sigurno, i ja pred Narodnom   skupštinom i pred 
ćelom javnosti uzimam cdgovornost za ovo što kažem 
da Ministar finansija neće moći da očekuje više za ovu 
budžetsku godinu nego što sam rekao, sasvim prirodno 
da će ostati u sumi od 1900 miliona neizvršenih rasho- 
da. Da li će se  to  pretvoriti u leteće  obaveze   ili ne, 
zavisi dobrim delom od Ministra finansija odnosno   od 
loga kako je on   izvršio tu administrativnu   kompresiju 
rashoda, da li je umeo da veliki deo rashoda koji pret- 
stavljaju samo ovlašćenja,   potpuno   eliminiše od anga- 
žovanja i, prema tome,   od   isplate i prema   tome od 
pretvaranja u leteće obaveze, ili nije? A zato je vrlo op- 
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timistički, da ne kažem jednu težu reč da se kaže da 
leteći dugovi iznose samo 350 miliona dinara. To je 
tačno sa čisto blagajničkog stanovišta jednog perioda 
od 9 do 10 meseca. Ali ti izveštaji ne prestavijaju ko- 
načni obračun a to pokazati iznošenjem izvesnih preću- 
tnih činjenica. Juče se g. Velizar Janković pozvao na 
mene prilikom svoga govora, da sam ja dao podatke 
o tome, da leteći dug Ministarstva saobnćaja iznosi 
oko 500 miliona dinara. G. Ministrar finansija je pitao 
ko je te podatke dao, a g. Velizar Janković pozvao se 
na mene. {Ministar finansija g. Đorđević. Nisu tačni 
podatci). Sad ću ja vam baš zato što me izazivate ka- 
zati da je stanje mnogo gore (Pretsedrnk vlade Dr, 
Milan Srškić: Baš samo zato?) I da se u Narodnoj skup- 
štini čuje. Narodna skupština treba da bude obaveštena 
iskreno i otvoreno. Moja je najglavnija zamerka i Mi- 
nistru finansija i Vladi, što nije dovoljno iskren prema Na- 
todnoj skupštini. Koliko su iznosili dugovi državnih že- 
ljeznica, koje su jedno od najvećih privrednih pre- 
duzeća? Prema ekspozeu generalnog direktora železnica 
o stanju državnih železnica u god. 1932, podnesenom 
uz predlog budžeta Železničke uprave za 193334 god. 
bilo je: 1.) isplaćenih naloga na glavnoj državnoj bla- 
gajni za 1931/32 godinu 136 miliona; 2) izdatih naloga 
za isplatu za 1932|33 godinu je 65 milijona, dakle ukupno 
— 201 milion; 3) isplaćenih naloga kod Narodne banke 
616 miliona dinara; 4) dug Poštanskoj štedionici Vici- 
nalne železnice za 71 milijon dinara; 5) dugovanje Mini- 
starstvu finansija 7 milijona dinara; 6) dug za isplatu 
južnih železnica za rate od septembra i decembra 1932 
i do marta 1932 — 48 milijona; 7) dug za 19 bonova vi- 
cinalnih željeznica čiji je rok 1. I 1933 — 19 milijona 
600 hiljada dinara; 8) blagajničkih bonova sa rokom pla- 
ćanja do 1932 godine — 64 milijona, a sa rokom plaćanja 
do konca 1933 godine — 58 milijona, a sa rokom plaćanja 
do konca marta 253 hiljada — dakle svega 122,6 
milijona; 9) prijavljenih i neisplaćenih obaveza za ranije 
godine 89 milijona dinara. Ukupno državne željeznice 
imale su dugova pred podnošenjem predloga budžeta 
620 milijona dinara. To su nam zvanični podaci Uprave 
železnica. Zbog toga je g. Ministar finansija tako o- 
prezno prešao preko privrednih preduzeća i eliminisao 
•п iz t. zv. operativnog polja, kako je gospodin Mini- 
star finansija nazvao rashode koji se rmgu si zati, kom- 
primirati, a ostavio na stranu iz operativnog polja dr- 

avne železnice kao privatna preduzeća. GjSpodo, zašto 
Ja to napominjem? Napominjem zato da vidite da 

C1 re koje se pominju kao eventualni iznos letećih 
gova, da to neće biti stvaran iznos na kraju budžet- 

ske godine nego daleko veći, i tek krajem budžetske go- 
dine kad bude sve angažovanje i isplate izvršene, 
tsda ce se tek videti koliko će letećih dugova ostati 
iz budžetske 1932133 godine. Ali u svakom slučaju cifra 
od 9.5 milijardi tačna je, jer toliko može biti stvarno 
naplaćeno prihoda, a isto tako imate predviden rashod 
u 11 milijardi 400 miliona dinara i još nekoliko rashoda 

po Finansijskom zakonu, čiji isnos ne znam, tako da će 
ti neizvršeni rashodi iznositi 1 milijardu i 900 milijona. 
To neće biti sve leteći dugovi, jer ratne dugove ne 
plaćamo, a dugove Francuskoj državi isto tako; pošto 
je postignut aranžman sa francuskom vladom, To će 
pretstavljati efektivnu uštedu, a sve ono što bude drugo 
ostalo osim neangažovanih ovlašćenja neisplaćeno biće 
leteće obaveze koje će g. Ministar finansija imati da 
isplati u toku 193334 godine. Ta suma prema tome 
može da se kreće, i ja neću da preteram ako kažem da 
će ona iznositi sumu između 600 do 800 milijona 
dinara. 

Ta suma letećih obaveza, koje če ostati posle za- 
vršene 1932—1933 god., verovatno će se kretati između 
600 i 800 miliona. {Ministar finansija dr. Milorad Đor- 
đević: Toliko nikada ne može izneti. Danas iznosi 290 
miliona, i to je već pokriveno prihodima, koji su ostva- 
reni, samo što još nisu predati državnoj blagajni). O 
tom2 ćemo jos razgovarati, Gospodine Ministre, kada 
završimo budžet. {Ministar Jinansija dr. Milorad Đor- 
đević: Ja ne znam šta znači biti takav augur, da li to 
služi vaspostavljanju poverenjal?) To služi tome da 
Narodna skupština, kao pretstavnik naroda, zna tačno 
činjenice, i da ne bude uljuškana nekim optimističkim 
uverenjem, jer Vi ste jedini ministar finansija u Evropi, 
koji tvrdi da ima budžetsku ravnotežu. {Ministar finan- 
sija dr. Milorad Đorđević: Ja govorim istinul) Nijedan 
ministar ne srne da kaže da ima ostvarenu budžetsku 
ravnotežu, a vi jedini govorite o ravnoteži, pa ja hoću 
tu iluziju da razbijem i mislim da imam pravo da je 
razbijem. 

Gospodo, ja neću da se zadržavam dugo na ana- 
lizi rashoda, kro što je to činio Ministar finansija, i iz- 
vestilsc, i da vam prikazem kako se ti rashodi raščla- 
n ja vaju u predlogu budžeta za 1933|34, nego hoću da 
utvrdim šta možemo da očekujemo od ovog budžeta 
za 1S33|34 godinu, koliko će on imati prihoda, koliko 
rashoda? Da bi niogli dati tu približnu, koliko toliko, 
tačnu sliku, moram da postavim pred vas pitanje, na 
koje treba odgovoriti. Da li ima izgleda da će eko- 
nomske depresija u toku 1933|34 biti manje intenzivna, 
nego što je bila u 1932/33 godini? {Đr. Mil. Sto/a- 
dinović: Ne može biti manje.) Možete tvrditi 
šta Inćete, ali treba imati razloga g. Stojadmo- 
viću. Izvinite, g. Stoj./dinoviću, ali vi ste vrlo malo 
kompitentni za tu stvar. 

Gospodo, u svetskoj ekonomskoj literaturi vero- 
valo se, da smo dostigli najnižu tačku u ekonomskoj 
depresiji, bar za izvesie indusrijske zemlje, i ta se 
teza provlačila kroz napise i saopštenja izvesnih eko- 
nomista u Nemaćkoj i Americi. Medjutim, poslednji 
dogadjaji to demantuju. Pokazalo se da ekonomska 
depresjja u svom razvoju nije dostigla svoju najnižu 
tačku ni u visoko razvijenim industrijskim zemljama 
nego da se ide i dalje na niže. Bar tok poslednjih 
događaja, bankarska kriza u Americi, i kriza kredita, to 
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. dokazuje.   Dakle,   iako   nije  dostigla   do najniže tačke 
depresija,   ali   da   uzmemo   kao  tačnu tu tezu,   da  je 
ona dostigla tu najnižu   tačku u ekonomskoj depresiji, 
u visoko razvijenim industrijskim zemljama, ipak to ne 
vredi za nas,   jer je u našoj  zemlji kriza nastupila ka- 
snije,  jer je kasnije i počela,   i   kasnije   se  kod  nas i 
razvijala.   Stoga   tok   tih   dogadjaja   i   pojava  u našoj 
zemlji ne ide paralelno sa tokom istih dogadjaja u visoko 
razvijenim industrijskim zemljama, nego izgleda, da smo 
mi za godinu, a možda   i   godinu i po   dana zaostali 
u tim dogadjajima.   To se,   gospodo,  vidi, ; ko hoćete 
samo da ponovim   izvesne   vrlo poznate pojave. Kriza 
poverenja i   kredita   kod   nas   je   bila  naročito  inten- 
zivna u  1932   godini,   a   ta   Iriza   poverenja i kredita 
u j drugim j zemljama   oko   nas   bila   je   intenzivna   u 
1931    godini   i   to   je   slučaj   sa   Austrijom,   Nemač- 
kom   i   Sjedinjenim   Američkim   Državama,   kao   i   sa 
Francuskom,   dok   kod   nas   ti  pojavi   dolaze   godinu 
dana kasnije.   I zbog   tih   objektivnih  razloga, ne mo- 
že se  očekivati,   —   govoreći bez   preterivanja, da  će 
ova budžetska 1933^34 godina   biti   jednaka sa budžet- 
skom 193233 godinom,   nego  će verovatno   biti  eko- 
nomski slabija i stoga će i prihodi biti manji. Opadanje 
prihoda   može Ministar   financija   paralisati   samo   ako 
bude ponovo tražio žrtve, kao što je tu mogućnost već 
nagovestio u poslednjem stavu svoga govora.   Ali i te 
nove žrtve, koje bude g. Ministar tražio u ovoj tekućoj 
godini,   neće   biti   dovoljne   da   kompenziraju   gubitak 
usled slabljenja privredne delatnosti, jer kao što vidite 
i prihodi budžeiske  1932|33   godine jedva da su dote- 
rali do visine od 9,5 milijardi   dinara i pored toga što 
su  povišene  takse,   trošarina,  poreza,   što  je  uveden 
opšti doprinos. I zato ja smelo tvrdim ovde pred vama, 
da prihodi u budžetskoj  1933,34   godini ne mogu  do- 
stići sumu od   10.438,000 000   dinara   nego   da će biti 
manii i da će, prema   tome,   svakako   bili   manji i od 
sume od 9,5 milijardi dinara, jer će se oni kretati možda 
oko sume od 9 milijardi dinara ili čak i ispod te cifre. 
Iako se Ministar finansija u toku iduće godine ponovo 
obrati Narodnom  pretstavništvu i zatraži nove prihode 
— kao što ja verujem da će učiniti  —   onda ćete vi- 
deti da je ova teza  tačna i da ^va pretskazanja odgo- 
varaju   toku ekonomskih   događaja.   I   kad  su   izgledi 
takvi, onda je sasvim prirodno da ocenjivanje državnih 
rashoda   mora  biti   drukčije   i   da   Narodna   skupština 
i  Finansijski   odbor  ne  mogu   primiti rashode   jedno- 
stavno bez   ikakvog smanjenja i prepustiti jedino volji 
Ministra finansija da  u  toku  budžetske godine vrši te 
korekcije. Jer o čemu se upravo tu radi? Ja mislim da 
je i sam Ministar finansija  svestan da neće  imati pri- 
hode od 10.438,000.000 dinara   i   da   će u toku   1933 
godine biti   prinuđen da  vrši tu administrativnu  kom- 
presiju rashoda. A ja tvrdim da bi tu kompresiju mogli 
da vrše Finansijski  odbor  i   Narodno   pretstavništvo, i 
da ono ne bi smelo daše odriče svog osnovnog parla- 
mentarnog prava. Ako Narodna skupština neće da vrši 

štednju i da smanjuje rashode, zašto je onda ono tu? 
Po Ustavu, gospodo, pravo Narodne skupštine jeste 

odobrenje odnosno smanjivanja rasluda. I Narodna skup- 
ština mora to pravo da praktikuje i da pokazuje da želi da 
ocenjuje opravdanost rashoda, da ih smanjuje i da 
prema tome vrši svoju ustavnu funkciju. Narodna 
skupština pa i Finansijski odbor koji se odreknu toga 
svoga osnovnog parlamentarnog prava, tj Narodna 
skupština ne vrši svoju ulogu kao što treba ni prema 
narodu ni prema državi. 

Zato sam ja, gospodo, bio slobodan i sa drugovima 
Ilijom Mihajlo'/ićem, Vladom Stanišićem kao i sa izve- 
snim drugim potpisnicima moga zakonskoga predloga 
o vanrednim finansijskim merama, da vam predložim 
izvestan niz mera za smanjivanje rashoda. Taj predlog 
zakonski nije izišao pred Narodnu skupštinu zato što 
je rad u Finansiskom odboru već počeo, i što je sam 
Pretsednik Vlade mislio da suviše zadiremo u velike 
reforme, i da zadiremo u nadležnost same Vlade. Mi 
nismo hteli da pravimo političke teškoće ni samom 
Pretsedniku Vlade, ni Vladi, pristupili smo radu u Fi- 
nansijskom odboru, a taj predlog smo ostavili za bolja 
vremena. A ima još jedan vrlo krupan razlog koji nas 
je zadržao od podnošenja toga zakonskog predloga 
Narodnoj Skupštini. A to je, gospodo, razlog što 
treba što pre doneti zakon o banskim upravama. Dok 
god mi nemamo definitivnu organizaciju banskih uprava 
definitivno utvrđenu nadležnost i delokrug banskih 
uprava i dok se ne dovede u sklad nadležnost banskih 
uprave i centralne, vrhovne državne uprave, dotle se 
ne može izvršiti jedna korenita upravna reforma, i to 
je bio jedan od glavnih razloga što smo mi odustali 
od podnošenja toga zakonskog predloga. 

Ja smatram da zakon o banskoj upravi treba što 
pre doneti i utvrditi nadležnost banske uprave i na- 
dležnost centralne uprave, pa se prema tome, odlučiti 
bilo na jedan sistem dekoncentracije, odnosno prenoše- 
nja poslova na bansku upravu i u tom slučaju banske 
uprave mogu da imaju razvijenu organizaciju, — ili su- 
ziti nadležnost banskih uprava i pretvoriti ih u upravna 
tela i prema tome smanjiti i broj službenika i činov- 
nika. I u jednom i u drugom slučaju može da se izvrši 
bilo redukcija u banskim upravama, bilo redukcija u cen- 
tralnoj Upravi. 

Gospodo, kako stojimo sa rashodima? I ako su i- 
zvesna pitanja vrlo krupna i trebaju dosta vremena za 
proučavanje, ipak je bilo izvesnih predloga koje je Na- 
rodna skupština i Finansijski odbor mogao bez velikih 
žrtava da prirn*. Gospodo, sam Ministar je već predlo- 
žio smanjenje izvesnih rashoda, koji su redovno u bu- 
džetima stajali. Tako, upravnih troškova, honorara, na- 
grada. Ali sem toga ima specijalnih nagrada i ima čitav 
jedan niz sporednih prinadležnosti. U svom zakonskom 
predlogu, nisam ni ja ni moji drugovi predlagali da se 
smanje osnovne prinadležnosti činovnika i penzioaera, 
ali smo smatrali da je opravdano da se u sadašnje vreme 
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mogu sporedne prinadležnosti podvrći reviziji, i stvarnim 
troškovima života  saobraziti. 

I, gospodo, iako ja verujem da su prinadležnosti 
službenika u velikim gradovima, kao na primer u Beo- 
gradu, možda nedovoljne za život i kao što verujem 
da ih ne možemo povećati u sadašnje vreme, isto tako 
verujem da se može revizijom sporednih prinadležnosti 
naći mogućnost za stvarna uštede. To se nije htelo ni 
u Finansijskom odboru ni od strane g. Ministra finan- 
sija, pa, ako hoćete i od strane Vlade i zato je taj bu- 
džet ostao ovakav kakav je» i on je bez ikakvog sma- 
njenja došao pred vas. 

Mi smo predložili dalje, ukidanje izvesnih povla- 
stica. Bar one nisu stečena prava, o kojima je toliko g. 
Ministar govorio kad se radilo o činovničkim prinadlež- 
nostima {Ministar finausi/a Dr. Milorad Đorđević: I ja 
sam činovnik). Vi zmte kad se radilo o stečenim pra- 
vima kućevlasnika, onda to nisu nikakva stečena prava, 
to se može ukidati, a kad se radilo o § 248, po коше 
imaju da se isplaćuju razlike u prinadležnostima, koje 
ima izvesan službenik po Zakonu od 1931 godine, pre- 
ma ranijem Zakonu, a koje treba da ima sve dotle dok 
ne dobije unapređenje, — tada je g. Ministar rekao da 
su stečena prava i ne smeju se dirati. 

Gospodo, te razlike pretstavljaju favoriziranje iz- 
vesnih činovnika, koji su ranije bili na većim položajima, 
pa su zatim usled promene u administraciji došli na niže 
položaje. Samo te razlike iznose 57 milijona dinara i 
to je više od trećine od one sume koju očekuje g. Mi- 
nistar od povećane zemljarine. 

Gospodo, mislim da je krajnje vreme da se u 
Narodnoj skupštini otvoreno govori o jednom drugom 
pitanju, o kome g. Ministar nije hteo ništa konkretnog 
kazati ni u pisanom ekspozeu svome, ni u usmenom 
ekspozeu, a i sam g. izveslilac je prešao nekako preko 
toga, kao da ne postoji, a to je pitanje stabilnosti naše 
valute. Vi znate, gospodo, da mi imamo zlatno važenje 
koje je po Zakonu o novcu od 11 maja 1931 godine 
utvrdjeno na gram 0.0026 u jednom dinaru. Zaključen 
je slabilizac.oni zajam 1931 godine u iznosu od blizu 
2 milijarde dinara i, gospodo, taj stabilizacioni zajam 

"trebao je da pusluži da naša valuta ima karakter zlatnog 
važenja, a to znači da svaki može, gospodo, da pod- 
nese papirnu novčanicu Narodnoj banci u izvesnom 
iznosu i da odmah dobije zlato! 

Gospodo^ zaključivanje stabilizacionog zajma 
kao > sama stalibizacija od 1931 godine pretstavlja 
jednu vrlo krupnu grešku u monetarnoj politici naše 
zemlje i to će biti jedan klasičan primer u istoriji 
moneta o tome: kad i kako ne treba vršiti stabi- 
lizaciju; Klasičan primer za to, gospodo, što u ono 
vreme već su se počele ljuljati valute i to mnogo 
jačih zemalja (Jedan glas: Kad i funta). Ne, ne funta, 
ona je došla u septembru. Za vreme donošenja zakona 
o stabilizaciji izbila je kreditna kriza i u Austriji i u Ne- 
mačkoj, pa je mesec dana posle naše stabilizacije došlo ■ Lt 

do toga da je Mađarska prišla primeni prinudnih mera i 
zavodjenju takozvanog transfera. 

I, gospodo, kad dublje zagledate u cifre, koje 
objavljuje Narodna banka u svojim godišnjim izvešta- 
jima o kretanju pojedinih stavaka, o kretanju zlatne, 
metalne podloge, i deviza, vi ćete videti, kako je i 
pred stabilizacijom legalnom dinara i pred zaključenjem 
zajma za stabilizaciju stalno postojao odliv deviza i 
metalne podloge iz Narodne banke. Taj proces je na- 
stavljen i posle dobivenog zajma, te se, gospodo, do- 
bije utisak, kao da stabilizacioni zajam nije zaključen 
radi stabilizacije dinara, nego zato, da bi izvesni pove- 
rioci strani mogli da izvuku slobodno zlatne dinare u 
jednom kratkom roku. (Glasovi: Tako je!) 

I, gospodo, kad vi proučavate te cifre, o kojima 
možemo govoriti, ja mislim da će istorija to dokazati, 
da je stabilizacioni zajam u stvari služio peštanskim i 
bečkim poveriocima, da spasu svoja potraživanja ovde 
u Jugoslaviji. (Glasovi: Tačno!). To je možda krupna 
reč, gospodo, sa moje strane, ali ja, gospodo, primam 
odgovornost za to, i ja bih želeo, kad bi se to i an- 
ketom rasvetlilo i utvrdilo. 

I zato je, gospodo, stabilizacija odmah u početku 
promašila svoj cilj. Onaj režim kontrolisanog dinara sa 
pravilnikom, koji je vredeo još od vremena g. Kuma- 
nudia i Stojadinovića, taj režim bio je, mnogo bolji. 
Taj je mnogo manje koštao, i taj režim je i za tadašnje 
ekonomske prilike bio mnogo podesniji, jer se ukratko 
videlo, da zemlje u Centralnoj Evropi nisu sposobne, 

-da održe zlatno važenje i da ga i ne mogu držati U 
u ovoj današnjoj konjukturi, i prema tome svako za- 
ključivanje zajmova je ekonomska mera i svako ispr- 
savanje, kao da će se moći održati zlatni dinar, jeste 
iluzija, koja je ubrzo oborena činjenicama u samoj 
zemlji. 

Gospodo, tako to stoji sa stabiliacijom. Vi se se- 
ćate, da je Ministar finansija o tome ranije uvek otvo- 
reno govorio, kako je naša politika ostala zdrava, kako 
on budno pazi, da se ne skrene sa prave linije, i da 
upotrebljava sve, da se održi stabilna valuta. Pa, go- 
spodo, je li uspeo g. Ministar finansija .u održanju te 
politike, koju je on postavio još prilikom svoga dolaska 
i kao jednu od najvažnijih tačaka u svom programu 
koji je inače podvukao u ekspozeu za 1932|33 gounu? 

Već u avgustu 29-og 1932 god. ako se ne varam 
— bio je Ministar fiminsija prinudjen, da javno prizna, 
da zlatno važenje ne može da se održi u medjunarod- 
nom prometu, i prema tome, mora da se zavede prim, 
to znači jedan izvestan proanat, koji se naplaćuje na 
zvanične kurseve Narodne banke. Prim u onom vremenu 
iznosio :.samo 5%, £li se postepeno peo i sada inosi 
2871;%. Znači, da je g. Ministar finansija u roku od — 
može se kazati od septembra 1932 god. pa do 2 janu- 
ara 1933 god., kad je to rešenje o primu od 28.5%, 
doneto uspeo, — odnosno dogadjaji su ga naterali,; da 
kurs dinara sk^či za blizu jednu trećinu, odnosno daiz- ■ -■ ■ - .,     ноо ца 
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gubi jednu trećinu od^svoje vrednosti. {Ministar finansija:) 
Je li to moja krivica?) Ne, nije to vaša krivica, svakako 
i vi kao Ministar finansija imate izvesne odgovornosti. 
(Ministar finansija) ironično; Jelte ? Zbilja?!). 

Ne kažem ja da ste vi jedino krivi, a!i ja hoću 
da pokažem, da one ciljeve valutne politike, koje je 
Ministar finansija postavio, nije uspeo da ostvari i, da 
je valutna politika, kakva je bila [proglašena zakonom 
o stabilizaciji, koja je bila, kako da kažem, najmiliji 
predmet g. Ministru finansija, krahirala, (Ministar finan- 
sija Dr' Milorad Djordjevič: Ostaje, nije krahirala po- 
litika, nego su dogadjaji doneli nešto sas/im novo, i 
neočekivano, čime Ministar ne može da gospodari. A 
kakva bi druga politika bila? Ako ste za inflaciju kažite 
otvoreno, nemojte da vrdate, kao kiša oko Kragujevca! 
Recite to! To je bar pošteno i iskreno! Ja bih učinio 
to, da sam na Vašem mestu.) Ne, Gospodine Ministre, 
nisam se izrazio za inflaciju! Ja sam se u zakonskom 
predlogu o vanrednim finansiskim merama rekao da mi 
podnosimo ovaj predlog radi spašavanja državnog novca. 

Ali, ja smatram da Narodna skupština, treba u 
ovom trenutku, otvoreno da se sa ovim pozabavi. Gos- 
podo, ako hoćete da postavim to pitanje, ja ću vam 
otpvreno postaviti.'.' Ja pitam Narodnu skupštinu pa i 
Ministra finansija {Ministar finansija:) Kažite šta vi mi- 
slite. Vi govorite Narodnoj skupštini, a ne nama!) 

Ja ću postaviti pitanje ako hoćete, i sam sebi pi- 
tanje, da li je bilo pametno da učinimo tolike žrtve, 
Za jednu ovakvu valutnu politiku, pa da ipak krahira. 
Da li je bilo, gospodo, potrebno i pametno da zaklju- 
čimo zajam od 2 milijarde dinara? {Ministar finansija: 
Ko je zaključio taj zajam?) i da podnosimo te velike 
žrtve i,'.da li nije bilo jbolje, ostati pri ranije kontroli- 
sanoj valuti {Ministar finansija dr. Djordjevič: Nemojte 
begati od glavnog pitanja: Jeste li za inflaciju?) Ja 
tvrdim iskreno i sada, ako hoćete, i sumnjam da vi 
možete da se vratite na zlatno važenje ovako, kako je 
u zakonu od 1931 god. predvideno. Vi ne možete da 
бе vratite; (Ministar finansija dr. M. Đorđevič: Tone 
može niko kazati! To ćemo videti!) Ako me hvatate za 
reč, ja sumnjam, i videćemo, da li ćete biti sposobni. 
Engleska nije mogla da održi funtu, zato što je pre 
vremena prešla na zlatno važenje, zbog ekonomske 
svctske situacije, i dolar je u pitanju, i ne zna se kakvu 
će sudbinu imati? Tako isto ja sumnjam, da li je bilo 
pametno, da se uvede zlatno važenje u vreme jasne 
svetske krize ekonomske i tvrdim, da vi zlatno važenje, 
ovako, kakvo je, nećete moći održati. Šta će biti dalje, 
ne znam, zavisi od Ministra odnosno od Vlade. Gospo- 
do, to ne znači, ako hoće G. Ministar to otvoreno da 
prizna, da je ovo inflacija. Ali ako već treba odmera- 
vati, ne znam, G. Ministre, da li ne bi bilo pametnije, 
da ste pustili jednu milijardu dinara i oborili kursnu 
vrednost dinara ili, kao što se bez puštanja milijarde, 
oborili je? Ja ne znam, koji je metod bolji? To će Isto- 
rija dokazati.   {Ministar finansija dr. M. Đorđevič:   To 

Vi možete raditi kad budete na mom mestul) Ja, d^kle, 
samo postavljam pitanje. {Ministar finansija dr. Milorad 
Đorđevič: Treba biti muškarac, pa reći otvoreno svoje 
mišljenje! Vi bežite oko glavnog pitanja već toliko puta! 
Nije prviput da o tome vodimo razgovor!) 

Gospodo poslanici, na kraju da se osvrnem na 
jednu karakteristiku  ovoga Finansijskog zakona. 

U njemu se predviđaju novi prihodi od povećane 
zemljarine. Stopa osnovnog poreza ne utvrđuje zemlja- 
rinu na 10°/ol što u stvari pretstavlja povećanje od 20"« 
prema prošloj godini. Da li je to povećanje u sadanjem 
vremenu pri ovakvim prilikama opravdano sa gledišta 
načela nacionalne solidarnosti? Ja mislim da ni jedan 
od nas neće i ne može biti protiv toga da daju žrtve 
za spašavanje naših finansija i za spašavanje naše pii- 
vrcde, ali smatram da u ovom vremenu, traženje žrtava 
samo od jednog privrednog reda nije opravdano (Odo- 
bravanje). 1 smatram da ovakvo rešenje na parče, nije 
ni pametno i zato ja i moji drugovi bili smo slobodni 
da tražimo da se ovo pitanje ili eliminiše iz ovog Fi- 
nansijskog zakona ili da se reši onako kako je bilo u 
prošloj godini. To znac. da ostane isti član koji je po- 
stojao u zakonu o izmenama i dopunama zakona o ne- 
posrednoj porezi od 25 marta 1932, godine, t. j. da 
ukupno zaduženje zemljarinom bude za LO'Vo manje 
prema 1931, odnosno da bude isto zaduženje poreze u 
1933 kao i 1932 god., i ako je naše ubedenje da su se 
prilike pogoršale. Međutim, gospodo, na to se nije pri- 
stalo. Mi smo zbog toga morali odvojiti mišljenje. Ja 
mislim da je to odvajanje, gospodo, potpuno oprav- 
dano. Gospodo, mi ne možemo pustiti da se u ovom 
sadanjem vremenu opterećuje samo jedan privredni 
red. I, gospodo, ako je i situacija spolja možda labava, i 
ako je i unutrašnja možda teška, onda teškoće i tegobe 
treba da snose svi redovi bez razlike. To je princip 
nacionalne solidarnosti. (Odobravanje i pljesak), I vi 
nemate pravo da tražite jedino od seljaka žrtve, ("Odo- 
bravanje) Ja sam uveren, gospodo, da će zemljoradnik 
i seljak kao što je davao živote za ovu državu, takode 
dati i pare, ali ako on oseti da se jedino bacaju tereti 
na njega, on će osećati jednu veliku nepravdu i s pra- 
vom će se buniti i ljutiti, (Odobravanje), I zato, go- 
spodo, smatram da je to politička greška što je ova 
odredba ušla ovakva kakva je i smatram da nije tre- 
bala da ude, jer je ona, neopravdana i sa objektivnih 
razloga. Koliko je, gospodo, iluzorna, koliko je nepra- 
vedna ta odredba, pokazaću vam jednim primerom. 
Uzmite, gospodo, ma koji hektar, recimo I klase, negde, 
recimo u Ninčićevu, čiji je čist katastarski prihod pro- 
cenjen na 1488 dinara. Čist prihod I. klase oranice, u 
Vojvodini ceni se 1488—1736 din. po hektaru. 

Međutim, gospodo, kad hoćete da izdate zemlju 
pod zakup, a to prestavlja čist prihod iz koga treba 
da se plati poreza i ostale državne i samoupravne daž- 
bine, vi ne možete dobiti za jutro više od 200 do 
300 dinara,   odnosno   po   hektaru   300 do  400 dinara. 
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To znači da sav taj prihod može jedva da pokrije dr- 
žavnu porezu, banovinski prirez i opštinski porez. I 
potpuno je pogrešno i iluzorno na osnovu ovako pre- 
cenjenog prihoda iz god. 1926 po katastarskim klasa- 
ma utvrđivati stopu osnovnoga poreza, u god. 1933. 
Čisti prihodi iz godine 1926 i 1927 bili su ra- 
čunati prema cenama tadašnjim a kakve su onda сепе 
bile? Ja sam bio pretsednik odbora za proučavanje za- 
kona o neposrednim porezima, i mogu vam reći pot- 
puno kompetentno, a isto tako i ostali drugovi koji su 
bili članovi toga odbora mogu potvrditi ovu činjenicu. 
Genu za proizvode zemljoradničke iz god. 1926/27 vi 
danas ne možete postići u 1933 god. i ako hoćemo nor- 
malno opterećenje, treba da dovedemo čist prihod na 
meru odgovarajuću prihodima sadašnjice. Zato se ni- 
kako ne bi se smelo usled netačne procene preoptere- 
ćivati zemljoradnika. Zbog toga ja smatram da јг ova 
odredba Пп. zakona potpuno neopravdana, da je g. 
Ministar finansija to pitanje trebao posebnim zakonom 
da rešava, kao što je to učinjeno prošle godine izme- 
nom i dopunom zakona o neposrednim porezima. 

Nemojte se, gospodo, varati i misliti: mi ćemo 
izglasati pa će posle doći nov zakon o porezima. Ja 
znam da ovo što bude izglasano u Fir.ansijskom zako- 
nu, to je zakon, a kakav će biti idući poreski zakon, 
to ne znam, i to je nesigurna stvar. Vi znate da se 
obično dešava da jedna Vlada donosi budžet a druga 
ga izvršuje. (Glasovi: Tako je. Smeli). Prema tome 
angažman jedne vlade ne znači i angažman druge vla- 
de, ali izglasana stopa u finansijskom zakonu vre- 
di, i ona će ostati. Ja zbog toga molim vas, gospodo 
poslanici, bar one koji smatrate za umesno da ova 
odredba treba da se menja, da prilikom specijalnoga 
pretresa kod § 16 tu odredbu odbacimo i vratimo se 
na staro opterećenje. 

Gospodo poslanici, ja ne želim dalje da dužim, 
jer smatram da je budžet potreban državi i smatram da 
budžet zemlja treba da dobije. Ja ću glasati u načelu 
za budžet, ali ne mogu i zadržavam, gospodo, sebi pu- 
no pravo da u pojedinostima i u celini glasam po svo- 
me uverenju, jer smatram da bi pogrešili politički ka- 
da bismo primili ovakav budžet, kao što je ovde pred- 
ložen, koji nije dovoljno vodio računa o smanjenoj mo- 
či našega naroda; koji nije prema tome resio problem 
rasterećivanja, o kome smo mi govorili u Adresi, i o 
kome je govoreno više puta, a ništa nije učinjeno. Ja 
vas molim, gospodo, da ovako razumete stav i moj i 
mojih drugova koji smo se odvojili od izveštaja veći 
ne. (Odobravanje i pljeskanje). 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč narodni 
poslanik g. dr. Kešeljević. 

Dr. Nikola Kešeljević: Gospodo, Vi ste ovde 
čuli dvoboj između sadanjeg Ministra finansija i struč- 
njaka pretendenta za budućeg Miuistra finansija. Oni 
su vam u detaljima objasnili sve defekte i nedostatke 
budžeta, ali pored nedostataka čisto finansijske i struč- 

ne prirode nisu dovoljno podvukli one političke i s i- 
cijalne uzroke, koji su krivi da je budžet ovakav ka- 
kav je nama podnet — to ja uvde kao nestručnjak 
mogu tvrditi, a u što ste i vi svakako uvereni — da 
taj budžet i ovako smanjen neće biti izvržen, neće 
biti naplaćen u tolikoj meri kako je to predvideno 
iz prostog   razloga što  nema   odakle da se naplati. 

Gospodo, Vi znate da je ovogodišnji budžet u 
velikom svom procentu naplaćen egzekutivnim putem, 
i to na jedan takav način kako se dosad nikad egze- 
kucije kod nas vršile nisu. U isto vreme Vi znate da 
je moć onoga, od koga se te sume egzekutivno napla- 
ćuju, toliko oslabila, da se u pojedinim krajevima čak i 
so smatra kao raskoš. Ako pročitate izveštaj Monopol- 
ske uprave videćete, da se i taj produkat koji je naj- 
elementarniji za egzistenciju čoveka, troši u ogromnom 
procentu manje nego ranijih godina. 

Gospodo, kako je budžetska diskusija prilika da 
se govori o opštoj političkoj situaciji, a naročito o po- 
litici Vlade, ja se koristim time, pošto u nekoliko pri- 
lika, kad su bili na dnevnom redu politički zakoni, ka- 
da sam hteo da govorim o opštoj politici Vlade, g. 
Predsednik me je upozorio, da ću zato imati prilike u 
budžetskoj diskusiji. Vi znate, gospodo, da je prošle 
godine Vlada, prethodnica sadanje Vlade, sa svim nje- 
nim varijaciama, biia primila političku situaciju, i ako 
dosta tešku, ali ipak podnošljivu, mogla je vlada u 
svakom slučaju da ide napred, a ne iz dana u dan da 
ide sve niže i niže i da situacija postaje sve gora i 
gora. Jedan od glavnih političkih zadataka, koji je Vla- 
da imala pred sobom, bio je, organizacija našeg novog 
političkog života, pošto de jure druge političke stranke 
sem JRSD ne postoje. Međutim de fakto je situacija 
potpuno obrnuta. Pravno ne postoje druge partije, a 
postoji JRSD, a stvarnost je takva, da JRSD ne postoji 
a postoje druge partije. (Jedan uzvik: A naše organi- 
zacije?) Ja ti pope čestitam onu tvoju. Kažite mi, go- 
spodo, koji je od gospode ministara formirao stranku. 
{Min. Šuma i Rudnika Matica: Ja!) Znamo mi izborne re- 
zultate. Baš se je javio onaj, koji je dobio na izbori- 
ma svega 200—300 glasova. (Corbič: Koliko sam ja 
dobio?) 

Gospodo, ovde je vrlo dobro postavio pitanje naš 
prijatelj   Ante Kovač,   šta   je   posle   6. januara   trebao 
Švrljuga, Frangeš i celo društvo, jesu li oni bili borci i 
pobornici za   jugoslovensku   ideologiju   nekada   ranije, 
pa na osnovu   toga   iz kredita   ranijih   vremena   dobili 
patent da tu jugoslovensku politiku sprovode dalje. To 
pitanje Ante Kovača je   potpuno   opravdano.   S druge 
strane je pitanje: šta je služilo kao uverenje ovima, koji 
su ovde kao vode JRSD,   i zašto do danas   nisu ništa 
uradili za — stranku? Imate jasne i pozitivne dokaze da 
rade protivu nje. Ima jedan fakt da se od početka izbe 
gava suština te stvari, izbegava se jugoslovenstvo, izbe- 
gava   se   taj   pojam   jedinstva,   taj pojam opšti za sva 
plemena.   U samom   nazivu  stranke,   ostalo je ono na 
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čemu su nastojali ti ljudi, koji imaju zadnje ciljeve da 
pri^sprovodenju jugoslovenske ideje Jugoslavija ne bude 
jedinstvena država. DJ bi pokazao jednim faktom da 
je to tako, (Čuje se: Od kuda znaš?) Videćeš. U Nišu 
je bio zbor g. Nikole Uzunovića, na koji je došao 
Pretsednik vlede G. Dr. Marinković i izjavio da će na 
idućim izborima postavili pitanje federacije. (Prigovori- 
Živojinovis: Nije izjavio/ To je štampano i cenzura 
nije prebrisala. 

Gospodo, do toga momenta to pitanje niko nije 
postavio, ali ga je tada postavio Predsednik vlade. Odmah 
posle toga momenta imali ste izjave svih onih, koji su 
bili na staropartiskom terenu po zborovima i konfe- 
rencijama ; vi znate da su pretstavnici starih stranaka 
putovali po celoj zemlji da su se dogovarali, da su se 
organizovali i da su nam dali do sada pet punktacija. 
Kraljevska vlada na sve to ćuti i do danas ni u kojoj 
formi, kako bi jedna Kraljevska vlada trebalo da izjavi 
sa ovoga mesta, nije reagirala na te punktacije. Prva 
reakcija bila je da su Maček i Korošec internirani. Ako 
se smatralo da su g. g. Maček i Korošec postupili pro- 
tiv postojećih zakona, onda zašto da se interniraju, za- 
što da budu mesecima u internaciji, i tek prekjuče da 
bude Maček stavljen pod istragu a g. Korošec po sta- 
roj navici — koji je svemu otac — ne odgovara i sad 
se ne može da uhvati, kako se kaže, ni za rep ni za 
glavu. I ne mogu mu ništa. Kako su radili tako su 
i prošli. 

Gospodo, dokle god vi budete nove stvari i nove 
ideje provodili sa onim ljudima, koji su inficirani starim 
metodama i starim navikama, nikad te nove ideje ne- 
ćete provesti, jer su ta gospoda za te nove ideje uop- 
šte nedostupni. (Prigovori i čuje se: Ta ideja starija je 
od tebe)! Ali ti si od te ideje imuniziran, i ne možeš 
u nju da uđeš. 

Kako je išla Vlada negativnim putem u tome čisto 
stranačko - političkom radu i u postizavanju te velike i 
jedino moguće ideje jugoslovenstva i jedinstva ove 
Države, tako je i Kraljevska vlada pošla u pogledu za- 
konodavstva. Govoreći odavde sa ovoga mesta prozu- 
klo o demokratiji, vi znate da je vlada predlagala i da 
su ovde doneseni zakoni koji su oličenje reakcije i lič- 
noga režima. Svaki od tih zakona, za onoga koji ih 
ume politički da čita, napisan je tako, da on može po- 
služiti uvek da se lično vlada i da koristi samo onim 
ljudima, koji pripadaju Vladi i koji ne misle ni na šta 
drugo   nego   samo   na   to   da ti zakoni njima koriste. 

Kao početak ovakvoga zakonodavstva, koje je 
sprovodila Kraljevska vlada uzmimo samo zakon o 
zemljoradnicima. Donesen je Zakon o zaštiti zemljorad- 
nika pa mu je dodat još i naslov: i o regulisanju kre- 
ditnih odnosa. Vi znate, gospodo, međutim kakvi su 
rezultati od toga zakona i kako je zemljoradnik kod 
nas zaštićen, kao i to kako su ti odnosi kod nas regu- 
lisani. Taj je Zakon napisan, jer je njima trebalo blefi- 
rati mase,   koje je trebalo   ostaviti u nadi da. će Zakon 

biti i ostvaren. Međutim on je otišao u koš i nije do- 
nesen, i ja sam uveren da neće ni biti donesen. Go- 
spodo, posle toga kad je donesen zakon o zaštiti zem- 
ljoradnika, donesen je i sadašnji budžet i vi imate u 
tome budžetu odredbu, po kojoj se zemljarina naplaćuje 
za 20% više. Vidite, i to je po vladinu mišljenju zaštita 
zemljoradnika. Gospodo, šta ima tu dalje da se govori o 
nekakvom dobrome radu, kad se zemljarina povećava za 
200j0. Posle krize, koja je u Vladi trajala potajno od 
prilike desttak dana, dok se ona nije rešila i samlela u 
Pretsedništvu vlade, g. Ministar finansija izjavljuje, da 
može biti neće biti dosta ni to, i da će od prilike je- 
senas morati ponovo pozvati u pomoć, da se raspisuju 
novi nameti i tereti kako bi se samo postiglo ostvare- 
nje ovoga i ovakvoga budžeta. U najkritičnije vreme u 
svetskoj situaciji kako u političkoj i ekonomskoj, tako i 
socijalnoj i psihološkoj mi dočekujemo fakt da se ovde 
u Narodnoj skupštini forsira rad u donošenju budžeta 
tako da će budžet od 10,5 milijardi u Narodnoj skup- 
štini biti prokiitikovan za nekoliko dana. Nije potrebno 
ništa drugo već samo to da karakteriše rad ili nerad i 
nesposobnost ove Kralievske vlade. Skandal je u poli- 
tičkome životu svake države, kada se budžet ovako > 
na ovaj način sprovodi kroz zakonodavno telo, kao što 
se to ovde radi. Može tvrditi šta ko hoće, ali to se u 
ćelom svetu smatra kao skandal, i to jeste skandal. 
Kad se u jednome budžetu sprovode još i razne druge 
stvari, koje su inače pokrivene i kada se pored budže- 
ta od 10,433.000.000 dinara u finansijskom zakonu, 
koji se pojavljuje kao torba u kojoj se vide i druge 
stvari, za koje se zna koliko još miliona ima u toj torbi. 
Gospodo, imamo ovde poznatih pravnika i pravničkih 
mislilaca koji nalaze da se tako ne može raditi i koji ne 
mogu da se saglase sa takvim radom, da se takve stva- 
ri na ovaj način sprovode. Za Beogradsku opštinu, koja 
je poznata zbog velikih zasluga i afera, koje kod nje 
postoje, i za koje Vlada zna, koje su kod islednika, a 
to su najskandaloznije afere koje se mogu zamisliti, na 
kraju sprovodi se amandman, po kome se odobrava 
opštini, da može da naplaćuje ljudima sve ono što se 
ne nađe u njenim knjigama, dakle i kad su knjige rđavo 
vodene, kad su knjigovođe koji su te knjige vodili u 
apsi, kad su te knjige falsifikovane, jer se njime dozvo- 
ljava, da opština može da naplaćuje, sve sume, koje se 
ne nadu po njenim knjigama. Ako vi nemate prizna- 
nice da ste te sume platili, vi te sume morate ponovo 
platiti. 

Ja ovo naročito govorim zato što je ovde g. Cirić 
vrlo dobro kazao: poslanici iz Beograda nisu mogli 
nadglasati poslanike iz drugih krajeva, a poslanici iz 
Vojvodine nisu mogli nadglasati poslanike iz drugih 
pokrajina i t. d., i na taj način provlači se obično u 
finansijskom zakonu masa stvari, koje kad bi se dobro 
o njima razmislilo ni jedna ne bi prošla. Gospodo, mi 
nemamo još jednoga, faktora, koji bi mogao u javnom 
mišljenju   da izazove   intertsovanje   o svima ovakvim 



Stenografske beleske :-i5l 7X. 93 

stvarima, pa da se preko javnoga mnjenja može utica- 
li i na Vladu, kao što je to u celome   svetu,   nemamo 
slobodnu štampu.   Nismo davno, baš prekjuče, doživeli 
to, da je na   intervenciju   jednoga   običnog   privatnog 
lica, cenzura zabranila knjigu, koju je   jedan   gospodin 
naštampao, da je to privatno lice napravilo izvesne ma- 
lverzacije,   i ta knjiga je zabranjena, jer se kaže da to 
smeta   državnim   interesima.   Gospodo, ako je ovo što 
je štampano istina, onda je   gospodin  iks ipsilon imao 
da ide u aps,   ili  onoga ko je   knjigu napisao  da tuži 
sudu, pa neka sud kaže gde je pravo, a ne   da se za- 
kloni za   cenzuru i da se takve   stvari ne smeju štam- 
pati. Gospodo, u svakoj zemlji, gde štampa nije mogla 
ni toliko da kaže,   nije bilo ni progresa,  niti pak pra- 
vog političkog života.   Gospodo, ovde pored zakona o 
zaštiti zemljoradnika,   donesen je i jedan  drugi zakon, 
za   koji   mislim,   da će isto lako  proći kao i Zakon o 
zaštiti   zemljoradnika i ako je bio podnesen   Narodnoj 
skupštini. To je zakon o   likvidaciji   agrarne   reforme. 
Tako isto, kao što su se u budžetu iza  zakona o zem- 
Ijariini   krila   jedna   politička pozadina i čisto politička 
borba,    tako se i u zakonu o likvidaciji agrarne refor- 
me, krila jedna  pozadina   korumpcionistička i politička 
Članovi Vlade kod   donošenja   toga zakona   uzajamno 
su se   obračunavali  jedni    s drugima.   Mi ovde, i pri- 
vatni   ljudi i ceo   Beograd znaju da je u Beograd do- 
putovao g. Šlezinger. da je doneo pare, da ih nosi po 
Beogradu   i   da   ih daje, da   taj zakonski   projekat ne 
prode. Da ne bih govorio   naprazno, ja ću vam kazati 
da je u Odboru g, Miloje   Sokić   otvoreno   izjavio da 
su kod njega dolazili delegati u redakciju da primi pare 
zato da piše protiv toga zakona, i da je to odbio. Gospodo, 
za te stvari se zna, a zna se i to da se ovaj gospodin 
seta po  Beogradu. Tu su u pitanju teški milioni, a iza 
toga pitanja  krije se jedna vrlo   prljava stvar i prljava 
afera. Međutim, to se  svelo   ovde   na   sasvim   običnu 
borbu drugoga pravca i karaktera.  Beograđani se inte- 
resuju o tome više nego Narodna skupština i to znaju 
pozitivno. Jer ovo što je tvrdio g. Sokić, tvrdio je još 
jedan poslanik i ako mi dozvoli,   ja   ću u   specijalnoj 
debati govoriti   o tome,   da se   nudilo od 3C0 do 400 
hiljada dinara pojedincima, koji   će glasati   protiv loga 
zakona, da on ne bude donesen. 

Gosdodo, o drugom pitanju našeg političkkog ži- 
vota vi znate i to da je prvi pokušaj učinjen na tome 
da se zatvore škole. Ja sam uveren da Ministar pro- 
svete nije to radio po ličnoj inicijativi niti će ikada 
uraditi, jer znam da je Ministar prosvele i profesor i 
pretstavnik jedne humanitarne nauke, ali je pritisnut od 
drugih ljudi i ne uvida da se u ^дпЈјј   gde  ima   76oio 
nepismenih ne smeju zatvarati škole, pored sve ovakve 
naše ekonomske i političke situacije,     i bHt 

Gospodo, ц našoj se državi našlo za shodno da 
prvo štedimo na školama. A to je jedan prosvetni i kul- 
turni skandal prvoga reda. To je skandal pred licem 
celokupnog   kulturnog sveta.   Ne bojte se gospodo, vi 

od velikog broja škola, nego se   bojte  od veličine či- 
novničke vojske,   koja svakim danom   raste;   bojte   se 
velikog broja činovnika i penzionera, a nemate  šta da 
se bojite   od   velikog broja  škola, koje postoje i koje 
imaju svoj raison d'ette, jer će ovo biti   prava kulturna 
bruka ako škole budu zatvarane. (Jedan glas:   A   кзко 
stojimo sa crnogorskim penzijama?) Ja ću vam i o lim 
crnogorskim   penzijama   reći sada sve šta treba i time 
ću vam začepiti   usta   tako da  tu stvar nećete više ni 
spominjati, jer   ću vam podneti statističke   podatke   iz 
kojih ćete videti da tamo ima najmanje   penzionera, pa 
čete jedanput   da   začutite i da o tom   pitanju više ne 
govorite. Kao   što rekoh,   gospodo, ja ću vam navesti 
cifre i statističke   podatke   o   tim penzijama. Gospodo, 
Kraljevska vlada koja je ovako pažljiva i predusetljiva, 
nigde   se   nije pokazala toliko  pažljiva i predusetljiva, 
iako   je   g.   Mačeka več  stavila pod sud, g. Korošeca 
internirala, a one što su   nosile one papiriće pohapsila 
i predala sudu. Ali, gospodo, ima jedna stvar, koje ni-   . 
gde nema   u   svetu a to   je da se u pravoslavnu ni u 
druge   crkve   ne sme ni da   dira pa ma  šta radile. Ja 
sam ovde pokrenuo jedno pitanje, revoltiran postupkom 
onih ljudi koji svoj   zanat,   svoju   profesiju i svoju re- 
ligiju, ako su zbilja religiozni Ijuii, ne bi nikada smeli 
da upotrebljuju u političke   svrhe.   Jer, svaki sveštenik 
koji religiju   iskorišćava u političke svrhe,   on u stvari 
nije religiozan. Iva 

On   treba  da ostane kod svoje vere i kod svoje 
crkve. Nikakav posao verski ni crkveni, ne sme se me- 
šati sa politikom. Vlada je ovoj gospodi dala za pravo 
u jednom  komunikeju,  u kome je kazala da pokrenuto 
pitanje^ meritorno   odbija. Ja  ostavljam Vladi, da nam 
objasni   šta   joj to na našem jeziku znači „meritorno". 
Ja kažem da krupno pitanje crkve nije danas tako ma- 
lo. Skandal i s jedne   i s druge strane, tako je krupan 
da se tamo danas vodi otvorena agitacija'protivu zemlje 
i  dešavaju   takve   stvari   koje revoltiraju svakoga. Go- 
spodo, šabački episkop je stavljen pod istragu  zato što 
je   popovska   mesta   prodavao.   O lom se vodi sudska 
istraga  i   saslušano   je   preko   150 lica. Pitajte o t. me 
jednog   našeg   druga   poslanika   zemljoradnika,   koji je 
jednom svešteniku dao 3.000 dinara, da mu se povolj- 
no svrši stvar. On je ovakve stvari radio i u Moskvi, kad je 
tamo trgovao hlebom i žitom. Da vam kažem, gospodo, 
i to, da se ovakve stvari ne dešavaju od juće, da one 
vode traga odavno. Kod mene naprimer, u varoši Nik- 
šiču desila se ovakva stvjr. Kad je trebalo tamo da se 
izbere   pretsednik   Crvenog   krsta,   onda   za  to mesto 
nije   izabran   neki građanin pravoslavne vere, niti epi- 
skop koji je bio kandidat nego je izabran jedan musli- 
man, i ako nikad do   sada na čelu  Crvenog krsta nije 
bilo izabrano lice muslimanske vere,   i ako u samome 
Nikšiću  ima najviše <do 20 lica muslimanske vere, dok 
je   sve   ostalo   građanstvo    pravoslavno.  A to je sve 
učinjeno da se manifestuje neraspoloženje protivu pravo- 
slavnog episkopa. 
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Gospodo, da ne ostanem dužan ni drugoj strani, 
ja sam ovde naveo samo ono što je navedeno u jednoj 
interpelaciji, ja ću da navedem tačne podatke pod bro- 
jevima kako je g. episkop iz Dubrovnika postavio nekih 
36 lica jezuitskog reda u našoj državi za verske uči- 
telje iako ni jedno od tih lica nije na svojoj dužnosti, 
nego je postavljeno samo zato da bi vršilo propa- 
gandu. 

Svi u spisku navedeni katolički sveštenici su isu- 
sovci i žive van dubrovačke biskupije, tako. da se neki 
nalaze u Travniku, Zagrebu, Ljubljani, u Belgiji i čak 
u Aragoni u Španiji. 

Gospodo, to nije prvi put da dubrovački biskup 
čini takve stvari još do parlamenta za vreme vlade 
Petra Živkovića postoje u vrhovnom Inspektoratu spis- 
kovi od 20 ovako lažno postavljenih jezuita. 

Taj isti biskup tužio je na talijanskom jeziku našu 
državu Papi u Rimu, da mu povrati neka imanja u Du- 
brovniku. Prepis i prevod te tužbe evo vam na raspo- 
loženje i ko želi može je pročitati (Graja i dobaciva- 
nja) A vas to svrbi. Ovo su dokumenta. Evo falsifikat 
g. episkopa (Graja). Evo, gospodo, taj akt ovde odnosi 
se na crkve i manastire koji su razrušeni za vreme 
dubrovačkog zemljotresa. 

To je politika Vlade da dozvoli ovakve stvari. 
(Žagor). Da bi vam pokazao kakvog to ima značaja 
potsetiću vas na sledeče. Vi znate svi kako se proveo 
čestiti i znameniti čovek Don Frane Ivanišević. Gospo- 
do, taj gospodin, koji je jedan obrazac čestitosti i po- 
štenja i iskreni Jugoslaven, odleteo je sa svoga mesta 
za to što nij hteo da postupi onako kako mu g. Carić 
i drugovi nalažu. 

Ja ću vam pokazati ono što kaže knez katoličke 
crkve čestiti Ucelini-Tica, kome treba skinuti kapu iz 
poštovanja, jer svakome onome, koji zaslužuje pošto- 
vanje, ja ću to poštovanje odati. Ja ću vam tu poka- 
zati što je taj čestiti i znameniti otac katoličke crkve, 
g. Učelini-Tica, biskup kotorski, kazao kada su kod 
njega došli sokoli posle episkopske poslanice. On je te 
sokole predusreo kao roditelj decu svoju — star je 
čovek, ima mu 80 godina — i kazao im je: 

„Dao Bog, da sokoli i s njima svi nesokoli čvrsto 
prihvate za jedan štap! Mi, braćo, imamo velikog Kra- 
lja, koji je u ratu učinio velika dela, a u miru još veća. 
Naš veliki Kralj brine veliku brigu da svim bude do- 
bro i svi mu za to moramo biti iskreno odani — mo- 
ramo biti odani našem velikom Kralju i slediti Ga u 
svemu. 

Jedino što nas može potpuno i konačno najtešnje 
vezati jest sloga jednokrvne braće Srba, Hrvata i Slo- 
venaca. Od najmlađih svojih dana gojio sam ovu misao, 
a u teškim vremenima, pod Austrijom, posvetio sam 
moju „Divnu glumu" baš „slozi i ljubavi Srba i Hr- 
vata. Ta me misao uvek pratila i s njom sam se za- 
nosio, pa kako ne bih i sada, kada nas vodi naš veliki, 
narodni Kralj! 

Širite,   braćo,   ljubav   i hvala vam što ste došli!" 
Ovako govori pravi sveštenik, a ne seje mržnju u 

zemlji, u svoj narod u ime Hrista. [Rista Dokič: Ja se 
čudim da on nije kažnjen!) Gospodo, kada u ovakvim 
spoljnim prilikama naše zemlje i čitavoga sveta, nala- 
zimo naše rođene ljude i sinove, koji pod tuđinskim 
uticajem ovako postupaju, mora se govoriti vrlo ozbilj- 
no i opomenuti, da je vreme da se preduzmu mere 
protivu njih, u ovako teškim vremenima, kada ceo svet 
danas govori pa i mala deca o ratu, kada odgovorni 
državnici Engleske i Francuske otvoreno priznaju, da 
je Evropa u bezizlaznom položaju i da nikad nismo 
bili bliže ratu. Gospodo, sejati mržnju u našoj zemlji u 
ovo vreme, sejati razdor, ja mislim ako to nije prosto 
izdaja, ja onda ne znam šta je izdaja. 

Gospodo, u čitavoj našoj politici ja moram odati 
priznanje onome što valja i kazati, da smo mi imali 
jedan nesumnjivi uspeh. To je uspeh u našoj spoljnoj 
politici. Nesumnjivo stvaran uspeh je formiranje Male 
Antante, kao jedne zajedntčke sile u političkim i eko- 
nomskim pitanjima. Ja smatram, da će Mala Antanta 
poći pravim putem, ako ona u svoje redove bude uvela 
našu braću Bugare, koji su isto tako Jugosloveni, kao 
i mi, kao i ako budemo imali u njoj i našu braću Po- 
ljake. Tada, gospodo, mi ćemo imati pun uspeh u našoj 
spoljnoj politici i mislim da svaka vlada, koja dođe 
mora   u   ovim   teškim   prilikama raditi u tome pravcu. 

