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Pretsednlk dr. Košta Kumanudi: Ova će se in- 
terpelacija dostaviti g. Ministru poljoprivrede. — Pre- 
lazimo na dnevni red: Nastavak pretresa izveštaja Fi- 
nansijskog odbora o predlogu budžeta državnih rashoda 
i prihoda sa predlogom Finansijskog zakona za bu- 
džetsku 1933/34 godinu. Ima reč g. Šega. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanici, kao na- 
rodni poslanik grada Zagreba smatram se pozvanim, 
da u ovom visokom Domu istupam u prvom redu u 
interesu moga rodnoga grada, tog kulturnog, privrednog 
i političkog središta Hrvata, a onda u interesu čitavog 
gradskog staleža naše države uopšte. 

Gospodo, grad Zagreb je druga prestonica naše 
države, on je brojem po svom stanovništvu gotovo je- 
dnak Beogradu, jer morate znati da je teritorij grada 
Zagreba veoma malen, manji na primer od Varaždina i 
da nekoji dijelovi grada kao na primer Kustošija, Čer- 
nomerec i okolišna sela Gračani, Šestine u neposrednoj 
blizini grada ne spadaju pod grad nego su dijelovi 
svojih općina. 

S ovim okolišnim dijelovima grad Zagreb broji 
oko četvrt milijuna stanovnika, a taj broj raste sve više 
uzprkos krize. 

Gospodo, obzirom na važan položaj grada Za- 
greba u našem narodnom sklopu uopšte, s obzirom na 
ulogu, koju on igra i koju će uvijek igrati u našem 
narodnom i državnom životu, obzirom na njegovu sjajnu 
prošlost i obzirom na broj njegova stanovništva, ja, 
gospodo, tražim da se gradu Zagrebu u upravnom po- 
gledu dade značaj i položaj posebne gradske samo- 
uprave i autonomije te da postane opet Kraljevski slo- 
bodni grad Zagreb. 

Gospodo, mislim da ćete se svi saglasiti sa mnom 
da Zagreb ima puno pravo da zadobije taj položaj. 

Gospodo, problem nutarnjeg uredjenja naše države 
nije još riješen podjelom države na banovine i ako tu 
podjelu smatram u principu dobrom. Važnije je, da se 
ovim banovinama daju oni atributi, koji odgovaraju 
potrebama praktičnog života i zahtjevima naroda, ko- 
jima treba da ove banovine služe. Jer u tom leži sva 
težina problema: Banovine i njihove kompetencije treba 
da se prilagode potrebama i pozitivnim željama naroda 
a ne smije se ići protivnim putem i svu energiju utro- 
šiti u uzaludan posao, da se narod prilagodi banovi- 
nama, tobože   u   interesu države i narodnog jedinstva. 

Baš to da se uvjek država, sav njezin autoritet 
kao i narodno jedinstvo stavljalo u službu jednog po- 
griješnog rada oko kalupljenja naroda na kalup nekih 
teorijskih banovina, baš ova kriva nutarnja politika do- 
vela je skoro i državu   i   narodno  jedinstvo u pitanje. 

To se najbolje pokazalo na tako zvanom hrvat- 
skom pitanju. 

Gospodo, ovo pitanje je postojalo, jer se nije 
htjelo uvidjeti da ono što Hrvati traže nije protivno ni 
državnim ni našim jugoslovenskim narodnim interesima, 
i samo jer se to nije htjelo uvidjeti,   gurnuta  je  naša 

politika na krivi put i dovela do toga da svi mogući 
politikani i politički avanturisti iskoriste Hrvate za svoje 
ciljeve. 

Uvjeren sam, da smo mi svi i Kraljevska vlada i 
cijeli narod na čistu, da se u ovoj državi ne može više 
vladati centralizmom. Svi pokušaji centralizma razbili 
su se i razbiti će se uvijek i u buduće u oštrom ot- 
poru cijelog naroda, a napose nas Hrvata. Zato mora- 
mo jedanput za uvijek   prestati sa takovim pokušajima. 

Što traže Hrvati, što traži narod Hrvatske odno- 
sno sada Savske banovine? Ne traže ništa drugo nego 
da se pošteno i muževno provede ono, što je narodu 
uvijek obećavano i što je baš prošlog ljeta i sam pret- 
sednlk Vlade G. dr. Srškić u svome velikom progra- 
matskom govoru pred našim Klubom prikazao kao pro- 
gram Kraljevske vlade. 

Gospodo, međutim, ne smije se uvijek ostati na 
riječima već treba pristupiti i djelima, odlučno i neu- 
strašivo, i već jednom odbaciti krivi fantom da će se 
proširenjem autonomija banovina dirati u temelje naše 
velike Jugoslavije i našega narodnog jedinstva. Kakova 
opasnost može da nastane za državu, za narodno 
jedinstvo, ako će u Gradu Zagrebu Hrvati i Srbi zajed- 
nički riješavati o tom, kako će živjeti na onom po- 
dručju na kome žive, razume se uvijek u okviru zako- 
na naše države. 

Gospodo, zar se mora svako pitanje pučkoga uči- 
telja ili drugih službenika riješavati u Beogradu? Zar 
narod u Savskoj banovini ne može sam upravljati svo- 
jom privrednom politikom u okviru zajedničkiii zakona? 
Zar doista mora banovina biti samo neka veća kotarska 
oblast ili policijska ekspozitura, koja ne može ništa ri- 
ješavati i o svemu ovisiti o raznim načelnicima i dru- 
gim referentima u pojedinim Ministarstvima, koji nema- 
ju ni stvarnoga poznavanja prilika a često niti dobre 
volje da razumiju naše prilike? 

Gospodo, Ban i njegova banovina treba da budu 
opet ona ustanova, koja je bila po svojem autoritetu i 
apsolutno je potrebno da se proširenjem kompetencija 
banovina i izgradnjom banovinskih samouprava opet 
uspostavi stari autoritet banske vlasti u interesu autori- 
teta države i narodne celine. 

Gospodo, duboko sam uveren da će se izvršenjem 
onih obećanja, koja je g. pretsednik dr. Srškić učinio i 
koja su predvidena u našem Ustavu, najbolje suzbiti sva 
ona kiša raznih pamfleta i brošura, koje se šire u 
našem narodu, koji strastveno ljubi ovu našu Kraljevinu 
Jugoslaviju i u njoj svoju Hrvatsku; i ništa drugo ne 
želi nego da u svojoj Hrvatskoj, u svojoj Savskoj ba- 
novini imade ostvarenu malu Jugoslaviju unutar velike 
naše Jugoslavije. 

U svakom našem radu neka nam bude vrhovno 
načelo: Milost Božja i volja narodna, a putokaz u tom 
radu nam je postavio uzvišeni naš Vladar Svojim ge- 
stom: Jedinstvo naroda i cjelina djžave najveći je 
zakon za svakoga. 
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Gospodo, grad Zagreb danas teško strada od kri- 
ze. Naročito ga je teško pogodila kriza novčanih zavoda. 
U Zagrebu je bila razvijena štednja u tako velikim raz- 
merama kako u mnogim delovima naše države nisu 
poznati. Zagrebčani sami su držali u svojim bankama 
preko 2 milijarde dinara. Kriza banaka umrtvila je sav 
taj novac i danas na svim područjima privredne delat- 
nosti vlada potpuno mrtvilo. 

Gospodo, pitam kako je moglo doći do toga da 
se kriza tako zaoštrila? Kad postavljam to pitanje 
nije mi do toga da optužujem već da se utvrde uzroci da 
bi se vremenom mogao naći način kako da se tome 
stanju nade leka. 

Da se kod nas nije 1931 godine lakoumno dopu- 
stio uvoz dolarskih obveznica u zemlji, koja nas stoji 
bar 800 miliona dinara plaćenih u zlatu i dolarima, da 
se nije isto tako lakoumno uvela slobodna trgovina de- 
vizama i zadržala još onda kad je već bilo jasno da 
nas ona mora dovesti u najveće neprilike, nikad se 
Narodna banka ne bi našla u nemogućnosti da u pravi 
čas pomogne bankama. 

Gospodo, no i ovako da je bilo više shvatanja, 
trebalo je bez obzira na pokriće svim srestvima podu- 
prijeti zagrebačke novčane zavode u septembru 1931 
godine, i omogućiti im da zadrže otvorene svoje bla- 
gajne. 

Tako je gospodo radila i Cehoslovačka, koja je u 
isto vreme pomogla svoje velike banke sa jednom 
milijardom čeških kruna, dok je naša Narodna banka 
u isto vreme smanjila kredite našim bankama za 10%. 
Današnja zaoštrenost krize novčanih zavoda je logična 
posledica toga što se godine 1931 nije dosta brzo po- 
duprlo novčane zavode. 

Gospodo, kriza novčanih zavoda može se samo 
tako rešiti da im se omogući da opet otvore svoje 
blugajne, jer ovo što se sada radi sa paragrafima 5 i 
6, nije ništa drugo nego postepena likvidacija našeg 
novčarstva, koja neće minuti — pazite gospodo — ni 
jednu našu novčanu instituciju ni u jednom kraju naše 
zemlje. Jer kad kriza u Engleskoj stvara kod nas run 
na banke, onda kriza u Zagrebu uništava čitavo naše 
novčarstvo gde god se ono nalazilo. 

Gospodo, danas u našoj državi od privatnih ba- 
naka rade stvarno samo još strani novčani zavodi sa 
talijanskim, mađarskim i austrijskim kapitalom. 

Nikada mi u zadnjih 50 godina nismo bili tako 
ovisno o stranom kapitalu kao danas kada smo u svojoj 
slobodnoj i velikoj državi. 

Krivnja tu leži i na Narodnoj banci, jer poslova- 
nje naše Narodne banke, kao državne banke, ne sme 
biti samo u korist i prosperitet njenih dioničara, već u 
prvom redu mora se trsiti da regulira novčani promet 
u zemlji. 

Evo kamatnih stopa ostalih državnih banaka pre- 
ma našoj Narodnoj kanci: 

Cirih 2% 
London 2% 
Njujork 2,5% 
Amsterdam    2,5% 
Pariš 2,5% 
Brisel 3,5% 
Kopenhagen 3,5% 
Prag 3,5% 
Stokholm      3,5% 
Rim 4% 
Berlim 4% 
Oslo 4% 
Budimpešta   4,5% 
Varšava 6% 
Beč 6% 
Madrid 6o/0 

Lisabon 6,5% 
Bukurešt        7% 
Beograd        7,5% 
Sofija 87o 
Atina 9% 

Kako se vidi, naša Narodna Banka stoji na 19 
mestu a iza nas je samo Sofija sa 8 i Atina sa 9%. 
Narodna banka neka snizi kamatnjak i time će olakšati 
kretanje novca u zemlji. 

Gospodo, 
Na mjesto § 5 i 6 Zakona o zaštiti zemljoradni- 

ka treba pristupiti ozbiljnijoj sanaciji naših novčanih 
zavoda, Treba bez obzirno očistiti sve i otpisati sve 
neutjerive tražbine i propale glavnice. Treba dati nov- 
čana srestva za ponovno povišenje dioničkih   glavnica. 

Gospodo, 
Konačno treba — pretpostavljam sredjenje unu- 

tarnjih političkih prilika, mislim provesti u život toliko 
puta obećanu decentralizaciju. Treba za preostale dobre 
dugoročne plasmane kao što su hipotekami i komunal- 
ni zajmovi, naći pomoću državnih novčanih ustanova 
te uz državnu i samoupravnu garanciju u inostranstvu 
žalosne kredite. 

Gospodo, 
Samo sa ovakvom svestranom akcijom može se 

opet dati života našem novčarstvu, koje je u današnjem 
poretku jednaKo potrebno kao što su potrebni i pu- 
tevi i železnice i brodovi. Neka nitko ne misli da bez 
ozdravljenja našega novčarstva, a naročito zagrebačkog 
može biti normalnog privrednog razvitka i napretka u 
našoj državi Ono što se propustilo učiniti godine 1931 
morati će se učiniti ipak prije ili kasnije, samo uz date 
veće žrtve i nakon što smo u našem ekonomskom raz- 
vitku bačeni za decenije natrag. 

Uslijed ove nepamćene krize vlada u privrednom 
životu grada Z?greba potpuna stagnacija. Nju ne ose- 
ćaju samo građani grada Zagreba, nego jednako teško 
naše selo, jer su hiljade radnika po tvornicama i na- 
šim šumama ostali bez posla. 
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Gospodo, 
Poreski tereti koje stanovništvo grada Zagreba 

mori ne mogu se uz takove prilike izdržati, a još 
manje se može pomišljati na bilo kakovo povišenje po- 
reza. 

Ova godina će biti još teža,   jer   će   uslijed   po- 
manjkanja novca gotovo   posve   prestati   privatna   gra- 
đevna delatnost, koja je do   sada   bila   najveće   vrelo 
prihoda zagrebačke privrede. 

Gospodo, 
Apelujem na g. g. Ministra finansija i trgovine da 

uvaže ovo moje raslaganje, da porade na tome, da iza- 
đemo iz ove tako teške situacije, u keju smo zapali 
više vlastitom krivnjom nego uslijed općeg privrednog 
položaja u svijetu. Da je bilo više pameti i dobre volje 
mi smo mogli ostati oaza u velikoj pustoši svijetske 
privredne krize. 

Gospodo! 
Naročito tražim, u ime svojih V+ miliona građana 

grada Zagreba da se više ne opterećuje nikakvim no- 
vim dažbinama i izjavljujem, ds ću glasati protiv sva- 
koga predloga koji bi išao zi novini poreskim tereće- 
njem građanskih slojeva. Izjavljujem da ću u načelu 
glasati za proračun. — (Odobravanjt). 

Pretsednlk Dr. Košta Kumanudi: Reč ima na- 
rodni poslanik g. Ante Kovač. 

Ante Kovač: Gospodo narodni poslanici, ja ne 
znr.m z3Šlo se kod nas, iako živimo u danima još pra- 
vo nedovršene jugoslovenske nacionalne revolucije, uo- 
bičajilo beganje od diskusije o nekim problemima, koji 
baš duboko zadiru u jugoslovenski državni i narodni 
život. Ja ne razumijem, zašto se na primer u ovom 
Domu zabašuruje i odlaže diskusija o jednom veoma 
krupnem problemu kao što je odnos države prema crk- 
vama. Specijalno se izbegava otvoreno raspravljanje o 
odnosu rimokatoličke crkve prema našoj državi povodom 
nedavnog pamfleta rimokatoličkog episkopata Jugosla- 
vije protiv jugoslovenskog sokolstva. 

Ja sam u tom pravcu bio uputio jedno pitanje 
Ministru za fizičko vaspitanje naroda g. Dru. Hanžeku 
još 17 februara o. g- Potpisali su to pitanje samnom i 
narodni poslanici Petar Lulić, Viktor Fizir, Matija M ce- 
ković, Stjepan Šiftar i dr. Julijan Rorbaher. Mi na to 
pitanje nismo do danas dobili nikakva odgovora, i ako 
se Kraljevskoj vladi tim pitanjem bila mdala divna pri- 
lika, da precizira jedan svoj stav prema delikatnom pro- 
blemu u vr'o delikatno vreme, pa da se proslavi jasnom 
linijom u doba tolikih drugih nejjsnoća i oklevanja. 
Nisu dobili odgovora na svoja slična pitanja ni na- 
rodni poslanici dr. Milan Metikoš ni dr. Ljudevit Auer. 
Neko hoće da bude papskiji od pape i — ćuti. 

U načelnoj budžetskoj diskusiji ima mesta tretiranju 
i ovakvih temata. 1 naši poslanički drugovi sveštenici 
rimokatolički i pravoslavni mogli su dati o tome svoja 
mišljenja, a ne pustiti da o sveštenidma i crkvi onako 
nepovezano,   konfuzno i gotovo   karikirano   govori  g. 

Pavlič, čas braneći biskupe, čas pričajući priče o Bazi- 
liju i o non posumus", da na kraju svi skupa ne znamo, 
šta on zapravo hoće i koga to brani. 

Gospodo narodni poslanici, neka onda bude doz- 
voljeno i nama laicima da o tome nešto prozborimo, 
jer i mi smo vernici, čak i dobri hrišćanski vernici, a 
o našoj se koži i radi. 

Rimokatolička crkva, čiji sam i ja vernik, mnogo 
je puta definisala gledište o svome odnosu prema državi, 
naročito u pitanju vaspitanja omladine. Imamo to gle- 
dište izradjeno u papinskim enciklikema: „Sankta dei 
clvitas" od 3 deetmbra 1880, „Diuturnum ilud' od 29 
juna 1881, „Imortale Dei mizerentis opus" od 1 novem- 
bra 1885, „Libertas prestantisimum" od 20 juna 1888, 
„Divina providencija" od 10 januara 1890; U apostol- 
skom pismu od 20 juna 1894 „Preklara gratulacionis", 
u enciklici „Satis kognitum" cd 29 juna 1896 i konačno 
u najnovijoj enciklici Pape Pija XI o kršćanskom uz- 
goju mladeži od 31 decembra  1929 godine. 

Da vas ne zamaram predugim citatima, jj ću se 
ovde poslužiti S3žetim prikazom tih papskih naziranja, 
onako kako je to odlično izneo biv. Ministar i senator, 
sada univ. profesor n Zagrebu g. Dr. Marko Kostren- 
čič u .Novoj Evropi", knjiga VII g. 1923 strana 250 
i dalje : 

»Čovjek treba, po prirednom zakonu, da živi u 
gradjanskom društvu. Svako društvo trtba da ima na 
čelu autoritet koji je kao i samo društvo, prirodnog 
porijekla, dakle od Boga samoga prema Sv. Pismu: 
„Svaka je vlast od Boga". Upravitelji državnog ustroj- 
stva ne smiju zaboraviti na najvišeg upravitelja ovoga 
svijeta. Svako gradjansko društvo treba da služi Bogu, 
te se jednako kao i država nema ponijeti kao da Boga 
nema. Država treba da brani i čuva vjeru, koja spaja 
čovjeka s Bogom. Koja je to vjera, to se može Iako 
uvidjeti..— Hristos je osnovao na zemlji društvo — 
Crkvu, koja se po svrsi i po sredstvima razlikuje kao 
nadprirodno društvo od gradjanskog društva. Svrha je 
CrKve uzvišena, pa je zato i njezina vlast osobita, i 
ona ne može ni u čem niža od svjetske vlasti, ili čak 
ovoj podložna. 

Bog je, dakle, upravu ljudskog društva razdijelio 
medju dvije vlasti: Duhovnu i svjetovnu, od kojih je 
jedna postavljena na Božjim a druga na ljudskim po- 
slovima. Svaka od njih je na svome polju najviša, svaka 
ima svoje odredjene granice u kojima se može kretati 
i koje imaju od prirode odredjenu svrhu. Ali budući da 
obe vlasti zapovijedaju istim ljudima, a lako se može 
dogoditi da ista stvar više puta s raznog gledišta do- 
lazi pred oba sudišta, to medju ovim vlastima mora 
postojati sloga i veza, koja se opravdano prispodobljava 
vezi izmedju duše i tijela. Što god je, dakle, sveto u 
ljudskim stvarima i odnošajima, što god spada na spas 
duše i na bogoštovlje sve to spada pod sud i vlast 
Crkve, ostalo pak, što spada po prirodi medju stvari 
gradjanske i političke, ima se podložiti državnom auto- 
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ritetu, prema Hristovoj nauci : „Davati caru carevo a 
Bogu božije". A ako takova sklada izmedju obe te 
vlasti ne bi bilo, to se onda sporazumevaju vladari 
državni i Pape rimski, te u ovakvim zgodama daje 
Crkva očite dokaze svoje materinske ljubavi, obzirno 
popuštajući gde se samo može. No uza sve to može 
se ipak desiti, da od svojih gradjana država zahtijeva 
jedno, a vjera od svojih vjernika traži protivno tome; 
to se dešava onda kad državna vlast svetu Crkvu ili 
prezire, ili je želi sebe podložiti. Onda nastaje borba, 
jer dvojaka vlast zapovijeda, pa to nije moguće obje 
poslušati, jer nalažu protivno. U tom je slučaju zločin- 
stvo odstupiti od poslušnosti Bogu zato da se zadovolji 
ljudima. Ne valja prekršiti zakona Hristova da bi se 
poslušale državne vlasti: „Prije treba slušati Boga nego 
li ljude". Ako dakle državni zakoni očito odstupaju od 
božanskog prava, ako nanose nepravdu Crkvi ili vrije- 
djaju samoga Hrista u njegovu nasledniku Rimskom 
Papi, ili ako vladari u opće rade protivu volje Božije 
prelazeći tako granice svoje vlasti, tada je dužnost odu- 
prijeti se državnim zakonima, a poslušati ih je zločin. — 
Papi najvišem učitelju Crkve treba da su poslušni i 
podložni svi kao Bogu. Papa odlučuje o tome šta se 
slaže a šta protu slovi nauci hrišćanskoj, on odlučuje 
šta je pošteno a šta sramotno, on odlučuje šta treba 
činiti a čega se valja kloniti, da bi se postigao spas 
vječni. Papa imade prvenstvo nad cijelim svetom, nje- 
govaje vlast najviša i sasvim neodvisna, jer nema vlasti 
veće od sebe. — U ovakvim granicama i pod ovim 
predpostavkama. Crkva je katolička vrlo susretljiva prema 
državnoj vlasti, i spremna da je izdašno podupire, na- 
lažuči podanicima poslušnost prema državnoj vlasti, jer 
i ova od Boga". 

Gospodo narodni poslanici, tako tumače pape 
crkvu i državu. Sadašnji papa Pije XI. čiju encikliku 
Dr. Kostrcnčič tada nije mogao još čitati, posebno je 
obradio pitanje vaspitanja omladine, a to jeza nas najzani- 
mljivije jer se radi o konkretnom slučaju kod nas: o 
sokolskom vaspitanju   omladine. 

Papa Pije XI polazi sa tačke gledišta, da ne može 
biti odgoja (ja ću se služiti rečju „odgoj", jer imam tu 
encikliku u hrvatskom prevodu) primerenijeg i savrše- 
nijeg od hrišćanskog odgoja". A taj „odgoj" pripada 
„crkvi, obitelji i državi". Odmah vidite red: prvo crkva 
drugo obitelj, — a na trećem i poslednjem mestu 
država! Papa kaže i zašto je tome tako. Veli: 

„U prvom redu, na najodličniji način, pripada 
odgoj Crkvi i to sa dva razloga svrhu naravnoga reda, 
koje je sam Bog podelio isključivo samo njoj i koji 
stoga, na svaki način, nadvisuje svaki drugi naslov 
naravnog reda". 

„U vlastitom predmetu njezine odgojne misije, 
t. j, u vjeri i uređivanju ćudoređa, sam je Bog učinio 
crkvu dionicom božanskog učiteljstva i božanskom 
dobrotom prostom od zablude: ona je dakle vrhovna 
i   najpouzdanija   učiteljica   ljudi;   u   nju  je ucijepljeno 

neosporivo pravo na slobodu naučavanja". I nužnom 
doslednošću Crkva je nezavisna od bilo koje zemaljske 
vlasti, kao s obzirom na izvor, tako i s obzirom na 
izvršivanje svoje odgojne misije. I to ne samo u pi- 
tanju vlastitog predmeta nego i u pitunju nužnih i 
prikladnih sretstava da taj uzgoj provede. Stoga prema 
svim drugim znanostima i ljudskom naučavanju — 
kojeno je, promatrano u sebi, vlasništvo svih pojedi- 
dinaca i društava — Crkva ima neovisno pravo, da 
se s njim posluži; a u prvom redu, da ih prosuđuje 
koliko su korisne ili protivne kršćanskom odgoju. A 
to zato što Crkva, bilo kao savršeno društvo, imade 
neovisno pravo na srestva za postignuće svoga cilja, 
bilo što svako naučavanje, kao i svako ljudsko djelo- 
vanje, mora da bude u vezi s poslednjom svrhom 
ćoveka, te zato ne može da se otme propisima bo- 
žanskog zakona, kojeg je čuvarica, tumačiteljica i 
nepogrešiva učiteljica Crkva." 

Dalje Papa Pije XI kaže: 
»Crkva dakle punim pravom promiče književnost, 

znanost i umjetnost, u koliko su potrebne ili korisne 
za kršćanski odgoj i povrh toga za cijelo njezino djelo- 
vanje oko spašavanja duša. Zato može da osniva i 
uzdržava škole i vlastite zavode za svaku nauku i 
svaki kulturni stepen. Ni sam t. zv. fizički odgoj ne 
smije se smatrati tuđim njezinom majčinskom učite- 
Ijslvu i to baš zato, jer i on imade narav srttstva, 
koje može biti na korist ili štetu kršćanskog odgoja," 

„Crkva imade neotuđivo pravo i dužnost, koje 
joj se ne može oteli da nadzire sav odgoj svoje djece, 
vjernika, bilo u kojoj ustanovi, javnoj ili privatnoj; i 
to ne samo u pogledu vjerske pouke koja se ondje 
podaje, nego i u pogledu svake druge znanosti i odre- 
daba u koliko stoje u vezi s vjerom i moralom." 

Papa obrazlaže zatim da i obitelj ima starije i 
jače pravo od države u odgoju omladine i navodi o 
tome objašnjenja Pape Lava XIII, dodajući: »neka se 
ne smetne s uma, da uzgnojna dužnost oditelji ne 
obuhvata samo verski i ćudoredni uzgoj; nego podje- 
dnako tako fizički i građanski uzgoj, u prvom redu u 
koliko su oni u vezi sa verom i ćudoredom". 

Pod naslovom „Odgoj u nekoj meri pripada i 
državi", papa kaže u jednom odeljku: U pogledu 
odgoja dakle imade država prava, ili bolje reći dužnost 
da u svojim zakonima zaštićuju starije — gore opisano 
pravo obitelji na kršćanski uzgoj dece i dosledno joj 
je dužnost da poštuje vrhonaravno pravo Crkve na takav 
kršćanski odgoj." 

Sad dolazi u encikliki najinteresantniji pasus koji 
se tako oštro odrazuje i u poslanici naših biskupa, a 
taj glasi: .Osim toga država može zahtjevati, a s toga 
se također brinuti za to da svi državljani imaju potre- 
bito znanje, svojih državljanskih i narodnih dužnosti te 
određeni stupanj umne, ćudoredne i fizičke kulture, što 
je uzevši u obzir prilike naših vremena u istinu zahtjev 
pćega odobra. 
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Ipak je jasno da u svim ovim načinima promi- 
canje odgoja te javnog i privatnog proučavanja država 
mora poštivati prirođena prava crkve i obitelji na 
kršćanski odgoj, a tome je dužna izvršivati distributivnu 
pravednost. Zato je nepravedan i nedopušten svaki 
uzgojni ili školski monopol koji bi fizički ili mo- 
ralno silio obitelji na polazak državnih škola pro- 
tiv obveza kršćanske savijesti ili protiv opravdanog 
davanja prednosti drugima. To dakako ne isključuje 
da si država zbog valjane uprave javnih poslova i zbog 
unutarnje i vanjske obrane mira — stvari, koje su tako 
nužne za opće dobro i koje traže posebnu sposobnost 
i posebnu spremu — pridrži osnivanje i upravljanje, 
sličnih škola za nekoje svoje službe, napose za vojnič- 
ku, samo da imade brigu da se ne povrijede prava 
crkve i obitelji u onome, što spada na njih. Nije bes- 
korisno ovde napose ponoviti ovu opomenu. U naša se 
naime vremena, (kad se širi neki nacionalizam, koliko 
pretjerani i lažni, jednako toliko neprijatelj mira i na- 
pretka) običavaju prekoračiti pravedne granice u tome, 
što se na vojničku ureduje tako zvani fizički odgoj 
dečaka), a kadikad također i devojčica, premda je to 
protiv same naravi ljudskih stvari, koji k tome često 
puta na dan Gospodnji preko mjere zadire u ono vri- 
jeme, koja mora biti posvećeno vjerskim dužnostima i 
svetištu obiteljskoga života. 

U ostalom nećemo mi da pokudimo ono, što u 
tim metodama može biti dobra u duhu discipline i pra- 
ve srčanosti, nego samo kudimo svaki ekses, kakav je 
na primer duh silovitosti, koji se ne smije zamjeniti s 
duhom hrabrosti ni s plemenitim osjećajem vojničke 
vrline u odbrani Domovine i javnog poretka; a i ono 
uzveličanje atletizma, koji je za pravi fizički odgoj 
već u klasično pogansko doba značio degenercciju i 
rasulo. 

Gospodo narodni poslanici, Ovde je Papa ciljao 
na fašistički odgoj omladine. No to je bilo pre Late- 
ranskog sporazuma. Danas se Papa više ne buni u Ita- 
liji zbog prvenstvenog prava države u odgoju omladine. 
On se buni samo u drugim državama, odnosno bune 
se njegovi biskupi kao što je slučaj kod nas. I kad či- 
tate biskupsku poslanicu, vidite da su u njoj pojedini 
pasusi direktno i inspirisani iz Papine enciklike koju ci- 
tirasmo. Na primer kad kažu: „Mnogo je gore što SKJ 
da narod što jače odvrati od crkve, drži svoje sletove 
na nedelje i blagdane i to pre i posle podne, a to na 
način da članstvu ne dadu ni prigode ni vremena za 
izvršenje verskih dušnosti". 

U opšte naš rimokatolički episkopat uvek je od 
ujedinjenja ovamo podvlačio svoj stav prema vaspitanju 
omladine tačno po direktivama različitih ranijih pap- 
skih enciklika. 

Biskupi su nekoliko puta na svojim konferencija- 
ma ustajali protiv lajicizma u državnim školama, usta- 
jali u duhu papa Pija IX i Lava XIII. Nadbiskup zagre- 
bački dr. Ante Bauer napisao je 1 januara 1923 u bro- 

ju „Nove Evrope" članak „Katolička crkva i država". 
Tu se on buni protiv zapostavljanja katolika u državi 
S. H. S., protiv otimanja privatnog vlasništva katolič- 
kih redova i crkvenih opština, protiv zatvaranja redov- 
ničkih škola i njihovog pretvaranja u neutralne, protiv 
toga da veronauku predaju učitelji a ne sveštenici, u- 
opšte protiv tutorstva državnih organa kao recimo u 
stvari đačkih Marijinih kongregacija i t, d. 

U istom broju „Nove Evrope" piše „o katoličkoj cr- 
kvi u državi S. H. S. i pokojni knez-biskup ljubljanski 
Antun Jeglič. On oštrije od svih Papa i od dr. Bauera 
tumači stvar ovako: „Roditeljima pripada prirodno pra- 
vo da vaspitavaju svoju decu i to u onome verozakonu 
za koji drže da je istinit i spasonosan. Ako dakle. Mi- 
nistar, pa možda čak i sam Ustav naredi da pravo vas- 
pitanja ima ne otac ili majka nego država — koja ver- 
sku obuku zabacuje a vaspitanje dece upućuje u prav- 
cu protivkatoličkom, protivhrišćanskom ili čak protiver- 
skom, ovakva naredba ne može imati važnosti, jer vre- 
da prirodno pravo roditelja i to baš u onome što se 
tiče najvišeg cilja života i večnosti. Roditelji su u sa- 
vesti obavezani da u ovakve državne škole svoju decu 
ne šalju, ma bili kažnjeni i zatvoreni, jer Boga valja 
slušati više nego ljude, po uzoru naših predaka i jer je 
država u ovakvom slučaju svoju vlast zloupolrebila. Da 
istaknem dakle ovo još jednom: Čl. 16 našeg Ustava 
kaže da je obuka državna; ovaj se član protivi priro- 
dnom pravu obitelji i crkve te se zato nikad ne može 
dobiti   važnost   ma   ga   Parlamenat sto puta izglasao". 

„Držimo međutim da nije protivu države biskup, 
ili župnik ili učitelj koji se ne slaže sa svakim naređe- 
njem Ministra ili vlade uopšte, ili ih možda čak poku- 
di i protumači podanicima njihovu neopravdanost. Ova- 
kav postupak često je baš blagodat za državu koja bi 
morala i sama ići za tim da svoju nepravdu ili pogreš- 
ku popravi." 

„Nadzor nad obukom u veronauci pripada isklju- 
čivo crkvi. To je prirodno jer knjige za veronauku ne 
može tek odobravati i samu nastavu nadziravati Mini- 
star koji veronauke nikad nije proučavao ili koji čak 
veru mrzi ili je možda od vere otpao, ili koji sam nije 
katolik. To bi bilo absurdno. Zato je u tom pogledu 
vrlo nezgodno što nam Ustav (u čl. 16 alineja U) tvrdi 
da su pod državnim nadzorom sve ustanove za vespi- 
tavanje. 