Gospodo, uporedo sa ovakvim moralnim rasulom, 
koje seju oni koji bi trebali da seju ljubav, u našoj 
zemlji počinje ponovo da cveta korupcija. Danas o tome 
govori svako otvoreno. Ja sam ovde u Skupštini naveo 
slučaj koji je dokazan, da su došli ljudi koji otvoreno i 
javno bez stida probaju da korumpiraju redakcije no- 
vina da pišu protiv zakona o agraru i tvrde da će da 
potkupe i Skupštinu i Senat. Ta korupcija ide dalje iz 
dana u dan i svakog dana čitate kako je ovaj računo- 
vodja ukrao milion dinara, onaj 700 hiljada dinara i to 
se ponavlja svaki dan. Te su pojave uvek paraleine sa 
pojavom slabih vlada, koje ne znaju da vode zemlju 
kako treba. 

Gospodo, kad bude specijalna debata, ja ću kod 
pojedinih ministarstava pokazati šta je bilo sa ovim što 
je g. Trifunović spomenuo u pogledu afera penzijskih. 
I sada da skinemo sa dnevnoga reda tu priču i da vam 
kažem da Crna Gora ukupno ima 4.5L0 penzionera. 
Ovo su svi penzioneri sa cele teritorije Crne Gore. A 
samo Ljubljana grad, ne Dravska banovina, nego grad 
Ljubljana, ima preko 6.500 penzionera, a čitava bivša 
Crna Gora ima 4.000. Gospodo, osim toga čitava bivša 
Crna Gora posle svih ratova ima 3.700 invalida. Jedan- 
put treba da prestanete sa tom lažju, jer su ovo zva- 
nični podatci i treba da prestanete sa tim svojim pri- 
čanjima. Ova vaša priča o crnogorskim penzionerima 
postaje jedna sramota i ne znate da tamo stvarate ne- 
zadovoljstvo (Dr. Nikić dobacuje). Ti ćuti, ti si se na 
vreme obezbedio, tebi je na vreme   sikira pala u med 
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i tebi penzija ne treba. Ovde je naveo čestiti Vasilj 
Grdić jednu sramotu ove države. Godine 1875 kad je 
pukla nevesinjska puška, onda su iz Crne Gore i Her- 
cegovine ustaši koji su digli taj ustanak bili zavedeni u 
spiskove, koji su držani u tajnosti iz straha da ne padnu 
u ruke Austrijancima, jer su Austrijanci vešali svakoga 
koga bi uhvatili. Tada su zavedeni samo glavari, a me- 
đutim tih porodica iz samo krivošijskog ustanka ima na 
500. Oni su odvedeni u Nikšić i dobijali sucvancigna 
dan i oku hleba. Ti su spiskovi posle u Nikšiću spa- 
ljeni 1916 da ne bi pali u ruke Austrijancima i danas 
se ti ljudi nazivaju falsifikatorima. Međutim, to su starci 
od 75—80 godina i ja znam neke koji imaju preko 70 
godina i ja sam podneo interpelaciju Ministru finansija, 
u kojoj sam podneo i fotografiju dvojice tih staraca 
ustaša koji su dobili pravo da prose. 

To im je nagrada otadžbine. Još im se potsmevate. 
Iz njihovog pisma koje su mi uputili — i navodim 

Kočićeve reči „Onaj koji žarko ljubi svoju otadžbinu 
crkava kao pas" te stoga vas, gospodo, ja molim da 
kad govorite o tim stvarima, govorite onako kako one 
zaslužuju. 

Pored ovih iznetih stvari vi, gospodo, znate i to, 
da postoji danas stvarno gaženje ustava, jer se od strane 
Ministara ne odgovara ni na jednu   našu   interpelaciju 
tako da Vlada prosto izigrava poslaničko pravo podno 
šenja   interpelacija, i mi koji   interpelacije   podnosimo 
podnosimo ih džabe, pa je u poslednje   vreme došlo 
do toga, da se one ne štampaju u dnevnim   listovima 
Tri najglavnija   poslanička   prava:   pravo   interpelacija 
pravo votiranja budžeta i pravo poslaničkog imuniteta 
više ne postoje. Vlada želi i traži od  skupštine da reši 
budžet za nekoliko dana, a imunitet poslanički danas je 
takav da poslanike   činovnici   izbacuju iz kancelarija, a 
na interpelacije kao što   rekoh   ne   odgovara se.   Kod 
takvih pojava mora se čovek zabrinuti, jer usled svega 
ovakog naopakog rada raspoloženje kod naroda ide sa 
svim jednim drugim pravcem, a ne onim   kojim   treba 
da ide. Oni koji su trebali to raspoloženje mase da re- 
gulišu, to nisu učinili na   vreme, i danas nisu u stanju 
da ga regulišu. To vi svi mislim vrlo dobro znate. Da- 
nas vidimo na   Univerzitetu i na   beogradskim   ulicama 
demonstracije, prilikom kojih je juče   beogradska   poli- 
cija prvi put „humano" sa gumenim palicama nastupala 
protiv studenata. Najčešći dodir sa   studentima   ima U- 
pravnik grada Beograda. Doteralo se, gospodo, dotle da 
se kod nas ni jedan fakultet ne može  otvoriti a da se 
posle nekoliko dana isti ne zatvori,  jer   se   prave glu- 
posti koje izazivaju te demonstracije. Tako, prilikom do- 
nošenja prošloga budžeta   uvedene su i takse koje stu- 
denti treba da plaćaju. Te takse svaki   student   ima da 
plati prilikom upisa, pa ma imao i siromašno uverenje, 
mora platiti 300 dinara, dok drugi   plaćaju   više,  kao i 
takse za polaganje naknadnih ispita. To znači, da deca 
siromašnih roditelja ne mogu da  dođu   na   Univerzitet, 
pošto ne mogu te takse da plaćaju, i /bog  toga onda 

oni lupaju i lome, kao ^to se to pre nekoliko dana de- 
silo, prave demonstracije pred Univerzitetom, i barika- 
diraju se, kao što su to juče pred Univerzitetom činili. 
To se sve traži od siromašnih studenata i donosi se da 
zemljoradnik mora da plaća zemljarinu, dok sa druge 
strane proizvođači špiritusa zgrću i trpaju oko 30 mili- 
jona u džepove, jer je dozvoljeno da se benzin meša sa 
špiritusom. To vi svi, gospodo, znate i sva gospoda koja 
se bave hernijom ili koji imaju automobil znaju, da me- 
šanje špiritusa sa benzinom nema nikakvu drugu svrhu 
do to, da oni koji imaju fabrike špiritusa zarade neko- 
liko desetina milijona dinara. Gospodo, o tome se ništa 
ne govori, i to se ne sprečava, i ja čikam ma koga 
ovde da kaže, da ovo nije istina što govorim {Ministar 
finansija Milorad Đorđević: Nije tačno!) Istina je G. Mi- 
nistre, jer Vi vrlo dobro znate, koliko ste kuburili pri- 
likom utvrđenja cena sa njima. Oni su kartelisani isto 
kao i šećerne fabrike, a nove fabrike špiritusa ne mogu 
se otvarati. 

Gospodin Ministar finansija zna, da su ti ljudi 
tražili pravo, da uvoze melasu u našu zemlju, da iz nje 
proizvode špiritus. 1 гко je taj zakon tobože donet, ne 
zbog benzina, nego da se može 2000 vagona kukuruza 
pretvoriti u špiritus, a sada oni hoće da uvoze melasu, 
jer na tome više zarade. 

Gozpodo, pored svih ovih i ovakvih stvari ja 
znam samo toliko, da se kod nas tvrdi i piše, da je 
naša valuta stabilizovana i da imamo zlatnu podlogu. 
Međutim ja znam da je naš dinar i pored stabilizacije 
poleteo za 30% 1 da ga u inostranstvu ne možete 
izvoziti. Istina mi smo na to bili prinuđeni od moć- 
nijih, ali je interesantno, da smo mi pošli tim putem 
onda, kad su drugi veći i organizovaniji s toga puta 
počeli da silaze. 

Gospodo, Vi znate kako se priča o politici Na- 
rodne banke, kako je govoreno o koriščenju § 5 Za- 
kona o zaštiti zemljoradnika, da je u vezi s time jedan 
bankar koji se koristio tim § 5, prvo dobio 3 miliona 
dinara od Narodne banke da isplati nekoga, a onda 
posle dobio pravo da se koristi tim paragrafom 5. Posle 
se pokazalo da je to bio g. Matejić, član Upravnog 
odbora NaroJne banke. Prema tome izgleda, da Narod- 
nom bankom upravljaju njeni dužnici, a ne oni, koji i- 
maju akcije Narodne banke  u rukama. 

Gospodo, ja ću sada na kraju preći na onaj deo 
svoga govora, o kom se i u Finansijskom odboru i u 
drugim odborima počelo govoriti. Sada kada je korito 
prevrnuto, kada para nema, kada se ništa ne radi, jer 
nema kredita, svi izjavljuju najiskrenije saučešće Crnoj 
Gori i onim našim krajevima i kažu: zbilja istina je, 
da smo je ostavili bez ičega, da tamo ništa nismo ura- 
dili, i da bi bilo vreme da se nešto uradi, ali se ne 
može jer nema para. To saučešće koje se sada iskazuje 
tome kraju, koristi kao kesa nožu. Kako se s tim kre- 
ditima radi, vidi se najbolje po tom, što se u interpe- 
lacijama, koje se ovde podnose iznosi, da pojedini fun. 
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Ucioneri u Ministarstvima dobijaju po 4—500.000 di- 
nara godišnje, dok za ceo jedan srez za ishranu, ra 
javne radove i za nezaposlene dobiva 200.000 dinara. 
Mogli ste malo povisiti taj kredit, ali i kraj toga mi- 
slite da je tili 200.000 dinara ostvareno? Nema tih para, 
čeka se samo da lipše neko od gladi. 

Gospodo, Vi imate o tom interpelaciju u Senatu, 
da se za jednu sednicu dobija honorar od 1000 dinara, 
za rad od jednog sata. O tom ćete čuti docnije kad se 
bude kod pojedinih budžeta o tom govorilo. U isto 
vreme kad zato imate para, za 40.000 stanovnika dajete 
200.000 dinara da se time spasu oni koji su gladni, da 
se od toga izvrše javni radovi, da se zaposle nezapo- 
sleni. Onda imate aferu sa penzijama i ti aferaši, ja ću 
ih posle imenovati, kao i onu aferu sa invalidima, oni 
žive u slobodi i vraćaju pare za koje je dokazano da 
su primljene na falsifikovane priznanice. 

Samo kod nas može da bude takvih skandala, da 
oni žive na slobodi, dok oni pravi ustaši od pre 60 i 70 
godina, koji su zaslužili da imaju one penzije, dotle se 
s njima ne postupa tako. Oni prvi vraćaju postepeno, 
jer su zajedno pravili sa onima iz Ministarstva, i ja ću 
ovde navesti i sudske podatke, iz kojih će se videti ko 
je uhapšen, ko je na slobodi te se iz slobode brani, ko 
ima jaka leda. 

Ja posle svih ovakvih stvari, iz čistog ubedenja 
da je budžet lepo napisan, ali da ovu sumu nije moguće 
naplatiti u ovakvim razmerama i s toga što smatram da 
ova Vlada ovakvom politikom i ne zaslužuje 'povere- 
nje, glasaču u načelu protiv budžeta. 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Reč ima narodni 
poslanik g. Dr. Stjepan Bačić. 

Dr. Stjepan Bačić: Gospodo narodni poslanici, 
nesvesno mi se nameće ovoga momenta jedna paralela 
između budžetske rasprave od prošle godine i ove. 
Prošlogodišnja budžetska rasprava vodila se još u ovome 
Domu u znaku nacionalne solidarnosti, u znaku vere u 
sprovodenje šestojanuarske politike, u znaku velikih 
planova u tome sprovodenju. Vodila se sa ovih klupa 
jedna eminentno 'politička debata koja je celoj zemlji 
imala dati dokaza o sposobnosti ove Skupštine, o nje- 
noj dobroj volji i rešenosti kao i o veri da se ta po- 
litika sprovode. 

Gospodo, ove godine opažamo jednu čudnu po- 
javu, koju je izazvalo najpre zatezanje a zatim naglo 
forsiranje budžetske rasprave, da je ova debata, kako 
se vodi o ovome proračunu izlišna i nepotrebna kao i 
bes ikakvog cilja. Ona je izlišna i nepotrebna i sa gle- 
dišta stručnog, jer u tih par sati govora i noću što će 
se voditi ova debata ne da se ništa promeniti. Ona je 
izlišna i radi toga jer Vlada i vladini poslanici ne vode 
nikakvu političku debatu, ne daju Vladi nikakvih poli- 
tičkih sugestija za sprovodenje današnje politike, niti 
obratno Vlada ima te intencije da izvesne sugestije pre- 
usse na Narodnu skupštinu, a s druge strane, niti naši 
;duoigv ne vode tih diskusija, gotovo ni oni   od opo- 

zicije isto kao ni oni od Vladine većine. Skupština kao 
da je zamorena, kao da se nalazi u jednoj apatiji! i nije 
čudo da izgleda da mi sami sebi] nemamo šta da 
kažemo, jer niko nikoga ne sluša, kao da svaki govori 
u vetar i da bi bilo bolje, kao što je bilo u ranijem 
parlamentu, da govorimo kroz prozor, da narod, javnost 
očekuje od nas, da hoće da čuje reći hrabrosti, nade i 
vere. Ne, niti to. Niti od nas očekuje javnost niti mi 
očekujemo od nje nešto, niti mi od Vlade niti Vlada 
od nas. Ja imam utisak jedne takve opšte apatije, da je 
ova cela debata izlišna. Pa zato iako je izlišna ja smat- 
ram ipak da je potrebno da svaki od nas pojedinaca 
zadovolji svojoj savesti, da ne bi kasnije, kad će biti 
dužan istoriji i kasnijim pokoljenima a možda i u sko- 
tom vremenu položiti račun o svome radu, da se ne 
bi moglo prebaciti pojedincu da nije izvršio dužnost i 
rekao ono što je smatrao potrebnim da se kaže. 

Gospodo, i sam g. Ministar financija i službeni 
izvestilac, govornici većine kao i manjine naglasili su 
jednu činjenicu, a ta činjenica jeste, da je budžet bo- 
lestan. Stavljeno je u sasvim opravdanu i dokumento- 
vanu sumnju, da se on neće moći ostvarili, da tim 
budžetom nije pogodjen pravi put konsolidacije naših 
privreduih i finansijakih prilika, i da ćemo mi zapli- 
vati, kao i druge zemlje, u jedan ogroman deficit, 
koji se kreće izmedju milijarde i milijarde i po dinara. 

I gospodo, g. Ministar finansija i govornici većine 
tretirali su pitanje budžeta kao eminentno privredno 
pitanje i ograničili su se na dokumentiranje, da sve 
poteškoće ovog budžeta proističu samo i eminentno iz 
privrednih razloga. 

Gospodo, ja sam slobodan da izrazim moju sum- 
nju u to, da to nije posve tačno. Istina je, da jedan 
državni proračun, da je budžet odraz ekonomskih snaga 
u narodu, ali te ekonomske snage, gospodo, u danom 
momentu uvek su ovisile i uvek će ovisiti o političkim 
prilikama, o psihološkim nastrojenjima i o raznim mno- 
gim i kulturnim i drugim uticajima, koji deluju na 
ekonomski život. Gospodo, ja nisam financijski struč- 
njak. Imali smo danas prilike čuti eminentne stručnjake, 
koji su dovoljno dali kritike glede toga budžeta, neću 
se osvrnuti na tu privrednu politiku toga budžeta, nego 
na kritiku onih preduvjeta, da se jedan pravilan budžet 
donese, a to su političke prilike. 

Gospodo, u pogledu tih političkih uvjeta jednog 
zdravog ekonomskog života pogrešna je pretpostavka, 
da naše privredne prilike ovise potpuno i sasvim o 
privrednoj strukturi celoga sveta i da su one samo 
odraz i potpuno adekvatan odraz internacionalne pri- 
vredne strukture i poteškoća, koju imaju naši susedi 
oko nas. 

Ja sam slobodan ukazati na jednu okolnost, da u 
našoj državi imade ekonomskih snaga, koje bi se 
mogle probuditi jednom pametnom, planskom, eko- 
nomskom politikom, da imade i drugih političkih snaga, 
kojim bi se dalo u proračunu učiniti da se taj  uravna 
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teži. Gospodo, kad bi se danas svaki pojedinac od nas 
bilo Vladine većine ili iz manjine stavio u mogućnost, 
da sada u ovo kratko vreme donese nov kakav pro- 
račun, ja sam uveren da, ne bi mogli boljeg doneti i 
da nebi bili u stanju ništa da promenimo na njemu. 
Jer, gospodo, jedan proračun to nije stvar momenta, 
nego i u pogledu njegovog dela rashoda i u pogledu 
primitaka treba pripraviti put dugim smišljenim radom 
i na ekonomskom i na političkom polju. 

Gospodo, na privrednom polju izvesna gospoda 
od Vladine većine, a i drugi naši stručnjaci predlagali 
su i svojedobno i danas predlažu izvesne reforme u 
pogledu reorganizacije naše privrede, poljoprivrede, uvozn, 
izvoza, trgovinske politike i naše industrijske politike. 
O tome se, gospodo, nije vodilo računa, i to je ona 
zamerka, koju ja stavljam Kraljevskoj vladi, da je kroz 
ovu godinu dana zanemarila uz ostale druge političke 
stvari, i tretiranje onih planskih programa, onih pri- 
vrednih reformi, koje je trebalo da se za ovu godinu 
dana donesu, pa bi se na osnovu tih programa izvršile 
one reforme, koje su po strukturi nsše zemlje moguće 
i pomoću kojih se moglo poboljšati stanje naše poljo- 
privrede i naše privrede u opšte. Gospodo, kad se to 
propustilo, onda je danas prekasno o tome govoriti. 
U koliko Narodna skupština bude radila na sledećoj 
godini, u toliko će biti zadatak Kraljevske vlade da 
traži reformu i da pripremi budžet, budući sa te strane 
da se nacionalni prihodi na svakom polju povećaju. 

Neka gospoda upozorila su samo na neke političke 
stvari, pomoću kojih je bilo moguće da se izvrši izve- 
sna kompresija, redukcija budžeta. Oni su upozorili u 
prvom redu na reviziju zakona o penzionerima, na re- 
viziju činovničkog kadra, na reviziju onih speci- 
jalnih dodataka kojim su privilegisane izvesne više 
činovničke klase, onda na revizuju materijalnik izda- 
taka i konačno na reformu i organizaciju celo- 
kupne naše unutrašnje državne uprave. Upozorili su 
kod toga na najveću omašku, da je dršavni aparat skup, 
da je kompresija budžeta nemoguća tako dugo dok mi 
ne budemo načisto sa unutrašnjim uredjenjem naše dr- 
žave. Kroz godinu dane Kraljevska Vlada nije bila u 
stanju da reši to pitanje čisto političke prirode, nego je 
rešila samo neka i to delimično koja po mome miš- 
ljenju nisu dobro rešena i tako mi imamo danas para- 
lelne kompetencije centralne uprave sa banovinskim 
upravama i imamo goleme budžete banovinskih i cen- 
tralnih nadleštava. 

Gospodo, ova zamerka da Kraljevska vlada ni u 
privrednom pogledu nije imala smišljenoga plana, niti 
da je dala jedno homogeno mišljenje koje bi sprovela 
kroz Skupštinu, ta ista zamerka može se učiniti i na 
političkom polju da Kraljevska vlada nije imala ni ku- 
raži, ni volje ni sposobnosti da naša politička pitanja 
reši i da u pogledu finansijskom pripravi jednu sredjenu 
upravu, koja bi bila u interesu zemlje i koja bi omo- 
gućila konačnu kompresiju budžeta i  njegovo  uravno- 

teženje. Ja te zamerke ne bih pravio kad jugosloven- 
ska politika ne bi imala svoj odredjeni pravac u nje- 
zinoj prošlosti, kad ne bi imala svoj pravac u samom 
geniju naroda. Jedna pametna politika, gospodo, nije 
predmet spekulacija i predmet taktike, nego je intuitiv- 
na spoznaja narodnog genija i stremljenje njenih želja 
i interesa budućnosti. U tome pogledu meni se čini da 
Kraljevska vlada nije itmla u sebi ljude koji bi spoz- 
nali intuitivnost i u politički život sproveli te interese 
naroda i one potrebe koje proiztiču iz samog njegovog 
genija i života. Meni se čini da je Vlada ovu godinu 
dana lavirala od slučaja na slučaj kao brod na uzbur- 
kanom moru, bacan od slučaja na slučaj u večnoj tak- 
tici da se ne nasuče. Kraljevska vlada se previše obzi- 
rala u svojoj politici na nezgodne pojave, deklaracije, 
enuncijacije koje su imale antidržavni karakter i previše 
se bavila time tako da su te pojave nju skrenule sa 
pravca koji je bio odredjen politikom sa kojom smo 
došli u Narodnu skupštinu. 

Mi smo, gospodo, u sprovodjenju današnje poli- 
tike imali velike uzore. Uvek je bilo u našem narodu 
velikih ljudi, koji su poznavali bilo naroda. Ti su ljudi 
poznavali velike narodne interese, njegove najintimnije 
težnje i stremljenja, i bez obzira na pojedince, i na 
zablude narodnih masa znali su tu težnju narodnu spro- 
vesti. Mi smo, gospodo, imali u prošlosti takve velike 
pojedince u ličnostima Karadjordja, Njegošu, Gaju, 
Strossmayeru, Račkom i u političarima novijega doba. 
Gospodo, ako promatramo čemu su to radili, ti narodni 
genije, videćemo da su oni pronašli tu dinamiku na- 
roda i njegove životne interese, i onda bismo mogli 
doći do zaključka, da su ti narodni geniji, u jugoslo- 
venskom narodu, našli jedno stremljenje ka jedinstvu 
narodnom. U jedno'doba našeg narodnog života mase 
njegove nisu bile protiv jedinstva, nego su naprotiv stre- 
mile ka jednom cilju — spajanju u jednu veliku drža- 
vu. Osim toga u jedno doba ogromna većina našega 
naroda, sva tri plemena, želela je da ima jednu jedinu 
državu. U svako doba našeg državnog života naš na- 
rod je htio da na čelu državne uprave ima jednog vid- 
ljivog nosioca u formi dinastičkoj. 

Eto vidite; gospodo, glavne linije naše nacije ot- 
krili su naše velike nacionalne vodje i narodni genije, 
i bila je ogromna pogreška, što su pustili da se vod- 
stvo politike prepusti ljudima, koji su po rasi, po ose- 
ćajima, daleko bili od toga narodn, i koji su zaveli svoju 
stranačku politiku, koja je kroz deset godina parlamen- 
tarnog života, dovela do razjedinjenja, i to teških po- 
java koje su imale reperkusiju ne samo na snagu i po- 
litički život, nego i na životne uslove i na privrednu 
snagu našega naroda. (Odobravanje). 

Naši političari kad bi pristupili tome duhu onda 
oni bi mogli videti još jednu pojavu, mogli bi da opaze, 
da osim tri pojave oslobodjenja, jedinstva države i di- 
nastičkog principa, oni bi videli da je naš narod odgo- 
jen sa izvesnom dozom   solidarnosti,   Naš  narod  nij? 
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nikada vodio neku veliku stalešku borbu. On nije trpeo 
neke ekstreme socijalne, niti je i jedan stalež težio za 
suplemacijom, za podjarmljivanjem drugoga staleža. V 
ste videli, gospodo, čitav jedan pokret seljački koji je 
stvorio i vodio pok. Radić, u kome je naglašena jedino 
narodna solidarnost, a nikako staleška politika. Dakle 
kao što vidite, oni bi povukli pouku od našeg narod- 
nog genija, i videli bi da on ne traži ni u socijalnom, 
ni u privrednom, ni u verskom, ni u kulturnom pogledu, 
nekakva ekstremna načela, i da on ne želi u tome 
pravcu borbu, nego da on želi da se izradjuje, u svo- 
joj teškoj borbi kroz vekove, dovoljno inteligentan, da 
shvala zajednicu jedinstva i interesa svih staleža naroda. 

Gospodo, i u tom pogledu smatram da Kraljevska 
vlada nije dovoljno vodila računa i o tome narod- 
nome karakteru kad se opazilo da je nemoguće, da se 
vodi poliiika u našoj državi na taj način, što su vrat 
narodnim masama, zajašili demagozi, često puta, po 
svemu strani, i po rasi, i kulturi i po osećanjima tome 
narodu, koji su ga zavodili momentalno, raznim detra- 
goškim frazama, i kad se opazilo, da te stranačke vode, 
drže masu u rasulu, našao se ponovo u našem politič- 
kom životu, u našoj državi, jedan genije koji je po- 
šao stopama, jedooga Štrosmajera, Gaja, jednoga Ka- 
radorda. a to je bio Njegovo Veličanstvo Kralj. Onaj 
čovek, koji je imao kuraži, da celi naš politički život 
postavi na novu bazu, ističući u tom političkom ćivotu, 
te osnove i načela, te osnovice karaktera, i osobine na- 
šega naroda. Zahtevajući, da ta politika, taj narodn 
državni genije, bude državna politika, koji će poštovati 
sve stranke, i svi državljani, da bude kako je on rekao 
najviši zakon, za njega i svakog državljanina. Gospodo, 
te temeljne smernice 6 janura kojima su udfreni, te- 
melji nove naše političke ere, imali su za osnovu, stva- 
ranje duha, stvaranje ^narodnog jedinstva, jedne jedin- 
stvene jake države, i konačno provedbu principa, jed- 
nakosti, pravednosti, medu svima drčavljanima bez raz- 
like vere i plemena. Gospodo, nakon toga, štoj'e Nje- 
govo Veličanstvo Kralj, kroz tri godine, kroz svoje 
vlade provadao taj program, kroz život; nakon toga 
što je se u praksi pokazalo da je narod oduševljeno, i 
po svema svestrano prihvatio taj program za svoj, na- 
kon što se osetilo u narodu olakšanje od one mere 
stranačkih demogoga. Nakon toga trebalo je, da ovu 
politiku preuzmemo mi na sebe i da je Kraljevska vla- 
da provada u narodu. 

Gospodo, šta vidimo mi, koji smo imali određe- 
ne granice i otvorene puteve, ne da stvaramo nešto 
novo, ne da izmišljamo nov politički program, nego 
da saradujemo i pomažemo Nj. V. Kralja u sprovode- 
nju te politike? Evo vidimo rezultate nakon godine da- 
na: da smo od sprovodenja toga programa dalje nego 
li je to bilo u onome času, kada je Njegovo Veličan- 
stvo Kralj teret sa sebe i sprovodenje te politike pove- 
rio nama, dakle pre godinu i po dana. Gospodo, ovo je 
žalosna konstatacija. I u zemlji, i u narodu, i ц Na- 
rodnoj skupštini sve kao da je išlo obrnutim   pravcem 

da se dezavuira ta politika, koja nije bila ničija lična 
politika, nego, kako sam malo pre izneo, politika koju 
je diktirao narodni karakter i narodni genij i njegovi 
interesi. Mi smo, dospodo. videli, da je vlada i svojom 
taktikom i svojim strančarskim natezanjem u mnogim 
pitanjima i sa pomanjkanjem kontakta sa Narodnom 
skupštinom pomanjkanjem kontakta sa narodom, dove- 
la bila do toga, da se u zemlji i u skupštini stvorio 
izvesan štimung i izvesna nastojenja potpuno defetistič- 
ka tako, da danas, ako otvoreno pogledamo stvari u 
oči i u mrodu i u Skupštini, niko više skoro, osim 
pojedinaca, ne veruje u sprovodenje šestojanuarskog 
programa, ne veruje niko u jugoslovensku politiku, N;- 
ko više ni u skupštini, a gotovo ni u Kraljevskoj Vla- 
di, ne veruje, da će se moći stvoriti jedna stranka, 
jedna paitija, koja bi taj politički teret za dugi niz go- 
dina uzela u svoje ruke i koja bi imala snage, da tu 
političku baštinu i taj politički program brani od svih ne- 
prijatelja, kojih imamo dosta. (Jedan glas: To nije tačnol). 

I, gospodo, prve pojave izvesnog defetizma, neću 
reći svesnog defetizma nego nesvesnog defetizma, pro- 
izišle su gospodo, na žalost iz samog ovog Doma, jer 
su se, gospodo u ovom domu u privatnim razgovorima 
i diskusijama i debatama vršile takve kritike Jugoslo- 
venske politike i 6 januarskog režima da su ljudi omlo- 
havili, da su kroz te kritike i ljudi izgubili hrabrost i 
veru da će se ta politika i moći provesti. Odmah u 
početku počela se ova Skupština formirati po ključe- 
vima, po bivšim stranačkim pripadnostima i time se 
izvršila na kraju ona negacija, koja je proizvela u jav- 
nosti utisak da ti ljudi nisu homogeni, da ta vojs'.o 
koja je izišla na megdan da taj program provede u ži- 
vot i brani od svih neprijatelja, da je ta vojska samo 
jedna koalicija, koja čeka samo čas rasapa, kad će se 
natrag vratiti grupe i grupacije, bacali su se mostovi 
bivšim strankama, išlo se tako daleko da su se vodili 
pregovori sa ljudima iz opozicije, sa ljudima koji su 
politikom razjedinjavanja i mržnje doveli do događaja 
iz 1928 godine i koji su prisilili samog Nj. V. Kralja 
da prihvati teret državne politike u svoje ruke. Gospo- 
do, nije čudo što se u toj Skupštini već u početku 
prošle godine počele formirati stranke i grupe i što su 
međusobni odnosi počeli gubiti drugarski karakter, koji 
su kao takvi jedini bili kadri da stvore jednu falangu, 
jednu vojsku jugoslovenskih boraca, jugoslovenskih po- 
litičara. Nije čudo da su ove sugestije primili političari, 
da se je o tome počelo voditi računa i da su počeli 
postojati pasivni. I, gospodo, nije čudo što se taj pa- 
sivitet u političkom životu odrazio i u životu našeg 
naroda, što se odrazio u žalosnom defetizmu nekih 
političara i to još groznije što danas u budžetskoj ras- 
pravi dolazi u obzir u privrednom defetizmu. 

Gospodo, ja sam imao prilike prilikom političkih 
zakona govoriti da je to golem propust ne samo Vlade 
nego i nas samih, nas poslanika ovde u Narodnoj skup- 
štini. Ja sam imao prilike čuti  u zadnje doba od samih 
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ljudi iz vladine većine izjave da oni sami ne veruju u 
kakav prosperitet, dapače opstanak J. R. S. D., da to 
uopšte i nije stranka a imali smo prilike videti u na- 
rodu da je to stranka koja je imala uvjeta da uz pa- 
metnu politiku učini revoluciju u našem narodnom ži- 
vom da stvori narodno jedinstvo u političkom pogledu, 
jedinstvo u odbrani zemlje prema vani, jedinstvo u 
sebi i prema narodu, puno vere u sebe, puno pove- 
renja i otpora za političke reperkusije u međunarodnim 
zapletajima i konačno puno otpora protiv svakoga zla 
koje nas bije u prirodnom pogledu. Taj narod za po- 
slednju godinu dana gledajući i prateći rad Vlade i ove 
Skupštine, vidtći da oni koji su pozvani da narod pred- 
vode tu politiku propuštaju, da ne rade, taj je narod 

g ubio veru i počeo je očijukati i počeo se vraćati na 
stari mentalitet ve rujući da će stari političari doći na 
kormilo. 

Nije onda čudo da su usled takvih pojava i ti 
stid političari faktički počeli verovati i stalnim držati, i 
o tome uveravati svoje pristaše, da je ovo stanje pre- 
lazilo da se vraćamo ranijim plemenskim i verskim par- 
tijama, da se vraćamo unutrašnjoj borbi, da se vraćamo 
razjedinjavanju, i konačno tako daleko otišli da tvrde, 
da je ova država pred unutrašnjim rasulom i da će 
biti plen naših vanjskih neprijatelja. Prirodno je što su 
naši ljudi, povlačeći konzekvence iz našeg ranijeg po 
litičkog života, dobijali takav utisak da se približujemo 
federaciji i razjedinjavanju i da su ti a atcri privukl 
za sobom veći broj pristaša. Jer u današnjem teškom 
vremenu kada nas sve privredne i političke i spoljne i 
unutrašnje prilike sile da se okupimo i da se zbijemo u 
guste redove, da sprovedemo one reforme koje su kadre 
da održe homogenost naše nacije i naše države, da su 
mase narodne morale doći do toga zaključka, ako je 
istina da se pc vraćaju stare plemenske i verske stranke 
da je nemoguće održati ovu državu u današnjem sklo- 
pu i da će doći do razjedinjavanja. Nije čudo da je 
ovako uverenje u narodu dovelo do opšte panike i po- 
litike nepoverenja. A vama je poznato, gospodo, i mi 
smo slušali o tome od velikih nacionalnih ekonoma, a 
to su i gospoda nacional-socijalisti imali prilike da utvrde: 
da je kriza privredna u Evropi i celome svetu počela 
ne iz privrednih razloga. Jer koji bi to razlozi bili? Ta 
užasna kriza nije došla ni iz pomanjkanja sirovina ni 
iz pomanjkanja robe nego zbog pomanjkanja poverenja 
jednoga naroda u druge, zbog onih užasnih trzavica i 
nesigurnosti, v(čite pretnje sa ratom i revolucijom, da 
je zbog toga u pitanju sigurnost pojedinih sistema po- 
litičko ekonomskih, da je u pitanju kapitalistički sistem 
uopšte i u pitanju sigurnost izvesnih država. Prirodno je i 
nije čudo da su takvi uzroci političke prirode delovali na 
sav veliki kapital, da se povuče iz prometa, da je ka- 
pital prestao da cirkuliše, iako je moderna tehnika do- 
vela do umnožavanja dobara it.d. Uzroci dakle tome 
nisu u pomanjkanju produkcije nego u pogrešci distri- 
bucije i cirkulacije.   I kada   su to   nacionalni   ekonomi 

utvrdili onda je svakome bilo jasno d^ se tu ne radi 
o privrednom problemu kao takom, niti se mogu ti 
problemi rešiti kakvim računskim operacijama nego da 
zlo treba lečiti odande odakle ono potiče. Jedan pame- 
tan lečnik najpre će ustanoviti dijagnozu bolesti i onda 
će gledati da uništi uzročnika te bolesti, onaj bakcil koji 
bolest donosi, a tražiti leka u budžetu ovim političkim 
bolestima do kojih smo mi našim radom doveli, to bi 
bilo deplasirano, i danas ni jedan stručnjak ma koliko 
bio, ništa ne može promeniti u budžetu bez sprovo- 
denja onih reforama i mera koje su potrebne, a to je 
smirenje naših političkih prilika, vraćanje vere svakog 
našeg državljanina u budućnost, u stabilnost ove dr- 
žave, i ako hoćete i u stabilnost ovoga režima, bez 
koje vere nećete prisiliti naše kapitaliste da izidu u pri- 
vredni život sa svoj m kapitalima jer nisu sigurni za 
slučaj kakvih nemira i drugih političkih trzavica za 
svoje kapitale. 

I prirodna posledica da će taj mali čovek, koji 
nema poverenja, da će se povući iz ekonomskog živo- 
ta, da će se rezervirati i otuda potiče ovakva pomet- 
nja u cirkulaciji dobara. 

1, gospodo, kad bi me danas pitali o tome šta da 
se radi, jer kritika koju smo do sada čuli, mi smo imali 
prilike i lanjske godine i tokom ove godine da čujemo 
kritiku vanredno uspelu političke prirode, ali treba dati 
jedan putokaz, treba dati jednu podlogu da se pode 
drugim pravcem. Ostajući na samoj kritici, na čisto ste- 
rilnoj kritici i podražavajući to stsuje i znači dozvoliti 
da nas to stanje pokopa i kao ljude i političare ili da mi 
zavladamo događajima izvesnim političkim radom koji 
će biti osnovan na onim potrebama narodnim, na onim 
načelima koje smo mi svi smatrali kad smo došli u 
ovu skupštinu da su neprikosnovena, kad bi me to pi- 
tali, ja bi odgovorio da je to još uvek moguće. Uz 
prkos toga uveren sam da smo kadri i da je moguće 
da izvršimo onaj preporod, koji je potreban našem na- 
rodu, koji je potreban radi stabilizacije zemlje i radi 
našeg održanja. Jer šta konačno naš narod od nas tra- 
ži? Naš narod koji je preko 80% seljački, ne traži čudo 
ne traži da mu donesemo zlatan lonac pun zlatnika, on 
ne traži ekonomsku probit, on vrlo dobro razume — 
kako sam govoreći sa seljacima dobro razumeo, da ga 
ta opšta ekonomska kriza bije i da se preko noći ne 
može pomoći. Ali on traži jedno, da mu damo garan- 
ciju da će biti siguran za svoju imovinu, da će njego- 
va budućnost biti osigurana od svih prepada i svih ne- 
mira, jer naš je seljak konzervativan elemenat i sreća 
je da je takav jer je to elemenat mira i reda. I jedna 
stalna i jaka vlada, sa jasno određenim programom, pod 
pravednim i nepristrasnim ličnostima, ako hoćete i jake 
ruke, ali vlada koja zna šta hoće unela bi veni u na- 
rodu nadu u bolju budućnost, a ako mora da trpi da 
trpimo svi zajedno. 

Današnja vlada nije toga učinila i naša Skupšiina 
toga nije učinila. Mi smo gotovo osim pojedinaca pre- 
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kinuli svaki kontakt sa narodom, mi mu nismo dali nikakvu 
nadu za budućnost i ako on ne treba ništa drugo nego 
utehu, da svi jednako mora da trpe, da ćemo prebro- 
diti tu krizu i da smo mi svi kao jedi o za održanje 
reda i mira za održanje jedne jake države i provadanje 
istinske jugoslovenske politike. Mi tome narodu trtba 
da damo ne fraze nego istinsko uverenje da su sva do- 
šaptavanja naših neprijatelja potpuno lažna i neistinita. 
On je u duševnoj jednoj dilemi, trzavici, on je u du- 
ševnoj borbi koja borba ostavlja mučan utisak i proiz- 
vada mučan utisak predosećajući strašnu katastrofu i 
kataklizmu koja će doći. 

U tome je naša duhovna kriza i naše skupštine i 
našeg naroda. 

Eto vidite, gospodo, to je pravi put. Mi treba 
sami sebi da damo ljude i da sami sebe preporodimo 
u toj veri. Mi imamo ideje, mi ne treba da tražimo ide- 
ju, sa kojom ćemo da dođemo u narod. Ali Vlada nije 
pokazale u svojoj politici i u sprovodenju zakona jedno 
a to je da je željna i da ima vere u sprovođenje šesto 
januarskog programa, da ima snage za to i da će bez 
obzira ići tim putem, dakle da ne ostavlja nikakvu 
sumnju u izvođenju svoga programa. I toliko dugo go- 
spodo, dokle god svaki pojedinac i svaki naš držav- 
ljanin ne oseti te ideje na svojim leđima i dokle god 
svaki neprijatelj ne uvidi da ne može ništa da uspe i 
dokle god Kraljevska Vlada i mi ne budemo imali 
snage da iskorenimo iz naroda ljude, koji mu kvare 
dušu, koji šire defetizam i koji nište veru u bolju bu- 
dućnost, mi nećemo rešiti naše nacionalno pitanje. Dokle 
tome narodu ne pružimo u našim drugim delovima, 
delovima, specijalno u hrvatskom delu, koji je zahvatila 
duševna kriza, dokle god mu ne pružimo stvarni dokaz 
da Kraljevska Vlada nije samo po frazi jugoslovenska 
nego d^ je i u istini jugoslovenska, da je ona Vlada 
jednakosti i ravnopravnosti, da ona u sprovodenju svo- 
je politike, sprovodi našu nacionalnu ideju i dokle g^d 
se bude moglo argumentisati sa strane opozicije na 
primer da Vlada drukčije govori a drukčije radi u 
praksi, — dotle gospodo, nećemo postići cilj i nećemo 
moći da postignemo smirenje u našoj državi, specijalno 
u hrvatskim krajevima. 

Gospodo, ja sam uveren da je ova Kraljevska 
Vlada kvoz ove svoje pogreške, kroz pomanjkanja 
kontakta sa narodom kroz pomanjkanje vere u sebe 
i homogenosti u sebi propustila mnogo. Ali sam go- 
spodo, isto tako uveren da jedna vlada jakih ljudi i 
ličnosti nepristrasnih i objektivnih, patriotska vlada 
kadra da reši ne samo naš ekonomski problem, koji se 
ovde u našoj državi kao i u drugim državama pojav- 
ljuje, nego i naše unutrašnje političke probleme, ako 
samo ima u sebi ljude, koji će kao jedan čovek, ho- 
mogeno imati iste poglede na političke prilike i život i 
imati volju, kuraži i Vere, da tu veru prenese i ovde 
u ovu Skupštinu i u narod, jer narod od nas očekuje 
u glavnom ono, čim vidimo da uspevaju u Italiji Mu- 
solini, u Nemačkoj Hitler,  zatim u Rusiji i u Austriji i 

u ćelom drugom svetu. Mi treba da izbacimo ličnosti, 
koji će u prvom redu verovati u sebe, pa posle tu veru 
preneti i na druge. To je gospodo, taj najteži problem 
i taj problem, ja sam uveren, ova Vlada nije mogla da 
reši, jer nije bila kadra za to. Isto tako sam uveren da 
u našoj Skupštini ima ljudi i da će i drugi ustavni 
faktor imati prilike da izabere bilo ovde, bilo po svojoj 
slobodnoj volji po ustavnim propisima, ljude koji će 
ono, što je propušteno, sprovesti i čim se to bude do- 
godil, ja sam uveren da će državni budžet izgledati 
drukčije nego što sad izgleda i da će privredne teška- 
će biti manje jer će onda nastati drukče i bolje prilike 
kod nas pa i ono potpuno pomanjkanje vere u bu- 
dućnost i pomanjkanje vere u sprovodenju šesto janu- 
arčkuga režima i jugoslovenskoga programa. 

Gospodo, zato što smatram da ni ova Narodna 
skupština sa svoje strane nije sposobna za to i da Kra- 
jevska Vlada u tome pogledu nije učinila sve ja ću iz 
načela, jer se ne slažem ^a takvim radom Kraljevske 
Vlade, glasati protiv, a pridržavam pravo da kod poje- 
dinih budžeta radi državnih potreba glasam za te po- 
jedine budžete. (Pljeskanje). 

Potpretscdnik   Dr,   Avdo    Hasanbegovic:   Reč 
ima g. Mita Dimitrijović. 

Mita Dimitrijević: Gospodo narodni poslanici, 
ja ću svoj govor svesti na jedno jedino pitanje a to 
je evocirati, prikazati strašan haos koji sve više i 
više vhda u svetu, haos, koji može biti sprema 
nama mnogo strasnije dane nego što se nama čini. 
A s druge strane da prikazem svu teškoću, svu ozbilj- 
nost zadatka naše zemlje, kako kroz taj opšti haos iz- 
vesti liniju normalizacije našega političkog i državnog 
života. Ako bi prilike bile mirne i blage, ličilo bi kao 
na jedan dan svetao, vedar i tih, kad čovek izgubi put 
i lakše ga nadje. Ali mi u ovoj strašnoj strahovitoj 
krizi, više nego krizi, u ovome strahovitom haosu, 
gospodo, moramo da tražimo put ne po vedrom danu 
nego kroz jedan strašan dan pun oluje, pun sumrač- 
noga, i zato naročito ističem da mi stojimo pred stra- 
hovito teškim zadatkom jer smo zakasnili da već do 
danas utvrdimo jednu odredjenu liniju i jedan zaista 
zdravi put, kojim ćemo se vratiti ka onom zdravom i 
normalnom životu odakle smo se udaljili. Da ii ćemo 
stići na vreroe, ili ćemo biti u sred puta iznenadjeni. 
To je, gospodo, veliko pitanje koje nije samo pitanje 
savesti Kraljevske vlade nego je pitanje i svesti nji- 
hove do koje su granice svesni da nema zastajkivanja, 
da nema čekanja nego treba svima silama raditi, sku- 
piti sve narodne energije i poći onim zdravim i nor- 
malnim putem na kojem još nismo ni došli do one 
etape koja nagoveštava smirenje duhova u našoj zemlji. 

Gospodo, zaista mi se nalazimo u sred haosa 
celokupnog sveta. Haos taj je svuda i kao da nema 
izlaza iz toga haosa. Godina 1932 pokazala je grdan 
neuspeh u svima pitanjima koja su potresala svet. Go- 
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ina 1932 nije resila ni jedan problem samo ih je šta 
više komplicirala, još jače zapetljala. Pitanje razoru- 
žanja, eto mi sada svedoci smo, izgleda da stoji pred 
neminovnim krahom. Diskusija o razoružanju postaje 
gospodo, besciljna. Možda već danas stojimo pred 
krahom svake akcije i svake pomisli na razoružanje u 
svetu. Doklegod ima hitlerovaca u Nemačkoj, fašista u 
Italiji, i doklt god je Društvo Naroda ovako neorgani- 
zovano, slabi su, gospodo, izgledi na razoružanje 
sveta. Naprotiv, vrše se tajna oružanja i podbadači na 
rat nikako ne miruju. Podbadači na rat ušli su u jednu 
strahovitu vrtoglavicu i nesvesno sprema se rat na sve 
strane. Francuski konstruktivni plan koji pretpostavila 
moralno razoružanje sveta, moralnog pre materijalnog 
k oji vezuje razoružanje za osiguranje bezbednosti, koj 
predvidja vojnu snagu koju treba staviti neposredno u 
službu  Društva Nareda, sav je taj   francuski   konstruki 
ivni plan u ovome haosu, pojačanom hitlerovskim txpo- 

zeom i zabludama revizionista ostao je na žalost, samo 
jedna uspomena na visoku i moralnu zamisao fran- 
cuske pacifističke politike čiji je danas, ne veliki poli- 
tičar nego zaista veliki apostol mira, posle Brijana, i 
još vatreniji i još izrazitiji bio Pol Bonkur. Opšti haos 
u svetu, gospodo, pojačava se svim i svačim i poja- 
čava se privrednim haosom na svima stranama. Ca- 
rinske reforme stvaraju visoke zidove u medjunarodnom 
prometu, pad cena, pasivni trgovinski bilansi, sve de- 
ficiti u budžetu, pad valute, fmansijski krahovi namro- 
gim stranama, privatni stečajevi na sve strane, nedo- 
statak običnog novca za dnevne životne potrebe, a uz 
sve to mi dobijamo još i drugi simptom a to je, da danas 
u svetu ne postoji nigde stabilnost parlamentarnog života 
gotovo nigde. Ni jedna demokratska država nije zadržala 
onu vladu koju je imala 1930 godine, kad je kriza ot- 
počela. Gospodo, sve se jedne za drugim menjaju. 
Amerika premišlja kako će da ishrani 12 miliona ne- 
zaposlenih svojih gradjana. Velika Britanija gubi vezu 
sa svojom tradioionalnom politikom i, kako reče Lujd 
Džotdž na jednome mestu, „zaključala je svoja prista- 
ništa i dala ključeve svojim dominijama"; zabravila je 
sve svoje rezerve i danas se i sama Velika Britanija 
nalazi u jednoj anemiji kakva se oseća i na drugim 
stranama, i svuda se čeka razredjenje ovoga haosa. 
I šta biva, gospodo, u ovom haosu? Priznaju se svr- 
šeni činovi; stvara se psihoza da je sve dopušteno i 
da se sve može. Dolazi Hitler za nemačkog kancelara 
i daje svoj pregram koji ni malo ne nagoveštava mir 
u svetu. Лко bi Hitler kao kancelar nemački ozbiljno 
pokušao da ostvari svoj program, a to je dn otkaže 
Versaljski ugovor, da povede agresivnu politiku Ne- 
mačke, da zauzme Dancing i poljski koridor, da sa 
starim zastavama vrati Hohenzollerne na presto, da 
oživi i ојгса nemački duh iz 1914 godine, — onda mo- 
žete zamisliti sa kakvim perspektivama, kakvim poli- 
tičkim manifestacijama i simptomima možemo očekivati 
sutrašnjicu Evrope. Dali će Hitler  uspeti ili   ne,   to  je 

vrlo važno. Važno je šta će biti od svega toga, ako 
se u komoleksu svih raznih manifestacija rušenja mira, 
mi r.adiemo na putu nedovršene linije traženja nor- 
malnog kulturnog i političkog državnog života. 

Gospodo, ja se neću zadržavati na ono što smo 
bili svedoci pre nekoga vremena, a to je, da Italija — 
to već rije naše sumnjičenje, to je jedan fakat — 
da ona npprestaje da podbada revizionistički pokret, i 
ne samo da ga podbada, uego da mu daje oružje i da 
ga sivara. I kad vidimo to, ne mi, nego drugi to utvr- 
đuju faktima, da Italiia oruža, kako oni sami kažu,svoju 
vazdnu Mađarsku, kad vidimo sve to, mi ćemo kon- 
statovati da se zaista oko naših granica sprema u sred 
ovoga haosa još i jedna veoma opasna manifestacija: 
rušenje mira, mira na našim granicama. 

Gospodo, mi smo pre nekoliko dana imali prilike 
da čujemo taj napon   mađarske   revizonističke politike. 
Gospodo, neka nam je dopušteno da se malo o   tome 
i romisli, i ja bih hteo da ove reči   dipru   i   do   same 
Mađarske, i da se zapitamo šta misli   Mađarska   postići 
sa revizjom. Govorimo čisto akademski,   čisto na bazi 
logike. I velim: Zar heći Mađarska svoje   stare   grani- 
ce? Svi, gospodo, znamo, a još bolje to znaju   Mađari 
u Pešti, da u tim   starim   granicama   Mađari   su bili u 
manjini. Mađara je bilo svoga oko 450/o a više od 50% 
bilo je nemadara, t. j. Srba, Rumuna, Slovaka, Nemaca 
i drug h. Zar se može braniti težnja za revizijom, prema 
ovakvim uslovima i kad Mađari za cilj  imaju da se od 
sada oslobođenih naroda opet   u   granicama   Mađarske 
stvore potlačene i nezadovoljne narodnosti.   To je logi- 
ka, koju bi trebalo da imaju u samoj   Pešti  više nego 
na drugoj strani. Može 11 se takva težnja   za   revizijom 
braniti i sa demokratskog i sa humanog gledišta, a na- 
ročito sa gledišta mira, a   najmanje   sme   li jedna   do- 
juč; naša saveznica da brani tako, neosnovano, nehumano 
i nedemokratsko gledište o reviziji i težnji za revizijom u 
Mađarskoj? Zar nije mnogo korisnije i   praktičnije, do- 
vikujemo mi Mađarima zar nije korisnije i   za   Mađare 
da u mesto neosnovane revizije   na granicuma   svojim 
prema susedima stvore jednu   prijateljsku   atmosferu, u 
kojoj bi se pokazale granice tako   reći   nevidljive.   U 
takvoj atmosferi stvorila bi   se solidarnost ekonomska i 
svaka druga i razvila bi   se   obostrana   rasna   pomirlji- 
vost s jedne i s druge strane, u mesto rasne nepomir- 
ljivosti podbadane od strane Italije. 

Gospodo, ako Italija traži i podstiče revizija, onda 
neka Italija pomisli kakvi bi rezultati cd revizije bili i 
na njenoj granici, šta bi od nje bilo u Tirolu, šta bi 
imali da isgube u Dodekanezu, šta bi imali da traže 
Arabljani, šta turci, a šta mi u Istri. 

Ja. gospodo, pri svemu tome verujem da u isto- 
riji pobeđuje ipak jedna etika, i da u istoriji jedna za- 
bluda i avanture dobija svoju kaznu, ali bilo mnoga i 
mnoga avantura i zabluda koje su uginule ц samoj 
nelogičnosti svoje sopstvene postavke. Ja mislim da će 
ideja i težnja revizije uginuti   u   samoj   nelogičnosti na 
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kojoj se zasniva. Pošto je Mađarska naš najbliži sused, 
moram se još koji trenutak zadržati na ono što je nedavno 
g. Betlen, taj dugogodišnji ministar inostranih poslova 
i pretsednik njihove vlade, moram se zadržati na onome 
što je nedavno govorio, i moram otvoreno ovde izjaviti 
da me čudi shvaćanje gospodina Bedema, ono shva- 
tanje koje je izložio u Berlinu i to u Berlinu u onome 
momentu Hitlerovske psihoze, gde je prikazao Mađar- 
sku kao neko usamljeno ostrvo u moru slovenskom, i 
to kao ostrvo koje ima da brani zapad od nadiranja 
slovenskog, gde je prikazao Mađarsku kao jednu 
zemlju koja će sprečiti spajanje Jugoslovena i Slovena. 

Mi, gospodo, jugosloveni i svi ostali sloveni ni- 
kada nismo shvatili Mađarsku ni po geografskom po- 
ložaju ni po ulozi njenoj, kao most za germansko pro- 
diranje na istok. Mi, koji smo živeli u politici pre rata, mi 
smo, gospodo, naročito isticali, odvajali smo, težili smo 
da odvajamo od „Drang nali osten", da odvojimo do- 
nekle Mađarsku, verujući da je i njen interes donekle 
time povreden. Šta više kod mudrih naših političara 
preoviadavala je misao da smo mi sa Mađarskom iz- 
vanredio značajan bedem protivu germanskoga „Drang 
nali osten". Imali smo osećaj uvek, da su Mađari i po 
svojim osećajima i po prošlosti svojoj bliži nama nego 
Germanima, pa smo verovali da smo i mi njima isto 
tako bliži nego što su im Germani. Naglašavam naročito, 
hoću da iskažem da je to velika zabluda sa strane današ- 
njth vlastodržaca Mađarske ako skrenu sa tradicionalnog 
zajedničkog puta saradnje koji treba da bude između 
naše zemlje. Ali, gospodo, ja mislim da u ovom mo- 
mentu psihoze teško se mogu dozvati istini i teško se 
mogu dozvati i samo onoj zdravoj logici i interesu 
koji ima svaki narod za svoj sopstveni interes. Ipak, 
gospodo, mi verujemo i hoćemo da verujemo u mir. 
Mi smo imali pravo, rekao je Erio koji je verovao u 
mir, mi smo imali pravo da ostanemo na Rajni do 1935 
godine. Mi smo imali pravo i nema sumnje da smo za- 
držali to pravo, danas ne bi imali nikakvih briga. Me- 
đutim, mi smo učinili za Nemsću ono što je ona odbila da 
učini za Francusku u 1871 godini. Mi smo povukli dobro- 
voljno svoje vojnike i smanjili smo ratnu oštetu Ne- 
mačkoj u toliKoj meri da od 37 anuiteta tražimo samo 
dva. Ko dakle može sporiti plemenitost tih francuskih 
mera, ko može sporiti volju z i mir. Međutim, mir nije 
ni malo napravljen. Sad su u Nemačkoj pokrenut 
drugi problemi, problem poljskog koridora, problem 
naoružanja Nemačke i, gospodo, mi na ovom mestu 
spremajući našu zdravu snagu i žureći se dovikujemo 
vladi: ne gubite vrline, normalizacija traži normalne 
puteve i tome se ne ide tako Iako. Ima dva puta ko- 
jima se dolazi do normalizacije; zdrava evolucija ili se 
dolazi krahom. Dolazak normalne evolucije naša je 
želja. Ali ako se nastavi ovako slabjenje energija, ako 
se nastavi uz zastajkivanje jedan slab hod, nemojmo 
se začuditi ako se do normalizacije dođe krahom jedne 
politike koja nije znala da nadu put ka normalnom životu. 

Gospodo, ja ovoga trenutka mogu da kažem, da 
su svi plemeniti pokreti koji su bili počevši od Bnjana, 
svi redom, da su oni izgubili svoj cilj i da danas od 
svega toga ostaje samo uspomena na jednu moralnu 
težnju. Gospodo, ideja unije evropske, ona je vec sada 
jedna uspomena. Ima ideja koje idu ka poboljšanju od- 
nosa i one su sve već više i više kraju. Gospodo, mi 
moramo da se dovoljno zamislimo da pored onih te- 
škoća, koje sam spomenuo ima i teškoća čisto privred- 
nih u našoj zemlji. I te privredne teškoće isto tako imaju 
ofanzivni karakter, jer se i na privrednom polju stvara 
jedan blok protiv naše zemlje. Nesreća je za našu zemlju 
što političke organizacije ne poklapaju se sa privrednim. 
Mi smo upućeni na Italiju na susedske odnose. Među- 
tim, političke organizacije smetaju tome. Mi se, gospodo, 
nalazimo na jednome putu gde mora da se nade zdrava 
normalizacija, normalizacioni put ka normalnom životu 
moia da ima svoje etape. Jedan jedini put mora da ima 
svoju etapu ka vraćanju ka normalizaciji, a te je put 
ka slobodnoj štampi sa narodnom kontrolom. Vi se va- 
rate, gospodo, ako mislite da možete i jedan korak u- 
činiti ka normalizaciji zemlje ako prethodno ne date 
slobodnu štampu u najširem smislu (Buran aplauz) a iz 
koje će se degažirati zdrav program, i — za koga će 
tek nastupiti previranje zdravih misli a iza kojih može 
tek da dođe do samih izbora. Gospodo, uzalud mi pra- 
vimo izborni zakon i uzalud činimo sve pokušaje koje 
sa gledišta čisto zakonodavnog izgledaju kao da je po- 
micanje ka tom normalnom životu. Prvi uslov za to je 
zakon o slobodnoj štampi i zdrava kontrola narodnih 
manjina. Gospodo, mi možemo ovoga trenutka da se 
zapitamo još kojim putem da pođemo ka normalizaciji. 
Gospodo, mi smo nedavno imali tu prilike da aklama- 
cijom primimo sporazum o Maloj Antanti i imali smo 
prilike da tom prilikom ukažemo na sav značaj Mjle 
Antante. Gospodo, Mala Antanta nije samo faktor za 
spoljnu politiku nego je ona značajna i za unutrašnju 
politiku. Gospodo, mi moramo Malu Antantu prenesenu 
i shvaćenu u unutrašnjoj politici da razradimo, i da kao 
što Mala Antanta uzima kao cilj stvaranje integriteta 
svih triju država, ako mi istu ideju prenesemo na unu- 
trašnju politiku i ne dođemo do integriteta narodnih 
snaga, nećemo zadovoljiti onaj veliki istorijski značaj 
koji ima Mala Antanta, niti ćemo u Maloj Antanti naći 
one koristi koje ona daje, i prenosimo ideju Male An- 
tante u našu unutrašnju politiku, tražimo puta za inte- 
gritet naše narodne snage. Gospodo, ja ovde otvoreno 
kažem: ne stvara se integritet narodne snage, ako mi 
produžavamo tu sa raznim progonima i ako to činimo 
raznim internacijama i raznim suđenjima, koja više ma- 
nje ne idu u dubinu same suštine stvari. Gospodo, mi 
moramo otvoreno ovde reći da ovo što se sada dešava 
internacija ovoga, internacija onoga, to gospodo nije 
nikakvo rešenje, internacija nije rešenje za smirivanje 
duhova. Internacija ne daje rezultate. Čak šta više ko- 
liko je sistem internacije nemoguć, dokaz je ovo što se 
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pristupa suđenju. Gospodo, naš svet ne razume inter- 
naciju, ali naš svet razume sud. Jedan sud koji tačno 
sve ispita, taj sud će moći doneti jedno rešenje, k^je 
će biti potpuno odgovarajuće onoj visini koju treba sud 
da ima. Internacija nije ni u koliko smanjila niti ubla- 
žila pitanje problema, nego na protiv internacija i za- 
tvori a često puta i neosnovana suđenja su još više 
razdraž le mase, a ja mogu da kažem da je bio jedan 
proces, koji se polako slvarao medu Hrvatima, proces 
jasan i određen i tu se sa izvesne strane tražila jača 
aktivnost, pa je čak i prekorevan Dr. Maček za svoju 
slabu aktivnost. Gospodo, mi na ovaj način presecamo 
taj proces i umesto mirnog smirivanja, mi ga još više 
razdražujemo i dovodimo ga, do stanja da se ne može 
tako zatvorenih očiju raditi i govoriti. Kada bi naša 
vlada bila Hitlerovska vlada, kada bi imala onu većinu 
naroda uza se, ona bi možda sa više razloga i sa više 
snage me gla da radi (Žagor). 

Gospodo, u težnji ka traženju normalnog puta, 
ka smirivanju duhova, nemojmo zaboraviti izvesne is- 
torijske činjenice. Neka se to zna s jedne i druge strane. 
Istorijske činjenice u danom momentu zahvate narod, ali 
istorijske činjenice, kad prode jedno izvesno vreme la- 
ko se i zaborave. Ja ću u kratkom pregledu prikazati 
te istorijske činjenice počevši sa 15 julom (po starom 
kalendaru) 1914 god. Rat koji je Austrija objavila Sr- 
biji, Srbija je smatrala kao čislo odbrambeni rat svoj. 
„Srbi, branite svom snagom svoje ognjišle i srpsko 
pleme." Glasio je proglas upućen srpskom narodu 16 
jula 1914 god. od strane Prestolonaslednika Aleksandra. 
Kad se iz srpsko-austrijskog rata izlegao svetski rat, 
koji se mogao svršiti izmenom karte Evrope, srpska 
vlada na čelu sa pok. Pašićem obeležila je ratne ciljeve 
naše borbe. 24 novembra 1914 god. vlada izlazi sa iz- 
javom, da je naš rat sa Austrijom postao borba za 
oslobođenje i ujedinjenje naše neoslobođene braće Srb1, 
Hrvata i Slovenaca. 

Maja 1915 god. u Londonu pod pretsedništvom 
dr. Trumbića stvara se Jugoslovenski odbor, koji en- 
gleskoj i francuskoj vladi upućuje memoar u kome se 
tvrdi, da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan isti jugoslo- 
venski narod, koji je kroz ćelu svoju istoriju težio, da 
svoje narodno jedinstvo kruniše političkim jedinstvom 
stvarajući jedinstvenu  svoju državu. 

7 jula srpska vlada i Jugoslovenski odbor potpi- 
suju Krfsku deklaraciju, u kojoj se kaže: ,,da je jedini 
i neotstupni zahtev Srba, Hrvata i Slovenca, da po 
načelu slobodnog opredeljenja naroda budu potpuno 
oslobođeni svakog tuđinskog ropstva i ujedinjeni u je- 
dnoj slobodnoj nacionalnoj nezavisnoj državi. 

Pred ptvim znacima sloma austro-ugarskog, 6 ok- 
tobra 1918 stvara se u Zagrebu Narodno Veće, u ko- 
me su zastupljene bile sve političke stranke i sve na- 
rodne organizacije austro ugarskih Jugoslovena. Ono je 
sebe proglasilo za političko prefstavništvo toga naroda. 
Pretsednik toga Veća bio je dr. Anton Korošec. 

29 oktobra 1918 god. Narodno Vtće proglašava 
ujedinjenje celokupnog našeg naroda, Srba, Hrvata i 
Slovenaca bez obzira na ma koje pokrajinske i državne 
granice, u jednu jedinstvenu potpuno suverenu državu. 
Ovaj proglas znatno se razlikovao od proglasa, koji je 
Jugoslovenski klub dao maja 1917 god. na carevin- 
skom veću u Beču Tamo se govorilo o ujedinjenju 
Jugoslovena pod žezlom Austro-Ugarske monarhije. Sa 
stvaranjem Narodnog Veća prestaje rad Hrvatskog Sa- 
bora, koji daje izjavu di priznaje Narodno Veće Srba, 
Hrvata i Slovenaca vrhovnu vlast. 

Narodno veće istoga dana 29 oktobra obratilo se 
vojsci kao vrhovna vlast novo osnovane države Srba, 
Hrvata i Slovenaca i zapovednici hrvatskih trupa sta- 
vili su se odmah na raspoloženje  narodnom veću. 

27 novembra izaslanici Narodnog veća dolaze u 
Beograd i 1 decembra saopštavaju Prestolonasledniku 
Aleksandru odluku Narodnog veća od 24 novembra da 
Austro-Ugarski Jugosloveni žele i hoće da se ujedine 
sa Srbijom, Crnom Gorom u jedinstvenu narodnu drža- 
vu, koja bi obuhvatila sav neprekinuti etnografski teri- 
torij južnih Slovena. 

U svome otpozdravu Prestolonaslednik je u ime 
Kralja Petra naglasio ujedinjenje Srbije sa zemljama 
nezavisne države Slovenaca Hrvata i Srba u jedinstveno 
Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. 

20 decembra obrazovana je Vlada države Srba, 
Hrvata i Slovenaca pod pretsedništvom Stojana Protića 
sa prestavnicima svih važnijih političkih stranaka kako 
z Srbije tako iz Austre Ugarske Jugoslavije. 

1 marta 1919 godine sastaje se privremeno Naro- 
dno Pretstavništvo sa 296 članova. 

Međunarodno gledište: država SHS nije nova nego 
stara država. Sa gledište međunarodnog prava država. 
SHS ne pristavlja nov pravni subjekat, već je to stara 
Kraljevina Srbija, sa celim svojim sistemom međuna- 
rodnih ugovora. 

Država SHS nije ugovorima o miru stvorena sa- 
svim   iznova,   kao na primer   Poljska   i   Čehoslovačka. 

Država SHS postala je ujedinjenjem Kraljevine 
Srbije i austro-ugarskih Jugoslovena. 

Kraljevina Srbija postojala je i pre ugovora o miru 
Savezničke države nisu htele fakat našeg narodnog ujedi- 
njenja obeležiti u ugovorima nijednom rečju kao ništenje 
stare srpske i stvaranje nove SHS. Ujedinjenje Kraljevi- 
ne Srbije i austro-ugarskih Jugoslovena nije bilo ujedinje- 
nje dveju država, nego je priznato borbenoj i ratnoj Srbiji 
njeno pravo stečeno u ratu, ono ujedinjenje sa ostalima, 
koje je na ovoj osnovi, kao što smo do sada videli, 
bilo potpuno izraženo u punoj saglasnosti sa narodom. 

Po našem narodnom ujedinjenju govori se samo 
o uvodu ugovora pa i tu ne govori se kao o stvaranju 
jedne nove države nego kao u aktu, koji sile saveznim 
udruženjem bez ikakvog daljeg karakterisanja uzimaju 
na  znanje. 
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Ujedinjenje Kraljevine Srbije i austro-ugarskih Ju- 
goslovena nije bilo ujedinjenje dveju država. Jer ako 
je Kraljevina Srbija bila država, austro-ugarski Jugoslo- 
sloveni nisu bili država nego otcepljene teritorije stare 
austro-ugarske monarhije. Istina pre svoga ujedinjenja 
sa Srbijom Jugosloveni su pokušali da se organizuju 
ikao država, učinili su korake kod saveznika da budu 
priznati kao država. Ti pokušaji ostali su bezuspešni. 
Strane sile nisu priznale Austro-ugarsku Jugoslaviju kao 
državu. U trenutku našeg narodnog ujedinjenja Srbija 
je imala a Jugoslavija Austro-Ugarska nije imala pri- 
znatu međunarodnu ličnost. 

Sa gledišta međunarodnog prava naše narodno 
ujedinjenje nije pretstavljalo spoj otcepljenili teritorija 
bez priznate međunarodne pravne ličnosti sa jednom 
već postojećom državom. 

Gospodo, kad uzmemo u obzir sve ovo, mi  smo 
mali prilike  da proštudirtmo   nekoliko   nacrta ustava i 
od sviju nacrta Ustava,   gospodo, mi vidimo jedno: da 

ustavi, koji  su bili na bazi federalističkoj,   da i ti fe- 
deralistički ustavi, nisu imali 2a princip istorijske granice. 

Gospodo, na ovoj osnovi stvaranja naše države 
u punoj svesti da federalizam   niti je bio u osnovi pri 

stvaranju države, da federalizam nije bio nikada u osno- 
vi sa ovakvim granicama, moram naročito istaći, da 
sadašnje traženje kroz federalističku osnovu može samo 
da bude vraćanje ka onim zabludama koje smo 
već imali. 

Mi, danas, gospodo,   stojimo pred skorim objav- 
ljivanjem zakona o banovinama. 

I pred zakonom o banovinama moram kazati ovo: 
Trudimo se, da kroz zakon o banovinama spro- 

vedemo onu samoupravnu ideju, koja će dati moguć- 
nost za administrativnu zdravu upravu. {Dr. Kostič: 
Opštinski zakon, ne treba bolje!) 1 trudimo se, da damo 
ovu samoupravnu osnovu, bez koje ne može narod da 
se razvija zdravo! Nemojmo verovati, ako donesemo 
zakon nedovoljno slobodan, ako donesemo zakon sa 
mnogim i mnogim ograničenjima, nemojmo misliti, 
gospodo, da smo time doneli jedan zakoni Mi smo 
samo izgubili vreme, i još nešto: stvorili smo jednu za- 
bludu više! Dajmo zakone potpune slobode i trudimo 
se još nešto: da od svih metoda, koje smo do sada 
probali, probajmo još jednu metodu, koju nismo ispro- 
bali, a to je — slobodna štampa i potpuno slobodni 
izbori. (Aplauz i uzvici: Tako je! Živeo)! 
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има иароднн послашк r. др. Живан Лукић. 

Др. Живан Лукић: Господо народнн посла- 
ници, знамо шта значи гласати буџет једној Владн- 
Гласати буџет једној    Влади значи   гласати зз љену 

политику; значи признати, да ово што je КраЛ;>евска 
нлада до сада радила, да je било добро и веровати, 
да he ona и у будуће да радн добро. Како ja сма- 
трлм, да je Краљевска влада могла да ради много 
боље и како не верујем, да iie бити боље, него до 
садз, ja hy гласати против овог буџета и xohy да 
образложнм то своје гласање. 

Господо посланици, у данатљој Владн има 
чланова, са којима бисмо могли да се сложимо, чији 
рад одобраиамо, али како су они овахо заједпо и 
како неће да промене друштио и да се одвоје, ми 
ћемо гласати протип свих. (Граја, смех и питаља од 
стране посланика, иарочито др. Костића: Који су 
то чланови Владе? Треба да их знамо! Кажите! 
Потпретседник др. Хдсанбеговић звони.) 
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Немојте да будеге тако љубопитљиви! Казаћу 
ja све! Кад се разговара са поједнним члановима 
кабинета . . . {ир. Kociuuh упада: Сви су позитивии! 
— Смех), човек може да одобри оно, што они го- 
воре и мнсле. Међутим кад раде као целииа, кад 
раде као влада, онда изгледа, да je та влада посве 
немоћна и да ради нешто, са чиме се поједнни чла- 
нови не слажу. (Жагор и смех. — др. Никола Ни- 
кпћ добацује: Нека цају оставке!) 

Ja у Влади нарочиго ценим one чланове, који 
су иа овом бескомпромиспом југословенском терену, 
који раде опако, како смо се договорилн, који раде 
онако, како смо казали да ћемо радити, кад смо 
потписивзли проглас странке. Ja не могу да идем 
са онима који ne раде тако и не могу с тога да 
гласам буџет, који ми они овде прул^ају. (Узвици: 
Који су то?) Ви се ваљда знате из великог клуба 
којн су то. Ma немамо ни једног из нашег малог 
клуба. Свп су они код вас. 

Господо, менн члапови Владе изгледају као 
л^уди који дођу у позориште, сваки заузме no је- 
дно нумерисано место, a нико никога не познаје 
гледају претставу и кад се претстава сврши, снаки 
оде својој кући. Влада треба да има иницијативу 
Међутнм ona гледа само шта се ради, прати рад 
опозиције на улици, брине шта ona ради, a никако 
не брине o томе шта ona као Влада тр?ба да ради. 
Дакле, господо, кад je Влада тако обичаи посма- 
трач и кад je она без ииицијативе, разуме се, да ja 
онда тој Влади не могу да гласам буџет. 

Господо, ова Влада je нрло ретко сазивала 
седнице Народпе скупштнне. Ви зиате колико вре- 
мена прође док се седиице сазову и када се сазову 
дође један закон, који се обично огласи као хитан 
и као такав иа брзу руку сврши, тако да ми, на- 
родни посланици, не можемо озбиљно, колико je 
потребио, да ra проучимо. Ми за те законе 
оглашене као хитне немамо пи времена да говоримо, 
јер no Пословнику зпамо шта je један хитан закон. 
И кад нас једакпут позову да радимо, као овом 
приликом, опда траже да радимо до четири сата 
ујутру. 

Господо, 1!оред тога што Влада није сазивала 
скупштинске седнице, ja замерам члановима странке 
Ј.Р.С.Д. који су Мннистри, што до сада нису ство- 
рили оргапизацију, управо што су je стварали само 
na папиру, a у својим срезовима нису радили пишга. 
Дешавало се то да су поједини чланови Владе од- 
лазили у госте, у друге крајеве, и тамо држали 
зборове, a тсод своје куће међутим нису пишта ра- 
дили. Шга значи то? Мипистри не држе зборове у 
својим крајевима n бааовинама и изборним местима, 
него иду у госте и држе зборове у другим бапо- 
випама?! 

Господо, за овај предлог буџета ne могу да 
гласам и због тога што се и ова Влада, попуг оних 

Влада које смо већ нмали npe 6 јануара 1929 го- 
дине, брипула само за чисто политичке закопе, алн 
не и за привредне законе. Ona нам je донелз поли- 
тичке закопе које смо ми овде изгласзли као: закоп 
o општииама, изборпи закоп, закон o удружењима, 
збору и договору, a ви знате да ти чисто политички 
закопи пису онаквн какви треба да буду и да од- 
говарају данашњем добу. To су закопи јако реак- 
ционарни, јер паљда нећемо казати да уз демокра- 
тнју иде и јавно гласање. 

Дакле и ти закони су реакционарни, и Влада 
не би са њима могла да се похвали. Кад су Срби- 
јапци чули како су изгласапи ови закопи они су 
сматрали као да je неко дирнуо у њихово стечено 
право. Нико пије могао ни да замисли, да he да се 
понова вратн доба реакције, да he да буде попоиа 
јавно гласан^е, и да he овакви закони битн изгла- 
сани. Томе се наш свет никада није надао. (Дуишп 
Жипо/ииопик: Јавним гласањем се челиче карактери, 
те да се више не лажемо. Жагор). 

Господо, требало je до сад?, a имали смо досга 
премена, за које нисмо сазивани, да изгласамо и за- 
кон o баповипским самоуправама. Тако исто требало 
je изгласати и закон o слободпој штампи, a како ja 
мислим o слободпој штампи, ja сам казао у свом 
последњем говору. {Душан Живо/иновик: И то he 
полако доћи на ред). 

Замислите, господо, ако ова Влада оде одмах 
после буџета, чиме би ona могла да се похвали? 
Једина хвала коју би ona могла да има, то би био 
закон o заштити земљорадника, али и тај закон ски- 
нут je ca дневног реда. (Дуишп ИтвоЈииопић: Вашом 
кривииом, и вашим сзботира11>ем). Господо, ви знате 
колико je народ био жељап да добије тај закон. Ja 
истипз пнсам био у одбору, али су у њему били 
наши другови, и видели смо, колико су иптензивап 
рад употребили, да само raj закон што npe дође na 
дпевни ред у Народну скупштипу. Међутим, кад je 
био стављен на дневпи ред, on je на један невидљив 
начии ишчезао. Ja сам се као и сви ви изпенадио, 
кад смо видели, да je једног данз стављено na дпев- 
ни пед Народпе скупштине: Утврђивање дпевног ре- 
да, a међутим тај закон који je био стављеп Beh na 
дневпи ред, скинут je. 

Има још нешто, господо, кад смо seli код тога 
закона, има једпа ствар која je за осуду. Неки паши 
друговн пародпи посланици из великог клуба, кад je 
бно 19 децембар прошле године т. ј. један дап upe 
истека рока сгаром закопу o земљорадпичким дуго- 
вима, одвојили су се били код чл. 2 тога Закона, 
исто тако као и наши другови из малог клуба. Omi 
су говорили против тога члана зајсдно са намз. Ме- 
ђутим, кад je дошло да се гласа, ти наши другови 
напустили су седпицу Народне скупштине, и нису 
гласали протнв закоиа. Значи, да су та господа ro- 
ворила против, само ради новина и ради својих би- 
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рача, Они су показали да се боре за земљорадничка 
права, али кад je дошло да се гласа, опи су напу- 
стили скупштшску салу, сви ивузимајући г. Мило- 
вана Лазаревића, ко1и je говорио против тога закона 
и који je гласго против њега. Ja подвлачим овакво 
похвално држање г. Лазаревнћа. Дакле, ако je тој 
господи било незгодно да гласају против тога за- 
кона, онда нису требали ни да говоре противу њега, 
a кад су Btii говорили противу ibera, они су треба- 
ли да буду доследни na и да гласају против. Тре- 
hera нема, господо. Било je ту два наша друга no 
занимаи.у земљорадпика, који се убнше доказујући, 
да они боље штите земљорадпика, него ми што но- 
симо капуте. (Глас: Који су то?) To знате ви добро. 
Па су после јуначки побегли са гласања. (Један 
глас: Ha кога мислиш?) Па ви то знате! Баш се де- 
сило, да су то били стари послапици, посланици који 
су више година бирапи. A ми који смо нови, мн смо 
гласали онако, како смо говзрили. Господо, ако чо- 
век постане такав кад ra неколнко пуга нзаберу за 
погланика онда да Бог да, да више никада не до- 
ђемо у овај Дом ми који смо сада први пут иза- 
брани. Јер, господо, не може се у једно исто време 
служити и Богу и ђаволу,   него једном нли другом. 

Закон тај, o раздужењу земљорадника, потребан 
je нашем нарзду. Ja не знам, за све друге крајеве 
тачно како стоји тако, као што знам за србијапске 
крајеве. Taj закон јако je потребан нашем земљо- 
раднику, јер код нас je банкарство било узело једап 
пут, који не би трсбало да узме. Ja, господо, против 
банкарства, као установе, разуме се, немам ништз 
прогив. Баккарство je потреба. Али, господо, бан- 
карство не сме да се претвори у зеленаштво. Бан- 
карство мора да се креће, кад je реч o његовој за- 
ради, у границама да оно не уиишти привредннка. 
Банкар треба да живи од земљорадника, икдустри- 
јалца, тргоаца, занатлије, алн ne сме, да тражи то- 
лику зараду, толику камату, да њега уништи, јер 
опда више није банкар, него je зелепаш. Међутим, 
господо, ми знамо, да je било оних који нису то pa- 
дили и њима част, али ми знамо, дз je било таквих 
бапкара no унутрашњости, који су наплаћизали 40"!,, 
камате. To никада привредник није у сгању да под- 
несе. litMa посла који може да се ради, na да се 
заради толико, да се покрије режија, да живи onaj 
који ради и да плати камату  40% 

Али, господо, било je поред тих 40% и тежих 
ствари. Дешавало се да једап, коме je потребан 
кредит, оде и тражи од бапке, a она му каже, да 
банка пема, али да пма приватно тај и тај госпо- 
днн, члак управног одбора те банке и онда му on 
даје припатно као из свога џепа и даје му пошто 
се погодепо60%)70%)80%до 100% и више. Има и 
горе. Ја_ сам имао неколико таквих случајева, бра- 
нио сам л^уде na суду, који су одговарали за фал- 
сификат, и то се радило овако, Бапка  nelie да му 

да кредит друкчије, него да фалсификује једпога 
од пмућпих л>уди обично из свога места. И сада 
onaj песретнпк, ту, у присуству чланова управпог 
одбора те бачке, фалсификује једног нмућпог су- 
rpaijannna и плаћа дотле ту меницу докле може, a 
кад више пема шта да прода и да платп, у хапсе ra 
за фалсификат и отерају na робију. 

Да вас пише, господо, ne замарам тим пита- 
њем, само сам хтео пагласитн, да je нама тај закон 
потребан што npe и да народ од Народне скупшти- 
не н од Владе очекује, да се тај закон донесе што 
npe. Не варајмо се, господо, ona статистика при- 
купљена у Мипистарству пол.опривреде o заду- 
жеп.у сељака пије тачпа. Има пуно ших, који се 
пнсу пријавнли, којн су се устручавали, да се при- 
јаве. Обичпо то сељаци мотивишу озим: Имам да 
жепим сина и срамота je, да мој будући пријатељ 
чује, како сам много дужап, или други каже: имам 
да удајем кћер и шта lie joj рећи мој будуНн npn- 
јатељ, кад чује да сам  дужап. 

Били су све тако слични разлози, јер се паш 
народ стиди да je дужан н то прикрива. Лакле, го- 
сподо, стање je много теже пего што изглеца и 
пего niTO гласе статистпчкн податци, Наш парод je 
пла11ао толике камате и платио je толнко да кад 
би се пзрачупало видело би се да он више nnje 
дужап. Ha шега тако нсирпл>е110г наншло je ово те- 
шко време и велики пад цепа земал,ских продука- 
та и осталог што земл.орадпнк има да прода. Го- 
сподо, једап од главних задатака владе n Народне 
скупштнпе био je, да се тај закоп изгласа a ne да 
се скипе са дневпог реда. И то je грех за који сно- 
си одговоркост Влада. 

Господо, Крал.евска влада je требала да из- 
ради један привреднп и фипапсијскн програм. Са 
таквпм једним програмом ona je требала да почпе 
свој рад и ja мислим да нпкад ппједна Влада пеће 
имати бољу Скупштиву која ne да прнма њене 
предлоге него што je ова наша Скупштипа. Овде 
има толико добронамерних људи који желе да 
ствари иду како ваља, да je само требало да бу- 
де једног смишљеног плана, na бп се пндело какви 
би били резултати. 

Господо, Г. Мипистар фипансија јуче je казао 
да треба питап.а проучити, простудпратп; та пи- 
тања нису лака и томе сличпо. Па, господо, na за- 
то je ол, Мипнстар фипансија, зато je on и дошао 
na то место као стручљак, ne као народни посла- 
ник и сепатор, иего je дошао, кажу, no томе ocno- 
ву што je стручњак. Па, господо, то je други бу- 
џет којп па.м onaj Г. Миппстар фнпапсија подпоси, 
и мислпм да je имао времена да тај плап спреми, 
осим ако мислн да пам подпе.се још и треНи н че- 
тврти буџет, na тек опда да ra спреми, алн шта he 
бити ако не дочека да рам и треИи буџет подиесе? 
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Онда зиачи on je прошао незапажен,   не   оставља- 
јући за собом никакиог дубоког трага. 

Господо, ja сматрам да je требало да се пође 
тим путем: прио, упутити наше фииа^сије тако да 
уиутра у нашој земљи средимо прилике, да народ 
извучемо из оие тешке психозе у којој се он 
данас налазн. Наш сел.ак стално мисли, шапуће и 
нада се да he једиога дана доИн егзекуција, да he 
једнога дана остати без земл)е н без кућице 
над главом. Од тога je требало наш народ ослобо- 
дити. Наши пријатељи у иностранству којима ми 
дугујемо нека нгс причекају, јер je важно то да ми 
имамо у земљи мир, да имамо задовол>ан иарод a 
после ћемо своје обавезе, разуме се, нспуиити и 
према ипостраиству. 

Господо, поставлЈа се питање инфлације и де- 
флације. У више махона Г. Министар финанснја и- 
зјављивао једа je on најодлучиији противиик ннфлаци- 
је. Господо, иифлација je једно зло на сваки начин, али 
иије боља ни претерана дефлација. И она je једно 
зло. He сме се ићи ни тамо ни овамо далеко; мора 
се држати средине a нарочито je важно држати 
дизгине у рукама, да Миннстар финансија, да Вла- 
да држи дизгине, да она регулише то, a кад се 
дизгини пусте оида he доћи сама инфлацнја, онда 
она iiehe питати када he дојш. 

Г. Миннстар фннаисија лаљске годиие казао 
je да се поносн нашим noKpuheM o i 330/0, златном 
подлогом код Народие банке и говорио je како je 
динар наш националзн понос. Господо, ja мислим 
су најпре грађани наш националан понос, да прво 
треба II>HX штитити и спасти да не постану проле- 
тери, јер кад постану пролетери онда се зна шта 
he бити, a динар je једпо средство да се живи. 
За мене су грађани нациоиалаи попос a динар je 
оно o чему морамо да водимо рачуиа. Али, господо, 
динар, тај наш понос,   je пао са 300/ol 

И као што видите и поред тога златног по- 
Kpuha тако великог — ja сматрам да je ono велнко 
— дннар je опет пао, 

Господо, naMehe се питање да ли се може те- 
рати више са том дефлационистичком политиком 
онако како се до сада терало. Нисам за инфлацију, 
али се морамо управљаш према приликама, ми не 
можемо да се стриктно ухватимо за један принции 
и да се више од њега не померамо. Чим je дииар 
пао у иностранству за 30% HaMehe се само no себн 
да се за толику суму емитовањем има noBehai-H 
број новчаница у унутрашњем промету. 

Има још нешто, a то je тезаурираље новца. 
Наш свет не верују1ш банкама склоиио je новац 
код својих Kyha и ви ere једино новим емитовањем 
у стању да га натерате да тај новац изнесе на ви- 
дело. Ми иемамо довољно новца у cao6pahajy. Наш 
динар имају "извесин људи и извесне банке, али 
иарод у широким масама иема ra и никада није био 

rope без новца него данас. Да се томе помогне 
има два начииа: емитоваљем иовчаница у разумној 
мери, колико je потребно, и жигосањем новца успело 
би се да се новац изнесе на бели дан. One којн су 
га тезаурисали ми heMO тим путем натерати да тај 
новац покажу. A наш Министар финансија и Народпа 
банка морзју према приликама да се управљају и 
да регулишу оптицај иовца. Дакле, господо, и томе 
има лека, va да банкари и фннансијери кажу 
да се то законом ne да регулисати nero да се 
само noBpahaibeM поверења може та ствар регули- 
сати. Међутим, ja сматрам да нема материје која се 
не да регулисати законом. Постоји прннуда и може 
се тим начином жигосања натерати да имаоци нов- 
чаннца све те новчанице покажу. Мн бисмо тада 
морали да ојачамо нзвесне државне банке, ia др- 
жава гарантује народу за његове улоге н онда би 
улагачи дали новац у државне банке кад знају да 
им новац nehe пропасти. Међутим, улагач nelie дати 
иовац у мале банке као што je на пример било у 
крајевима који су припадали предратној Србији 
да банка има капитала 1 милион динара, na скупи 
улога 15 милиона динара и упропасти се, na се опда 
неко од члапова управног одбора убије, пеко оде 
на робију, али улагачи од тога пемају пикакве ко- 
риста. Ha тај начип ми бисмо повратили поверење 
код улагача, јер опи бидавали новац државпим бап- 
кама и тако бн се појавно новац у оптицају. 

Господо, кад je једампут Прегседник Владе Г. 
Др. CpiuKnh држао говор овде, a затим и Министар 
фннансија, онда je Г. Др. CpiiiKHh казао да he Влада 
наћи средсгава да стави народу нове кредите на ра- 
сположеи.е, и oma je то Г. Министар финансија обја- 
снно од прилике овако. Onaj приход који се добије 
од ковања сребрног новца, a који he износити не. 
колико стотина милиона динара стави11е се на располо- 
жење Народној бапци и за толику суму he се смањити 
државни дуг код Народне банке и у толико he На- 
родна банка биги у могу1јностн да те милионе пу- 
тем кредита стави на расположење пароцној при- 
вреди. 

Али после je изашло да ти исги милиони треба 
да се задрже н код државе, јер и држава има no- 
требу за п.има. И тако je дошло да на те nape ре- 
флектира и Народпа банка и држава и Народпа 
банка их није добила,na није могла да их стави на 
расположепЈе народној прпвреди, Господо, Краљев- 
ска вдада требала je да ревидира нал порески си- 
стем, јер овакав какав je није добар a нарочито 
ругло за законодавца, који je радио тај закон, пре- 
ставља ono практнковање паплате егзекутивних тро- 
шкова. Ви, госпочо народни посланици, који имате 
своје срезове, знате како се тамо народ жали на те 
трошкове. Сељак донесе 20 динара отплате порезз 
и од тога му се узме 10 динара за егзекутивне тро- 
шкове. И коликр год пута  донесе   отплату  порезе 
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увек му се узима 10динара за егзекутивие трошкове. 
To ваљда ни под Турцима није било, ваљда су и 
Турци Maibe узимали за свој данак. (Чује се: Харач) 
И хграч je био мањи. Зато то ругло je требало из- 
бацити из законодавства, a ne ићи још даље и место 
поправити тај систем и порески закон, КралЈевска 
влада тражи од нас да гласамо за повећање зем- 
љарине. Ви знате да сељак не коже више да плаћа 
ни ово што je разрезано. Ja не волим демагогију и 
ово није демагогија али ствар тако стоји, и ако би 
Г. Министар финзнсија хтео да га одведем у госте 
у срез na да сакупим сељаке и да му они лично 
кажу како стоји сгвар. 

Земљарина je, господо, и до сада била велика, 
јер, и ако није била велика у оно доба кад je закон 
донег, она je данас велика кад су цене пале, али није 
амо земљарино него долазе и друге дажбнне, бано- 

"иске и друге, после чега тек видимо колико je наш 
сељак оптерећен. 

Господо, Г. Мииистар финансија брани се стал- 
но од инфлације. Али данас влада увереље код 
грађана да смо ушли у инфлацију не објавл>ују1ш 
ништа o томе. Каже се ковап.е овог сребрног нов- 
ца, то je једна врста инфлације, a наши сељаци чак 
су запазили да нове новчаиице од 1000 динара не- 
мају више оио да Народна банка плаћа 1000 дина- 
ра у сребру. 

Господо, ми иемамо један систем за заштиту 
наших земљорадника и кад се сетимо како je у 
бесцење летос продао своје жито и кад су то жито 
покуповали шпекуланти, оно je одједанпут скочило, 
оида je jacno да морамо, ако хоћемо да водимо 
једну разумну економску политику, да иађемо на- 
чина да се он заштити благовременим кредитира- 
њем како би могао да сачека бољу цену. Оваквим 
иачином као што се до сада радило сељак je да- 
вао своје жито у бесце1ве a људи без икакве за. 
слуге зара1)ивали су милиоие, И ми послаиици a 
сигурио и Краљевска влада жели да народу буде 
добро. Ja нећу да сумњичим да Влада жели наро- 
ду зло, али изгледа као да joj не пада na памет да 
нађе један добар пут којим би то урадила. 

Господо, na завршетку говора, a резервишући 
себи право да могу и у специјалној дебати код по- 
једииих партија да говорим, ja xohy да дотакнем 
само две ствари, a то je оно шго се овде у Бео- 
граду чује и o чему се говори. To су, измењени 
прописи, који се односе на Београдску оп- 
штину. Господо, тим прописима Финансијскога за- 
кона ми смо зашли у материју грађанског законика 
и поступка и направили смо велики изузетак. Др- 
жим да београдска општииа нема права ни на ка- 
кву привилегију и да нема права да се издваја од 
осталих општииа у нашој др«ави и према томе je 
било потпуио неумесно да се једна таква одредба 
уноси што се види и из самога гласања, јер je она 

изгласавана .и у одборима са 14 према 13, 15 према 
15. У Финансијском одбору приликом дискусије би- 
ла je велика жучност и објашњеиЈе око тога. Имам 
још једну ствар коју желнм да покренем овом 
приликом, a то je питање наше омладнне. Ми зна- 
мо једнога политнчара који je умро и који je во- 
дио рачуна o омладинн. Мало je, господо, таквих 
људи. AKO ми ne иегујемо нашу омладину, ми je, 
господо, нећемо имати, Оиа iie отићи сасвим дру- 
гим путем. A овако како се ради са нашом омла- 
дином, ие ради се добро. Налазим да треба да се 
укину one таксе и школарина na Универзитету. 
Можда и међу министрима има кога, који ие бн 
свршио школу да je плаћао оволнке таксе и шко- 
лариие. Господо, ми смо имали пуио способпих 
људи у нашој земљч који су били деца сиромашних 
родитеља, na свршили школу и потом били велики 
ЛЈуди. Зато, господо, ми морамо и иовим геиераци- 
јама омогућити да се могу школовати и да могу 
показати своју способност. Иначе би Школовање 
било само привилегија богатих. Господо, омогу1шмо 
да се деца школују, na која су добра иека иду 
напред и немојте да их сузбијамо и да кажемо, — 
a можда je то био и мотив ззкоиодавчев — како 
имамо много деце иа школовању. To питање пека 
професори на испитима расправлЈају, али деца нека 
дођу на испит бесплатно na he она, која су способ- 
на, да положе испит, a она друга која нису способ- 
на неће положитн испит и тако he отпасти, елими- 
нираће се. Ja сам ова два питања доднрнуо зато 
што су она актуелна и што се o њима овде у Бео- 
граду говори и o шима би се могло размислити 
докле ona ne дођу na решавање у специјалпој де- 
бати, na тада исправити. 

Господо, ja ca овим завршујем свој говор и 
и изјавЛ)ујем да hy гласати против. 

Пошпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Са 
вашим пристанком ja ћу прекипути ову седпипу 
коју   lieMo паставити тачно у 21 и no часова. 

Седница je прекипута у 21.15 час. 

— (Наставак седпице у 21.30 часооа) — 

ИреШседник: Др.   Коста Кумануди: Господо, 
наставлЈамо седницу. Има реч Г. Др. Владимир Ста- 
HBimihj 

Др. Владпмнр  СтанишпИ: Господо   пародни 
послапици, ово  пам   збиља   nnje требало да једпу 
од најважпијих   дискуснја   водимо na овакав пачин 
и да   решавамо   o   једпом   пајважпијем   законском 
предлогу   са   пеколицнпом   посланика.   To се   има 
пршшсати агилности паше  Краљевске владе. Да je 
ona хтела,   ова   буџетска расправа могла би миого 
лакше да се спроведе   како би одговарало садаш- 
њим приликама у којима  живимо  и како би одго- 
варало достојапству ове КуНе   Господо, ову Наро- 
дну скупштину, одмах при њеном састанку, чекало 
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je миого велпких и  безбројно  малнх   проблема na 
je сваки   очекнпао, н  бирачн   и   изабраин,   да   ona 
Скупштипа неће имати када ни да дигне глапу од 
посла. Из буџетске прошлогодишше расправе и ад- 
ресне  дебате,  господо,   добпли   су нмпреснју cun 
onu којп су тим расправама присустповалн, к;жо по 
броју говорпнка, тако и no мнслпма које су у тим 
говорима изнесепе, na и no пачину каквпм су ти ro- 
ворн изговорепи, да су у Нородиу скупштппу дон- 
ста дошли правп пароднн претставппцн са пупо во- 
Л1е и са пуно спаге  да све one запреке, које су се 
правилпом развпјап.у досадап>ег државчог n народ- 
ног жнвота бнле ставл.але na  пут, савладају и  ре- 
ше. (Одобравап.е). Међу крупннм   проблемима којп 
су се одмах  јавпли   пред овом Ку^ом, били су, no 
својој замашпостп n no својој пепосредпости, napo- 
чито важпа ona три   проблема:  питап.е раздужеп.а 
сел)ака, питање ублажења   пеподпосиве   привредне 
депресије   и,  ipeiie,   пптап.е   полптичког оргаиизо- 
вап.а пародног na базн безусловне одбрапе држаи- 
nor n народпог једпнства, које и постоји n које je 
Уставом гараптовапо. (Одобравање). Међутим,   roc- 
подо, и поред свега тога  што су ови   важпи   npo- 
блемп давалп толике могуИпостп за рад, давали мо- 
гућпости за ииијацпјатпву и за успехе, догодпло се 
ono исто што се догодило n пређашљим пародцим 
скупштинама, т. ј. да nx je Краљевска влада, убрзо 
нза тога, кад je добила буџет, послала куИи. Веро- 
ватно зато да  та   Народпа   скупштипа својим npn- 
суством не смета Влади  npn   lueiniM к^изама н ре- 
копструкцпјама, Једпно je Народпа скупштпаауспела 
да провизорпо реши једпо од тнх крупннх питап.а, 
a то je   бнло  питање   раздужеп^а сељака. Иародна 
скупштипа у том питању, поред ene iberoBe замаш- 
ностп   и   важпости,   до   дапас   mije   допела ништа 
друго,   пего   само обуставу   паплате   сел>ачкпх ду- 
гова. Питање: да лп да се ови дугони плате и шта 
од пмх. да се не платп, mio je такођер требала да 
решп Народна скупштппа, није ннкада било pemeno. 
Допесен je у једном законодавпом одбзру,  који je 
ncTpajno радно један  дужп   пераод  времепа, један 
пројекат закопа којп je   требао  да nsulje пред Ha- 
родпу   скупштнпу,   али je то такође одгођепо. Ме- 
ђутпм, господо, ne   може   се pelin да писмо ништа 
радили и урадпли. Јесмо нешто. Повремепо смо се 
састајалн na смо изгласалн прплпчпо замашепе   na- 
кнадне кредите,  na  смо   се опет састали na једно 
краће време да  изгласамо  пеке  ме1)упародне коп- 
венцнје n споразуме, na смо се опет састалп једпом 
да продужимо важност onor сељачког закопа про- 
визорпог и, коначпо, недавн'6 смо се састали да оза- 
копимо пројекат полптичког закопа чија je важпост 
била толика, да су тн закони захтевали мало внше 
студија, како би се у те законе  упело мало више 
слободе и мало  више  демократпје,   како то одго- 
вари нашем  страначком   програму, да   бисмо   чим 

пре окончали ово   прелазно  стање и ово доба no- 
литпчког   провизоријума  и  оријентпсали се натраг 
ка истинској   политпчкој   демократији,  као   услову 
за правилан   развој   народпог   n држапног жнвота. 

Дакако,  господо,  да овај овако пакратко no- 
мепутп и набацапи наш биланс рада није ни близу 
дао оно, што   смо  ми могли да дадемо и што   се 
од  иас  очекпвало  да  дадемо.   A то  зато, што се 
пије радило, што су се занемарили они крупни npo- 
блеми. Зато, господо, ми  нмамо  данас једну пепо- 
вољпу ситуацију како политнчку тако и економску 
и фпнапснјску. И зато се могло дешапати, господо, 
да су у последње   време   пека  позпата и призната 
из паше скорашње политичке   прошлости лица от- 
nopeno   устала   против   нашег  дапаиивег државпог 
склопа н  почела   пегирати ocnone пашег држаппог 
жпвота, пегиратн пародно једннстпо, устајатп  npo- 
тив тога n причати пароду  o   пекаквом   федерали- 
стичком рају.    To    се    могло    чинити   за   то,   јер 
je народ оставЛ)ен   и  препуштеп сам себи, занема- 
рен од Владе и од   Народне   скупштине,   папунио 
се незадовољсгвом и почео да ослушкује са сваке 
стране гласове који су му долазили. 

A да смо ми, господо, наше државпе расходе 
мало  радпкалпије   редуцпрали и довели у склад с 
малаксалом прнвредпом  MOIHI   паших привредпика, 
да смо ми то пашој   пародној   прпвреди поспетилп' 
мало   Beliy   пажњу   и   прпскочнлп   joj   у   помоћ са 
свим средствнма која су бпла na   дохват Народпој 
скупштипи и држапи, a парочпто да смо пастојали 
сузбитп протекциопизам у пашој прпвреди  стапл>а- 
ју1ш   под   коптролу   и   потпуну   одговорност   рад 
онпх  којп   врше   послове   na повереп>е, да смо се 
старалп nniue и са   строгом   објектпвпошИу 38 паш 
извоз и спречавали увоз свих оних ствари, које пам 
нпсу потребпе,   дал>е да смо   регулпсали  декретп- 
раи.ем цепа промет и поделу матерпјалпих и идеал- 
них добара, парочпто оних потребпих за жпвот, на 
пачпп који tie опемогуиити илн бар ублажити доса- 
дашши систем   у   цепи и  отимању са стране јачих, 
— једпом речи, да смо пастојалн учипитн свнм гра- 
IjaiiHMa живот сношлјИВијим U изазвати у п.има уве- 
peihe   да  држава   и   Народпа   скупштппа воде оз- 
бпл)пу бригу и старају се да  у   оптерећеп.у napo- 
дне прнвреде са стране државе стварно пажи и при- 
меп>ује се принцип умерености n nporpecnje  и ко- 
пачпо, господо, да смо мн били истипски апостоли 
југословенства   n    чували   то јјугословепство   како 
овде тако и  у   народу,   непрекндпо  и свуда. a уз 
то јутсловенство н пупу једпакост — јер југосло- 
вепство без једнакости битв  ne може — и да смо 
сузбпјалп   сне   пасртаје   против   тог југословепства 
одлучннм и осетљивим мерама, парод би данас био 
мпого задовољпнји и сви они покушаји пасртаја на 
наше државпо уређеи.е и југословепство од стране 
људи који би хтели поново на власт на којој су ?е 
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већ једном компромитопали, не би успели. (Тако 
je! Пљесак). 

Господо, да би престао тај нерад у овој кући 
и да би се заиста једном приступило дужностима 
које смо ми прнмили приликом избора на себе н 
преузели према пароду, треба потражити досада- 
шље разлоге, односно разлоге досадашњем пашем 
нераду o овој кући. Ако их потражимо наћићемо 
их и брзо и лако. Први je разлог до нас самих на- 
родних посланика. Ми смо сни своје заједничке ин- 
тересе препустили да се o њима старају наши ста- 
рији другови, o чију смо се упориост и неактив- 
ност имали прилике да осведочимо na да им те 
ствари и пребацнмо. A, господо, све дотле докле 
дозволимо да се у Клубу народних посланика, на 
којн се тобоже Кралзевска влада ослаша, месецима 
ншита не ради, да нас Крал^евска влада ни o чему 
не обавештава, да нам се ие даје уопште прилика 
да дискутујемо o велнким питањима данашњице, и 
потребама разних крајева и области, док ћутнмо и 
на то, да и наш рад у законодавпом телу ие сме 
бити публиковаи и мора да иде на полицијску цен- 
зуру, док слежемо раменнма н на то што Краљев- 
ска влада уопште не одговара na питања и интер- 
пелације наше, nehe се ове неодрживе прилике нз- 
менити na боЛ)е, (Аплауз). Да бих дао колико то- 
лико одушка своме личпом огорчењу због тих 
и таквих прилика, морам с овога места да пови- 
шепнм гласом н дапашњој н свима будућпм влада- 
ма пагласнти ово: 

Потребе државне и пародпе тражиле су ča- 
sni! Иародпог Претставпиштва. Onaj који je na вла- 
ди, na било то данашња Влада или која било Вла- 
да, има са том Народпом скупштппом да радн, да 
capaljyje na питањима која се гг6]ављу]У na дневпом 
реду. Јер, ne трсба да заборавнте, господо, да о- 
сим исторнјске и моралпе одговорпостп може лако 
да буде и других одговорпостп за one који запе- 
марују и лако схватају дужпости старап.а за правп- 
лан државпи и народнп жпвот. 

Истппа, господо, то псто важи и за нас na- 
родпе посданике. И ми би требали псто тако да 
се мало више побрипемо и постарамо за своја пра- 
ва, како бисмо могли извршити своје дужности за 
које смо се натјецали прилнком пзбора. 

Други разлог овако штурог и никаквог пашег 
рада у Народпој скупштипи лежи у држаљу и pa- 
ду Кпал>евске владе, ne само дапашње nero и оппх 
које су дапашњој претходиле. Састав свих влада 
које су нзлазиле пред нашу Народпу скупштппу n 
имале дужпост да са љом раде био je такав да 
je њихова почетпа солидарпост уступпла место у- 
брзо п.нховом унутрашшем трвељу и борби, иескла- 
ду, што je за собом повлачило рекопструкције, 
кризе, миреша, све то скопчано   са   губитком   вре- 

мепа. To je, господо, такође имало и својих penep- 
кусија и у клубу пиродпих послапика. 

Прп саставу тих влада карактеристично je да 
се гледало да се у тим владама nalje места за прет- 
ставнике ne само свих паших племена и вера, nero 
се такође пастојало да дођу у све те владе и прет- 
ставнпци бпвшнх политпчких страпака, које су уста- 
вом докинуте и опемогућепе. Сад што се тражи 
да буду претставпици наших верскпх n племенских 
подела и разлика то још разумем, али да се траже 
претставници опога што je престало, то ne разу- 
мем и то je у главном био разлог да у тнм влада- 
ма пије пикада могло доћи до пупе сагласпостн, 
до јединственог гледања na државна и пародпа пита- 
и потребе, nero су бивше разлике политпчко nap- 
тпјске међу њима изазивале трвења. Господо, вре- 

ме je такво да се покушајн ne могу вршнти. 
Господо, удапаппве време које je окарактерисапо 
општом депресијом, a нарочито у привреди, све ве- 
IIOM незапосленошћу, пезапамИеппм пезадовол>ством 
које се шири и заузима зпатне димепзије, ne сме у 
послу управљања са државом битп никаквих боле- 
luinocTH, пити се смеју правити копцесије опоме 
што смо једпом пашлн да je рђаво, Дапас ne сме 
битИ пнкаквих покушаја. Време их ne допушта. Да- 
nac као икада потребпо je у пашој земл.и једна ја- 
ка влада, a јака влада може бити само хомогепа 
влада, само влада која има израђен једап полпти- 
чки n екопомско фипанснјскп програм, na коме су 
се свп члапови те владе потпуно сагласплп и од- 
лучплп да ra до крајњпх граппца изврше и изведу. 
Господо, ви сте видели кроз годипу дапа како су 
се у nac поједини закопски пројекти допосили, ка- 
ко су се пројектн закопа стварали. Све na дохват, 
данас овако, сутра онако, изгласао се закоп, изгу- 
би се у пекој ладнци, ne пзвршп се. Одбор je 
свршпо nocao, радио je no шест недеља до доно- 
шеп>а једпог закона, a после то никад ne излази 
пред Народпу скупштипу. 

Значи, господо, да су ова Влада као и one 
пред n.ом само отправл3але дневне послове. Госпо- 
до, време je тако да ми ne можемо и ne смема n- 
мати такву Владу, nero морамо имати Владу која 
he ca овом Народпом скупштипом, илп са којом 
другом, радпти пеуморпо и сузбијати све сметње и 
запреке које се даномице јављају. И само са та- 
квом једном хомогеном и једпом јаком Владом, Вла- 
дом која he да извршује једап утврђепп програм и 
са овом Скупштипом да колаборира, ona може да 
одговорп опим великим потребама времена, n да 
допесе законе који чекају na своје хитпо допоше- 
n.e. AKO се. господо, од сад ne буде тако радило, 
и ако ми ne добнјемо једпу јаку Владу, и ако та 
Влада ne буде сарађивала са нама, онда ми треба 
да идемо,   непотребни смо овде;   треба   да  идемо 
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на посао на коме смо били  прије   избора   у   1931 
години, 

Вн сте, господо, чули, a без сумље Нете у то- 
ку ове днскусије од стране народпих посланика 
чутн жалби o начинима, којима су бнли предусре- 
тани од стране поједнпнх члаиона Владе нлн од 
стране других претсташшка држание пласти. И ja 
имам један свој случај, који je иеома интересаитан, 
и који желим са овога места да нагласим. Верујем, 
господо, да се и код вас десио случај као и код 
neiiiiHe народних послапика, да je народ тра- 
жио од снога народиог посланнка, који про- 

шао na изборнма, да му као код државне вла- 
сти захтева да се чим пре замене општииске 
управе, сеоске старепжне и бански вијећници^ 
новим људима, јер су се Људи који су се за 
текли на тим положајима око избора 1931 год. на- 
роду замерили. Замернли су се зато, јер су то 
били л>уд11 постанлЈени до иластн, којн иису били 
бирани од страие самога народа и који су мислнли, 
да ннсу дужии да раде за народ и да му одгона- 
рају за свој рад. Због тога, господо, и иарод мога 
среза тражио je од мене као од снога прстставни- 
ка одлучно да те прстседници неких опшгпна скн- 
ну са снога положаја, и замсну другнм, a варош 
сама тражнла je да се ве1шна чланона општннског 
Beivi заменн. И ja сам, господо, дао својс обећање 
народу да iiy то учиннти, и то иараано у општи- 
нама у којима сам се лично осведочио да je захтев 
народа оправдан н да ja за те нзмеие могу пред 
народом понети одговориост. Ja сам путем надле- 
жне нласти тражно да се ове лнчности уклопе, и 
то сам учинио одмах после избора тако да од тог 
времена протекло je годину и трн месеца, и тек 
пре три недел.е дошло je решење да се у трн оп- 
штине замене претседштп општнна, a у четвртој 
општини да се попуни место претседннка. 

Међутим реконструкција Варешке општние 
није дошла. Место да дође и то решење и та из- 
мена, долазе сваки час из Бановнпа примедбе да 
се није довол.но извидело, да су нека лица чија 
се смена тражи, ступила у странку и ради тога да 
треба и даље да остану и да се стога предложе 
друге личности итд. Ja сам, господо, после миого 
писмеиих молби, како код Претседника Владе, којч 
je тада био Мииистар упуграшњих дела, тако и 
код дапашњег г. Министра унутрашњих дела, код 
г. Бана Дринске бановине, добивши после годииу 
и три месеца оваког завлачеп.а ствари, ceo и па- 
писао једно опширно пнсмо г. Бану Дрннске бано- 
вине и тражио да се у чисто политичкнм пнгањима 
може толико веровати народном посланику и по- 
ступитн no његовом захтеву да се na тај положај 
доведу људи за које предузнма јемство народни 
посла1г:к. (Глгсоп-:: Тако je) 

Ономадне, господо, срео сам Bana Дринске 
баиовине овде у Београду. Потражио сам ra, не 
нађох ra, алн се сретох на улици и поздравнх ra, a 
он ми рече ово: .Ималн сте срећу; да je Ваше 
писмо дошло неколико дана раније не бисте добнли 
ни one промене no сеоским општивама." Ja сзм му 
одговорио: „AKO TO зависи од cpelie и од Ваше 
воље, Господине Бане, немојте извршити тих про- 
мена." 

ETO, тосподо, и онде где народии посланици 
xolie да изађу народу у сусрег и где се нзносе 
опште потребе и жеље, н ту се од стране извесне 
господе nehe да излази у сусрет. 

Што се тиче cpehe ту r. Бан Дрнвске бано- 
випе збиља може o среИи да говори. (Једаи глас: 
Има он cpehe. СмехЈ Али тај r. Бан треба да зна, 
да Дрниска баиовнна mije његов пашалук, да je on 
државни орган и да je дужан радити оно што je у 
ингересу државе и што je потребно народу. (Гла- 
совн: Тако je.) 

Што се тиче, господо, самога буџета ja сам у 
Финапсијском одбору, као члан финансијског одбора, 
наглашавао да су расходи у буџету превеликн и да се 
приходи за толике расходе у данашњем времену код 
осиромашеиог нашег народа не могу на1ш. Господо, 
један буџет, за будућу периоду, у изиосу од 
10,438.000.000 динарз тражити када претходни ne- 
рноди no изпагањима која су била документована 
и потпуио умесно изнета у говору г. др. Шећерова, 
a која нису могли да добаце ни девет и no мнлн- 
јарди, — ja држим господо, да то упапред може 
ставитн под озбил^но питање равнотежу тога буџета. 
Истина, господо, иа челу нашнх финансија нмамо и 
врло сгручног n врло савесног човека, али, господо, 
премда je on такав, ми не треба један део свога 
права њему да уступамо и да on од одобрепог бу- 
џета плаћа и псплаћује према приходима који долазе 
у државну касу ono, што on nalje за потребно и 
нужпо и да чпни уштеде онде, где он мисли да пх 
може чнннти. Према томе, господо, расходи су се 
апсолутпо морали смањити. Je ли било могуће да 
се смап>е расходи државни? Јесте, господо, било je 
могућности. Mu имамо на претек министарства. Mu 
имамо мипистре без портфеља. Ми имамо толико 
бројпеокружне инспекторе, њих око 40 на броју, којн 
су пам апсолутпо пепотребни n мпоги од њих пнсу 
квалпфиковапи, са малом спремом, a вуку велике 
плате. Господо, могла се направити уштеда и na 
пашем Пресбнроу. Ja ne вндим и ne зпам да ли ви 
видите какве вајде и користи од тога нашег скупог 
Пресбпро-а. To je заведепо тек од 6 јапуара Прпје 
се na то nuje толико полагало пи трошило. 

Господо, у данашп.е време требало би укнпути 
пеке поверљнве фопдове, којима рукују нзвеспа 
господа из Владе, a ако се не могу да укипу, опда 
дч се знатно смнње. Даље je  требало у време ове 
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"рашне депресије снизити плате народпих посла- 
ника и сенатора. Требало je скинути макар за 250/0 
Д:1 можемо скинути и другима, a то су, госиодо, 
Државни чиновници и пепзионери. Господо, ja не 
^ажем да je чиношшчко стање најсјајпије. Али, 
господо, craibe широких народних сељачких маса je 
0,i3JHo и не може се дозволити да ову кризу пре- 
трпи само иарод и његов најмногобројннји део, seli 
ТУ крнзу треба да осете и осталн делови, na међу 
•1>има и чиновници. Не могу они остати под истим 
"риликзма, под којима смо живели кад те кризе 
11нје било. {МиписШар фпнансија др. Милорад Ђор- 
ђепић; Смањено им je за 30%)- 

Господо, има когућности и оправдаља да се 
счизе кнрије за станове, затим цене животних на- 
мирпица су опале за 40 до 50о/0, одела, обуће, све 
je то пало. Требало je, господо, скидати и чинити 
Уштеде тамо где су се могле чинити, a то су чи- 
иопничке и официрске плате. 

Господо, морам да се поправим и да кажем да 
изузимам при томе мале чииовнике, one ca малом 
"латом. Али код крупних чиновника, код оних који 
имају 4000.— дннара и више месечно, ту je требало 
правити уштеде. {Милош Дрсиопић: Има no пет 
Чиновника само из једпе куИе! — Један посланик: A 
колико адвокати зарађују?) 

Шго се тиче адвоката, драги пријатељу, то je 
слободна професија и угакмица... (Протести и жа- 
'op). Omi нису на државпом буџету, ми не можемо 
o њииа разговарати. (Граја, упадице. Претседник 
звони). Осим тога има, господо, данас адвоката, 
којц су зарзЈЈИвали пре него што je насгупила криза 
no 10-15 хиљада, a данас ne могу да зараде ни 
хиљацу динара и гладују. (Жагор). 

Осим тога, господо, требале су се пепзије и 
певзионери подврћн једној темељитој ревизији, a то 
се могло учинити, кад се господо, они инвалиди| 

који су нзгубили своје здравље и осакатили сноје 
тело са слободу ове земље и уједињепЈе овога na; 
РОДа, потежу сваки час na преглед и комисије, 
зашто се не би потезали и онп, од којих су многи 
на једап неморалан пачип увукли се међу пензио- 
ере и којнма та пензија уопште пије потребна за 
живот. (Тако je). 