A sada internirani dr. Ante Korošec, koji je tada 
bio narodni poslanik, izjasnio se najoštrije od svih u 
duhu spomenutih papskih enciklika. On je na primer u 
istom broju „Nove Evrope" optužio našu državu kao 
najgoru u postupanju prema katolicima. Krivo mu je 
što Orlovi nisu ni u školi ni u vojsci jednako pravni 
sa sličnim organizacijama drugih kulturnih nazora. Kri- 
vo mu je bilo čak i to što se u nacrtu konkordata tra- 
žilo da liturgijski jezik bude staroslovenski pa zaklju- 
čuje — čujte i divite se: 
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„Sve me to ubeđuje da sadašnja crkvena politika 
naših vlasti ne ide za tim da zbliži i sprijatelji obe hri- 
šćanske crkve   nego da oprezno   i   postepeno    pripre- 
ma i utire put pravoslavlju. Vlasti se ne osuđuju da o- 
tvoreno progone   katoličku crkvu, nego je   samo zapo. 
stavljaju i šikaniraju i svojim postupcima jasno obraću- 
ju pažnju   da bi   nam bolje bilo u pravoslavnoj jcrkvi, 
gde bismo uživali   svu njihovu  naklonost. U tome nas 
još više utvrđuje to što iza kulisa čujemo da treba ka- 
toličku crkvu u našoj državi dovesti  polako do kapitu- 
lacije preg pravoslavljem. Dakle, ne zbližavanje i ujedi- 
njenje   putem   sporazuma   između dve najveće crkve u 
državi, nego nameran, promišljen prelaz katolika u pra- 
voslavlje. U pravoslavnim krugovima niko ne misli na 
to pa ni   areligiozni elementi da bi mogla započeti ot- 
vorena   borba protiv organizovanih crkava; priz laju da 
pravoslavna crkva ne bi mogla kod nas izJržati kultur- 
nu borbu. Zato samiuveren da za izvesno vreme neće 
doći do otvorenog kulturnog boja; ali će se iz već na- 
vedenih razloga nastaviti zapostavljanje i šikaranje kato- 
ličke crkve u našoj državi. To je trenutačan odnos drža- 
vne vlasti prema katoličkoj crkvi u našoj državi. A ka- 
ko se drži katolička crkva u Kraljevini prema državnoj 
vlasti? Sa bolom u srcu moramo konslantovati da naši 
katolički crkveni krugovi nisu svesni kakvu svrhn ima- 
ju   podzemni   rovovi   koji se u poslednje vreme siste- 
matski kopaju pod njihovim nogama. Ubedeni su izgle- 
da, da su to samo obične teškoće koje su samo nešto 
veće nego što su bile u bivšoj Austro-Ugarskoj i koje 
se mogu uklonili   dužim   ili kraćim  intervencijama. Da 
su oni na krivom putu, o tome imamo   dosta   dokaza. 

Položaj   katoličke   crkve je svakako težak, jer je 
ona u odbrani   osamljena. Prema njoj se postupa dru- 
gojačije   nego   prema   brojno jačoj pravoslavnoj crkvi. 
Ali bez obzira   na to,  moraće ona, ako želi izbećl još 
većim neprilikama, tražiti otvoren razgovor sa državnom 
vlašću i moraće do poslednje tačke raščistiti međusobne 
odnose. 

Eto, u tome grmu leži zec. Treba do poslednje 
tačke raščistiti odnose između rimokatoličke crkve i 
države. Korošec je bio posle i pretsednik vlade i še- 
stojanuarski ministar i za čudo niko njega nije preveo 
u pravoslavlje, niti je on išta raščistio, nego samo 
zamutio, i zato i sedi danas u internaciji ne kao pred- 
stavnik crkve koja po njegovom treba da bude ,ek- 
lesija militans", nego kao skrahirani uskogrudi versko- 
plemenski  političar. 

Gospodo narodni poslanici: Svim ovim citatima 
ja sam samo hteo ukazati na kontinuitet u borbi rimo- 
katoličke crkve svagde pa i u Jugoslaviji za suprema- 
ciju nad državom u pitanju odgoja čovečjeg. I posla- 
nica naših episkopa u Zagrebu od 17 novembra 1932 
godine samo je produženje te stalne borbe. Kad je 
tako posmatrate, ona dobiva i jasniji smisao i ništa 
nas ne iznenađuje. Ona je proširena kopija poslanice 
krčkog biskupa Srebrnića protiv Sokola   iz   1930 g., a 

on je opet aplicirao jednostrano na svom terenu ideje 
enciklike Pape Pija XI od 31 decembra 1929 god., 
odnosno ideje i teze ranijih Papa. 

Sad se postavlja patanje: a kako mi Jugosloveni, 
patriote i čuvari našeg državnog i narodnog jedinstva 
gledamo na taj stav rimokatoličke crkve i specijalno 
episkopata iz Zagreba? Eto to smo mi hteli doznati od 
Kraljevske vlade i rado smo uputili ona pitanja. Vladin 
stav ne znamo, no mi, ja i moji prijatelji potpisnici, 
stojireo iskreno i otvoreno i kao rimokatolici i kao 
Hrvati-Jugosloveni na ovom stanovištu: 

Crkvu treba rastaviti od države i time definitivno 
resiti i toliko kombatovano pitanje vaspitanja omladine 
u školama. Odgoj omladine pripada apsolutno državi. 
Crkva treba da se ograniči isključivo na religiozni rad. 
Ona ireba da prestane sa težnjama da osvaja i sveto- 
vnu vlast. Katolička crkva u Jugoslaviji može da traži 
kompromis sa državnom vlašću (konkordat) i da iskre- 
nim jugoslovenskim državljanskim držanjem, suzbije i 
rasprši nepoverenje koje se češće javlja protiv nje baš 
zbog ovakvih poslanica i ataka na jugoslovenstvo sa 
tesnogrudnog verskog i plemenskog gledišta. Lojalnu 
saradnju crkve i države predviđaju i pape u svojim 
enciklikama. Pa kad bi celo] javnosti bilo, ne bi se ni 
morao postavljati zahtev za rastavom crkve od države. 
No svi bi tih sumnja nestalo rastavom crkve od dr- 
žave. Francuski zakon iz 1905 o toj raspravi usplahi- 
rio je i uzrujao katoličku crkvu ali država nije popu- 
stila. Klemanso i Brijan još su stvorili dodatak tome 
zakonu, kojim je sprovedena rasprava do kraja i do- 
kinute su sve privilegije crkve. I sada imate situaciju: 
vera je privatna stvar svakog pojedinca, sveštenici su 
obični građani, država nema sa crkvom i verskim or- 
ganizacijama nikakvog posla. To je bolje od ko:i 
kordata. 

Gospodo, ta je rastava provedena u Meksiku 
1873 g. i 1874, u Braziliji 1890, u Irskoj 1869 u 
Švajcarskoj 1907, u Japanu 1897. Mi na tome ne in- 
sistiramo kao na hitnom poslu, ali smatramo da će do 
toga doći i da zato treba spremati duhove, jer gospodo, 
iako smo mi za akciju oko zbliženja i ujedinjenja na- 
ših crkava, ipak ne verujemo da će se tu doći do po- 
zitivnih rezultata. Štrosmajerova lozinka „za jedinstvo 
crkava i slogu naroda" bila je nekada žestoko napa- 
dana od pravoslavnih episkopa kao težnja da pravo- 
slavni priznađu Papu i da se unijate. Još i danas 
mnogi pravoslavni tako misle o Šlrosmajeru i nikako 
ne mogu da ga „progutaju". Tipična je za takvo 
shvatanje poznata borbena knjiga pok. zadarskog vla- 
dike dr. Nikodima Milaša „Propaganda njezin postanak 
i današnja uredba" štampana u Beogradu 1889 g. 
Tako je on sumnjičio i napadao Štrosmajera! A šta li 
bi istom dobronamerni Milaš rekao o nadbiskupu Bau- 
eru, koji je daleko, daleko ispod Štrosmajera. 

Zato je teško verovati   da   ćemo   ikada   ujediniti 
naše <;rkve. Nemamo mi iskrenih vladika,   Štrosmajera 
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ni na jednoj ni na drugoj strani, a ako ih ima ti su u 
pozadini, slabi i nečujni. Ja ću citirati jedno lepo i 
plemenito i pošteno mišljenje o tome jedinstvu prote 
Milutina Jaksića, koji je u „Novoj Evropi' 1923 broj 1 
napisao ovo: 

„U novom položaju naših plemena jednog prema 
drugom, prirodno bi bilo da se i crkve naše približe, 
jer je žalosno, pa i nemoralno, da ostanemo pri praksi, 
ma kako ona stara bila, da se mrzimo zato, što se u 
nekim veroispovednim pitanjima razlikujemo. Mi smo 
već došli do tog, da nam se čini da ispunjavamo 
versku dužnost, ako jedan drugog mrzimo. Za tu sa- 
blazan krivci će kad tad odgovarati. 

Približenje naših veroispovesti bio bi postula i 
hrišćanske ljubavi i nacionalne svesti. Ne može se ni 
misliti, da se to približenje može iznuditi. To se s pra- 
voslavnim u bivšoj dvojnoj monarhiji kroz stotine go- 
dina pokušavalo ali bez uspeha. Da mogu naše crkve 
o tome rešavati, nužno je da imaju svoje samoodre- 
đenje. Ne može se doći do približenja, ako ma koje 
od njih rešenjem zavisi ne od volje naroda i klera 
nego od neke vrhovne vlasti koja se nalazi izvan 
naroda. 

Veliki i jaki narodi izvojevaju sebi i crkvenu sa- 
mostalnost u raznim oblicima, održavajući vezu s ma- 
terom crkvom ili kidajući. U istočnoj crkvi proglaša- 
vanje samostalnosti nije išlo tako teško kao u zapa- 
dnoj. No i zapadni narodi znali su sebi izvojevati cr- 
kvenu samostalnost. 

Sveopća crkvena monarhija je lepa zamisao, ali 
za zemlju nešto suviše idealno, a nema ničega goreg 
od izopačenja idealnog. Nema ljudi koji jednako vole 
tud narod u državi kao svoj, i koji večma vole nebe- 
sko carstvo nego zemaljsko. Kao što je za naše stare 
bila politika a ne dogmatika grčke crkve ono što ih je 
prisililo da traže autokefalnost, Uko je danas smetnja 
jedinstvu papska politika a ne dogmatika kao što će 
se za države pre stvoriti međunarodni sud, nego jedna 
svetska država, tako isto, mislimo, da je lakše izvod- 
ljivo jedinstvo crkve na saborima nego na monarhij- 
skom osnovu". 

Kako vidite, jedan gotovo neostvarljiv plan, kada 
se zna, kolika je snaga papinstva u rimokatoličkoj cr- 
kvi. A dok postoji papa, isključeno je jedinstvo naših 
crkava. Nikada pravoslavni episkopi neće pristati da 
priznadu papu, niti će katolički episkopi, bar u ova- 
kvoj kompoziji, u kakvoj su od ujedinjenja na ovamo, 
pristati da se odreknu pape. A takve prilike gotovo 
teraju na posao rastave crkve od države, da se lakše 
pod isključivim državnim nadzorom izvede duhovno je- 
dinstvo Jugoslovena, što nam je od najpreče potrebe. 
Ovako smo stalno smućeni i  podvojeni. 

To je naše općenito mišljenje o problemu odnosa 
crkve i države u Jugoslaviji. A sada mi dozvolite da 
odvojeno od toga, a opet u vezi s tim, pcdvrgnem 
kritici    samu    poslanicu   naših   biskupa i da   iskreno 

reknem šta mislim o njima kao građanima ove zemlje. 
Ja sam u svome pitanju na g. Ministra za fizičko va- 
spitanje naroda rekao ovo; (a to je cenzura   zabranila). 

„Svakome se Jugoslavenu nameće misao, da po- 
stoji neka dogovorna veza između nedavno objavljenih 
političkih opozicijskih „punktacija" i ove poslanice. 
Možda neki potpisnici ove poslanice nisu svesni poli- 
tičkog zamašaja svoga dela, no apsolutno postoji neko, 
koji je svesno forsirao objavljivajne poslanice baš u 
ovo vreme opozicijskih izjava. 

U vezi s tim karakteristična je taktika episkopa, 
da izjave i postupke starih jugoslovenskih Sokola iz 
doba, dok još nije bio ustanovljen savez Sokola Kra- 
ljevine Jugoslavije, prebacuju na sadašnje sokolske 
funkcionere, prešućujući da je većina hrvatskih sokola 
u tome savezu, te da se ta većina solidariše sa celo- 
kupnim današnjim radom sokolstva. Jugosokoli" (kra- 
tica izmišljena od zagrebačkih frankovaca), bili su uvek 
trn u oku separatistima zbog svoje čvrste nacionalne ju- 
goslovenske svesti. Hrvatske sokole kao tadanje nosi- 
sioce izdvojene hrvatske misli biskupi nisu nikada na- 
padali, iako je i hrvatskom sokolu Tiršova ideologija 
bila oanovom rada. Zato se i veruje da bi se episko- 
pat manje oborio na; Savez Sokola Kraljevine Jugosla- 
vije i da bi blaže vojevao za principe papine enciklike, 
da Soko nije izdigao visoko jugoslovensku misao. A 
baš prisustvo hrvatskih sokola u savezu Sokola Kra- 
ljevine Jugoslavije najrečitije demantuje tvrdnju episkopa 
o nepriznavanju poštenog hrvatskog (slovenskog) imena 
u sokolstvu. Od biskupa trezvenih i anatemisanih „Ju- 
gosokoli" mogu kratko i dostojanstveno, kada su već 
biskupi zaboravili na svoje dostojanstvo, — da u ma- 
loj parafrazi isporuče svojim članovima isto ono što 
sami biskupi citiraju u svojoj poslanici: „Blago vama 
kad vas pogrde i usprogone i uzgovore na vas sve 
zlo, lažući Vatikana radi. Veselite se i likujete, jer je 
vaša plaća velika u jugoslovenskoj budućnosti" (po Ma- 
teju 5. 11. 12.) 

Gospodo narodni poslanici. To je rečena jedna 
krupna tvrdnja: „.. . Lažući Vatikana radi". Možda je 
zbog ovog izraza „lažući" pasus od cenzure zabranjen. 
No ta se reč nije mogla izbeći, kada se parafrazirao. 
Neka zato izvine gospoda episkopi. Ja povlačim reč 
„lažući" i stavljam izraz „govoreći neistinu". Jer, go- 
spoda episkopi nisu govorili istinu. Čitava je njihova 
poslanica gde god nešto tvrde sagrađena na neistinitim 
premisama. Ja to tvrdim a g. Ministar za fizičko va- 
spitanje naroda ima zato verovatno i dokaze, jer je 
proveo istragu. Voleli bismo ih čuti da kompetentno 
pude ustvrden taj skandal izvrtanja činjenica od strane 
pastira božijih. Ja tvrdim a vama su fakta i poznata: 
l) Tiriš nije bio bezverac; 2) Jugoslovenski Soko ni 
kada nije širio ni propovedao bezverstvo; 3) Jugoslo- 
venski Soko nije nikada davao onakvih izjava, koje mu 
podmeću biskupi;   4) Nijedan od primera   navedenih u 



Stenografske beleske 169 

poslanici o radu naših Sokola nije verodostojan   nego 
je zlonamerno iskrenut. 

Kada su takvog kvaliteta biskupske premise onda 
je jasno kakvi su i zaključci povučeni iz tih krivih pre- 
misa. Ta je poslanica jedna biskupska propast, jedan 
gžlimatijas nesavesnih i neskrupoloznih optužaba, pro- 
tivnih svim moralnim i etičkim principima crkve, koju 
biskupi imaju čast da zastupaju. 

Ti naši biskupi inače svake godine ponavljaju ne- 
kakve žalbe i tužbe protiv postupaka državnih vlasti, 
pa uvek tako da to škodi verskom i nacionalnom miru 
u zemlji. Oni napadnu a onda dignu dreku da mi iza- 
zivamo versku borbu, „Kulturkampf", i šta ti ja znam. 
Kakvim imenom da okrstimo ovakav metod borbe? 
(Jedan glas iz centruma izražava neslaganje). 

Pretsednik Ur. Košta Kumanudi: Gospodine 
poslanice izvolite ublažiti vaše izraze. 

G. Ante /favac (nastavlja): Ja sam rimokatoliki još se 
nikada ni o čemu nisam osetio verski ugrožen u ovoj 
zemlji. Ne osećaju se verski ugroženi ni milioni hr- 
vatskih seljaka i građana, a biskupi su ugroženi! Valjda 
što im zemlje i šume padaju pod udar agrarne reforme? 
Pa te im zemlje i šume nije dao Hrist u nasleđe! On 
im je dao u naslede veliku hrišćansku nauku da je 
šire po ćelom svetu za zadobivanje nebeskog, a ne 
zemaljskog blaga i carstva. To vredi i za pravoslavne 
episkope, ako se i oni kadgod sete da su ugroženi. 

Blagopokojni Stjepan Radić bio je često 
vrlo žestok u osudivanju rimokatoličkog episkopata zbog 
njegovih političkih i plemenskih ispada. I dok je on 
bio živ, ti su episkopi bili puno skromniji i tiši. Ja 
ću vam citirati jedan slučaj iz 1924 g. da vidite kako 
je pok. Radić mislio o njima baš povodom jedne ovakve 
poslanice. Oni naime svake godine izmisle ovakve epi- 
stole. Tako su 1924 g. uputili Hrvatima jednu posla- 
nicu o proslavi tisućgodišnjice hrvatskog kraljevstva. 
Stjepan Radić održao je tada, 28 septembra 1924 g. u 
Krasiću (moj srez Jastrebarsko) jednu veličanstvenu 
skupšinu i tu je pred hiljadama hrvatskih seljaka rimo- 
katolika ovako besedio (citiram iz »Slobodnog Doma" 
br. 40 od 1. oktobra 1924.): 

„Seljački narode! Vi ćete biti danas osam dana, 
kao obično u crkvi. Imam da Vam javim žalosnu, 
strašnu vijest. Sastali su se svi naši biskupi u Đakovu 
i sastavili pismo, okružnicu, koja će se po crkvama 
zagrebačke nadbiskupije čitati buduće nedelje. Ja sam 
ju čitao više puta i nisam mogao verovati da kato- 
lički biskupi mogu napisati ovako pogansko pismo. To 
je ozbiljna stvar, pa je potrebno da je dobro shvatite 
i razumijete. Vi znate da je drugo Bog, drugo vera, a 
drugo pop.... 

Dalje kažu biskupi, da prazne crkve plaču nad 
izrođenim pitomcima prvog katoličkog kraljevstva. 1 
dalje nastavljaju da Hrvati mogu postati narod svet, ako 
sakupe novac i pošalju ga Papi u Rim, to je poganski. 
U cijelom pismu se govori:   Bog je upropastio mnoge 

narode.   Bog   je   srdit.    Ovako   su   o   Bogu   govorili 
zidovi.... ... 

Sad se najedamput 14 biskupa sastane i pozivaju 
hrvatski narod da proslave tisućgodišnjicu svoje povi- 
jesti, baš po njihovom receptu, jer inače će ti biskupi 
nroglasiti narod izrodima, kojima će se Bog osvetiti 
i u svojoj ih srdžbi uništiti. A posluša li hrvatski narod 
taj biskupski recept onda će biti i svet. U tom pismu 
od 20 kolovoza 1924 nema nigde riječ mir, ali ima rat. 
čak se tamo veli da mi Hrvati   bijemo boj za Isusa..... 

Nema u tom pismu ni riječ pravednost, nema nt 
riječi seljak i radnik, — i... jednom riječi ništa od 
onoga, što ispunjava i sačinjava čitavi današnji hrvatski 
javni ili   politički   život.   A   ipak   je   to   pismo   čisto 
političko.. . 

Da su naši biskupi napisali jedno vjersko pismo, 
u kojem bi se govorilo o vjeri, ja u to ne bih dirao. 
Da li biskupi vjeru krivo ili pravo naučaju, o tom ima 
odlučivati Papa. Ali kad naši biskupi pišu političko 
pismo i kad oni hoće da budu hrvatskom narodu vode, 
onda je moja i naša dužnost da prokudimo i ako treba 

osudimo. 
A kad Vam svećenici stanu čitati ovo   pismo,   vn 

ga mirno ili saslušajte, prosudite, i   vagnite,   ih   mirno 
izađite iz crkve, jer  radi   svoga poganskog   sadržaja 
ne zaslužuje da se sluša. 

Biskupi su mogli odrediti da se tom prilikom pri- 
rede svečani ophodi i vrše pokore. Samo se meni činj 
da bi najveću pokoru morali vršiti baš ti biskupi... koji 
su izdali n^šu domovinu Hrvatsku... (Aplauz,u Narodnoj 
skupštini). 

Sve sam morao ovo reći zato, jer su ti naši bi- 
skupi tako zaboravili na Isusov nauk ljubavi i mira, da 
su ovim svojim pismom iz redova hrvatskoga naroda 
isključili oko osam sto tisuća   muslimanskih Hrvata... 

Svi ti naši muslimani veruju u jednog Boga... 
A što je glavno, taj naš muslimanski svijet je 

tako pošten kao i mi katolici,   a   više   puta i   pošteniji 
nego katolici... 

Naši biskupi za sve to nemare. 
Da u ovom pismu nema ništa drugo nego to, 

što se na pet, šest mjesta upravo tvrdokornom glu- 
ošću ponavlja da smo mi Hrvati katolički narod, vec 
je i to dosta, da za uvijek  odbacimo   ovako   pagonsku, 

biskupsku  politiku. isnnnnnn 
Taj Akšamović   prodao   sada sumu za 18,000 U00 

i onda je poznavao sve te biskupe na gozbu  iz   Koje 
je moralo izaći pismo puno ne duha Svetog nego duha 

vinskog. i i 
Da su ti naši biskupi otišli u kakav samostalan . 

tu u molitvi smisliji poslanice  dostojnu uzvišene časti, 
to bi sasvim drugačije izgledalo... 

I zato, vidite u ovom',pismu pravi poganski duh, 
a od   kršćanstva su samo riječi. 

Ali je velika sramota i prava strahota kad biskupi 
ovako napadaju na našu katoličku vjeru i kršćanski duh. 
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kad   od   vjere   prave   samo   jedan   gospodski  cimer... 
Ti biskupi na jednoj strani plaše cijeli narod 

Božijom srdžbom i prokletstvom, a na drugoj strani 
mame ga obećanje svetosti i sigurne nagrade Božije. I 
ovo je poganski. 

Rekao sam, da nam popovi politički ne mogu 
škoditi, ali ne dimo da nas sramote... 

Svećenici osobito biskupi su učitelji vjere i mj 
kao takve slušamo, u crkvi pa i izvan. Ali kad vjeru 
pomešaju s politikom osvete, krvi, okolnosti i proždr- 
Ijivosti, onda nisu učitelji, nego   rušitelji vjere i crkve. 

Tako je govorio skoro pre 10 godina vod hrvat- 
skih seljaka Stjepan Radić. (Uzvici: Slava mu!) Osećate 
li, kako su njegove vehementne reči aktuelne i danas 
Prosto kao da su govorene za ovaj slučaj, za poslanicu 
biskupa iz 1932. Bolje ocene njihove naopake rabote 
ne treba ni davati. 

No izgleda, da su se Г sami biskupi malo trgnuli 
i preplašili zbog odjeka svoje nepromišljene i neumesne 
poslanice. Kad se zemlja skoro zatalasala u znak pro- 
testa protiv njihovih ispada, oni su sazvali svoj poslovni 
odbor i na većanjima od 25 do 27 februara doneli 
novi zaključak, nove klerikarne „punktacije", reterira- 
jući na jednom mestu ovako: „Izričito pak istaknuli smo 
da osuđujemo samo protu verski duh i odgojena na- 
čela, a ne sam sokol i sokolske jedinice, te napose spo- 
menuli da se protu verske pojave još ne zapažaju po- 
svuda jednako, jer protukatolički duh još nije dovoljno 
pronikao sokolske načelnike, prednjake, prosvetare i 
druge vođe. 

Ostalo neću ni da citiram, jer je mlatnjava prazne 
slame, tako   na primer   tvrdnja da je   klerikalizam isto 
što i katolička   crkva! — a nije   ni obelodanjeno.   To 
bi nas i predaleko odvelo. Ja ću biti   slobodan da po- 
slednje poglavlje o svome   govoru posvetim   onim na- 
šim rimokatoličkim sveštenicima, koji i na jugoslovenstvo 
i na veru i na ulogu crkve u Jugoslaviji gledaju sasvim 
drukčije, dakle ispravnije   od svojih episkopa. Neka je 
čast i slava Biskupu Učeliniju (Uzvici u Narodnoj skup- 
štini: Živeo!) Don Franu Ivaniševiću (Uzvici u Narodnoj 
skupštini: Živeo!), našem poslaničkom drugu profesoru 
Vjekoslavu   Spinčiću (Uzvici u Narodnoj  skupštini: Ži- 
veo i aplauz.), župniku dr. Mati Novoselu (Uzvici u Na- 
rodnoj skupštini:   Živeo!) i drugima   dičnim   narodnim 
sveštenicima, koji su se javno ogradili od le^biskupske 
poslanice i odbacili   od   katoličke   crkve u Jugoslaviji 
generalno sumnjičenje, da je protu jugoslovenska, protu 
sokolska, netolerantna i političko oruđe u rukama Rima 
i naših ostalih neprijatelja.   Naročito je   slavni   istarski 
borac i jugoslovenski   patriota Spinčić  jednim  velikim 
gestom dostojnim   Štrosmajera i Račkog,   izneo   svoje 
racionalno jugoslovensko „vjeruju" u formi jednoga te- 
stamenta u „Politici".   On je s ostalim   narodnim sve- 
ćenicima, koji su se javno izjasnili protiv poslanice bi- 
skupa ili je nisu bteli ni čitali u svojim crkvama, spasio 

ugled nas Jugoslovena katolika. Hvala mu! (Uzvici u 
Narodnoj skupštini: Hvala mu!) A eto, u sretnom sam 
položaju, da vam pročitam i jedno odlično pismo jednog 
grčko-katoličkog unijatskog narodnog svećenika (jer je 
i unijatski biskup dr. Dionizije Njaradi potpisao onu fa- 
moznu poslanicu). Taj unijatski župnik piše: 

„Naši biskupi   istrčali   pred rudu .... Ovakova 
šta se samo kod nas može dogoditi, jer gospoda misle 
da još   živi   „Apostolski Kralj"   samo u nekoj   drugo 
osobi, koja bi valjda Imala doći .... Svakako su po- 
kazali   svoje veliko   nezadovoljstvo u Jugoslaviji,  ali i 
kuražu, koja   bi dala slutiti na neko jako zalede .... 
a šta onda, kad bi im država s vremenom stavila plaću 
i dohodke na pol, pa tu polovicu razdijelila siromašnim 
svećenicima,    koji    kubure   sa    500   dinara   mjesečne 
plaće   kao n. pr. u Dalmacijii u Žumberku?   Ovako će 
valjda samo ispaštati jezuiti, koji su i onako neki luksus 
kod nas. Uopće tih svakojakih redova ima previše kod 
nas, a svi dobro žive i dobro se hrane. Sad je s njima 
saturirana Belgija i — Jugoslavija   (prečanska), ako su 
tako veliki altruisti neka podijele svoj hljebac sa apso- 
lutnom sirotinjom! Ako budu   jezuiti izagnani   iz Jugo- 
slavije — bit  će to   jedna gesta   kojoj će   bar u srcu 
aplaudirati većina nelatinskih   nego rimokatoličkih sve- 
ćenika   nadbiskupije   zagrebačke, — tako vele — koji 
to znadu. Država pak,   ako hoće da sačuva svoj auto- 
ritet ne bi smela na pol   puta stati. A kako je s ovim: 
nisu li pod majčicom  Austrijom   postojali   isti   Tiršovi 
sokoli kako u Češkoj kao i kod nas?   I niko   mu nije 
ni iz daleka palo na pamet, da tomu društvu prigovori, 
ni kao pojedinac, pa ma   to bio i jedan biskup, a sad 
kad je to isto Tiršovo društvo — dapače većinom iste 
osobe kao   i prije — promenilo  pročelnika, sad se na 
to društvo   tobože iz „religijoznih"   razloga   baca ana- 
tema i to sa   kancela svih   rimokatoličkih crkvi u Kra- 
ljevini Jugoslaviji u ime svih katoličkih biskupa u Kra- 
ljevini Jugoslaviji, Bojim se, da će   se ova pogreška i 
opet osvetiti na leđima tako zvanog nižeg klera, je.r će 
se kao uvjek   naći mladih   zelota, koji   se  neće  moći 
uzdržati ne samo od hvalospjeva svojim šefovima, nego 
će se   još   eksponirati u afrontu spram  državne vlasti 
i — staviti tobože kao „mučenici"   svoje vere?! Prema 
tome izgleda, da je ova poslanica bila pripravljena kao 
neki izazov kao signalna raketa savezničkom drugu kao 
signal na uzbunu katoličkih   seljaka . . . koji — ali, u 
brigi da svoje i svojih obezbedenje — čini se da nema 
razumevanja za   filozofski   stil i sadržaj ove  glomazne 
poslanice, koja bi bila umesna onda, kad bude antihrist 
došao na svijet, da sruši sve ono što je Hrist izgradio. 
Tako   je uvijek,   kada  se   sa   topom   puca   na muhu. 
Glavno   je da   se čuje   čim dalje,   tim bolje!   Bilo bi 
dobro da gospoda u svili imaju pred očima ono što se 
njihovim kolegama  događa u Rusiji — pa bi došli do 
spoznaje, da   je   Jugoslavija   za njih   pravi Eldorado!? 
Što ćemo kada ih zob bode! {Aranđel Nikodljevič: Sma- 
njimo im zobnice!) 
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Eto, kako sude o svojim episkopima oni narodni 
sveštenici, kojima je bila i svetla jugoslovenska država 
i ideja. Neki dan slušao sam na jednom našem prija- 
teljskom banketu drugog našeg sveštenika rimokatolika, 
koji je govorio ovako: „Strossmajrer je izneo jugoslo- 
vensku misao, jugoslovensku ideju kao vladika. Jugo^ 
slovenska je ideja zato sveta, jer je nikla na oltaru? 
„Tako govori pravi katolički sveštenik, sin jugosloven- 
skog naroda. A biskupima nije sveta ni istina, a kamo 
li šta drugo! Da završim, gospodo narodni poslanici. 
Biskupi, izgleda hoće da ugrabe silni Radićev politički 
kapital, hoće da se nametnu za politička vode hrvatskim 
seljacima, da počine sebi te mase za što najuspešniju 
borbu protiv državne vlasti i osvajanju prvenstva za 
vaspitanje mnogih generacija katolika u Jugoslaviji. 
Država je dužna, mi smo svi dužni, da taj atak neko- 
likih odbijemo baš u interesu sretnije hrvatske budućnosti 
u jugoslovenstvu. Biskupi neka se vrate u crkve i dižu 
moral našega sveta u duhu istinske Hristove nauke 
„Ljubi bližnjega svoga, kao sebe samoga ..." i ljubi 
neprijatelje svoje, (Buran aplauz) a država i mi da 
najenergičnije poradimo da odgojimo našu omladinu za 
što čestitiji, patrijotskiji, sokolskiji i moralniji rad u in- 
teresu Kralja i otadžbine, Jugoslovena i Jugoslavije, u 
duhu dubokog narodnog naučavanja: „Brat je mio koje 
vere bio'   (Buran aplauz). 

Gospodo narodni poslanici, i ako bih ja najvolio 
da u ovom budžetu nema verskih stavaka, ipak izjavlju- 
jem da ću glasati za ceo budžet, jer ga trebamo mi 
svi i katolici i pravoslavni i muslimani i jevreji. 

ПреШседнак Др. Коста Кумануди: Има реч 
Г. Милутин Станојеви!!. 