осподо, из државие службе,   у г<ојој се naro- 
милало много тпг« „ * Ј   ^, i     . iura и непотребног,  требало je укло- 
нити све ono што гв r, • Ш1и се даде уклопити, што unje спо- 
СООно за државну службу, што je против оваквог 
државпог уређења, како je сада. Казаћете: Па тиме 
би стзорили, повеиали број незапослепих! Јесте, 
повећати број незапослени*, na им давати као и у 
ДРугим државама'као незапослешш noMoii, то je 
мања штета за државу, него их непрестано хранити 
ва државним јаслима и рачупати им године службе, 
Да би после за свој нерад тражили пензнје! Џован 

Миспрдић: Да им се призна и оно, што су од 
мајке сисали!) 

Још једна ствар, господо. Требало je успорити 
аванзмапе код нас. Нигде се тако као код нас ne 
види толико младих људи na високим положајима, 
са 45 годипа видите пачелника мипистзрства, ви- 
днте генерала, људе, чије плате изиосе 6, 8 до 10 
хиљада дипара из државне касе осим других при- 
падлежпости. Такви људи брзо иду у пспзију, и 
опда у пензпји живе дуги низ година и терете др- 
жавну касу. 

Господо, из извештаја, писменог експозеа г. 
Минисгра фннапсија види се, да паше државне при- 
ходе карактерише њихова нестабилпосг, одпосно 
сгално подбацивање, и то стално, прекомерпо, ти 
прнходи подбацују. Показали су се у овој годипп 
као парочито сигурии приходи државне касе при- 
ходи из директпог пореза. ВзлјДЗ je аа то г. Mu- 
пистар фипансија н тражио, да се докипе ona паша 
лањска одредба, no којој се земљарипа скинула за 
20%. Г, Мипистар фипансија тражи у финансиском 
закопу, да се у том погледу изврши реституцио- 
ни интегрум, да се успостави пријашње стање, и да 
опет у државну касу улази земљарипа онако, како 
ју je предвндео ранији закон. To je, господо, и 
неправда, a ако хоћете и немогуИе тражити од се- 
љачког народа, јер je сељак и главни и најмного- 
бројнији порески платац, јер он сачип.ава пајмного- 
бројнији део нашега народа. Зато се пореза од се- 
љака, баш та земљарина, наплаћује ne no приходи- 
ма са землзе, пего no катастралпом одре1Јепом при- 
ходу, a тај приход одређеп je давпо раније, jom 
онда када су цене земаљским производима биле 
далеко боље. 

Имамо случај прошле годпне да je болест рђа 
папала нашу пшеницу и упиштила скоро 50 до 60o/e 

уродице пшепице. Мпслнте ли да су фпнапспске 
власти бар пешто ппиближпо отписале од порезе 
због тога? Боже сачувај! Ипак се паплзћује без 
мало исто овако као да na пшеппци пије било ни- 
какве рђе и као да сељачком пароду mije било ни- 
какве штете. Сем тога na сељака се преваљују и 
спи остали порези који се дају преваљпвати. A ко- 
пачно цепе тежачких производа су тако катзстро- 
фалпо пале да се од тежака ne може тражитн да 
одговори и да плаћа земл>арину онако и у онолк- 
кој мери колико je то било утврђено у опом вре- 
мепу када су цепе земаљским произоодима биле 
далеко боље. Чиви ми се да je и известилец већине 
у сооме говору казао, да су порезе које се од na- 
рода траже ијгубиле onaj карактер порсзз, да тај 
посао no мало Beli паличи na жртве народа које 
треба да доприпесе за држзву. Ja мислим да још 
нисмо тако далеко дотерзли да такве жртвеј^чи- 
пимо. Пореза треба да ocrane ^пореза, а^кад^буде 
време жртвама за државу,   ми   ћемо их   врло   радо 
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дати исто тако и у ионцу и иметку као што ћемо 
их дати и у крвн. Данас, у ово тошко доба, треба 
гледати да се државни расходи смање и да се до- 
несе буџет   који  народва  привреда  може сносити. 

Господо, земљн je потрсбан буиет. Ja liy сто- 
ra у иачелу гласатп за овај буџет. (Узвицн: To je 
дакле?) Земљи je буџет потребан и то буџет који 
та земља може посити, те liy сгогј, господо, у 
поједииостниа и у коиачиом гласаљу глзсати прохив 
овога буџега, јер га нзродна привреда ne може 
поднети. 

Прешседнт др. Коста Кумаиуди: Има ptu 
r. Јоснп Стажвћ. 

Јоспп Стажпћ: Господо пародни посланици, 
кад човек, односно пароднн послапик, погледа ову 
листу овђе, колико се јавнло говорника, да говори 
у начелу у овој буџегској дебати, сн ондч мора 
и нехотнчно, да каже: „има пешготруло у држапи 
Данској". Ми, господо, орђе из опозкцпје, имали 
смо управо један театрзлнн пример да пароднн по- 
глапицн владине neiuine јаче ударају no ралу Владе, 
него ми опознцнонари. (Граја, Претседник- звони и 
опомиње послапике, да ne упадају у реч гонорнуку) 

Господо, ми смо чули само једног говорника- 
којн je покушао, да својом реторнком и некаквом' 
лалинском спремом, да кетпе смокнмн лист на овај 
буџет, као и на досадањи, и будући рад ове Впаде, 
ако ona и даље остане. (Емплијан Гриак: Ви Нете 
je заменити;. Сигурпо ћеш ју тн, попе, заменити, 
a не ja. 

Господо, ja мислим да су баш гоБорници вла 
дине већине; баш они — најмаркантније обележили 
тај грех, који je начтшла ова Влада (Граја н жа- 
гор). Господо, после опих немилих догађаја, којн су 
се 1928 r. догоднлн у Народпој скупштини, дошао je 
као немнновпа потреба 6 јануар. Господо, ми смо 
се на том програму дали бирати и дали се послати 
ох народа у Иародну скупштину, да у iboj утвр- 
димо политнку 6 јануара, и да се ннкада више не 
врати оно старо, што je довело до онога кобнога 
даиа 1928 године. Господо, ми смо oeije у Адресној 
дебати сви спонгано из душе казали, да се нећемо 
нише никааа врагнти на старо. Али, господо. одмах 
чим je почела Нзродаа скупштина да ради, Beli сте 
могли чути шапат у Народној скупшгини, колико 
нма нас радикала, колико има нас радиНенаца, ко- 
лико има нас демократа, a колико самосталних 
демократа, (Душаи Жшшјинопик: Тако смо се и 
бирали на изборима). Шта су ту учинили појединци 
у Народној скупштини, као и л.удп, којн су седели 
у шестојануарској влади, који су одгоиорни л^уди 
и бнвши мннистри, постаинли су у овој Народној 
скупштиии, — политици кључ ранијих политичких 
пгртија. 

И ja кажем, да je тај полигички кључ источ- 
ни грех, у коме je зачета она   Скупштина, и да he 

у том греху она и умретн. (Мплош Драговик: Да- 
боме да he умрети! Камо cpehe, да се није ни би- 
рала). 

Господо, ми смо рапије видели коалиционе вла- 
де, које су нмале разне политичке програме и у тим 
владама нллдала je сношљивосг, бар међу министрц- 
ма, a у данашњој влади ми чујемо н-једанпут, да 
се од стране једног министра, те владе сгучи све 
на рад те владе и чујемо кзко попуг вулкана рига 
на своје другове, који воде нелојалну и недругар- 
ску полнтику {Посланак Грбић: Мени то није јасно!) 
Теби се у опште ne може јасно говорити. (Граја. 
Послзницч Грбић u ЈКавоЈановић протесгују. -_ 
Претседник знони). 

Господо народчи посланици, ja сам с мојим 
друговима прошао кроз нашу државу, да на лицу 
места видим какво je расположење народа и што 
ra тишги. Од Триглава до Вардара констатонзо сам 
само једпо, a то je, да наш чесгити добри народ тра- 
жи добро Народно претставништрз и добру и вз- 
л.ану владу. (МиШа ДпмиШријетћ: Друго претсгац, 
ништво). И доћи he! (Граја. — Објзиш^вања изиеђу 
посланика Жнвоји110В1^1а, Алексића и Доагопи11а. — 
Претседник звони). 

Претссднш: Др Коста Кумануди: Господице 
Алекси11у, немојте прекидати, Г. Живојиновићу, умк- 
рите се. 

Јосип Стажпћ: Господо, када би друге при- 
лнке владале, и друга расположења у нашој држави .. 
(Коста Алсксић: Може бити, када ви дођете na вла- 
ду!). Када би, господо, друге прилике, и друга рас- 
положења бнла у нашој земљи и изван паше земље, 
онда нас, господо, ово стање, које ry консгатирали 
посланици владине већипе, ne би толико мучило и за- 
брињавало. Али, господо, кад ми видимо, да се na na- 
шпм грапицама скупљају легије одметпика и емигра- 
ната, који су тако ре1ш до јуче седели на мнпистар. 
ским столицамг, и кад видимо, господо, да паши су- 
седи, ово наше нерасположеше, xohe да израбе у 
своје себичпе сврхе, a на штету нашег државпог тела, 
опда, господо, ми ne смемо, у овом моменту, прелазн- 
ти преко свега овога и ja, господо, апелујем на вас, 
пемојте овакви бити, немојмо главу метати у песак 
попут noja, пего гледајмо отвореног лица и отворе- 
них очију у чињепице, онакве какве оне јесу. Го- 
сподо, ви видите, да су се наши пријателл! за нас 
забрипули, a ми, господо, још увек банчнмо, још 
увек се у народу сгвара таква психоза, да je наш 
народ у овој тешкој депресији, да га захвати и за- 
мути један овакав вал непоћудни, који би нас Mo- 
rao пљуснути, на онај жал, na који никада нисмо 
мислилн, да ћемо се наћи. И зато, господо, кад je 
Краљевска влада састављала овај буџет, морала je 
водити рачуна o свему овоме, морала je водити ра- 
чуна o томе, шта he je дочекати у Народној скуп- 
штини, a још више, како he тај буџет примити народ. 
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Гисподо, главни владин гсворник, наш друг Ћи- 
Pnli, коме je и Г. Прегседник владе честитао нз ње- 
1'овом бриљантном говору, рекао je, да je овај бу- 
иет „Чардак ни на небу  ни на земљи". 

Он je, господо, покушао да га цемептира, ка- 
же, са лопуцаних пет цементних стубова, и то, ка- 
же, лабавих. Господо, како рекох, тај најјачи брани- 
тељ овога буџета, који je пред вама, констатира и 
оиако стидљиво и срамежљиво каже: е ni, и.та he- 
мо, резигниран je овај буцет, тако ra je Финаисијски 
одбор саставио, јер су били резигнирани и тако he 
га прогутаги Нвродна скупштииа опет резигиирано. 
(Један глас: Шта je то „резигнирано"?!) 

Господо, госиодии главни гонорник каже, да 
се овом буџету иије могло ништа ни одузети, a 

иишта ни додати, управо тако као и код корана. 
(Miuioiu Драговик Објашњава се са иародиим no- 
слаником г. Рајићем). 

Претседиик Др. Коста Кумануди: Господиие 
Драговићу, опомињем вас на ред. 

Јоснп Стач<ић (HacraBJba); Али, господо, једно 
се je могло додати овоме буџету a то je да се 
земл.арина noBeiia за 200/0. Госиодб, r. послаиик 
Ћирић приказао je ту главну порезиу војску зе- 
мљорадника као лазарет, као болницу тешко бо- 
лесних и изнемоглих у овој привредној кризи. И 
вндите, господо, није се нико други нашао него се 
баш нашао земЛ)Орадник, да он покрнје свих 120 
милиона, што се требало додати овоме бумету. 

Господо, господа иародни иосланици, који су 
чланови Финансијског одбора, ja случајпо ради бо- 
лести нисам имао прилнке, да будем овде у Иа- 
родиој скупштини, па нисам могао да слушам ди- 
скусије тамо кажу, да i.'Ma неутерљивих односно 
старих нотраживања две милијарде и седам стотина 
милијона динара. И, господо, зар се баш морало 
иа ту меру доћи, да се земл)арина днже кад у 
буџету има две милијарде и седам стотина милиопа 
Динара, од којих lie сигурио иајман.е IUT стотива 
милиоиа yiiH у државиу касу. 

Господо, ja овде хоћу да констатујем нешто и 
то лојално и отворено. Господо народни послапици, 
немојмо се шалити, не заборављајмо, да један део 
нашег народа није имао своје слободне дрм<аве, 
Beli je живео до 1918 године под ту1јом влашћу и 
од ту1)их учителЈа поучаван. 

To су, 6palio и господо иародни посланици, 
Хрвати и Словеици. Ja се бојим, господо, крај 
овакве иолитике која развија апатију код интели- 
гентних л>уди и која тера наше интелегентне људе 
да прелазе границу наше државе и да раде про- 
тиву cisoje poljene отаџбине, крај овако тешких 
политичких прилика бојати се, да onaj део нашег 
народа ие буде једнога дана рекао: na боље нам 
je и   тамо било док смо   били  у  ономе  ропству! 

(Коста Алекспћ: Ипак сте имали неке привилегије 
Граја и објашн^еше. Претседник опомиње). 

Господо народни посланици, пок. Стјепан Ра- 
диН, on je водио рачуна o овоме психолошком ра- 
сположеп.у народннх маса преко Саве и Дрине. И 
ми смо сви сведоци да je on године 1903 био у 
Земуну први Хрват који je пеумрлом Крал.у Петру 
Великом каззо: „Жиаео Југословепск.1 Краљ"! 1904 
годипе, pa4ynajyiiH ca истом том пародпом психо- 
зом, написао je програм своје странке и рекао je 
у томе програму: Срби, Хрвати и Словенци су је- 
дан парод, a тежња Хрвата у Аустроугарској Мо- 
нархији јесте, да се сједипе и сматрају Краљевипу 
Србију и Бугарску својом братском државом. Taj 
исти Стјепан Радић, који je позпавао врло добро 
народну душу, он je сам себе морао да демантује 
1918 године и морао je npelm na племенски npo- 
грам док не оргапизује пародпу душу и ne органн- 
зује шрод у једпу чврсту фалангу, да би годипе 
1925 могао да каже: овде je паша држава и овде 
у овој држави хоИемо да делимо и добро и зло! 

И видите, господо пародпи послапици, пека 
нам ово буде мемепто, нека нам ово буде опомепа 
да и ми ne прелазимо лако преко душе пародпе. 
И ja сам из парода, селзачко сам дете и слушам 
шта се говори. Taj народ, паш свет сељачки одго- 
jen je у таквим приликама, једпим добрим делом 
наишао je у ову државу са осведочељем, 
да CBoie ндеале може получити у овој држави, 
Али, господо, ne варајмо се, да je било и таквих, 
које je аустријска власт помоћу учител.а и одгаји- 
вача одгајила у томе духу да л>убе и oiu... (При- 
говори). Ja сам учитељ био и послије рата. 

Господо, ми ne смемо, да време траћимо, не 
смемо пи једпе секупде, да изгубимо, a да тај 
парод не привучемо na државну мисао, да ra во- 
димо путем којим једино може усрећити ке само 
ihera него и nac, браћо, све. Зато, господо, ja 
ово овде истичем, јер ви знадете, да je најближи 
сарадпик пок, Стјепапа Радића Г. Др. Мачек дао 
такве изјаве, које би се могле превести на наш 
језик, да му je све и свако ближи него ona 
држава и овај парод, И, господо, пемојмо се ша- 
лити, то говори чозек који je нза оне мучпе ситу- 
ације примио кормило пад опим масама, да их води 
и да их управља. {Коста Алексић и Душан Живс- 
juHomih приговарају.) 

Ja, господо пародпи послапици, писам се мбгао 
уверити, да je Краљевска влада водила једну, дз 
кажем политику јаке руке, унитаристичку политику, 
праведпу, објективну и ако хоћете no народ кор,-.- 
спу. И, господо, ради свега овога ja писам имао 
прилике, да кажем у овоме Дому зашто сам се из- 
двојио из ЈРСД. Издвојио сам се, господо, са pa- 
злога тога што сам дубоко свестан, да onaj преко 
народ није могуће везати ни на   који  стари  поли- 
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тички програм него само на један чисто југосло- 
венски, који iie бити ие само националан него и 
који he бити пранедап и према свима сталежима у 
иашој земљи. 

Господо, ja бих волео да се преварим, (Чује 
се: И преварио си cei) ако устврдим овде, да lie 
данас, сутра или може битн у кратком времену 
Ј.Р.С Д. вратити се на своје елементе тј. да he се 
ona хемијска формула растнорити на радикале, де- 
мрокате и сељачку странку, (Упадање. Жагор.) 

Из ових разлога (Жагор н упадање у реч.) 
Претседник Др Коста Кумадп: Молим вас, 

господо да чујемо г. говоринка. 
Јосип Стажић (наставља): Из ових разлога 

одвојио сам се од Ј.Р.СД. {Чије се: Ако, ако! He 
мари то ништа, али си се преварио) из тих разлога, 
ja не могу гласати за овај буџе, који je дошао из 
ове хемијске формуле. 

Прешседиик Др. Коста Кумануди: Има реч 
г. народни послаиик Божић. 

Милан Божић: Господо народии посланици, 
за ово два дана и две nohu буџедске дебате чули 
смо ванредно лепе, патриотске и објективпе кри- 
тике на буџет КралЈевске владе. Али има једна 
ствар коју сам запазио у говору којн je малочас r. 
предговорник одржао, a где се песимнстнчки по- 
сматра ва прилике наше земље. Није згодно у овом 
тешком времену да се наша омладина и наша на- 
цнја напаја песимистичкнм идејама и то у моменту 
кад наш западни сусед указује шапом са Учке пла- 
ниие. Али, господо, она нација, која je вековима 
знала да брани правду и слободу, и која je веко- 
вима знала да брани државну мисао, зиаће сигур- 
но да стане на браник ове наше велнке Отаџбине. 

Господо народни послаиици, истина je да je 
свима иама добро познато да наше данашње друш- 
тво иије на виснни које изискује озбиљност даиаш- 
њих тешких времеиа. Изгледа као да je некн зао 
дух ушао у наше друштво да га до краја демора- 
лиже и уиишти. 

Ми сви добро видимо да се ова блажена са- 
времена култура и цивилизација развнјају иа штету 
заједнице. Зато нека мн се ие замери, али једамиут 
треба истини погледати у очи. Све je даиас поста- 
ло предмет иеке трговнне, јер je до краја необуз- 
дани егоизам поједипаца нли организоваиих банди 
елиминирао сваку душевпост, љубав и братство. Та- 
даши.а активност друштвена раззија се у правцу 
ужива1ва) разних теревенки и чулних страсти. Ду- 
шевни живот постао je потпуно празан и штур из- 
губнвши сваку моралну садржину. Оно неколико 
година npajeiiH наш друштвени живот дошао сам 
до чврстог уверења, да je овоме друштвеном злу 
највише крива корупција, дефетнзам, кина и недо- 
вољне закоиске мере. BeliHna нас говори да данашња 
омладина ништа не вреди, a заборављамо да су то 

наша деца, наша крв. Наша народва пословица 
каже: „Деца раде шта виде од оца". Према томе 
криви смо ми сами, јер мн ту омладиву васпита- 
взмо. Зар се та омладина може васпитавати у духу 
наших традиција, када она свакодневно чита у днев- 
ним вовостима o крађама државног новца, разним 
преварама, пљачкама, убисгвима, разбојвиштвима и 
самоубисгвнма. Колико су год биле млитаве закон- 
ске мере, да се треби губа из торине, да се на- 
строжије иступа према спима онима који се огреше 
o nocTojehe закопе, толико смо и ми грешили што 
ту нашу омладину ве прикупљамо и не вежемо 
онако како то чине остале земље. Taj коитакт и 
континуитет мора да постоји међу овим двема re- 
нерацијама." оне која je на измаку и оне која долази. 
У овој привредној вевољи и општем поремећају 
мора се велика пажња посветити вашој омладини, 
ако желимо да она буде одјек наше величанствеве 
прошлости, да постаие понос народа, јер њу чека и 
тражи живот, 1ву чека и тражи народ, наш да би 
благовремено могла свесрдно прихватити дужности 
према отамбиии. Све je досада било прече него 
врђење бриге o омлацини и o културном 
препорођају нашега народа. Док смо то про- 
пуштали дотле смо се у мајмунисању пе1вали ско- 
ковима, Дошло оно старо римско доба када се тра- 
жило само хлеба и забаве. Све je окренуло тим 
лажним путем и том лажном цивилизацијом, која 
мора да наше друштво доведе до катастрофе. Чи- 
тава наша престоница као и остали велики гра- 
дови тресу се од оргнјања, док тежак и опште 
мали човек болују тешку бољу и преживљзвају 
тешке дане. 

Међутим, и ако сам ja потпуво свестан данаш- 
ње тешке привредне кризе коју најјаче осеИају си- 
ромашни слојевн, ипак тврдим да je она куд и камо 
лакша вего морална. Наш je народ вјековима под- 
носио и сиротињу и ропство вјечно окренут небес- 
ном царству. Њега je водио слепи геније чувајући 
га одсвих могуђих утицаја са стране. Тим путем он 
je створио своју историју којој се диви читаво чо- 
вечапство. Ето та иста сиротиња која данас прежив- 
љује тешке дане и која ве тражи нншта друго него 
хлеба, она je вечно носила Бога у својој души, a 
иа својим плећима нацију. 

Наш he варод без великих потреса сигурно 
издржати и ову тешку невољу од које данас пати 
читаво човечансгво. Ои he издржати, јер се je нау- 
чио папвама. Али њега више боли и он јаче oceha 
ту ругобу асоцнјалиих, дефитистичких и десгрук- 
тивних елемената који су чрешли све граиице. Ту 
заправо лежи та невоља, Просто постоје разне ор- 
ганизоваве банде које пљачкају na свима линијама. 
He штеди се иишга: ни држава, ни црква, ни шко- 
ла, ни суд, ни образ. Опда долазе банке и банкари. 
Падови банака и разних државних   предузе11а   xohe 
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да докрајче остатке остатака. Ha десетине и стоти- 
не милиона народног н држанног новца ynponai4liyje 
неколицина привилегованих и патентираних. Дотле 
док мали људи одговарају и за минималне своте 
као и друге Maihe разне кривице, дотле они бумбари 
прекидају сваку мрежу. Коначно, сада долази још 
једно зло и то од оних који су до недавно високо 
носили барјак јединства н југославенства и тим пу- 
тевима водили судбину ове земље. Да појачају ове 
наше опште невоље, јављају се сада ти, увијек 
лажни Југословени и политички пеливани, са разним 
федерацијама и конфедерацијама, хотећи овим пу- 
тем да подривају темеље своје властите земл^е. Зар 
ти људи нијесу свјесни и не знају да смо се ми 
браћа исте крви: Срби, Хрвати и Словенци вијеко- 
вима тражили док смо се коначно, после мора про- 
ливене крви нашли и ујединили. Зар ти људи не 
знзју да je цијела наша историја низ доказа да смо 
смрћу искуп^ли живот и да нико од свих народа 
соијета није више своју судбину носио fy себи као 
ми. Вечно паћеничка нација, која се вековима бо- 
рила за слободу и правду, ношена страховитим ви- 
хором између земље и звезда, борила се за голи 
живот, правду и слободу. Један цио народ под не- 
чувеним и невиђеним мукама оставља и напушта 
своју земљу у иеравној борби са Агарјаичма ос- 
тавља све, баш све, али непоколебљив у вери да 
he доћи васкрс и да ће доћи победа правде. И 
када je наша трагедија била на врхунцу, дошао je 
живот. Живот послије страховитих и нечувених 
жртава толнких да je и Богу било жао. Вјечна ар- 
мија изнесе на својим плећима најсветији лик леген- 
дарног јунака, Краља Пегра Ослободноца. Ово тре- 
ба да упамте сви они незахвални синови наше на- 
ције који се данас јављају као орушине у моменгу 
када треба да je сваки човек на саоме мјесту са 
свешћу да без живота огаџбиие нема ни личног 
живота. 

Ha прагу великих и судбоносних задатака у 
вртлогу других народа, данас треба више него икада 
да саберемо и координирамо наше снаге да осга- 
немо вјерни оној провидносги, која нас je довде до- 
вела и очувала. Зар не постоји снага закона ове 
земље да докопа свакога онога који такне јединство 
и целину отаџбине? Манимо се, господо. лупања у 
прса са југословеиском идеологијом. Читаво вријеме 
у овоме Дому непрестано се још понавља и жваће 
југославенска мисао, која je на Голготи разапега и 
која у себи носи сан наших великих првосвеште- 
ника: Његоша и Штросмајера, a нико ие рече да 
треба драконске мјерг за свакога онога који се у- 
суди такнути у крваве тековине оних знаних и не- 
знаних витезова који су ради нас умирали no бој- 
ним пољима, гудурама, вјешалама и клаицима, обе- 
љажавајући својим телесима и својом крвљу грани- 
ц? наше отаџбипе. Доста je више декламова1Ба. На- 

ма треба рада, реда и законитости, треба створити 
закон који мора поставити ред у земљи, закон који 
he народу повратити вјеру у правду, вјеру у своју 
државу. 

Зато, господо, није штета ако тај закон до- 
кова све оне који су разним начииима подривали 
темеље ове земље као и one, који су откидали и 
који данас откидају од живог организма нашег на- 
рода, Истини треба погледати у очи, треба бити 
свестан данашњице. Отацбина je светии.а над све- 
тишама и сви они који не чине ono, што од шега 
тражи 11>егова дужност, ти чине издајсто. A када 
neh свесио чине то, онда треба да зато повуку кон- 
зеквенце. Јер када редом, законитошћу и радом 
повратимо веру народу у правду, онда ћемо почети 
веровати у себе и своје способиости, онда he пре- 
стати и малодушност. Народ који je фзктично под- 
нео надчовечанске напоре и жртве за једну једину 
мисао, тај he народ моћи да савлада и све остале 
TemKohe и препреке које стоје на пугу да се оства- 
ре коначни циљеви. Томе he допринети конзеквент- 
на и страна државна политика у свима правцима, 
која треба да се манифесгује на један видан начин. 
C тим у вези почети са смишљеном просветном no- 
литиком, јер je она најосновнији услов и базз за 
амалгамисање и ueMeHrnpaibe наших иародних теко- 
вина. Треба створити један државни просветни npo- 
грам, који треба да се изводи независио од тога, 
како се владе мељају. Миннстар просвете треба да 
обилно помогне н морално и материјално рад при- 
ватне иницијативе н настојаи.а друштва и покрета 
југословепске идеологије, која ради на народном 
проснећиаању и општем културном препорођају и 
yiiaiipeljeiby нашег нчрода. Тим би се путем ишло 
нивелисању хетерогеиости, које проистнче из вер- 
ске и племенске поцепаности. Тим би се путем 
ишло ка стварању нове генерације, новог коленз и 
нове интелигевције, која би стварала преаорођај 
целог нашег данашњег друштва које данас тешко 
болује. Уз смишљешу и конзеквентну просветну по- 
литику треба да буде везгна и рационалпа прив- 
редиа политика, јер она доприноси подизач^у нашег 
благостања, као и то, да се заисга морамо озбиљио 
брннуги да би се што јаче осигурали од евенту- 
алннх непријатељских нападаја. 

Досадашп^а прииредна политика, a специјално 
вођење шумскорударске политике од ослобођења 
до данас, било je више него очајно. Ретко je ту по- 
литику руководио принцип државних инационалних 
интереса, као и јачаша нашег иационалног елемента, 
јер су највеће користи од експлоатисаља, боље рећи 
девастирања, имзли сграици на штету иашег целог 
народа. Поред тога, многн и разннм шумским и 
рударским концесијама пла11ени разни рачуни, и на- 
грађивани разни букачи и каналџије. A онда тому 
свему допринело je и то што   су у  нашој   шумско 
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рударској полит^ци врло често одлучивали људи, 
који нису могли да издигну наш општи државни и 
народни интерес над уским партиским или племен- 
ским, a чисто и својим личним. 

НајбЛљ^ доказ да je та шумско-рударска по- 
литика нб1)ена НаоПако, енедоче учестане интерпе- 
лације народних посланнка на које ]oui до данас 
иије одгоиорено. Разнн Регенштрајфи, Гринвалли, 
Кауфмани, Ајзлери и Ортлиби и Бог нх све зна, 
Ofeopeno су пљачкали, s пљачклју и данас. Могли 
су плЈачкати, јер су Шалн снажне покровитеље и 
сигурне канале. Ha милиарде државног и народног 
новца отншло je тим каналима. И до данас, господо, 
нико од тих пл>ачкаша, заправо организопаних 
банди, ннје одговарао. Ja сам лан^ске године у бу- 
џетској дебгти к^нес поразне цифре пљачкања на 
свима линијама, цифре koje прелазе на стогине и 
стотине милиона и до данас Господин Минисгар 
шума и рудника није ништа учинио. 

У рударској политици томе je злу највише крив 
генерални директор г. Никола Беланчић. И тај чо- 
век m бруку свију нас врши и данас ту своју дуж- 
пост. Г. Министар на првом редсвном сасганку На- 
родне скупштине на дан 31^Х*"1932 године примио 
je хигиост моје интерпелације и мојнх другова, na 
ипак није нашао за сходно да нам одговори. {РисШа 
Ћокик: Он je досада издерао четнри Минисгра, na 
he и остале). 

Поред тога није ништа ии предузео у ствари 
извида и ако je интерпелапију погписало 117 народ- 
них посланика, упозоравајући rs na јасно оцртане 
кривичне елементе у рзду г. Беланчићз. {Риста Ђо- 
Kitfi: On je тутор својим Мипистрима!) 

Председник Д-р Коста Кумануди: Немојте 
прекидати говорника. 

Милан Божић {иасшапља): Ha штету угледа 
не само народних посланика, него Народног лрет- 
ставништва, читава ова ствар добила je чудан, na 
чак и смешан ток. Место да смо добили одговр на 
нашу интерпелацију од Г. Мипистра, ми добијамо од- 
гоиор у дневној штампи од самог г. Беланчића. Ово 
je, господо, био сграховиг атак на Народно прет- 
ставништво, o чему нико не поведе рачуна. 

Ja и моји другови прешли би и са иидигнацн- 
јом преко свнх дрскости r. Беланчнћа, да није у 
јавностн лансирана једна подла и добро срачу- 
ната тврди.а, да evo ja н моји другови поднели 
ингерлелацију из политичких мотива, јер je г. Бе- 
ланчић Хрват. Ja и моји другови тврдо верујемо, 
да се у нашем Народном претставништву na таквој 
депласнраној и неразумној бази не би могли nahn 
ни неколнцина, a камо ли 170 пародних послапика, 
јер смо тврдо убеђени да би такови мотивп и код 
поједипаца претстављали страховити грех према 
отаџбиии у којој сви грађапи, без разлике вере и 
племена   цмају и морају   да имају   једнака права ц 

дужности. Да je ово тачно, ja hy вам навести ста- 
ткстичке податке према којима je у државном ру- 
дарству запослено 67,2570 католика, a свега 24% 
прзвославних и 6e/0 мусзимапа. Да ли се чу, господо, 
глас од стране моје и мојих другоаа, да се та не- 
једнакост уклони. Боже сачувај. Згто, јер се ми 
нисмо пикад држали припципа фамозних кључева. 
Зар ово нису јасни докази o смешности злонамер- 
них вер^ија, које су биле срачунате na то да од 
једног несавесног државног службеника направе то- 
божњег политичког мученикз. Поред тога, ми смо 
од господина Министра шума и рудника тражнли не- 
колико пута да се бар поведе истрага no том пред- 
мету, што нам je Гослодиа Министар и o6eliao, али 
на жалост до данас није одржао своју реч. Крупне 
су, господо, биле ствари које смо ми изнелн против 
r. Беланчића: 1) Мито за уговор o испоруци живо- 
тпих намирница;   2) Набавка   репарација (3,000.000); 
3) Измепа   уговора o закупу   подринских   рудника; 
4) Његова пресуда у суду; 5) Набавка угл>а за др- 
жавме железиице. To су големе ствари поред мно- 
гих других ради којих су наши рудпици подел.ени 
у таборе фаталном политиком г. Беланчића. Зат^м 
цолазе његове страховите изјаве o српској војсии и 
њепом гепералигету, o јединству, o непризнању 
данашн.ег стањ?, o злоупотребама Краљева имена, 
o очајном систему кога on проводи: Бвцање и npe- 
мештгп.е чннонника честитих и нсправних, зашти- 
liaBaibe деструктивних, вођење једне до краја де- 
структивне и дефегисгичкс политике на свнма ли- 
нијама. 

Ово су, господо, чињенице које су добро no- 
зпате и широј јавности осим опих које познају ње- 
гови најбољи сарадницп. Ja сам свјесгап да ово 
пије осамљен случај n да материјална шгета која je 
учињена на штету државе неће државу упропастити, 
али овакви примери убијају у нашем народу сиаку 
вјеру у морал и правичност a то je најгоре. У на- 
шој je земл.и, на жалост, било ваздан разних афера, 
као што их и дапас има и мало се која свршила 
како треба, једно што су то диктнрали рззни об- 
зири и везе, a друго шго се миго не прима јавпо. 
Па и нас неколнцина, који смо годипама прикупљали 
податке, ударали за разне незгоде, јер људи којн 
врше извјесне неправилности и недопуштена дјела, 
опи су необично опрезни и довпглзиви, кријући траг 
на све могуИе начине. Ja сам могао навести још чи- 
тав низ питања и индиција, али их нисам стављао 
у интерпелацију и ако доволјНо јасно говоре o ne- 
правилном и недопуштеном раду генералног дирек- 
тора, као и o рђавој шумско-рударској политици. 
Ja на пример имам овјеровљена акта r. Гринвалда 
из Загреба, који je лиферовао угаљ за Загребачку 
дирекцију из којих се јасно види пл>ачка na свима 
линијЈма, na ипак Мипистарство шума и рудника o тој 
сгварн није скоро ништа учинило, Г. Регенштрајф и 



Стенографске белешке 119 

већина страних предузећа o којнма сам у своје 
време у Скупштини roBopin, радипи су itira су хтели 
од наших шума, na je чак r. Регеншгра ф био у 
стању да мијења сзе комисије састављене од ваших 
најбољих стручп.ака и најчесгнтијнх л>уди. Он je 
бно држава у државп. Ми се аанас, госпоДо, бо- 
римо да колико толико ублажимо тешку бнједу и 
невољу која сраховито гушн читаву нашу пацију, 
која услед привредне нееоље н извјесне психозе 
преживљава тешке дане, дотле несапесни људи и 
разне организоване банде черупају живи организзм 
наше нације и на тај пачин до краја деморалишу 
оипј наш честити н добри народ који je с поносом 
.вијековнма чувао два прста образч, 

Коначио, господо, ja hy peViM и ово: дужност 
je сзију нас да се свн скупа борнмо противу свих 
нездравнх појава na ма са које год стране оне Д'б- 
лазиле. Сваку овакву појаву треба дракопскии ме- 
рама у самом заметку TyliH, јер ове боЛесие појаве 
теже падају na душу нашега парода пего икојс 
.пруге. (РисШа TiOKiifr. Па и данашњи r. Министар 
довео je неке пропале тргоппе. — Мштстар шума 
П рудника Матица: Ja сам довео онога који he зна- 
ред завести и стати овоме на пут). 

Како je Мшшстарстно шума и рудника погодило 
ДРжавно   газдинство,   најбоље   се   манифествује   у 
"редузећу   рКриваја*  које  je 1925 годиие   тобоже 
нзционализовано и претзореио у акцијско друштво 
У висини од 90 милиона динара. И поред тога што 
ј*"  држача   била  у том   предузећу   ангажована  ra 
26%, ниједан од господе   мкнистара   није ништа у- 
чинио   да би се колико   толико  упознао са прили- 
кзма тога пргдузећа и iherosHM просперптетом. О- 
сим тога, иако je Мииистарство шума н рудииказна- 
ло да предузеће не ради нншта  пише   од  две и no 
годипе,   да   смо  пас неколицпна нише пута упозо- 
рапали   господу Мипнстре na иаопак рад у многим 
предузећима, a парочито у „Кривајн", ла самја у то- 
ке   смислу   предавао   и   интерпелације,   да   сам   у 
лањској буџетској лебаги изнео поразне цнфре пл.ач- 
кања у U предузећа,   које   пљачке  достнжу суму 
200 милноиа дннара, осим оних лажпих мнлионских 
издатака, који су ишли разннм каиалима као:   „ин- 
тервенције',   „повјерљиви"   дискредитн   и   нздаци, 
који прелазе тешке милијопе;   затим К11>иже11>е шу- 
ма под разннм именима,   које уопште не постоје, a 
'<оје опет прелазе милионе.   Само један експлоата- 
Цнони уговор, који je г. Регенштрајф у 1927 годинн 
склопио   са   држапом,   оштет«о   je   дожаву са 200 
милиона динара. (Мшшстар шума u рудника Паиао 
Машица:   To je оимо у 1927 годиие u Ja за Шо ис 
могу да одгопарам.) Тада je г. Регенштрајф примио 
за  десетодневни   боравак у Бсограду   495,590   ди- 
иара. Затнм долазе милнонске плате г. Регеиштрајфа, 
Ајслера и Ортлиба.   Поре;   мнлиоиских плата,   они 
су у име личних рачуна,  за последњих пет годниа 

примили око 20 милиона динара. Адпокатски трош- 
кови за последи,е две године износе своту од 6 
милиона динара. Оида трошкови уговора o СЈечи 
2 милио^а дпнара, што значи опет адвокатиМа. He' 
Лакви трои]кови финанснрања друштва 3 милиона 
динара. Трошкови каниеларије .КоМтрОлИо^ бироа" 
у Бечу од 1925 дс l93l године достнжу свсту од 
10 милиопа динара. A што je најгоре, господо, од 
1925 године до данас држгва није примила ни је- 
дну једину пару за таксб, поре^, ниТи je дббила 
иста у име дивнденде. За жељезницу Завндовићи 
^Хап Пијесзк—Кусаће држава je требала, према 
уговору да прнми годиши.е no 52 хиљаде златних 
швајцарских франака. До данас држава није добила 
ни једну пару, чак „КривајгИ ^ргјжи да ]ој држава 
плати оштету у висини од 55 милиона динара, јер 
je тобоже пруга била пасивна (МинисШар шума " 
рудиака Папао Мапшца: To nuje бп.чо под MOJ'UM 

режимом, јер Матаце овде nuje било). 
Коиачио, господо, долази кулминација овога 

светског хохштаплера г. Регенштрајфз, иако сам 
благовремено поднео г. Министру Матици ивтерпе- 
лацију o везаковнтом и пл^ачкашком раду „Кри- 
ваје". Г. Ре-енштрајф бјежи у Беч, када je све о- 
пљачкао и када je сваки човјек знао да he доћН 
до катастрофе, само то није знао господин Мини- 
стар шума и рудника (Af ««нстор шул/а н руда Павао 
МаШпца: Зиао je, u зато га je шшо!) Исјекли, 
боље рећи девастирали су све шуме свога подру- 
чја, уновчили их и однијели. 

A сада долази, господо, оно што je најгоре: 
читав onaj крај од 9.000 Људи, рааника, који обух- 
вата цијелу Источну Централну Босну и који je од 
тога предузећа живио, caia je остао скрштених 
руку, глалан, јадап и подерап. Плачу над гробл.ем, 
иегда поноспих планина и очекују да их туче град 
и провале облака и да им цоде однесу и последњу 
љиву испред куће- 

Завршавајућн и у нсто време 'наговештавајупи 
наставач мога гопора у специјал^ој буџетској добати 
код Министлрства шума и рудника, ja молим Народиу 
скупштииу п тражим од Краљевске владе да се 
образује једна парламентарна анкета, која би одмах 
требала да прнсгупи раду. Ja, господо, унапријед 
тврдим, да he се наћи сграховитих стварн у Мини- 
старстиу шума н рудника, помоНу којнх he се MOIIH 

расвн]еглнти разне афере и малверзације, како у 
прошло:ти, тако и у садаш1востн; гко се ово не 
учинн онда бн чнтав наш рад у Народиој скупш- 
тннн био Снзифов посго, na према томе ми би бил'<1 
потпупо излншни у овоме Дому, у који je читав 
паш народ упро очи, очекујући од нас пуннм прз- 
вом извршепЈе сваке правде no enoj пародној: ни 
no бабу ни no стричевима .. .." 

Када већ носимо  у данаши^им тешким рреме- 
ннма страховиту  одговорност и пред Богом и пред 
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људнма, онда као прегстЈвницн народа морамо 
имати права која се морају респектонати, да не би 
доијло до one; »Великаши проклете им душе, на 
комаде раздробише царсгво." (Одобравап.еј. 

ПоШпретседпик Др. Коста Поповић: Реч има 
нароани посланнк   r. Јован МнсириН. 

Јован МисириН: Господо, народни посланнш^ 
ja сам 28 говорник. Говорим пред празном Скуп- 
шгином у ово скоро глуво доба и консгатујем да 
je публика ревноснија него ли ова господа народни 
посланицн. Како мн изгледа њих споља више ипте- 
ресују ове ствари, uero ли нас унутра. Не мислим 
ту иикоме да правим комплименте, uero пребацујем 
својим друговнма који су зансга требали да дођу 
н да саслушају говорннке и овако озбиљне говоре. 

Ja iiy, господо, да кажем оно шго мислнм. Од 
27 говорвика петорица he гласати против буџета, a 
осгала господа предговорнпци сви су критнковали 
можда и много ошгрије и озбиљпије за ове прилике 
Владу у љен рад, и na крају крајева завршавали: 
и ако je овако сташе, гласаћу за буџет. Џедан глас-, 
У интересу државе.) Господо, ja верујем да je инте- 
рес државе да се буџет заиста донесе. Држава без 
буџета не може да живи; то je факт. Али има увек 
изузетака, као и у  математици. 

Ja, господо, нпсам од оних посланика, који ће 
можда строго критиковати сам буџет, иарочито оне 
одељке који се односе на спол.ву политику, јер ja 
нисам довољио стручан да o томе говорвм. Али 
зато нећу пропустнти да нагласим све оне моменте, 
које ми налаже дужност као народном посланику 
као правом народпом претставнику, који претставл.а 
7000 гласова, изабраном вол^ом народа, a ие 
вољом полиције, na чак и ондаши.е Владе. (Узиици: 
Ko je нзабраи од стране полиције?) Ако се за ма 
кога може казати да je легитнмии претставник 
народа, то верујте да je моја маленкост. {Приго- 
аори u добацивања. Претседник звони.) Ja велим 
легитимпи не да вама пребацујем, него да испра-. 
вим ono чему сви ми на крају крајева тежимо, a 
то je пормализацији наших политичких прилнка, 
како се то чесго пута нзгражава и no који члан 
Краљееске владе. Ja нелим нормализација прнлика, 
али као техничар назвао би ja то мало друкчије 
Пре he бити редукција uero  нормализација. 

Господо, предговорннци су довол^но јасно и 
гласно казали какве су наше прилнке. Говорили су 
o свему и свачему, o нашем сељаку, o кризи, o 
претераном и преплаћепом чнновништву, o прога- 
њаи.у чиновпика м o разним аферама. Дотакли су 
се свега што je корисно и no Владу и no 
народ и no државу, a и no вас саме. Kao што 
видите ми сви делимо скоро то исто мпшљеп.е. 
Ja не разумем да ли би смело то друкчије и да 
буде. Сви се ми сеИамо, да смо 8 иовембра бпраии 
ца  нашем   шестојануарском   програму   и повергље 

Њ. В. КралЈа, и носиоца земаљске листе као и 
ондашље Краљевске владе. Колико се cehare, ja сам 
још лаљске године изнео исторнјат мога уласка у 
Народну скупшгину, критикујући још окда рад 
Владе и погрешке које су учињене, нагласивши да 
je ондашпЈИ носилац земалЈСке листе много погре- 
шио, што ннје дао свима који овде седе, a наро- 
чито онима којн се овде и сувише много џапају 
што им nnje дао противкандидате, na да мајчнц 
снн дође одавде да говори као пародни посланнк, 
те да знамо у чије име говоримо. {ГраЈа u ариго- 
nopu) Таквнх другова ми нмамо овде доста, ja 
Heiiy да их помињем. Узмите само онај извешгај 
„Политике" и „Времена", na he се видети колики 
их je број. Мпогн iie се од вас изненаднти када 
види колико нма народних посланика у овом Дому, 
који нису имали протнвкандидате. 

Часг и поштовање онима којн нису имали 
протнв кандидате, али су добро намерни и коју су 
искрено прихватнли политику 6 јануара и који су 
се na дан 8 новембра ухнатили за штап за који смо 
се ухватнлн и ми који смо из народа дошли ди- 
ректпо. Ово велим зато што сам ja отишао да 
тражим повереп.е свога парода тамо, где сам no- 
никао, у своме родпом крају, a нисам се латио пи 
Јужне Србије, ви   лево ни десно, ни rope ни доле. 

Господо, ове напомене рекох само ради тога 
да бих могао да објасаим кризу која бесни у моме 
крају, јер ко xohe да види шта je криза нека дође 
у Пиротски округ, да види каква je то криза и шта 
ona значи. He кажем, господо, да криза постоји 
само у моме крају. Ja познајем целу отаџбипу и 
знам да нпје боље ни код Босанаца, ни код Хеце- 
говаца, ни код Далматипаца na и у целом свету, 
али држим да je код мепе пајгоре. 

Дошао сам у овај Дом 8 новембра и xohy свнма 
да искрепо кажем у лице ono што ocehain, јер ко 
зпа да ли ннје ово последпњи буџет кога ми кројимо 
овде, и да he до11и onu који he разуметн парод и 
који he кроз усга своја MOIIH да буду верни тума- 
чи народа. Ja желнм, да објаспим ;кризу у моме 
крају, јер сам претставпик сељака и од варошана 
онога дела који нма право гласа, осим опих који 
ne гласаше за мене него за мога против кандидата. 

Господо, дошао сам са пуно ндеала у onaj 
Дом, да приповедам ono шго сам народу и o6eliao, 
a то je јединство државе, јединство народа, једип- 
ство паше лепе домовппе Југославнје. И кад смо 
дошли и окупили се на седници да бирамо Пред- 
седпика Народпе скупштине, ви се cehaTe, господо, 
да су опда биле две струје. У Клубу се решило 
једпо, a радило друго n дошло je дотле, господо, 
да су се створиле две лисге и гласало се за диа 
кандидата. Звапичаи капдидат владин бно je уваженн 
претседник r. Куманудн, a опозиц"је г- Нико Су- 
ботиИ, 
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Господо, зар ово није био први глогов колац 
овоме Парламеигу?! Зар ово није бнла права лаж ка- 
зана у лице баш самоме Претседништпу и Влади? 
Ту су, видите почеци закулисие радље, против које 
сам се целог века борио, 

Шта бипа даље? После опаквог шкандала, да 
га тако назовем, иас напушга носилац земаљске 
лнсте и ja не вндех ни једног члана Владе и прет- 
ставника Владе да je дигао свој глас и да je казао: 
Па, добро, кш немамо носноца земал>ске листе мо- 
жемо и ми да ндемо (Смех). 

Искрено да кажем, ja сам имао ocehaj, кад je 
on отишао, и ja да идем. (Неки посллинци упадају 
и питају: Па што ниси отишао?) Задржали сте ме 
ви! Што ни један од вас није урздио. (д/;. Грг. 
AHljCMUHonnh: Г. Ннкић je остао, н он je ra раздао!) 

Сва господа предговорници рекли су, какза 
иам je дужност била и шта смо ималн да радимо 
у Парламенту. Међу осталим бригама бејаше и до- 
iiomeii>e буцета за прошлу годину и рекоше нам, 
да je потребно, да се организујемо у страику, јер 
— веле — Парламент без политичке акције, без 
странке ne може да постоји. 

Ja сам — верујте бип   ђак,   који je   дошао   у 
први разред да се научи писмености партијској, од- 
иосно паргије. Нисам  могао   у   првом   моменту   да 
разумем сгаари, алн сам се брзо оријептисао, да ли 
je потребно, или није, xoliy ли то  искрено прихва- 
тити или не, и уверавзм вас, да сам био међу онима, 
који сам нзјнскреније   прихвагно   се   оваког   посла. 
Али, на жалосг наши другози нису бил i исгог мнш- 
љења, и почелл су кола да   иду   низасграну.   Првн 
се   одвоји   Иикић   са  друговима,   (Ироиичан   смех, 
Претседник   звоии).   Затим   доИоше   још   неколико 
седница клуба и крстише ово наше iiOBopoljemie ca 
»ЈРСД". Пигао сам се, шга   му   та   абецеда   значи? 
(Смех). Рекошг мн: Тако се паљт,  као   кад   се   на- 
роду каже, да je такав обичај, — a то je да се не изгуби 
име југословепско да се ве изгуби имг радилкалско да 
се не изгуби име демократско и сељачко. (Јецан по- 
сланик: И соцнјалисгичко!).   Старији   су ту, памет- 
пији су, искусннји   су, na   веаим:   ВалЈДа   iie   се   и 
нешто друго десиги.   Казаше   ми:   Овако   IJCMO  до 
конгреса, a на коигресу   ми   ћемо оиаа решити пи- 
Taibe, xoiie ли се страика   звати   овако   или  онако. 
Утирднли смо у оно време н   у клубу   н   свуда   иа 
сваком месту, да народ то не разуме,   ие прихвата, 
и да онај ко и je радикал, осгаје   раднкал,   који  je 
демократа, остаје демократа, a   селЈаци   осташе   се- 
љаци.    (л/;. Никола  Hufcuh:   Добро   ти je то!) Сви 
су се извињааали, да je то привремена  ствар   и   да 
he се доцпије решити. To „доцннје" одужи   се  за- 
једно са образовањем саме странке. 

Питао с;м се: Па добро, кад напустисмо много 
важније ствари no народ и државу и за њихове 
радње да   се   побринемо   да  ли   ћемо — рекох — 

сад да будемо паметни, na да у року свршимо и 
организацију страпке. Обећавао нам je бнвши Прет- 
седпик владе Г. Марииковић: Toče морасвршити! 
Обећавао je баш са ове певнице! (Показује на го- 
порницу, са ко;е говори. Буран смех у дворапи). 
За тим je дошзо г. Сршкнћ и on je нама обећао: 
И то he бити roTOBol — Добили смо преко бано- 
вннског одбора саи исго: До 15 октобра све орга- 
низације морају бити готове, и сваки има да под- 
несе извештај o своме раду! 

Господо, то су моменги,   које морам да nano- 
менем, али сам се огрздио да то   пије   злопамерно, 
већ да je то једпа   истина од које   пико   ne   треба 
да бежи. Ja сам у своме срезу до 15 октобра про- 
шле годнпе одржао и срески збор. Али, na жалост 
кад сам  дошао   у   претседништво   клуба   народпих 
посланнка, односно  у   секретиријат   клуба у   циљу 
да питам да ли су и други народпп посланицп одр- 
жали    зборове,   онда   сам   видео   да   организацију 
странке у мојој Моравској   бановини   nnje   свршнло 
ни 10—15 посламнка! Пнтао сам се   зашто и добио 
сам разне одговоре. Када сам упнтао једног бившег 
радикалца зашто није готов са организацијом у своме 
срезу, опда ми je on одговорио: моји Лзуди nehe да 
се турче под старост и да   иду   у   другу   странку. 
Казао je: „Ja имам једну организацију и кадгод ми 
затреба друга, ja hy депешо^ да наредим дз се ор- 
ганизује". Један други мој   колега   народни   посла- 
ник нначе демократа,   одговорио   ми   je   исто   тако 
као и овај мој дпуг радикал. По томе сам видео да 
се тај рад на организацнји страпке   развнја  уназад. 
Ja сзм оидз извештавајући меродавне o   тој   снтуа- 
цији у погледу оргапизације сграпке скрепуо пзжпјУ 
na тај факат и указао na те   неправилности   паших 
другова и њпхову нехатпост, али су ми   ови   одго- 
ворнли:   „Море,   глај   си   посла", ми то возамо,  na 
liCMO видети шта he na крају бити! Ja питам   стога 
Иародпу скупштипу, ако пароапи послаппци возају, 
да ли се онда   Краљевска   влада   na   тим   п.нховим 
колима вози, или обрпуто, да ли се пародни посла- 
ници возе на колпмз Краљевске владе? 

Испитујући ту и такву сптуацију, дошао сам 
до увереп.а да се са организацијом страпке nelie пи- 
када свршнти и да се то питање органазације 
неће окрнчати, Може бити да би то ибилоза буду!1е 
изборе, али за ове којн долазе за цело ne, јер још 
није скоро нишга урађено. И то je био главни раз- 
лог што сам ja изашао из клуба J. P. C. Д. и при- 
ступио са својим друговима образовању Југословеп- 
ског пародног клуба, јер je цео парод очекивао да 
he и та велика странка добпти исти пазив. Уверавам 
вас, гослодо, да сам пролазио кроз пуно TeuiKoha 
разннх опознција и да саи се борио чак и са опом 
пајездом попа Корошца, Давндови11а и тутп кваптп, 
који су долазили у мој Пирот и агитовали протпву 
наше сгранке и режима. После тога настала je моја 
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акција н после два месеца рада успео сам да орга- 
иизујем око 8,000 чланова, Тиме сам хтео да пока- 
жем оној господи, која су тврдила да народ nehe да 
се организује у другу странку, да им покажем да 
je то тврђење ifaHKOBO ординарна лаж, јер ne стоји 
да то народ nehe, иего напротив je истина да та 
господа ннсу хтела да иду у народ. Стварање клуба 
J. P. C. Д., дало je повода појединцима, тобоже чла- 
новима J. P. C. Д., zia у ствари спроведе она стра- 
начка прогањања и да воде хајке у појединим сре- 
зовима са чииовницима, учител>11ма, лугаримз, пута- 
рима и другим и то: 

Набацивањем и подметањем   ордииарннх лзжи 
за nocTiirHyiie својих  циљева   пропагирајући   скори 
избор и ibHX0B долазак   на власт. Међу   многоброј- 
ним примерима изнећу само један   типички   пример 
где се у једној варошици у   унутрашњности   деша- 
вају   овакве   ствари    у   једном   општинском    суду. 
(Чита): „Одузимајући у једном   среском   наалештву 
књиге    поповске,   мислим   да   се   зову   протоколи 
нонорођених, крштених и  умрлих no наредби   срес- 
ког начелника с тим да општииски   суд нздаје уве- 
рење којим тврдн, да je  тај   и   тај   poljeii   тада   и 
та^а, да би могао да гласа и да употребн   то   уве- 
peihe иред судом, или пред влашћу као доказ, који 
није никада вредео, нити he   икада   вредети,   и   на 
тај начин газн црквени устав и позитивне   законе". 
(Ћока Ћирић: A што не   кажеш   да   ti   претседник 
општине пиротске туче   у   својој   канцеларији   cua- 
кога ко му   дође   у   канцеларију?   Жагор).   Молим 
вас, господо, овај r. народни посланик, који се сад 
јаиља за реч, он je једном прилнком прошао поред 
мене, и није ми пружио руку, и   ja   сам   зато   пре- 
кинуо везу са њиме, и због тога он сад мене крити- 
кује, зато што са љиме ие говорим, н   сматрам   ис- 
под   достојанства   да   одговарам   овакном   човеку. 
{Ђоко Ћирић: Тн видиш cne шта се рзди   у   целој 
земљи само не нидиш шта ради твој брат као прет- 
седник општипе у ПиротуЈ. Kora сн   тн   поставио   и 
препоручио за претседника . Шта би се могло,   ro- 
сподо, рећи o среском начелнику тога веселога   сре- 
за, који je поштеае л>уде прогап.ао   као антидржа- 
вне. (Ђока Ћирић: Више стотина  људи je записано 
у црну књигу тнога брата. Жагор). 

Кад тако стоји ствар у унутрашњости шта би 
тек оида имало да се каже o нашој београдској 
општини, која je под окриљем и уз npunoMoli двеју 
паша, заиста направила од Београда прави паша- 
лук, али „ту кнезови нису рада кавзи, Beli je рада 
сиротиња раја, која глобе давати не може", A нај- 
Maibe сам ja, господо, народни посланици, тај, који 
he да отпочне ма какну кавгу без велике невоље 
и нужде. {др, HuKuh: Шта je ca одговором o па- 
цовској афери?) Пацовска афера још никако да 
изиђе пред овај уважени Дом, a међутим счиписте 
и даље вршљају no  Београду   и  чине   благотворно 

дејство на јадне београђане и њихове иепове. Штам- 
па je одједном занемила, и ако се критикује рад 
општине београдске, нарочито још и оно враћање 
трошарине, и љено дејство на грађане и њихозо 
благостање... (Б. Ttupu/r. Ти све видиш и не видиш 
шта ради твој брат!) Одговорићу ти ja на то. 

Али се, господо, стигло да поведе рачуна na 
другој страии, и да се од стране државе помажу 
и кредитирају у yHyTpamibocTH поједини револвер- 
ски листови, на којима сарађују махом државни 
службеници, a у којима je дозвол^ено да се до ми- 
ле воље и без брнга критикује рад оних самоу- 
правних тела. (Граја. Ђорђе Tuipuh: Сваки поштен 
чонек мора да се брани!) Ko губи има право да 
се Лзути. 

ПотПретссдник: др. Коста Поповнћ: Госпо- 
дине Ћирићу, немојте упадати у реч гопорнику. 

Јован Мисирлић (наставља): Чијн цео буџет, 
за годину дана не износи ни онолико, колико износп 
цигло два дана утрошеног кредита, за београдску 
општину. Тамо се шал>у све могуће коитроле из 
ово земаљске силе, да ли би се што иашло непра- 
нилног и незаконигог, a за београдску општину не 
нађе са макар и за атар исгине, да пошал.у комесара 
да завнри у рад и газдовап.е београдске општине, 
чији годишп.и буџет износн близу 400 милиоиа ди- 
нара, бар за оно време, када сам ja имао част, да 
будем одборник општине београдске. (Један глас: 
Па су те најурнлн!) He no кључу него веле, да 
као посланик нисам могао  да останем. 

Питам се, господо, која je та сила, која се 
испречила пред јавношИу и лицем целе престониие, 
na и народа? To данас зна и мало детбнце у Бео- 
граду, али на жалост, рекао бих, да не зна само клуб 
J. P. C. Д. Питам се, господо, да ли се може н 
сме и надаље овако да ради? Taj одговор очекујем 
од вас иародних посланнка. 

Господо, поменух пацовску аферз, не ради 
саме афере, јер моје није да ja испитујем аферо, 
nero ради оних људи, који и дан данас очекују, да 
им се суди дисциплински, и који примају поло 
вину плате, a можда и нису криви за то. Г. Миии- 
стар унутрашњнх дела имао je част овде да одго- 
вори, да се на томе ради, да се ислеђује и да he 
кривце казниги иајстрожије (Милош Дратотћ: Па 
шта xoheiii?! Кажп.ен je један општипски служитељ 
отпушта1Бем из службе!) 

ПоШпретседник др. Коста Поповнћ: Молим 
Вас, Господине Драговићу, немојте пјектаги ro- 
ворника. 

Јован Мисирлнћ (наставља): Ради свега тога 
предмет je дат Државном тужиоштву, и та je ствар у 
реду. Државно тужиоштво he своје да каже и ти he 
л.уди крнвично одговарати, али питам вас: Шта je ca 
оним људима, где треба да се образује Дисциплин- 
ски суд и да им   се   пресуди   јесу   ли   криви   или 



Стенографске белешке 123 

иису криви? {Мплош Дршшик: Па отпуштен je 
један општипскн служитељ! To je допол.но! Helie 
вал.да Милутин Петровић да страда!) 

Потпретседипк Др. Коста Поповић: Г. Дра- 
гоиићу, иемојте упадати у реч гопоринка. 

Јован Мисирлпћ (наставлЈа): Господо, у данима 
овако »есретним no цео свет na и no пашу државу, 
када са свију страпа долазе вести, од којнх се 
кожа јежи, песпнце стежу, — зар не би бнло опор- 
туно прибавити све конструктнвие силе, отрезнпти 
се, псправнти се и заборавити na све, и истинн по- 
гледати право у очп, na својски прионути на посао 
н то озбиллш и достојапствепо као ннкада до са- 
да, све за cnac и величпну државе, a за једппство 
и целину ibeHy, no цену главе, уз припомоћ namer 
легепдарпог и вптешког Краља. 

To су, господо, момепти који прптискују моју 
душу, ne само моју пего и целог парода, na и оног 
кога ja заступам. Празпа чаршија, сваки други и 
трећи ду11а11 затворен, сваки четврти или пети чо- 
век под стечајем, то су прилике, господо, у мојој 
iiecpeiiiioj вароши. Банке, и оне пајважније су npo- 
пале. Иарод je у црпо завијен и тражи пзлаза за 
живот и опстанак свој n деце своје. A шта тек да 
кажем, господо, за једног сељака, ради кога се 
ми свн овде бусамо у прса, за кога изгледа ми и 
иема ко да се заузме. Мепи се рбраћају разпи л.у- 
ди из других срезова, али ja као члан овога Дома 
iieliy да се мешам у туђе срезове. Шта да кажем 
за onaj мој јадни парод, који ништа ne продукује 
nero само cnp и качкавал. којн пемају npoljy у ипо- 
страпству, јер je цепа спала na пулу, a никр пема 
да се побрине да се томе, народу створе хладп.а- 
чс да не би no Солуну n Египту плаћао за хлад- 
П)аче туђим комисионарима који их, кад им падну 
у шаке, одеру као зечеве. Ja сам, господо, ншао 
на министарска врата и молио да се да само један 
мплпоп за хладњаче. Али од тога пије бнло ништа. 

И место да се позабавимо таквим стварима кад 
добијамо буцет, ми добијамо готове ствари, скува- 
ne тако na врат na noc, one нам се подпосе и ка- 
же HSM се: ево, изволите, имате да гласате! Гос- 
подо, толико да бих објаснио праве прилике у na- 
роду, да се ne заборавн и да се ne каже да je у 
другим државама rope nero код нас, Ja сам јуче 
дошао из Чехословачке. Видео сам да и тамо mije 
добро. Господо, пемојте мислити да je тамо цвеће, 
можда je тамо и rope, јер je то ипдустрпјска земл^а 
a no изјавн прашких парламептараца тамо има ско- 
ро 80% затвореппх фабрика n преко осам стотппа 
хиљада незапослепих радннка. 

И верујге, господо, да та иста брига, чак и 
исти осећаји притискују и њихову душу, јер сам 
баш у селу боравио недељу дана и чуо сам шта 
љихов сељак тражи и мисли. Дли вас ипак уверавам 

да су у бољем положоју у толико, што могу да 
употребе и да се корисге слободном штампом u да 
изнесу своје јаде и да критикују и рад владе и сва- 
кога појединца било чкновпика било подузетника 
na и других.   Код   нас 1међугим ми ни тога немамо. 

Ja мислим, госаодо, дз сам вам довољно казао 
ono што MtHH припада као инжињеру и политичару 
у оволико уколико сам стекао паметп за ову годипу 
и no дана дчна у оиом Дому, те да вам изложим 
стаи>е ствзри како у нар">ду стпарно постоји без 
икаквог претеривања. Ово рекох, господо, потпуно 
добронл«е^но H-Kora ne вре1јају1ш нити помињући 
имена као што имају обичај појединци. 

A сада, господо, да пређем на своју струку. 
Да пређем прво на Миннсгарство грађевина које ми 
се лане промакло не мојом омашком, него ми je и 
буиет нзгледзо тако брдан да није било вајде o 
њему ни говорити. Ja ne бнх ни овом приликом ro- 
ворио o Мишстарству грађепипа да се нису појч- 
вили ови лафсви на Земунском мосту и ти су ме 
лафави одв?ли у Минисгарсгво грађевипа да се рас- 
питам o З^мупском мосгу, како crojn сз његовом 
изградп.ом, п.та се je до сад урадило и ima he се 
урадити. Шта се тиче самих лафова ту Министар- 
ство rpaljCBHHa не сноси никакву одговорност, то 
вас ja у^еравам, јер то није била ствар Мипистар- 
ства rpalj випа nero предузимзча и никога внше, 
иако je ко учинио грешку то je предузимеч, a не 
Миннстарсиш. У томе се одмах ограђујем. Али оно 
што je мене иптересовало i o je лиферација гвозде- 
пих конструкција na име репарацпја за довршеље 
савскога мсста у везп са експропрнацнјом земл3ишта 
за прнлаз и просецашг нових улица којима треба 
floiiH до моста. Jom док сам био одборнпк у бео- 
градској опшгини заступао свм чо гледиште, да се 
што npe приступи експроприацији тога землзишга и 
да се до откупа n.eronor што npe дође н добије 
прилаз до самог моста. Јер, господо, то износи до 
сада близу 50 милиона дипарз, a има да се исплаги 
можда још пајмање толико. Кад сам ннсистирао na 
томе знао сам зашто. Ja сам имао живи прнмер са 
израдом моста код Шапца, a затпм други пример са 
израдом моста na Дупаву за ГЈанчево. To су при- 
мери како се газдује у нашој држави и како се 
извршују технички послови. Уверавам вас, господо, 
да и ако се набацу, je то ипжип.ерима, инжип.ери су 
најмање криви. Крива je само наша адмипистрација. 
Наша je Влада у толико крива у колико се тицало 
репарацкоппх стнарп, ne велим баш влада, nero при- 
лике које су пагнале да се са појединим стварима 
сувнше одоцни. Али, господо, мост у Шапцу на 
Сави подигнут je n бко пртпуко готов, али прилази 
ка мосту никако.   И   дан-данас   кубури се са тиме. 
  Долази ta ред Дуна^ски мост како га овде зову 
„Папчевачкн" мост. Ha тај дунавски мост утрошепо 
je које на рачуи рспарације које у готовом 670 ми- 
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лиона  дииара.   Taj   објекат,   господо,   и   дан данас 
постоји неискоришћен. Зашто? Нема прилаза. 

To je разлог што сам инсистирао na томе да 
се са Саве нрилази ураде mro пре и пре иего што 
мост буде контиран. Али ме нису послушали. За- 
што? Ja не знам. Рекао бих да не ла Бог или ђаво 
или сем ако неки црв ne подгриза темеље na чак 
и кореп ове државе. После изјаве уваженог држав- 
ника r. Ериоа кад je бацио рефлекс na попове и 
Риму и Југославији, верујете, да ми пада na памет 
— ne велим попови — него неки заиптересовзни, 
неки који су можда ушлн у наша Мипистарства и 
праве нам ове малере, те ne можемо никако још да 
сачекамо дан да преко тих мостова можемо прећи, 
иити војска нитн ми грађани. Декле, можда грешим 
душу, ne тврдим, али сам готов да верујем у такве 
ствари кад чујем на пример да Мипкстар финансија 
није послао делегата у Немачку ради уређења пи- 
Taii.a o лифepoвaIby гвоздепе копструкције због 
тога, што кад je одредио делегата, on се разболео 
због чира na посу н пије могао да иае! To се тиче 
санског моста. 

Господо, сада je уређепо лифсровање конструк- 
ције, и сва he  гвоздепа конструкција бити на лнцу 
места до краја годипе, a готов мост he бнти потпу- 
но израђен до 1   повембра иауће годип?. Аранжман, 
који je учинио г.   Министар фипаксија са дотичпом 
фирмом и   Немачким   Рајхом, учипзен   je na базн те 
наше репарације: ако до те и те годнпе буду реше- 
не репарације и лиферације извршене да ne плаћамо 
ништа, a иначе да путем трампе, промепе добара то 
свршимо ; опи пама ла даду мост, a ми њкма аграр- 
не иродукте.   За  тако   паметан   аранжмап   могу да 
благодзрнм моме  уваженом пријатељу и способпом 
r. Мипистру фипансија г. Ђорђевпћу.  Велим да бла- 
годарим зато,   што je уграбио момепат у овој сеет- 
ској гужви да   искористи   прилику да конструкцију 
добијемо и да ne останемо без моста. Јер право да вам 
кажем, бојим се да то пије случајно када   се пикако 
још ne да да се Европа веже са Балкапом, a да ни- 
су та ометаша   можда   узрочна. Дај Боже да се ва- 
рам, али зато с правом cKpeiieM пажљу Скупштини 
на овакве   ствари,   теда се постара колико ona то 
може да те   ствари исправн, јер ja ваљда сам nehy 
моћи да их исправим  без вас и пасганемо на   томе 
да се ти   мостови једанпут   сврше, Господо шта то 
вреди ко a У буџету  за ову годипу у Мипистарству 
грађевина   пије   предвиђена   пи једна  пара за мост 
панчевачкц,  Пруга he се градити у току ове годи- 
не. Није почела истина још да се гради, али чим je 
склопљеи уговор ја се надам да he и жељезпица у 
току ове годипе   бити готова.    Али ми heMo иматн 
железничку пругу преко моста, зли пута немамо зато 
што нам треба око 40 до 50 милиона да се утроши 
за прилазХмосту  с једне и с друге  стране и за пут 
^оји везује мост сд Панч^вом.   Господо, где][се тиче 

једне милијарде пових угоаора, ја вас питам, шта су 
тих 40 милиопа н какве су то сметње биле да се у 
буџету пису могли предвидети, па да се и то пита- 
ње једном сврши, да једап тако важан и скуп обје- 
кат не стоји усамљеп и у ваздуху виси годину и no 
дана. Питање je, господо, докле heMo ми овако 
и1ш. AKO узмемо у озбиљно расматрање ono шго 
причају Енглези да криза има да траје још 10 годи- 
па, онда право да вам кажем ово што износим, 
износим са краји>ом стрешвом да ли he се то MOIIH 

једном завршити, јер се очигледно види, господо, да 
пара нема у свету и да од нових зајмова nehe би- 
ти ништа. 

Господо,   толико o мостовима, а сад ми допу- 
стите да пређем на Министарство cao6pahaja. 

Лањске године уието je у буџет 28 милиона 
као авапс интерес за неизузете суме З0],,. Ове годи- 
ne упоси се за службу зајмова no партији 568 само 
за пожаревачку железпицу 41 милион, за пругу Ве- 
лес-Прилеп 18,850,000 дипара, за пругу BHxah-npHUJ- 
тину-neh 24,908.000, и за пруге Београд - Панчево 
Куршумлија Приштина и Београд-Респик 2,600.000 
дипара. Авапс за експропријацију на прузи Велес 
Прилеп 3.000.000.— Бихаћ—Книп—Приштипа-Пећ 
3,000.000.- Бсоград-Панчево Куршумлија, Приштина 
Београд-Респик 16,500.000.- Укупно na грађене за 
1933134 око 110.000.000 

Kao што видите, ова je годипа у којој he би- 
ти почето грађење само једног малог дела пруге 
закључен овим уговорима. a када се буде развило 
грађен.е, 6Hhe година, као, 1935, у којој има- 
мо mieha™ близу 300.000.000.- динара за службу о- 
вих зајмова. Ако се изведе апромзкситиван прибли- 
жан рачун, колико ћемо помиаално примити, a ко- 
лико hsMO исилатити за овај кратак рок од 10 годи- 
на, опда ћете ne мало бити изненађени, кад вам ка- 
жем, да heMo ми за једпу милијарду мипималпих 
платити преко две милијарде ефективних динара. 

Сада чујете, господо, даље. Ja сам обилазио 
неке пруге и писам се мало зачудио кад сам видео 
једно опште мртвило код парода, куда се те пруге 
граде. To ме je тим пре изненадило, што ja зпам 
као предузимач, да кад се гради једна пруга, ona 
изазива једну велику живост у крају кроз који се 
гради. To долази отуда, што народ има могу1шости 
дс ззради н да прода своје проивводе: 

Кад сам испитао откуда то долази, онда сам 
дошао до једне жалоспе констатације, паиме да се 
рздови издају акордаптима и радницима no тако нис- 
ку цепу да ne могу ни хлеб да зараде и због тога 
тај народ ne може ни да се користи. Само да чује- 
те пеколико примера. 

1|—Ha једпој прузи копање усека у земљи др- 
жава плаЈ1а главном предузимачу 28 дипара no је- 
дном кубноме мегру, a ситни   акорданти   извршују 
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за 8 динара један кубни метар, дакле добија   мање 
од; 1/3. 

2 — Копање усека у стени, држава плаћа пре- 
дузимачу 50.— дииара, a ситни акорданти раде 
испод 20.— дин. Дакле за  1|3. 

3 — Бетон ван темеља јеано предузеће погодило 
je за 510.— динара no кубном метру, a то се може 
да изради за 250.— динара. Дакле за једну по- 
ловину итд, 

Kao што видите, господо, ови радови могу да 
се израде за црцу која износи испод половнне од 
погођене цене и није претерано рећи, да би др- 
жава могла све те радове да изради са средсгви^а 
која уноси у редован буџет за отплату ових зај- 
мова и то за половину иоминала. To he рећи, да 
за наших утрошених пола мнлијарде динара може- 
мо да израдимо и боље и солидније пруге за које 
имамо зајмодавцима да платимо за 10 година преко 
2 милијарде. 

ETO, господо, како се газдује у нашој весе- 
лој држави! AKO хоћете да се уверите у истини- 
"гост мога тврђеља, онда изволите, господо, на пругу 
ћете се одмах уверити. Да су ови уговори изнети 
пред Народну скупштину, овда верујем да их она 
не би могла примити под свако тешким условима 
за државу. 

Јер, господо, нисам се мало изиенадио кад 
сам у извештају Финансијског оДбора прочигао на 
странч 63, тачка 4 овај тексг: „Уговири o rpaljeiL.y 
пруга Пожаревац—Кучево, Велес—Прилеп, Бихаћ— 
Книн и Приштина—Пећ, закључени no одобрењу 
Претседника Министарског савета П. M. С. Бр. 2248 
од 20 јуна 1931 годипе, П. M. С. Бр; 3758 од 22 
октобра 1931 г. и решен.у Мин. савета Г, Ж. Бр. 9705 
од 23 септембра 1932 год., примају се као пуноважпи" 
To значи, господо, ови се уговори озакоњују овим 
амзндманом. Ja вас питам, господо, да ли ово не 
личи на једап теретпи воз где je Народна скуп- 
штина, односно Финанојски одбор, благодарећи 
раду Краљевске владе, натоварио овај буџег аманд- 
манима као никада досад. И ja сам, господо, био 
члан Финансијског одбора и знам, да никад досада 
није било оваквог амандмана и да се пико није 
усудио да такав амандман подпоси. 

Што се тиче уговора, ми имамо различитих 
уговора. Имако уговоре које je закључила Краљев- 
ска влада, односно ресорни Министар у сагласности 
само са Претседником владе. Имамо и таквчх уго- 
вора ко]и су закључени после донетих закона и 
законских одредаба, a које je закључио Министар 
саобраћаја у споразуму са Министарским саветом. 
Ни тада Мипистар саобраћаја не нађе за потребно 
да се путем специјалног закона ови уговори изнесу 
пред овај Дом и овде претресу иако се они тичу, 
ни више ни мање, него једне милијарде динара! Па 
кад се, господо, тако ради, када се у пигању мили- 

јарде динара, шга ja после тога имам да кажем 
оном ја^ном народу o газдовању у овој нашој 
земљи? 

Нарочито jo'-u кад имамо овакав случај, као 
шго je овај овде, где су ови уговори амандманом 
унети у буиет. Један жалостап уговор који je неки 
зајмодавац Боаје поиудио држави за изградњу 
једне пруге na тај исти Бочје, одиосио уважена 
фирма за коју и не знам да ли посгоји у Паризу, 
не плативши кауцију још прошле године успела je 
да пренесе уговор који ни под којим условима и 
пи no каквом правном основу није могла на дру- 
гога преиети. Јер, једна crdap која де факто не 
постоји ни прЈвно, ни законски, ne може се на 
другога пренетн. Ja паравно верујем да тај r. Боаје 
пије то урадио за лепе црне очи, нити je он заба- 
дава пренео уговор na фирму Батишол. Напротив 
ja сам уверен да je он за то добио неки добар 
провизиоп. Јер, господо, ja сам и сзм предузимач и 
знам да предузимачи овзкзе велике послове ne 
раде из патриотизма или за црпе очи, него да за- 
рад?, na je и овај r. Боаје сигурно тражио и добио 
пеку зараду или неки ћелепир, како ми то народски 
кажемо, кад je овај сној уговор tipeneo na другога 
a na штету државе. Шго je, господо, парочито 
карактернстичпо у овој стварн јесте то, да озај 
препос, како сам сазнао, пије извршен под истим 
условима како je и уговор закључеп, него са не- 
какиим анексом. И ja се стога, господо, патам: 
где се ми сада палазимо? да ли Батињол није добио 
патент за све радове у пашој земљи a које многе 
од њик пикако ne почиње да извршује. Ja немам 
погребе да се рђаво изражчвам o једној фирми 
која je, no сазнању, стара фирма и ужива репоме 
једпе од најугледних кућа у Француској. Ja ту не 
мислим за сада док се ne уверим да кажем ма и 
једпу реч, и Д1 бацим ма и један рефлекс противу 
ове фирме, јер бл то ne само шкодило угледу 
њепом, него и угледу наше државе, кад би се 
овде износило нешто без икаква сспова, особито 
после оволиких закључепих послова са нашом 
државом. 

Господо, фирма je фирма, и ona закључује 
уговор опако како се њој рентпра, a наше je 
хоНемо ли ми то да примимо или ћемо да одбацимо. 
Али та могућност није се дала овоме Парламепту 
и нз тих разлога ne могу да гласам за буџег у 
пачелу, јер сам противан оваком газдовању у 
држави, a сматрам да ]е чак и за осуду. (Одобравање) 

НотПрешседник Др. Коста Поповић: Има реч 
пародни погланик r. Исо БогдановиН. 

Исо Богданопи^: Ja не знам управо како 
да почнем мој говор, пошго je он у току досадашње 
дискусије и речи које су пале у овој Скупштини у 
многом измешен од онога што сам ja у првом мо- 
менту намерачао да речем. C тога ja тај   мој   говро 
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морам да почнем другачије и да га na тај начии 
донекле изменим. 

Ja мислнм,  господо,   да сви   оии   који замиш- 
љају, да je једаа говор у овој ку11и вајлепши н нај- 
болзи окцп, када се у данашњим околностима даде 
прилика једноме човеку да говорн у опозициоиом 
ставу да сви ти л>удн греше, Гочориги данас у опо- 
зиционом ставу то je једна најзгоднијп и на;лепша 
прилнка да се један политичкн човек у једној куНи 
као што je овде, може да рекламира на onaj начин 
који он сматра да je зч itera најбољи. 

Стога ja морам, господо, са овога места да ка- 
жем да je то писко и да то није лепо када људи 
којн су под пстим условима бирани овде и под 
истим прилнкама су дошли у ову кућу као UJTO 

смо и ми, да хиатају згоду и прилику да све ono 
што je овде у овој кући рађено, нападају OIHKO 

како то mije пристојио и није лепо. 
Ja сам једаи од оних л>уди   који   носн   са   со- 

иом један уре1)енн карактер, карактер  једнога дела 
пашега иарода, који je знао   свагда   да браии једиу 
иациоиалну и државау   ствар онако,   како треба да 
je брани. Mu Личани, којн смо у свако доб i   знали 
да без обзира на обавезе, моралне или законске, да 
ставимо своје националне обавезе држави   и нацији 
на расположење. Ми нисмо   никада   презали да све 
ono, што треба да чииимо, учпнимо без   обшра   на 
законске запреке и да зато   викакву   цепу   не   тра- 
жимо. 

И ради тога ja у npaovie   моменгу   када   xoby 
да кажем неколико речи xohy да кажем да ceo оној 
што je upe мене речено   од стране   извесних говор- 
ника, да je само једна ствар   која   није   скмпатичнЈ, 
лепа и није долична у ономе моменту у овој кућн. 
Гослодо   народни послаиици,   после ових   пар речи 
које сам казао o onoj опозицији, која je сада у ово 
кући, хоћу да пређем на оно,   што снм хтео   иначе 
у овоме момеиху да какем. 

Господо иароднн посланицн, када je Кара- 
Ђбрђе сслобађао Шукадију, он je у ono доба нмао 
сасма друге уегоде, како и na који начпп треба 
своју земљу n нацију очистши од свега онога, што 
смета напретку парода и земље! У чишНешу Шу- 
мадије његозе методе су биле кемнлосрдие, na je 
Шумадија ргди своје чисте пацнопалне свести Г10с.тала 
способна и јака, да je нз n.e сгиорена дапашП)а 
Југослтиија. 

Када бн ови методи били употребљепи 1918 
године грилпком стварања Југославије и наша би 
снтуација у пашој држави била мпого боља и спош- 
л^ивија. Ова грешка која je у почетку ствараи.а наше 
државе учињепа стЕоркла je код нас сигуацмју једпога 
куће-газде, који je нселио свога кирајџмју a његове 
стенице остале су у кући. Борба са овим стеннцама 
у нашој земљи траје већ низ годчна и трзјаће јаш 
дуго док се ми не решими. (Михаило Јевшић: Да 
се дератизирају!) 

Друга борба од уједпњена настала je у пашој 
земљи партијска борба, која je заузела неизмерне 
сграсти нарочито у крајезима који нису још до- 
воЛ)НО бпли васпитапи у партијском политичкои 
животу. Оаа борба била je очајпа и тешка која je 
изззвала шести јапуар, који je држави донео мир и 
стишаваље страсти у ^борби наших rpaljana. После 
шесго-јзнуарског режима дошао je Устав и изоори 
од 8 повембра na којим смо изборима ми бирзпи и 
дошли у ову куИу. Ko je пратио изборпу борбу, тај 
je могао видети расположење опозиције, која се свим 
могућим сретствима борила против шесто-јануарског 
режима. Morao je впдети силне летке, где je ono- 
зиција прорицала да he се шесго-јануарски режим 
сам no себи срозати и да они уопште nehe имати 
потребе да се с нама боре. У народу су агитовали 
да у земљи постоји ссцијална мнзерија, глад, финап- 
сијска катастрофа итд. После једногодишпЈе влада- 
вине парлзментарпог режима опи су увидели да 
стоје у једпој страшпој заблуди и да од њиховог npo- 
рица11.а нема ни трага пи говора, na кад су се ту разоча- 
рали и видели, да наш режим и паша држава со- 
лидно СТОЈи у свнм могућим правцима, они се хва- 
тају других метода и друге политичке тјктикс. 

Док за читаво време њиховог опозицпопог 
става Шефовп политичких страпака ннсу могли 
доћи до споразума за један позитиван политички 
рад, опда je било једино могуће да се споразуме- 
ју за једап скроз пегативаи рад. Ta негативан рад 
огледа се у позпатим пупктацнјама, које пису нншта 
друго него иегацнја свега онога што се у полн- 
тичком животу ствара, и у којима се тражи да се 
ми поново вратимо na 1918 годипу. Ja мнслим да 
нема ни једпога умнога човека који би могао за- 
мислити да после петпајестогодпшњег нашег жп- 
вота просветног, прпвредпог и државиог треба 
nama држава према мпшљењу једиог умноболпог 
човека да се вратн у 1918 годину, за које се време 
иаш народ толико повезао, да je нашу државну 
заједницу врло тешко данас кидати. Замислите, ro- 
сподо, само г. Корошца захтеве који тражи за своју 
Словепију аутономију, и кад би му ми збиља учи- 

иилн то, и далн томе господипу тај аутопоми зид, 
na слвепачком народу тим аутомпим зидом затво- 
рили нашу југословепску државу, ,онда бп тек тај 
југословепски парод увндео, коме користи Југосла- 
вија, да ли Србима и Хрватима илн Словенцима. 
Словепачки народ je једап од опог дела пашега 
народа, који обзиром на своје позпцпје има највише 
иптереса да очува јединствену н пераздељиву Ју- 
гославију. Кад би сви туристи Југославије из целе 
паше земље, који допосе милијопе свакога лета у 
пашу Словепнју, папустили Словепију опда би сви 
Словепци стеклн право да r. Корошца липчују за 
несрећу коју je нанео словеискоме народу, и да му 
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кажу, да je он злочинац словеначкога народа, јер 
словеннчки народ не може да живи без Југославије 
Према свету овоме видите да шефови опознције 
воде данас према нашем режиму и против наше 
државе такву политику, која je за сваку осуду, и 
којој je цилз да руши једчо постојеће стање. Њи- 
хова политичка тактика, тактика je изазивачке при- 
роде, која иде за тим, да извесне делове нашега 
народа заводи и да на тај начии својим деструкти- 
пним радом створи у иашој земљи што већу за- 
буну и фаитастичке гласнне које иду за тим да 
систематски једну државу руше. 

И, господо, ко буде одобравао такву поли- 
тику, ко буде ишао за тим деструктивним поли- 
тичким елементима, тај треба да зна да су то по- 
литички људи, који теже за тим да један систем 
државе сруше. 

Поред ових битака које наша држава водн 
кроз ииз година дошла je и једна битка која je 
најтежа н пајопаснија, која je захватила цео свет, 
na je захватила и нас, a то je привредна криза, 
коју наша држава треба да издржи хладно и ју- 
начки, као што je издржала и све остале битке у 
свом националном и државном жнвоту. Борити се 
са овом привредном крнзом иије лака и проста 
ствар, a спеиијално нама који имамо борбу и са 
онима који около нас стоје, a то су комшије који 
су најопаснији противиици наше земље, који су 
завидни што je наша земља у много бол>ем стању 
иего што они сами стоје. 

И, господо народни послаиица, када се узме 
у обзир сви ови разлози и сви ови узроци због 
којнх наша држава има да изведе једну огорчеиу 
борбу и да и тој борби остане победиик или да 
остане побеђепа, онда има да се изведе једап за- 
кључак, a тај je, господо, да поред свих ових ие- 
даНа у којима се иаша држава у овнм садаши.им 
приликама бори, — ja то могу смело са онога 
места да кажем, — да je стање наше државе у 
односу према државама које су около нас, прнвре- 
но и фииаисиско, више него одличио, {Миленко 
MapKonuh:  Нека нам Бог тебе поживи). 

Господо, ко ca ситним и малим разлозима до- 
лази овде да критикује адмииистративну управу, 
ко ca ситним и малим разлозима хоће да оцепи 
одговорну Владу пред овим Парламентом, ja сма- 
трам да тај говори неозбиљне ствари, o којнма не 
личи да се овде пред Народиом скупштином ro- 
вори. Људи који xolte да чувају достојанство једие 
куИе као што je Парламенат, требалн би у првом 
реау да пазе колико су извесие стварн дозволЈеие 
да се o њима овде говори и да премере шта овде 
треба да се каже, a шга ne треба. 

Многи послаиици од почетка како смо се 
овде састали, говорили су o демократији, o слобо- 
ди штампе и o свим оним стварима,   које су свима 

пама na и мепи још доч сам био студент na Упи- 
верснтету биле идеал опда кад je морал широких 
маса пашега иарода био јак и велик и када je де- 
мократија могла бити јака и велика. A данас... {/lp. 
Мпленко MapKomilr. Невозможпо!)... када се свет na- 
лази под притиском велике комунистнчке Русије, 
Мусолинијеве Италије n накострешепе Немачке, 
треба да се стави питаше свакоме од nac, да ли 
демократнја у данашњим приликама може да буде 
онако снмпатичпа и лепа као што je била рецимо 
1912, 1913, 1914. Ja личпо, a верујем да смо и ми 
сви овде присташе слободе речи, збора и догово- 
ра, али сам увереп, да npe пего се та слобода у 
целости остварн, треба једно велико политичко ва- 
спитање, треба политпчка традиција, коју има 
Фрапцуска и Епглеска, да би у једној земљи могла 
да постоји ona слобода и демократија као што по- 
стојн у тим земљама. (Др. Мп.ченко МаркопиН: Треба 
школа!) Да, школа. 

Господо посланици, да je политачка ерудиција 
n оно партпјско васпитаље које je постојало у 
Шумадији било и у нашим крајевима, одпосно да 
та Шумадија није оиако лакомислено 1918 дала ту 
слододу, може бити да ми дапас ne би били у овој 
политичкој ситуацији. 

Господо, да завршпм onaj дио мојнх полити- 
чких погледа o свему опом што смо ми овде до 
časa радили, ja хоћу да констатујем, да je данаши.а 
Скупштина обзиром na IBCH једпогодишљи рад 
своју дужпосг потпупо испуппла и да je донела 
такве законе који су без обзира na форму у истнпу 
демократски закопи и да су у сагласности са истин- 
ским потребама шнроких народпих маса. 

Госиодо, што се тше самога буџета, казаћу 
cavo у пехолико да су прилике у пашој земљи 
тешке као што су тешке у другим земљама и да 
o буџету уочшге ннко од нас не може говорити са 
једппм аугоритативним својим гледиштем и схвата- 
њем. O томе нико ne може говорити, јер у 
дапачлвим прилгжама нема тих аутора који би са 
својим великим ауторитетом говорили да je овај 
буџет или oinj буџет стварап или није сгваран. Tora 
H.'Ma нигде у Европи, ни у Америци na свакако 
пема ни код нас. 

Ми, смо господо, свеспп да у целом свету no- 
стоји један економски рат и борба, na рецимо и 
хоос, и нико од nac ne може знати крајни резултат 
opora рата, како ће се on свршити и којп he ље- 
гови крајши резултати бити. {Један мцс\ Нема npo- 
рока), Нема пророка, нити ra може бити. Наш г. 
Министлр финансија нзјавио je у неколико махова 
овде, решто и лепо знао прпказивавати стање које 
сг на?ази и код нас na ra упоређивао са опим из 
других земзља. On je у неколико махова знао лепо 
да истакне да су жртве које се тражо од наших 
грађана дошле до крајње границе и да je тешко no- 
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мишљати да ћемо ми тражити од грађана још и 
друге жртве. Ja код тога могу да изјав^м да г. Ми- 
нистар финансија у томе погледу фактично није 
можда био искрен, јер ja сматрам да ћемо ми фак- 
тички још давати те жртве и да ћемо морати при- 
тећи у помоћ r. Миннстру, да би издржао овај фи- 
нансијско-економски par, као што смо и друге ра- 
тове издржавалн {Миленко Моркопић: Хоћемо ли 
моћи?) Морамо! 

Г. Министар фивансија употребом буџета из- 
вео спровођење штедње, што je врло симпатична 
појава. To je, господо, једна правилнз н истинска 
штедња, јер Министар финзнсија може штедети само 
онда кад има од чега да штеди и онамо где може 
да штеди. Пут, којим je пошао г. Минисгар финан- 
сија, тај je пут правилан, јер само таквим путем 
мора да се изврши штеднЈа и да се нароа увери да 
треба да се штеди. 

Сам буџет, господо, no моме мишљењу он je 
само граница до које можемо да идемо и преко 
ње не смемо да пређемо, a o стнарносги самога бу- 
џета не може се говорити него 0 1да к?д видимо 
да je стварно у државну касу ушла та и та сума, 
a то се може тврдити тек кад npolje ова буџетска 
година. 

Господо пославици, једним пау.етним и разум- 
ним радом један прави дома11ин и газда може поред 
свега тога стања да изведе нашу финансијску и еко- 
по.уску ситуацију на једаи потлуио правнлан и здрав 
пут. Иако r. Министар финансија буде na томе путу 
устрајао, и ако буде евергичан, да не дозволи, да 
се народна имовина троши онамо где ne треба да се 
троши, онда he бити добар и паметан домаћин, и 
он he и поред таквог стања пашу земљу извести на 
један нсправан и добар  пут. 

Још неколико речи xohy да проговорим o по- 
литици кредита. која се у нашој земљи водн. {Mu- 
ленко Марковић: Tora нема внше!) Ja xoiiy само ca 
овога мсста даупозорим r* Министра финансија и да 
му скренем пажњу на једну сгвар, a то je да се у 
свима иашим финанснјским установама: Народној 
банци, Управи фовдова, Поштанској штедионици — 
ту припада и Привилегована аграрна банка — на- 
лазе мање више све исти ЛЈуди. И тај систем, који 
je уведен у управи ваших банака, je такав, да он 
личи на једну врсту финансијске когерије, која je 
врло опасна и која више пута није згодна не само 
no интересе државе, него није згодна чак ни за 
оне који су сами управитељи тих новчаних завода. 
Господо, кад се нађе веколико људи, који сами 
себи одобравају креците, којн стварају послове ради 
тога, што су свесни, да he те кредите врло лако 
добити, то су опасни кораци и за саме њих, јер ти 
опасни корацн више пута упропасте не само инте- 
ресе државе, него и оне који те кредите траже. 
Зато таполитикА кредитирања од стране наших уста- 

нова новчаних завода требала би да узме сасвнм другу 
основу, требала би да заузме сасвим други систем и 
да политика кредитирзња са стране Народпе банке 
и Управе фондова буде таква, да она зађе у иајшире 
слојеве нашега иарзда, јер ja мнслим, да милију- 
нашки кр^дити, који се дају појединим нашим инду- 
стрнјалцима или велетрговцима и т. д., да су ти 
кредити спекулативне природе, и да су те стварн, 
које су у данашњим приликама спекулативне при- 
роде, врло опасне, a кредити који би се давали у 
циљу {Миленко Маркопић: Каритативном.) Рецимо 
у таквом смислу, нашим занатлијама који немају 
никакав спекулативни циљ, да би били много си- 
гурнији и повољнији, него што су креди-и ове 
природе. 

Господо, после овога xoiiy Д1 пређем мало и 
на локалне ствари. Господин Министар војске и 
морнарице својим амадманом учинио je једну ствар 
да су наши добровољцн, који су специјалн/м закон- 
ским формулама изгубили право на добровољачка 
уверења, опет добили права да та уверења приме. 
Овим амадмаиом Господина Мивистра војске и мор- 
нарвице омогу}1ено je нашим добровољцима да у 
великој маси дођу до својнх доброволгЈЧких уве- 
peiba. Ja ca овога места могу да захвалим Госпо- 
дину Министру војске и морнарице што je унео 
овај амандман с једне стране, a с друге стране могу 
да констатујем једну ствар и да г. Мивистра иојске 
и морнарице зтмолим да једаппут скине са дневног 
реда то питање да добровољци најбржим путем 
дођу до својих доброволЈачких уверења и да no- 
моћу њих могу очекивати и своја права на добро- 
вољачке парцеле. Пошто су доброволЈЦи у том оче- 
киваљу neli изгубнли стрпљење, које Beh прелази у 
нервозу, било би и паметно и добро да Краљевска 
Влада учини кораке да се та питања брзим темпом 
реше. 

Друго једно питање. Познато je да су наша 
Лика и Банпја давале још од 1905 године једап 
огроман број исељеника у све земље Европе и 
Америке и да je и ших и те наше крајеве за- 
хватила ова огромна криза, која je захватила да- 
нас цео свет и због које се сада и сви наши исе- 
љеници no целом свету налазе у врло жалосном н 
мизерном ста1ву. Наша држава, Министарство соци- 
јалне полнтике учинило je до сада све могуће да 
се ти исељеници врате својим домовима. Али поред 
свега тога, има још једна огромна маса вашнх исе- 
љеника, који су у врло бедном стању и које треба 
што пре вратиги својим KyhaMa. Зато апелујем на 
Мипистарство социјалне политике да тим исељеви- 
цима укаже iiajBehy noMoh, јер су ти исељеници 
делови наше отаџбине, из Херцеговине и Лике, који 
никада нису заборавили своју отамбину и фамилију 
од којих се никада нису отуђивали и према којима 
држава треба да буде пажљива. 
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ЗавршујуИи овај мој говор, изјављујем да сваки 
народни  посланик, који не буде гласао за овај бу- 
џет не може вршити савесно своју дужност. (Аплауз!). 

ПоШпретседнпк   Др.   Коста   Поповић:   Има 
реч г. Миливоје Перић. 

Миливоје Перић: Господо народни по- 
сланици, допустите мени, да no мом реду, прогово- 
рим коју реч, према своме знању, без икакве по- 
литичке екскурзије. 

Господо, прва потреба државе и народа јесте 
истииска равнотежа буџета. Потреба истииске рав- 
нотеже буџета постојн за све државе у свету. Истин- 
ска равнотежа буџета много je важнија, и од пећег 
утицаја за земље, које су оскудне у капиталу, и 
код којих je смисао за штедњу недовољпо рашијен. 
Таква je, господо, наша држава. 

Стање наше привреде и сређивање наших при- 
вредних прилика у земљи, не може се разумеги, 
ако се у првом реду не санира буџетска равнотежа. 
Према томе здраво стање буџета и истинска равно- 
тежа његова, јесте једап од главпих услона, ако не 
и једини, и први, за сређивање наших прнвредних 
прилика. Господо, финансијско стање наше земл^е 
двојако утиче на нашу привреау. У прном реду 
кад je буџет праћен са мањцима, онда су државиа 
и самоуправна тела у застоју, и не одговарају сво- 
јим обавезама на време и како треба; зато се по- 
јављује, да народна привреда, иначе оскудна, постаје 
поверилац и државе, и самоуправних тела, те се 
тако оскудица у капиталу још више повећава. 
C друге стране, држава са неуравиотежеиим буџе- 
том мора да апелује на сва расположива срества 
јавно-правних новчаннх установа, и тзко та pacno- 
ложива средства јавно-правних установа, у место да 
послуже народној привреди, њих сгално акапарира 
државна благајна и на тај начин несређене јавне 
финансије двојако утичу рђаво на стаље народне 
привреде. 

Господо, буџет државних и самоуправних тела 
треба и мора да се прилагођава народиој привреди, 
јер се народна привреда не може прилагодити 
самом буџету. 

Отуда, господо, je јаспо, да je истинска рав- 
нотежа буџета, прворедна државна и народна по- 
треба. Кад то тако стоји, господо, да се запитамо 
како je CTaifae у погледу, равнотеже буџета код нас. 
За ових последњих четири до пет година, наши су 
буџети имали као сталног пратиоца, дефицит. A no 
подацима, на које hy у току говора да укажем, 
може се слободно устврдити, да наше јавне финаи- 
сије од дана нашег уједињеља, пикада нису биле 
без мањака, Никада раваотежа потпуна, и истинска 
права равнотежа, у нашим јавним финансијама није 
постојала. Господо, прва година од уједињења, ти 
Су се мањци попушавали путем позајмица код На- 
родне банке, a то je доба инфлације.   Доцније, го- 

саодо, ти су се мањци, попуњавали путем позајмица 
чињеаи на страни, затим повеНаним порезима. Го- 
сподо, да вас само упозорим да за последњих че- 
тири до пег година, од 1927 године, сви зајмови 
који су закључени na сграни, у главном су закљу- 
чени, и употребљени на покриће буџетских маљака. 
И тако праву, истипску корнст од тих зајмова нису.о 
могли да запазимо. 

Господо, наши буџети од ослобођепл, пока- 
зивала су стЈлну тежину ка порасту. Они су за ре- 
жима од 6 јануара достигли певеровагну висину. 
Наш садањи Министар фииансија, први je узео na 
себе незахвалну и тешку улогу да пораст буџета за- 
устави, у iberoeoM ходу на више, улогу да изврши 
редукцчју тога буџета, и најтежи још задатак, да 
успостави, истинску, праву равнотежу буџета. 

Господо, то je nocao незахвалап и много тежак. 
On je у томе послу са буџетом, који je сада ва 
снази, успео, донекле, али не погпуно. On je, го- 
сподо, са буџетом, којп je на спази, који je у току, 
успео, да сведе издатаке у једној знагно великој 
цифри, али та цифра, као што се показало у току 
извршеља, није довољна, да се не покажу, као no- 
следица, опет, мањци. Господо, како he се рачунски 
буџет завршити, то још не зиамо али према ономе, 
што знамо, a то je ona милијарда дииара сребрног 
новца, која у ствари предстаилЈа једну јавну позај- 
мицу, коју je држава учинила од народа, даље за- 
устаЕвљење и неплаћање ануитета na стране зајмове, 
— у суштипи, господо, представљају, само у једном 
другом облику, опет мањак. 

Господо, и садашњи буџетски предлог na 
страпи прихода показују такве суме.за које се може 
сада тврдити, да су пезероватни износ прихода Да 
се то утврди и покаже одмах још сада, пре во шго 
се буџег остварн, није потребно, господо, да испи- 
тујемо сваки порески облик посебице и издашно^-т 
његову. Довољпо je бацити једап осврт летимичан, 
сумарап само на one податке, које je сам Г, Мини- 
стар финапсија сервирао. Господо, ви се добро 
сећате, паш Г. Мипистар казао пам je, да укупап 
пациопалпи доходак пепосредан и изведеп износи 
35.000,000.000 динара. {Мшшстар финансија: Др. 
М. Ђорђепић: Само непосредан a не изведен). До- 
пустите онда, Г. Министре, колики je иззеден ? 
(Министар финансијп Др. М. loopljeeuh: Ако и 
шега узмете за 50% према процени од 1926 године, 
онда he биги 7—8 милијарди). Да допустимо да 
буде тако. 

Али. господо, колики je буџет био 1926 године? 
Исги као и данас. Сам г. Министар финапсија каже 
да je пационални доходак онда био дупло већи, a 
1926 година није завршена са исгинском равпотежом. 
Господо, кад 1926 године са националним приходом 
дупло већим него шго je данас, пије покривеп исто- 
ветан износ  расхода  буџетских,  како je очекивати, 
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господо, да ће овзко смањен глобални приход MOIIH 
поднети? Али, господо, тај смањенн приход у по- 
гледу пореске снаге народа није само дупло маљ«. 
Јер, господо, узмите да изша држава има 14 мили- 
она душа, узм^.те да за исхрпну и одржаи^е свака 
душа мора потрошити вајмање 1500 динарa годиш11>е, 
с глаие ua главу, то значи, да национални доходак, 
да националан глобални доходак од најмаље 30 ми- 
лнјарди треба да иде на одржаше егзистенције на- 
шег иарода. Према томе преко тако скучеиог, тако 
процен.еног глобалиог доходтка, који има да буде 
употребљен из одржавање, остаје, господо, свега 
пет милијарди. И ако се доходак слободан за по- 
рез пореди са оним из 1926, онда ће се видетн да 
je пореска снага иарода не два пуга, него осам пута 
слабија сада у поређеи.у са 1926 годииом. Сами ти 
податци су довол.ни да утврце да показани износи 
прнхода у буџету не могу бкти меродавни. Према 
овоме, господо, јасна je ствар да постоји криза na- 
mer буџета, да постоји крнза јавних финансија. Кад 
смо то craibe утврдили, онда се морамо упитати: 
одаклс, шта je узрок сталном мањку у нашим јав- 
ним финапсијама? Ha то питање тако тачно постав- 
ОХЏО] морамо дати и тачан одговор. Руконање др- 
жаипим газдинством слично je руковаи.у приватним 
газдииством. За руковање приватним газдинством 
важно je утврђено правило и то, господо, правило 
које произилази из народне теорије o губеру. Не 
треба се пружати ван губера; ваља се пружати 
према губеру; ако je г^бер покраћи, ваља ноге под- 
вући, тело скупити да би се могло окраИалим губе- 
ром покрити. Ta теорија мутатис мутандис нма да 
се пренесе и на државно газдинство. Ta народна 
теорија o губеру добила je свој адекватан израз у 
финансијској теорији DOKpHhai Главно начело фн- 
пансијске теорије покрнћа, укратко сажето и фор- 
мулисано, садржи се у овоме: у буџету могу бити 
предви^епи као редовни расходи само оне потребе 
за које се предходно у предрачуну прихода Haljy 
довољни и потлуни износи за покриће. Даље друго, 
редовни расходи не могу се и не смеју се подмиривати 
никад ванредним приходима. 

Господо, узрок je сталпој кризи маших јавннх 
финансија у томе што су се руковаоци наших фи- 
нансија сгално грешили o пародну теорију o губеру 
и o финансијску теорију o покрићу. 

Кад смо, господо, тако утврдили узрок je стал- 
нога мањка у нашим буџетима, — који je постао 
кронична болест, a свака кроничиа болест то je 
дуга болест, a дуга болест то je готова смрт, — 
морамо да потражимо сигуран лек да би ту болсст 
лечили. Који je тај лек? Одговор на то питање je: 
ригурозио поштовање начела и теорије покрића ри- 
гурозно поштовање теорије народне o губеру. Како, 
господо, да се спроведе тај приицип из теорије по- 
крића? Мора у првом реду да се угврди објективно, 

непристрасио, истннски, права сума коју народна 
привреда може дати, коју народна привреда може 
сгавитн у облику пореза и намета јавним финанси- 
јама на расположење. Ta сума мора да буде утар- 
ђена под околностима најнеловољније годиие. Кад 
се тако глобална сума порезе утврди онда треба да 
дође утврђиванЈв једне рпнглисте свих потреба др- 
жавинх, једне ранглисте која би имала да класифи- 
цчра све потребе државие, да их ранжира, и одтако 
раижирзних потреба да изва^и само one потребе 
које ry најхитније no њиховој прешносги и пужпо- 
сти и да их стзви у буџет расхода; само те потребе, 
и пи једну другу. Све друге потребе као расходи 
имале би се немилосрдно брисати. To би зчачило 
ригоро:ЈНО псштоваи>е и спроиође11>е начела теорије 
покрипа. Али, госаодо, то je речено апстрактно. Te 
апстрзкције требало би видети у стварности како 
he изгледатн. Лепо je н лако апстрактно говорнти, 
конкретио je Beli теже. Да видимо како би то у 
даним случајевима у конкр„тним примерима изгле- 
дало. 

Прво, госаодо, можемо да се запнтамо, да ли 
je могуће подкјш јазне терете, да лн je могуће учи- 
нити иова оптерећења и пугем тих нових оптерећења 
доћи he до нових изиора, до нових приноса за no- 
криће државиих пстреба. Ja сам то питаизе, господо, 
мало час додирнуо у ономе примеру када сам срав- 
иио глобални национални приход из ове године и 
1926 годиие и, мнслим, да сам то доврљно показао. 
Алн да учинимо и даље. Привредна крнза, при- 
иредна депресија исгиснула je из привредног строја 
вазда л^уди који нису више прнвредии факторн, и 
и ne будући више привредни факгори, ne могу бити 
више ни порески обвезници. Нрема томе обавезл за 
плаћаше порезг свалила се je на мањи број људи, 
a и код тог мзњег броја људи приходи су се саели 
на половину. 

Господо, ми смо у два маха вршили пореска 
повећзња, Наш Мипистар фииансијз у ревности да 
достигне истинску равнотел<у буџгта, латио се и 
тога средства да повећа јавне намете. Ааи, господо, 
те порезе тешко притискују све редове наших при- 
вредника који улазе у категорију, у појам средњег 
сталежа, ту су пргођеии и ситав завзтлија и ситан 
трговац и ситан човек и слободне професије. Ja 
смело могу да тврдим имајућн угисаи са терена, да 
су такви намети на ге слојеве људи — a то јг onaj 
слој који држи цео економски режнм, који држи 
политички режим и са нестанком тих људи има да 
падне и да се сруши целокупна зграда и еконо.«ска 
и политичка. Taj ред људи под притиском свих Te- 
peta нде сигурно осиромашавању и пропасти. По 
оном броју стечајева, no оном броју предаја радњи 
само у Београду, где су од 7.000 предате 700 радњи, 
јасно се види да тај ред људи иде сигурном осиро- 
машавању и сигурној npo 'астн. 
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Господо, социјални обзири нас упућују да та- 
кав ред људи ни једном паром више не оптерећу- 
јемо и не наваљујемо ни једне nape више намега; 
напротив соцјалии разлози захтевају да се посгепено 
намети са тога реда људи скидају. Код тога реда 
људи јавни намети нису само закачили само оно што 
je слободно за порезовање, што претиче од њихове 
потрошње, већ су ударили у главницу и кроз кратко 
време један релики део тих људи ocrahe без иметка. 

Господо, код данашњег стања привредно еко- 
номског и финансијских ирилика на равнотежу бу- 
цета ванредним средствима, приходом од зајма, није 
ни мислитн. Таква бн се поззјмицч под овим прили- 
кама тешко могла под ма којим условима закљу- 
чити, али кад 6и се она и закључила, ти услови, 
под којима би била дата позајмица, били би изваи- 
редно тешки да би ситуација још тежа постала. 

Шта остаје, господо? Kao једина могућност да 
се врши редукција расхода, редукција потреба, које 
се приходима не могу подмирити. Ако се већ каже 
редукција, онда су могуће две врсге редукције: 
редукција na сгварпе потребе и на личие потребе. 
Kao редукција na лпчпе потребе, ту би се, у првоме 
реду, могло помислити на две могуће паријанте: у 
свођењу припадлежпости, плата и редукцију у броју 
службеника. 

Шго се тиче редукције у сврђењу плата, коју 
je један од предговориика, бивши мипистар, озде 
заговарао, сматрам према садашњим приликама, ма 
да би се, ипак, у TOVI погледу могло што-шта учи- 
нити, није доволјпо промишљен предлог. 

Не треба, господо, изгубити из вида да je 
скупоћа на помолу, ne треба губити из вида да je 
nam дпнар nao у вредпостн na страпнм пијацама и 
да се реперкусија тога пада mije још осетила na 
пијацама, вли да Ue се та реперкусија морати не- 
миповно осетити. И када се буде осетио пад na- 
mera дипара na пијаци у виду скупоће, ja се опда 
бојим, господо, да се под тим новим приликама 
неће нама паметнуги дужпости да повеИамо те при- 
надлежпости уместо да их смањујемо. Сам Мнпи- 
стар финапсија изразно je бојизап од појаве корупци- 
је. Ми знамр да je у прошлости бивало случајева 
корупције и да je ona дотла као последица тога 
тто чиновничке принадлежпости нису итле у мерн 
пада вредпости дипара у доба ипфлацпје. 

Господо, остаје као немиповна мера ona друга 
редукција, редукција особл.а, редукцнја у смап.и- 
Baii>y броја особља и у свођењу тога броја на опу 
неопходпу потребу за обавл.ање и одржаваље ад- 
мипистрааивног апарата државне машипе. Истипа, 
господо, то je лако pehu, али je врло тешко из- 
пршити. Држава mije само једпа правна установа. 
Ona je била правна установа no готову у 19 веку. 
У XVIII веку ona je окарактерисана као полицијска 
устапова. Али зато XX век има једно друго битно 

обележје за државу, има обележје социјалпе др- 
жаве. Држава, господо, има и социјалних дужно- 
сти. AKO би држава отпустила чиновништво, одмах 
би joj се паметала потреба да укаже соцнјалну по- 
Moli томе чиповпиштву. Ако ona приступи тој мери 
отпуштања чиновпнттва, 6nlie погођена са друге 
страпе.. To je нож ca две оштирце: једном тупља, 
a другом оттрија, једпа вите реже у организам 
државпи, a друга лакше и Maibe боде у оргапизам 
државе. Господо, позната je ona старл пзрека: 
пужда закон мења. Иеопходпа je потреба да ми 
имамо уравнотежен буџет и та потреба мора битн 
задозољиш. И кад ми имамо да и<лечимо целокупан 
организам, господо, ми морамо, ма колико да осе- 
Иамо болове, извршити ампутацију руке. Toj мери 
редукције особља ма колпко да нам се памеНе она 
социј'лпа дужност да особл^е не видимо ni једам- 
пуг na улици без посла, без упослења и без при- 
хода, — ми морамо прнсгупиги. To je једна врло 
тешка дужност за садашњу Владу и Мипистра фи- 
нансија, a нарочито У иреме и доба привредпе де- 
пресије; јер отпуштено чипопништво у нашој нацио- 
налпој привреди не може наћи упослење и Onhe на 
сокаку. Врло je лако такву редукцију спроеести у 
доба привредпога полета, кад држава може бацити 
војску чиновпиштва на улицу, јер би ona у при- 
вреди била примљепа, и опда с те страпе држава 
ne би имала пикакве главобоље. 

Господо, према томе једна административна ре- 
форма, која би имала за задаћу да изврши упрош- 
Iieihe наше адмипистрације и редукцију свега адми- 
пистративпог особл.а на најмање потребпу меру, не- 
пеопходно je потребпа. Toj админстративпој реформи 
nama Впада има без одлагања да приступи, ако се 
нстииски жгли да се рдржи ранногем<а буцета не 
сзмо на пачиру, већ ако се жели да се остварп 
истинска равнотежа буцета. 

Господо за noMoh равпотеже буџета морамо 
се ослонити и na државпа и прнаредиа преаузећа. 
Мора се констатозати да та државна привредна преду- 
зећа дају тачве приходе да се може казати слободпо 
да то и нису приходи. Ja ћу само да узмем два 
пример;, ne зздржавајући се у детал)има код свију 
предузећа посебпо. Имате, господо, имап.е државпо 
Бел.е; ono je под упоавом Миписгра финапсијп, 
као н имање звапо Топол-вац. To су два првокл:- 
сна имања. У^у.шо ^мају 100.000 хектара. Имају je- 
дпу фабрику mehepa, имају модерно уређено мл'- 
карство и друге сигннје инлустрије. Све je мрдерно. 
Ta цмања Беље и Тополовац no простору су већи 
него територија читавог Округа смедеревског, тери- 
торија na којој живе 136.000 људа и који плаћају 
вите десетипа, тачно гифру не зна^, држави no- 
резе. To имање Беље плаИа држави порезу, али та 
државна устапова ne плаћа ни из далека ону no- 
резу колико приватно газднпство плаћа.  Замислите 
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колико je у буџету на страни прнхода предвиђено 
као приход од имањз Беље и Тополовац ? Од тога 
великог HMaiha само 21 милион, 1000000 хек- 
тара са свима опим ипсталацијама, no најлиберал- 
нијој процени, мора да вреди милијарду и no. {Ми- 
нистар аољоариврдде: Не сто хиљада хектсра не- 
vo сто хиљада јутара, у коју цифру улазе п Mno- 
že баруштппе). Све то показује приход од 11 ми- 
лиона. [Од тих 11 милиона само фабрика шећера 
доносн 7 милиона. Kao што видите, то цело имање 
не исказује ни један од сто од вредности. To, госпо- 
до, иде у ствари на отпис, те уистини то niviaibe 
ne даје иикакве приходе држави. Ja hy се задржати 
на једном другом примеру; на државним шумама. 
Држзвна статистика показује да од 7 милиона хек- 
тара земл.ншта под шумама треба да припадче по- 
ловина држави. Министарство шумз, с друге стра- 
не, тврди да држрви припада једна трећина. Све 
шуме како их бар економски полнтичари цене, вре- 
де 50 милијарде динара; раније су, npe две до три 
године, цељене na 100 милијарде. Према томе све 
др^авне шуме, нека je само једна тре1шна државпа, 
вреде 20 милијарди дипара. У буџегу ове године 
приказан je приход од 21 милион дипара, то je тек 
једап и no од сто, a то je скоро ништа. Пигање o 
управи и искоришћавању државних пољопривредних 
предузећа јесте један замршен проблем. Али мз ко- 
лико да je он тежак ипак није нерешл5ив. Краји.е 
je време да се решеп.у овога проблема приступн и 
да се на тој страни потрзже нови извори прихода 
за покриће издатака у државној  администрацији. 