Милутин Станојеви!!: Наш млади колега r. 
Ковач, који je сада говорио жестоко се у своме го- 
вору окомио на бискупе, a боље би било да je у- 
трошио своје време за прикупљаше података из ли- 
тературе како би наша привреда дала што бољи сој 
крава и врсте доброг кукуруза и Boha, него што je 
говорио o једном узалудном питашу које je луксуз 
за Народну скупштину. Њему анатема не гине, и ко 
зна да ли he имати места и у паклу, тако je он ro- 
ворио. Овакав говор он није имао потребе да држи, 
нарочито ако je био на једној седници Финансијског 
одбора кад се расправљао буџет Министарства npo- 
свете, и кад смо чули да се 80 милијона троши 
на цркве, a на школе свега 18 милијона. Ja сам онда 
предлагао да би се народ смирио да их све сме- 
стимо на Корчулу, осгрву у Далмацији. Питати ћете 
ме зашто тамо? Зато што има тамо свега што je 
свецима потребно. Има рибе, има маслина и вина a 
и магараца, јер су се апостоли магарцима служили, 
Даље еам предложио да им дамо тамо и луксузна 
средства као што je Радио сганица и звучник na 
нека госпда своју веру излажу преко радија, и из- 
Ређају се на њему држећи своје говоре. Тако ка- 
толици могли би да говоре у 8 часова, православни 

у 10 и т. д. na нека верни слушају како Божи прет- 
ставници говоре, и онда би се верници могли сви 
да моле Богу, јер je Bor свуда и на сваком месту. 
Код мене je, господо. Bor моја савест и она je у 
мени, и ако сам крив сматрам да ми не помажу ни 
сто њихових молитава, a, исто тако, ако сам пран 
непотребне су ми шихове молитве. Међутим данашњи 
проповедници вере оии су, од све Хрисгове науке 
што je од Христа било добро, узели само вино са 
тајне печере. Ja сам се трудио у последње време 
да научим хрватски језик, и, хвзла Вогу, ja сам успео 
да га научим, и видећи овде пред собом велики 
број Хрвата, ja вам ево овд^ лржим свој говор на 
чисто хрватском језику. (Cvux.) Можда ja и напра- 
вим no неку граматичку грешку, али je то особина 
наше источне Србије одакле сам родом, a одакле je 
и покојни Паши}1. Ми сгално ратујемо са граматиком. 
Moja je дужносг као старог парааментарца да вам 
покажем шта би у садашњим тренутцима требало 
учинитн за овај наш народ. Он не очекује ни мо- 
литве ни благослове, он очекује хлеба. Његови при- 
ходи су се срозали na најмању меру и он више не- 
ма услова да постоји. Из овога даљег свога изла- 
гања ви ћете  видети стање код нас. 

Али пошто сам се догакао хрватске граматике, 
ja hy сада мало да поменем и историју хрватскога 
народа и у њој да вам прочитам само неколико 
речи где се каже да je последњи хрватски краљ 
Петар II погинуо од мађарскога краља Коломаца 
1102 године. „После 821 годину долази српски Краљ 
Петар I да ra освети и поврати краљевство хрват- 
ско. И после толиких великих успеха има веко- 
лико заблуделих сииова који шаљу баш из те др- 
жаве бомбе да руше овај поредак који je створио 
слободну Хрватску." 

Најтеже je, господо, упргвљати државом na да 
свакоме буде добро — то je казао један велики 
светски писац. A сада да пређем ва сгвар. Ово мало 
увода било je потребно да кажем, али оно што je 
главно и што сам дужав да говсрим, то je o нашој 
привредној невољи. 

Ми стојимо финансијски очајно рђаво. Финан- 
сијски положај нашега народа врло je тежак: од 
робља ве може нико да начини хероје. Годинама се 
je рђаво радило и када се ударило главом у бедем, 
када се нема куд, траже се специјалисте које he 
исправити ово што je годинама рушено. Да уре- 
димо нашу државу нама je потребно да студирамо 
Евглеску, Фрапцуску и друге државе? Али ми, ro- 
сподо, имамо тога савегника код аас у вашој др- 
жави и само да радимо no његовим методама na 
ћемо моћи да се саасемо. Ако се вратимо за 50 до 
60 годива уназад како се je Србија сгварала, ви ћете 
видети њене методе: велика штедња, мали број 
службевика, сваки je вршио своју дужност, и према 
томе je и no тим методама она мала Србија на коју 
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се no неки xohe данас да баци каменом, она би могла 
можда послужити нам као један светао пример у 
данашњим приликама. Ono што се Србији и српскомз 
иароду пребацује за хегемонију, то je једна велика 
неправда. Србија je издржала те прекоре, али дубоко 
жали да je за cne оне жртне које je учинила тежећи 
јединству Југославије добила непраседне нападе. Они 
који друкчије мисле неће успети, али ипак са болом 
у души ja жалим што су се такве изјаве могле no- 
јавпти. 

Тако je било у време  народлог ослобођења у 
Србији? Од 1815  до   1842   године   за   27 година у 
Србији   дуга   пореског  није било.   Сваки je платио 
порезу, али тада  нису  ишли рђави људи no народу 
да   га   одвраћају   да ne плаћа  порезу.   У  то време 
остала je ona пародна   изрека,   боље ти je изгубнти 
главу пего реч погазити.   Ви  знате да je Јевросима 
мајка   кад   je   шиљала   КраљевиИа   Марка  да мири 
Краља Вукашина и МрњавчениИе,   да   ra   je савето- 
вала да говори истину иправду: ,Бол>е ти je изгу- 
бнги главу,  nero сине   изгубити душу." Код   нас je 
међутим пастало пово доба где људи гледају да све 
изврпу наопако   и   да   народ   лажиим   обећањима и 
измишљотинама наводн на рђав пут. 1842 године ми 
смо имали готових napa у државној каси данашњих 80 
милнона динара. Фебруара месеца  1834 годипе Кнез 
Милошусиојој прзкламацији каже:пТреба сматрати за 
најсветију дужпост да нам сваке године која пара npc- 
тече и nalje се за гладие  године. „To су били стари 
принципи, a какви   су   данас? Дапас се журе држав- 
пици да им не пређе кредит  у  другу годнну и na- 
врат на нос расписују   лнцитацнје само да се и по- 
следња   napa у буџету   потроши.   Једпа   лицитација 
пре пеколико дана била je одређеиа са врло кратким 
роком у коме ne може   да  се   изврши набавка. Пи- 
тао сам зашто тако журите?   Одговорили су ми да 
журе да утроше стари буиет,   и   ако потреба за ту 
набавку није била тако велика. Према томе опи који 
хоће   да   уреде   државу   нека   преврпу наше старе 
Kibnre и записе, na he nahn како   je   napa   no   пару 
збирана и тако се успело да се има 80 милиона ro- 
товине у касама. 

1876 године мала Србија од милиои и четири 
стотине хиљаде становника са својим пушкама и 
топовима који се спреда пуне објавила je рат моћ- 
ној турској царевини. Има ли гдегод Beiier фана- 
тика и већих жртава, које he један народ поднети 
за своје ослобођеп,е, од оних што je учипнла Ср- 
бија ? 

До 1877 године Србија није имала nn nape 
дуга. Тек 1887 године ona je иаправила један уну- 
трашши зајам од 12 милиона динара. 

1910 год. — да пређем један период — изве- 
зепо je из Србије, која иије имзла ии три милпона 
становника, нзвезено je за 98 милиона дннара раз- 
них производа, што no данаииБем  ночцу,    no   дана 

шшем курсу чини милијарду и седам стотнна мнли- 
она динарз, јер један тадањи динар дапас вреди 17 
дпнара; једап наполеондор данас je 340—35'Ј дина- 
ра. Тада je на једнога становпика припацао пзвоз 
580 дипара, a 1932 године припада извоз 215 динг- 
ра. Буџет са бановинским na једног становника при 
пада данас 900 динара. 

Према овоме нзлази да ми морамо мешати na- 
чин нашег финанспра11>а и начин рада у нашој npn- 
вреди. Треба внше штедети и приходе појачати. Нд 
привреду се пајмање троши, ни ополико  колико се 
даје  пасивиим крајевима за исхрану. Зар није бсл>е 
дати те nape што се дају пасивним крајевима да се 
хране, зар иије боље  дати за унапређење   у   њихо- 
вим крајевима. Зар ви у Далмацији   и   Црној   Гори 
мислите да je доиста тамо таква беда да се помо1)И 
не може. Има лека, има помоћи,   алп   нико   иије   o 
томе мислио, и место да се посланици   тих   Kpajeia 
скупљају често на састанке, да се саветују како he 
noMolin ономе крају да не буде пасиван и да се se 
доводи до просјака, јер онај који тражн да ra   др- 
жава храни, тај je изгубљен човек, тај   више   нема 
поноса    у    себи,    —    они    месго   да   се   скупљају 
да    нађу    начина    како    да    помогну   своме крају, 
они се истина   скупљају,   господо,   али   само  оида, 
када   треба   свн   колективно    да    викну   на    Мнни 
стра   социјалне   политнке: Хлеба!    Нико    се    д.',л>е 
не брине, зашто тај народ тражи хлеба. Ту су били 
једподушни и у томе je 1вихов грех. Ако у Далмаци- 
ји н Црној Горп не родн пшеница и кукуруз, не мора 
ни да роди, јер то рађа у целом свегу.   Њихозо je 
поднебље тако   добро,   велнчанствепо,   јединсгвено. 
Један хектар у тим крајевима може да да внше не 
го што може хектар у Војводнни;   ono   има   сунца, 
има раног лета н слабу зиму. Тамо одлично успева 
маслина, успева бадем, успева рогач, бухач и други 
производн, које не само ми,   него   и   Европа   врло 
радо купује и тргба. Ми смо можда једини крај na 
југу   Европе, који може да снабдева Европу   оаак- 
внм производвма. 111 ra смо ми урадили тамо?   Исе- 
чене су оне маслине,   лимупи и поморанџе   које  су 
стари капетани пловећи no свету  донели, и постала 
je гола утрина и нема ни за козе да пасу.   Лимуно- 
ви и поморанце, које су они садили, мислиге ли да 
то не може да успева? Може   те још како. Je p ако 
ми извозимо за четири милиона дипара   бадема,   3i- 
што да не извозимо за  40 милиона дипара?   ep кад 
пам je Бог дао да мо*ке да роди за чегири млтиона 
може и за 40 милиона, и кад може да роди масли- 
на за 20 милиона, пека роди и за сто   милиопа  ди- 
нара. A ако нашем маслииовом зејтипу  смета   семе- 
ње са стране  донесено и овде пресовано за зејтин, 
ми ћемо забранити увоз његов у земљу, те да се у 
земл^и троши само маслинов зејтин. У тим крајевима 
има још нечега скупоценог: има  физичке  снаге.  Ta 
физичка снага, нарочито no варошима, не преставља 
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никакву вредност, Она je као река  која   јури   кроз 
брда, руши и не донсси   никоме   никакие   корнсти. 

Место да се та физичка снага каналише и на- 
прави један канал да меље и доноси приходе и 
ономе сопственику и народу, та се физнчка снага 
пушта тако да пропадне. 

Ми имамо које Личана, које Далмагинаца, које 
Црногораца бар 100.000 безпослених, који иду од 
вароши до вароши да нађу посла. Донекле они ра- 
Де, a однекле почињу да се пролење и да пазе да 
ли гдегод има народне кујне да их храни. Па шта 
можете очекивати од једног иарода, који je здрав 
и читав да сгоји пред кухиљом да му даду јела и 
комад хлеба? {Мимош Драговић: Што му не дате 
посла?). Кад би мене неко слушао, Драговићу, ja 
бих му нашао пссла, не би имао кад ни да спава. 
Ja бих му дао посла. 1£во посла. Шта je утрошено 
на васпитаже тога света који иде у печалбу. On 
ништа не зна него да радн у мајданима као марпа. 
Дал се томе не могу да створе занатске школе. 
Личаннн може да буде добар зидар и добар дрво- 
деља; Далматинац може да буде добар машинисга. 
(Један глас; Зна Личанин да ради, само нема шта да 
Ради). 

Претсвдник Др. Коста Кумануди: Молим вас) 

немојте да прекидате говорпика. 
Милутин Станојевпћ (наставл^а): Ако na пијаци 

Данас до1Је сто беспослених радника, na међу њима има- 
те 20 њих који зпају какав занат, онда he они upe до- 
бити посла и бити боље плаћепи, него оних 80, ко- 
]и iie носити малтер и радиги no мајданима. Ништа 
тим радницима, који раде no мајдашша, ne смета да 
1'мају зимске курсеве, да na шина пауче пеки заиат, 
а m да буду прости радници који се пајмање пла- 
hajy. 

По варошима имате пуно пролетера. Вароши 
сваког дапа све више пропадају и то постаје по- 
сле права опасност за парод. Сељак, ои има своју 
н^иву, има cuoje волове, има пајпужније потребпе 
количипе храпе {Ђуро Nlapjan пешто добацује). 

Прешсвдник Др. Коста Кумануди: Немате ре- 
чи, господине Mapjane. 

Милутин Станојевић (наставља): He смета 
ништа, даИу му мало од моје крви, пелцоваћу ra, 
"a   he   бити хладнији. 

Ми имамо no варошима грдап број незапосле- 
ног света. Зашто се у тим крајевпма не сгварају 
занатлијске школе, у Далмацији школе за машипи- 
сге за бродове, затим школе у Лици, у којима he 
се Учити како се ради камсн? Te занатлијске школе 
Hehe никоме сметати. Запат je златан. Ko има занат 
Hehe пропасти (Милош Драговић: Ето, има o6yhapa 
коЈи пропадају). Занатлија имамо у нашим крајеви- 
Ма око милијон и двесга хиљада. Ko he од ших да 
чаправи индустријске раднике да они буду само- 
сталци мајстори, који he моћи цео једап објект   да 

изрзде? Шта раде радници у фабрици? Целог века 
npane који клинчн!! или везују пантљику. Зато je 
потребно научити запат. Треба развијати и фаворн- 
зарати малу нндустрију, треба je помоћи. Ми na 
томе питаи.у нисмо пишта радилн. Колпко смо у- 
трошнли на упапре1)ење наших снага? A ако неза- 
послене шаљемо у фабрику код Бате или коју дру- 
ry, на случај рата ко he да рани ту сиротињу, a 
има их милијон и цнесга хиљада? {Мимош Драго- 
mik: To je пптање). Будите правични, господине 
Драговићу. 

Наш извоз много се срозао у прошлој годинн 
и спао je само na 3.055 милиопа динарг. Ако од тога 
одбијете руде у суми од 400 милиона динара, ако 
одбијете шуме, које нико не сади, у суми од 700 
милиопа свега 1,100 милиона дипара, опда ост.ЈЈе 
сума од 1955 милиона дипара. Од тога треба одбити 
и суму од 1200 мнлиопа динара, колико треба дати 
за инуитете na сграпи и онда можете видети шта 
осгаје земљи и од чега она треба да живн! Ja се 
дивим храбрости појединих министарз, којијоштако 
оптимистички посматрају ову државу као да je ona 
огроман извор богатства и као да he napa доИи na 
ма како било, He може, господо! Постоји једна мала 
анегдота да су два споргсмена имала да се такмичг 
у снази на тај начин што су им дата два сува ли- 
муна да се види који he од њих двојице Mohn да 
исцеди из њих сок. И кад они то нису могли ура- 
дити или nocnihn, јавио се један мали mapha, кои 
je на извенађеље свију из оба лимуна сок исцедио. 
Кад су га упитаии шта je on, одговорио им je: ja 
сам порезник. (Смех). 

Господо. ми смо увезли преко 2860 милиопа 
динара. Са тако малим увозом може ли се претпо- 
ставити xohe ли се која страна држава иптересовати 
за наше везе? He може, јер свака се држава инте- 
ресује само за one муштерије које код ње пазаре. 
A шта heiao ми да пазаримо no другим државама и 
какве heMO ми концесије добити за нашу стоку и 
храну, ако у дотичној држави ne можемо ништа да 
купимо и да пазаримо. Тек, онда кад будемо имали 
много nehn увоз, тек онда heiuo бити у сгању да 
диктирамо наш трговипски уговор. Овако наши де- 
легати и ne распакују своје куфере, приме налоге и 
како им се они саопште, тако се Bpahajy својој KyhH. 
Ми смо се no неки пут љутили и на Француску, што 
она ne купује више од нас, али немамо право. Тре- 
бамо и ми више пазарити код ље. 

Господо, у нашој пољопривреди влада гнар- 
хија. Немате као што треба ни пшенице пи куку- 
руза, ни пасуља, пи ораха, ни јабука и има тога 
само онолико колико je од Турака остало или од 
Бога дато. Изненаднћегв се кад чујете да код нас 
има 202 врсте пшенице, 188 врсти пасуља, 100 врсти 
opaja, 100 врстн јабука. Пита се данас како he се 
Moiin тако шарепа роба да прода у Европи,   кад се 
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тражи само најбоља роба. Кад би код нас био не- 
какав програм, не бисмо ми имали 300 расадника за 
лозу и да сваке године посадимо no који милион 
лоза. Један економ из мога краја хвалио се како je 
прошле године дао 800.000 калемова лозе. To je он 
дао у ствари 800 000 флаша отрова и то крају у 
коме се може да гзји друга биљка. 

И место да се o том поведе рачупа, увек се 
налази симпатизера који помажу неговање винограда; 
ингересантна je ствар, откако je то проклето вино, 
увек има своје присталице. Ми производимо 40.000 
вагона вина, a од тога не извеземо ни једну хил.аду 
вагона, a 39.000 вагона југословенски народ савесно 
попије. Што ви можете очекивати од народа, који 
попије за годину дана 39.000 вагона вина? Taj народ 
нити he дати добар пород, нити he моћи да влада 
собом. Ми смо прошле године добили од вина свега 
17 милиона динара, a од воћа 224 милиона, a ра- 
нијих година и више. Погледајте колико се код нас 
помогло воћарство, a колико се силно помаже ви- 
ноградарсгво? Ми имамо винограда око 180.000 хк 
и 120 милиона лоза. И онда се људи чуде што je 
јефгино вино, a овамо држава сама ствара конку- 
репцију са својим расадницима. Колико je држава 
утрошила на подизање воћарства? Ништа! Још не- 
што. Данас имате no расадиицима бановинским и сре- 
ским 700 000 окалемљених воћака. Међутим, расад- 
ници играју улогу трговца који треба да чека му- 
штерију, да му своју робу што скупље прода. To je 
међутим погрешно. To није задатак државе. Ja сам 
у томе погледу чинио претставку г. Министру по- 
љопривреде и упозорио ra на потребу да се народу 
даду бесплатно све воћке, као што je случај у дру- 
гим земљама. 

Господо, за гајењем винограда треба престати, 
као што je већ урађено у Француској. Има чак др- 
жава где се виногради уништавају. У Француској 
постоји велики порез na земљишта na којима се сада 
саде виногради. Ja бих код нас допустио сађење ви- 
нограда само кршевитим крајевима, где ne може пи- 
шта друго да успева. Зашто да дамо Банату да по- 
диже винограде, кад тамо успева првокласна пше- 
пица. Ja бих допустио, али би ra оптеретио толиким 
порезом да нема рачуна да сади виноград. Осгавио 
бих да се сади лоза само no Далмацији, Црној Гори, 
Херцеговини и уопште само no кршевитим крајевима, 
и то би било довољно. У земљи би оставио само 
ону количину која je нужна за домаћу потребу, али 
ово, што се код нас ради, то je расипање, то je лу- 
дорија, то je противно интересима народа и његовог 
здравља. Ви видите једну апомалију, оснивају се 
друштва трезвености која воде борбу против алко- 
хола, али једновремено држава приређује изложбе 
вина и даје најбоље паграде онима, који производе 
најбољи алкохол. Док се приватна иницијатива бори 
против тога зла, док се друге државе као Америка 

и Русија такође боре против алкохола, код нас се 
то још од стране држ^ве помаже. Ви данас имате 
300 расадника који дају пароду јевтино na и бес- 
платну лозу, ослобађају се од порезе и т.д. 

Господо, ми смо у Фин. закону дали Министру 
шума кредит од 6 милиона дннара да пошуми ro- 
лети. TOM прплнком ja сам приметио да je штета 
да се голети засађују дрветима које не дају ни- 
какиа плода. Зашто ne би за тих 6 милиопа заса- 
дили орах, лешннк, трешњу и друго плодно воће. 
Све je то врло добро дрво које би поред дрва, 
дало и лепа плода. Нарочито орах je једно врло 
скупо дрво, које се добро продаје. Уместо тога 
садн се багрење, граб, буква и слично. Уместо да 
се у целој држави направи воћњак, сади се дрвеће 
мање вредности које сем тога cnopo расте, изузев 
четннаре. 

Господо, још једно питање xohy да дотакпем 
које се овде сада спомнње, a то je, да наш парод 
притискују велике државне дажбипе. Али поред 
тога парод нарочито притискује и то, штО су ње- 
гове потребе скупе. Наш потрошач није пикако 
заштићеп, ои све своје потребе препла11ује далеко 
више nero би требало. И он то cne споси стојички. 
Међутим то се даде поправити. Ja сам o томе оба- 
вештавао и подпосио претставке где треба. Па зар 
за неколнко индустрнјских фабрика, да се допуш- 
тају тако високе заштитпе царипе. Код nac, ако 
неко увезе ексере или их купи у пашој држави, 
треба да плати 100%. Ако купи осовину, треба да 
плати 90% више него треба. Шупље стакло 60%, 
стакло за прозоре 34%, тканину, платно и сукпо 
између 60—80% више. Кад томе додате још и де- 
визие тешкоће, na ажио 30—40% и зараду na прим, 
онда да их видите, како су услови под којима се 
код nac продаје роба. Дапас треба фабрикама по- 
слати пре новац, na тек онда може да се добије 
роба, дочим се je раније роба давала na почек, 
зпачи да су добро запослене, Индустрију треба 
заштитити највпше 25% 

Ми смо један наиван парод, нама треба само 
прилепити na пекакав пронзвод „Југо", готова посла, 
узеће вам и поеледњу пару. Ако би извршили ре- 
визију код свих тих „Југо^фабрикапата, видели би, 
ко je све дошао данас да ову лепу земљу усрећи. 
Ту титулу »Југо'' требало би мирпе душе избацити, 
јер се с њом тргује и јер се врши једна недопу- 
штена шпекулација са овако лепим имепом. Имате 
само једал пример картела, како се овај народ 
експлоатише до краја и како се преко тога npe- 
лази, као преко нечега што мора да буде; само 
једап пример: 

Другога фебруара билаје у Новом Саду једпа 
лицитација бензина за ваздухопловство. Два „Југо" 
или можда један „Шел Југо Стапдард'' за 1,500.000 
кгр бензина дао je понуду за 8,305.000 динара. Ли- 
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Дитација иије била одобрена, јер je било свега два 
лицнтанта. Другога марта je била друга лицитација 
и 011И   даду   опет   другу   понуду   са   малом   међу- 
собном   разликом   за   7,244.000 дниара, — то je за 
1.000.000 динара ниже.   Ту би неко   казао:   Хпала! 
"Ли још иије готоно! Једаи Румуи, који се интере- 
conao за лицитацнју, био  je мајстор,   na   место   да 
До1)е право у Нови Сад на лнцитацнју, он се скнне 
У Петровараднну, и кад je било пред лицитацнјом, 
дође аутомобилом у Комапду, тако да су оии бнли 
•"ненаНени, кад je овај дошао. И тај   Румун,   који 
Je поднео понуду, дао je јентинију понуду са свима 
Дажбинама него наша Југо Стаидарди за 3,274.000 
Динара. ETO видите: na   једној малој   количини   три 
милијона дипара!  Шта тек   мислите,   шта  je   бнло 
Р3није и шта још можемо да очекујемо,   na се чу- 
Дите, кад се овакве ствари   дешапају.   Ми   немамо 
будпога стражара, који he то да пази и да се бори 
Против   тога.   Ми хватамо   one   ситне,   зли   за   ове 
велике излазе спецнјалпи   закопи,   да се   ослободе 
од свих криннца, које су   учнн.епе и које   иду   иа 
стотине милиона дипара.   Ja   сам без   мало   једипи 
"осланик    парошки.     Сви    сте    ви     илн   сел^чки 
или сте од сељака бирани,   и према   томе   можете 
ссепатн као н ja, али   нећете   моћи да кажете ono 
шго hy ja да кажем, a ja hy   вни no   бабу,   ни no 
стричевнма", — пемам потребе да гоиорим друкчије. 

Наше су   вароши   очајне.   Може   се   мислити, 
како се xolie, али je у варошнма најнећа беда. Ва- 
рошанин није ништа  заштнћеп,   on пема   ни   кола, 
"и полова, ни куће. Колико  има кућа у варошима, 
знате и сами a no селима немате скоро ни једнога, 
који je без куће, сваки има мало крова пад главом. 
™ Да би сигуација п.ихова била што   очајнија,   до- 
uiao je закон   o раздуже11>у  сељака.   Стао  je   цео 
"ромет.   Сел>ак je  дуговао 3—4   милнјарде,   макар 
Колико да узмете, све je то мпого. Стао je промет, 
110ЈУрили су улагачн да траже своје   улоге и банке 
СУ вратиле око 5.000,000.000 дииара. Ko je дао тих 

•00.\000.000 дннара? Банке нису дале,   јер one ne- 
^а)У. имају своје дугове. Будите правичпи, господо! 
их 5,000,000.000 дипара су исцеђепи из   варошког 

^лемеита. Ту je   љегова   трагедија.   Морате   пмати 
милосрђа у себи; ту стрзда паш   нарочитп,   живаљ, 
]еР му je исцеђена и последп.а  napa, да   би   бапке 
^огле да врате својим   улагачима.   До сада je вра- 
h?iio око 5.000,000.000 дипара. 

Није популарпо, кад се говори o сељачким ду- 
говима, јер je то обухватило све слојеве нашега 
лРуштва, и посланике и министре и све редом. Снак 
"екако гледа да баци no неку лепту ту. Ja имам 
"Раво да са поносом кажем, да сам више урадио за 
Гсформу наше пол.опривреде, пего — извините — 
ц?ла Скупштина! (Жзгор. — Ристо Ђонић: Е, су- 
више си куражан!) И даиас радим, чиним све што 
могу и чинио сам врло много. (Жагор).  Мојим сто- 

пама иде се дапас, иду и надлежии и усвајају мс- 
тоду мога рада у погледу реформе паше пољопри- 
врсде, и ja сам тиме поносан. 

Истииа ово припада Закону o раздужсњу се- 
л/акову, али кад сам га seli довео у везу, посгавља 
се питање, je ли има од тога каквог побољшаша? 
He! Свакн од вас добио je no десетипу—двадесет 
молби да се варошанима помогне. Ако смо ми ималн 
да je сељак дуговао 3.000,000.000 дин. сељак je npe- 
стао да плаћа, ослобођено му je 10% ако je плаћао 
20%, то je 300,000.000 дипара, и он тих 300,00.000 
не плаћа. Hehe ме пико огласитп за јеретика, ако 
то кажем, да се дапас иде код простог народа и 
каже: „Слушај, будало! Немој да платиш, јер то he 
држана све да платн!" Таквом несавесном агитаци- 
јом доведен je прекид кредпта, застој, и вароши 
су у потпупом H3yMiipaiby. A треба зпати, да су ва- 
poiiin биле те, које су праннле рсволуцнју, a пису 
сел.аци! Према томе поведите o томе рачуиа, укло- 
пите узроке, који доводе до ренолуције! (Једап по- 
слапнк прнмећује: Револуција протнв Турака почела 
je из села!) Нико се не бупи, кад му je добро, мој 
драги колега! 

Вероватно да би се ситуацпја за варошане по- 
правила, кад би био мало BCIUI број нарошких no- 
слапика. Изборни закоп на један пеправедан начин 
одузео je то право варошком елемепту. {Рисшо Ђо- 
кпћ: A зргребачки послапнк, ко je ibera бирао?) До- 
бро, метипте 5—10 више! (Претседпик звопи услед 
граје.) У редовима послсди.их питања, које сам ja 
додирнуо, потребно je ca вашим допуштепЈем да 
прикажем и једиу шал.иву ствар. (Узвици: Чујмо!) 
У велико се прича no народу, нарочито na граници 
према Маџарској, да he бити рата. Ja се не пзнепа- 
ђујем: Beli 15 година ми ne ратујемо! Ми смо сва- 
ких 10 годппа ратовалн. Турска и Аусгрија су због 
nac пропале, na he до11и и тре1ш na ред! (Бурио о- 
добравап,е н аплауз. — Ристо Ђокпћ: Ko трзжи ђа- 
пола, наћи he ra!) 

Једну малу епнзоднцу, коју знају колеге из 
Финансијског одбора — и ако ми je мало незгодпо 
xoiiy да споменем. Ja сам јапаиски конзул. Једиога 
дана дошла je десетина паших одабраних л^уди, по- 
стапио се папред један као вођа и каже: „Господиие 
копзуле, дошли смо да се јавимо за добровол>це, 
идемо у Јапан!" — Ja рекох: „Немам никакво nape- 
Ijeibe, Јапан je велпка сила, може сама да савлађује 
тамо. — Може бити у Кииу!" ~ Они рекоше: „Све 
једно ндемо у Кипу!« — (Смех. Ми.пош Драгоаић: 
Кешељевић je кинески конзул.) 

У нашем народу то дође као нека потреба: и 
он гледа, и мисли: Туче се Јапап ca Кином, a ми се 
не тучемо! Да се попудимо сами! (Бурап смех. — 
Ристо ЂокпН: Како he кола без Кокана!) 

Свет je очајан, пига се, шта je   ово,  да  ли je 
ово смак света, xoheMo ли ми  бити  та   генерација 
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која he изумрети? Није тако, господо! Сцега je тога 
бнло и  биће! 

Један велики филозоф Шопенхауер, Немац, 1804 
године путовао je no Француској и Аустрији, и пише 
онако: „Био je болно дирнут пеуредним и прљаним 
селима, неописивим сиромаштвом сел)ака и незадо 
иолјСТвом и бедом градоиа. Ход Наполеонових и про- 
тивничких војски оставио je у свакој земљи читаве 
појасеве опустошења. Москва je била претворена у 
пепео. У Енглеској. поносној победници у томе рату, 
земЛ)Орадници су пропали због пада цена житу, a 
нидустријски радници моралн су да осете све ужасе 
од фабричког рада. који се почео развијати без кон- 
троле. Због демобилизације настала je још ueha не- 
запосленост." Никада каже он, живот није био бес- 
мисленији и беднији. 

И кад je једап овако велики филозоф могао 
казати да никада жнвот није био бесмнсленији и бед- 
иији још пре 100 година, видите, да je нешто у 
природи, да постоји закон, који регулиже, да тако 
м^ра да буде. 

Да се вратимо опет на рат у шаљивој форми. 
Ми можемо мирне душе да чекамо, да нас неко 
изазове na рат. Кад смо ми имали храбрости са 
1,400.000 становника да прихватимо борбу — два 
рата — ми смо ратовали 6 ратова, два рата са Тур- 
ском 1876 и 1878 годнне, мало je била једна батина, 
али опет смо се борили, ннсмо попуштали. Исто тако 
he бити и саца. Ми се тога не плашимо! У крајњој 
линији немамо шта да изгубимо више, ко рат жели, 
пека изволи! Са моје сгране ja сам био пршшчао 
дуго година војник, ja посматрам, ja сам миран, ja 
верујем, да смо ми толнко спремни, да ми мо- 
жемо дочекати свакога прописно, како му no закону 
припада. (Аплауз.) 

Једно би желео само. Једап грчки мудрац каже: 
„Ko nehe брата за брата, тај lie туђина за госпо- 
дара!" (Одобравање.) Желетп je, да они, који nehe 
брата за брата, опи lie добити туђииа за господара, 
He дао Бог да до тога дође! Ja се надам, да he се 
све ове вести, које се причају o рату, да fae се на 
томе и свршити. Будите уверени, да свима гори под 
ногама! Сви су имали рат „задовол>по", рат je још 
у свежој успомеин, a зна се да je стотине хиљаде 
хпзтано као зечеви, na he и ших изневериги ова 
борбеност! 