Господо, један добзр посматалац државног и 
друштвепог живота ксд на: мора учинити две за- 
паске. Прва je запаска; велико расположе1ве код 
свих oprana државчих и самоуправн! х да троше држав- 
на новчана средства. Друга je запаска: врло мало 
расположење код пореских субјеката, код пореских 
обвезника, за сношеше пореских терета. Кад се, ro:- 
подо, ово има у виду, онда мора целокупна фннан- 
сијска политика да се подешава у томе правцу. Ja 
hy, господо, одмах да вам кажем да са главе риба 
смрди. Ми сами треба да имамо много укореи.еног 
смисла за штедн.у, ми чланови овог закоподавног 
тела, na да се то и осети на саму Владу, Ja hy да 
вам кажем само ово: да ни један законодпвни акт 
у данашњој привредној депресији које намеће неми- 
новну потребу редукције расхода, не сме да носи 
пово оптерећење. A ми смо, господо, без икакве 
стварне потребе, социјалне, привредне и политичке, 
изгласали npe неколико дзна два закона, који у 
ствари значе два нова onrepeheiba. To je, господо' 
изборни закон и закон o подели неких срезова у 
Боспи и херц?говиии, Господо, ja не знам каква je 
то била потреба да се увећзва број посланика. У- 
већавање броја посланика одмах добија свога израза 
у повећавању терета за покриће тога  расхода, које 

тај нов број повлачи за собом, a то je 5-6 милиона 
динара. ЈБуди којима сам на то указао, казали су: 
то je ситница. Да, ситница, али цео се буџет састо- 
ји из ситпица: свих 10 милијарди динара то су у 
ствари збир многих ситница. A наш народ лепо ка- 
же: „Ko не зна да уштеди пару, nehe никад уштеде- 
ти камару." И такви расходи се предлажу онда, ка- 
да се предпаже, рецимо, укидаље филозофског фа- 
култета у Скопљу!! Овај факултет то je једна пр- 
воразредна нациопална потреба, и такву једну прво- 
разредну потребу ми хоћемо сада да укипемо, a 
допуштамо да се ствзра један луксуз на другој 
страни! Исто тако стоји ствар и са срезовима. Та- 
мо су установљена два или три нова среза. Може 
бити да je устаповЛ)ење озих срезова стварна потре- 
ба. Ja палазим да je потребно да се уопште изврши 
ревизија поделе државе na срезове, да се изврши 
ревизија нарочито у опим крајевима који су били 
под Аустро-Угарском монархијом. Туђинска држава 
вршила je поделу на срезове према својим интере- 
сима и према својим потребама. A ингереси тућин- 
ске државе нису иитереси и наше државе. Ми смо, 
господо, имали дз извршимо ревизију свега тогј. 

Али у тој ренизији морали бн да водимо рачуна и 
o финапсијском ефекту. Место 338 срезова ми смо 
требили да направимо 300 срезова. 38 срезова било 
би уштеда. Ja ћу да вам кажем само ово: ми има- 
мо срезова од 10 a имамо и од 90 хиљада душа. 
Срезови од 10 003 душа имају целокуппи чиновнич- 
ки апарат као и они од 90.000, a то je очигледна 
раскош, јер CTBapiibCM нових општина биће прави 
луксуз са гледишта јавн^х финансија велики број 
срезова. Ja писам противан да се велики срезови 
претворе у маше, али je зато требало одмах иа дру- 
гој страни паћи ушгеду груписањем срезова тако, 
да Министар финаиснја не осети никакав ефекат у 
буџету од тога. 

Господо, зздржаћу се још на финансијском за- 
козу. Нзвика je друга природа, навика je једна му- 
ке, a одвика сго мука. Била je таква једна навика 
у прошлим парламептима до 6 јануара. Ти парла- 
мепти су противно закопу o државпом јрачуновод- 
ству, који у § 44 прописује да фипаисијски закон 
може садржатати само оне одредбе које имају не- 
посредие везе са изврше1вем буџега. опи су, дакле, 
ти парламенти, противпо тој одредби уносили вазда 
других одредаба из свих других закона тако, да су 
те друге одредбе у многоме мењале постојеће 
ззкопе. 

Ja hy само да помепем један, чипи ми се фи- 
ијпсијски закон из 1922/23 године. Taj je бројао 320 
параграфа. Од тих 320 параграфа 160 параграфа ни- 
су имали пикакве везе са буџетом. To je, господо, 
прави закон-омнибус. Таква радља се противи зако- 
ну o Државпом рачуноаодству. Истииа je, господо, 
да Финансијски  закон и закон o државном рачуно- 
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водству имају исту сиагу, али закои o државном 
рачуноводству je једно опште правило o уређењу 
свих финансијских пита^а за све годипе, a финан- 
сијски закон важи као једно посебно правило које 
се изводи из оних општих правила и регулисава пи- 
тан>е финансија само за једну  дотичну годипу. 

Према томе имате у финансијском закону овом 
одредбе привременог карактера, које важе само 
за ову годину, и одредбе трајног карактера које 
треба да важе стално. Господо, то има своју не- 
згодну страну. Влада махом уноси извесие одре^бе 
које су no вољи извесним народним послаиицима, 
a народни посланици баш због тих одредаба које 
тангирају њих и љихове крајеве гласају за неки 
буџет за који иначе ne би гласали. Господо, с дру- 
re стране процедура претреса, глобална н укупна 
o таквим одредбама у Финансијском закову није 
пикаква процедура. To се у ствари решава на брзу 
руку, с ногу, без испитивања и тако законодавна 
машипа не врши своју праву функцију испитивања, 
студирања, размишл:>ан.а и оцењиваља државних 
иптереса да ли и у којој мери треба променити из- 
весну законодавну материју. 

Господо, та рђава пракса, рђава навика, ми- 
слило се неће се поновити у парламентима који су 
иаступили после септембарског Устава. Али, на жа- 
лост, као што видите, у овој години сама je влада 
од финансијског закона направила омнибус закон. 
Она je ca овим амандмаиима нагурала такве одредбе 
које немају, или скоро немају, ниМкее везе са са- 
мим буџетом. Таква пракса, рђава пракса, мора и 
треба да буде осуђена. Желели би било да влида то 
није учинила. Желети би било да се влада са том на- 
виком   више   ne појавл>ује и ие понавл:>а je. 

Господо, o другим стварима за сзда нећу   ro- 
ворити, морам рећи само то да наш буџет, као што 
видите, није сјајан,  да  наш   буџет uehe  бити,   ro- 
подо,   ии   реалан,   али je он само једаи.   O једној 
ствари можемо процен.ивати само, ако je упоредимо 
са другим сличним стварима. Ми иемамо два буџета 
да би могли да вршимо паралелу и поређење. Зато 
морамо наш буџет  да   поредимо са буџетима дру- 
гих земаља.  Ако се осврнемо на другу страну, ви- 
дећемо да у свима европским земљама, у   свима а- 
меричким земљама, постоје кризе буџета. Може се 
слободно рећи, изузев можда Енглеске у којој   из- 
гледа да je буџет уравнотежен,   слободно се може 
тврдити  да   постоји светска крнза буџета.   Али да 
не упоређујемо   нашу аграрну земл>у са индустриј- 
ским   землзама,   и   земљама  друге структуре.   Оба- 
зримо се на земље наших суседа: на Бугарску, Ру- 
муиију и Мађарску. где су јавпе финансије у деру- 
тном стаи>у; те стога можемо бити горди кад упо- 
редимо  наше   финапсије са љиховим јавним финан- 
сијама   Како  ми,   господо,   имамо пред собом Ми- 
нистра финансија, човека стручвог, позитивног духа 
и трезвене  главе,  човека који за разлику од мнр- 

гих других и п.егових колега иде старнм опробаним 
путевима, и служи се опробаиим методама, a не иде 
странпутицом псеудо национализма и марксизма, тг 
можемо имати уверења да he он своје намере за 
истииско успостанл.аше буџетске равнотеже успети 
потпоно да проведе САплауз). 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Има реч 
г. Михајло Јевтић. 

Михајило Јевтић: Господо, народни послани- 
ци, и ви сви као и ja знате врло добро да je б>џет 
једна од осаовних потреба државе, a ca друге стра- 
не, буџет  je једно средство   Владе   којим управља 
земљом   са обзиром и   на   једно   и на друго, ja hy 
гласати за буџет, поред свега тога што он има сво- 
јих великтх   недостатака,   ми смо  принуђени на жа- 
лосг да ra примимо и са тим недостацима, јер крат- 
коћа времена   искључује   сваку   његову   коректуру. 
Али и ако hy гласати за тај буџет, ja нисам изгубио 
право да се у овој   прилици   оградим од рада саме 
Владе, која можда заслужује и оштрију критику не- 
го што се она чула у   Народној скупштини. Прили- 
ке у нашој земљи без икакве сумње свима вама су 
добро познате и траже од Владе много више актив- 
ности и рада   него  што ra je она показалз. Ако би 
се овако даље продужиле   у нашој упутрашњој no- 
литици ствари би се још више заоштриле тако да им 
се добар исход не може   сагледати.   Ja пећу да вас 
упозоравам на штегу које су извесне пунктације у- 
чипиле у нашој држави, и колико су осуда оне изаз- 
вале. Ja hy, господо, да васупозорим na ту чишени- 
цу да Влада ни један тренутак није смела да остане 
равнодушна    како je била.   Влади je требало пар ме- 
сеци да пређе, и од појаве таквих акција одговорна 
лица изведе  пред   надлежап суд. Зар joj je толико 
дуго времена било потребно да схвати замашај њи- 
хове акције? To се itoj може преписати да joj je то 
намера била,   што  je  требало да изостане у овоме 
случају. Mu смо и поред тих пунктацф имали слич- 
ne пунктације и код   нас у Скупштини и у Сенату. 
И на ту  декларацију   која je исто тако заслуживала 
један енергичан и брз одговор владин, ми нисм; до 
данас видели ннкакав акг.Баш та пунктација, или та 
декларација, господо, заслужује пајозбиљнију пажп.у 
и најозбиљнији одговор владин, јер она има оно што 
раније нису имале: ауторитет скупштинске трибине и 
кад се na љу пи са   које сгране није одговорило, a 
нарочиго пије  одговорено од стране Владе, онда се 
то у широким народпим масама може прогумачити са 
једне сгране као   слабост Владе, a ca друге  стране 
као тачносг  чињеница  изнешених   у тој деклараци- 
ји на које Влада није смела или није умела да одго- 
вори. Међутим, што je нарочито за жаљење, a ja то 
морам нарочито да  подвучем, ja пичега бесмислени- 
јег у живогу нисам видео   него што je декларација 
те господе. Допустите ми да вас само на дае чињепи- 
це у roj декларпцији упозорим. У првој тачци дек^а- 
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рације господа се изЈЕшњавају следећим речима: „Де- 
мократски принцип нарбдне суверености не долази 
у сукоб са монархијском формом владавине; савре- 
мена демокрација освива положај влздаоца na наче- 
лу народне суверености, no којем je монарх шеф из- 
вршне власги, нгхледни репрезентаат народа у врше- 
њу егзек)тиве". 

Господо, ово je осносна смисао фо1)ме владавип- 
ске те господе, коју они називају и демократском 
и монархијском, и ако она није ни једпо ни друго- 
Нигде у свету где постојл ма каква форма демо- 
кратске владавине, нигде се врховном поглапару не 
признаје ово право које му они дају. Нигде се не 
признаје шефу државе да буде шсф егзекутиве, шеф 
извршне власти. nero баш на прогив, у сзим демо- 
кратским државама то се право њима одузима и даје 
одгозорним лицима. Основни принцип де.мократије je 
да Краљ не управлза него Влада и баш тамо где je 
тај принцип HajcpeliHHJe и спро^еден, тамо се та по- 
јава нлјлепше оцртава, као што je у Енглеској. Ни- 
је то im мокархистички принцип и у потпуној су- 
протпости je ca монархистичкм пркнципом, јер мопар- 
хистички принцип оставлЈа Краља као потпуно неод- 
говорно лице, a то може бнти само у случају кад ол 
влада. У случајукадје он шеф извршве власти, мо- 
ра дсЖи no одгонорност као н свако друго лице Ko- 
je je шредбодавац. Ето, видите, госпсдо, каквебесми- 
слице чине људи, који су на жалосг, управљали о- 
вом зеуљом. 

Овзко монструозног примера у форми влада- 
вине вн нећете нигде наћи ne само данас у свету 
него ни у истсрији човечанства, н ja сам сличаи 
пример видео само у једној духовитој карикатурн 
из 1919 године. Због интерссантне сличности ja ћу 
карикатуру да вам поменем. Један мађарски лист 
xoTeliH било да оправда дипломатију аустроугарску 
за изгубљени рат, било можда да компромитује ми- 
литарнзам, дснео je једну карикатуру, ипшдкојеје 
писало: Зашто смо изгубили рат? A тл карнкатура 
састојала се je из три фигуре, од којих je прва upe- 
стављала војника редова са лављом главом na ра- 
мену. Иза ње стајала јг друга фигура оф.тира са 
MaraptiiOiM главом на рамену, a иза ње rpelia фигу- 
ра генерала без главе. Ero на ту и такву карикату- 
ру лнчн ми форма владавине ове господе. И ja, ro- 
сподо, не бих се на њо] ии задржавао, јер ову пле- 
ву од речи врло je лако развејати, алн сам хтео 
нарочито да подвучем ову конфузпост мисли оних 
људи који су у овој земљи министровали. 

Друга једна ствар мене je много више заинте- 
ресова у овој декларацији, заннтересовала ме je 
зато што je нашла места у њиховој декларацији и 
у пунктацијама, које су опозиционари данзшиЈем 
режиму донели. 

У четвртом одел^у те декларације каже се да 
je наша државр сложена државна заједница од више 

исгоријско-полнтичког индиоидуалитета, na да je уни- 
rapi сгички принцип ако се xohe разумно и са успе. 
хом провесги у једној сложеној државној и нацио- 
налној заједпици као шго je наша, no природним 
условима пдржања, учвршИења, могућ само на прин- 
ципу пуне једнакости и равноправности између Хр- 
вата, Срба, и Словепаца, искЈћучујући сваку пре- 
власт једпога над другим. 

Господо, ово нису полегарци и кад гоноре o 
потреби пуне равноправности Срба, Хрвата и Слове- 
паца и o искључивању превласги једннх над другиим, 
они немају да разбијају огворена upaia него да кон- 
статују, да те равноправпости данас немз. Међутим 
с том се фразом o племенској равпо.фавносги с тих 
сграна много парадира и ja верујем, да том фразом 
они неће ништа друго, него поповпо распиривапЈе 
племепске мржње уверавањем необавештевнх, да у 
нашој држзви има запостављепих и мзјоризовапих 
племена. Ме1)угим ja не звам na кога они то мисле. 
Свакако пошто су сви они Хрвати, да he Ховатн 
биги ono племе које je запосгављепо и да то пде- 
ме вачијезз разчопрдвност. Међугим om ne паводе 
пи једног прпмера те нер^вноправности. Једаи јединн 
копкрегап случај који je паведен приликом прошло- 
годншп^е буџетске дебате од сгране r. д-р. Лонча- 
ревића, који je консгатовао да се та неравпоправп .ст 
састојп у то.ме, шго се хрвагскнм мшистрнма дају 
министарства са мало пара. Па и тај пример био je 
петачап, јер je Хрвата било минисгара флпапсија, 
шума, саоброИаја итд. Ипаче ти се људи не могу 
пожалити да имају мање полнтнчке слободе nero 
ми. He могу навесги ни један случај да су na овим 
страаама овамо полигичке и грађапске слободе веће 
него код њих. 

Ja лжслим, да ће се и опи у том погледу сло- 
жити, да je ту пупа равлоправносг између nac и 
њих. Ни у слобади штампе не могу pehu да су за- 
постављепи и да je ona фаворизована^код nac. Ако 
je до заштиге пасивпих крајева, господо, ова држа- 
ва пикада није претпосгављала те крајеве na овој 
страни онима тамо. Ja бих npe рекао, да je био обр- 
нут случај, Они ne могу казатп да je храатско пле- 
ме запсстављепо тиме, што je Народна бапка у про- 
шлој годипи од 700 милнјопа датог кредита 400 ми- 
лијона дато само 3;гребу, док je 300 мнлијон.! дато 
на целу земљу. Они се н: могу пожалити im да су 
запостављепи у погледу броја чнновпика. Јд ne знам 
тачпу статистику, бројпи однос, ако се хоће са њи- 
не страме да се води тај однос, јер ми тај одпос ne 
воднмо код nac у Шумадији. Нама je у том погле- 
ду потпуво ипдиферептно, коме племепу који чипов- 
пик припада. Ono што nac пнтересује, то je, да ли 
on врши савесно сноју дужпост. (Тако jel) Али тамо 
где се на те стсари више пазило и можда бројало 
ви сте кол^.ко данас чули једну слнчну констатаци- 
ју од господпна посланпка Божи11а, где он  конста- 
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тУЈр, да у једном надлештву у Босни постоји 670/0 

службеиика XpBiTa, 24% Срба и 60/о Муслимана, 
док je бројни однос у тој области наше дрн^аие са- 
свнм друкчији у погледу племенском на штету Хр- 
вата. 

Kao што видите, ни у том погледу Хрвати нису 
^апостављени. Ja hy лојално да признам, да има код 
нас једна једнћа икституцијз, у којој их нема. To су, 
господо, пиша командна и виша команда у нашој 
војсци. {РасШо ЂокиН: Док се покажу .чојаЈта). Али 
та места њима нису ускраћеиа зато, што су резер- 
нисана за Србе и што се Срби на тим положајима 
мајоризирају. Ta места не заузимају Хрватл само 
зато, што немају луде за те полон{аје. Оно шго je 
било војпика Хрпата, који би те положаје могли мо- 
же бити и no cnojoj прошлости и no својој спреми 
заузети, то je остало ван наших грапииа. Они вал.да 
неће очекивати, да ми те високе команде поверимо 
Саркотићу и оваквим, као ико je Саркотић. (Тако 
je!) Али са те стране, иако нема на ткм високим 
местима Хрватз, cea нижа места попуњена су и њи- 
ховим људима као и Нс-јшим. Али горед тсга они за 
ту ствар могу бити потпуно спокојни. 

Ma како они били субјективии у процени ва- 
ших прилика и наших људи, \л hy то ла им при- 
знам, да им не споримо да имају л>уде добре за фи- 
нансијску струку, за прирредну, саобрбћпјиу и про- 
светну струку, и за све друге струке, али морају 
нам признати и ти л^уд^, ма колико субјекгивнн 
били, да смо ми Шумадиици умели да сгворимо 
војску и да смо са том војском починили чуда, ко- 
јима се диви цео свет. (ОдобравапЈе). И да тим љу- 
Дима, који су умели да створе и одрже такву вој- 
ску могу мчрне душе да поаере судбину војске 
код нас. 

Господо, кад ствари тако стоје, питам, зашто 
то треба и коме треба то причбње на све страие o 
кекој потребној равиоправности у name три пле- 
менз, кад ниједно илеме — као што видите — нити 
je угрожено, иити je друго мајоризирано. — И кад 
су то могли да кажу јавно са скупшгинске трибине 
бивши Миннстри, са каквим правом ми можемо оче- 
киватн, да оне кеобзвештене масе no Хрватској, no 
Далматингком Приморју, no забзченим крајевима 
Босне не верује њима, кад се од стране Владе так- 
вим декларацијбма никакав приговор не чини, зар не- 
мају ти људи право да верују, да се iiiHMa nuje Mo- 
rao ca разлогом никакав приговор учинити. 

Господо, no моме скромном схЕатању такав 
немар Владе je за осуду. Kao што видите, господо, 
ми смо са правом могли очекивати од шше Владе, 
Да у том погледу буде у оној мери енерп чпа, у 
^оликој je мери Народно претставништво вољно да 
je помогне, као што je помагало свуда у свакој 
прилици. 

Влади се може замериги, што je  лично слабу 

пажњу покла11>ала привредиом опорављапзу наше 
државе. Покушај да се санира дуговање сељачко- 
ја велим покушај, јер je заиста само покушај, пошто 
je то решење само привремепо, — иије довољно, 
да се привредни ниво нашег сел^ака подигне. Влада 
je то била дужна, и дужна je била г,е само сељака 
да има у виду, него и све осгале друштвене редове. 
Поред сељака, који je био збиља у страховитим при- 
вредним приликама и чије су прилике може бити 
мало ублажене решељем питања o дуговкма, ми да- 
нас имамо врло тешку ситуацију и no нашим rpa- 
довима. Занатлијски елементи, трговач':и елемепги, 
раднички елемевти налазе се данас у много пеза- 
виднијем положају, него што je био онај, ноји je 
био сељачки. Међутим ми ne видимо никгкиих мера, 
никаквнх предлога да се тим друштвеним редс- 
вима нихов тсжак положај олакша. 

Нсзгодна je ствар, ако Влада очекује иницијг- 
тнву од Парламента. Жс je — као што видите — 
много н тешко je tfa тим таквнм по]единим специ- 
јалним пословима покупити и ангзжовати л^уде, у 
толикс пре што смо сви м ч, колико нас год им15, 
ангажоваћи na свима погловимз, које Влада од нас 
тражи да joj радимо. Ми морамо те послозе радити, 
којнма Влада пред нас излази, и онда се од нас не- 
може очекивтти, да се банимо и тим спецнјалним 
послог има — у толнко пре што je видокруг наш 
несравњепо мањи, него што je вндокруг Владин, 
која држ.1 у својим рукама целокуппу службу и све 
извештаје. 

O државннм обавезама исто тако се сл-:бо ра- 
чуна води. Ja xohy, господо народни посланкци, да 
вгм овде изиесем један тежак дуг нзше државе 
пр;ма нзшем народу, јед^н дуг, o коме се и дсиас 
може бит и не мисли, да ra je држова дужна вра- 
тити, иако једна од пајтежих моралних обавеза na 
њој стоји да ra врати. 

Кад ;е обј;вљена мобилчзација 1914 годипе no 
Заковима Kojvi су постојали и no силн пужде др- 
жава je реквнрисала целокуппу потребну joj стоку 
нашег народа. По Законима који су постојали и којч 
дапас посгоје, државз je no свршетку ту стоку тре- 
бала или да врати или да плати пароду. Ona то 
није учинила ни једно пи друго, Она стока, коју je 
државз мобилисалт, пропал! je сва или у току para, 
нли за време отступа11>а преко Албаније и држава 
се није сетилз, да томе мучпом народу, којн je то- 
лико жртавз поднео и толики рат издржао, да ту 
стоку плати. Али aio сг nuje се{1ал1, она je за 14 
год;1на ревпосно од ibera порез купила и задужи- 
вала интересом за ту порезу, ако ту порезу није 
пеко могао да плати на време. Имате такав однос: 
људи држе признанице и реверс у својнм шакама, 
no којима им држава дугује и држава се већ 15 ro- 
дина ne ceha, да плати, a од њих своја потражи- 
вања најревносније убира. 
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Држава се сетила у згодној прилици да са об- 
везницима ратне штете исплате и признанице од 
вишкова те ратне штете које су ишле на стотине 
милиона. A није се сетила да врати народу један 
свој дуг, који не премаша 30—40 милиона дивара, 
na се није сетнла ни тога да донесе законско овлаш- 
ћење да народ може бар своју дужну порезу са тим 
државним дугом да плати. Свакако he Влада приз- 
плти да je велнки грех учиљен према имаоцима тих 
реверса и признаница. Колико би то била олакшица 
у овим тренутцима, не треба да вас уверавам, кад 
сви знате како je наш сељак, којн je главни држа- 
лац и ималац тих реверсе и признаница, дошао у 
тешку немогућност да сдговара својим пореским 
теретима. 

Ja сам, господо пародни посланици, и у прош- 
лој години свратио пажњу Владе, a у првом реду г. 
Министра финансија, да су на наш сеоски свет пала 
и сувише велика пореска оптерећења,   да су класи- 
фикације   земљишга   и оцена   приноса од тога  зем- 
лишта   вршени у једној   релативно   доброј   години 
која je била родна и када су цене пољопривредним 
производима биле високе, те да je према томг опте- 
рећење нашег сељака порезом према  ондашњем из- 
носу и сувише велико.   У прошлој години прилике 
су биле рђаве, a у овој   годиии   one су можда још 
и горе.   Међутим наш свет сељачки задужио се no- 
резом према   оној години када   су и   цене  шегових 
пољопривредних производа биле много веће, јер су 
и године биле много боље. Примера ради,  ja lby да 
наведем само срез у коме сам ja биран. По тој кла- 
сификацији и разрезу пореза, срез тамнавски платио 
je ову  петогодишњу   порезу  према  години 1928 у 
пуном износу   и више   од тога   платио  je мој срез 
још и пуних 6  милиона динара и поред свега  тога 
овај срез дугује  још око 8 милиона динара  пореза 
данас. По томе можете да видите колико су тешка 
оптерећења   која   су   na наш   сеоски  свег   сваљепа; 
можете да видите колико je неправедиа пореза коју 
он плаћа. И поред свега тога што je прошле године 
скинуто 20%,   то се   скинуће,   с обзиром   на тешке 
прилике у којима се данас  сељак налази,   није осе- 
тило,   јер сељаци   из среза   тамнавског нису успели 
да плате пи дужпу a камо ли текЈћу порезу и онца 
сам захтевао поновну  класификацију и преглед по- 
новни тога oniepeheiba и једва сам успео да се тек 
узме   у   проучавање   тај   предлог    који   сам   онда 
учинио. 

Ja верујем да je то последица наше тешке, 
споре и гломазне адмннистрације и нека су све за- 
мерке које би се у томе погледу учиннле na њен 
рачун. Али то што ми знамо у погледу наше адмн- 
нистрације, свакако треба да зна и Влада и с обзи- 
ром^на те чиц.енице, имајући и то у виду, треба да 
до1је до закључка каквим je тешк^м погодбама наша 
сеоска пољопривреда очт^еИена и   ми који живимо 

у народу и који то врло добро осећамо свакако во- 
лимо кад би се све то тако проценило и онда ве- 
рујем да се у овоме новом буџету не би предвиђала 
ова повеИања од 20% na земљарину. 

Ja o тој ствари, nehy више да говорим, јер je 
било несумњиво   много више  наших  другова,   који 
су детаљно o тим приликама говорили. O тој ствари, 
говорено je ипаче доста.  Дапас у овим трепутцима, 
пемогуће je вршити корекгуру у том правцу, али he 
се врло брзо увидети, да се повећањем са тих 20%, 
nehe постићи жељепи  резултат,  него се само може 
изазвати,  једно оправдано  огорчење  више,   које je 
могло у   оваквим приликама   потпупо  да  изосгане. 

Господо народни посланици, je ли буџет реалан 
или пије, je ли уравнотежен или није, ствар je суб- 
јективне   оцепе.   Ja сам   склон,   да   поклоним  пуну 
веру,   изјавама г.   Министра   финансија,   којима нас 
уверава, и тврди да je буџет и реалап,   и уравноте- 
жен.  Али, иако би то   тако било,   разумна штедња 
пикада пије na  одмет, ни онда кад je пародна каса 
препупа   пара и   кад   je   благостање   у   пуном јеку. 
HaJMaihe je na одмет, данас,   кад се цео  свет жали 
na тешку привредну депресију. 

AKO би се показао случај, да буџет није урав- 
потежеп,  ja ипак имам  једно оправдаи.е,  за r. Ми- 
пистра финапсија. Имам оправдаше, што ra и ja знам, 
као и ви сви, да je он вољан, и да je имао најбољу 
намеру да   буџет уравнотежи.   Али ако то  није по- 
стигао, ja верујем да je то нзјмање његова кривица. 
Један духовити, франиуски финансијер, дефиписао je 
Министра фипансија, у влади, као петла са канџама, 
кога сви министри xohe да очерупају, a он се брапи. 
Ja верујем, да би овај буџет наш, био много маљи, 
да je Министар финансија, наишао на жељељу преду- 
сретљивост, код својих колега, да своје буџете скрешу. 
Особина je свакога Министра, да ne да nape и да ne да 
нове кредите. Ja верујем, да je то особина и г. Ми- 
лорада Тоорђеиића.   И ако се, господо, не буде no- 
стигла буџетска равнотежа, ja hy више крнвицу при- 
писати његовим колегама него ли њему, Али, ипак, 
ja nehy без једнога,  no моме  уверењу,  оправдавог 
приговора да оставим ни г. Ђорђевића. Буџет се скре- 
сава и on се  смањује може   бити   према прошлого- 
дишшем за   читаву   милијарду.   И no уверавању Г. 
Министра  фипапсија   и целокупне  Владе,  буџет се 
пије  могао   више скресавати   a да   се ne   доведу у 
питање  витални   иптереси државе.   И док пам тако 
говори и Г, Министар фипансија и Влада, ми видимо 
у амапцманима овог   Финансијског  закона и таквих 
ствари, које државни буџет оптерећују. Нека ми ne 
замери г, Министар фипансија,  али ово je једна не- 
логичпост, која се не може да правда, још када томе 
додате,   да ту  има   оптерекења   на рачун  извеспих 
пеазија и пензионера, na рачун пензионера, који су 
споја права na пензију изгубилн код наших админи- 
стративпих институција, и кад су их изгубили тамо, 
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они се за неке националие заслуге, за нека мини- 
стровања no Гајети обраћају Народпој скупштини са 
захтевом, да им се те године признаду и да се ура- 
чунају у године за пензију, како би их могли имати. 

Ja нећу да спорим тим људима њихове ззслуге, 
јер су их можда имали, али данас ннје моменат ка- 
да се ова држава може тим заслужним синовима да 
одужује. У данаццБим приликама држава није у ста- 
њу да re одужи ни добровол3цима, чули сте жалбе у 
њихово име; држава није у сгаљу дз се одужи ни 
инвалиа.има, a још маље je у стап.у да се одужи 
минисгрлма. 

Господо народни посланици, ja ћу да завршим 
свој говор тиме да сам намерно и хотимично хтео, 
иако сам један лојалан члан скупштинске већине, да 
подвучем своје незадовољсно са радом Владе на 
onoj страни где мислим да je она грешилз. Налазим 
да није требала да греши јер није била у положају 
да греши, пошго je имала и пуио поверење Крзље- 
во и пуну сзрадшу скупштинског клуба од 280 чла- 
новз. (Одо5раваше и пљесКаЊе). 

Потпретседпшс др. АвдоХасанбеговић: Има 
реч r. Хусеин   КадиН. 

Хусеин Кадић: Господо народии посланици, 
у озоме Дому чуло се je доста добре критике наших 
другова na ни ja као ни други немам шта нарочито и 
ново pehu, тим мање шго je већина тих одличиих говор- 
ника, који припадају истој политичкој групи, и заиста 
обзирол на прилике нема потребе, да излажем сиоје 
личне погледе, како на политичко тако и ва економ- 
ско финансијско гледиште Краљевске владе, коју no 
маже скупштипска већина. 

Међугим, сматрам за своју дужност, да овом 
приликом дотакнем се само оних питања, које по- 
ред осталих тангира и највише ингересује муслиман- 
ски дио пашег јединственог иарода, онај дио који 
je као и увјек, пригодом задњих избора показао и 
доказао своју политичку патриотску свесг, a који he 
и у будуће зтсигурно знати ставити се o бок ономе) 

који je највише придонео за ослобођење и уједи- 
њење јединстреног народа југословенског. 

Ja сам пригодом прошлогодишње буџетске де- 
бате у своме говору изнео непобитне чиљенице o 
гажешу грађанске слободе и уништавашу стечених 
права једпокрвне браће иас Муслимана. To све из- 
нео сам у доброј намери a у жељи, да се исправе 
учип^ене грешке. Међутим, ono што сам изпео оста- 
ло je мртво слово, a рад настављен истим правцем на 
више пезадовољство повређених грађана, муслимана1 

којима je одузета аугономна управа верско проснет- 
пих послова. Данас управлЈа се пословима исламске 
верске заједнице преко људи без икаквог народног 
поверења, na и преко политичко управних oprana. 
Да ти поменути управљачи немају никаква ослона у 
народу доказ je и то, да иако Устав исламске вер- 
ске заједнице, којег су они донели, прописује да се 

морају провести избори џематских меџлиса, a који 
до данас нису проведепи, зпак je п.ихове пемоћи и 
очигледног гажења законских прописа, које су они 
сами донели. 

Наметнути функционери исламске заједаице no- 
државају се прмоћу државних oprana, иницнјатора и 
спроводитеља укидаша верске аутопомне управе у 
Босни и Херцеговини, ne из какве потребе nero из 
личпог нерасположења према вођсгву муслимапа, a 
тиме и према самим муслиманима. 

Господо послапици, ово je јасно сваком поје- 
дипцу у Боспи и Херцеговипи, да су лични моменти 
играли већу улогу nero стварна државна и нацио- 
пална потреба. Најновији догађаји у управи исламске 
верске заједпице најболЈе доказују, да хоће неки „за- 
мрли полптичари" да воде прко исламске верске 
заједннце полптику, која ne одговзра жељама и no- 
требама нсламског елемента, тим мање, што баш тп 
људи имзју naJMaibe квалификације за вођење поли- 
тике међу муспимаппма, и баш ради тога, ja сам 
убеђен да се може догодити, да међу муслимапима 
поведу политику разпи поједппци, али сам још внше 
убе1)еи да ови људи, који се дапас купе око јасала 
исламске верске заједпице, nehe пикада са вољом 
парода бити вође и претставпици муслимапа. 

Од U члапова Вакуфско-меаримског ueha као 
пајвишег тела, које поставља r. Министар правде, б 
најистакпугијих културпих и нациопалних радника 
поднели су r. Мипистру правде оставке na положај 
са мотивацијом, да ne могу да cnoce одговорпост за 
овакав рад у томе телу. И умесго да надлежпи 
факторн размисле o тим оставкама и да спрече са- 
мовољу наметпутих фупкционера у исламско верској 
ззједници, надлежви Мшшстар поставља нове чла- 
пове и то људе звапичне фупкцпопере државне или 
полузваничне самоуправне, те na тај начин омогућава 
се да паметпуги верско-просветни фупкционери и 
даље самовол.но и no личним прохтевима управља.у 
исламско верском заједницом. 

За илустрацију рада тих фупкционера, ja liy 
битн слободан, господо пародни посланнци, да пам 
прочитам једап званичан акт данашњег верског ста- 
решине na подручју Боспе и Херцеговипе, из којег 
се види како схваћа своју дужносг тај вајни верски 
главар; акт број 3 Пав. за Н.Н. Сарајево. Поводои 
моје посете код r. Министрз, господип Мипистар 
ми je наредис да вам саопштим да му се лично ја- 
вите. _ Претседчик Улема меџлиса и Управног 
одбора Вакуфско-глеарифског већа Муфтић с. р. 

Ja лично отклап.ам од г. Мипистра, да би on 
мргар оваквнм наређујућим ставом иступити према 
једном верском главару, али зато потпуно сам уве- 
pen да своју функцнју овај вајни верски главар 
смагра синекуром, до које je дошао, не поверењем, 
nero стицајем прилика, тим више што и on сам 
често пута се међу друговима похвали, да je дошао 
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до положаја не рчдом, него шупвом. Од оваквих 
функционера нема користи исламска верска зајед- 
ница, a вас уверавам, господо, да још машу корист 
имаде иаша кационална заједница. 

Кад спм код тлх функционера, дозволићете ми 
г. r. посланици, да вам укажем како љихов рад 
рђаво делује и на однос и сарадњу са властима, 
јер они не познавајући својих права и дужностн, 
као нпдувене неличине, сав рад своде на личне 
интересе, na no4Hiby задирати и у политичка 
питања. Тако су, пригодом задње Владине 
кризе, према моме обавештењу, упорно тврдили ти 
верски главари, да су конзултоваии no маидатору ко 
да уђе од муслимана у Владу. Док сам са друге 
стране обавештен, да су ишли молити да буде нкс 
узет у владу. И док на једној страни подржавају 
овакве гласнне, дотле на другој страни једанодтих 
верских главара подноси тужбу Државном савету 
ради тога, што у својој надувеној необавештеиости 
не сматра да баш onaj љегов кандидат, no свом 
службеном позиву, није никакав званичан орган и 
ono што je ca њиме звапичпо разговарао не може 
да схвати као меродавно, јер да он ne пресгавља 
никога. 

Ово све одаје да ови паметнути перски функ- 
ционери ne схваћају своје дужности, a што je нај- 
главнпје, да без ика^ве коптрзле пзрода управл>ају 
његовом имовипом, штј je у супротности и са no- 
CTOJeliHM законима и са прописима Ислама као 
вере. 

C обзиром na пепобитне чињепице, које сам 
изпео сада a и прошли пут, a погледом на дапзш- 
ше сггше да неколико наметнутих функционера са- 
мовол>но управлззју исламском верском заједницом 
без икаквих обзира na законске прописе, a без још 
мањих обзира на интересе и ocjehaje муслимана, 
ради којих н постоје и Закон и Устав, ja овај пут 
као фактички преставник муслимана најенергичннје 
тражим да се Устав исламске верске заједнице као 
неподесап стави ван сиаге, да се донесе принремепа 
Уредба, no којој he се привремено управљати no- 
словима исламске верске заједнице no Лзудима на- 
родног noBepeiha док се ne донесе нови Усгав. 

Да се изради Устав исламске верске заједнице 
no људима пародног nonepeiba, како би одговарао 
интересима муслимана, a тиме и националне нам за- 
једнице, a не ингересима поједипаца, како je то слу- 
чај са данашњим Уставом. 

Ja сам сматрао својом дужношћу да овом при- 
ликом бар у неколико речи оснрнем се и на пита- 
ње верске просветне управе исламске верске зајед- 
вице и да ставим предши захтев, 

Како je буџетом додељена глобална свота и 
исламској верској заједници из које своте најмаше 
имаду користи прнпадници и стварни фупкционери 
(имами, муалими) исламске верске заједнице  него у 

главном ту корист црпп неколико пароду наметну- 
тих функционера, који су дапашпЈИм Уставом оси- 
гурали само себи масне плате, то ћу у буџету Ми- 
нисгарства правде o томе још говорити; a сада за- 
вршујем са тиме да hy у пачелу гласати за пред- 
ложени буџет. (Одобравање и пљесак). 

Пошпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има пародпи посланик r. др. Драгутин Костић. 

Др. Драгутин Костић: Господо народни no- 
сланици, највеће политичке творевине 19 века биле 
су уједињење Немачке и уједиљене Италије. Ми 
врло добро знамо којим се путем дошло до ства- 
рања тих данас великих и моћпих држава. Ми знамо 
да je до појавеНаполеона,уНемачкој било 300 држави- 
ца. Kao победник 1803 on je укипуо 112 државица,1806 
укинуо je још 60 државица и најпре створио „коифеде- 
рацију Германску", na онда „Рајнски савез". Тада 
он од Немачке чини ono што хоће, on од ље ства- 
ра Краљевине: Баварску, Саксопску и Виртемберш- 
ку. У свима раговима између Француске и Пруске 
сва Јужна Немачка била je na страпи Наполеона. 

По Тилзитском миру распарчаваше Немачке до- 
шло je до апогеја. Хајне je лепо казао да je reo- 
графнја тада била „најгежа наука". Сваког дана се 
прекрајале државе, сваког дана се je Немачка де- 
лила. Ta подвојеност није била мала, она je била и 
дуга тако да немачке државице чак 1866 године Ба- 
ден, Виртенберг, Саксонска, Хесен и Хановер уче- 
ствоваху na сграни Аустрије противу Пруске. Али 
ништа им пије сметало да 1871 године са Прусима 
буду заједно противу Француза. Што се тиче Ита- 
лије тек крајем XVIII века Вигорио Алфијери први 
пуг написа свој комад „Други Бруг" н посвети ra 
„будућеи игалијанском пароду". Фактички се no- 
јави Итзлија као република 1801 годипе. Наполеон 
тада у Лиопу пазва Цисалпијску републику итали- 
јанском. A Краљевину Италију створи 1809 и по- 
клони je своме брату Јосифу Бонапарти. Знаменити 
племић Франческо Пезаро казао je ово за Итали- 
јане: „Ми живимо под заштптом паших пријатеља и 
суседа и на томе оснивамо cnoje наде!" Италијапи 
су се користили ратовчма између Аустрије и He- 
мачке, Француске и Аустрије, Француске и Немачке 
и дошли 1871 године до зааојеваша Рима и стварзша 
Игалије. 

Господо, једновремено се са првим помињањем 
републике талијанске зачела и наша данашша Југо- 
славија. Југославија се није стварала само у срцу и 
памети Шгросмзјера и других наших најбољих си- 
нова. Један од највећих историјских догађаја XIX 
века јесге зачеће Југославије започето !804 кад 
Бесмртни Карађорђе: 

„Из мртвијех Срба дозва, 
Дуну живот мртвој души!" 

Али и ако се ona зачела 1804 године она je 
потпуно формирана и створена крвљу тек у XX веку 
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Ми и Хрвати нисмо били никад, као самостална 
држанз, у том положају да се међусобно к^љемо, 
пикад Србин н Хреаг нису се међусобно клали док 
су засебне државе имали. To je доказ да смо ми 
ишли другим nj'TeM уједињен>а, у томе ]е чврсгина 
и здрапи темељи нашег уједињеша. 

Господо, пребацивало се да су се нашн људи 
много крвили, Јесу, господо само зато што су наши 
људр били под сграном командом нсмријатељгке 
државе, које су бацале Хрваге на Србе говорећи: — 
Иусти те псе да се међусобно покољу. Али част и 
Хрватима и Словенцима, ми с»и знамо да je иа дан 
15 априла 1916 године Првајугословенска дивизија 
У Русији имала официра: Срба 120, Хрвата 90 и 
Словенаца 40. Међу ових 120 Срба било je нас 30 
који смо дошли са Крфа. Ово je најбољи доказ да 
су и Хрвати дали исти број интелигенције, међу 
офицнрима дгбровољцима, колико н Срби пречани, 
исти хрватски офицнр>1 проливали су своју крв ne 
само као резервни, већ je било м;ђу њима и актив- 
них официра Хрвата којн су одгојеии у традицијама 
како je само Аустрија могла дати, Ллн у љиховим 
велнки>1 душама пламгила je љубаз за ону Југосла- 
вију, и она je господо победила! A na дан 24 августа 
1916 године пред саму битку бројала jeјугосповен- 
ска дивизија 18.510 људи од којих je било из хр- 
ватских крајева (Хрватске, Славони;е, Истре и Дал- 
мације и Словеначке) 3269 бораца. 25 авгусга 1916 
»'одние међу прзим официрима те дивизије, у прзом 
крвавом окршају, јупачки падоше ови Хрвчти: капе- 
тац II класе Марко Хелман из FocnHiia; потпоручник 
Мпртин Краљић из Дрње — Хрвагска, Јосип Виш- 
њић потпоручинк, из Добраве (Хрзатска), Љубомир 
Буј потпоручпик из Сплита; Фрањо Шест, потп. из 
Самобора; Инкола ШајатовиН, потп. из Језерпице 
(Хрватска); Тома Маљан потп. из Церовца. 

Ha Добром Пољу на Солунском фронгу ме1)у 
првима иаде при пробоју тога фроита Стјепан Се- 
кулић, потп. Хрват, родом из Славонског Брода. 

Питам вас, да ли су ово били федерзлисти, да 
ли пунктнши, да ли сепаратнсти? Велика идеја која 
их je водила и за коју они дздоше своје младе жи- 
ноте, била je једина велика и недел>ивз Југославнја 
која даи^с посгоји. 

Да су хрватске н словеначке земље биле ван 
оквира Аустро-Угарске монархије, не би, господо, 
брат дигао руку na брата, и да смо се ми рапије 
ујединклн, где би нам данас био крај? Желим сзмо 
да вам иапомевем ову ствар. Кад год се у Фран- 
цуском парламенту почне говорити o вечитој Францу- 
ској, увек се прво помињу велике жртве у изгинули- 
ма, na се тек онда прелази на друге послове. Mu 
се, господо, морамо повесги фрачцуским примером 
као што се морамо повести примером ових л^уди, 
који су напустили своја огшишта, који су потом би- 
ли заробљени   у   после се   нашли  у Русији. Tu су 

људи све дали за оне велике идеје, којима су били 
надахнуги, и све те жртве, господо, најбол^а су ос- 
нова срлскохрватска или хрватско-српска, иазовите 
то како хоћете, то je онај цеменг и бегои који nac 
Ciiaja; a који није саграђен од иовчаница, пун:<таци- 
ја, нагодби, већ од крви! У нашој великој enoneju 
стварап.а Југославије, ne само Срби, већ Хрвати и 
Словенци, најбољи синови хрватског српског и сло- 
веначког племена показашенајиећепожртвовање. Они 
су се руководили идејом велике Југославије, a IUH- 

ховом крвл.у избегнуго je omi што су Немцн сто 
годииа међу собом имали клаи)з и крвопролића, из- 
бегнути су они мгђусобии покол>и, којих код вас, 
господо, не може да буде. Ови велики мртви учи- 
нили су го да je створен овај јак фуидамент на- 
шој држави, 

Не желим да вас много замарам, само бих вас 
нпак молио за допуст да се осврнем на једиу ствзр. 
да видимо шта се око вас   радн. Mu спи говоримо 
o Малој Атаити, али   ипзк,   господо ми морамо до- 
бро да отворнмо   очи   кад   je реч o Малој Атанти, 
јер ако код   Чеха   постоји   »братство   за братство'' 
онда то брптгво   треба да   постоји у свему н сва- 
чему. .lep  једна   комбингција,  у  којој ми треба да 
будемо политички рзпиоправии, не сме постајати а- 
ко не можемз   потпуно равиоправно да свршавзмо 
и своје међусобне  економске   послове. Чесн су од 
1921 до 1931 годипе ув?зли код нас1внхових инду- 
сгријскнх продуката за суму од  14.522,000 000 a ми 
паших пољопривредиих  продуката за нсти број ro- 
дина увезли смо у Ческу свега за 6.770.000.000. Ha 
тај    им   нач^н   ми  у   пасиви   у   износу једне суме 
од око 8 мнлнјарди   дииара,   колико he изиети ro- 
тово један   читав ваш   једвзгодишн.и   буџет. Брат- 
ство може   бити   братство,   господо,   али од данас 
na за доциије част MA je упозорити Вас, Господипе 
Министре на ову околност, да имате у виду кад се 
већ наш брат овако добро помаже од паше финан- 
сијске политике, дз ии једну пару пи један маријаш 
без реципроцнтета не  можемо више дати na макар 
како братство ту no средн   било.   Немојте мислити 
да су наше касе   ззједмичке.   (Чује се: Сестре) Да. 
не сестре na ни посестриме. Ако je до Мале Атан- 
те, као што рекох, коју сви ми   примамо као једну 
политичку оргапизацију чврсту и јаку, равпоправну 
и моИпу политички, она he имати смисла само овда 
ако ми сви у ihoj   будемо   екоиомски   равпоправни 
за свих 1007о. Иначе   неће бити љеп ни политлчки 
значај пи вредност онаква каква би   требала да бу- 
де и каква мора бити. Ако je „вериост за верпост" 
гесло за политику и за савез, оно мора бити најпу- 
није и за екопомске односе. Ми не мислимо никога 
израбљивати пн политички ин екопомски, али се не 
смемо дати нити смемо бити израбл.ивапи na макар 
братсгво било не само рекламирано и уздизано, већ 
и остварено. Ma да ми имамо   могућности извоза и 
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на другу страну, и ма да можемо да се оријенти- 
шемо1према другимз, ипак та наша оријетација не 
може и не сме подгризапати основне темеље нашега 
нзроднога благостања. 

Да пређем сада на једну другу ствар; Ja се 
као претставник Јужне Србије питам шта he бити 
са нашим дуваном? 

Чујем да Чеси задовољавају своје потребе у 
дувану Beli сада 60% својим властитим дуваиом, 
који саде у Слоначкој и Карпатској Русији. Треба 
отзорити очи и узимати од Чеха само оне контин- 
геите љихових индустријских продуката, које, no 
вредности, одговарају нашем дуваиу и цереалнјама. 

Од закона које донесосмо, али нажалост у пот 
пуности у живот не уведосмо, јесте закон o зашти" 
ти земљорздника. Многи томе закону, ма какав био 
замерају. Али, да itera није било и код нас бн се 
догодило, што и у Северној Америци, где фзрмери, 
неззштићени једним оваквим сличиим законом ство- 
рише организацију за спас и одбрану свога и назва- 
ше je: ,Савезом купаца". У држави Пенсилванији 
продавала се je земља фермеру Хепчелову за ме- 
нични дугуизносу од 1800 долара. „Савез купаца" 
купио je земљу и Kyby Хенчелсну за једаи до- 
лар и 18 центи, na je истом Хенчслу цело то кмање 
дао у аренду на 99 годнаа уз аренду од no једног 
цента годишње. По подацима Витоса, претседника 
пољске земл>орадннчке странке, у Пољској je стаље 
сељзка најочајније. Пољско je село одавно забора- 
вило на шећер, спроводи највећу екопомију на соли 
и палидрвцима, људи иду без обуће, без одеће, у 
старим дрошцима. Коистатовало се да je „пољско 
село" испало из државног жиеота. 

A беда тших најближих суседа Грка и Бугара, 
не да се ни замислити. Доста je напоменути да се 
грчки зајам од 1926 годиие (шесгопроцентни) котира 
данас no 14% љегове вредпости, a бугарскн седмо- 
процентни 1926 године no ll%iberoBe вредпости. 

Имајући све ово у виду, није требало повећа- 
вати земл.арипу сељаку. 

Из године у годину све европске државе теже 
за тим да своју производњу, како aгpIIкy^тypнy тако 
и индустријску, поднгну не само до степе^а покрића 
сопствене потрошње, већ н у циљу остварења из- 
возних вишкова. Ове државе су путем (прохибитив- 
них) царинских станова поготово једна лругој оне- 
могућили правилну размену добара и тиме створили 
читав хаос у трговннским одиосима између себе. 
Наступило je једпо време претерано екоиомског шо- 
винизма. Ми видимо државе као на пример Немачку 
која вештачкнм путем подиже производпЈу пол.о- 
привредних артикала до тога степена, да je она да- 
нас један од пајјачих извозника ражн. 

Неуравпотежени трговиаски билансн европских 
држава и пасивни биланси плаћања довели су до 
хаоса у девизним и валутцим питаљНиа, Taj хаос се 

налази данас на кулминацији и спречава поготово и 
најелементарнију размену добара између појединих 
земзља. При преговорима за трговинске уговоре сви 
су преговарачи код својих респективних влада снаб- 
девеви најјачим оружјем, које се испољава у прин- 
цичу „дам да даш". Овај се принцип спроводи и без 
обзира на стварну увозну потребу дотичне земље, 
јер се баш на тај начин постизава и политички цшв 
у зздовољењу прохтева својих аграраца, који увек 
испољавају тежњу за што већом заштитом од увоза 
туђих пољопривредних артикала и за што јачим одр- 
жавап.ем цена агрикултурпим производима у земљи. 

Европа данас пружа жалосну слику тргонинског 
промета. Прибегава се и последњем начииу, да се 
промет оживи путем размене робе, т. зв. компенза- 
цнопим пословима. Ево, где смо дошли услед пре- 
тераног економског шовииизма. Враћамо се у доба 
примитивне размене и занемарујемо савршену нов- 
чану и платежну технику коју je цивилизација раз- 
вила до врхунца. 

Да хаос у трговинским односима Езропе буде 
још више погенцира11,прекоо1<еанске Америчке земље 
подигле су своју агрикултурну производшу до тога 
степеиа да je данас тешко наћи пијаце љиховим ек- 
спортним вишковима цереалнја и no најбагателнијим 
ценама. Огромни вишкови цереалија превосе се из 
године у годину и све вештачке подршке од стране 
државе, стварањем разних трустова и извозних син- 
диката, свршавају се огромним губитцима no држав- 
ну касу, која даје огромпе своте на интервенцију 
ради побољшаља откупних цена од фармера и из- 
возних премија експортерима жита. 

Америчке земље не поклањају ннмало пажње 
европским земл)ама, ннти се обзиру на њихов захтев 
да смаље производњу цереашја. Напротив, механи- 
зацијом производње и савршенством машина заме- 
ihena je људска снага у толнкој мери, да данас чи- 
таве покрајине обделавају неколико људи, док су 
раније хиљаде н хиљаде радника на гим просторима 
били запослени. Ha овај начин трошкови производ- 
ibe америчких држава сведени су на минимума ком- 
плекси земље за обделавање пове11авају се из године 
у годину у енормним размерима. 

To je у кратко речено за агрнкултурну произ- 
водњу и трговину њених артикала. Кад овоме до- 
дамо руске колхозе, совхозг, колебајне — слика je 
још црља! 

Ипдустрнја стоји још rope. Поједиие земље до- 
звољавају увоз само оних индустријских сировина, 
које нису у стању да производе на сопственој тери- 
торији. Огромна незапосленост влада поготово у сви- 
ма индустријским земљама. Напоре држава да пруже 
noMoh незапосленим радничким масама, довели су до 
буиетских апсурдгости и неиздржљивости, na не може 
нч бнти других момената у индустријској производњи 
када je цена   агрикултурним   произуодима   пала до 
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тога нивоа, да једва или никако не покрива трош- 
кове производн.е. Свет je осиромашио до тг мере, 
да je принуђен на покриће својих најнужнијих жи- 
вотних потреба које му лиферује, индусгрија. Не 
може дакле ни бити речи o оживљавању промета 
добара које нам индустрија лиферује, све док се не 
појача куповна моћ потрошача. A како ће се ona ку- 
повна Moh потрошача појачати, ако се продужи са 
изградњом и проширењем система, који je овладао 
сада у трговини. Говори се свестрано o кризи и пред- 
лажу се разни методи за њено ублажење, али до- 
сада се ниједан од предложених метода није пока- 
зао да je ефикасан и способан да унссе живота и 
полета у трговини и да поврати, ако не потпуно, 
ранији просперитет, a оно бар да омогући несметану 
размену добара. 

Сви трговински уговори последњих година носе 
на себи печат CMaibeiba ове размене између поједи- 
них сауговорача. Ми мислимо да je томе лек у оба- 
рању вештачких царинских баријера и подизању што 
веће циркулације и размене појединих добара. Када 
респективие владе и њихови стручни органи, који тако 
често заседавају у разним економско-финансијским 
конвенцијама, које се у свету тако често одржавају 
без икаквих позитивних резултата, буду признали 
овај постулат, онда ће наступити осетан преокрет ка 
побољшању општих прилика, и криза he знатно осла- 
бити да временом утаре пут нормалним привредним 
односима. Резимирајући ове погледе на општу ситу- 
ацију да се вратимо ни трговинске прилике наше 
земље. 

Трготнски угопор. Kao земља од еминеитне 
важности на пласман наших аграрних продуката, a 
специјално пшенице и кукуруза, долази на прво ме- 
сто братска Чехословачка. Ми смо са овом земљом 
у претпрошлој житној кампањи ииали преференци- 
ални уговор за увоз у Чехословачку 10 хиљада Ba- 
rona пшенице уз бонификацију царине од к. ч. 18 
no метарској центи. Ми смо у кампањи 1930,31 овај 
преференциал потпуно искористили, ма да смо били 
принуђени да нашу пшеницу продајемо у Чехосло- 
вачкој, услед конкуренције Румуније и Мађарске no 
знатно сниженим ценама. Држава je својом интер- 
венцијом за одржање цепа у земљи и узевши моно- 
пол извоза пшенице у своје руке no цену великих 
жргава, спасла произвођЈча од очигледне пропасти. 
Јер да није било интервенције од стране државе те- 
шко да би се просечна откупна цена пшенице могла 
у томе периоду времена одржати на висини од ди- 
нара 60 no метричкој ценги. Једини приговор који 
се овој интервенцији државе може учинити, то je 
недовољно припремљена новчана средства за успешно 
извођење посла. 

Наш трговински биланс са Чехословачком за 
нас je пасиван, јер у ову земљу извозимо мање но 
што из ше увозимо. Ми дајемо Ч^хословачкој наше 

жито, кукуруз, воће, стоку и маст, дакле највише 
предмете аграрне производње, a из њг добивамо ин- 
дусгријске предмете, поглавито текстилну робу, сгак- 
ло, мегалне израђевине и угаљ. Наш извоз паилази 
и тамо на огромне тешкоће стваратем сваки час све 
нових и нових отежица у конгингентирању и дру- 
гим царинским прописима са новим и повишеним 
таксама. 

Требапо би дакле урадити да наш извоз у Че- 
хословачку ојача, a нарочито да ојача увоз цереалија 
и сгоке, јер то су два најосетљивија предмета наше 
свеукупне извозне трговине. Недавио смо имали при- 
лику да са одушевљењем примимо најновији спора- 
зум држава Мале Антанте. Тим споразумом се по- 
ред заједничке политичке линије предвиђа и економ- 
ско споразумеваиЈе држава Мале Антанте. Ми поздрав- 
љамо нарочито ову тежњу и желимо да се она што 
пре и у дело спроведе. Специјално уређење наших тр- 
говипских односа са Чехословачком па што простра- 
нијој оспови, има за нас нарочиги значај и желети je 
да што npe видимо наше заједничке преговораче у 
том погледу на делу. 

Наш трговински уговор са Аустријом такође 
je у знаку постигнутог преференцијала за пшеницу 
и увозних контингената за стоку. Аустрија у no- 
гледу префепцијала д je увек предност Мађарској. 
To je и разумљипо када се има у виду политички 
моменаг, али са економског гледишта, ми држимо, 
да би наша позиција могла бити боље искоришћена 
с обзиром na потребу аусгријске индустрије да за 
себе осигура нашу пијацу. 

Ипак морамо рећи, да je проферепцијал од 
5000 вагона пшенице који смо у прошлој и овој 
години уживали у Аустрији, no својој техничкој из- 
ради, био најбољи, јер бопификација у царипи пије 
резервисана за доцнији обрачун између држава, 
већ je она одмах призната увознику пшенице југо- 
словепског порекла, a наш je иззоз имао од тога 
користи. што je висину добнвене царинске бопифи- 
кације већ унапред укалкулисавао у цепу. 

Бечко тржиште било je од вајкада значајпо no 
паш извоз стоке, a нарочито за извоз наших свиња. 
Контннгентирањем извоза свип.з створена je једна 
велика retuKoiia за пласирање пзшег извозпогвишка. 
Завођеп.ем овогГсистема наступио je читав поремећај 
у овој грани трговине, која je постала зависна од 
броја подељених извозних дозвола и додељепог кон- 
тингента. Треба порааити na томе дасе контингенат 
знатпо повећа ако се друге концесије ne могу до- 
б:<ти, јер на тај начин уклонићемо многе жалбе на- 
ших товљача и извозиика CBHiba. 

Са Италијом смо досада били у доста спош- 
љивим трговинским односима. Чак je наш извоз у 
ову земљу био знатно изнад љепог увоза код nac. 
Последње царинске отежипе као и ветеринарни n^o- 
писи јако су дејствовали  на опадање нашег иввоза 
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jaja, жииине и стоке. Италијитреба дати нзвесне о- 
лакшице за њен увоз код нас, a у замену за то 
тражити да се наш извоз jaja, жнвине и стоке чн- 
чим ne омета. Исто тако у> наш извоз цереалија у 
Италију   налази   се у јаком опадању. 

Италија се труди као и остале зшље унознице, 
да прсппнодњу пшенице у земљи подигне до тога 
степена, како ne би у буду11е морала увознги. Да 
ли ће у томе успети или не иије важно за овај мо- 
менат, али je много важније да без обзира на те 
лепе жеље италијанских привредних кругова, задр- 
жимо нашу позицију у унозу Италнје напред име- 
нованих артнкала. 

Немачка je ових дана услед политичких догл- 
ђаја ступили са нама у неуговорнн однос. Изгледа, 
да je овај корак Немачке диктоваи једино тежшом 
за застрашивањем или можда да Влада Рајха иије 
хтела склапати уговор пре избора, јер иначе ие мо- 
жемо разумети да he се Немачка тако лако одрећи 
иаших тржишта за њену индустрију. Немачке су 
царине тако високе и уперене баш na оне артикле 
које су главни предмет нашег извоза у Немачку као 
jaja, живина, воће свеже и суво, поврНе и цереалије, 
да тај извоз   посгаје   у   будуће потпуио немогућан. 

Mu већ три годипе нншта од нашнх цереалија 
не увозимо у Немачку. I Inje ли моменат да сада 
приликом нових преговора са оном земл.ом, заузме- 
мо један одлучаи став. Наши тргоиинскн полити- 
чарн требалн би да o томе добро размисле и поведу 
рачуна o потреби наше земље за сре1јиваи,ем трго- 
винскнх односа са Немачком na бззи уЈајампог no- 
пуштап.а и концеспја. Ми држпмо да наше позиције 
за преговоре са Немачком нису тако слабе да бп 
према њој морали много попуштати, a дотле према 
роби немачког порекла посгупати као што Немачка 
поступа са пашом робом. 

Са пријатељском Фрапцуском имам трговипски 
уговор као n преферепциални споразум за вашу 
пшепицу, који пам ne даје one користи које би ова 
земл.а, братска и пријателЈСка, могла да пам да. Huje 
ли наш извоз цереалија, jaja, меса и заклапе жи- 
вине према увозу и потреби Фраицуске у тпм ар- 
тпклнма једпа багатела за добпјање концесије при 
увозу у ту земљу. Ми смо дужиици Фрапцуске и 
ми смо што je пајглавпије исправни дужпици, коЈи 
мислимо да лојално одгопарамо пашнм обзвезама. 
Услед познатих тсшкоћа, нама je тсшко да до1)емо 
до девпза и другкх платежних сретстава. Нашим 
пријател>има Фрапцузима треба јасно указати на cne 
момепге и отЕорепо нх позвати да пам у овпм теш- 
ким временима помогпу KynyjyliH од нас потребпе 
артикле којпх ми имамо за извоз, a које они пначе 
увозе из других земал.а где je њихов трговински и 
политички пнтерес од мпого мање важностп nero у од- 
носу према нама.  Ми смо земља која нема златних 

рудиика, али   зато   имамо   злата у нашим  аграрним 
производима. 

Треба пастати да се преговори са Француском 
o преференциалпом увозу кукурузз приведу крају и 
то одмзх ка:-со би имали дејстао на паш извоз, јер 
сезона извоза овога артикала сада баш nonuine пу- 
пим својим замахом, na да пам се ne деси као у 
прошлој годипп са пшепицом док се питање префе- 
репцпала уреди, a ми впше и пемамо  пшепице. 

Kao човек који заступам интересе јужпога дела 
наше отапбин?, менн je много сггло да видим по- 
6ojbujaibe нашнх трговипских односа са Грчком Ре- 
публиком. Готово 90% од свих артикала које Јужна 
Србија производи упућева je за извоз na саој при- 
родап излаз преко Солупа за Грчку и даље морем 
за Египат и Левапг. Грчка je јак потрошач нашс 
ситне стоке, поврћз и других продуката наше про- 
изводи-е, a м^ опет из Грчке уаозимо велике коли- 
чине јужног Boha, зејтива и другкх артикала који 
тешко данас палззе прођу na светским пијацама. 
Наше пријатељске односе са суседпом Републиком 
требало бн изградити и прошириги na екопомском 
пол.у у ннтересу обе земл^е. 

Наша слободна зона у Солуну ne пружа пашем 
извозу one погодпистн које би опз no својој намепи 
требала да има. I by треба више комерциализнраги 
и поставити прн п;тој, ne канцеларијско особље са 
педовол.нпм или пикакпим искуством у трговини, 
већ стручне n способне људе са широким комер- 
цијалпим видиком. Ta зопз треба да буде перма- 
нентна изложба наших артикала, a вештина жених 
упрапљача састојааа бп се у прзоме реду у томе, 
да све зртнкле који кроз њу пролазе заинтересује 
тргоаачке кругове и омогућн им yno3HauaiLe ca na- 
шом робсм. 

Економски положај Јужне Србије у нези са 
кризом која свуда постаје дублза и већа, зпатно се 
погоршало. Довољно je констаговатп да се у Јужној 
Србији продукција инлустријских бил>ака страховнто 
смашила у току 1931/32 године. Например сузама у 
20,88%, мака у 24,82% a памука n свих 38,50%. Ma 
да смо споразумом са Грчком допекле оснгуралн 
извоз иаших најглавнијих артикла (стоке, жита, na- 
суља, живине и т.д) не заборавимо да се наше на- 
родно благо у Грчкој плаћа махом грчким бопови- 
ма. У почетку je цена тим боновима била 40 дчпара 
за 100 драхми, a доцније je пала na 32 динара — 
100 драхми. He заборапимо да ми од Грка имамо 
купиги извесне, ne мале, контнгепте: соли, дувапа 
(a ми ве зпамо шта ћемо са напшм дувапом!) суво 
грожђе и т.д. Да ово не би морали плаћати деви- 
зама кад наш извоз у Грчку престапе и само собом 
пестане грчких бопова, требало би да наша На- 
родпа банка што пре и no што повољпијем курсу 
купн грчке бонове од паших ималаца тих папира. 
Кад   су   у   питању   Грци као купци, не би требало 
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заборавиги и њих као посреднике преко којих иду 
многи наши артикли у Египат. Например: стока, 
шљиве (царевоселске) дрво, пасуљ (крупан, a ситач 
једу сами Грци), топљено масло и друго. Треба 
се вратити старим и опробаним пијацама, Леванту. 
Неопходно je потребпо да наше лађе бар два пута 
недељно одлазе из Солуна с тим да посете сва важ- 
нија пристаништа источнога дела Средоземнога мора 
и Леванта. 

Извоз наше стоке у Грчку под великим je у- 
дарцима нашнх конкурената Турака. По грчкнм по- 
даиима увезено je стоке у Грчку: 

Из Југославије из Турске 
1929 — 803.635 109.113 
1930 — 737.678 262.400 
1931 — 586.871 471.292 

ИмајуИи   у   виду да стање иде катастрофзлно 
код нас и да нас Турска бије својим транспортом 
који je [три пута јевтинијн од нашега, само се со- 
бом намеће питање CMan.HBaiba како појевтињаваља 
нашега трапспорта до Ђевђелије тако и снижења 
грчких транспортних тарифа од Тлевђелије до Солуна. 

Народна je банка и 1932 године, као 1931, би- 
ла врло неправичиз у подели кредита, јер док je 
Вардарској бановнни дала свега 56,134.390.— дина- 
ра, Дунанској je дала 979,236.557.— динара, Драв- 
ској je дала 184,217.531.— динар. Само Љубљана 
je добила 140,530.236, сам Загреб 576.824.885.- a 
сама Суботица 34,002.923.- a сам Нови Сад 102.262.879-, 
Значи, поједине су вароши добиле више nero цела 
Вардарска бановина. 

Расподела кргдита од 50.030.000 распоређена 
je овако: За исхрапу сироти11>е: Дравској бзновини 
400 000.— дин., Дунавској бановини 400.000.— дин., 
Савској бановини 400.000.— дин., Дринској банови- 
ни 500.000.— дин., Вардарској бановини 500.000.— 
Дин., Зетској бановипи 600.000.— дин., За помоћ не- 
запосленим: Дравској банопини 1,800.000.— дин., Ду- 
навској бановини 1,300.000.— дин , Сапској бановини 
2,000.000.— днп., Дрииској бановини 800.000.— дин. 
Вардарској бановини 700.000.— дин., Зетској бано- 
вннп 600 000.— 

За јавне  радове: 
Дунавска   — 4,000.000.— д. Свега — б,200.00Ј.— д. 
Дравска     — 4,000.000.— д. — 5,200.000.— д. 
Сзвска       — 4,000.000.— д. — 6,400.000.- д- 
Дринска     — 4,210.000.— д. — 5,500.000.—д. 
Вардарска — 3,800.000.— д. — 5,000.000.— д. 
Зетска       — 4,000.000— д. — 5,700.000.—д. 

И овде се je Вардарска бнновина врло лоше 
провела јер je оча, према ззаничним подацима, само 
У 34 среза изгубила 1931|32 била у угииулој стоци, 
од мраза и од недостатка исхране суму од 9,712.500.— 
Дин. Од провале облака, града, поплава и других 
непогода Вардарска бановина je no званичним пода- 
Цима оштећена у суми од 2,447.801,— дин. 

Ko зна каква je беда у градском и сеоском 
становништву Јужне Србије, и ко зна шта je с ње- 
пим несретним печалбарима (a сада они не само ни- 
шта не шаљу од своје зараде својим породицама 
Beli од истих траже no који долар, да не би умрли 
од глади у Америци) онда се види да je додељеиа 
noMoh Вардпрској бановини, мања од минималне. 

Грци увозе за Египат, као посредници, следе- 
he наше артикле: качкаваљ, шл^ве (цареиоселске) 
na топљено масло, дрво, пзсуљ (крупзн, ситзн једу 
сами) живину. Док смо ми прошле године кугшли 
сусама из Египта у вредности око 20.000.000,— дин. 
за наше уљаре, дотле се исте године у Јужној Ср- 
бнји продукције смањиле: сусана у 20,8%, мака у 
24.827о a памука у свих 38.5%. Како стоји наш из- 
воз у Египат најбоље се види из овога: Један трго- 
вац je за 7 месеци на Косову зарадио 70 лира у 
злату, купујући живину за једног солунског Јевре- 
јина (који исту извози у Египат) узимајући од њега 
један вл. грош комисионо од спаке главе. 

Кад je у питању наш народ из Јужне Србије, 
морам истаћи да je on можда најбоље схватио тешке 
дапе принредне и опште лухоБне кризе коју пре- 
нсивљујеио. Чуда више нема, и no моме мишљеп.у, 
неупуштајући се у разне теорије o данашњем стању, 
које нам дају и сервирају надлежни и иенадлежни, 
знапи и незнани треба своје тежишге — истрајати. Ko 
истраје, победио je. To смо ми са Југа сгавили себи 
као девизу. Ие бунимо се против дација. ,Богу Бож- 
јз a цзру царево" треба дати. Порезе и државне и 
сзмоуправне дажбнне уредно плаћамо, јер хоћемо 
државу и јер знамо да нам je мир и просперитет о- 
сигурап само у тако организонаној заједници. Нисмо 
ни пупктатори и чувамо се да ни једним поступком 
не пореметимо ред у нашој земљн и љен ауторитет 
na страни. Живимо мирпим животом у колико нам 
тај мир не поремети која оргапнзована банда из 
комшилука. И у том погледу дали смо доказа, да 
смо против '1аквих покушаја и да видимо, као и да 
смо одани синови Отаџбине. Дапас je безбедност na 
пајвећем ступњу у нашим крајевима. Свакако да ве- 
лики део тога иде као заслуга добро организованих 
власти. Али, шта би могле саме власти, кад народ 
не би то исто caocehao? 

Taj наш став даје нам право да no пешто и за- 
тражимо од заједничке Отаџбине. Наши захтеви 
не крећу се за магеријалним noMofiHMa, ма да и код 
nac има досга пеполЈНика. Напротив наши се за- 
хтеви крећу у другом правцу. Ми желнмо и молимо 
да нам се помогне у експорту наших производа као 
и пласмана паших сировина у земљи. 

Кад je реч o Југу, у погледу изноза, свакако 
да je у питаи.у паш извоз зз Грчку, Палестину и 
Египат. Ми смо аграрни крај. И у раннје доба и са- 
да ми смо упућепи на Леваиг, као што je Левант, 
ако жели себе храниги no јевтииије nape, упућен iia 
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нас. To he бити и у будуће. Међутим, и поред ово- 
ra привилегисаног, no самој природи положаја, ми 
смо у могуИности да правилно н у довољној мери 
искористимо тај однос. Највећн разлог лежи у же- 
лезничким тарифама. Нас у овом случају интересује 
железничка тарифа из појединих станица из Вардар- 
ске бановине до Солуна. Можда he ми Господин 
Министар саобраћаја рећи да постоји директна та- 
рифа са Солуном. Кад се каже директна тарифа, 
тиме je уједно речено и повол.нија тар^фа. Јер ди- 
ректна тарифа сматрајуНа у виду дужину пута и 
остале разлоге, увек треба да буде повољпија и 
нижа, но што je случај са тарифом на кратким осго- 
јањима. Али иажалост дирсктна тарифа коју ми са 
Југа уживамо у саобраћају са Солуном, има много 
иедостатака, Први joj je и главни недостатак што 
се ломи у Ђевђелији. Ова тарнфа коју имамо no 
уговору са Грчком преставл,а ипак два рззна опге- 
peiieiba. Друга je тар^фска стопа до Ђевђелије, a 
друга од Ђевђелије до Солуна. Да би се и ово бо- 
ље разумело навешћу ове примере: 

За један вагон магнезита (10.000 кгр) директна 
пошилжа од Лиол>ана до Солупа плаћа се no onoj 
директној тарифи овако: од Липљана до Ђевђелије 
(243 км.) 1.230 драхми, од Ђевђелије до Солуна (78 
км.) 740 драхми, што значи да подвоз на нашим 
железницама стоји 5,06, a na Грчким, 9,40 драхми 
no километру. 

За једгн вагон ситне стоке у директној пошиљ- 
ци од Скопља до Солуна обрачунава се и плаћа овако 
превоз: Од Скопља до Ђевђелије (168 км.) пзгшси 
1.750, a од Ђев^елије до Солуна (78 км.) 1.390 
драхми, шго no километру износи на нашим желез- 
ницама 10,42, a на грчким 16,67 драхми. 

Дакле, као што се види ова директна тарифа 
ипак претставља неједнака оптерећења за извозника 
једно повољније до границе и друго неповољннје 
од границе. Ibena je мана и недосгатак у томе што 
се ломи na граиици те не пружа оне користи које 
би требала да да као једна дирекгна тарифа, што 
je иначе случај са оваквим тарифзма. 

Но ова тарифа има и других недостатака. Тако 
она je непотпуна. Њоме иису предвиђеии мпоги дру- 
ги артикли, који такође чине знатан део нашег из- 
воза. Тако ова тарифа није обухватилз: олајпу ре- 
пицу, кварцпесак, семе од сунцокрета, семе од ти- 
кава, даље; масло, малину, намештај и друге важне 
артикле. Затим ова директна тарифа предвидела je 
само мали број станица, неможе се на пример, каква 
je да je, не може користити роба из Вучитрна, При- 
штиае, Струмице, Кочане na и Скопље за све ар- 
тикле извозне. 

Износећи предше, ja апелујем на Крал.евску 
владу да овом питању поклони пуну пажњу, Ово je 
нарочито потребно сада када су цене аграрним про- 
изводима толико пале да не могу да издрже велику 

подвозну тарифу. Решивши ово питање, како то нала- 
жу наши интереси бићемо двојако помогнути. Помо- 
liHhe се наши аграрци, јер he моћи више извозити, a и 
сам cao6pahaj, јер би био јачи. Није тачна теорија 
да се приходи од cao6pahaja повећавају пењањем 
подвозних таксз. Свако такво пењање изазива ре- 
акцију, убијају саобраћај јер сваки аргикал не може 
поднети већу тарифу. Напротив мања тарифа омо- 
гућује Behy размену добара, na према томе и uehy 
пажљу за провоз, односно већи приход. 

Жеља je нас са Југа, a мислим да je то и општа 
жеља да наша индустрија троши дома11у сировину. 
Морам још одмах нагласити да би се сва^и странац 
зачудио кад би чуо овакве жеље. Он би свакако 
сматрао немогућии управо парадоксом однос у јед- 
ној згмљи у којој њена индустрија нг троши првен- 
ствено flOMahe сировине. Ha жалосг нису код нас 
таквн случајеви регки. Примера ради, навеш11у вам 
један случај који најбоље нлуструје однос наше ин- 
дустрије према доиаћој сировини. 

Једно сграно друштво   подигло je фабрику зз 
израду стакла за прозоре у Панчеву. За целу инста- 
лацнју   добило je   ослобиђење  од   увозне   тарифе. 
Прошле године отпочела je рад. Главна сироннна за 
израду овога стакла јесге кварц песак. Песка овога 
има у нашој земљи. Нарочито доброг у великим на- 
слагама у атару села Долње Солње,  општине Рако- 
тиначке, Среза скопског.   Чувши   за   подизање   ове 
фабрике сељаци ty понудили   овај   песак   фабрици. 
Фабрика je ставила услове, који су примљени. Одмах 
су паправили   вредни сељаци   пут  до   Скопља   око 
15. км. и у друштву   са   фирмом   Пегар   Миркови!! 
поднгли перионицу за песак и уложичи око 2,000.000 
динара.   Један од услова под којима јг дата конце- 
сија за подизање   ове  фабрике   јесте   и   то,   да   се 
фабрика мора снабдевати   сировинама из земље.   Па 
ипак шта се десило.   Разним извртањима ова je фа- 
брика одбила   понуде овога   села,   a  снабдевала   се 
кварпеском из ипострансгва   (из   Немачке).   Прошле 
годипе увезла je око 600 вагона. Помисли11ете, можда 
да je инострани песак   бољи и јевгкпији но домп11И. 
He, није тако.   Напротив,   резултати   апализе са на- 
шим и страним песком покдзали су да je наш песак 
no својој   фиио11и   и   потребним   сасгојцима   далеко 
надмашио инострани. Шго се пак тиче цена, наш je 
песак за   20%  јевтинији no страни. Ово je аутентично. 
У Министарству трговине и индустрије НЈлазе се по- 
датци o томе.   To и пресгавници oue   ф1бри<е   при- 
знају. Необавештеаи iie се питати у чуду, залтода 
преставпици фабрике купују   скупљу снровину и да 
тиме штете   интересе ове установе?   Има   томе  pa- 
злога.  Песак који фирма   набавља   из   иностранства 
долази   из   иностраних   рудника,   Тиме   ona   добија 
много, Прво троши своју сировину,  даје посла сво- 
јим људима. Затим трошковима за куповину оваквог 
песка она терети више свој биланс што иде у корист 
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љеног опорезивања овде у земљи и заштити под 
видом куповине песка, износи лакше валуте из наше 
земље. Дакле, ова фирма има рачуна. Али тај њен 
рачун наноси штету нашој држави. Штета je очи- 
гледна. Поред тога што се na тај начин износи ва- 
лута из наше земље, наше сировине остају нриско- 

ришћене. Радници без посла, a држава као фискус 
без својих прихода. Па не само то, но кад су наши 
са Југа, видевши да ова фабрика не мари много за 
услове из концесије, покушзли да се norme увозна 
царина на песак 0,10 динара на 2 дииара од 180 кгр., 
у томе нису нзшли потпоре код Министарства тр- 
говине и индустрије. Такви покушаји пропали су у 
прошлој години, јер je ова фабрика имала потпоре 
у једном високом чиновнику из овог Министарства. 
И тек пре пеки дан кад су жалбе допрле до са- 
дашњег Министра г. др. ШуменковиЈш, једва се ус- 
пело да се ово питање реши подизањем увозне ца- 
рипе на песак и тако онемогући унос ове сировине 
из иностранства. To се сад решава. Морам подвући 
да су код надлежиих у Министарстиу флиансија 
наши са Југа у овом питању паишлн na пуно разу- 
мевања и потпоре. Али je пигаи.е било отежаио pa- 
зним махинацијама ове фдбрике, која je била пот- 
помогнуга од 1!3зесних чиновника Л^ниистарства 
трговине и индустрије. 

Има овакпих прнмера, на жалост, доста у нас. 
Све je то последица pijane ипдустријске  политике, 
која сеза последњих десет годииа водила. Ако погле- 
дате индустрнјску карту нгше земл)е,   видеЈште да 
су извесни крајеви, парочито југоисточни део паше 
Отаџбине, готово   пусти   да   иемају   нндустријских 
предузећа. И ако у овим кртјевима има н потребинх 
сировнна и саобраћаја и услова за просперитет ових 
устанона, ипак иечија je рука то ометала. Зашто се 
иа    прнмер    ова   фабрика   стакла    иије   подигла у 
Скопл>у, где има слровина, a не у Панчеву где тога 
нема. РадеИи и фабрикујуИи стакло у Скопл>у под 
бољим околностима   ова би фабрика могла спабде- 
вати не само потребе наше земље, no успешпо по- 
јавити се и на Левант извозејш свој артикал. Па ne 
само то, no паша ипдустријска предузећа, која су са 
страпим капиталом, неће mi да производе све врсте 
робе, и ако би са обзнром на сировине и способност 
иисталација могле. Ово са разлога, што ова преду- 

'зећа у нашој земљи обичпо су филијале таквих пре- 
Дузе1ш у инострапству. За ту врсту робе коју изра- 
ђују. траже царимску заштиту, a за ону коју н>ихо- 
ве централе увозе у пашу земљу   дате су спижене 
стопе царина. 

Царинском тарифом предвијјепе су читаве по- 
сластице за нашу индустрију. Све те машине и чи- 
таве инст^лације увозе се без цариие, за овзква 
предузејш предви^еие су повластице и у осталнм 
државннм дажбинама. Све се те жртве подносе да би 
се ипдустриски подигли.   Пред таквнм жел:.ама за- 

немарили смо чак и наш аграр, Подиглн смо царин- 
ске стопе зз све врсте робе које се фзбрикују у 
нашој земљи и тамо оптеретили потрошаче. Али, 
поред свих тих жртавл, ето како нам се та инду- 
стрија одужује. Онз савесно корнсти пуну царии- 
ску ззштиту, али никад није покушалз да се аконто 
добити од те ззштнте појави на страним пијацама. 
По ту цену скупа нам je таква индустрија. Ja сам 
против такве индустрнје. Требало би у интересу 
земл^е створити план за индустрнјско подизан^е коме 
би прва девизт била подизатн индустрију у местима 
где нма за то природннх услова, кго и да дома!п 
нпдустрија мора да троши домаНе сировиие, као и 
појавити се на страпнм  тржиштимз. 

Верујем да he моје  речи наИн пуно разумева- 
МјС код  садарвег   Господина   Министра трговине и 
индустрије, зато сам ову прилику и корнстио да o 
овом питању гонорим. У почетку мога ronopa рекох 
да he у овој   садпвој   кризи   победити ко истраје. 
Дакле треб)   истрајати.  Да би се истрајало   треба 
обазриво руковатп народмом готовином. Треба ште- 
дити.   Овде се   треба   угледати на иас са Југа. Mu 
се никад не пружамо иише од губера. Треба заве- 
сти   апсолутну   штедп.у    у   државпом   газдинству. 
Нек се убере само оно колнко je најнужиије потреб- 
no. Противим се  убиран.у у корист фоидова. Про- 
тивник сам свих фопдова. Трошење ових фопдова и 
правилио руконање   повца из ових фопдова зависи 
од ресорпих мннистара. A да лн смо увек сретни са 
мипистрима.   Иека се укипу   сви   фондови који се 
стварају   од   поваца   убраних   од   народа н нек се 
све   што   треба покаже   no буџету да би се јавпо 
могло видети како се и шта троши. Противпик сам 
и редукције   чиповпичкпх плата.   Обезбеђен je чи- 
новник  гарапција и за држлву  као и за   приватпе. 
Необезбе1јеп,   штета и   no   државу и no приватне. 
Дешзвају се у послед11>е време мпоге злоупотребе 
у државпим касам;). Треба се запитати да није тамо 
узрок мала плата и пемаштипа. Али док сам протип 
редукција плата пижих чиновника, ja сам ипак про- 
тивпик   тантијема   и снпекура   које   мпоги   високи 
фупкцноиери уживају код појединих државпих при- 
вредппх оргапизација. Ти се приходи neiby na сто- 
типе   хил.ада за поједнпце.   Tora се не сзмо треба 
клопити у дапашње дапе, веН то ствара и злу крв 
ме1)у чиповпицима.   Јер   док   поједпнн   једва жпве, 
дотле   други  и   палате   подижу.   A такеих   слуцг-: 
јева имз, 

Молио бих да се кодМипстрава финансија у- 
своји ово: 1) да се ексекутивпој наплати пореза 
приступа само у крајп.ем случају. Екзекутивна на- 
плата пореза њтетна je двојако no државу. Њоме 
се обично ne убере ополико колико je na име порезе 
дотични дужан, a убија се нз свагда један грађанин 
као порескн обзезник и платац. 2) Да се измсце 
проплси у Ззкоиу o непосредпој порези у погледу са- 
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става пореских и рекламационих одбора на тај начин, 
што би приврела имала већи број заступника у овим 
телима. 3) Да се Закон o скупном порезу на посло- 
вни промег измени у толико што би се у оснсвицу 
овог пореза узели само трошкови до границе a не и 
до месга куда je ynyiieHa. Ha овај начин ста- 
вљени би били сви грађани у исги положај, како то 
у осталом наређује чл. 105 Устава, те не би ми у 
Скопљу плаћали већи скупни порез за исту врсту 
робе ив исгог места из иностранства са Запада од 
становника Марибора или Загреба. 4) Да се органи- 
зује што боља контролна служба над радом финан- 
сијских установа у сваком погледу. Пореске управе 
у Јужној Србији у смислу љиховог деловања, махом 
су рак рана na телу и кеси становништва. Још се 
не зна ко држави колико и зашто дугује порезе. 
Особито страдају неписмени муслимани. 5) Да се 
постара o бољем и издашнијем кредитирању нашег 
народа са Југа који држи данас Народна банка и 
Привилегована аграрпа банка. 6) Д^ се посгара да 
се за држанне потребе које купује Управа монопола 
и друга државна тела у Грчкој, куповина врши ог- 
купомбонова које добијају нашн извозници у Грчкој. 
Ово радити на време, да не би оае бонове наши извоз- 
ници у бесцеи-е давалн. 7) Да држава одмах исплати 
Вардарској бановини 17 милиона дииара колико joj ду- 
гује на име дотације. 8) Да држава исплати општинама 
Јужне Србије све суме које им дугује на име оп- 
штинског приреза на државне шуме (300 хил>ада 
хектара) које се налазе у атарима појединих општи- 
на Јужне Србије. 9) Класификација земљишта je врло 
неправилно нзведена те су оптерећења у Јужној Ср- 
бији огромна на сељачка имаи.а. Мора се извесги 
хитна ревизија класификације земљишта. 10) Ilpelja- 
шњи Министар финаисија донео je један амадман 
на 6 месеци после закључених уговора o великопро- 
даји соли у Јужној Србији, којим je овластио вели- 
ке закупце да сами мељу со у својој режији уз награ- 
ду од државе no две и no хиљаде динара од вагона. Оао 
je једна пљачка држаие. Јерсумали млинови млели со 
поЗОО до 400 динараод вагона. Овим поступком уни- 
штени су многи млинови у Јужној Србији, и многи 
наши економски слаби људи потпуно су сагрвеаи. 
Молим Господина Минисгра, да ову најординарнију 
пљачку државе одмах спречи и мељаву соли у Ју- 
жној Србији сместа уступи малим млиновима, који 
he тај nocao уз најскромнију цену обављати и др- 
жаву од овог сграховитог харања сачувати. 

Код Министарства саобраћаја да се усвојч: 1) 
да поклони пуну паж1ву директној жељезничкој тари- 
фи са Солуном; 2) да наше бродарство ангажује за 
превоз нашег извоза из Солуна даље морем за Еги- 
пат и Левант; 3) да обрати пуну пажњу изградњи 
жељезничких пруга Косовска Митровица-Пећ Прије- 
пољеПризрен-Тзаковица-Пе!!, приступити изградњи 
жељезница Призрен-Гнилане (преко Урушевца) до 
Врање. 

Пигање школства важно je питаље за нас у 
Ј^жној Србији. Родитељи из ових крајева не би же- 
лелн да им деца код очију остану слепа. Траже они 
школе, a гогови су na све жртве што су их до сада 
показали. Оа^е су у првом реду основне ш.чоле, 
Мчоги разреди a и школе немају довољчо учитеља, a 
то je штета за родитеље и за Огаџбину. Има молби 
na учиљска месга, дајте THVI младим људима упосле- 
ље и деци учителЈа. 

Али док се некако и тавори са осповним шко- 
ламз, дотле je број стручаих школа врло мал^. Од 
стрјЧпих школа имамо свега две: једпу учитељску 
и једап филозофски факултет. To с обзнром na од- 
нос са другим крајевима у нашој земљи не претставља 
ништа, na не само то, пего се и поговара да се уки- 
не овај факултет у Скопљу. A знате зашго? Због 
штедше. Уштедило би се 200 хиљада динра. Па зар 
због толкко мале суме ударити на поиос Душановог 
Скопља. To се не сме никако урадити. Тих 200 хиља- 
да динара даће општина Скопља само да ne доживи 
тај резил. He само то не треба учипити, no веИ бн 
требало из Земупа преместиги у Скопље и Нољопри- 
вредпи факултет. 

Kao последица рђавог односа изм§ђу наше до- 
маће ипдустрије и домаћ^х сировипл јавила се и до- 
лази да парод из дапе у дап све мање сеје и про- 
изводи такве сировипе. Због тога долазимо у такав 
парадокс, да индустрија фабричкз, коју смо у пајми- 
ше случајева диззли ради народне одбране и пеза- 
висности, доЈЈг у зависан положај од сировипе из 
иностраснтва. Због таквог односа пзвршина засејана 
индустријскнм билжама сваке се године смањује. 
Тако je према извештају П.'љозривредног одељења 
Взрдарске баповине према мрошлогодишњем сташу, 
у прошлој години у овој Бановипи смап.епа површипа 
засејана памуком за 38,50 "Z,,, површина засејана ма- 
ком до 24,82 0/0, површипа сезамом за 20,80 0|0, оста- 
лим ул.аним ceMeihCM за 38%. 

Изнети примери јасно указују којим путем тре- 
ба повести нашу ипдустријску политику. 

Трговинска политика огледа се у трговинским 
уговорима. Западне државе воде привредпу полити- 
ку у циљу аутаркије. Оне су махом ипдусгријске, a 
желе развити свој аграр. У ову сврху наоружапи су 
разним мерама, те контипгентирањем увоза, те стза- 
рап.емустапова, којесуједино падлежне за куповину 
поједипих гграрних производа, те диферепцијалним ца- 
ринама, преферепцијалпим повлашћепЈИма, клирипзима 
и др. Али шта смо од свијетлот оружја употребља- 
вали у тим мегданима? Ha све то, ми се држимо сле- 
no у трговипској сполјНОЈ политици начела пајвећег 
повлашћепЈа. Међугим, то je слабо оружје, у осталом 
то није ништа ново. To je пачело на коме су почи- 
вали трговински одпоси npe рата, у ono мирпо и 
сгаложено доба. Данас се тога мало ко придржава. 
Можда смо ми једини који смо у том погледу изи- 
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шли најпошгенији и никад нисмо се обесили o то 
иачело: cue што смо дали трећој уговориој страни 
признавали смо свнма уговрницимз. M ђутим, то na- 
me поштовање остјло je понова усамл>е110. И ако би 
и дал:.е тако насгавили, нас би сматрали наигцима и 
можда и друкче. Даиашње спол>не трговинсче мере 
претстављају читаву тактику. Ступајући у ту тзк- 
тичну игру мн морамо прегледпо знати намере до- 
тичног, као и жеље, na тек тако наоружани ступити 
у преговоре. Ha контигенте и све остало, одгонори- 
мо и ми контигентима и свима осталим мерама које 
ограничавају наш извоз. Даље треба да знамо, коју 
Иемо и какву индустрију заштићавати. 

Закључујући овзкве уговоре треба у исто врг- 
ме да осигурамо наше извозпике у погледу валут- 
них прописа. Да ову напомену учиннм нагонн ме паш 
однос са Грчком. Наш трговински биланс са овом 
зсмлјОм активан je. Према допунском споразуму из 
1932 годнне, за уступке које смо дали у сниженнм 
сгопамз царине за грчку робу нашн извозници за 
извезену и продату робу, у Грчкој добијали су де- 
лом добре девизе, a делом добијају бонове Грчке 
народне банке. Они компензациони бонови служе 
искључиво за куповину робе у Грчкој. Међутим) 
овде се јавља једна тешкоНа. Ми Maite увозимо из 
1'рчке, но шго увозимо. Због тога ови бонови завн- 
celiH од таквнх околносги, не могу се увек унов- 
чити. To све иде на ушгрб курса ових бонова, јер 
они као и свака друга роба зависе од попуде и траж- 
'te. Због тсга наши извозници у мнзгоме губе било 
чекајући на реализовање бонова било да их продају 
и пре тога. Tora ради, и да ne би иаши извозници 
бнли принуђени длвати те бонове, no нижем курсу, 
предлажем да монопол соли ове бонове одмах отку- 
"и и да њима плати набавке соли који према Атип- 
ском споразуму из 1932 има да набави из Грчке. 
Ову со мопопол соли према уговору мора да наба- 
ви, na кад je то тако нека то учипи путем ових бо- 
»ona и тако бар у неколико помогпе овим послом 
Домаћу привреду. 

Наше су трговачке везе са Грчком знатне. За 
ситпу сгоку, пасуљ, живину, jaja, масло, сир и оста- 
ло грчко тржиште врло je важно за нас. Али при 
свем том овде Грци за све што од нас добију нису 
сами потрошачи. Велики део ове рсбе onu сами 
чзвозе даље парочито за Египат, a аашто ne бисмо 
ми сами то чинили, нарочито када се узме у обзир 
Да у Егнпту пема тих валутиих рестрикција. O овом 
nHTaiLy пека надлежпи поклопе пупу пажњу. За из- 
Boljeihe овога требало би апгажовати наше бродоне из 
Јадрапског мора, na да ми сами извозимо и возимо 
нашу робу на оваква тржншта. Поред привреде о- 
вим би се помогло н дома11е бродарсво које ту паж- 
11јУ и noMoli с правом очекује. 

Даље ми са Југа тражимо занатске и ниже тех- 
ничке   стручпе  школе, из којих би излазили добри 

мајстори. Учините ово, подигпите ове школе, дајте 
onoj деци да се стручно васпитају, na ћете видети 
да he гениални дух Саладара и Косова преко њих 
проговорити у виау проналазака и откриИа, a све на 
корисг и дику Отгџбине. 

Налазим, да би Мипистарсгво трговипе и ин- 
дустрнје требало да усвоји следеће: 1) да се у Скоп- 
љу огвори једна ззнатлијска сгручпа школа, која би 
имала за циљ, поред стручног васпитања наше омла- 
дипе, и да одржн наше ^апатлије na Југу, (кујупџије 
ликоресце и иконописе) који дан-данас раде прими- 
тивнии срествима, упућујућн их да то раде модер- 
ним алаткама и машинама, јер се ови антикитети тра- 
же нарочито у иностранству. 2) Да опиумском пи- 
Taiby посвеги више пажп.е и да се фабрике за пре- 
раду опиума подижу тамо где има опиума т. ј. у 
Јужној Србији. 3) Да поклопи шрочиту пажњу по- 
требн подизања једпе фабрике зз прераду саилених 
кокона. Овим бл се мпого посгнгло. Подигла би се 
домаћа пронзводња свилених чаура, a ткапинама ов- 
де израђеним спабдела би се домаћа погребз, те не би 
увозили са стране и издавалн толики новац иностран- 
ству. 4) A подизаше фабрика н давање дозвола за 
осгварење оваквнх устапова дозвољава само тамо, 
где има снровипа које су потребне за дотичну вр- 
сту индусгрије. Ова захтева правилан развој како 
индустрије тако и сировине. 5) Да у погледу ту- 
рнзма Јужпа Србија ne буде и даље пасторче. 

Мннисгарство пољопривреде и вода имало би 
следеНе задатке: 1) Да поклопи парочиту пажњу у- 
напређењу ипдусгријских биљвка у Јужпој Србији. 
Јужиа Србија no своме поднебљу нма највише усло- 
ва за развијвње културе: памуки, пиринча, конопља 
као и осталнх умесних плодова. Али да би ове кул- 
туре потпупо успевзле потребно je да ово Мипи- 
старство путем огледних станица KRO H путем струч- 
пих предавања и директних опажања на лице места 
да стручна упусгва, како би се посгигли што бољн 
резултати како у погледу коштања тако и у погле- 
ду количине. Tora ради требало би отворити у Скоп- 
љу једну пнжу пољопривредну школу у којој би се 
обратила нарочита пажња на гајење, подизање и у- 
потребу ових култура. Али исто тако na Мипистар- 
ству пољопривреде лежп и дужност да се стара o 
заштитним царинама, a не да се уљепи плодови у- 
нозе са стране, a нашиплодови да труну. Потребно 
je да наша ипдустрија na ма била основана и са стра- 
пим капиталима, троши и употребљује домаће сиро- 
вине. 2) Да се ово Министарство постара за што 
боља приплоднз грла оваца, како би се домаћа paca 
попрапила како у погледу тапипе no комаду, a на- 
рочито у погледу вупе. Ово би требало уредити и 
са другим врстама стоке. Зна се да je Јужна Србија 
сточарски крај. Хиљадама грла пасу на нашим су- 
ватнма. Само paca стоке није никако поправљана, 
што треба одмах уредити, како ради извоза тако и 
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ради снабдеваља домаће индустрије дома110м вуном. 
3) Да се поклоии нарочита пажња лозним и воћним 
расадницима, Њихова улога je велика у народу. Пре- 
ко 11>их треба спзбдевати овај BoiiapCKO-виноградски 
крај само*са расадом и калемима који могу успеш- 
но напредовати и дати добре резулгате. 4) Да се 
доиесе закон o аграру. Ово je потребно што пре у- 
радити да би землЈорадници нз ових крајева мо- 
гли користиги пољопривредне крсдите код Приви- 
лезоване аграрне банке јер се опи дају само на бази 
тапија које још паш сељак није добио. 5) Да се у 
Призрепу отвори једна пољопривредна школа у KO- 

JOJ би се обратила нарочита пажња на сточарство и 
воћарство. 

Питање путева горуће je патање na нашем Ју- 
ry. AKO се направи уиоређење између Вардарске ба- 
новине и осталих бановииа, видеће се да ова бано- 
вина стоји најгоре у том питању. Позивајући се на 
ово упоређеше, немам намеру да чиним замерке што 
су у другим бановинама у том погледу далеко од- 
макли од нас. Добро je, што je тамо доста и мно- 
ro учињено, али право би било да се и нас нацлеж- 
ни сете. Има неколико врло взжних путева, чије по- 
дизање и изградњу диктују како економски тако и 
стратегијски рззлозн. Тако je неопходан пут од При- 
зрена до Тетова. Овај би пут водио преко Средач- 
ке и Сирипићске жупе, дакле кроз чисто српски 
крај. Сада се овуда може проћи само на маггрету. 
Важан je исго тако и пут који би водио од Уро- 
шевца na преко Неродимл^а, Језерца, Будакова и 
Призрена. Био je ово некад окружни na обласни 
пут, a сада je сеоска путања. Запуштен и занема- 
рен особито на делу Неродимље—Призреп. Овај пут, 
који je иначе врло важна саобраћајна артерија за 
овај крај, што npe огласити бановинским и поправити 
ra. Није довршен пут Скопље—Качаник Косово. Ни 
пут Скопље—Солун не стоји боље. Код Демир Ка- 
пије нема даље поправљеног пуга, што ианоси доста 
штете овим крајевима. 

Господо, путеви су слика културе и развитка 
сваке земљс. Зато овоме питању треба поклонити 
пуну пажњу, да не би билз рђавих закључака од 
стране страног света на нашу штету. 

Изјављујем да liy тешка срца гласати за овај 
буџет, јер сам мало задовољан, не његовим садржа- 
јем, већ малом штедњом која кроз oeaj буџет npo- 
вејава (ПлЈесак и одобравање). 

ПоШПретседник Др. Авдо Хасанбеговић: 
Реч има народни посланик г. Д-р Тома Фиданчевн!!. 

Д-р Тома Фиданчевнћ: Господо народни no- 
сланипи, као претставник Струмичког среза који се 
налази на иајјужнијем крају наше простране Краље- 
вине у коме народ живо прати државну политику и 
развој догађаја у нашој земљи, сматрам да ми je 
дужност упознати Народну   скупштииу са  потреба- 

ма мога краја и мишљењем народа o питањима, Ko- 
ja се овде дискутују. 

Пре свега, општа привредиа криза, која je обу- 
хзатила цео свет, na и нашу земљу, није поштедила 
ни Струмички срез, који je иначе no плодности зем- 
ље и климатским условима био један од богатијнх 
крајева у нашој Краљевини. Главни продукти, дуван 
и афион, не подмирују више народне потребе. Це- 
на афиону je катастрофално пала, a rajeii>e дуваиа, 
коме je народ обраћао велику пажњу биће занема- 
рено због начина огкупа који се врши од стране 
комисија у чијн састав улазе само монополски кон- 
тролори. 

Да би се овим недаћама колико толико помо- 
гло, молим Краљевску владу, да у погледу аграрие 
политике учини извесне корекције, јер je опште у- 
тгрење код народа, да аграрна политика за послед- 
Њ15х 10 година није увек добро вођена. 

Аграрне односе треба доле дефинитивно ре- 
шити и сузбити појаве којекаквнх „повереника" у 
Азију исељених бегова са лажним тапијама и узне- 
миргвање наших земљсрадника, који односне земље 
правно поседују. Исто тако молим Господина Ми- 
нисгра фииансија да проучи nnTaibe откупа дувапа 
код народа не доззољавајући више монополским 
контролорима, да то питање решавају сами na ште- 
ту произвођача, a и на штету државних интереса, 
пошто je дуван у Јужној Србији поглавито у Crpj/- 
мичком срезу, један од главних извора народне при- 
вреде, a и државних прихода. Исто тако у погледу 
катастрирања згмљиште поднета су гаранције. Зем- 
љарина која се je плаћала за време када je кг. ча- 
ура био 100 динара, већа je сада када 1 кг. истих 
кошта 7 динара, 

Узимајући у обзир народне приходе, који под- 
бацују, с друге опет стране порез и дажбине које 
се од народа траже, уверен сам, да he Краљевска 
влада учинити све што до ње стоји, да се пароду 
у овим данима кризе помогне. 

Са овога места дужан сам поменути и про- 
светну политику која се води у мом изборном сре- 
зу и са којом народ није задовољан. Још npe три 
године укинута je у Струмици непотпуна гимназија, 
иако je та гимназија била може бити потребнија не- 
го ли нека друга у много Belioj варошн у унутраш- 
љости земље. Одгој и школовање омладине из кра- 
ја који je доле на тромеђи има особит значај у на- 
ционалном погледу. Huje и не може бити индифе- 
рентно за државу да ли he омладина тога краја 
проћи кроз школу или не. To народ добро схвата 
и моли да се у Струмици понова отвори гимназија. 
Нека ми се не замери, али кад o овоме питаљу го- 
ворим, морам напоменути да су Бугари преко од 
Струмице у крајграничном селу Скрту отворили не- 
потпуну гимназију поред осморазредне у Петричу, 
ма да je Бугарска  економски много  слабија  земља 
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од Југославије. Ван сваке je сумње да те бугарске 
гимназије нису народна потреба, него су средство 
систематске и тенденциозне пропагзнде против иаше 
држапе. Међутим то je један разлог више, који тре- 
ба узети у обзир прн разматрању и корекцији про- 
светне политике у нашем крају. 

Најзад, господо народни посланици, оставља- 
ју1ш на страну ова питања, која су мање внше ло- 
калног значаја a с уверењем да he се она решити у 
смислу народне молбе и у духу државних иптереса, 
сматрам да ки je дужност као послапику из Јужне 
Србнје да замолим Краљевску владу да обрати већу 
пажп.у na догађаје, који се одигравају на нашој 
исгочној грапици и да предузме енергичније мере 
код владе у Бугарској, са чије територије комитска 
организација, врло често, под окриљем бугарских 
званичних влгсти, шаље атентаторе и злочинце да 
прше атентате и недела, оиеспокојаваЈЈћи на тај 
начин наше мирно, рздио и предано гранично ста- 
новништво. 

Протекло je 14 година од како je престао сгра- 
шлн свегски рат, али наше становништво крај источне 
гранаце није у стању да безбрижно ужива благодети 
мирз. Ранији комитски упади, које je сам народ уз 
припомрћ власти онемогућио, a сзда терористичка 
акција бугарског комитега несумњиво ra доводе у 
ситуацију да то становништво мора да стал.чо буде 
на опрези и да бди са пушком у руци, жртвујући не 
само свој мир и спокојство, већ честЈ и своје послове. 

Ja не спорим заслуге ове, као ни ранијих Кра- 
Лзевских влзда за низ предузетих мера за сузбијање 
акција становницимз омраженог бугарског комитета 
којима je народ заштикен од раиијих упада читавих 
комитских банди и њиховом терору, али смаграм 
да све мере пису исцрпл.ене и да Краљевској нлади 
стоје на расположењу још мпога и ефикасна сред- 
сгва, која треба употребити ради заштите и безбед- 
»ости нашег становништва н од самих покушаја упада 
и узнемиравања. 

Исто тако сматрам, господо, да Крлљевска 
влада треба енергичније да истуии и против безочних 
ланси које се од те бугарске орглнизације уз помоћ 
званичних бугарских  фактора поде   у иностраивтву. 

Небираним средствима и преко људи којима 
нико није дао право, изузев шефа бапдитске орга- 
низације Ивана Михајлова, износи се пред светску 
јавност низ најодвратвијих лажи o сгаи.у и o при- 
ликама у Јужној Србнји. Међутим, баш та nama по- 
KpaJHiia може бнти горда у упоређе!^ са прнликама 
и стањем које влада у Бугарској, где уопште људ- 
ски живот нема цену и где се најсвирепија злочин- 
ства одигравају усред [бела дана чак и под при- 
зорима Краљеве резнденције. Без комитске органи- 
зације, која je у ствари експопент реваншарских и 
Ревизионистичких кругова за рачун туђина који je 
плаћа, толики je и такав нарочито   у делу Македо- 

није који je no несрећи припао Бугарској, да je пре 
кратког времена зауставлзен иа отвореиој призу цео 
воз да би се из воза извукли људи и побегли као 
зверн на очиглед ужаснутих путиика. Поред држав- 
них власти тамо жари и пали бандитска оргаинза- 
ција, која наплаћује поред државне и своју порезу 
и у чијнм су рукаиа иман-а, слобода и живот она- 
мош11)ег несретног становииштва. 

Па зар je дозвољено, да се из те бесправне 
земље, a од стрзне једне овакее банде и некакве из 
мишљене емиграције ynyhyjy апели и петиције по- 
водом неког тобоже безакоња у Јужној Србијн, 
која може целој Бугарској служити за пример у по- 
гледу рада, поретка и  законптости!? 

Од ослобођења до данас учињен je у Јужиој 
Србији велики напредак у свима правцима економ- 
ског просветног, здравственог и културног живота. 
Подигнуте су школе и болнице са здравствеиим до- 
мовима; изграђени су друмови и жељезиице; осно- 
вани су срески расадннци као жаришта за унапређеље 
земл3орадн5е, сточарсгва, воћарства, пчеларства, жи- 
пинарства; држе се na све стране пољопрчвредни, 
задругарски и здравствени течајеви, као и оиих за 
варбшне и сеоске домаћице, рударство, индустрија, 
банкарство разнијају се најиитензивније. Народ се 
обучава рационзлном искориш1јавању земље и дру- 
гих пр. родних блага; створеии су »a све стране при- 
лазн пијацама у земљи и иностраиству; безбедност 
изузев повремених узнегииравања преко граница, на 
завидној je виснни, боље, мислим, ио игде у земл^и, 
једном речју: Јужна Србија je у пуном елану општег 
просперитета, na баш зато народу тешко и пада ма 
и повремепо злочпначко узпемиреље од стране бу- 
гарсчог  комитета. 

Поручујући онима преко границе, да ra оставе 
на миру, a овима унутра, да се мзпу декларација и 
пунктацијз, нзрод Јужне Србије нспоколебљиво ве- 
рзн и одан своме витешкоме Краљу-Ослободиоцу, 
пастаће и дал^е свима силама и у сарздњи са сво- 
јом браћом Хрватима и Словенцкма, на изградп.и 
ове наше лепе и велике Југославије до њеног 
триумфа. 

З^хваљујућа Богу и братској ослободилачкој 
војсцн, што je уЈедињен са браћом у великој и на- 
предиој Југославији, и препоручујући онима преко 
грапице да ra оставе na мнру, a овима уиутра да се 
окзне декларација и пунктација, којима се.тера вода 
тамгн na пепријатељске воденнце, моји бирачи као 
и све становништво Јужне Србије, дубоко захвални 
и пепоколебиво верни и оданн своме витешком 
Краљу-Ослободиоцу - истрајаће до 1<раја'на лннији 
државног и нкродног једннства и у слрадњи са сво- 
јом браћом na северу и западу интензивно сарађи- 
вати на изгрздп.и и општем напретку ове наше лепе. 
и релике Југославије.   (Бурап аплауз и одобравање) 
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IlomnpećcedmiK Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народии посланик г, Јордвн bioiiMOB h (ннје 
овде)    Има реч народ-5и посааиик г.   Албин Ком ц. 

Albin Koman: Ne morem pričeti razpravljati o 
proračimu za 1. 1933|34 ne da bi se predhodno ozrl na 
takozvane punktacije, ki jih je začetkom htošnjega leta 
razširil dr. Korošec tako v inozemstvu kakor tudi med 
našim narodom. (Glas: On ne priznaje.) Te punktacije 
zahtevajo nič manj in nič več, kakor samostojno sloven- 
ske državo, ki bi se svobodno sporazumevala z lavno 
ako samostojno hrvaško in srbsko državo. Punktacije 

torej ne priznavajo niti 1 decembra 1918, niti G ja- 
nuarja 1929, niti mirovnih pogodb, ki so začrtale Ju- 
goslaviji meje in dale mednarodno jamstvo. 

Oče teh purktecij je dr. Korošec, to je oni mož, 
ki je bil eden najodličnejših predstavnikov šestojanu- 
arske vlade, katera je imela glavno nalogo, da pomiri 
od strankarskih strasti razpaljene duhove ter utrdi te- 
melje narodnega in državnega jed nstva. Gospodje po- 
slanci, kako naj imenujem tako politično doslednost? 
Tajni agitatorji so ljudstvu tolmačii punkhicije tako, d i 
je treba razbiti jedinstveno državo in na ruševinah ustva- 
riti neodvisno samostojno Slovenijo in druge neodvisne 
države. Strašne govornice so razširjali med ljudstvom 
in organizirali so že pred letom dni očitne upore proti 
državnim oblastim, katerih epilog se je pretečeni teden 
zavišil pred državnim sodiščem. V zvezi z pounktaci- 
jami ubijajo ti ljudje vero v stabilnost Jugoslavije. 
Organizirali su posebne pisarne iz katerih razširjajo ne- 
prestmo potom letakov in okrožnic najgorostasnije ve- 
sti med ljudstvom. Z velikim zadoščenjem ugotavljam, 
da je ogromna večina Slovencev punktacije ogorčene 
odbila in obsodila, in sicer tudi večina pristašev bivše 
Slovenske ljudske stranke. Val protestov je šel po celi 
Sloveniji proti razdirajočemu delu ma'ega kroga, pov- 
darjam le malega kroga političkih defilistov, ker se Slo- 
venci dobro zavedajo da jim izven Jugoslavije ni živ- 
ljenja ne svobode. 

Pred večnim hujskanjem teh in takih razdiralnih 
krogov bivše SLS je dolžna vlada zaščititi patriotično 
ljudstvo s tem, da vodi doslednjo in brezkonpromisno 
jugoslovensko politiko. S tako politiko moralno podprt 
narod bo sam likvidiral nesodobne avstrijske ostanke 
in SOIetni klerikalni politični teror med Slovenci. (Plo- 
skanje — Glasovi: Tako je)! 

Zatreti te hujskarije moramo tudi radi tega, ker 
iz njih izvira največ nezaupanja v naš denar, ki ima za 
posledico nelikvidne st denarnih zavodov ter poslabšanje 
narodnega gospodarstva sploh. Tako v gospodarskem 
kakor tudi v narodnem in državnem interesu je, da se 
to zlo čim prej zitre. 

Gospodje poslanci, da boste videli vso neiskre- 
nost jezuitske politike dr. Korošca kadar brani sloven- 
ski jezik z zahtevo po samostojni Sloveniji, naj nave- 
dem njegovo zahtevo na seji narodnega predstavništva 

dne 18 marta 1919 leta. Dr. Korošec je na tej seji za- 
hteval od tedanjega predsednika verifikacijskega odbo- 
ra, da ustavi čitanje poročila verificijskega odbora v 
slovenskem jeziku. Njegovi zahtevi je bilo ustreženo in 
čitanje poročil v slovenskem jeziku je bilo odpravljeno. 

Gospodje poslanici. Dr. Korošec je imel mirno 
vest in se ni prav nič bal ob tej priliki za slovenski 
jezik, čeprav ga je izganjal iz narodne skupščine. Tedaj 
ni bila v nevarnosti slovenska kultura in tudi ne slo- 
venska individualnost. Ni bila v nevarnosti tudi vera 
in katoliška cerkev, dokler je bil on podpredsednik 
vlade. Kakor hitro pa je izgubil klerikalizem politično 
vlast, je že iz vseh strani pretila opasnost za slovenski 
jezik, za kulturo, za vero in cerkev, vse dotlej, dokler 
se ni zopet pokopil do vlasti. Katoliško cerkev so po- 
litiki bivše slovenske Ijudsne stranke ponižali do najpo- 
nižnejše dekle svoji stranki in vera jim je bila le sred- 
sto za dosego polit;čne oblasti. Nova politična doba jim 
je po 6 januarju enkrat za vselej izbila iz rok to orožje 
in onemogočila mešetatiti z vero. Ustavno in zakonito 
so prevedane verske str, nke. S tem j( za vedno one- 
mogečena klerikalna nadoblast in politično nasilje. Ko 
so se gospodje znašli v taki situaciji, so se odločili za 
borbo proti jedinstveni državi. Kaj takega je zmožen 
samo klerikalizem. Da bi ponovno dobil oblast v svoje 
roke, ne izbira nobenih sredstev. Veže se z vsakomur, 
ki mu pomogi pri tem stremljenju. V politično življe- 
nje je zanesel največjo nemoralo. On je ekspanziven. 
Vedno je težil da se razširi preko Slovenije na Hrvat- 
sko, jer mu je bil največja ovira seljaški pokret kate- 
rega je poskušal z vs mi sredstvi razliti. Ne bi se kle- 
rikalizmu dopustilo da neomejeno zavlada nad Slovenijo 
ter da se utrdi med Hrvati, bi obstojala stalna nevar- 
nost za obstoj jedinstvene Jugoslavie. Ker se pri nas 
klerikalizem istoveti z vero in cerkvijo, zato apeliram z 
tega mesta, kar sem poudarjal že na številnih zborih 
na meredajne kroge, da potegnejo cerkev iz dnevne 
politične borbe in jo postavijo nad straike za ves na- 
rod in to v interesu vere in ceikve. (Ploskanje — Gla- 
sovi: Tako je)! 

Pa da se povrnem k punktacijam. Gjspodje po- 
slanci, če bi vodil Dr. Korošec in njegovi prijatelji to 
borbo edino le z namenom, da srušijo sedanjo vlado 
in zopet sami zasedajo ministrske stolice je to nedo- 
pustno. Kajti dajati materijal v teh kritičnih časih našim 
zunanjim neprijateljem za borbo proti Jugoslaviji, je 
zločin proti lastni državi. Hvala Bogu in zrdosti na- 
roda, da imamo te vrste ljudi le mHo v Sloveniji. 
(Tako je). 

Gospodje poslanci, kmetje iz Dravske banovine 
smo od vsega početka stremeli za tem кгко se bomo 
s hrvatskimi in srbskimi kmetje čim tesneje povezali. 
Potovali smo po raznih krajih naše države ter iskali 
stike s hrvatskimi in srbskimi seljaki, ter se učili spo- 
znavati nje in njihove razmere. Poizkušali smo ustvar- 
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jati z njimi edinstvene stanovske in gospodarske orga- 
nizacije pa tudi skupno politično organizacijo. 