Ja би na завршетку мога говора хтео пред- 
ложити само ово „отпевајмо сви скупа, Лепанаша 
домовино"! (Бурни општи аплауз и дуготрајно одо- 
бравање). 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Има реч 
г. др. Мирко Дошен, 

Dr. Mirko Došen. Politički svet Jugoslavije po- 
delio se je već u prvim danima našeg zajedničkog 
državnog života u dva protivna tabora: federaiistički 
i unitaristički, 

Prvi je postavio tezu da se ima na bazi respek- 
tovanja istorijsko-političkih individualiteta organizovati 
država, a drugi je u svojim političkim zahtevima pošao 
od ideje narodnog jedinstva i tražio sve praktično po- 
litičke konsekvencije iz ove misli, a te su bile: jedan 
parlamenat, jedna vlada, ista gradjanska i politička 
prava za sve gradjane. Jedna i druga koncepcija i da- 
nas su aktuelne i danas se oko njih okreće naša unu- 
tarnja politika. Ja želim odmah u početku govora da 
učinim jednu objektivnu konstataciju, a ta je u tome: 
da se jugoslovenska državna politika može provoditi u 
unitarističkoj i federalističkoj Jugoslaviji. 

Opasnost nije u ovim koncepcijama, nego u ten- 
dencijama, koje se ц njima kriju. 

U unitarističkom taboru krile su se delimično do 
3 oktobra hegemonističke srpske tendencije, a u fede- 
ralističkom imamo još i danas separatističke i centrifu- 
galne. 1 dok je 3 oktobar uklonio svaku sumju, da 
iza Eshaezije stoji velika Srbija, federalisti do daiu 
današnjega nisu dali garantije za svoje jugoslovenske 
namere i pretenzije. 

Federalisti svojim političkim tendencijama isklju- 
čuju svoju koncepciju iz svake ozbiljne kombinacije. 
Kad bi oni akcentuirali Jugoslovenstvo kao krajnji svoj 
cilj, a tražili federaciju iz etapnih političkih razloga, 
onda bi pretstavljali potpuno ravnopravnu koncepciju sa 
unitarističkom koja bi onog momenta došla do izražaja 
čim unitarizam u praksi zataji. 

Opozicija je nedavno pokrenula diskusiju o fede- 
rativnom državnom uređenju. 

Vlatko Maček je tražio „samostalnu Hrvatsku", 
Korcšec „zasebnu Sloveniju", Sv. Pribičević „federalnu 
republiku", srpski zemljoradnici „federaciju na bazi 
triju naroda", Bojvodjani „autonomiju Vojvodine", a 
Ljuba Davidović je u svemu ovome video „jedino spa- 
sonosnu demokratiju". 

Ja ću u najosnovnijim crtama osvetliti gledište 
Dr. Mačeka, (pošto je on glavni stožer ove 'grupe) 
a cnda ču se zabaviti sa Svetozarom Pribiće- 
vićem. 

U razgovoru sa saradnikom jednog francuskog 
poznatog lista izneo je VI. Maček svoje gledište: 

Suština njegovih zahteva je u ovome: 
Za 14-godišnjeg zajedničkog života sa „Srbima iz 

Srbije", preživeli smo mi Hrvati jedno strašno razo- 
čarenje i stekli ogromno iskustvo da se s njima više 
ne može. Oni imaju svi od reda sa svojim „činovnici- 
ma i vojnicima" da se povuku s onu stranu triju reka 
na svoju predratnu teritoriju. Preostali deo teritorije 
trebalo bi da se podeli na šest novih delova u kojima 
bi narod svaki za sebe bio potpuni gospodar u svojoj 
kući. On uvidja potrebu da se sporazume sa ,.Srbima 
iz Srbije"; ali ni jednom od njih ne priznaje legitimaciju za 
taj posao. 

,,Ništa od svega toga ne čini mi se ostvarljivim 
uz saradnju   negdašnjih upravljača   Srbije,   isto  kao ni 
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ovili današnjih", izjavio je sasvim rezignirano V. Maček. 
I da nije dao ovu poslednju izjavu, g. Maček bi bio 
potpuno neprihvatljiv. Sa svojim današnjim političkim 
pogledima, on će trajno ostati u potpuno sterilnoj opo- 
ziciji. 

Tenor je njegove izjave na onom mestu, gde 
spori legitimaciju političarima „Srbije", da s njima 
razgovaraju. Govoriti o sporazumu i u isto vreme spo- 
riti svom eventualnom kontrahentu legitimaciju za taj 
sporazum, to je isto kao i ne ići za sporazumom. 

A sada, gospodo, dozvolite mi da predem na Sv. 
Pribičević. 

Posle njegovih poslednjih izjava u svetskoj jav- 
nosti, nastupio je momenat da se mi bivši njegovi sa- 
raduici o njemu izjasnimo. Hajglasniji i najgrlatiji po- 
litičari jugoslovenskog unitarizma bio je svakako g. 
Pribičević. 

Njegove snažne izjave u našoj unutrašnjoj poli- 
tici odgovarale su po svojoj intonaciji i ubedljivosti 
izjavama, koje je nekada za vreme svetskog rata davao 
poznati pretsednik britanske vlade, slavni Lojd Džordž. 
Pa i sam Lord Džordž bio je u tome smislu i umere- 
niji i oprezniji od našeg Pribićevića. 

Njegove najsnažnije i najuverljivije tvrdnje bile 
su redovno oprezno protkane serijom rećica: „ako" i 
„ali". 

„Platiće do poslednjeg groša" uzvikivao je on 
na adresu Nemaca, a zatim, u molu, da se jedva čulo: 
„ako uzmognu i ako time ne dovedu u pitanje gospo- 
darsku rekonstrukciju Evrope." ili opet: „Platiće mak- 
simum", a zatim u molu: „Ali taj će maksimum utvr- 
diti konferencija stručnjaka". G. Pribičević nije pozna- 
vao molove u jugoslovenskoj politici i nije svoje izjave 
ublažavao nikakvim ogradama. On je smelo izjavljivao: 
.Prigovaraju samostalnim demokratima, da su dogma- 
tičari. Medjutim su u politici potrebne i dogme. Mi 
imamo dogmu kojoj se klanjamo, a to je. „Jedna i 
nerazdeljlva Jugoslavija". Ili opet: „Mi smo u Austriji 
bili federalisti, a u svojoj smo državi unitaristi, a naši 
protivnici, koji su vodili austrijsku politiku, ti su danas 
federalisti". 

Danas je g. Pribičević federalista  i republikanac. 
U svom obožavanju unitarizma išao je g. Pribiče- 

vić tako daleko da je na kongresu demokratske stranke 
u Beogradu 1921 godine doneo ovaj predlog: Demo- 
kratska stranka može kolaborirati, saradjivati samo sa 
onim strankama koje u pihnju ustava stoje na istom 
gledištu*. 

Kongres stranke usvojio je ovaj Pribičevićev pre- 
dlog (radikali na svom kongresu nisu nikada doneli o- 
vakav zaključak) i tako je demokratska stranka zajedno 
sa Sv. Pribićevićem bila glavni nosioc unitarističkog u- 
redenja naše države. 

Ali najznačajniji je danas za nas Pribičevićev go- 
vor na zboru samostalnih demokrata u Beogradu, koji 
je on održao   1924 god.  Pribičević iz 1924 g. i 1933, 

— to su dva protivnika koji se na svima linijama ele- 
mentarno pobijaju! Cujmo nekoliko Pribićevičevih iz- 
java sa ovoga zbora: „Ja, gospodo, dopuštam to, i pri- 
znajem, da stranka s vremena na vreme prema situa- 
ciji može da menja svoju taktiku, ali ne dopuštdm to, 
da jedna stranka sme da menja svoju politiku." 

Ili opet: „Između politike našeg narodnog i dr- 
žavnog jedinstva i politike separatističke ne može biti 
sporazuma, ne može biti kompromisa zato, što separa- 
tizam i narodno jtdinstvo dva su dijametralno suprotna 
pojma, koji jedan drugog isključuju. 

To su dva programa: „Život ili smrt — sunce ili 
tama". 

Danas je g. Pribičević izabrao tamu i smrt. Ali, 
ipak je nešto pogodio- g. Pribičević na ovom beograd- 
skom zboru a to je ono, kad je rekao: „1 svaki od 
nas može postati popularan (mislio je na separatiste,) 
ako hoće sporazum plemena, ako neće državno jedin- 
stvo i ako hoće državnopravnu samostalnost, za po- 
jedine delove države." 

Čim je pošao ovim putem svoje nove politike, 
gospodin Pribičević je stekao popularnost svih onih, 
koji su ga sa njegovog beogradskog govora više mr- 
zili od samog Nikole Pašića. Ол je danas izabrao no- 
vo društvo pa se čudimo, kako mu još do danas nije 
jasno da su ga morali ostaviti toliki njegovi bivši i- 
dejni jednomišljenici. 

G. Pribičević je doživio pobedu biv. svojih ideala 
i krah s/oje politike. On je samo na oko bio logičan 
političar u ovoj zemlji. Ujstvari on je celo vreme svoje 
političke aktivnosti oscilirao između dve posve oprečne 
političke uloge u Jugoslaviji i nije nikako mogao da 
se posvema odluči ni za jednu, ni za drugu. 

S jedne strane imao je ambiciju da bude nosilac 
revolucionarnog jugoslovenskog pokreta, a s druge 
strane hteo je pošlo po to da vlada i da u tom svoj- 
stvu pravi nedozvoljene kompromise. U ovoj situaciji 
bio je smljeven između dva mlinska kamena i danas 
pobija sve ono, što je nekada branio. 

U novoj današnjoj politici vidimo dve jasne ten- 
dencije: jedni insistiraju na jugoslovenstvu i traže za 
uspeh jugoslovenske politike izvesne garancije na štetu 
sloboda i pune demokratije; drugi traže da se smesta 
ude u demokratiju, a ne spominju jugoslovenstvo kao 
da ga nema. 

Kad bi ja imao da biram između provizorne ne- 
demokratske Jugoslavije i demokratije, koja bi pretsta- 
vljala plemensku anarhiju, ja bih se bez prom-šljanja 
odlučio za nedemokratsku Jugoslaviju. 

Pa ipak — gospodo narodni poslanici — ja sam 
duboko uveren da će velika jugoslovenska misao po- 
bediti sve istorijske partikularizme koji još danasjege- 
tiraju u našem javnom životu!!! A zašto? Zato, jer je 
to jedini logični izlaz iz situacije u kojoj se je našlo 
posleralno srpstvo i hrvatstvo! 
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Kada Hrvatima, čija je boiba u prošlosti bila te- 
ritorijalno-državopravna, nije pošlo za rukom da po- 
stave tačne granične linije između hrvatstva i srpstva 
i kada Srbi, koji su u svojoj prošlosti vodili nacionalno 
organizatorsku borbu, nisu mogli svoju zapadnu gra- 
nicu da tačno utvrde, onda je kod nas stvorena takova 
unutarnja situacija, koja je u XIX. veku formiranja na- 
cija, sprečila obrazovanje dveju zasebnih nacija i kojoj 
je jedini lek u jugoslovenstvul 

Kakvu politiku moramo voditi da jugoslovenstvo 
dovedemo do definitivne pobede? S plemensko-istorij- 
skom opozicijom ne može biti razgovora, ona i onako 
spada u istoriju. 

Naša politika ima samo dva konstruktivna datuma: 
6 januar i 3 oktobar! 

Šesti januar i treći oktobar prestavljaju ogromne 
istorijske reformen našem državnom životu, a te će i- 
stom onda biti stalno obezbedene kada formiramo i 
učvrstimo jugoslovensko javno mišljenje u narodu. 

Poznata je i utvrđena istina u ćelom svetu, da je 
trajnost i solidnost svih državnih, političkih i zakonskih 
uređenja, a naročito svih velikih i istorijskih reformnih 
pokušaja istom   onda   potpuno   osigurana,   kada   bude 
duboko uređena u individualnoj i kolektivnoj narodnoj 
svesti. To znači da uz upravni,  politički i zakonski rad 
odozgo mora   paralelno i organski da ide sistematski i 
smišljeni   rad na formiranju i izgradnji   onoga   što   se 
zove „suvereno   javno   narodno   mišljenje",   „socijalna 
atmosfera'   i „politički   moralni   i   socijalni   mentalitet" 
društva i pojedinaca. 

Naš politički problem nije u formi naše državne 
organizacije, nego u jugoslavenskoj svesti naših držav- 
ljana, a ovakvog državljana može nam dati samo jugo- 
slovenska politika jake ruke. — Tražimo jugosloven- 
sku politiku jake ruke, koja je jedina danas u stanju 
da dade rezultate. U ovoj našoj sretnoj državi imali 
smo mnoge eksperimente, napravimo najzad i taj naj- 
noviji: probajmo već jednom u jugoslovenskoj državi 
provoditi jugoslavensku politiku. 

O čisto jugoslovenskoj politici postoje najrazno- 
vrsnija mišljenja u našoj javnosti. Sva se ta mišljenj3 

kreću većinom u fralzerskim sferama, a ja ću pokušati 
da tačno i jasno označim sve elemente iz kojih treba 
da se sastoji ova politika. Jugoslovenska politika jake 
ruke traži: 

1) angažovanje što većeg broja   pravih  Jugoslo- 
vena u političkom životu; 

2) snažan autoritet državne vlasti koji će biti opo- 
mena svima i svakome da nema više povratka štorom i 

3) potpunu plemensku, versku i   građansku   rav- 
nopravnost. 

Na kraju mog govora želim da   osvetlim pitanje 
ravnopravnosti. 

Dobar deo našeg hrvatskog plemena živi u  uve- 
enju da nije  u   ovoj  zemlji  ravnopravan sa svojom 

srpskom braćom. Bila ovo   stvarnost   ili   psihoza,   Srbi 
imaju reč! 

Treba širom sa srpske strane otvoriti grudi braći 
Hrvatima, a to će biti onda, kada ih u najvećem broju 
dovedemo na najvažnije državne pozicije. 

Povedimo politiku jake jugoslovenske ruke, ali u 
isto vreme učinimo sve da nestane uverenja o plemen- 
skoj nejednakosti. Ova se politika zove jugoslavenska 
i ona mora uspeti. 

(Silan aplauz i odobravanje) 

Potpretsednik Karlo   Kovačević:   Reč   ima   Dr. 
Nikić. 

Dr. Nikola Nikić: Gospodo narodni poslanici, 
sve vlade obrazovane posle Ustava od 3-1Х-1931 god. 
imale su po svojim izjavama zadatak: uvođenje u ži- 
vot ustavnih odredaba i konačno rešenje svih pitanja 
koja su po čl. 118   Ustava bila još rezervisana. 

Ako su, gospodo narodni poslanici, sve te vlade 
posle Ustava od 3-1Х-1931 god. imale u svom pro- 
gramu, ni jedna od njih nije ustavne odredbe u život 
uvodila, a najmanje je koja pokušala protivustavne 
zakone prilagoditi ustavnom shvaćanju. 

Mesto da se ustavne odredbe u život uvedu, 
vlade i ljudi koji su taj Ustav doneli ispoljili su odmah 
po njegovom donošenju tendencije za izmenom nje- 
govih najvažnijih  odredaba. 

Gospodo   narodni poslanici,   političko ustavno pi- 
tanje prvi je službeno otvorio g. Dp. Voja Marinković, 
Pretsednik Ministarskog   saveta, dugogodišnji   Ministar 
spoljnih poslova,   eminentna   politička   ličnost,   svojim 
poznatim govorom u Nišu 8 maja prošle godine na ba- 
novinskoj    konferenciji J. R. S. D.   G. Dr. Voja Marin- 
ković u tome svome   govoru   izjavio   je:   da  državno 
uređenje zemlje   nije dovršeno, da u zemlji   još   uvek 
postoji otvoreno  pitanje   njezinog   uređenja i da se to 
pitanje mora tek narednim   glasanjem s dnevnog   reda 
skinuti. 

G. Dr. Vojislav Marinković je sasvim ispravno 
konstatovao, da narod mora jedanput, ne makar kako, 
nego pošteno da glasa, pa ako on odluči za samou- 
pravu, autonomiju ili federaciju, tako neka bude, jer 
on ima pravo da se namesti u svojoj zemlji kako naj- 
bolje zna i hoće. 

To nije protivno, gospodo narodni poslanici, ni 
Prestonoj besedi, jer se u njoj govori samo o držav- 
noj celini, a zna se šta je državna celina, t. j. da ni 
jedan deo našeg teritorija ne može biti pripojen dru- 
goj državi, a drugo sve može biti. 

Ovoj izjavi g. Dr. Voje Marinkovića, moglo se 
je samo prigovoriti, što nije pala u Narodnoj skup- 
štini, da bi se o njoj mogli svi politički krugovi iz- 
jasniti. 

Mi smo na izjavu G. Ministra zauzeli stanovište, 
koje je jedino ispravno i mislim, da je to kardinalno, 
da narod treba sam da odluči, kako   da mu se država 
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uredi. G. Marinković je međutim naglo otišao, a mi na 
našu interpelaciju nismo dobili odgovora. 

Gospodo narodni   poslanici,   to   što   se je moglo 
prigovoriti izjavi g. Voje Marinkovića, ne može se pri- 
govoriti izjavi Narodnog   kluba, koja je pala   u   istini 
na rr.erodavnom mestu u Narodnoj   skupštini, pa ipak, 
gospodo narodni poslanici  protiv  ove   izjave   g. Voje 
Marinkovića nije se digla bura ogorčenja,   kakva se je 
digla protiv izjave   Narodnog   kluba. Šta, gospodo na- 
rodni poslanici, ima u toj izjavi toliko   strašnoga zbog 
čega bi se trebalo toliko uzrujavati? Ona traži u pitanju 
državnog uređenja   najšire   samouprave   sa   sadržajnim 
oznakama   autonomije ili federacije. Dakle nišla   odre- 
đeno, a i ništa što već ovde nije bilo.  Na primer, de- 
mokratska stranka se je već pre   nekoliko   godina   za- 
lagala za najšire   samouprave, i čini mi se da   je   baš 
glavni inicijator ovakvih predloga bio baš g. Voja Ma- 
rinković. Pa i g. Milan Srškić u svojoj izjavi od 7 av' 
gusta prošle godine u svom klubu govorio protiv   cen- 
tralizacije, motivišući ovo svoje stanovište pravilnim tu- 
mačenjem Ustava, koji je protiv centralizacije. Shvaćanje 
svoga šefa Vlade u ovom pitanju, najbolje je   interpre- 
tirao član njegovoga kabineta, glavni sekretar i ideolog 
vladine   stranke  g. Dr.   Albert   Kramer,   Ministar   bez 
portfelja, i kao takav, znamo svi, eksptrt  Vladin za sva 
osetljiva politička pitanja, upravo огако,   kako   je   bio 
g.   Milan Srškić pri Vladi g. Petra   Živkovića.   Da   vi- 
dimo dakle,   gospodo   narodni   poslanici,   kako   je   on 
vladine intencije o državnom  uređenju   autentično   iz- 
ložio. U pitanju narodnog jedinstva, koje ponavljamo ne 
može biti nikakav politički pojam, išao je i g. Dr. Albert 
Kramer dalje od izjave Narodnog   kluba, a nije   prou- 
zrokovao nikakvu pobunu u ovom visokom Domu. Ta- 
ko on, u svome govoru u Krškom   polju 14-V11I-1932 
godine govori o slovenačkom   narodu,   a   dok   izjava 
Narodnog  kluba   govori   o    jugoslovenskome   narodu, 
koji je sinteza   srpstva,   hrvatstva i  slovenstva. G   Dr. 
Albert Kramer   kaže u toj izjavi:   „Mi ćemo   izvesti 
sve ono, što su   nekadašnji   vodi sbvenačkog   narodi 
obećavali kroz celih 10 godina, a što su sve   zaborav- 
ljali kada su god išli u Vladu". 

Prema tome, iz govora Dr. Alberta Kramera mogu 
svi s pravom da zaključe da sem slovenačkog postoji i 
hrvatski i srpski narod (Jedan glas: I bosanski i her- 
cegovački). 

To   ne znam. To vi   možda znate. 

b pitanju državnog uredjenja izjava g. Dr. Alberta 
Kramera potpuno je identična sa izjavom Narodnog 
kluba. Razlika je samo u tome, što g. Dr. Kramer go- 
vori Slovencima, a Narodni klub govori Hrvatima, i što 
g. Dr. Albert Kramer to obećava u ime Vlado a narodni 
klub to tek izlaže kao svoj program. 

Da vidimo dakle, šta je g. Dr. Kramer obećao u 
ime Vlade Slovencima. 

„Mi ćemo provesti   potpunu  autonomiju. Proveš- 

ćemo i sva ona pitanja koja nisu rešena u prošlosti 
Vi danas manifestujete ne samo solidarnost slovenačkog 
dela naše države ...' 

G. Albert Kramer, kako vidite, obećava Sloven- 
cima u ime Vlade potpunu autonomiju i to onaku auto- 
nomiju kakvu je g. Dr. Korošec punih 10 godina tra- 
žio. A da ne bude nikakve sumnje kakvu autonomiju 
hoće Vlada da dade Slovencima, da još pojača to vla- 
d'no gledište, da se ne bi posumnjalo šta znači ta au- 
tonomija, Dr. Kramer nam govori o slovenačkom delu 
države. Slovenačka autonomija, prema izjavi g. Dr. Kra. 
mera i prema gledištu Kraljevske vlade, znači deo 
države koji je samo slovenački a nije ni srpski, ni 
hrvatski. 

Mi smo zato tražili, gospodo, dosledno i sa pu- 
nim pravom, od Vlade da po načelu ravnopravnosti 
dado i Hrvatima odnosno hrvatskom narodu hrvatski 
deo države (G. Miloš Dragović upada : Ti si vladin 
šurak), na što Vlada još nije odgovorila. 

Gospodo narodni poslanici, prigovara se mnogo 
izjavi Narodnog kluba zbog pomena federacije, a tu, 
gospodo narodni poslanic. Narodni klub nije učinio 
nikakvu izdaju prema državnom jedinstvu kako bi to 
naš uvaženi drug g. Mita Dimitrijević želeo da dokaže, 
jer je i g. Dr. Kramer, kao generalni sekretar partije 
g Dimitrijevića, govoreći pred Hrvatima u Splitu na 
banovinskoj konferenciji JRSD i svestan da je federa- 
cija Hrvatima mila i simpatična, izjavio da će Vlada i 
JRSD iz fedarativnog programa uzeti ono što je naj- 
bolje. Djkle, g. Kramer, Vlada i JRSD nisu odbacili 
federativni program a limine nego pristali da se poga- 
djaju isto onako, kao što i Narodni klub nije tražio 
ekskluzivnu federaciju nego je pristao na autonomiju i 
široke samouprave   {Glasovi: Dakle opet pogadjanjel). 

Treba, gospodo narodni poslanici, ovde izvesti na 
čistac to čud lovato držanje političkih ljudi na Vladi i u 
opoziciji. 

Gospodo narodni poslanici, mi smo bili svedoci 
prilikom rasprave u ovome visokom Domu koliko su 
bili napidani članovi Narodnog kluba, koji su bili mi- 
nistri u šestojanuarskom režimu zbog toga što su se 
sad slavili na program, koji nije po volji članovima 
većine, maktr da oni kako vidimo nisu daleko zastra- 
nili ni od stanovištva gospodina Dr. Kramera, ni od 
stanovništva J. R. S. D. i čitave Kraljevske vlade. 

Dok se njima iz nama nepoznatih razloga sve 
zamera, i dok tako kao po komandi, a ne znamo po 
čijoj, nekoji članovi vladine većine na njih makar da 
su oni bili prvi šestojanuarski kraljevski saradnici i in- 
timni drugovi g. Dr. Milana Srškića, besomučno nava- 
ljuju kao tobožnje izdajice programa, djtle ti isti čla- 
novi vladine većine nisu uvek osetljivi na izdaju 
programa. 

Eto, gospodo narodni poslanici, imsdete na primer 
u ovoj Vladi političkih ljudi, koji su lako menjali poli- 
tičke programe kao kapute. 



180 XL Redovni sastanak — 15 marta 1933 g. 

Gospodo narodni poslanici, ne samo da su čak 
programe menjali nego su još, dok su ta danas napa- 
dana gospoda bili Kraljevski ministri, ovi drugi, a sa- 
dašnji planovi kabineta g. Dr. Milana Srškića, organi- 
zovali otpor protiv šcstojanuarskom režimu kao formi i 
sadržaju novog političkog  života. 

Gospodo poslanici, u predvečer šestojanuarskog 
režima »Socijalna misao" od 1 januara 1929 godine 
do asa iz pera narodnog zastupnika g. Juraja Deme- 
trovića članak pod naslovom „Jedinstvo i sloboda'- 
{Miloš Dragovtč: To je preporučen napad na Deme- 
trovića i Kramera. — Ivan Urck: Ćuti, Nikiću, ćuti.) 
Ćuti ti, ti si za Stenjevac, odakle si i došao. 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Gospodo po- 
slanici, molim da ne smetate rad pošto vreme   prolazi. 

Dr. Nikola Nikić (nastalja) G. Demetrović u   tom 
članku postavio je tezu da bez slobode nema narodnog 
jedinstva i da samo sloboda spaja. (Jedan glas:   Tako- 
jel) 1 ja to kažem. Čim nema slobode nema   ni jedin- 
stva. U pitanju građanskih sloboda stajao je   g.    Juraj 
Demetrović onda na   ispravnom   stanovištu.   Tako    on 
kaže: biti slobodan, to je primarno i    iznad   svega, pa 
čak i nacionalna država bez građanskih    i ljudskih slo 
boda nije ništa drugo nego nesnosna   tamnica.   Protiv 
tamnice se buni   duh   i   dižu   revolucije.   Srbija ličnih 
režima i  glavnjača ne može nikada   oko   sebe privući 
i okupiti. Preuređenje države ima   poslužiti cilju slobo- 
de. Režim Velje Vukićevića jeste   kontrarevolucija bal- 
kanske pandurije, i sistem hajdučkog otimanja slobode 
koji ima cilj, da samo radikalna stranka sačuva vlast u 
državi (Miloš Dragović:   Tako je bilo,   i to  je istina, 
istinu je kazao). 

Kako će ispasti ova borba za slobodu, ovisiće o 
tom ishodu sudbina Jugoslavije. Protiv toga stoji reaki 
čija zavojevačkog srbijanskog separati7ma koji narodnu 
celinu drobi i rasipa u propast. Narod treba da reši 
kojim će putem da pode". 

Ne znamo šta je sad, da li je g. Demetrović 
imao pravo onda kad je tako pisao, ili ima danas pravo 
kad protivno radi (Čuje se: I onda i danas). 

Kad je bio Demetrović tako pisao bio je režim u 
Jugoslaviji Velje Vukićevića i Dr. Ante Korošca. Mi 
možemo o tom režimu da mislimo kako hoćemo, samo 
ipak mora to i g. Demetrović priznali, da je taj re- 
žim balkanske pandurije i glavnjače, režim zavojeva- 
čkog srbijanskog separatizma nosio građanska prava i 
slobode. 

To se najbolje vidi iz te revije kad je mogla obe- 
lodanti ovakav jedan članak, da danas, a pod režimom 
g. Demetrovića, odnosno g, Dr. Milana Srškića, nije 
naš poslanički drug g. Dr. Ivan Lončarević mcgao ni 
interpelaciju da podnese o tome, kako je g. Demetro- 
vić, kao zastupnik Ministra trgovine i industrije, posta- 
vio svoga šuraka za direktora Obrtne škole u Zagrebu, 
makar da ovaj nema ni jednog razreda gimnazije. 

Pod režimom Velje Vukićevića nikom nije ni na 
pamet palo da cenzuriše i zabranjuje u štampi posla- 
ničke govore i interpelacije. (Jedan glas: fesu li to te 
iskrene suze?) Gospodo narodni poslanici, ko bi se usu- 
dio da to učini taj bi se lepo proveo. Međutim, go- 
spodo, pod režimom g. Demetrovića, Kramera i Srškića 
nenormalni su oni ljudi, koji se zauzimaju za građan- 
ska prava i koji ne mogu da shvate kako se poslanički 
govori u Narodnoj skupštini mcgu cenzurisati i u štampi 
zabranjivati. Režim Velje Vukićevića došao je na osnovu 
relativno slobodnih i normalnih izbora, na osnovu op- 
šteg tajnog prava glasa, pa ipak je za g. Demetrovića 
taj režim bio lični režim, režim glavnjače i prava ne- 
snosna tamnica. 

A šta mi onda da kažemo za režim g. Demetro- 
vića, ako je režim Velje Vukićevića bio lični režim, 
režim glavnjače i nesnosna tamnica? 

Režimu Velje Vukićevića nije palo na pamet, da 
bilo koga od političkih protivnika režima ni hapsi, a 
još manje da bivše pretsednike vlada, bivše ministre, 
bivše potpretsednike Narodne skupštine, narodne po- 
slanike i narodne vode hapsi i konfinira. (Dr. Barać: raj 
režim nije imao ideja). A ovaj ima ideja? (Dr. Barać: 
Neka ih zatvaraju! Smeh). Prvo vas treba da zatvore, 
jer vi ste sve skrivili. 

Ovde mi pada га pamet kako je često sudbina 
političkih ljudi čudna i mušičava. Na primer G. Dr. 
Anton Korošec, pretsednik Kraljevske vlade u vreme u 
kojem se isto tako mnogo paradiralo kako je država 
u opasnosti, kako se i danas paradira, onda sa većim 
pravom nego danas — jer je to bilo politično doba u 
kojem je tako tragički završio svoju političku djelat- 
nost vodja hrvatskoga naroda i šef Hrvatske seljačke 
stranke Stjepan Radić (Jedan glas: Koga si ti izdao). 
Onda je država bila zaista u opasnosti, jer ako su ika- 
da Hrvati imali pravo da se pobune, imali su to onda 
i to bi svako razumeo u zemlji i inostranstvu. 

G. Dr. Anton Korošec prineo je u to doba naj- 
veću žrtvu, koju je mogao politički čovek opštoj stvari 
makar i na štetu svoje političke reputacije, da prinese. 
Pa ipak čovek koji je pružio državi nesumnjivu i ob- 
jektivnu uslugu nalazi se danas u izganstvu obilježen 
kao neprijatelj zemlje premda je bio i u šestojanuar- 
skom režimu Ministar skoro dve godine (Graja). 

Gospodo narodni poslanici, danas su braniči drža- 
ve i zemlje gospoda Juraj Demetrović i Dr. Albert 
Kramer. Odobravanje i pleskanje u centru i glasovi: 
Živeli!), koji su u vreme kada je blagopokojni Stjepan 
Radić rekao da je zmija u opasnosti, proglasili akt od 
1 decembra 1918 godine, u zaključcima S. D. Koalicije 
kao utvrdjenje hegemonije bivše Kraljevine Srbije nad 
svim zemljama i narodima i zaključili provesti najoštri- 
ju borbu za novo državno uređenje koje će, ne kao 
Ustav od 28 juna 1921 god., osigurati hrvatskom na- 
rodu i svim prečanskim krajevima punu ravnopravnost. 
(Jedan glas: To imamo danas). 
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Gospodo, mora se priznati, da na ovakve zaključ- 
ke, koji još i danas odgovaraju raspoloženju hrvatskog 
naroda, nije bilo lako voditi režim, koji je bio u ovim 
zaključcima obeležen kao politika srbijanske liemego- 
nije. G. dr. Korošec je čak na to ušao i u Vladu od 6 
januara, smatrajući, da to viši interesi zemlje od njega 
traže. G. dr. Kramer, koji je danas stvarno uhapsio 
dr. Korošca, u to doba nije tako branio državu, kako 
to tvrdi, da danas čini. Naprotiv g. dr, Kramer je or- 
ganizovao delotvorni otpor protivu šestojanuarskog re- 
žima, skupljao članove sa svrhom, da se šestojanuar- 
ski režim, makar i silom, baci sa vlasti. (Uzvik: To je 
laž!— Dr. Lončarević: Provedite anketu u Ljubljani. 
_- Graja. — Pretsednik zvoni,) 

Gospodo, slično je radio i njegov drug g. De. 
jTietrović, koji se sada voli nazivati i smatrati pozitiv, 
iiotn političkom jugoslovenskom snagom. Ja ga opo- 
ininjem n. pr. samo na razgovor sa biv. ministrom 
Vesenjakom, dva tri dana pre 20 juna pred Zemljorad- 
ničkim klubom u staroj Narodnoj skupštini. Tu je g. 
pemetrović zamolio g. Vesenjaka, da sondira teren za 
sastanak sa g. dr. Korošcem sa izjavom, da on i njego. 
vi drugovi sa Srbijancima više ne mogu i da više ni. 
kada u budućnosti neće moći zajedno, i neka g. dr. 
Korošec ne razbija prečansku slogu. 

G. Demetrović će se braniti, da je to rekao u 
onoj opštoj političkoj psihozi i nervozi i da se to ne 
srne tako strogo i iskreno shvatiti. Premda mi mnoge 
postupke i rad g. Demetrovića ne smatramo strogo i 
iskreno, pitamo kako će nam g. Demetrović rastuma- 
čiti njegov rad na specijalnom zadatku oko izrade re- 
dakcije  republikansko-federativnog Ustava. 

Gospodin Demetrović naime u proleće 1929 go- 
dine, dakle posle 6 januara dva tri meseca pre ulaska u 
Vladu Petra Živkovića, izradio je sam u svom stanu i 
izložio na jednoj sednici izvršnog odbora, čije je on 
bio član S.D.K. detaljni nacrt Ustava i preuredjenje 
zemlje {JejUč Mi/milo: Kao klevetulj. Prema tom njego- 
vom nacrtu Ustava, koji je zaboravio u SD Koaliciji žureći 
se u Vladu Petra Živkovića, deli se zemlja na Sdelova: 
1) Slovenija sa 1,056.464 stanovnika sa sedištem u 
Ljubljani (Graja. Pretsednik zvoni.) To je sad sve ak- 
tuelno, jer imate mnogo tih punktacija, pa da vidimo, 
koju ćemo od njih prihvatiti i kako ćemo napraviti 
administrativnu podelu zemlje. Možda će Vlada pri- 
livatiti ovu punktaciju g. Demetrovića. Zatim dolazi 2) 
Hrvatska-Slavonija-Dalmacija u koju oblast ulaze: Hr- 
vatska i Slavonija bez Srema, Baranja, Dalmacija bez 
srezova Dubrovnik-Kotor, Bosna-Hercegovina linija Bo- 
sna Neretva sa 3,880.674 stanovnika, a sa sedištem u 
Zagrebu. (Jedan uzvik: Ko je to pravio?) G. Demetro- 
vić je najveći punktaš! To su Demetrovićeve punka. 
čije. (Stažlč: Gde si ih našao?) Ako si ti „Begriffs- 
stutzig", ništa ti ne pomaže. G. Demetrović je zabo- 
ravio SD koaliciju, jer se žurio u Vladu g. Petra Živ- 
kovića.   Onda   dolazi  3) Bosna—Crna   Gora-Raška sa 

1,317.380 stanovnika sa sedištem u Sarajevu, 4) Severna 
Srbija sa Bačkom, Banatom i Sremom sa 3,733.897 
sa sedištem u Beogradu, 5) Makedonija sa 2,028.908 
sa sedištem u Skoplju. 

Gospodo, da vidimo sad kako se prtma nacrtu g. 
Demetrovića ovom ovako razdeljenom zemljom vlada? 
Tom zemljom vlada Ministarski savet. Pretsednika toga 
Ministarskog saveta designira ne više Kralj, nego ga 
bira Narodna skupština sa Senatom na zajedni- 
čkoj sednici i to za celi izborni period. Ova 
razdeljena Jugoslavija nema Kralja, koji je pre- 
ma svemu tome već prije primanja ovoga Ustava 
detroniziran (dr. Ivan Lončarević: Za njega vredi ona: 
„Und der Konig absolut wenn er unseren Willen thut"). 
Tako je. 

Prema izjavi Narodnog kluba, kojoj se toliko u 
Narodnoj skupštini prigovaralo. Kralj nije detroniziran, 
nego je šef eksekutivne vlasti. 

Ovako razdeljena Jugoslavija ima još zajedničke 
Ministre: Ministra inostranih poslova. Vojske i morna- 
rice, Finansija, Trgovine, Saobraćaja, Pravde i izjedna- 
čenja Zakona. 

Pojedini delovi ovako razdeljene Jugoslavije imadu 
na čelu Ministra za Severnu Srbiju, Makedoniju i. t. d., 
dok Hrvatska, Slavonija i Dalmacija imade svoj isto- 
riski izuzetni položaj sa Banom na čelu, kao šefom 
zemlje i celokupne državne administracije. 

Kako se imenuju činovnici u toj razdeljenoj Ju- 
goslaviji? 

Njih imenuje resorni Ministar, ali samo po spora- 
zumu šefa ovako razdeljene države ako dotični činovnik 
spada u njegov deo države. 

Državno Narodno pretstavništvo sastoji se iz Na- 
rodne skupštine i Senata. 

Gospodin Demetrović je vrlo dobro predvideo, da 
ne bi bilo u budućnosti možda srbijanske hegemonije 
kao što je bilo u prošlosti, da Hratska ima potpuno, 
jednaki broj senatora kao i Srbija, a svi prečanskijkra- 
Jevi zajedno da imaju 34 senatora prema srbijanskim 31. 

Zemaljsko narodno pretstavništvo zove se sabor. 
Da se ne bi moralo, kao što je to bilo zakljuieno 

u zaključcima S. D. K. u budućnosti nametnute finansij- 
ske obveze prečanskim krajevima proglasiti ništetnim i 
neobaveznim, po tome Ustavu ima svaka zemlja svoje 
finansije. 

Svi uplaćeni neposredni porezi pripadaju svakoj 
zemlji. 

Mi ne možemo verovati, da Kraljevskoj Vladi to 
nije bilo poznato i to iz sledečih razloga: ono što je 
g, Demetrović pisao u „Slobodnoj misli" o srbijanskoj he- 
gemoniji, balkanskoj panduriji i sistemu glavnjače i 
nesnosne tamnice, izašlo je u jednoj javnoj reviji, koju 
je svaki obrazovan čovek čitao. 

Ono pak, stoje g. Demetrović, žureći sejna vrat 
na nos u Vladu g. Peira Živkovića u S. D. K zabora- 
vio, znala je   Kraljevska   Vlada,  jfr su u njoj   sedeli i 
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još danas sede članovi S. D. K. g. g. Dr. Šibenik, 
Švegl, Najdorfer, Peka i Matica, pa nije Vlada od toga 
nacrta Ustava nikako pitanje pravila (Jedan glas: I 
ti si bio tu!) 

Mi se radi toga, gospodo narodni poslanici, s 
tpravom pitamo i čudimo od kud sad Vlada, vladina 
većina i vladina štampa, g. Dr. Kramer pa čak i g. De- 
metrovič, prave pitanje i zgražavaju se nad izjavama g. 
Vlatka Mačeka, u zagrebačkim punktacijama u intervju- 
ima u „Freiistime" i .Le Plit parizijenu-u. Sve ove punk- 
acije i izjave g. Vlatka Mačeka računaju bar sa mo- 
narhom kao jednom stvarnom činjenicom, monarha nisu 
detronizirale, kao što čini g. Demetrović u svome Us- 
tavu od 1929 godine. 

Ni ostail sadržaj intervjua i punklacija g. Dr. Vlatka 
Mačeka nije ništa radikalniji od nacrta Ustava g. De- 
metrovića. Pa ipak, gospodo,  kakva razlika? 

G. Demetrović je Kraljevski Ministar, a Dr. Vlatko 
Maček u uzama državnog suda u Beogradu i to samo 
zato što g. Demetrović i uz ovakva shvaćanja o obliku 
i uredjenju države ipak pomaže sa svojim drugovima 
režim g. Milana Srškića, dok je Dr. Vlatko Maček svaku 
potporu ovome režimu otklonio. 

Gospodin Vlatko Масек je ostao dosledan onome 
što je g. Juraj Demetrović izdao. 

Kako daleko ide ova čudna sudbina političkih ljudi 
najbolji je dokaz ta činjenica, da je g. Demetrović sa 
svojim federativnim republikanskim programom došao 
na Ministarsku stolicu, a na primer Dragoljub Jovano- 
ić na optuženičku klupu i političku  robiju. 

Gospodo, narodni poslanici, ja nisam sve to možda 
zato izneo da g. Demetrovića i g. Dr. Kramera osudimo, 
pribijemo na sramotni politički stub, a još manje zato 
da ih možda vi zbog toga proglasite neprijateljima na- 
roda i izdajnicima zemlje, kao što su oni proglasili g, 
Vlatka Mačeka i Dr. Antona Korošca. 

Ja sam to, gospodo narodni poslanici, izneo da 
pokažem kako je politička evolucija kod političkih ljudi 
prirodna i neminovna i da zbog evolucije političke ljude 
ne treba odmah proglašavati izdajicama i neprijateljima 
zemlje. 

Da ste kojom nesrećom u svoje vreme brže bolje 
g. Demetrovića i Dr. Kramera proglasili izdajnicima zemlje 
i naroda, kako ste to učinili sa Dr. Mačekom i Dr. Ko- 
rošcem. Ko bi vam danas bio ta pozitivna jugosloven- 
ska politička snaga, stub геакс1је režima, ta sumnjiva 
odbrana Jugoslavije? 

Gospodo narodni poslanici, treba već jedanput da 
se prestane političke ljude, bivše Ministre i t. d. bez 
mnogo razmišljanja proglašavati izdajicama i neprijateljima 
naroda i države. 

Zar mi da proglasimo na primer g. Ljubu Davi- 
dovića, koji je bio više puta Ministar i Pretsednik vlade 
neprijateljem države, valjda zato što je u svome pismu 
prijateljima od januara meseca ove godine ustao za slo- 
bodu mišljenja, za  sve  gradjanske i politiČKe slobode, 

saziv Konstituante, te ispravno postavio problem unu- 
trašnjeg uredjenja države i odnos izmedju Hrvata, Srba 
i Slovenaca više na moralnu nego na zakonodavnu 
bazu. On govori čak i o zadovoljenju slobodnog raz- 
voja kulturno istorijskih posebnosti Srba, Hrvata i Slo- 
venaca. 

Ili zar su možda g. g. Aca Stanojević, Miša Tfi- 
funović i ostali neprijatelji zemlje i naroda, zato što su 
13-11 ove godine podigli protest zbog hapšenja g. g. 
Dr. Vlatka Mačeka i Dr. Antona Korošca i istakli, da 
se potrebno novo državno uredjenje može dobiti samo 
u slobodi i slobodnoj izmeni mišljenja. 

Kad to, gospodo narodni poslanici, kod Dr. Ma- 
čeka i Dr. Korošca ne bi bila prirodna i nužna evolu- 
cija, zar bi bilo moguće zamisliti da bi se sa strane g. 
g. Ljube Davidovića, Ace Stanojevića, Joce JovanovićJ, 
Mise Trifunovića i drugih dizao u njihovu odbranu ne- 
prijatelja naroda i države protest. 

U najnovije se vreme, gospodo narodni poslanici, 
raznim rezolucijama i izjavama pokušava zatrpati poli- 
tička istina Jugoslavije. 

Istina je to, gospodo, samo to, da valja hrvatsko- 
srpske odnose već jedanput postaviti na čvrstu i na so- 
lidnu bazu. (Jedan poslanik: Ne može od tebe!) Sa hr- 
vatske strane može da bude, gospodo, ta solidna i čvr- 
sta baza samo bivša hrvatska seljačka stianka, koja je 
zadržala svoj predominantan položajaj u Hrvatskim se- 
ljačkim masama. (Protesti kod većine, odobravanje kod 
članova Narodnog seljačkog kluba). Državna jugoslo- 
venska politika ima u tom pravcu da traži rešenje ovoga 
pitanja. 

Kako, gospodo narodni poslanici, ova Vlada vodi 
politiku u sasvim protivnom pravcu, koja izaziva hrvat- 
stvo protiv državnoj politici, to je, gospodo narodni po- 
slanici, jasno da ja i moji drugovi nemamo poverenje 
u ovu Vladu, i da joj nećemo glasati budžet (Aplauz i 
odobravanje na levici, protesti u centrumu i na desnici). 

Potpretsednik Karlo Kovaćevič: Reč ima g. Mi- 
nistar Juraj Demetrović. (Buran aplauz i uzvici: Živeo! 
Bravo! — Žagor kod članova Seljačkog kluba. — Upadice' 
Dolazi do sukoba izmedju Dr. Lončarevića i Ante Ko- 
vača. — Ante Kovač uzvikuje: Ja sam bio dobrovoljac: 
Šta ste vi bili?) 

Ministar poljoprivrede Juraj Demetrović: Gospo- 
din narodni poslanik dr. Nikola Nikič vidi se, dao je 
sebi truda, pa je išao i da čita stare članke i da, ne 
znam kojim načinom, traži sve moguće informacije, 
kako bi mene mogao da prikaže ovde pred vama, go- 
spodo narodni poslanici, u Narodnoj skupštini u jednom 
svetlu, kako to njemu konvenira. To je, gospodo, stari 
metod, i ja od g. dr. Nikića nisam iznenadjen, i neću 
biti iznenadjen, ako još ne znam šta drugo pokrene, iz- 
nese, doda, izmisli itd. Ali, gospodo, ja smatram, da 
su neke stvari, koje je g. dr. Nikić ovde i2neo, da su 
one takve naravi, da traže odgovor   zbog same  stvari. 
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i zato na te stvari odgovaram, a ne zbog g. dr. Nikića. 
(Buran aplauz i uzvici: Tačno!) 

Ja ću da predem preko onih pokušaja, da se lično 
baci na mene sa jzvesnim obedama, kao na primer, da 
sam ja cenzurisao, da neka njegova interpelacija ne 
dođe u javnost, da sam ja imenovao svoga šuraka za 
ne znam neko mesto, jer to, gospodo, nije tačno, to nije 
istina! (Dr. Lončarević: To je istina!) Sa tim stvarima, 
gospodo,   mislim, da ne treba da se bavim. 

Interesantnije su one stvari, koje je g. Nikić ovde 
izneo kao moj projekt o uređenju naše države. {Dr. Ni- 
kola Nikle: Nemojte se stideti zbog toga!) Gospodo, ja 
ću da kažem otvoreno i iskreno, sve što je bilo, kako 
su se prilike razvijale, ali ja mislim, da ćete sa mnom 
zajedno povući druge konzekvencije iz toga, nego što 
je povukao g. dr. Nikić. 

Vi znate, gospodo, da su se političke prilike kod 
nas zaoštrile jako u poslednjim godinama pre 6 janu- 
ara i da smo mi Jugosloveni ljudi od krvi i mesa i u 
borbi da smo preleravali. I prema tome, ako idete da 
citirate ono, što se tada sve govorilo u Narodnoj skup- 
štini, onda, gospodo, videćete, da je tada bila straho- 
vita atmosfera, i ked bismo išli da citiramo sve ono 
što se tada govorilo i kakve su se borbe vodile, onda 
gospodo, ja ne znam, da li bi to danas bilo od koristi 
za sređivanje prilika u našoj zemlji. 

Gospodo, pos'e strahovitih događaja u Narodnoj 
skupštini, posle sukoba, posle krvi, koja je pala ovde> 
vi znate, da to više nije bila kriza jednog režima, da 
je u stvari naša zemlja bila u krizi. (Tako je!) Vi znate, 
gospodo, da je to bio takav jedan strahovit potres, gde 
su se i patrioti u zemlji, a i prijatelji naše zemlje u 
inostranstvu, plašiti, kakva je sudbina i kakva će biti 
sudbina jugoslovenske drž ive. (Tako je!) 

I izlaz iz te krize, iz te situacije, gospodo, bio je 
6 januar. Drugog izlaza nije bilo. Ali tome su pretho- 
dile izvesne radnje. 

G. dr. Nikić citira zaključke Seljačko demokratske 
koalicije — ako se ne varam — od 1 avgusta. Gos- 
podo, u tim zaključcima nije stajalo to, da će se pod- 
vrći reviziji naše ujedinjenje, u tim zaključcima nije sta- 
jalo da je u pitanju ujedinjenje Srba, Hrvata i Slove- 
naca, nego je bila reč o tome, da je potrebno drugo 
uređenje, a ne uređenje onako, kako je predvideo 
Vidovdanski Ustav. 

I, gospodo, ta teza — ako hoćemo da pravo go- 
vorimo — bila je usvojena time, što je najkompetent- 
niji faktor u našoj zemlji suspendovao Vidovdanski 
Ustav, baš da bi omogućio drugo, novo uređenje i da 
bi omogućio sklad između Srba, Hrvata i Slovenaca, da 
bi omogućio, da se provede jugoslovensko ujedinjenje. 
(Aplauz kod većine, upadice kod manjine). 

Gospodo, u tim zaključcima takođe bilo je govora 
o istorijsko političkim individualitetima. Vi morate ra- 
zumeti, da se onda ta misao postavljala i da se ta ideja 
iznosila, i ako hoćete, gospodo, dalje da idemo,   onda 

možete nešto od toga videti ostvareno i u današnjem 
uređenju, jer Savska banovina prilično pretstavlja jedan 
istorijsko-politički individualitet. Prema tome vidite, go- 
spodo, da se o tim tendencijama, o tim raspoloženjima 
vodilo računa. 

Sad, Gospodo, došao je 6 januar, došao je novi 
režim. Za nas mnoge u seljačko-demokratskoj koaliciji 
postavljalo se pitanje ovako, i naša grupa, koja je tada 
u Seljačko-demokratskoj koaliciji saradivala — samo- 
stalska grupa — postavljala je sama sebi ovakvo pitanje. 
Mi znamo i angažovali smo se u zajednici sa hrvatskom 
seljačkom strankom za tu politiku, koja neće Vidovdan- 
ski Ustav. Ali mi moramo sami stbe sada da upitamo, 
šta mi hoćemo? Kakvo mi uređenje hoćemo? Za kakvo 
uređenje mi hoćemo da radimo? {Dr. Nikola Nlklć: 
Zašto ste Vi i vaša grupa glasali za Vidovdanski 
Ustav?) 

Gospodin pok. Stjepan Radić priznao je i usvojio 
Vidovdanski Ustav, ali, gospodo, posle onih sukoba, 
koji su bili, posle one katastrofe koja je bila ovde, i 
taj isti g. Stjepan Radić — kao i mi drugi, koji smo 
bili na toj liniji, svi smo došli do zaključka i izjavili 
smo u onim našim zaključcima, da je Vidovdanski 
Ustav mrtav. I, gospodo, nekoliko meseci đoenije taj 
Vidovdanski Ustav bio je zaista mrtav, jer se videlo, 
da se га osnovu njega nije moglo dalje da radi. Je li 
bila sama pogreška u Ustavu, u njegovom uređenju, ili su 
bili psihološki razlozi, koji su doveli do toga, ali jednom 
reči pokazalo se, da je Vidovdanski Ustav smetnja na- 
šem ujedinjenju. 

I, gospodo, ako je nešto smetnja, onda to treba 
ukloniti da bi se provelo ujedinjenje. (Uzvici: Tako je!) 
Gospodo, posle 6 januara, kazao sam već, postavljalo se 
za nas pitanje šta hećmno, šta želimo i za kakvim uređe- 
njem državnim težimo. I tada, mislim, to nije ništa što 
ne bi bilo poznato političkim ljudima, bio je jedan sa- 
stanak nas nekolicine na Bledu 1929 godine i na tom 
sastanku bili smo delegirani pok. dr. Žerjav i ja da iz- 
radimo osnovu, koja bi pretstavljala jedno mišljenje, na 
osnovu kojeg bismo mogli medu sobom da povedemo 
diskusiju o tome da li mi na te probleme gledamo ta- 
ko ili drukčije i koja bi osnova mogla da posluži za 
razgovor sa tadašnjim našim partnerom dr. Mačekom i 
drugovima da bismo utvrdili jedan plan i program o 
uređenju naše države. (Dr Nlklč dobacuje). Ja sam 
Dra Nikića pažljivo slušao i nisam ga prekidao ni kad 
je ne znam šta iznosio, napadao i izmišljao, pa držim 
da bi i g. dr Nikić mogao da se strpi i da me jedna- 
ko ne prekida. 

Gospodo, prema tome mi smo išli za tim ne da 
bude naša formacija jedna formacija za negaciju i rušenje, 
nego da stvorimo jedan pozitivan program i da fiksi- 
ramo naše mišljenje. (Graja. — Objašnjenje između po- 
slanika većine i poslanika Seljačkog kluba), 

Potpretsednlk Dragutin-Karlo Kovaćević; Molim 
da se stišaju i da zauzmu   svoja mesta   da bi se   mo- 
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gao čuti govornik. (Graja i protesti nastavljaju se. — 
Žučna objašnjenja traju i dalje. — Pojedini poslanici 
iz većine i na levice ustaju sa svojih mesta i ргПаге 
jedni drugima preteći). 

Potpretseđuik Uragunit-Karlo Kovačević: Pre- 
kidam sednicu. 

Sednica je prekinuta u 11.45 minuta. 

— Posle prekida — 

Polpretsednik Karlo Kovačević: Gospodo, mo- 
lim, zauzmite svoja mesta. Sednica se nastavlja. Reč 
ima g. Ministar Demetrovič, 

Ministor poljoprivrede Juraj Demetrović: Gos- 
podo, rekao sam da je bio poveren zadatak pok. g. 
Žerjavu i meni da bacimo na papir kako gledamo na 
buduće uređenje naše države, jer je to pitanje bilo o- 
tvoreno šestojanuarskim manifestom, da na osnovu toga 
konsuitujemo sve naše drugove i što je najvažnije da 
postignemo jedan sporazum sa našim tadašnjim savez- 
nicima i saradnicima iz hrvatske seljačke stranke, t. j 
da iz faze negativne politike predemo u fazu pozitivne, 
konstruktivne politike. Ja, gospodo, naravno nemam 
tih koncepata ovde ali vas uveravam da je osnovna 
misao bila u svima tim projektima, koje smo radili 
izrađivali tada da se ima sačuvati unitarističko uredjenje 
države. Za nas je bilo van diskusije da naša država 
mora biti monarhija i prema tome je, gospodo, netačno 
i sasvim neistinito i tedenciozno, kad se prikazuje ovde 
kao da smo spremali neki projekt na republikansko fe- 
deralističkoj bazi. Ako, gospodo, posmatrate danas taj 
posao koji smo tada izvršili onda ćete videti da je to 
bio i jedan trud i muka, jedno staranje kako ćemo for- 
mulisati mišljenje onoga jednog bloka koji je bio na 
onoj strani i kako bi smo omogućili povoljan izlaz iz 
tadašnje teške državne krize, povoljan izlaz po našu na- 
ciju i po našu državu. 

To je bio smisao svih tih napora i svih tih nasto- 
janja. Gospodo, mi smo faktički vršili konsultovanje i 
konstatovali smo, mi samostalci međusobno, da podjed. 
nako gledamo na te aktuelne državne probleme. Mi 
smo pokušali i ja sam se specijalno trudio oko toga 
da pridobijamo vodeće ljude iz hrvatske seljačke stran- 
ke za rešavanje toga problema na bazi jednog izvesnog 
određenog programa. Ja sam smatrao da je to moja 
dužnost, jer sam bio Član egzekutivnog odbora selja- 
čke demokratske koalicije. I tu moram da kažem da smo 
i ja i drugovi pretrpeli potpun neuspeh, neuspeh zbog 
intransigentnosti g, Mačeka i drugova. Kad bi smo uze- 
li s obzirom na tadašnje prilike da je sve tačno što 
je g. Nikić izneo, onda bi to u onom vremenu i u o- 
nim prilikama bilo jedno sporazumno rešenje krize u 
kojoj smo se nalazili. Jer   tada je bilo u   pitanju   sve. 

Radeći u tome pravcu na sanaciji, i konsolidaciji 
prilika u našoj zemlji, mi na toj bazi nismo mogli da 
postignemo sporazum, što treba da bude poduka ljudi- 
ma, a naročito g. Nikiću,   koji dolazi   sa tim i nepre- 

stano prikazuje kao da je lako postići sporazum sa iz- 
vesnim ekstremnim elementima. Izvesni elementi iz to- 
ga vodstva nalaze se danas u inostranstvu u emigraciji 
i rade na rasturanju naše zemlje, kad bi mogli 1 to da 
postignu. A vi ste videli mišjenje prestavnika te poli- 
tike g. Mačeka ne samo u punktacijama nego i u in- 
tervju „Pti Parizienu". 

Još jednu stvar da napomenem, U svima tim na- 
crtima i gledištima bila je osnovna misao ova: državni 
zakon, to jest zakon Parlamenta za ćelu državu, ima da 
bude najveća voija u državi. Državni zakon ima da 
bude jači od svakoga drugog zakona, ili propisa. A, 
gospodo, meni je žao što moram o toj stvari da govo- 
rim, jer nije mi običaj da iznosim razgovore, koji su 
se vodili ali potegnut ovako i nateran da govorim o 
lome na osnovu informacija, koje je g. Nikič crpeo na 
jedan način Bog zna kakav, moram to da kažem, da 
mi je, postavljajući pitanje g. Dr. Maćeku o uređenju 
naše države, on odbio tu misao da može drživni za- 
kon biti jači od lokalnog, zemaljskog, banovinskog 
kako hoćete da ga nazovete. Konkretno diskutujući o 
ustavnom uređenju nemsčke države, g. Dr Maček izja, 
vio je da nikad ne bi mogao da primi onu odredbu 
Vajmarskog Ustava: Reichsrecht bricht Landesvecht, to 
jest da je državni zakon jači od zemaljskog zakona. A 
gospodo, ja moram nažalost da kažem da je u tome g-' 
Svetozar Pribićević iz svojih računa podjarivao i sekun- 
dirao tim tendencijama i raspoloženjima g. Dr. Mačeka 
i drugova. I tu možete vi da zamislite u kakvom smo 
položaju bili i ja i Dr. Kramer i Dr. Svetislav Popović 
i poč. Žerjav, koji smo se trudili oko toga da radimo 
na jednom uređenju, koji će moći da zadovolji Hrvate, 
jer je potrebno da Hrvati budu u ovoj državi zadovolj. 
ni i jer će samo onda biti država jaka, na uređenju 
koje će garantovati snagu i veličinu naše jugoslovenske 
države. 

Za nas je bilo to glavno načelo da u svakotr» 
slučaju državni zakon mora biti jači od svakog drugog 
zakona i uredbe, jer samo to garantuje karakter unita- 
rističke države. Meni, gospodo, nije ni malo milo što 
o tim stvarima moram ovde da govorim, ali govorit^ 
zbog toga što smatram da je to interesantan period 
naše političke istorije, koji je vrlo malo poznat i kojj 
pokazuje jedan pošteni trud, poštenu brigu i nastojanje 

patriota kojih je bilo u onome taboru, kao što ih je 

bilo i u drugom taboru, a koji su strahovali šta će bit, 
sa sudbinom naše zemlje i koji su smatrali da im je 

dužnost da dovedu do harmonije, do ujedinjenja, do 
novoga života i novih sređenih prilika u našoj državj 
To je, gospodo, smisao svega toga. Ali g. Nikić je to 
prikazao na jedan drugi način i sa drugom tendenci^ 
jom. Ovo je međutim prava misao i prava tendencija 
svega toga i ja mislim da nije potrebno da čovek и1агЈ 
u sve detalje koji su bili, jer detalji kod svega toga 

nisu važni, nego je važna misao i duh sa kojim se je 

ulazilo u taj posao.   Ja,   gospodo, moram kazati da ]e 
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na osnovu svega toga i ogroman   broj naših drugova, 
koji su ranije   bili   u loj partiji, došao    do   istog loga 
uverenja, a isto tako i onaj ogroman   broj   naših dru- 
gova, koji su   bili u Hrvatskoj   seljačkoj   stranci.   Svj 
smo mi došli do toga uverenja   da treba   da podjemo 
zajedno, ne samo mi nego zajedno i sa drugim našim 
drugovima iz ostalih krajeva naše zemlje. Mi smo tako 
gledali na te probleme i smatrali za svoju   dužnost da 
pređemo   na pozitivan, rad kad je stvorena mogućnost 
za to na bazi Kraljevog manifesta od 6 januara. G. Dr. 
Nikiću smetalo   je kad je pok. Stjepan Radić   prihvatio 
Vidovdanski Ustav i Dr. Nikić je bio onaj koM je uda- 
rio   nožem u leda   pok. Radiću.   (Pljeskanje i odobra- 
vanje.) kad je   on   prešao na ovu politiku.   G. Nikiću 
smela danas i ovo što vidi,   g. Dr. Nikiću   smeta ova 
politika koja se vodi i smeta mu to što se za tu poli- 
tiku angažuju toliki Hrvati Iz svih naših krajeva, (Odo- 
bravanje) smeta   mu   kad vidi to da se  u našoj zemlji 
stvara atmosfera ljubavi, sporazuma, prijateljstva i brat- 
stva i opet udara nožem u ieda- (Odobravanje. Čuje se: 
Tako je!) On je reprezentant čiste destrukcije i on zato 
po   svemu   čeprka i traži   argumente   kako   bi izazvao 
međusobne sumnje, kako bi izazvao   međusobne   trza- 
vice i remetio ovu našu  slogu koju stvaram) i sa ko- 
jom jedino možemo konsolidovati Jugoslaviju. 

Ja mislim, gospodo, da je važno to da se zna ko 
ima kakve intencije. Ja sam izložio kakve intencije 
imam i ja i moji drugovi i patriotski elementi iz Se- 
ljačko-hrvatske koalicije, koji se nalaze danas ovde, ima- 
jući iskustvo da se na drugi način ne može da svrši 
taj posao, a vi međutim vidite na drugoj strani inten- 
cije, koje idu za razaranjem. Gospodo, u ovom mo- 
mentu, za koji moramo kazati da je težak i da nam je 
danas potrebno kao spas za državu i naš narod da 
imamo homogeni narod, mi moramo da stvaramo tu 
homogenost i kompaktnost narodnih redova, jer se 
samo na taj način može održati kroz buru i oluju naš 
brod. (Pljeskanje i burno odobravanje). 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč radi ob- 
jašnjenja g. Nikić. 

Dr. Nikola Nikić: Gospodo, ja sam u svom govoru 
izneo jegan članak g. Demetrovića, koji je 1 januara 
izašao u „Socijalnoj misli". Izneo sam delovanje g. De- 
metrovića posle 6 januara kao člana izvršnog Odbora 
S. D. K. — Ja to, gospodo narodni poslanici, nisam 
izneo zato, da osudim g. Demetrovići nego da poka- 
žem, kako je evolucija kod političkih ljudi nužna i ne- 
minovna. G. Juraj Demetrović primio je to kao ličnu 
stvar, a kad on tako misli, ja moram da ga opomenem 
da on, koji se sad bori za jugoslovensko jedinstvo nije 
s obzirom na narodno i državno jedinstvo uvek lako mislio 
i govorio. {Ministar poljoprivrede Juraj Demetrović : 
Uvekl). G. Juraj Demetrović i njegovi drugovi su krivi, 
što je bivša Hrvatska seljačka stranka otišla toliko na 
levo. Oni su bili oni, koji su je na levo terali. Vi ste, 
g.   Demetroviću   g. Mačeka onamo oterali.   Mi znamo 

kako   ta   gospoda misle o jugoslovenstvu,   kad su'na 
Vladi, i kako misle kad su opet u opoziciji.   Dobro se 
sećamo one kobne godine 1928 kad su    gospoda De- 
metrović, Grizgono i Kramer na Beograd pljuvali. Gri- 
zigono je na Beograd pljunuo, a posle ga nije smetal) 
da preko Beograda dođe u Prag za poslanika, kao što 
ni g. Demetroviću nije smetalo da dođe u Beograd ZH 

Ministra/Vi, gospodine Demetroviću, niste u to doba htelj 
dati ruku Dr. Andjelinoviću. Onda ste smatrali sve Hr- 
vate koji su vodili   jugoslovensku politiku izdajicama i 
plaćenicima Beograda. Tako je to, gospodo, bilo. Ja ću 
vam   g. Demetroviću, da kažem, da ste vi krivi za sve 
što se dogodio. Vi ste pravili nacrt Ustava, a nije vas 
nato  g. Maček ovlastio.   G. Juraj   Demetrović sam se 
ponudio   da   napravi nacrt Ustava o   novom uredjenju 
Jugoslavije.  Oko toga   sada   okolišite, a ja, gospodine 
Demetroviću, ne   govorim na pamet   i   nisam to izmi- 
slio.   Dajem vam   vaš vlastiti rukopis, iz koga se vidi 
da ste baš vi taj Ustav radili.   (Pokazuje parče hartije, 
koje drži   u   ruci i koje ostavlja na sto. Gospoda   po- 
slanici prilaze stolu i pregledaju). Kad G. Juraj Deme- 
trović o G januaru   govori, ja ne znam   zašto   on nije 
odmah posle б januara taj čin pozdravio. Imao je osam 
meseci vremer.a, da ga pozdravi, a mi međutim znamo, 
da je sedeči u izvršnom   odboru S. D. K. svakoga sum- 
njičio da hoće u Vladu. Sumnjičio je tako na primer G. 
Predavca, da radi sa Ministrom  Frangešom oko ulaska 
u Vladu. Za G. G. Djordja Brankovića i Glišu Tadića, 
kad su došli u Beograd   govorio je:   ne pada sneg da 
pomori svet, već   da svaka  zverka   pokaže   svoj   trag. 
Gospodine Demetroviću, hoću u dve  reči da Vam ka- 
žem, što Vas je vodilo, da ovamo dodjele. 

Vaša je ideja   bila, da pomoću   Hrvatske seljačke 
stranke dodjele na vlast. 

Potpretsednik Karlo  Kovačević: Reč ima   naro- 
dni poslanik g. Stavra Trpković: 

Господо народни посланици, оне појаве које 
се дешавају у овоме дому од појединих личности. Ko- 
je су биле раније на Министарским положајима, мо 
жемо једипо на тај начин решити, ако би смо ми данас 
под нели један амандман у Финансијски закон, 
да колико год посланика има у овоме дому, да 
толико Министарских положаја буде. Или да та го- 
спода долаз? само аутоматским путем. Ja знам и 
познајем мога друга г. Др. Николу Никића. Taj 
je био нрло благ и тих човек, кад je био на ми- 
нистарском положају, a погледајте, како je дзнас 
постао борбен! Зашто? Зато што намигује на ону 
страну и има aeh месец дана, како je ca њима у 
додиру, не би ли дошао на место г. Деметровића 
или кога другог, a онда he све ићи својим TOKOM. 

Ta господа заборављају и не воде рачуна ни o чему 
другом, него само o своме егоизму, o својим себи- 
чним стварима. Изгледа, господо, кад се дође на тај 
министарскн положај, као да je та столица толико 
лепљива, да га не можете са тога места покренути 
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A ако га покренете ca тога места, он ће измишљати 
неки нови облик ове јадне државе, коју ми не умемо 
да поштујемо. Народ од нас очекуј'; много бољи 
рад, него што га ми овде дајемо. Господо, na ево 
и данашња овз Вл?да нам je поднела oeij буџет 13 
ов. месеца да се њиме позабавимо. У исгини иза- 
бран je фатални дан 13.   Вероватпо   да ће   пасти и 
она неког тринаестог нли у некн }торак. Раније, док 
je посгојала само Народна скупштика, влада je no- 
дносила тај 'пројекат буџета око 20 или концем 
фебруара, тако да би се дала могуИност народним 
посланицима да могу искористити своје буџетско 
право. Да ли je Влада хтела, ла одуговлачи овај 
буџет зато, да би прешла мало на двзнаестине, да 
би продужила колико голико свој живот, илн није 
наишла на пријем ни код свих претставника у од- 
бору не знам. A IH je за осуду да се тек на концу 
прве половинс месеца марта подноси овде на реша- 
вање. И, разуме се, Влада je, видела да je то кра- 
так рок, na je узурпирала право чак и својим по- 
сланицима извећине иговорећи им: Ви, који хоћете 
да говорите против Владе, имате да говорите пет 
минута, a који говорите за Владу ви можете говс- 
рити 15 минута. To право говора je право свакога 
посланика и сваки посланик има право да ra иско- 
ристи, и нико шје у стању да узурпира то његово 
право. Ja сам једиом приликом рекао да су раније, 
парламентарне Владе могле да баце кривицу за свој 
нерад на опозицију, јер je опозиција била оштра, a 
Пословник давао je толико маха опознци-и, да није 
дозвољавала Влади да пређе на дневни ред. 

Али на кога данас можемо бацити ову кривнцу? 
Ha Владу илн на већину? Ja пре верујем ва већину, 
него ли на саму Владу. Ви знате, господо, да су у 
ранијем Парламенту сви предмети који су долазили 
пред Скупштину прво претресани у Клубу. Ту су 
сви посланицн имали прилике да кажу своје ми- 
шљеље, да ли дотични предмет у духу времена и 
да ли одговара државној потреби. Данас je, ме1ју- 
тим, то изобичајепо. Доиас могу 80 или f0 посла- 
ника из већине да учине преставку Влади, да no- 
зову клупску седницу, и Влада прелази преко тога, 
a посланици из већине не чине никакве протесте 
противу тога. Зато нам, господо, ствари и иду овако 
да кад се поднесе један предлог законски, он из 
одбора скупштииског изиђе тако искасапљен, да 
ни налик на онај захоиски предлог, који je од Владе 
поднесен. Рапије je, господо, био обичај да се ове 
ствари третирају у Клубу, где сваки посланик има 
прнлике да каже своје мишље1Бе или критику на 
законски предлог, јер je у Клубу увек било људи 
који знају добро све државне потребе, људи паме- 
тних.Ja нарочито мислим да таквих људи данас има 
и у овој Народној скупштини, у којој имамо од 
прилике 67 адвоката, a толико исто и кандидата за 

министре. Ja мислим дз ти људи могу дати корисну 
оцену o поднетом законском предлогу. 

Скупштина, господо, треба да je надзорни 
орган, да буде озбнљна и објективна њена критнка. 
Од Скупштнне Злада зависи a не Счупштина од 
Владе. Ja држим, господо, да ова улога треба је- 
данпут да се у овоме Дому промени. Ви сте ималн 
прилике код поједипмх случајева да чујете овде 
више пута изјаве o стању нашег јадног земљора- 
дника, да чујете колике су његове тешкоће, које он 
има да савлађује. Па шта je, господо, учињено да 
се on тих тешкоћа ослободи? Имали смо један 
пројекат закона који je прошао кроз Народну ску- 
пштину са једним ограпичењем, ако се не варам, 
од 6 месеци. За тнх 6 месеци није ништа урађено 
на овом закопу. Глапно je, да je рок оног закоиа 
прочонгиран, да je извршена једна пролонгација од 
2 месеца и да je донесен један закон који даје 
право Влрди да она, кад нађе за сходно, донесе овај 
земљорадпичкн ззкон A кад he то биги, то ми 
нзјбоље знамо. Taj сам ззкон којим се хтело да 
помогне земљорадницима, сам тај закон иије доне- 
сен са много разумеваша. Најзад, Tf j се закон и не тиче 
само земљорадннка, Није само он ту у питању, у 
пигању су и кредитни односи трговаца, занатлија и 
индустријалаца који ни мало нису ружичасти. И за 
овакап један зачон требдло je много више воље и 
разумевањз, пз да се њиме сви ови односи регу- 
лишу као што треба. 

Кад погледамо, господо, овај буџет, видимо 
да су код нас у Јужној Србији готово све ствари 
регулн^ане. Ми у буџету ne вндимо оне суме које 
би биле потребне иако знамо да тамо нема као што 
треба ни друмова, ни хигијенских установа, ни со- 
цијалппх установз, нити потребних домова има. 
Истина ми тамо имамо једну маларпчну станицу 
коју су нам подигли наши стручњаци и за коју се 
каже да je једна од најбољих које постоје у Евро- 
пи. A ми Јужњаци кажемо:, нека носе ова господа 
ову стапицу и постане je где хоће, само нека нам 
униште легло тих комараца. Али они настешекако 
ми имамо маларичну станицу која he нас лечити, и 
да се слободпо можемо ззрззити маларијом. Једина 
још установа коју ми имамо тамо, то je филозофски 
факултет у Скопљу, a и он изгледа да виси у 
ваздуху. 

Господо, нико нам не може порећи да je пи- 
сменост доле на Југу najMaiba. 

A није та пеписмепост због тога што тај на- 
род ne жели да посеИује школу, него због тога 
што je био дуго година под једном некулзурном 
државом. 

И данас ми немамо довољно учитеља и да и- 
мамо доста учитељских места, која су празна. A 
кадгод би i еки министар дзвао свој експозе између 
осталог би рекао: „Мени   лежи   Јужна   Србија   на 
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срцу". Али, будите уверши, кадгод су ти мннистри 
падали, no њиховим делима, могло се копстатовати 
да им je Јужна Србија само на језику. Изгледа ме- 
ни да то и данас  постоји. 

Погледајте ни, господо, само тај наш Југ, ПО' 
гледајте те наше станониике, погледајге ту пашу 
браћу, na ћете код њих ко1сгатопати особиае, које 
су нрлине, које само њега красе. Имате у њему, 
господо, једног вредног човека као кртицу, ieanor 
човека штедљивог који може да служи за пример 
свима нама осталим. Имате човека поаЈтеног који нн- 
када још ннје дао ниједној полнцији посла, да га je 
за крађу или ма шга друго ухапсила. Крађа се сма- 
тра код нас као срамота. Видите да je пошсиг, то- 
лико да га никада нећете видети на беогрздскнм у- 
лицама да проси, нити je on nao за својим досто- 
јанством, да би дошао na држанна врата да тражи 
хлеба, него увек у зноју свога лица зарађујеза сво- 
ју како породпцу тако и да држави плати. 

ETO томе нашем суграђанину треба изићп у су- 
срет и треба му noMoiiH, колико се помоћн даде. 

Ja узгред, господо, морам да поменем, да ни 
наши посланицн са Југа нису д^вољно активни. Ви 
ere имали прилике да видите, да кад год со тиче 
некога чина или некога акта словевачког, све Сло- 
венце уједипЈене. Још и раније, npe 6 јаиуара, код 
њихових посланнка пије бнло разлике у странкама 
каца се радило o словеначким ингереснма. 

И ja бих волио да видим тога господипа Прет- 
седника владе који би могао да укине тај скопски 
факултсг, ако би 37 пародвих посланика повукли 
конзеквенце, ако им Влада ие бн у сусрет изашла. 
Али, то у овој Народпој скупштипи није внше мо- 
дерно. Народнн посапкци су раније схватнли озбил;- 
но своју дужност, опи су знали зашго су их бирачи 
послали и умели су, да браие њихове итерзсе. Али 
господо, пазиге na једну ствар: Чим се осети да неко 
мало мига у лево одмах му дође вест: Избори су 
на прагу. И како се та реч с.шмеие у овом Дому, 
као да je наступио не:<и грип са свнма својии no- 
следицама. Е na да се упитамо: Јесмоли се мп вен-- 
чали са посланичким мандатом и хоћемо ли достој 
но да заступамо народ, који нас je послао? Ако то 
хоћем', можемо само тако, ако се брипемо o њего- 
вим невоЛ)амз и ако сгекнемо п.егово noBepeibe, a 
на који се начин то поверење стиче, свакоме je од 
вас познато. 

Ja морам, господо, да се осврнем такође и на 
једну ружну појаву, која се овде виђа готово сва- 
кодневно. A то je да je дапас готово свако Мини- 
старство препуно посланика, који ниоЈта друго ne 
раде, него rone чиповнике и терају их, тако као да 
су Tii чиповници нека дивл^ звер. Нема Мнпистар- 
стна где пећете видети кога послапика којп тражи 
да се гоии или срески начелпик, или писар, или 
школски над^орник и т.д.   Ja hy   вам   рећи ист..ну. 

Ja се не сеКам када сам се нашао са једним својим 
пријагељем уочи избора, и улитао ra шта ради,   сн 
ми je одгоаорио да пскује. Питао сам га:   ,.Јеси ли 
премештен?" — „Мисам" — „Hero?" — „Избори су 
na прзгу" — „Шга то има да значн?" — „Ако влз- 
дин капдидат ne буде   прошао,   ja   hy   одлетети   у 
ђавола, a ако je изабран владин кандидаг, да ми не 
би био благодгрзн и захвалан, on he ме преместит.»." 

To je   тачпо,   господо, Једаппут се мора стати 
сз тнм. Чинснници   нспрапчи морају бити на својим 
местима; мора ауторитет иласти бити на onoj вискпи 
на којој требз  да   буде.   Не може се дозполиги да 
нижи   чинопник,   само  заго што   je у милосги кога 
народиог   посланика,   enora   пријатеља,   да можг да 
седч  na   месту   и да ne слуша наредбе спога старе- 
шине. Ви сами зпате какаи би однос наступпо изме- 
ђу нижих чиновника и виогах сгарешипа. Ту апсолутпо 
нема рада нитн службе оне која треба да буде. Али 
исто   тако, господо, неисправне   чинотшке не треба 
остављати на миру. Кад смо neli   у оиом добу пун- 
ктација, дозволиге да   вам скрепем пажњу и на оиу 
стпар. Ви пиднте да смо ми данас у добу дефицита и 
свзког дапа читате. onaj je ствзрио толики a други чи- 
новник толикн дефицит. Госаодо, те чиноинике треба 
пајстрожије кажњ вати.   Треба отворити некп држа- 
вни мајдан где би такви чинопници 1:здржа1!али каз- 
ny    фнзички   радећи.    A   то   зло   долази   од   тога 
што или нема довољно коптроле, или  ако контроле 
има   она   je   слабз.  Ta   контрола поси толики исги 
процепат   одгоиорности   кио   н   onaj   који je украо 
попац* из касе. Али, да ли ћемо имати те чиновнике 
добре, зависи од нас. Ако ми будемо на висини, да 
постапљамо   чиновиике   којн   и  заслужују   та места 
no својим квалификацијама 

Сад дозполите ми да проговорим мало и o 
проснети. Изгледа, да и Министарстно просвете, као 
и сиа осгала министарстпз, нема снога програма. 
Како којн мипистар дође on уноси пеке нопине. Ни 
мало се не осврће на сно што je његов претходник 
радио. Ja мислим да Министарство просвете треба 
да има један програм, тако да ма ко дошао за ми- 
пистра, треба да настави, где je iLeron претходник 
стао. Ми смо гоиорпли толико пута, да нама прет- 
стоји велика опаспзст од тако званог интелектуал- 
ног пролетаријата. Taj интелектуални пролетаријат 
м..же да нађе службу само код једног послодавца, 
a то je држзвз. Радпици као пролетали могу наћи 
рада где год хоке и у којој држави xohe, али наш 
интелектуалац може ваћи посла код јединог посло- 
двцца, a то je код наше дри аве. Раније се говори- 
ло да треба смањиги број гимназија, како би се о- 
сигурали од тога великог зла и Влада je скинула 
вмики број гимнсзија, алн je морала да ретерира. 
Морала je да ретерира, јерје донета резолуција у 
Скупштнни, свакако у сагласности са њом, да оста- 
је исти број гимназнја. И Министар финансија морао 
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je да се побрине да пронађе материјалпа средства 
за тај број гимпазија. Овако се једнно мол<е да об- 
јасни ретерирање Владе, нли je био притисак посланика 
који су тим решењем погођени. Другог разлога не 
може да буде. Господо, колико се ноди рачуиа o 
тим гимназијама, као и o томе где су оне. Ja hy 
напоменутн гимназију у једном месту и дати Го- 
сподииу Мииистру просиете податке да у једном 
месту, које je удаљено 44 километра од Скопља! 
имате осморафедну гимиазију, у којој je било у 
години матураиата четири мешгана, a остали су 
из разних крајена наше земље. Верујте, да ти ђаци 
нису дошли зато, што je го тако лепа взрош, нити 
су дошли, што je ona знамепита и требало je виде- 
ти. Него су то „ученици" који су сшкако промени- 
ли гимназије из појмљиних разлога. Такна се гим- 
назија држи 44 км. удаљено од Скопља, где такође 
има осморззредна гимназја. To место je Тетово. {Map- 
ко lleiUponuh: Скандал je да једап посланик гснори 
против гимназије у Јужној Србији. To je срамота. 
Није истина да има свега чегири, већ има 17 меш- 
тана. Kao посланик Јужне Србије тн бн требао да 
браниш интересе  тога краја). 

!lomupeiUcemuK Др. Коста fTonoBnli: Госпо- 
дине Петронићу, немојте упадати у реч. {Милош Дра- 
говчк: Господиие посланиче, опомињем вас нј   ред). 

Господине Драгонићу, опомињем вас на ред. 
Ставра Трпковић (наставља): Не слушам ja 

твоје говоре, Петронићу. Али то je месго у изузет- 
ном положају. To месго нма на cpeliy нашег Народ- 
ног прегставништва једног народног посланика и три 
сенатора и ja бих нолео да нидим г. Министра про- 
свете, да ли би он смео да удчри да ову гимназнју 
сведе на четвороразредну, како би други крајев! око 
овога места добили ниже гимпазије. Ми нмамо ме- 
ста где немамо ни једног разредч гимназије; као на 
пример у Поречу, Галичнику, Кичеву, Дебру и Го- 
стивару, где нема ни једног рззреда гимназије, a зна 
се да ни један шегрт не може ступити на занат док 
нема 14 година. И, госп^до, питамо се као домаћи- 
ни, шта he бити са том децом, кад заврше основну 
школу, кад немају где да продуже гимпазију, да би 
доцније могли отићи на занат. 

Они he бити упућени на улицу, a кад се нави- 
кну једанпут на улицу, питање je како he Mohn да 
постану шегрги? Hehe ли држава на тај начин имати 
више рђавих елемената у сноме друштву и Hehe ли 
после давати више на издржаваиЈе и поправку њи- 
хову. У срећним земљама, кад некн родитељи упус- 
те дете на улицу.дете се даје полицијн на поправку. 
Ja hy ово да дост^вим господину Министру прос- 
вете. Ja полажем на његову мушку снагу, да he 
као политичар оправдати наде и поправити ово, сем 
ако не задрхти од овако великог броја посланика 
и сенатора у том месту. 

Ми смо лањске године у Ф^нансијском одбору, 
— мислим да je као заступник Министра спољних 
послова био г. др. Крамер, — назначили да се no 
нашим конзулатнма треба да поставе претставници 
који су дошлн са камералних наука, да конзулати 
имају задатак, да се баве трговином. Прави конзу- 
лати треба да буду проналазачи пијаца за наше 
произвлђаче и да обзвештавају наше трговачке ко- 
море, какви се продукти могу добити из тога мес- 
тг. Међутим наши су конзулати постали чисто ди- 
пломатска тела и од тога дисцнплинског тела у по- 
гледу трговине нема никакве користи. Ja мислим да 
ова погрешка треба да се игправи, a ако HeheMo да 
се поправи у целости, да буде бар један аташе са 
камералних наука илн са свршеном вишом трговач- 
ком школом. 

Имали смо прилике и ове године да видимо 
како се код нас гаји дуван доле на Југу. Ви знате 
да култура дувана успева највише на Југу. Али, 
господо, колико je rmahan тај дувзн, можете чути 
од сваког произвзђача, да je једва трошак устеран. 

Али ми знамо и то да je тај дувзн најбољи и 
да Влада тр;бз саспим други начин да употреби за 
откуп дувана. Наши пронзвођачи дувана решавају 
се, да ли he продужити сађење дувана или не. 
Они стоје на томе гледишту, a које je правилно, 
да држава има да откупи онолику количнну ду- 
вана колико je држави потребно, a ресто да стави 
на расположеље произвођачима да тај дуван могу 
неком продати ua страним пијацама. Ja сматрам, да 
не би било ннкакве опасности за државу, кад би 
се сав вишак дувана, који je непотребан држави, a 
који би се ставио na расположеље појединцима, 
пренео у државне магацине, na кад произвођачи 
нађу купца на страни, да тај дуван буде спроведен 
под државном контролом до саме граннце. Ha тај 
пачин мислим ла би се могло изи11и на сусрет тим 
нашим произвођачима дувана. 

Господо, ja мислим да тгжа ствар није донета 
у OBove Дому, него она од пред месец дана, кад je 
донет закон којнм су onrepehene и нове зграде по- 
резом, које су ослобођене биле пореза. Ta повла- 
стица ослобођења пореза новнх зграда дата je једпим 
позитивиим законом, који je просто намамио гра- 
ђане те су потизалн нове зграде. Такав закои не 
посгоји само код нас него и у свима другим кул- 
турним државама. Овим новим ослобођењем поргза 
}IOBHX зграда ишло се na то да се дође до хигн- 
јенских стапона, да се подмири оскудица у стано- 
вима и да се угуши беспослица и да заргда у деоби. 
У почетку могло се мислити o некој ренти, дапас 
кад су кирије пале, ja вас уверавам да људи 
који су подизали нове зграде пемају ни толико 
ренте, да плаНају своје дугове. Да je, господо, 
стање код ку11евласника тако pljaao најбољи вам 
je доказ то  што  je  Хипотекарна   баика   отворила 
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једно оделење за прикупљање кирија са имања од 
којих није добила ануитете и иптерес. Хипотекариа 
банка, no моме мишљењу, учинила je хумано дело, 
што није дозволила да се ланас та икања продају, 
јер би се ona данас дала у бесцење. 

Г. Министар фннансија — као министар фииап- 
сија, он тражи само nape и њему je свЈеједпо, одакле 
he оне доћп. Он једнога дапа може доћи и pehu, 
ударнћу и na приватпу спојину. Ja мислим, ако би 
то био лек, пека уради, али, го:подо, оввКВИ закони 
којима се упиштавају права стечепз, onu нмају и 
реперкусију. Погледајте паше државпе папире који 
се котирају na берзи и ко их купи добиће 15% ка- 
мате, a na тај приход ne плаћа ни 1 дннар порезе. 
To je no цепама фиктивпим на берзи, и те папире 
можете купити и јефтнније. Дапас свет долази до 
уверења, да ништа nehe више сметатн Мипистру 
финапсија да може једнога дана решити да каматне 
купопе са државпих папира више ne пла^а. Кад се 
догодило да се већ погазио једап закон, може се 
веровати да ће се погазити и други закоп. 

Ми имамо ево, господо, две врсте мипнсгара. 
Имамо минисгара који су посланици a имамо их 
којн пнсу посланицн. Опи и једпи и други врше 
једну дужност и имају исте плате. И једни и други 
служе за пеизију, само ови који нису послаппцн 
имају само министарске плате без послапичких ди- 
јурпи, док ови другн примају поред министарских 
прпнадлежности и посланичке дневпице. Али je то 
тугаљиво пптап.с. Ha ове дпјурпе пнко несме уда- 
рнти, јер су избори одмах у  нзгледу. 

Али je то тугаљиво пигање. Ha ose дијурне 
пико несме ударити, јер су изборн одмах у изгледу. 

Па погледзјте како су наши стари људи без 
докторских титула решнли многа и многа питап.а. 
Решили су arpapno питање, онако како оно може 
да служи свакоме за пример. Сваки je сопственик 
свога парчета земље и отуда je та преиелика л.убав 
у одбрапи свога огњишта. A данас од 1918 године 
ми још немамо решепо то аграрно nHTaibe и онда 
није ни чудо да кзда саберете буџет Миннсгарства 
аграрпе реформе од 1918 године na на овамо, да те 
цифре износе више него, да су сва та имања отку- 
пљепа од својих власпика. И данас ни једап насе- 
љеник није сигуран na своме месту. 

Погледајте једну другу ствар која je била у 
Краљевини Србији решеиа како треба, a то je била 
забрана сеоских дућана. Сваки дома1шн зздруге био 
je господар своје летипе, знао je, када he и где he 
продати своју летипу, знао je, где he и шта на- 
блвити за своју чељад. A дапас, од како су нам до- 
шле те сеоске ду11анџије, први пут под пидом upo- 
даје монополских артикала, a после продају апсолут- 
но непотребне ствари, и данас је^ан дома{1ин ne може 
да се одбрани од својих домаћих лопова. Деца су 
иостала лопови, и Kyhe и свога оца, јер продају жи- 

вину и друге продукте тим ду11анџијама за алву, и 
за ђинђуве. Ти ду11ани пнсу нам потребии. Иаши су 
стари знали за што су забранили те ДЈ1јане. 

Сада, господо, пемате ни кошевске хране, и ако 
смо се ми o љиховој корисности уверили Miioro пута; 
кад год je наступила глад ти су кошеви користили. 

Говорили смо и прошлога пута o Привилего- 
ваном друштву и тражило се са правом од Народне 
скупштине, да се уведе ред у томе друштву. 

Много сам слушао na сокаку o томе; Hehy ни- 
кога да теретим, али рачунам да држава има право 
да уђе у то друштво и да види како je paljeno ca 
кредитима који су гоме друштву дати. Ja мислим да 
бн и само то друштво требало да тражн преглед од 
стране Скупштине, како би сви били уверени у 
исправносг сгања у томе друштву. Помињало се да 
je један члан тога друштва узео из суме која je бнла 
нам( њена сељацима за исплату жита једну своту и 
пренео у свој завод. Ту своту од три и no милиопа 
динара, тражили смо да се врати прнвнлегованом 
друштву, јер ona није намељена за улоге на штедњу- 
Тај новзц није Bpahen Beh je остао у тој његовој 
банци. Ko he сада одговарати за три и no милиоиа 
динара передовним путем препетих из ове установе 
у једну другу, приватну, установу. 

Често се напада Влада да не одговара na иитер- 
пелације. Ja нисам присталица оних, који желе да се 
одговара na све интерпелације Ипгерпелација je Ko- 
pnena; она може Владу да упозори на пеки пред- 
мет, али ja не бих дозволио пикадз, да ишерпела- 
ција буде демагошка, да се неко кроз ii>y популарише, 
a још мање да се кроз ту интерпелацију погоршају 
односи у пашем друштву. Али као што ne одобра- 
вам да се ne одговара на све иптерпелације, ja ипак 
држим да треба одговорити на пеке. Ja ynyhyjeM 
б.ш ово питаље na г. Мннистра Унутрашњих дела и 
држим да би г. Министар унутрашњих дела требао 
да одгопорн на ту тако звапу пацовску аферу у 
опитипи београдској. Колико ja познајем те људе, 
onu су испрзвни и ne треба дозволити, да се o 
п>има говори у разном смислу. Кода г. Министар 
унутрашњих дела одговори на ту интерпелацију, 
он he разбити сва препричавања и дошаптаваша, 
да je ту печега било. Ja мислим, господине Ми- 
пистре, ако Ви ne будете одговорили на ту интер- 
пелаипју, да впше штете папосите пресгавницнма 
општипе београдске, nero овим сокачким гласовима. 

У погледу социјалних прилика имам да приме- 
тим, да код nac постоји једна појава, да имамо слу- 
чајева, да je готово цела породица у државпој служби. 
To треба ограпичиги барем толико, да из једпе no- 
родице могу да буду у државној служби максимал- 
но 2 члана. Имате случај да je отац професор, мај- 
ка професор, a да су у служби и синови и Khepu, 
док други који немају протекције морају дуго да 
чекају на место. 
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Проблем који се такође намеће јест, да ли ми 
данас требамо да примамо женске у државну службу, 
a да мушкарце оставимо на улици. Част »енскињу 
које својим радом исхрањује породицу; али ваља 
онемогЈ/ћити, да се у службу примају one које своју 
плату употребљавају да би бнле no најновнјој бечкој 
или париској моди одевене. Не могу дозволити да 
држава даје новац оннма који тнм новцем купују 
сграну луксузву робу и одузимају хлеб мушком 
саету, који je много опаснији без службе него жен- 
ске. Сем тога женске могу бити дактнлографкнње 
или што слично, али за друге послове су недорасле. 
И тај проблем треба Влјдз да реши у иитересу јав- 
не безбедносги и морала и реда у земљи. 

Господо, има још једна ствар која се налази у 
Фин. закону, a коју мнслим треба поправнти. A то 
je питање двојнце потпретседвика Београдске општи- 
ие, који су уједно ti адвокати. Адвокатска комзра 
њих je избрисала из списка и решила да они као 
потпретседници Београдске општине ве могу да буду 
и адвокатн. М(ђутим изгледа да су се они против 
тога жалнли и Касациони суд je донео решење да 
оии могу бити и потпретседиици општине и адво- 
кати. Држим да то апсолутно не може да 6yj:e. 
Стога бн ja молио г. Мшшстра правде, да се у Фи- 
нанснски закон сгави један амандман, да пот- 
прегседннцн Београдске општине не могу да буду 
и адвокати. 

Господо, да кажем неколико речи и o пошум- 
љавању. Кад се прође кроз Далмацију видн се жа- 
лосна слика; све сам голн крш. Веле да je ту некад 
била шума, али су je опустошили Венецијанци и 
тим дрвом подиглн Венеинју. Не знам зашто се то 
питање ве би могло решити. Нека Влада, ако нсма 
могућносги за пошумљавање, да да у својину тај 
крш оном, који ra пошуми, na iiere добити добре 
резултате. 

Још једну ствар, која спада у ресор Министар- 
ства саобраћаја желим озде да дотакнем. Ради се o 
Задрузи   жељезничког   особља из Београда.   Ta За- 
друга основана je 4 маја 1891 год.   од   старе  гене- 
рације жељезничара,   који су сгварајуНи нациовалне 
железнице, сетили   се и задружпог   живота и само- 
помоћи, a вођена je после рата од разних људи, KO- 

JU су се заклањали за разне паргије  и могли да je 
поведу  једним незадругарским   путем.   Тако,   поред 
разпих перипетија, краз које je ова корисиа усгано- 
ва пролазила, 4 марта 1928 год. донета су нова npa. 
вила Задруге, и то no Закову o оснивању акциопар. 
ских друштава на територији   Хрватске,   Славоннје, 
Баната, Бачке и Барање од 30 марта 1922 год.   Да 
би се могла оваква правила   прокријумчаригн   мимо 
Закона o задругома   у   чл. 2 Правила речево je, да 
je седиште  задруге у Земуну,   и ако цео свет зна, 
да je седиште ЗадругеЈу Београду. 

Таква правнла одобрио je чак и r. Министар 
трговине и индустрије 3 маја 1928 године, a Кра- 
љевскн котарски суд у Земуну регистровао je та 
правила, иако се нити г. Министар трговине и инду- 
стрије, нити Котарски суд у Земуну нису претходно 
уверили, да ли та Задруга доиста има своје сед<- 
ште у  Земуву. 

Ha овај начин кзигран je Закон o задругама и 
то ca тога разлога, да би господа, која ову Задругу 
сада воде, избегла сваку контролу која се no Закону 
o задругама над задругама има да води. 

Оставши овако без икахве контроле, Задруга 
железничког особља у Београду радила je шта јг 
и како хтела. Основала je своје продавнице, које 
су разне намирнице продавале не само железнича- 
рима не задругариаа Beli целом свету, ко би у 
љихове продавнице дошао, због чега се трговачкн 
свет стално и с правом бунио против овакве нело- 
јалне конкурепције. Таква се трговина води и данас 
у сред Београда са дрвима, која ona Задруга довози 
уз повластнцу од 50n/o вожше na није никакво чудо 
што се трговачки свет и у Београду на овакву 
незакониту трговину жалн. 

Поред тога што задруга за cnoje продавнице 
у Београду не плаћа никакву кирију, јер их je сме- 
стила у државне зграде, упрзва ове Задруге отишла 
je и даље, na je у последње време и то августа 
прошле годнне издала своје продавнице у Београду 
некаквом М^ксу Шаицеру у закуп и то под озим 
условима: 

Сад да видите неке од ових услова: 
Задруга железничког особља уступила je целс- 

купну своју колонијалну и осталу робу у главиом 
магацину и продавницама no утнрђеној цени са 
CMaibciheM 20%, с тим да фирма Шпицер за посло- 
Baibe своје у овим продавницама плаћа Задрузи 
2%, од обрта, a да се фирма и даље води под име- 
ном задруге жел^зиичког  особља у Београду. 

У тачки 8 овога уговора изрично je речено: 
„Задруга жељезниччог особља у Београду уступа 
фирми Макс Шпицер своју повластнцу од 50% по- 
пуста у иозарини, коју она ужива за превоз робе 
na жељезницн." 

Видите, како се пренаша једпо овакво npano 
na нског Макса Шпицера и да он има право на 507« 
те тарифе, коју je имала ова ЖелЈезничка задруга 
и да он продаје сви\<а другимз и да трговачки свет 
у околини убија. 

Господо, ако се и онакве сгвари могу деша- 
вати, онда није чудо да се наш свет револтира на 
свакоме кораку. 

Има још једна ствар при закл.учку, господо, 
да се ниди колика се огромва и скроз неправедна 
разлика чинила кад се je доносио Закон o пензи- 
јама од 1923 године и Закон o пензијама 1929 и 
1931 годнне. Ви имате једпу слику, да људи, наши 
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ветерани, којимз се данас дичимо и којима смо na 
скаком кораку одавалн похиалу, иашим херојима, 
нашој дичној нојсци, који на спаком кораку при- 
мају чесгитања од страпаца, али ми тим живнм љу- 
дима нисмо Ппчим одали оно признање које су они 
заслужили. 

Ja hy овде да нам прочитам један пасус, na 
Jieie видети како се непранда чинила према тим 
генералима и тим армијским генералима, „23 нонем- 
бра 1914 године српски пукопннк заробио je једпог 
поручника код села Јајчи11а. Taj поручник молио га 
je па самом положају да му изда уверење, да je 
сва средства na чак и бомбу употребио, да не буде 
заробљен. Ha питаи.е: „Зашто вам треба такво уве- 
peibe?" одговорио му je: „Цептралпе силе и Аусгрија 
морају да победе и ако немам такво уверење стра- 
даћу не само ja но и моја породица." Taj поручник 
ступио je на солунски фрзнгу у српску војску 
као доброволЈац и npe кратког времена певзионн- 
сан као потпуковчник. 

Пеазија тога поручвика из 1914 г^гине, већа 
je ие само од пуне пензвје овога пуковника 
ного од пуне пензије армијског ђенерала*. (Један 
глас: Охо!). Тачно je, господо. 

2) Удовнда једиог чувеног ђенералз, Миниотра 
војног у рату српско-турском, члана Академнје 
цаука, само да je ие помаже Академија наука до- 
живела би да жнвн у снротн11>ском дому. Taj ђене- 
рал као патриота и члан Академијс ваука поклоаио 
je днвну кућу у Књегиње Љуоице улици Акаде- 
мији наука, јер je мнслио да he ihtroaa жена имати 
пепзију 250 предратних динара, a ни саи.ао није да 
he имати мање но женЈ служител.а. Да овој жепи 
ннје noT.iope од Акадсмије наука сиа би нмзла да 
цркне од глади. (Узвици: Срамота!) Господо, ово 
je тачно, ово je истнна! 

Жао ми je, што Г. Министар финаисија внје 
ту, да ra упутим, да кад je једном приликом једиом 
Министру војном предочено то, он je рекао, да се 
заузимао код Владе, али да je Министар финансија 
казао, да се због материјалие немогућвосги ве може 
то извести. Али ja бих хтео да ra потсетим на 
изјаву једвог фраицуског мннистра војног, који je, 
кад му je Министар финансија исто тако одговорио, 
да су материјалне иемогу11Иости no среди, он je 
казао; „na ве може да дозволи, да и за један су 
буде веће признаше Француске овима из ратова од 
1914 године, него ли оним из рата 1870 до 1871 
године, јер то императивио захтевају: не само част 
и образ Француске, no и спрема и васпитање бу- 
дућих поколења за одбрану Француске". A ево, го- 

сподо, како се цене и поштују нашн ветерани. Није 
чудо, можда he оии сутрапоново o6yhn војпеу ниформе. 

Ha крају, господо, чули смо овде ваздан неке 
утакмице између једних и других, како мису задо- 
вољни неки са овим, a веки са оним; једии сада 
почињу na помињу неке аугономије, други говоре 
o федерацији, ко he знати, да ли nehe до1ш до го- 
вора и o пекој независности, na чак и o републици. 
Ja то одобравам, ови људи то могу да раде. Ja се 
држим старе пословице, коју свуда човек може да 
чује: „Хат кад ra узјаше један јахач, он осети, какав 
je то јахач и према њему се on џилита. И ови no- 
литичари у оаој распојасапости, није чудо што то 
чиие, и nelie бити чудо, ако чујете још и мпого ro- 
pe пунктације. 

Но увек морамо да имамо na уму државпе ин- 
тересе! Све ово шго се препричава, што појединци 
изналазе неке пове сгравке, неке нове идеје, напо- 
слетку, ja мислим да he се створити једне тако зва- 
но идејно оделеп.е, где би се стваралс те идеје. 

Бојим се само, господо, само једнога да и onaj 
који те пупктацнје пнкада ннје к срцу примао, него 
je казао: море, остави их на мчру, пека раде, ne зна- 
ју шта раде, бојим се да не до1)е једна пунктација 
и оздо и из Шумадије. (Одобрава11>е и аплауз). 

ПотПрстссдипк Др. Коста Поповић: Господо 
народни послапицн, из стенографских бележака у- 
тардно сам да je пародни послапик г. Др. Никола 
IInKHh за време свога говора добацио народном nc- 
сланику г. Ивану Уреку: „Ћути ти, ти си за Стење- 
вац одакле си и дошао". 

36јг ове увреде, папете народном посланику r. 
Ивапу Уреку, накнадно кажп.авам пародног посланп- 
ка Г. Др. Николу HnKnha запнсапом опоменом ва ред. 

Народни посланик r. Ивап Урек за време се- 
динце физички je iianao народног посланнка r. др. 
Николу HiiKiiha, чиме je поред наиете увреде свом 
посланичком другу, изазвго перед и спречио рад 
у седаица. Због оаога постулка накпадпо кажн.авам 
ПЈродног посланнка r. Ивсна Урека са привременим 
искључењем пз седпице Народне скупштипе и то 
за време једне седпице, позивају11И ra да у смислу 
Пословника одмах папусти  сиупштинску двораву. 

Ja морам и са овога места, да пожалим и осу- 
дим испаде господе пародних посланика, којима ва- 
носе увреде својим пославичкнм друговима, изази- 
вају неред у Народној скупштини и тиме вређају и 
унижавају достојаиство овога Дома. 

Садашњу седиицу прекидам, и после подне na- 
ставлЈамо рад у 4 сата. 

Седница je прекинута у 13,15 часова. 
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XL Рк:ДОБНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

0'ДРЖАН ПО ПОДНЕ 15 ПАРТА 1933 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАБАЛИ: 

ПРЕТСЕДНИК 

Д-р КОСТА КУПАНУДИ 
ПОТЛРЕТСЕДНИЦИ: 

Д-р АВДО ХАСАНБЕГОВИЋ 

Д-р КОСТА ПОПОВИЋ 
СЕКРЕТДР 

МИЛАН ПРАВЉЕ 

Присутни су г. г. Миннстри: Претседник Министарског савета др. Мнлан Сршкић, Министар со- 
цијалне политике и народпог здрапл.а Иван Пуцељ, Министар правде Божидар Ж. Макснмовнћ, 
Министар саобраћаја Лазар Раднвојевић, Миннстар пол>опривреде Јурај Деметровић, Миннстар шума 
и рудннка Павао Матица, Мииистар финансија др. Милорад Ђорђевиђ, Мииистар унутрашњих послона 
Живојнн Jlaanli, Л^иннстар просвете др. Раденко Станковнћ и Министар физичког васпитан.а народа 

др. Лавослаз Ханжек. 

Наставак седмице у 16 часопа. 

C A Д P Ж A Ј: 

Днсвни ред: Наставак претреса у начелу извсштаја Фч- 
нансијског одбора o прсдлогу буџста држанних расхода и при- 
хода са предлогом Фннапсијског закона за буџетску 1933-34 
годину. 

Говорници: Трипко ИинковиМ, Шукрија Куртовић, др. 
Филнп Лазарсвн)!, др. Марко Кожул, Михаило КрстиН, Омср Кај- 
M.iKomili, Милош Драгови11, др. Toma Pajnh, up. Милан ПоповиН, 
др. Гавро Саито, др. Мнлорад KOCTHII, Мнлутни Јели11, Милутип 
Пешић, Светнслап Xol)Cpa, Мнлан ЖипановиИ, Псро ГрајиН, Ђуро 
МариЈаи, Коста Ллскси!), Милап Добропол.ац, Јован ЈсиановиН, 
Алсксандар Доднћ, Урош Нсдсл.ко11и1|, АлиЈа Сслмаиовић, Жив- 
ко Данилови!!, Витомир Давидовић, Милорад .VapKOBiih, Милннко 
Милутиновић) Бранко Дрљача. 

ПреШседник др. Коста Кумануди: Господо, 
седница се наставл)а. Ha реду je да говори народни 
посланик г. Куртовић. {LU. КурШовић: Ja уступам 
мој ред r. Трипку Нинковнћу.) Пошто r. Куртови!) 
уступа свој ред r. Нинковнћу, дајем реч г. Трнпку 
Нинковићу. 

Трипко HiiHKOButi: Ca овога места ja ланаш- 
ње нападе, односно физичко разрачунавање, изме1)у 
г.г. посланнка осуђујем, и заиста je жалосно, да се 
такве сцене и десе у овој Кућн, која од свију нас 
треба да се поштује и уздигие на оно место које 
joj и припаца. 

Скупили смо се у овом народном Дому, про- 
жети слогои и братском љубавлЈу, да се између 
себе договоримо o свима оним питажима, која 
внтално засецају у иптересе наших грађана из целе 
државе. У тој намери, a свесни свих потешкоћа 
економске кризе, која ни нас није мимоишла, тре- 
ба да све своје снаге   удружимо  те да   би   нашли 
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пута н начина да ту кризу унеколико ублажимо, 
Место слоге и удоуженнх снага, за што смо и од 
иарода бирани, ми смо се поцепали у разне клубове 
са разиим амбицијама и изгледа ми да je то све 
борба око министарских фотеља. Губнмо се дакле 
у личној борби, a та паша узајампа борба доноси 
народу штету, a не верујем да he и нама донети 
неку корнст. Неко у тој узајамној борби треба 
да плати цех и сви су изгледи да he се кола na 
илма сломити. 

Окреннмо се селу н сељаку, занатлији, тр. 
говцу н индуструјалцу, и видећемо да сви стељу 
под тешком тегобом економске кризе. Верујем да 
их сасвим излечнти не можемо, али својнм паметним 
радом и удруженим снагама, са тврдом нером у 
бољу будућност, можемо олако ублажити тегобу 
11>иховог данашп.ег живота. 

Господо посланици, нека ми je дозвољено да 
се са овога места оснрнем на економске при_ 
лике у Зетској бановипн, том југослоненском Си- 
биру, o коме се je до данас најмање водило ра- 
чуна. Зетска бановипа у чијем je сваком грађанину 
н грађанки национална свест развијена, тако да су 
сви увек готови за свог љубл^еног Краља и милу 
Југославију животе дати, Зегска бановина у којој 
je беда и немаштина достигла кулминациону тачку, 
тамо у tboj иема ни пунктација, пити пункташа, 
нити he их бити. Ja то, господо посланици, нсги- 
чем примера   раци оннма,   који   су сити,   богати и 
којима je држава изашла у   сусрет   највише, a опет 
су незадовољни. 

Непознавање и неразумевање прилика у Зег- 
ској бановини од стране Краљевске владе, смело 
могу тврдити, да je учинило да се je криза у многоме 
потенцирала од саме Краљевске владе. Издавање 
разних уредаба без ближег упознавања тих краје- 
ва нанело je велике штете. Шта je до сада урадила 
Краљевска влада у томе крају у економском погле- 
ду? Једном речју, ништа, може се готово реИи. Ми 
не тражнмо да нам се чини милостннјЗ и против 
сваког таквог чина протестујемо и сматрамо као 
злочин учињен од свакога према чесгитом народу у 
Зетској бановини. 

Ми тражимо да наш живаљ може на јавпим радо- 
вима заради ги честито кору хлеба за себе и своју поро- 
дицу. Сзоју радну снагу да утроши на јавним радо- 
вима који треба већ једном да се осгваре у Зетској 
бановини. 

Кад баците поглед на низ јавннх родова и изград- 
љу жељезничке мреже у другим баноиинама од Уједи- 
ii.eu.a до данас, видећете, господо, да се je жељезничка 
мрежа свугде no мало спроводила, a у Зетској ба- 
новини баш никако. Кад се узме у обзир етнограф- 
ски положај Зетске бановине у којој се не чује фи- 
јук жељезнице заиста je за право чудо да се никак- 
ва пажња у овоме случају таме не поклања. Изгра- 

дњом жељезничке мреже кроз Зетску бановину решен 
би био у велико економски проблем Зетске банови- 
не, a од какве би користи била та изградња жељезни- 
ца, господо, то су се давно меродавни изјасниди. 

Илустрације ради навеш^у пример додељнваи.а 
кредита од стране Народне банке. 

Господо послаиици, целокупна Зетска бановина 
ужива кредит код Народне баике у укупном износу 
од 30 мнлиоиа динара. Л кад се узме у обзир да 
појединци у Београду, Загребу или ЈБублЈани имају 
петоструки толнки кредит као личности, онда je го- 
сподо, жалосна појава да се једној Зетској бановини 
која бројн нише од милион становника не даје више 
кредита од стране Народне банке од 30 милиона днна- 
ра. Под таквим околносгима и оно мало живота Ko- 
je je тамо тињало мора да угине и не може бнти 
иикаквог развитка. Такав рад преставља прзви злочин. 

Друго, господо. У Зетској бановини, бар у не- 
колико та припредна криза бнла je ублажаиана и са- 
дњом дувана. Земл^шта у Зетској бановини, као што 
вам je познато, ona нису у таквом великом комплек- 
су да би се могла рационално обрађивати, него  су 
то мала пољица и мале ливаднце које су биле упо- 
требљеие за садњу дувана. Неким новим правилни- 
ком којн je прописала Монополска упрапз, она je ту 
производњу дувана у Зетској бановини снела апсолут- 
но на мннимум. Ja не бих, господо, у толнкој мери 
ни замерио   томе што je Управа   монопола, као је- 
дно трговачко друшгно, ишла на то да огранцчи у 
пелико садњу дувана у Зетској   бановинн. Алц има 
једна жалосна појава, да господа, која доносс таква 
решељз, и која седе у меким фотељама за зе^еним 
столом и примају лепе диурне и тантиеме, не позна- 
ју прилике где се и у којима се крећу, na су доне- 
ли и тачку 9 тога правиллика у којој кажу: „Садша 
се дувана неће дозволити где нема најмаље 10 сади- 
лаца."   Међутим, госоодо, ми немамо села где   има 
толнко много садилаца. Ja сам поводом тога подиео 
интерпелацију 3 овога месеца и господин Министар 
фивансија лично ми je изјавио, да he ту тачку 9, у 
погледу ограничења производње где нема  10 сади- 
лаца у појединоме селу, да укине. 

Међутим, господо, ja сам данас имао прилике 
да чујем да je сам управник Монопола изјаццо да 
ово неће бити. 

Господо, кад бацимо један поглед само на при- 
лике у Зетској бановини, доћнћемо до закључка да се 
апсолугно ништа до данас није урадило ни од једне 
Краљевске владе за економско подизање Зетске ба- 
новине. Ja мнслим кад имате једнога болеспцка у 
економском смнслу, да се онда томе болеснику мо- 
рају давати ннјекције за оздрављење. Овде међутим 
немамо ни путева, ни жељезница, нема апсолутно 
ничега. (Један глас: Овде су даване контра-инјекције) 
Ja не верујем да се то могло намерно чивиги, јер 
не знам коме би то ишло у ивтерес. Али иепознава- 
ше прилика у Зегској бановини и потпуна изолова- 
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восг и непрнступачност у ову бановину доносе joj 
све ове недаће с којима она има да се бори. Кад 
зиип завеје снег, онда се тамо не може прићи ни са 
које стране, ни од Чакора, ни од Когора, ни с које 
др}ге стране и она je тако рећи потпуио отсечеиз 
од осталога света. Ja мислим, господо, да меродав- 
ни треба мало више д? посвете пажи.е економском 
подизању Зетске бановине и да joj пруже радове ка- 
ко би онај свет тамо могао непго да заради, a ne 
да пада на терет држави. Ja мислим да je могуће 
решити плтаље подизања економског Зетске банови- 
не, само ако се тамо приступи радовима тако да 
би се олакшао приступ a то би се учинило на тај 
начин ако би се тамо увела жељезпичка мрежа. Кад 
би се та железничка мрежа изградила тамо, онда се 
не би морале сваке годчне давати повеће суме на 
исхрану тамошњег сгановннштва, јер тамо, нароччто 
у појединим крајевина има великог богатства, особи- 
то у шумама и када би било жељезничке мреже, та 
би се шума врло лако могла експлоатисатн и унов- 
чити. 

Kao члан владине веБине, само се no себи разу- 
ме да hy гласати за овчј буџет, али хоћу овом при- 
лнком да изјавим наду, да ће Краљевска влада већ 
и стога што смо ми преставници Зетске бановине 
уиек према њој били лојални, повести колико толико 
рачуна o овоке крају и наћи пута и иачина да се 
он економски подигне. 

Не стоји тарђење посланичког друга пашег г. 
Милутина Станојевића, које je он јутрос изнео како 
недаће Зетске бановине потичу само из тога што 
иемз контакта и нема слоге између посланика ове 
бановнне. Ja смело тврдим да што се тиче нас, посла- 
цика Зетгке бановине, да смо ми у свима питањима 
у погледу економског подизања њеног потпуно слож- 
ни и не једампут ми смо ишли Краљевској влади и изне- 
ли joj право стање у бановинч и молили за помоћ 
али je наш глас увек остао глас вапијућег у п>сти- 
ibH. Нико o томе mije повео рачуна, нити je која од 
n.ic за шта питао, a ако je нешто и учип.ено за Зет- 
ску бановину из непознавања прилика у самој бано- 
вини, то није донело користи бановини, већ нзпро- 
тив штете. (Одобравање). 

Претседнпк др. Коста Кумачуди: Има реч 
народии посланик Г. Шукрија Куотовић. 

Шукрија Куртовић: Господо народни посла 
ници, остављајући да изнесем своје мисли o предло- 
гу буџета и Фннансијског закона касније, допустите 
ми да проговорим неколико речи o олштој нашој 
државној и националној политици, у вези са појаиа- 
ма т. зв. пунктација, које су избнле као гљиве иза 
кише у последње доба. И пре појане ових пункта- 
ција, ми смо, појединн посланпци, често пута сами 
критиковали и себе, и наше владе, што се онако 
млако води југословенска национална и државна по- 
литика ицаугурисана онако сјајно, одрешито и муш- 

ки са 6 јануаром 1929 године и са поделом земље 
на банопине. Не сме, господо, бити застоја у тој no 
литици. Ona се мора енергично, и са одушевљењем 
дзље спроводнти. Како свака влада, тако и ми, сва 
ки појединац, који подржавзмо овчј режим. Повраг 
ка старом нема. Југословенскз пационалпа идеоло 
ruja мора победити исто тако, као што мора побе 
днти и идеја унитаризма, која je заправо нормална 
коизеквенција ндеје народног јединства. Само том 
мишљу прожетн, и само тако конзеквентно радећи, 
енергично и са увере^ем, имамо право да седимо у 
овом високом дому, Само тако може да има власт 
и властовање, које мн подржавамо, морално и исго- 
ријсло oiipaiiflaibe саоје. Утврђен je социолошки ак- 
сиом, да сиака вл^ст мора имати идејну подлогу, 
ако xohe да je морална, оправдана и стална, иначе 
je она просто шмегнута власг. Ако ми схватимо као 
свој задзтак само то, да изгласамо буџеге н остале 
законске пројекте, и тим дајемо Владн поверење, 
онда, господо народни послдници, нема никакпе раз- 
лике изме1)у нас и опих безпринципијелних партиј- 
скнх послзника пре 6 јануара, који су се отимали o 
власт само ради власги и правили све могуће и не- 
могуће комбинације, само да бројем дођу до већи- 
не, и до министарских положаја. To je и довело до 
6 јануара, јер држава и народ мора да имају иде- 
је и принцнпе, мора да имају идеје и циљеве који- 
ма стреме. Шести јануар je утврдио те велике прин- 
ципе, ми смо их прихватили, и треба поштено и о- 
душеиљено да им служимо. Ако сиедемо ту службу 
сЈмо na механичко гласање, даби се тако одржали na 
власти, онда, гос(одо, мора да дође сасвим логично 
до тог, да 6-јануарска идеологија отера и нас, и да 
доведе достојннје прегставнике   своје (Одобравање). 

Ja, господо, oni гонарим ne ради тога, што 
мислим да ми сви нисмо прожети заједно са Владом 
том идеологијом, пего ради тога, што се те велике 
наеје изгледа проводе млако, са неким стрецањем 
од приговора са стране, a то ne сме бити. 

AKO смо уиерени да je само на томе путу cnac 
државе и нације, ако нам je југославенска идеоло- 
логија упишла и у мозак и у срце, онда без страха 
да he се погрешиги и према српству и према хрват- 
ству и слоиенству треба бескомпромиспо ићи тим 
пугем. Југословепсгво као најјачи изражај и српства 
и х;ватстаа н словенстра не може никад до1ш у су- 
коб ни са моралпим пи са материјалним интересима 
поједипих плем.на. Може доћи у сукоб са усијапим 
болесним главама поједчнаца, који су можда још у 
стању да шире ту заразу, али то уверепом Југосло- 
в^ну не смета; он иде напред Зато бих желео да 
будемо такн:! сви,  a особпго господа у Влади. 

ETO тако дедуктивпо изиоде!^ закључак no по- 
јавама које се јапљају, и резултатима који нису за- 
довољзиајући, бојим се да он није штетан, да не по- 
ralji многе   од  нас и у посланичким и у министар- 
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ским клупама, да није то уверење, југословепска и- 
деологија, баш најдубље продрла и у мозгопе и у ср- 
ца многих од нас. Јер да се та политика водила 
како треба, ja Вас питам, господо, би ли се смеле у- 
опште појанљипати ове појаве, би ли смелн данас 
излазити са некаквим и онаквим својим пунктација- 
ма они, који су се шестог јануара 1929 године кад 
су још били на министарским столицама, кад су и- 
мали ауторитет и миннстара и народних посланике? 
(Одобравање.) Они то опдз нису смели, иако су би- 
ли yBepeii)a да je народ с њима, него су се увукли у 
мишје рупе и ћутали, a смеју данас, кад су се осве- 
дочили да највећи део народа поздравља данашњи 
праввц политике, иако се снебива што се овако мла- 
ко води. (Одобрава11>е0 

■ 

ETO TO je питање.   Ради чега смеју они то да- 
нас? Њих je покосила шестојануарска полнтика, Ko- 
ja je почела да се спроводи и питање je како то да 
они сада смеју да се г1ојаил.ују. Изгледа, господо, 
да су та господа сувише pano, да не кажем коју 
другу реч, помислила да je дошло до колебаља и 
да je дошло до малаксалости на нашој сграни. Ja 
сам, господо, уверен да се ту слажете потпуно, a 
то сам видео нз многих говора господе посланика, 
који су ово наглашавали и добијали аплауз од целе 
Народие скупштине na и од оннх у опозицији, кад 
су тражили енергичну југословенску политику. Зато 
мислим, господо, да једини лек може бити томе тај 
да се nolje у будуће енергично, одређеним путем ју- 
гословенске политике јасно означене у Уставу и у 
позитивним законима. Оида ће та господа поново 
отићи где су и били, у мншије рупе н nehe се no- 
јављивати. 

A сад, господо народни посланици, до^волите 
ми да проговорим неколико речи o пунктацијама 
које je изнео г. Спахо и другови и o пунктацијама 
које je издао г. Давидовнћ и другови. Нећу да се 
враћам на пунктације г. r. Мачека, Корошца и оста* 
лих, јер o њима je било дбвољно говора, али мислим 
да o првој, као муслиман и Босанац, мало боље позна- 
јем прилике и поводза њих, и да hy моћи јаскије пре- 
дочити него неко из других крајевз. A o другој да 
проговорим јер сам и ja бивши демократа. 

Г. Спахо je господо иародни посланици, набе" 
ђеин пункташ. Своје пунктације он није ни на- 
писао ни у јавност дао no својој вољи. Његова je 
политика увек била да сачека догађаје, a викад није 
појављивао иницијативну акцију. Пливање низ воду 
то je његов метод политички. Само сгда je он no- 
грешио. Није чудо јер ни1е био у вези са народом, 
oriKo.bi-H ускогрудом и малом средином око ct6e, 
која je нестрпљиво насртала, a под пресијом опози- 
ционог блока, са којим je био непресгано у вези, он 
je написао закључке своје — своје пунктације. Ин- 
терно, a ne  за   јавност   иако се нашла индискретна 

рука, која их  je без његова   знања дала у јаиност. 
Тако вели бар он сам. 

Наравно na првом   месту   тнх  пунктација кон- 
статује се   да   су   он   и   дружина једнни легитимни 
претставницн муслнманског   света у Босни и Херце- 
говини, јер каже:   до   сад су љему муслимани увек 
д?вали своје поверење, своје гласове. Ту  му, госпо- 
до, одмах одговарам,   да   муслимански   свет у доба 
партијске бесне   борбе није никад  пи могао да тре- 
звено проучи потребе и интересе своје, na да му то 
није   било   мерило у бираљу   посланика.   Никад он 
није бирао no своме дубоком уверењу, да lie му тај 
и тај посланик или група најбоље заштитити шегове 
ннтересе. Одлучивала je више болесна загриженост и 
верска свађа, него здрав разум. Са шестим јануаром 
je први   пут   почео   наш   муслимански свет гледати 
трезвеио на политичке прилике   и да мери своје ин- 
тересе   без   пометеностн   и страсти. Зато je на no- 
следп.им изборима учествовао   са преко 90% гласо- 
m и лсо слободно свој глас за кога je хтео, за Ko- 
ra je нашао добри дати.   Тада се он потпуно прео- 
ријентисао и одбацио организопање на верској под- 
лози и престао да гледа на свог посланика са тога 
гледишта и прешао je на пугеве  шире, југословен- 
ске, опште народне. Зато,  господо, ja тврдим и no- 
навЛ)ам да су само једино   легални   посланици   они 
којима je на последп.им нзборима муслимански свет 
дао своје понерење. Поза r. Спахе и другова може 
да пали код оних који не познају прилике и на оне 
који на    нове прилике гледају   старим очима; дакле 
код старих и закукуљених мозгова. Нове прилике су 
збрисале   и  њега   и  све оне који  су хтели посебве 
верске партнје. Наш муслимански свет као што  ви- 
дите напреднији je у томе  погледу од   својих   вођа 
и он више не води рачуна   o  томе које je ко вере, 
него какав je ко човек, колико je поштен и колико 
чини за народ. 

Како у овом предмету тако je и у осталим 
тачкама пунктацнја својих r. Спахо нереалаи и 
смушеп. 

Хтео би да нгра улогу и да се герира бор- 
цем за најсавреиеиију и најшнру демократију, за- 
падву демократију, a још увјек гмиже у несавреме- 
ном и реакцнонарном организовању на верској ос- 
иови. Хоће да се бавн широкнм и високим држа- 
воправннм пиЈаљнма, a свој поглед не може да 
баци пн преко Дрипе, ии преко Саве, нп преко 
Уне и Сане. On хоће само аунотомију Босне, и то 
ne ради тога што je убеђен да je то за опште др- 
жавне интересе кориспо, него ради тога што je то то- 
боже у ннтересу Босанско-херцеговачкнх муслимана. 

Могу лн no нашу државу интереси Босанско- 
херцеговачких муслнмана бити други него инте- 
реси остглога народа? Хоће да третира — за 
хатер   Мачека   и   Корошца — посебна   национална 
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тобожиза питања код нас, a иегнра их са трзжењем 
политнчкнх-хисториских покрајниских аутоиомија. 
ХоИе тобоже јединстно државно, a подупире ак- 
иију Корошца н Мачека који то неће као што ие 
признају нн народио једииство. Изгледа да мнслн 
да je у борби Срба и Хриата, католика и прано- 
славних спас муслимана, a неће да види да би та 
борба бнла кобна и no нацнју н no државу, a на- 
ранно с њима и no муслимаие. 

Зато и тражи аутономнју Босие и Херцеговине, 
јер не види својим очнма, илн Heiie да види, да та 
борба у даном трепутку значи само заоштравање 
односа са Србима правосланним, a можда и са ка- 
толицима Хрпатпма. Велика je крн проливена док су 
униттене граиице, које je непрнјатељ створно и 
Спахо бн иза:{вао само мржњу н сукобе, ако би 
хтео да те границе угврди, не респективајућн ocehaj, 
дубоки ocehaj других вера, него ra демонстратнвно 
ниподаштава. И то само ради уског сног гледања н 
леких посебности својих. To се питаље не решава 
друкчнје осим сагласном вол^ом, и кад би било ак- 
туелно. Али потезати га како то чини r. Спахо, да 
вређа дубоки нациовални ocehaj муслиманских ком- 
шија, то je апсурд, то данас значи дефетизам наци- 
оиални. Ако мисли да je то у интересу муслимана 
грдно се вара. Верска борба, која би, no Спахином 
рецеиту, настала у Босни, донела би муслимаиима 
само суху штету. Kao ч увек до сада, док je он био 
на водству. Али шта се тиче љега све то? Главно 
je доћи до власти н запослити и ухлебити „акреба 
ме1]Лис" (своју родбину и пријатеље) као до сада 
увек. To једино он и хоће. 

И он je, господо народни посланнци, осетио 
уз остале пуикташе млакост наше пол^тике, na je 
хтео да поново заигра стару улогу и да помогне да 
се сруше тековине 6 јануара. 

Само je бедно   изашла  сва   та п.еговз   акција. 
Мали ветар, само 20 дана  полицијског затвора, по- 
колеба   тог   јунака.   Наравпо,   он никад није водио 
борбу. Ипаргијску борбу и ударце противника прн- 
мао je муслимански   свет рапије.   On je био увек у 
хладопини; и он и дружина му у водству. Па и сада 
место јупачког сгава,   отиореног и борбеног,   какав 
треба да има човек од карактерч и убеђењаи какав 
смо ми   нацпоиалисте   муслимани имали у доба Ау- 
стрије и за   време para;   смрти у очи   гледали a и- 
споведали своја ув^рења, пикад их не затајили; место 
дакле таквог става долази до управо смешиог узми- 
цанза од оног што je написано. 

Најбоље je да прочитам његов и Др, Хра- 
снице уток који су упутнли Краљевској Банској у- 
прави у Сарајеву на споменуту пресуду полиције, 
којом су осуђени на 20 дана затвора. Toj пресуди, 
ако je уверен — као што каже — да je народ за 
њим и да му одобрава оно шго je написао, требао 
се више радовати него жалити се на љу,  Јер ради 

ње могао се надати да ће стећи ауреолу борца и 
мученика за пародна права. Али он je свестан си- 
туације и као паметан човек осетио je да му ово 
20 дана пеће бити хонорисано. Он зна као што и 
јест то факт, да je муслнмаиски свет паш истом од 
6 јануара 1929 почео осећати и једнакост пред за- 
конима и грађанску слободу; он зна да се истом 
тада осетио слободним од прогона власти које су 
биле до тада више партијске него опште државпе; 
да се истом тада спасао од прогона партијских кор- 
теша задојеих партијском и верском мржњом; он 
зна како je муслимански свет лојалан и одан др- 
жавн; да дубоко и искрено воли свог Краља, не 
само што му то налаже вера, него je убеђен да 
му je on BajuetiH пријател) и најбољи заштнтник, na 
не дозвољава ни алузије o крњењу Његових Уста- 
вом прописаних права. Све je он то знао, na je за- 
кл.уч110 да се не исплати ићи у хапс, јер се парод 
с њим не слаже. Зато je дао овај угок на Бапску 
управу: 

„Краљевској банској управи, против решења 
Управе полиције у Сарајеву предајем уток и npe- 
даажем   да се та пресуда као   незаконита поништи. 

Пресудом je повређен закон из следећих раз- 
лога: 

1) Нијесам издао никакву декларацију пред- 
ставника  Ј.М.О. 

Оно што ми je на Управи полиције умножено 
показапо, идептичпо je ca закл>уч1шма, који су no- 
ćne интерно допешени, a нијесу били памешени јав- 
HocTii. To није у осталом ничим доказано као ни то, 
да су ти ззкључци дошли у јавност са мојим зна- 
њем и одобрењем, a пајмање суделовањем, 

2) У закључцима се нигде не спомињу прошли 
избори од 8-Х1-1931 годнне и према томе нисам у 
љима мигао нити изразити своје мншљење o npo- 
шлим изборима. Ja сам na Управи полиције у запи- 
сннк изјаиио на одпоспо питап.е само то, да je закоп 
o избору пародвих послапика забрапио Ј.М.О. суде- 
ловање na прошлим изборпма. 

3) Како сам n na Управи полицнје изјавио, ри- 
јечи: .Треба онемогу11ити и сва засецап>а у пародна 
права, долазила она ма са које сграве, не односе се 
на Круну, него je тиме изражен један опшги прин- 
цип демократије. 

Сигурпо сам ja најпозвапији да дадем тумачеше 
својим рнјечима н свако друго тумачење, a нарочито 
оно у пресуди Упране полиције je пронзвољно. 

4) Како сам Beli помевуо, подтач. 1 споменути 
закључци су билн noćne интерне нарави и нијесу 
били памењени јавности. Ирема томе нијесу моглп 
бити једап демопсгратнвав чип, пошто свака демон- 
страција претсгавља у најмап.у руку jannocr, тј. један 
чин изнршен јавно. Попапл.ам, да није ничим дока- 
запо, да су наведени закључци дошли у јавпост са 
мојим знањем   и суделовањем,   na   према томе не 
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може се говорити   o једном  демонстративном  чину 
са моје стране". 

ETO, господо иарг дни погланици, то je тај ја- 
дни уток и јадни став борбеног познциопара. To je 
Јрадио сгмо ради 20 дани затпора. Кго што видите, 
гссподо народни посланици, он оариче све, одриче 
се свог рођеног детета, својих пупктација. Вели да 
их није писао за јавност него 'посве интернов na 
зашто их je писао ако су само за ужи круг, ипгерно. 

C тога ja у почетку свога говора и рекох да 
je он просто набе1)ени само пункташ, који je издао 
пунктације na наваљива11>е своје нестрпл.иве сре- 
дине и из солидарности према Мачеку и Корсшецу; 
под психичком пресијом. 

Али ja, господо, морамрећи и истакнуги да не 
би било ии жалбе иа полицијску, пресуду нити би сгав 
г. Спахе н Храсннце био овако бедан, да он oceha 
изз себе оне комиактие мзсе муслимапске, како их 
je имао кроз 10 партијских годииа. Јер то су масе 
и куражне и јуначке, да кажу своје мнслн и да се 
боре за њих до крајње пожртвованости. To су оне 
исте масе, које су у партијско доба под најаећнм 
терором преко лешина и кроз пушке, преко згари- 
шта својих, извршених у беснилу партнјскнх борба, 
ишле на биралиште и дапале своје ку лице. Нико 
их преко уверељз не може натерати, и лаж je кад 
говоре, и увреда je за муслимане, да су они на по- 
следиЈе изборе изашлн под ма ичнјом пресијом. To 
су он емасе чнји су очеви и дедови крв лили против 
сто пута надмоћнијег непритеља за време Шваба и 
у доба окупације Босне; то су one масе, које су 
кроз векове пркосиле и турском царству и брг- 
пиле своју Отаџбину од Млетака, М^ђара и Аустри- 
јанаца. Te су масе нгпокољебиве. One he остати 
такве и сада за пашу југословенску политику и за 
пашу државу, али траже да се тај правац полптнке 
проводи свуда н према сваком једнако.   (Аплауз) 

Господин Спахо ne може бити њихов предсга- 
вник и, колико изгледа и no његовој генеалогији и 
није представник те јуначке масе. Само случај и 
песретпа партијска болесна психоза довела га je да 
буде на челу тих маса. Наша je дужност да не до- 
зволимо, да се икад понови ono што je било рапнје. 

Муслимапски свет у Боспи наравпо осуђује 
пунктације г. Спахе и Храснице, осуђује и одбија 
од себе. Он презире кукавичлук својчх бивших во- 
ђа, јер кукавице on никада није волео, пити се може 
догодити да за њим пођу, да им кукавица буде вођ. 
Зато сам уверен да^ће успети паша акција да пог- 
пуно и пеповратно завлада наше политичко гледи- 
ште међу муслнмапима. Алн тражимо као помоћ 
само то да и Влада и њени сви органи у земљи, 
као и Mii сви проводимо до краја интегралну полнтику 
југословенску, a то значи политику пупе равпоправ- 
носги, коју треба још усавршавати. 

Ja хотимично изабрах да говорпм пајпре o овим 

пупктацијама, једпо с тога, што као муслиман no- 
знајем боље тпј свег и прилике у 1ћему, a др^ го, 
да кажем како пред епергичнијом акцпјом пашом 
све те пунктације ne вреди ништа. Само наша сла- 
босг може да буде храна p азним пункташима. Народ 
их неће   on xohe, мир и рад, хоће љубав   и слогу. 

Сада долазн ред да прогопорим одбкларац'ји 
и пупктацији, које je ^д?ла моја бивша демокрз-- 
ска страпка, или бол,ч речепо неколика човека нз 
бившег вођстза. Пошто je та декларација no обиму 
најшира од свих, то се морам нешто дуже задржа- 
ти и код ње. 

Само, господо пародни посланици, будите уое- 
рени, да je њу врло тешко аналпзирати и разумети 
јер ona je конгломерат противречности. Внди се 
очито да ту декларацију, да je тако пазовем пије 
пранио један новјек; потписник n.en, нити група са 
чстим погледом na полптичку сптуацију. Ona je че 
само компромнс људи који су састављалп ту декла- 
рацнју, пего je компромис, тих истих људи са иде- 
јзма господина Корошеца, Мачека n Спахе. Кад GH 

се, господо, no ПјИховом уверењу у припципнма 
уређнвала држава и опи сами то чипили, верујте ми 
онда ne би ona изгледала опако како опи то у декла- 
рацији траже, no саспим другче. 

To су људи који се nn до сад пису у поли- 
тици држали својих припцип?, него су увек тражиЈш 
т. зв. средп.у линнју. Колики je то. господо, KOHIV-O 

мерат протииречпости дозволите ми, само да вам ци- 
тпрам једап став из те декларацнје који гласи: 
„Мора се искл>учити уређеље (државпо) које би 
склопом (тпх) саставпих једипица илн љпховнм прав- 
ним установама Beli унапред било противно идеји 
духовпе солидарности, због које су Срби, Хрвати и 
Словепцн створили једпу државу, илч парочито још, 
које би у данашшим тако сложепим привредним ц 
социјалнпм прнликама опемогућилп једпу једипствену 
програмску прпвредну политику у земљи и у м< ijy- 
пародкој заједпици'. 

To су, господо, мнсли које и ми заступамо уз 
мале разлике и пздопупе, само смо отворепнји и од- 
pel), нији. Особито у термипологнји. Ми истичемо 
југославенсшо, a ови бивши југосл. демократи, 
копзекнептпо избегавају — ради r. Мачека — реч 
Југославија и Југословен. 

Ове мисли у тој декларацпји унео je onaj чо- 
век, који хоће јединство државпо и пародио, иако 
избегава реч: југославенство. Taj човек хтео je miaK 
да сачува свој старп принципијелпи став. 

Али сада долази другн човек, којн ове идеје 
тумбе обрће и окреће их свом циљу и води дестру«- 
тивним путем. 

Taj човек тражи, господо, „ради очуваша раз- 
воја културпо-историјске подобности Срба, Хрвата 
и Словенаца широка самовладаша и просторпо и 
садржајпо", na предлаже поделу   наше [државе на 



Стенографске белешке 199 

седам, осам нли девет самауправпнх једнница и пезу- 
јући ,по две или трн самоуправне области да за- 
окруже велнке заједпице око великих иационално- 
културних центара у Београду, Загребу и Љубљани", 
трржи још и четврти центар — прелазни, као не- 
утралну зону, као тампоп државу, између Срба н 
Хрвата. 

Kao што видите, господо, постоји потпуна 
противуречност између идејног првог цнтатз, и 
другог практичног. Први тражи на темел>у духовне 
солидарности паших племена, дакле на темељу на- 
родног јединстна, јединствеиу прнвредиу и социјалну 
политику и у земљп и према вани, док другн цитат 
хоће одпојен живот на племенској основн, одвојен 
просторно и садржајно; on хоће другим речнма како 
они сами то називају „сложену држану" или јасније 
федерацију. 

Ta протуречвост није за ме, ни за осталу јав- 
ност чудна. Она je много ранијег датума и она je 
унела болест у бившу демократску странку na нн- 
каД није имала одређеног правца у политици. Лу- 
тала je непрестано. Од интегралног једипства које 
смо ми млађи настојали да сачувамо у свакој прн- 
лиди, до гакозпане средп.е лииије: од спреге са 
радикалима до спреге са хрватском селЈачком стран- 
KOMI у два дакле потпуно опречна правца у оно доба; 
a од хрватске сељачке странке до коалнчије са пок. 
Вељом Вукићевнћем, која je коалицнја најпре значила 
отимање, хајдучко отимаље народне слободе, да no- 
стане касније одбрана државе и демократије „тврди 
град*. И то случајно и баш у доба кад je г. Грол 
постао Министар и кад je г. Грга Анђелинови!! 
рекао: „тресла се гора родио се Грол". 

A кад je касније био ћеф појединих људи из 
демократске странке, они су у тај „тврди град" 
уциштили и прогласили га као највеће зло, да бн 
могли опет да траже другу линију. 

Зато ме не чуди ни ова појава, да ти нсти 
људи сада потпуно иегнрају програм странке у чије 
име хоће да говоре. Истниа, још увек један део 
тих људи, саставл>ача ове деклараиије, са болним 
сентиментом, хоће да сачувају стари, и.има још увек 
заправо нејасии став југословепства и пародиог 
јединства, који сада назнвају .духовном солидар- 
ношИу" и понављају стару сентимеиталиу и лепу 
реч „споразум". Споразум на све страпе. Нико није 
против споразума, али само на једној основној идф 
око које нема и не може бити погађања, идеји, на- 
родиог и државиог једннства, ндеји југословенства. 
У том окоиру може само да се каже .споразум' и 
ко nehe ту идеју не може ни говора бити o ком- 
промису. To ми не говорнмо ради ексклузивностн 
наше, него из чистог уверења да само тако можемо 
очувати трајност тековина за које je море крви npo- 
ливено. Cnopa3yMeBaibeM се може постићи само мо- 
ментално решење заплета извесних политичких при- 

лика, алн ако му фали идејна подлога, неминовно 
je да he и ради ситаих разлога доћи до неспо- 
разума и пове  свађе. 

Ha основи, коју предлаже део вођства бивше 
демократске странке, снгурно je да he доћи опет 
до неспоразума ако се за њу и нађе сада споразум 
и ако би се пошло путем који они предлажу. За- 
што? Ради тога што му фали идејна основна; осо- 
бито код опих на које рефлектира г. Давидовић н 
који   су у својим   пуиктацијама   јасно   рекли   своје 
гледиште диаметрално разлнчито и од идеје парод- 
ног једниства и јединствене државе. 

IO 
Стога je луда појава и покушај који опи чине 

Узалуд нм je што су измислилн формулу за уиу- 
трашње уређење државе такву која je најсличнија 
ндентична аустријској бив. двојној Монархнји. Ja 
ово нарочито подвлачим, као један зпак кризе пе- 
рава код наше опозиције. Из бив. Србије стари по- 
литнчари предлажу као најидеалније уређензедржаве, 
уређење аустријско. Хоће да имамо обласне саборе 
(Ландтаге) и хоће племенске (не знам другог из- 
paja) саборе у ко и се шал>у претставници области 
(два до три заједно) хоће дакле Рајхстаге и xohe 
Делегације као што  их je   нмала   Аустро-Угарска. 

Kao што се из свега тога види, све то заједно 
значи потпуно напуштање програма странке у чије 
нме xohe госпола да говоре. Опи то и призиају и 
веле да жртвују „општем caMamaBaiby сва посебна 
гледишта партнјска". Напуштају1ш програм отво- 
реио н јавно немају ннкаква права да говоре у име 
бив. демократа, јер су они били члановн странке, не 
ради њеног н.ЈЗива и ради шефова, него радн про- 
грама н ндеја засгупљених у њему. Служећи тим 
идејама неки ганије, неки касније сви смо без за- 
зора пришли новом југословенском националистич- 
ком и уинтарнстнчком покрету. Ту je место сним 
бившнм демократнма, a издајствоје према програму 
и странци ићи путем који показује Давидовић 
и  Грол. 

Има, господо, још једна ствар. Они кажу, да 
су свесни, да идући овим путем, у Србији немају 
никога за собом. Они на срећу виде да немају ни' 
кога за собом нз томе путу, јер веле у својој де* 
кларацији да народ из Србије, a ту je била највећа 
снага демократске странке, неће тај пут. Оникажу: 
„Сложена држава уопште претстављала би у поло« 
вини земље велику новину и није чудо што народу 
у Србнји ннје лако загрејати се за ову илн сличну 
реформу. Тако што прво не одговара простоти и 
јасноћн државнога склопа, у који се кроз читав је- 
дан век уживљавао реални и национални дух се- 
љачког народа у Србији, који je сам стварао своју 
државу.' Молим вас, господо, сад да чујете још 
једну интересантну ствар. Они даље онде кажу: 
„Затим тај сложени однос јединица у заједници иза- 
зива страховање од међусобних спорова.  Бојазан je 
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да у таквом механизму не буде више кочница него 
мотора". 

Кад они још унапред предвиђају да he доћи 
до међусобних спорова, ja вас онда, господо, питам 
какви су их разлози руководнли, да то предлажу 
као једну солуцију, кад унапред Beli внде једиу не- 
срећу од таквог решеља. Тако вам je то, господо. 
Ти људи иду увек као и пре што су ишли, у маглу. 
Никад они нису имали јасну ситуацију пред собом. 
Једанпут je сенатор г. Коста Тимотијевић казао за 
једиог много уваженог и доброга човгка, који je 
обухваћен овим мојим цитатом, и који спада међу 
оне добре којн хоће државно јединство, али којн 
на жалост немају одређенога пута, ово : ,,Прва му 
je брига кад дође иа власт да почне саставл.ати мо- 
тивацију оставке". Тако вам je, господо, ево ви- 
дите и овде. У овом случају предложена je пункта- 
ција, али се унапред каже, да ће бити поново су- 
коба, necpeha, да lie бити поновних свађа и кочница 
у њиховом раду. 

Стога, господо, морам нагласнти да се овде 
код овога чуда од декларације може констатоваги 
само то да ona одиста није прављена у име бивших 
демократа, којима није месго тамо, него у овом на- 
шем покрету у Ј.Р.С.Д. јер ова Југословеиска ради- 
кално сељачка демократија апсорбовала je све главне 
принципе на којима je демократска странка почи- 
вала. Ona je узела југословеиство као принцип на- 
ционалистичке и увитаристичке државе и бригу за 
сељаке и малог човека, како je то било у програму 
Дем. странке. To су главни принципи и сингеза про- 
грама демократске странке, и сви демократи у снима 
крајевима који су били у тој странци, нису ваљда 
били у iboj због тога што je у њој био Љуба Да- 
видовић, него с тога што јо демократска странка 
заступала та начела. И кад један део вођства на- 
пушта те принципе, онда je сасвим разуМдЈИВо да 
за љима не могу ићи ти демократи који су увек 
били принципијелни и који су увек ишли за овим 
програмом. 

Али, господо, ипак je најкарактеристичније 
код ових пунктација то, што 11>езнни ауторн најиз- 
разитији преставпици пуие демократије, како бар 
они сами себе називају и као такви xolie пама да 
се претставе, траже прелазан, режим до доношења 
новог Устава (јер овај не признају), и да се у том 
прелазном режиму власт сва преда у руке опозици- 
оном блоку. To не значи, господо, ништа друго, 
него то да r. Давидовић тражи и за себе н sa опо- 
зициони блок пуну диктатуру. A зашто тражиРРади 
тога, да најпре, како on вели, проиеде „санацају 
економских и финансискнх невоља" које за собом 
оставља садашњи режим, затим да се господа из 
опозиционог блока споразумеју „у основним лини- 
јама за доношеље новог уставног поретка", a затим 
да изиђу на слободне изборе за Уставотворну скуп- 

штину,    која    би   нмала    да   донесе    дефипитиван 
Устав. 

Кад г. Давидовић, као демократа тражи за 
опозициони блок днктатуру, онда то не значи ни- 
шта друго, него демант демокритских гледања на 
начин управља1ћа државом. Али, рецимо да се зби- 
ља даде опозиционом блоку диктатура, треба и' 
спигати разлоге.радн чега je они траже и ради чега, 
да им се ona даје. Он вели: 

Прво, да треба санирати економске и финанси- 
ске прилике, које je, како он вели, проузроковао 
садашњи наш режим. и 

друго, да се опозициони блок сложи за доно- 
шење новога Устава. 

Господо, го зиачи да г. Давидовић и другови 
не зиају и ne внде најосновније узроке дапаш11>е 
огромпе екопомске и финансиске кризе која ne 
влада само у нашој земљи него у целом свегу. Јер 
би иначе била потпуна злоба затворити очи пред 
чиљеницама да та криза није само наша него oii- 
шта, и да тој крнзи није могла одолети ии једна зем- 
ља иа свету. Али je с друге стране крајња злоба, не 
видети напоре, које смо ми кроз само једну годи- 
ну дана учинили у сузбијању још тежих последица 
ове кризе, доношењем закова који заштнћује нашу 
основну привреду — земљорадњу и не видећи да 
смо буџет који смо васледили баш од тих нстих 
лзуди из опозиционог блока, кад су били ва власти 
пре 6 јануара, a који je тада износио преко 13 ми- 
лиарди динара, скресали на само 10 милиарди ди- 
нара. Ja спомшвем само ова два иајважпија момента 
из настојаша која je овај режим учинио да сузбије 
катастрофалне последице кризе. 

Али питам, кад господин Давидовић и другови 
овако гледају на привредну и финансиску ситуацију 
уопште, и специално нашу, ко им можс вероваги да 
he je они санирати?. 

Друго, потпуно je неразумљиво: како може г. 
Давидовић нашој јавности у изглед ставити да he 
тај диктаторски опознционч блок MOIUI nahn икакву 
заједничку базу, макар н у „најосновнијим линијама 
за доношење новог Устава", Неразумљиво je ради 
тога, што цела наша јавност зиаде данас да тај о- 
позициони блок, односно сваки члав љегов има нај- 
дивергентннје погледе и на државу и на иаша народ- 
на политичка питања. Сви чланови опозициоиог 
блока издали су своје пунктације посебно и све се 
one дијаметралпо разликују између себе. Ja мало 
upe рекох да и сам г, Давидови!! тврди за своје 
рођене и најблаже пупктације, које за право изгле- 
дају као неки компромис измећу разннх гледишта 
поједииих група из опозиционог блока, да имају 
,више кочница него мотора" и да je оправда- 
но страхонање да he и у таквом решењу до- 
лазити до сигурних сукоба, ни na такво решење 
сигурно  неће   пристати  нвједан   други  iberoB  ком- 
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naii>OH из опозицноног блока, a нарочито неће 
пристати г. Мачек и г. Корошец који траже потпу- 
ну сепарацију. Другим речима, до тога њиховог са- 
глашења и доношења „оснопних лииија за устан- 
но уређење" никада неће међу шима доћи до тога 
НјИХОног саглашења. A кад г. Давидовић тражи да 
све дотле треба да диктаторски и без ичије кон- 
троле, спозициони блок влада, онда заиста то значи 
да он ту диктатуру тражи за дугн низ година пот- 
пуно неодређену no трајању. Kao што видите, гос- 
подо народни посланици, тај њихов захтев нити je 
демократски нитн je сврси сходан, na ja мислим да 
Иете се ви сложити самном да такав захтев не може 
и не сме прихватити нико, јер заиста данашљи ре- 
жим, макар се ослањао на нас посланике којима r. 
Давицовић и остали из опозиционог блока не приз- 
нају легитимитет, да je ипак бољи и демократскији 
него онај   који предлаже г. Давидовић, 

Kao што видите, господо, ни onaj захтев не 
носи карактер општих интереса народних и држав- 
них, него je производ необјашњиве нетолераиције 
према свему, у чем ова господа немају одлучни у- 
тииај. 

Стога браћо, завршујући onaj enoj говор, из- 
јавл>ујем да iiy гласати за буџет, али понашпам 
једно и унек једно, да тражимо и од Краљевске 
владе да can свој рад упути у прзвцу југословенског 
интегралног народног и државпог јединства, a с 
друге страве, ми сви треба да у раду у народу и 
парламенту будемо што енегричпији и принципи- 
јелнији, јер само тим путем можемо доћи до повољ- 
них резултата. (Одобрапање). 

ПреШседпик Др. Коста Кумаиуди: Има реч r. 
Др. Филип Лазаревић. 

Др. Филип Лазаревић: Господо народни по- 
сланици, управо онда када je Финансијски одборбио 
у naJBetieM раду, прочнтао сам у једном престоннч- 
ком лпсгу како плада прло мало иптересовање по- 
славика за буџетску распрапу, a и код самих чла- 
нова Одбора, да je то исти случај. Господо, ово мо- 
рам да споменем, јер збиља то je тако н било. Мн 
смо онде у буџетској дебатп виделн, да се највеће 
ннтересонаље показује када се распрапљају пнгања 
као што су јутрос бнла, политнчка пнташа, a када 
се распрапљају чисто буџетска питања, онда за то 
нема великог иитереса. A то, господо, не би било 
прапо, јер наш народ није од јуче почео да се ба- 
ви буџетнрашем. Ja мислим, да код мало народа има 
тако сгврих спомепа o буџетирап.у, као што je код 
нас. Ja ћу вам напо^енутн опу лепу народну песму 
када су се скупила господа хришћанска иа Косопу 
пољу и пнтала: „Куд се ђеде НемашиКа благо." To 
иије ништа друго пего буџегира11>е; једипо што се 
то буџетирање разликује од опог данашиЈег. Ми 
гледамо како ћемо што више напупити касе, како 
ћемо што више узети од народа и где ћемо узети, 

дочнм они се нису питали од куда оннх седам кула 
гроша н дуката, него су само питали: „Кудсеђеде 
НеманЈића благо." И ja бнх се, господо, потпуно сло- 
жио са тим начином буџетирања, и као што сам и 
у Фииансијском одбору рекао, да би требало да се 
уведе неки други начин, да се уведе један парла- 
ментарни одбор за штедшу којн би кроз читаву ro- 
дииу гледао, како ће се иа буџету штогод уштедети 
јер, господо, ниједан дома^ин не може да каже пр- 
вога јануара шта he уштедети за ову годину, него 
он једино може да штеди, ако штеди спаког дана, 
т. ј. ако каже: данас hy да потрошим место 20 ди- 
нара спега 15 дннара итд, 

Пошго сам и сам суделовао у Финансиском 
одбору око доношења овог буџета, ja o томе нећу 
да говорим, a, с друге стране, господо, ja сам из 
једног пасипног краја и један добар део међу вама 
може да мисли да ми немамо никакпог права да ro- 
воримо o буџету и буџетирању (Д/;. Мчлослав Сто- 
ja:iiiHomili: Није тако)! Ja 5iy се, господо, најпише 
забавити тим нашим пасивним крајем. 

Hecpeiia je го велика, господо народни посла- 
ници, кад се један крај прогласи пасивним. To je 
нешто што je rope за дотични крај него да се у 
шему умире и скапава од глади. Јер, господо моја, 
кад се један крај прогласи пасипним остали крајеви 
гледају на шега као на неког ул^еза и паразита, који 
само тражи и коме само треба давати. Да je то тако 
имао сам прилике то чути и осетити у више махова 
и од највећнх државиих функционера. Имао сам 
прилике да то чујем и од господе народних посла- 
иика, na и јутрос се o томе овде говорило. Мисли 
се да je доста за једап такав крај учињено, ако му 
се пошаље неколико вагона кукуруза и да je тиме 
cue унињено и да je то све што се може за тај 
крај учупити. 

Али, да ли се ико позабавио тим питаи.ем и да 
ли се питао какобисеи na који начин од тога na- 
сишшг краја начипио активан крај, који би и себе 
издржавао и био користан за заједницу, да ли би 
се таквом „паспвном" крају могло помоћи на неки 
пачип да не буде више пасипан. Тим питањем наши 
државници и политичари нису ломили главу, јер да 
су се позабавили овим проблемом, ja сам више него 
сигурап, да би једап део пасивпих крајева, a особито 
Зетска баповина била збринута и да тај проблем не 
би више данас постојао. 

Господо народии посланици, Зетска бановипа 
или, како се обично говори, Црпа Гора, има своје 
Прпморје, које je богато природом и климом. To 
Приморје je такво да на љему може да успева свако 
јужно Bohe, на њему цвати лимун у спако доба го- 
дине na и зими; то Приморје даје поморанџе a за 
све то ми издајемо сваке године грдпе милијоне. 
A то није nocao за који би се морали утрошити 
милнјуни него ситница; Црна Гора, Зетска бановина 
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обилује великим шумама, рудама, водопздима, na 
најпосле тамо има и много поља која би се могла 
врло лако добити кад би се пресушило Скада{;ско 
језеро. 

Само један час да се мало овде зауставим. 
Кад се ono јесенас гласало за оне ванредне 

кредите. тада се тра»ило да се онн што пре изгла- 
сају ради пасивних крајева, особито ради Зегске ба- 
новине. Кад je дошло да се ти кредитн деле ми ни- 
смо добили ништа више него што je добила нај- 
активнија бановина у нашој држави. Па, ja мислим, 
господо, да he те од сада нама мање приговарати 
и звати нас паснвним, јер ево ви иисте дочекали да 
ми дођемо до вас горе^него сте се ви мало no мало 
почели спуштати^к нама. 

Господо пародни послапици, сзда долазим на 
једно друго питање. Шта су унели у ову згједницу 
ти пзсивни крајенп и најпосле шта je у ову зајед- 
ницу унела Црна Горз. Мени je мило да могу одмзх 
казати да ja нисам Црногорац са сред Црне Горе и 
ца нисам припадао Црпој Гори прије ослобођења, те 
ми je много лакше o томе да говорнм, него што бп 
могао да говори један Црногорац. Наравно, да се 
ja једнако осеИам као и Црногорац, јер није нккако 
чудо, пошто je с једне стране Лов^ена Цешп.е, a с 
друге страпе Бока Котсрска. 

Господо, ja посшшам себн пита11>е: Југосла- 
вија постоји, зашто постоји? Јер постоји југосло- 
слопенски народ. A ко je очувао југословенски na- 
род. Нису ra очунале жптородне ранпнце, nero пла- 
пине, one планипе, које ви дапас називате пасивпн- 
јим n на које гледате опако попреко, (Пл.ескап.е.) 
Ja мислим да не треба изгубити пиједпу реч да се 
ово докаже, Доказ су нам крајеви, који су се већ 
почели однарођавати и неки су се и однародили. 
Па ja мислим да би ово требало хонорисати у не- 
колико, господо, ако ничим друго, a ono ca захвал- 
ношћу дјеце према родитељима, као што се одпо- 
си сип према мајци. Алп то пије жалибоже случај. 
Још пешто. Kao што су све планнне извршиле споју 
велику задаћу, у прошлости, ja се надам да ће one 
и у будућностн извршитн своју задаћу и да he one 
битн огњиште, из којег he се Mohn да се perene- 
рише наша paca у равннцама, (Аплауз). 

A шта je дала Црпа Гора у овој заједнпцп? 
Црпа Гора дала je овој заједпици много тога. Кзд 
би човек само помепуо да je ona дала три дипа- 
стије, HeMaibnhe, Карађорђевиће и FleTpoBuhe, било 
би Beh io само доста да се na њу гледа са здра- 
иије тачке глецншта. Црна Гора дала je сем тога 
овој заједници своју потпупу самосталпост и na ос- 
ирву те самосталности — молим да се ово ne заборгви 
— Црна Гора дала je оној заједпици и грдне ми- 
лиопе, које je ona држава прнмила na рачун репа- 
рација. Да Црна Гора није онако na ритерски мачиа 
пристала  на   својој   гласовитој   подгоричкој   скуп- 

шгини да жртвује саоју самосталаост, н то без уце- 
њиваЈиа и погодбе, ja не зпам како би онда изгле- 
дало то наше уједнњење. Господо, Црна Гора није 
терет за ову држану, она je сгожер one државе. 
Релатнвно за ову државу није Црна Гора ништа мање 
важпа него Србија, и ja мнслим да нема никога ко 
he ово да порекне. 

Господо пародпн посланпци, да дођем сада на 
то шта je Црна Гора примила од ове заједпице за 
те cnoje жртве. Овде пгм се пружа једпа страшаа и 
очајна слика, која пам каже да није било разумева- 
ња са страпе аолитнчара и државника, који су управ- 
љали озом нашом држапом. Јер да je било, разуме- 
вања не би Црна Гора изгледала данас опако као 
што изгледа. Погледајте na географску карту, илн 
боље na железппчку карту, na heTe видеги да же- 
лезпица нма свуда у сваком делу државе, само же- 
лезнице нема у тим крајевима. Господо, ови држав- 
вици нису успели да Црну Гору уједине са овом 
државом, јер се уједињење ne пссгиже само гово- 
ром и писмом, дакле пером и мастилом, него се 
оно постиже на сасвнм другој бази: cao6pahajimM 
средстепма, железпицом и пуговима. 

To je још жалоспије, господо,  што  се у дру- 
гим крајевима и дан данас граде  непотребпе желе- 
зннце, које се uehe ни за 50 година   почети рентп- 
рати. Дочим железница, која би  ишла   преко Црне 
Горе na море, и која би тек бпла прави  нзлаз   Ср- 
бије na море, — за њу нема сретстава да се гради. 
Нема, господо, сретстава за ову железпицу, која би 
била једпа од пајрепт.:билнијих у држави. Била би 
прави излаз Србије na море,   како рекох,   a прола- 
зила би кроз  црпогорске   прашуме,   којих no миш- 
љењу стручп^ака има више   од 30   милиона кубика 
само за грађу.   Ta би пруга била, у исто време,   и 
najKpaha веза Србије са   Јадрапским морем.   Да би 
иропија   била још виша,  нашалили   су се наши по- 
литичири и државпици, и изгласали су  познату Ја- 
драпску пругу Београд—Вншеград—Бока,   и да би 
се иста npnje узградила, они су изгласалп и познати 
Блероп зајзм. Ja мислим, кад су за ово гласали, да 
су neh опда имали плап, како he то све закопати. Барем 
твко нзгледа. И тешко je пешто противпо доказати. Ja 
nehy u ne смијем од себе самога, да изгопорим каквих 
последица cne ово може да има. Једино урођено ните- 
штво и самопожртвовап.е опих горштака, и љубан пре- 
ма Крал>у и отаџбини, Mohn he се још за неко вријеме 
покрити ова љута рана на пашем државном тијелу. 
A у толико he се, падам се, главпи фактори сетити 
тих   погрешака,   и   пастојати   поправити   их.   Hehe 
взљда   пи они,   ни пико други,   указивати на црпо- 
горске пепзије,   и говорити  да се  тиме доста даје 
Црпој Гори. Hehe, кад им се уз то каже, да према 
службепим подацима — цијела Зетска бановина — 
дакле заједно са Црном Гором, добива од државе 
на име пепзија мјесечно свега 5 милиона динарз, a 
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н. np. Дравска ббновниа прима мјссечно na име пен- 
зија 11 милиона .динара. Међутим, господо, Цр)1Ј 
Гора била je незавнсна самостална l<p?.i>eBiiiia, ca 
свима атрубутима једне кралЈевине. Уз го, господо, 
народни посланнци, паглашујем и с овога мјестЈ, 
д? ниједгн посланик из Црне Горе, као и шихов i 
другови из Зетске бзновние, nelie бити против тога, 
да се ревидирају црнсгорске neianje, и дт се све 
незаконитости исправе. Али ћетрзжитн, да се кривци 
казне, ма било na којим положајимз се спи иала- 
зили. Ja мнслнм да се разумијемо. 

Господо народни   посланици,   при крају свога 
говора морам се са мало рнјечн   оснрнути  на   свој 
изборни срез Боку   Которску.   Бока  вам  je  свима 
позната било да сте се својнм очима днвили n.eiioj 
лепотн,  било да сте само чули.   Onaj толнко опје- 
вани и толико опнсивани крај не само од нас nero 
од читавог свијета — прошао je још горе од саме 
Црпе Горе од ослобођења. Невјеста Јадрапа, за коју 
једап наш позпатн писац   и   мислилац каже,   да се 
je Бог кад je створио земљу толико   днпно својем 
раду,   да je кликпуо n пол.убно и тај целнвац пао 
je на Боку Которску.  A пи камепа се није објелило. 
Ннкакап се рад пије учнпио и ако то ona mije за- 
служнла.   Никада   пушка   за   ослобо1)ењем   нашега 
народа пије пукла ни у Црпој Гори нн у Шумадијп 
a да пијесу учествовалн Бокељн особито у послед- 
п.ем рату. Ви neliere зпати, да je једап бокељ био 
тобџија и код   Kapaljoplja.   Бока je давала   средње- 
вековпој   Србијн   много   славних   људн.   Ja liy вам 
споменути само Ннколу Бућу,   министра финапснја 
цара Душана и