V taki edinstveni organizaciji po vsej državi smo 
videli jamstvo naših celokupnih interesov. V taki orga- 
nizaciji je pa tudi najjačje jamstvo za narodno in dr- 
žavno edinstvo. Edinstvenih organizacij seljaki pred 6 
januarjem nisou mogli doseči. Sedaj pa nam je z ve- 
likim državniškim činom našega modrega vladarja 
omogočeno, da se združimo vsi srbski, hrvatski in 
slovenski seljaki v eno veliko politično organizacijo. 
(Tako je. Odobravanje). 

Povdarjam pa, da slično kakor mi ne dopuščamo 
rušiti n: ših kmetskih domov, toliko manj bomo dopu- 
stili, da bi kdorkoli rušil temelje našemu skupnemu 
domu — пам Jugoslaviji. (Odobravanje). Po drugi 
strani gospodje poslanci, pa moram povdariti svoje 
kakor tudi mnenje mojih poslanskih kolegov, da bo 
čim širša samouprava po banovinah neizmerno uzado- 
voljila prebivalstvo ter močno okrepila narodno in dr- 
žavno edinstvo. 

Тиме прелазим у дебату буџета за годину 1933134 
и иека ми Суде дознољено изнсти n'p мислн и.су- 
гестија o политнци КрзлЈепске владе. 

У главном могу рећи, да je била полигика 
Краљезске владе у прошлој годнни прожета југо- 
слопенскнм духом н да je покушавала бити праве- 
диа свим деловкма наше државе и сзим слојевима 
нашег народа. 

Чини ми се ипак, да je њена неодлучпост к?ко 
у политичком тако у привредном поглепу пружила 
много повода за незадовоЛ)Ство међ народом. Баш 
ову неодлучиост гматрале су вође бивших политич- 
ких сранака за љезипу слабосг na су мислили, да 
je дошло нреие да се може срушиги данашњи р:- 
жим. Миого приговора и то опразданих баца се 
joiu увек na спору н централизопапу државну упра- 
ву. Истина je, господо, да су привредне, социјалне 
и културне прилике у појединим бановинама веома 
различите, које се ие могу брисати без штете до- 
тичвог народа na сматрам због тога за кајиужнију 
зада11у Кралзеиске владе, да предложим Народној 
скупштини што пре нацрт закона o баиозипској 
управи и самоуправама. Te самоуправе морају да 
буду што шире. 

Што се тиче призредне политике морам учи- 
"итн Крал.евсчој влади најве11у замерку због тога, 
што ne ради no смишљеном привредиом плапу с 
којим би могли савладати тешкоће које произилазе 
из вапа и изпугра, Наши крајеви пате пајвише услед 
неликвидности новчанх завода, a Крал3евска влааа, 
премда знају1ш за ове тешкоће парода, пије учи- 
нила ништа против тога. 

Господо, изговарати се да je тсаурирате 
"овца психолошка појава, која се законом не може 
одстранити, није доста. Господо, ja мислим да je 
било веН давно требало предложи ц  нацрт   закоиа 

o банкама, којим би се пружила потпуна гарапција 
за уложени новац, даље закоп o одузимању 2070 од 
тезаурирапог новца, тиме да се новчапице жигошу 
или замене. Исто тако би требало предложити за- 
коп o спижењу каматне стопе и путем Народне 
банке регулисати новчапо тржишге и кредитне при- 
лике у земљи. 

Господо пародпи послапици, сигурап сам, да 
би ови закопи много допринели олакшању привре- 
дпих reuJKoha и избегло би се пазарењу и шпеку- 
лацији с уложннм књижицама повчапих завода, што 
у северним крајевимз поразно угиче na становни- 
штво и љегону привреду. Има случајева где се у- 
ложпе књижице продају испод 50% номинала. 

Дал^е паши рудари neh годпне чекају na пра- 
вилпик o браговским благајчама и скрајње je време, 
да га Мпнкстар доиесе, Taj правилвик би врло до- 
бро утицао на социјалне прилике у рударским ре- 
вирима. 

И у погледу беспослица није Влјдз дозо:1>но 
учинилт, особито што се тиче школовапог народа, 
Господо, ja мислим, да у изредпим пр/ликама мора 
Влада прибећи изредним мерама, Требало бн све 
удате жене, којнх мужеви су BIVUH државпи само- 
управпи или приватни чипозпици, те one жене, чији 
мужеви имају призатна звзп,а као лекари, адвокати, 
инжењери, предузнма^и и т. д. отпустнтн из др- 
жазпе службе. 

Јер, господо, таким чином нећемо проузроко- 
вати фамнлпјама редуцирлних жепа никаквих necpe- 
ћа, док међутим добије скромпу егзистенцију доса- 
дашљп бгспосличар и његоза породчца. 

У Дравској бановипи постнгао je број неза- 
послсних учател:>ског подмлатка већ преко 1000 ли- 
ца. Om људе треба наместитп на испражњена места. 
AKO се ne мисли иишта учннити у том погледу не- 
ка се затворе учпгељске школе за пар година. A 
м ero тих школа, да се установп више занатских и 
других стручпих школа које би успособпле младеж 
за жпоот. 

За незапослене радпике може држава добиги 
нозац отуда, да се опорезују приходп днректора 
разпих предузећа и то тако, да се опорезује плата 
прогресивпо. 

Господо, има дапас хил.аде n хил^аде људи 
који пемају хлеба нн одела, a има директора са 
платом од 50.000 динара месечпо и внше. 

Треба дал.,е уредити н прнлагодитн садашљим 
прили«ама и ценама пол.опрнвредних продуката: 
адвокатске, »отарске, здравстЕене и ипжињер- 
ске тарифе. 

Тешко очекује читав парод закон o картелима. 
Ти картели имају монопол на продукте својих фа- 
брика, na су превалили сва бремена прпвредпих те- 
шкоћа на конзументе, диктпрајуТш цене поједнтгм 
фабричким артиклима. 
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Продукцију и расподелу фабричких артикала 
треба регулнсати законом и то на тај начин, да сту- 
пе све фабрике појединих грана у картеле, a над 
ibiiMa да се заведе срога контрола у погледу цеиа 
производпма и у погледу запослења радника. 

Господо пародни пссланици, ja сам оаде нани- 
зао нешто својнх мисли како сматрам, да бн се 
ииак сузбнле настале привредне и соинјалне тешко- 
he и помогло народу из тешких прилика у којима 
се сада иалази, na молим Краљевску владу, да ус- 
који изнесене моје добронамерне савете. 

Господо, ако he народ видетиј да се Краљев- 
с a влада и Народна скупштиаа за ihera брике, он 
пеће биги приступачан за разие пунктације Beli ће 
следити искреној Југослоаенској политици. 

AKO iie народ видети да се Краљевска Влада 
и Иародиа скупштииа за њега брипу, on nehe бити 
приступан за разне пунктације и неће наседати ра- 
ЗУИМ политичким дезертерима. 

Пошто je прорачун државпа н народна погре- 
ба ja hy гласатн за њега. 

Потпретседпик АвлаХасапбеговиЋ: Има реч 
народни посланик r. Милутин Јефтић'. 

Милутин Јефтић: Господо, овогодиш11>и бу- 
џет од 10 милијарди 438 милионз, нема сумње, мо- 
рате сви призпатн да je велкки, нлрочнто за иа- 
шу сиромашну, бар данас, и младу државу. Ja 
не сумњам да се o фипансијској снззи нашега на- 
рода пије водило рачуна, али верујем да су можда 
били погрешни извештаји да народ има и да може 
ла плаћа. Ja вас нећу уверавати да народ нема и 
да не може да сноси оволике терете, јер сви 
знате какве су прилнке у вашим срезознма, и да на- 
род не може да сноо; и плаћа оволике намете и да.«- 
бине, јер сви повчани извори су пресушнли, сваки 
je посао стао, a парочито пролегос поплава, a летос 
град дотукли су у већини паш сеоскп сталеж, a по- 
ред љих трговце и занаглије. Ja мислим, господо, 
да нико од нас не заборавља да je сељак тај, који 
за време мира храии нас све, a за време рлта први 
брани ону земл^у, и да je сељак код свију варода 
и у свима временима био извор животне снаге је- 
дног народа. Мн, господо, o томе. главном чиниоцу 
морамо водити рачуиа и морамо му помоћи, a по- 
Moh lieMO му дати када удесимо да њсгоаа давања 
буду мања. Јер кад може Чехословачка државз од 
14 милиона становника да има буџег од 7—8 МИЛИ; 
јарди, онда je наш буџет велики, тим пре што ми 
имамо око 2 и no мплијарде ненаплаћене и дужне 
порезе. Неоспорио je, господо, и то: и ако се штеди 
да треба штедети памегно. A штед11>а> се господо, 
може извршити на ревизији пореског система и ре- 
дуцирањем свега оиога што нгм није потребно. Јер 
ако je потребно да подиосе жртве они који су мали, 
ja мислим да je још више потребно да те жртве под- 
носе и они велики, јер je то интерес заједнице и 
социјална правда. 

Ja, господо, верујем, да има куд и камо већих 
и богатијих држава него што je ваша, које немају 
оволики број минпстарстава и министлра, које ми 
имамо. Ja никако ne могу да разумем ту иишу no- 
литику зашто he нама г. г. минкстри без портфел^, 
који силно коштају државу. Ja сматрам да je то 
исто онакав луксуз   као   кад   би   даиас сељак, који 

пема хлеба купио својој жени или ћерки свилене 
чарапе. Ja не знам због чега ne може да се укине 
неко министарство и споји са другим. Шга he нама 
толики велики и мали директори, инспектори и т, д. 
Поред тога не могу разумети ни потребу среских 
судовз. Бар за наше крајеве, били би 6олји наши 
сгари охружт прзосгепени судози. Ja не знем 
због чега се не врши реорганизација појединих 
министарсгава, зашто се не изврши ревизија чи- 
новннчког закона и утврди број чиновпнчких ме- 
сга. Ja не знам с каквим правом данас и муж и 
жена седе у државној службн, a поред тога још 
и њихова деца, која пемају неке парочите спреме, 
траже да буду макар дневничлри, a људи који имају 
школе ne могу да добију места. Да je то тачио 
имамо први пример овде у Народној скупштини, где 
седе пеке генералске и пуковничке iiepne, a сиро- 
тиња, чији су родитељи за ову земљу погипули, 
остаје без посла, вуче се no Београду и морално 
пропада {Jedan узппк: Треба им помада! И руж)! 
Нарочито код чиновпика, појединци имају много, 
други ништа. Слушао сам да има виших чиновника, 
који сем плате имају ваздан неких споредних хоно- 
рара. 

Чипов. закон од 1931 г. није добар. По њему 
поједпнци за 15 година могу добити 5 група, a 
лруги може умрети у једној пајвише две групе. 
Нема дана да штампа не забележи унапређења и 
пронзводства, a прича се o штедњи. Поред овога 
зашто не извршити ревизију пепзионера, и све те 
уштеде дати na инвестиције   и   друге  јавне радове. 

Господо, поред овог ja мислим да je неопходно 
потребно да се самоуправнн буџети што више сма- 
ње, јер у бановинама има страховито мпого чинов- 
ника можда непотребних, a no самим тим буџетима 
банови имају много. Ja, примера ради наводим, 
један случај. Имам болницу у коју долазе да 
се лече људи из два до три срезз. Ta je болница 
добила свега 20.000.— дипара за огрев, осветлење 
и воду, a Бан добија 60.000.— динара за огрев 
огветљење и воду, 10.000.— за оправку памештаја 
и 120.000.— за достојније заступање бановине. Ja 
вас питам да ли су наши прослављени војводе Степа 
Степанови!! и Живојин Миши11 добивали што за до- 
стојније предвођење својих {рмија. He знам каква je 
потреба ла Бан поред великих принадлежности има 
још 120 000.— за достојнију репрезентацију {Једаи 
глас: To je диспозициони фонд) не, то je редован 
буџет. {Друга глас: To су мали краљеви). 

Господо, ja се питам да ли народ може ово 
да издржи да даје свима и сваком, a сељаку баш 
нишга, За пољопривреду се код нас даје свега 60 
милиона — иако смо претежно аграрна земља док 
се на поједипце троши и сувише много. Ja мислим, 
господо, да би било пеопходчо потребно да се из- 
врши поппуно раздужење сељака, трговаца и занат- 
лија, a тако1)е да се нађе и нека могу{шост за нове 
кредите. 

Moj срез потукао je легос град, где je око 
10 000 дула остало без хлеба. 06pahao сам се свима 
и свакоме и пигде нисам могао добити никакве no- 
моћи. Из Банске управе и Пољопривредног одељења 
нико се није нашо да изађе у мој срез да види на- 
родну Kecpehy. Кукајући на cee стране једва смо 
добили два и no вагона   семена   пшенице за 15 on- 
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шгина. To није било довољно ни за једну општину 
и пре извесиог времена добили смо 4 вагона куку- 
руза. Ja не могу разумети, код оволиког буџета да 
се ни најмање не води рачуна o снромашном народу. 
Кад би иарод све знао што ми знамо, ja мислим да 
то не би било добро и можда je боље што не зна 
све то. По извештају имамо 100.000 вагола за извоз 
кукуруза, a народ гладује, нема хлеба. 

И поред оволиког буџета, инвалиди ne примају 
уредно своју noMoh и у буџету ne видкмо нигде 
да су предви1)=ш1 неки јавни радови, a толики се 
и;<даци чине на личне расходе. Према овоме, госпо- 
до, ja мислим да je наш држапни буцет велики, да 
je много оптерећен личним непотребпим издацима, 
које наш добрн сиромашни народ не може m плаћа, 
и да je дужпосг свију нас да заједнички иступимо 
и да захтевамо да се сви непотребни издаци реду- 
цирају, a све уштеде које се посгигну на личним 
издацима да се употребе на јавне радове, да oir j 
коме треба хлеба до1је на тај рзд и себи заради 
поштено хлеба. Иначе, ja мислим да друкчије не мо- 
жемо народу боље noMoim. Ja имам свој срез, који 
никад није био пасиван и увек je имао хлеба, али. 
данас у томе срезу имам домаћина, који имају no 
20ли 30 хекгара земље, a немају ни зрна кукуруза. 
Заго мислим, непотребни, лични расходи да се сма- 
ii^e и да се пружи могућност народу да дођЈ 
бар до хлеба, 

ПотПретседнпк др. Авдо Хасанбеговић: Pt4 
има r. Јефтимије Поповић. 

Јефтпмије Поповнћ: Пред нама имамо буџег 
за 1933J1934 годину са Финанскским законом. Овај 
буџет проучаван je од сгране Финансиског одборз 
скупштине скоро месец и no дана. Ти наши дру- 
говн, који су овај буџет свестрано проучили и лре- 
поручили ra пленуму преко свога известиоца већине, 
мислим да пружа јаспу слику нашег буџетирања и 
финапсирања за наредну буџетску годину и да не 
постоји ни један оправдан разлог да за исти не гла- 
само. 

Позната je ствар, господо, и у редовним при- 
ликама, да нико и никад не може да тврди, да he 
један буиет да буде реалан, a још мање у овако 
тешким економским и финансиским приликама, и 
сматрам да су све примецбе, које су пале од črpa- 
ne ранијих предговорника како из владине већине, 
тако и из опозиције, потпуно неумесне. 

Господо, ми смо од многих предговорника чули 
критику владипе политике да je Впада слаба и да 
није енергично иступила противу разних пункт^ција 
које су у последње време издате од иззесних опо- 
зиционара ван парламента, na су ти исти говорници 
једновремено нападали Владу да се да потпуна сло- 
бода шгампе, збора и договора, и да се уопште да 
право демократско ypel)eibe. Господо, логика ствари 
овако нешто не може да трпи, јер ja мислим да ове 

две ствари пикако заједпо не иду, jep прави и и- 
стипски демократизгм то je пуна слобода испоне- 
даља мисли и начела, a оно друго ограничење о- 
всга права, na кад они траже да се према пункта- 
шима пајодлучније иступи, они самим тим негирају 
ону своју другу тезу o демократизму. 

Господо, ми смо овде чули гоноре појединих 
опозиционнх гонорника који немају никакве везе са 
буметом и политиком Владе, Такав je случај са кри- 
тиком паргијске организације ЈРСД и њене унутра- 
:uibe стаари, и то од посланика који су из ње исту- 
пили. Ja мислим, господо, дз су та господа HaJMaibe 
позвана да говоре o нашим унутрашп.им партијским 
стаарима. Како ћемо ми оргапизонати нашу странку 
и како ћемо политику нодити, то je наша ствар, a 
ако они мисле, да се та наша партнјска политика 
не води како ваља, то треба љима да иде у рачун, 
али ja мислим да им je тај рачун погрешап. 

Господо, ja мислим пи no чему члансви Југо- 
слсиеиског народног клуба ne могу да патентирају 
Ју1о:ловенсгво, jep je io заједпичка својина цело- 
купног нашег народа. Ту смо идеју, господо, ми 
свч који смо дошли у овај Дом свесрдно прихватили 
још onora дана кад смо дали свој пристапак на 
капдидацнју, a свака друга тврдња да бивше пар- 
тијско обележје у нашем р?ду има угицајз, je npo- 
cio и рачупско подметање no оном народном: „У- 
стај Мурто да узјаши Курто". 

Ja мислим, господо, да у овим озбиљним при- 
ликама лични интереси морају да уступе место о- 
пшгим, државним и народним интересима и да сва 
наша делатно.т буде у том правцу упућена. 

Господо, ништа није лакше, него са овога ме- 
cra критиковати Владину политику и буџет. Позната 
je сгвар, да je много лакше критиковати, него ли 
радити. Кад знамо, да ми данас живимо у једном 
добу екопомске и ф.шансијске кризе, какву до да- 
нас исгорија у опште не памти, онда je jacno, го- 
сподо, да није лака ствар управљати земљом. Ми, 
господо, знамо, да исту ову болест, од које и ми 
болујемо, да болује цео свет, али исто тако знамо, 
да овакво сгање није дошло нашом кривицом, већ 
да je то последица минулог светског рата. У овако 
тешким економским и политичким приликама наша 
je дужност, да сви свзје снаге ујединимо и пружимо 
потребну noMoh Краљевској влади, како би ona мо- 
гла да се са већим успехом бори, да ово тешко 
стање пребродимо и сачувамо нашу економску и 
политичку независност. 

Господо, у овако тешким приликама, ма која 
Влада била на управи земље, ne може дати веће 
резулгате, него што их je дала данашња. Појмљива 
je ствар, да даиашња Влада не може да задовољи 
све народне потребе, a нарочито у ово тешко доба 
necpehe, када су те погребе миогобројније, али, ro- 
сподо, пиједна влада  на свету не може одмах да да 
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иароду све што му треба за једну и дие године, na 
стога ни ова не може као мађионичким штапом да 
реши све проблеме. Разуме се да ова Влзда пије и 
непогрешива, али, господо, сгмо onaj који не ради, 
не може да греши, a сваки смртни кад ради, мора 
да погргши, na je зато наша дужност, a и наше 
право, да са овога места укажемо na све те погреш- 
ке и да тражимо, да се one исправе. 

Користећн то право, ja liy сад то да учиним, у 
колико то тапгира Јужну Србију, a посебно мој из- 
борни срез  Поречки. 

Господо, једно од најтугалзивијих пнтања у 
Ј^жпој Србији — то je питање земљарине и утрии- 
ског пореза. Господо, 1928 годипе — ако се ne ва- 
рам — извршена je та класификација земљишта, и 
то од људи, који апсолутно нпсу ималн појма, нли 
пису хтелн ни мало да уложе труда, да се та кла- 
сификација правилно изврши, те je с тога наступило 
то, да су поједипи брдски предели, као што je ^ој 
срез, да су унети у категорију друге и Tpelie класе. 
Такпа класификација довела je дотле, да су порои 
огромни. 

Ja hy, господо, да вгм наведем само jeian при- 
мер нз једног мога села, из мога среза. Тажепо село 
броји 28 куИа и плаћа, господо, утринског пореза 
и прпреза 29.000.— 'ципара. Просечно na Kyiiy из- 
носи no 1.100 дниара вап пореза и осталих дажби- 
на. Кад се узме у обзир, господо, да je то једпо 
од пајсиромашпијих села, ono je апсолутпо осуђено 
na смрт, и не може да живи. За досадаши.у порсзу 
томе je селу nonnoano све, и кад се то прода, ништа 
им ne остаје, пего да узму просјачки штап и да 
иду да просе. 

Господо, та и таква погрешпа политика довела je 
до оваког рђавог стап.а у Јужпој Србији, и ja молкм и 
апелујем na r. Министра фиплпсија, да се овоме злу 
на неки пачип стапе na пут. Госчодо, пореске упра- 
ве у нашој баповипи не одговарају својим дужно- 
стима онако како би требале да чипе. Депас ви не- 
ћете паћи ни Једног човека који у опште зна колн- 
ко дугује порезе и да ли je исту платио. Господр, 
то je врло тзгодпа ствар, a до некле и жалоспа- 
Дешава се врло често да сами порески opranu по- 
ступају врло неуљудно са народом. Има и таквпх 
ствари да сами обвеззици порескп дођу да плате 
порез и да их порезник одбије са речима: „Иди, na 
кад те зовнем да до^еш, 11лати11еш". II опда се че- 
ка да прође рок, a кад прође позивају са опомепом 
и задужују још са 10 дипара за опомепу. Ja знам 
да je ту no среди закон, али нм ту и таку стро- 
гост ne смеју примењивати кад су у питашу мале 
суме na чак и једап дипар, m који се наплаћује 10 
динара. Сматрам да je то жалоспа ствар н ако то 
може да буде no закону, али сматрам да се тај на- 
род не сме екоиомски да руши јер то и здрав pa- 
зум   не   допушта.   Ецо да вам покпжем оригиналну 

опомену за један такав   случај где je за дуговани 1 
динар порезе  задужепо још са 10 дин. за опомепу. 

Специјално, господо, у моме срезу постоји је- 
дна врло пезгодна ствар, пије ми познато да je то 
тако и no осталим с^езовима Вардарске бановине, 
да су садиоци дувана у 1932 години платили порез 
т.ј. зздржато им je од дуванске станице у Прилепу 
приликом откупа дувана. И у 1932 години кад je 
вршена егзекутпвна наплата, ти исти људи који су 
платили на тај пачин што им je задржато код Мо- 
нопола, шима je опег наплаћен исти порез егзеку- 
цијом, и ако су они показали докумевта из којих 
се види, да je тај порез задржан. Изговор je био 
тај да задржана сума пије прокњнжена. A зар je то 
кривица овога што се господа нису благовремепо 
постарала да плаћену порЈзу укњиже? Стога сма- 
трам да то ne служи na част таквим органима нити 
ннтересима народа и земље. Ja смело могу да твр- 
дим да су многи људи у Јужној Србији за 10 ro- 
дипа унапред платили порез баш на тај начии што 
се те наплаћепе суме нису ки.ижиле. 

Господо, постоји још јсдна ствар, која врло 
vnoro тишти земљорадника на нашем Југу, a то je 
питање општипске трошарнпе. Господо, у времепу 
кад су пољопривредни производи пролазили добро 
u били продавапи no доброј цени, онда се народ 
није жалио на трошарппу, јер му онда она пије 
била велика. Али дапас, кад су ти његови произ- 
води пали можда пет до шест пута, a трошарина 
остала иста, тешко пада земљорадпику, a дешава се 
и то да извеспи производн мање коштају на пијаци 
nerc што изпоси сама трошарипа. 

Ja мислим, господо, да je то незгодна и штет- 
на ствар no народпе интересе, и ja бих молио г. 
Мипистра финансија, да се позабави мало тим пита- 
шем, и да се изврши ревизија тих трошаринскнх Ta- 
pija, и да се оне саобразе дапашшем економском 
стаљу и привредним приликама. 

Исто тако, господо, и пијачне таксе за стоку 
су прло високе. Тако н. пр. за крупну стоку имате, 
да се у пеким варошима плаћа no 60 динара таксе, 
a међутим за цело јуне ne добијете више од 120 
динара, Дакле то je половина од цене целога јупета. 
AKO би се то јупе два пута продало, опда би цело, 
отишло за ту пијачну таксу. 

Г. колега Костић дотакао се дувапског питаља, 
које je готово животно питање за Јужпу Србију. 
Огкуп дувана који je извршен ове годипе, односно 
цена откупа дувана, би.тз je толико ниска, да су 
мпоги произвођачи дувана пострадали. Ja сматрам, 
господо, да je то штетпо, и no ипгерес самога др- 
жавпог мопопола, и no иптересе произвођача, јер тп 
л>уди nehe више моћн гајиги дуван. Ja сматрам, го- 
сподо, да није у интересу ни државе, да се произ- 
рођачи дувана упропашћују. C тога бих модио r. Ми- 



Стенографске белешке 155 

нистра финансија, да се дода један додатак процен- 
туалан, како би могли ти људи д^ се обештете. 

Господо посланици, да пређеи на једно питање 
из ресора Минисгарстоа шума и руда, a то je пи- 
тање o дрварењу. Ви се сећате, да смо у току прошле 
годнне доиели закон, са којим смо хтели да се си- 
ромашпом земљораднику и раднику пружи могућ- 
ност, да на бесплатаи начин дође до дрва за огрев 
нз државне шуме. Ми смо то учннили, јер смо знали 
у каквом се тешком ползжају и тешким економским 
приликама налазн иаш  земљорадник. 

Али, господо, и поред све наше добре воље, 
дошло je до тога, да земљорадник није видео ни- 
какве користи од тога закона, и да je тај закон про- 
машио свој цил-. To je с тога, што сваки onaj, који 
хоће да се користи том повластицом, мора да оде 
у Пореско оделење, да тамо поднесе молбу за уве- 
peibe, и да плати 25 динара таксе за исто у коме lie 
да се пазначи, са коликом je сумом пореза задужеп. 
Али господо он не може да добије уверење док не 
плати порезу дугочаља и кад то не може он остаје 
без дрва. Према томе изгледа да ]е овај закон једно 
принудно сретство за принудну наплЈту државне no- 
резе, и то баш од најсиромашније класе нашег на- 
рода, a никако нека бенифиција. Ja, господо, мислим 
да законодавац није то имао за циљ, него напротив, 
он je хтео да се учини истинска помоћ овом најси- 
ромашнијем делу нашег народа, у овим тешким еко 
номским приликама. Зато молим господнна Миннстра 
финансија, да изда распис: да се прво упрости про- 
цедура, и друго да поре^ке управе издчју та увере- 
ња no званичној дужности колико ко дугује порезе, 
али да се та пореза од тих сиромашних лица 
не наплаНује. 

Ja hy да се осврнем na једну незгоду з£мљо- 
радника у мом срезу, a то je изданање државни 
пашњака под закуа. Дешавало се да се из- 
дају пашњаци поред самих села, који треба да слу- 
жи за потребу сеоске стоке, другим лицима из дру- 
гих места a ова села осгају потпуно без попаше. 
Taj случај je био у мом срезу прошле године у 
селу Здуњу, које има преко 2,000 грла ситне стске 
и осгало je без попаше, a његова попаша, која je 
најближа и у љсговом агару, издата je сточарнма, 
из скопског среза. Ja мислим, господо, да то не би 
смело да буде, јер треба првенсгвено, да се води 
рачуна o оном селу, које je најближе и њему да се 
изда. За то бих молио r. Министра шума и рудни- 
ка да се o овоме повсде рачуна, и да су у будуће 
такве ствари не дешавају. 

Господо, ja сам хтео да вам скренем пажњу, 
још na једну сгвар. Краљевска банска управа, у 
Скопљу, у току прошле године, издала je један 
распис, да се неће даги доавола за сечење, из при- 
ватних шума, никоме који не поднесе тапију. Го- 
сподо,   овакав    распис   онемогућује,   уопште,   сва- 

ком приватном сопственнку, да нскористи своје 
добро, a ево због чега: да би један приватник Mo- 
rao да добије тапију на ону ' шуму, коју on има, 
потребно je да плаги порез, и за оноЈвреме, које 
je држава уживала. Ви врло добро зпате да je др- 
жава no саоме ауторитативаом празу, no праву ја- 
чега протинпо свим правним принципнма, присвоји- 
ла све шуме у држави, и просго напросто, казали у 
једпом члапу, све шуме сматрају се за државпу 
својипу до разграничегБЗ. 

Држава je те шуме уживала до скоро и кад 
су ти људи дошли, путем парничења, са државом, 
до те шуме, њииа се данас одузима могућносг, да 
могу корисгити то своје добро. Одузима им се, ре- 
кох, због тога, што би требали да плате огромне 
суме за порез за време, кад je држава то имање у- 
живала. Ja мислим, господо, на je то неправично и 
неправедн1.\ Ja бих молио г. Министра шума, да се 

'овзј и овакав распис суспендује. 
Господо, ja сам посланик срезз Поречког, јед- 

нога од најсиромашнијих срезоза на југу, али који 
je у борби зз ослобођење и националио уједињење 
играо у Јужној Србији највећу улогу. Пореч je био 
В тдеја Српсгва на југу и ту своју улогу до краја 
je играо храбро, јунач:<и и одважно. Народ je у 
озоме крају брдоиитоме н иеплодном посве сирома- 
шан, a раније се издржавао печалбарством, алн како 
je настала екоиомска криза, то je пресгало, и народ 
се налази у највећој беди. Ту беду, господо, noja- 
чава још и то, што Пореч уопшге, нема ни једног 
колсжог пуга. Удаљен je од свих околних вароша: 
Прилепа, Кччева, Тетоза, Скопља и Госгиаара нај- 
мање 40—50 киломегара. Он и ono мало прЈизвода 
од воИарства и сточарства не може уновчити, јер 
иема сгобраћајних средстана, a тргба му са јед- 
ним кљусетом иајмање три дана док оде до 
вароши да купи нли прода и да се врати. 
Господо, ja сматрам да je велики грех учи- 
њен према т^ме народу што му држава ннје из- 
градила бар једин колски пут до Скопља, да би му 
на тај начин стаорила најнужније услове за жинот 
пут од Брода долинои реке Треске до Скопљз, ко- 
ји би послужио као најкраћа веза изме1ју Скопља и 
Кичева, Дебра и Охрида. Ja мислим, господо, да je 
ов 'j народ заслужио да му његова држава сгвори 
најп )требније услове, услоие за живот, тим пре 
што су другим месгима у лржави, у којима су куд 
и камо повољнији услови, створени, од стране' др- 
жаве, миоги важпи објекти a врло често и непо- 
требни. Ja сам свестан тога да су наша буџетска 
средствз ограничена са ову годииу, али се ипак на- 
дам да he r. Минисгар грађевипа посветити овом 
ташу пуну паж11.у, како би народ дошао једном до 
оаог пуга. Изјзвљујем да hy гласаги за буџет. 

ПоШирстседник Др. Авдо Хасачбеговић: 
Има реч г. Јосиф Аитуновпћ. (Чује   се:   Није   ту!). 
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Има реч г. Сима Марјанац. 
Сима Марјанац: Господо посланици, као 

сељак и сељзчки посланик гозор^ћу само o пита 
њима која даиас најпише ннтересују сељака и која га 
највише тиште. 

Најважније питпће за сељака je питање сре- 
1јеи>а ii>eroiior дуговап.з. Од ријешен>а овога пита- 
iba овиси опстапак сељзков. 

Ми смо још прошле године јасно и гласно о- 
цртгли тешко стаи>е нашега сел.ака и ja данас не- 
мам ништа друго да кажем, него да се то стање 
није ни најмање поправило него још више погор- 
шало. 

Ми смо у априлу прошле године донијелн 
закон, којим   смо обуставили   продају   сел.ачког ч- 
маша. 

Али ми нисмо ништа учинил', ла се дугови 
олакшају и да се коиачно ријеши, шта he бити са 
и.има и какоће се они ликвчдирати. Исто тако нисмо. 
ништа учинили, да се дугови сел^чки не понећају 
парничним и адпокатским трошковима. Ништа није 
учи1вено да се смање дневнице судских чинсвника 
у овршном поступку, a ни да се смап.е иаграде f д- 
вокатске. Ове су награде могле у ово, висини да бу- 
ду, док су била бол^а времена, али данас оне прет- 
ставл>ају стрзшан терет, који народ ne може под- 
нијети. По адвокагској тгрнфн, која nj »једи на псд- 
ручју Врхоиног суда у Сарајеву за сваки писмени 
акт тужбу или молбу, добива адвокат 4% од ври- 
једности спорног предмета. A када знате, да адво- 
кати нису црвени крст који днјеле noiuoli и мило. 
стињу, онда будите снгурни да he адвокатски тро- 
шкови без судских такса премашити 30% главнице- 

Ми смо у Одбору донијели закои o заштити 
землЈорадиика и сређчвавдг иривредних односа у 
земл^и, али je тај закон скинут са дневног реда у 
Народној скупштинч и нема изгледа, да he икад 
дсИш на ред. Шта то значи, господо,? Знзчи да је 
јача снага банкара и од народиих посланика и од 
цијелог сељачког стглежа, кога je 80% у овој др- 
жави. Зар то може и смије да буде? Сељак je сиај 
који je ову државу створио, сељзк lie бити oiiaj) 

који he je својом крвљу бранити a бзнкари и ro- 
спода сједити у каицеларијама и писати извештаје 
o борбамз. Ово je сељачка држава за коју he се- 
ЛјЗк живот свој дати и у којој поштгно врши све 
своје дужности na тражи, да у тој својој држави 
нађе заштите и BOMJIIH у својој невољи. Ja тражим 
да се одмах стави na дпевни ред закоп o заштити 
земл.орадника, јер то тражи правда и јер без зз- 
штите пема сел.зку опстапка. 

У нас се, господо, редуцирају чиновници и сма- 
њују чнновничке плате не би ли се смањилп терети 
које народ ne може да подноси. Али овим смање- 
1вем чиповпичких плата mije народу ништа помогло. 
Господа су пашла пачин да иовећају своје приходе 
и то да их   noBehajy   јаче него   ли су им   смањили 

смањењем плате. To je врло једпостсван пачип. И- 
знашле су се разне комисије и one данас коштају 
п^род више nero што мора платити порез. 

У пашим селимз постоје воденице поточаре. Ни 
ј?дпа од љих не вриједи више од неколико стотина 
дипзра. Сада се тражч да се обнове концеспје за 
воденице. Скицз и такса износе ско 140 — 150 ди- 
нара што држави, што баповини, a комисија око 
400—500 дипара. CBSKH који не подпесе скице и ne 
плати комиспју, губи право да мелзе и воденица му 
се печати. Е na, господо, ако je и комисија доста 
их je. Уставнте ако Бога зпате, јер то се ne може 
издржати. Па паш сељак једва има пештј жита да 
самел>е, да не скапа од глади, a сада ne може ни 
то мало жита самљеги на својој рођепој водепици 
док не плати комисије. He може ово овако даље 
HIIH и овоме се мора стати na пут. 

Сваком je познато, да je цпјепа сељзчким npo- 
изводима н стоки тако ниско пала, да се слободпо 
peiiH може да ови и немају   више   пикакве цијепе. 

Па и поред оваквог пада цијена, пису сразмерпо 
пале др11е, које сел.ак мора плаћати, када своје про- 
изводе пли стоку тјера у чаршијуна продају. Остале 
су све разпе бехије, каптарије, трошарппе, бапске 
и државне таксе, na када сељак пешто и upoA-T, 
једпа му ишта преостапе кад добије шта je све 
платио. Ja разумем, дз треба у општипама и бано- 
випзма средстава да могу опстати и живити, али се 
мора водити р^чуна o томе, да тг дажбине одгова- 
рају приликома и да ne oneMoryhaBajy сељаку жи- 
вот који му je и онако сувише тежак. 

Ми нмамо врло велики број ратпих инвалидз, 
удовица и спрочади који ne примају никакве ппва- 
лпдпине. При самом дивизиском суду у Сарајеву 
има преко 7,700 молби, које леже перијешепе. И- 
стипа много je њих поднијето прекаспо, али без св' je 
кривње, nero кривњбм општипскнх и сеоских ста- 
решина, који их пису обавијестили на време. 

Ja мислим, да се нађе начина да се ове молбе 
поповпо рпјеше,   јер je   то   наша   морзлпа обавеза. 

A сада мп дозволнте, да се осврнем na наше 
унутрашље прнлпке. 

После безумних и безуспешних атептата, који 
су покушани од страпе извесних бесавесника на na- 
me наролно и државпо јединство, сматрам за споју 
највишу, и најсветију дужпост да са овога мсста у 
име народа свога краја изнесем своје огорчење npo- 
тиву оних издајника, који подло покушавају да ру- 
ше ту1)И крвави труд, да руше паше ocruapene ве- 
ковпе снове, да руше наше народно јединство, нашу 
младу и јзку државу. 

Жалосно je, господо, што постоје под дапаш- 
њим тешким приликама људи, и то школовани и о- 
бразовани људи, синови ове земље, којн желе крах 
наше Mohne Југославије. 
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Још je жалосније, господо, што неки надрипо- 
литичари, заслепљени лудилом рушења, не виде ку- 
да би нас, Јужне Словене, довела пслитика распар- 
чавања њихове „пункгације* и друге њихове луде 
бубе!.. 

Драга брзћо, као што и сами видите и знате- 
наш родљубиви народ, који сачињава апсолутну на- 
родну већину, са огорчењем прати и чита у на- 
шим дневним листовима безумне изјаве пијединих 
надриполитичгра, који су себи na силу узе 'И право 
да те своје рушилачке изјлве дају у име некнх ia. 
родних група. Уз шкргутање зуба народ то пратн, 
na нека се издајници причувају народпе освете, јер 
тешко издајницима кад се na њихозе главе спусти 
тојага оних родитеља, који су за нашу данзшњу Ју- 
гославију и за иаше једпнство жртвовали росне жи- 
воте својих синова и све друго најдрагоцепије. 

Драга браћо, у борбама тешким и крвавим, Ko- 
je смо имали да бн остварилн данашње јединство и 
велику Југославију учествовао je читав наш народ- 
Па зар није онда више него лудост кад поједини из- 
дајници народног Јединства покушавају да своје де- 
структивне изјаве протурају као жељу парода. 

Ми смо сви из народа, позпајемо наш родољу- 
биви народ, na неће нико ничим моћи да се баца 
блатом на наш поштен, a радан и родо д.>биви свет 
A ко то покуша тешко њему од самог народа, који 
ће знати да брани свете успомене на оне наше ра- 
сне синове чије косги труну no гудурлма од Тригла- 
ва до Кајмакчалана и који су своје младе животе 
положили у темеље наше данашље Југославије и 
нашег братског јединсгва, 

Господо, за највећу je осуду и кукавички je 
што данас покушавају да руше нашу велику Југо- 
славију они, који ничим и никад нису ни косу са 
главе жртвовали за шено ствараље. Живст и ргд с- 
них, који данас парлзитски живе, на туђој твсреЕини 
и који место захвалности желе зло својим добротво- 
рима, позват нам je врло добро. Док су се вол^ле 
крваве и тешке борбе за нкше дангшње једикство и 
ослобођење, они су спавали медвсђнм зикским снсм 
или су чак ометали и радили противу своје земље 
и своје једнокрвне браће. A кад нам je грануло сун- 
Це слободе, мучно и крваво извојевано , онда су се 
и данашњи пункташи појавили као трутови на гото- 
noj трпези. Мо смо прешли ипеко свега, дали смо им 
сва права као да су заједно са нама раме уз раме 
водили борбу за слободу и јединство. И у месго 
захвалности за сва добра враћају нам фарисејски за 
наш хлеб камен у главу. 

Господо и драга браћо! И нашем стрпљењу 
има граница и краја. Нека ово добро запамти сваки 
онај који се храни на недрима наше драге и моћне 
Југославије, a који joj било потајно или јавно зла 
^ели. Наше народне масе не желе вође, који га во- 
Ае   кеким   безумним   пуактацијама, већ   им   требају 

искрени   пријатељи   који he их нзвести из даиашп>е 
тешке светске еконогуЈске кризе- 

Доле са издајпицима! Живео Краљ! Живела Ју- 
гославнја! Изјављујем да hy гласати за овај буџи, 
(Одобравање и пл:,сскање). 

ПотарпШседпик Др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има г. Марко Петровић . 

Марко FleTpoBiiti: Говорим као посланик Јужне 
Србије   која с обзиром нз   своју   прошлост и скоро 
ослобођење ^ма   нзјвише   разпога  да преко   својих 
пргтставника   гозори   и  тражи од    држаане  ззјед. 
нице, a која се ипак no правилу готово најма1ве чује- 
Можда je то многима нејасно, али je то   стога  што 
се бојимо да својим   захтсвима не дамо ни најмање 
позода некоме, било у земљи, било взн, да наше др- 
жаи.е, наше захгеве и говоре произзољно и тенден- 
циозно   тумачи    н   да тиме   нг   оштетимо макар и 
нехотице неки олшги државно-национзлни интерес. 

Илко, чини ми се нико 11и;е могао радосније да 
дочека   cuoje   ослобоЏпл   од   500-годиш1вег роп- 
сгванегоми, Јужиосрбијаици, ниги je неко видније и 
нжреније у свима прилнкама   изражавао своју бла- 
годарност   својим   ослободиоцима - браћи Шумадин- 
цима  него ми, ипак,  требало je да прође прилично 
време од нашег ослобођења na да се многе предра- 
суде o приликама у Јужпој Србији потпуно развеју 
и многа рђава и погрешна мишлЈењао многим сгва- 
рим! и питањима пот.чуно расветле н покажу у npa- 
вој својој светлости. Да овако буде признајем да су 
мпого допринеле и партијске   теревепке које смо у 
свима својим облицима т. ј. са свима добрим и рђа- 
вим странама примили од   својих ослободиоца, који 
су нам и у овом поглеау били прави и једини учи- 
тељи, a којп   су код нас   дошли са непречишћепим 
старим партнјским рачунима, na су ne бирајући сред- 
ства позивзли   народ у иидат   да победе своје про- 
тивпике. A и лруго што je ono добро и незамењиво 
чановништво које je дошло после првог ослобођења 
1912 годнне било  много проређено   после светског 
рата, те смо нажалост после 1918 године имали сва- 
којгког чиповништва. Под оваквим околностима nap- 
тијски односи пре 6 јануара давали су најпогодпији 
терен и матсријал да се   врто чесго и пајисправнији 
људи депупцирају, na се чак и нзјнационалпији л.уди 
потискују  са извесних места и положаја само ако се 
осуде да не тапкају   онако   како се желело од из- 
веспих, можда и добронамерних, али потпуно за та- 
Momibe прилнке незгодних  фактора, или ако je њи- 
хов положај   постао у друшгву   мета и циљ   неког 
несавесног патриоте. 

За неке жупапе у Скопској области, — дакле 
у једпој од најнационалних области довољно je 
било да неки песавесни човек дође к љима и да 
из чисто пагријских и личних разлога каже иеку 
реч противу чекога кога жели да потисне са изве- 
сног положаја, na да се одмах предузму најневеро- 
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ватније мере које су највише нашкодиле баш onoj 
ствари којој се тежило и желело да помогне. Иећу 
да кажем да су ово свесно чинили јер верујем да 
су чинили из великог непознаваа.а ствари, прилика 
и људи, али je главно да су чниили и да je то на- 
нело огромне штеге баш општој ств-фи којој су же- 
лели да служе. 

Погрешиим II>IIXOBIIM извештајима подлегле су 
извесне Владе у пред б-јануарском режиму те je у 
то време настало неко иаопако и за правии истин- 
ски патриотски свет, којн je прилике боље разу 
мевао, иесхватљиво удаљавање јужносрбијанскеомла 
дине са oaor малог и незнатног броја чиновннчких 
службеничких места којн су они на Југу заузели 
премештајући их у друге крајеве државе само не 
као друге чниовнике, јер би ово бнло разумлЈчио, 
већ под нарочнгим жигом који je нанео највећи бол 
у грађанству, на нарочито одушевљеним омладипским 
круговима. 

Указива11>е на погрешиост ове полигике од 
нас посланика у то време ne само да je рђаво 
схваћено и тумачење Beli се често баш иарочито 
супротно раднто. 

ИзгледсЈло je онда да сваки жупан, сваки срески 
начелник и свакн жанд. каплар има своју посебну 
политику и свој сопствеии метод и начии спровођења 
државне националне политике и тешко ономе ко се 
таквој политици супротсгави, јер одмах све je, само 
не Србин и добар и исправан грађанин. 

Било   je времена,   господо народни посланици, 
када су се предузимале због извесних догађаја, ко 
ји су били од почегка до краја дело туђе политн- 
ке, a с којима народ Јужне Србије није имао ника- 
кв везе нити их je одобравао ни   желео, a најма1ве, 
да их je помагао. Такве мере од сгране извесних 
позваних и многих иепозваних факторз, који су на- 
ши непријатељи баш и желели   да се предузму, ка- 
ко ради утнска на становништво у Јуж. Србији тако 
и ради политике своје у ииостранству. 

За извесне мере које су предузимане да су 
наши спољви иепријателзи скуие nape да^и ne би 
их предузимали да je било мало више pa3yMeBaiba 
прилика и ствари, али на жалост то се чиннло и 
хвала Богу што je свему томе већ давно y4HibeH 
крај. 

И ако би све ове консгатације могао да пот- 
крепи многобројним и разноврсним примернма, не 
желим и нећу то да чииим већ hy само овде јавно 
pelin: „Било, непровратило се". 

Главно je да су се данас прилике у овоме по- 
гледу и ако ne сзсвим, ono у многоме на боље из- 
мениле. Многи погрешни појмови и убеђења o при- 
ликама и људима за навек су изгледа исчезли и то 
благодарећи највише 6-јануарском режпму. Велики 
потези 6-јапуарског режима нзшли су у Јуж. Србијн 

плодно место и до сада уродили задовољавајућим 
плодом, a желеги je да уроде најбољим плодом, 

За нзс na југу не посгоји више пигања држав- 
ноправног уређзја у нашој држави, јер сматрам да 
je то питање дефиннтивно уре1)2но Усгавом од 3 
сепгембра и верујем да се код нас пеће наћи нико, 
који би пошао за ма којом врсгом пункташа. 

Шгега je сшо, и то огромна штета, шту су 
нам економске прилике односно неприлике које су 
обухвагиле ц?о свет омелг пун полет у полигичком, 
пациопалиом поглецу и успориле брзо и потауно 
искоркгпкење велике и спасоносне југословенске 
идеје, у чнје дефпнитивпо осгвареше ми Јужносрби- 
јанци потпупо верујемо и видимо највећу гарантију за 
своју будућиост и величипу своје велике и моћне 
Југославије, бгз које нама Јужносрбијанцима нема 
cpehe, јер смо свесни   свога   географског   положаја. 

Рекох да су прокламоване идеје безкомаро- 
мисног иародног и државног јединства нашле код 
nac HI југу пајбоље тло. У толико пре што je сва- 
коме постало јасно да се племепске и верске борбе 
и званично основним Законом — Уставом оглатују 
као iiajaehe зло. 

Али, госполо пзродии посланицн, и иајбоље 
идеје у појединим временским и верским прилнкама 
ne могу имати жељеног успеха, ако су спроводнн- 
ци тих идеја или неспособпи да их на пракси ус- 
пешно спроводе, или пак немају стварне и истинске 
љубави према крају у ком им je та  улога додељена. 

Смат{ ам за особиту дужност да изјавим 
да смо ми na Југу у овом погледу, после 3 
октобра 1929 год. били добре cpehe. Наиме, одмах 
после доласка г. Жике Лазића за Bana Вгрдгфске 
банозипе осетили смо да je погођена права личносг 
за cnpcBoljeibe   нове и спасоносне политике. 

Његова мирна и благородна појава, његова 
истипска љубав не само према крају, већ и према 
људимз, његоз такт и дотле изврспо поз Јавање љу- 
ди на Југу, створили су убрзо сасвим другу атмо- 
сферу, парочито другу у бив. скопској области, која 
није била баш најсрећнија са својим жупапима. Г. Ла 
3nii умео je вешго, јер je имао жарку љубав у својој 
мисији, да увиди насушну-државпу пациопалну потре- 
бу, да поред извеспих истипских патриота, и многих 
naioBH „патриота", нађе и узме готово у свима ме- 
стима за сарадпике на државно-националпом пољу 
и људе садашњице, млађе људе, које je живот по- 
следње две деценије избацио на поиршину и да 
својим многсбројним државничким поступцика раз- 
бнје пеповерење, које се пре њега песпретно спро- 
воднло према извеспом делу rpalj7na. 

И благодаре11И овој политици, опредељеној ак- 
тима нашег витешког Краља од 6 јануара и 3 ок- 
тобра 1929 и 3 септембра 1931 г. онај велики ди- 
ван ocehaj, који ]е нашим ослобођењем 1912 год. 
односно 1918 год. био створеп код нашег грсђанина 
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на класичном пашем Југу, да више ннје роб и да 
je свој у својој рођеној држави, a који je ocehaj, 
нажалост, вештом акцијом својом и иеспретним ин- 
терпретирањем те акције од нзвесних позваних фак- 
тора претио једнз време да буде поколебам, данас 
je потпуно освежен и ојачан. 

Јужиоср.бијанци су поносни Југослсшени н пот- 
пуно свесни величине и моћи своје нелике домовине 
Југославије, и није никако оида чудо, што када сазнају 
из новина, да r. Мушанов, као претседник владе тра- 
жи своје мањине на нашем југословенском југу, тај 
њкхов захтев изазива смсх и чуђги.е- 

Данас у Јуж,   Србији изузев   неколнко   погра 
ничних места, влада савршеиа јгвна безбедиост, Ko- 
joj je, на првом месту,  допринела свест наших гра- 
1ј5на, да чува своју слободу и ред у својој сопстве- 
ној држави. 

Ми са жаљењем констатујемо да у свнма бано- 
Binia.via има no неколико учитељских школа, a у no 
иекима, као што je у Санској н Дравској, no 7—8, a у 
Hćiuoj бановини свега 1. 

Тражимо да се, где има сувише укипу, a да се 
у Јуж. Србији најмање да још једна. 

Макар, какав бно план Г. Министра просвете 
за реорганизацију универзигета, скопски факултет 
не гме се укидати већ на протнв требало би тамо 
преместити и Пољопрнвредни факултет, с обзиром 
na с шцијалне пољопривредне прилике, a што he зна- 
чити присуство академске омладиче из целе згмље 
у тамошњој средини, ne треба доказивати. 

C обзпром, што je процептуално у државној 
служби пајмање службеника из Јуж. Србије, и с об- 
зиром на данашње тешкоИе за прпјем у службу, с 
правом тражимо да се првепствено узимају у посту- 
пак молбе л-ладића из Јуж. Србије, јер тек сада при- 
стижу прве генерације са потребним квалификацијама. 
Државпу потребу за ово ne треба да доказује.мо. 

Сад ми допустите, господо, да кажем неколико 
речи и o потребама мога изборнога среза. Moj срез, 
господо, и ако je сиромашан, чак и пасивап, on није 
паучио да тражн од државе „окруљеко", као што 
то многи други крајеви чине. Наш je народ навикао 
да сам себп нађе средстава за живот. И отуда цео 
наш крај, цела обласг тотовска, ne само мој изборнн 
срез, иде na печалбу и сам себи зарађује. On од др- 
жаве и ne тражи пишта друго, него да на време до- 
бије путие исправе за иносгранство. Међутим, ви- 
дите, љему се и за такве ситпице често стварају те- 
lUKolie тако да je човеку заиста тешко да тако што 
може да разуме. Ha освову једпог веспретног изве- 
штаја једнога пачелника, пре 2 године и no донело 
je Министарство наређење, те се пису издавали па- 
соши читавих 5 месеци у моме крају. A шта то зна- 
чи за мој крај можете лако замислити кад вам кажем 
Да у моме крају има око 5.000 печалбара. Тако исто, 
господо, и ових  дана   некакав   neciperan  чиповннк 

Министарства унутрашљнх дела издао je једап рас- 
пис којн je паправио такву помету да у целој Вар- 
дарској бановини пи једап срески начелник није Mo- 
rao да изда пасош за читав месец дава. Господо, у 
округу тетовском народ je сам још пре 6 јанупра 
кулуком отпочео изграђиваае извесних путева као 
пут Тетово—Качаник и као пут Тетово —Призрен. 
Ме1)угим, господо, од стране државе није се изашло 
у сусрет никаквом поирћи да се ови путевн заврше. 
Кол Среза тетовског пут je потпупо завршеп, међу- 
тим даља ве;ш ка Качаиику није учињепа непансњом 
баповииског фактора око изградње путева. Ja молим 
претставннка Владе na овој овако крњој седпици 
скуишгинској, да се o овомо понеде рачуна и да се 
у овом погледу удовољи овој народпој потреби. 

Господо, још 1927 године били су потпуно и- 
зрађеаи планови зз жељезницу Скопље—Госгивар. Ta 
je жељезница од врло великог економског, a наро- 
чито стратегијског знзчаја. Ti жељезница чак била 
je издата n na лицитацији предузимачу и овај je по- 
ложио кауцију од 1 и no милијона динара, na je 
после годину дана морао тражитч да му се кауциЈа 
врати; јер наређеље за израду озе жељезннце није 
стигло. Пошто je ова жељезница од првокласног 
значаја и као таква ушла у први ред sa изградњу, ja 
молим да се o овој жељезнкци поведе рачуна и да 
се изда паређење да се што пре отпочпе са њеном 
изградњсм. 

Али, господо   пародпи послапици, парод Јужне 
Србије свестап   je   сноје   заосталости   услед   свога 
дугогодишљег тешког робовап>а, нарочито своје за- 
осталости   у   просветном   и   екопомско-привредном 
погледу и као такав упире сноје погледе у државпу 
заједшшу и тражи да му   се омогућн   да   бар при- 
ближпо постигпе   изједначеп.е   са   другим   сретпчм 
покрајина^а   inme државе.   Признајем и подилачим 
да je од пашег ослобо1Јеп.а у овом   погледу   доста 
учпњепо, али ипак то   je све мало да може   да за- 
довољи потребу државне мпслп у овом заиста врло 
важном делу паше државе  и   да сне   то буде  до- 
вољно за народне потребе овога краја. Јужпосрбп- 
јанци које п^ко хоће да   код   пеобпвештепих   прет- 
стави MaibHHOM, a пајвећим одушевљењем тражилп 
су oTiiapaibe   освовних   школа у свим   и   пајмањим 
местима и подигли су последњих  годипа заиста ве- 
лики број   дивпих   школских   зграда.   Са   пајвећим 
жалећем примили   су   укидање извесних   гимпазија 
које je извршепо у   целој држави,   a   које   пикако 
пије  смело   да   буде   примењено   na   ове   крајеве. 
Отуда свакодневне молбе na   и депутације у снојој 
престоници да траже отварап.е   гимпазија   и   заиста 
господо, прави je националпи   грех ne дати сваком 
већем месту у Јужпој Србији бар  четвороразредну 
гимназију. Код nac je,   господо,   односно   шумскпх 
питаља од 1913 тодипе прани хаос. Једпом пеобпч- 
пом уредбом оглашене су све приватне, све општиц- 
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ске и уопште све шуме KSO државне. Дакле, иај- 
обичнија шумица до села сматрала се cne до данас, 
бар онде где нису прошле комисије, као државне. 
У моме крају има још неограничених држанних 
шууа и због тих шума народ ne може да корнсти 
ни своје сопствене шуме. Сазнао сам да je Г. Ми- 
нистар примио једач амандман, и да he се одредити 
комисије, да се ограниче извеспе иЈуме, да би се- 
ЛзЗцн могли кориспгн своје шуме, na молим Г. 
Министра да ово ne остаие на речи, него да се 
изведе у дело, јер je до сгда то бнпо редовпо само 
обећавапо. {Министар шуиа u рудиика Павао 
Матица: Биће 20 комисија одређено за разграни- 
чаваље.) 

Господин Министар финаисија до сада je имао 
прилике да чује жалбе, управо да чује читапу кук- 
њпву нас Јужносрбијан.тца o откупу дупана. Ово 
питање мислим да je и пацноиалпо и државно пи- 
таље у Јужпој Србији, a ове године оно je толико 
свет погодило, да je то заисга једма страшна ствар. 
Дуван je недовољном проценом, коју су вршнли 
нижи органи као процешшии, откупљиван je у б с- 
цеи.е. Иије ннмало био редак случај да сте видели 
људе, када су сазнали да му просечна цена iberO' 
вог дувана ие нзноси више од 2—3 динара, a ретко 
3i кога 6—7 динара, — како одлазе кући са сузннм 
очима и очајни. Сви наши захтеви и све нашежалбе 
н^су нзишле на добар пријем код г. Министра фи- 

Hr нсија. Сигурно су зато разлози што нема пара. 
јер верујем да je н Г. Министар финансија убеђен, 
нако неће можда то да каже, да je откуп дувана 
вршен код нас врло неправедно. 

Због слабог додељивања кредита од стране 
државннх новчаинх установа Јужној Србији, такође 
je приметно незадовољстао. Стога ja поново апелу- 
јем na Г. Мипнсгра финзиснја да обрати нарочиту 
пажњу и препоручи правичпију поделу креднга на 
поједипе крајеве. 

Завршавајући свој говор, морам још једном да 
иагласим и подвучем, да je Јужна Србија важан део 
кичме данашње Југослзвије и стожер оне будуће 
Југославије од Јадрана до Црнога мора и да je 
с тога света дужност сваке патриотске југословен- 
ске владе, да на делу покаже своју добру вољу, да 
се ова пзша покрајипа ојача за данашњу своју улогу 
и спреми за будућу своју улогу. Верујем у разу- 
мевање ових наших потреба од стране Краљевск; 
владе и вођства наше странке и стога ћу гласати 
за буџет, (Бураи аплауз.) 

ПошпреШседник Др. Авдо Хасанбеговић: 
Госаодо народни посланиц, са вашим прчстанкои ja 
liy данашњу седницу закључити, a идућу заказујем 
за данас у 8 и no чзсова са продужењем истог 
дпевног реда. 

(Седница je закључена у 4 и 45 часова.) 


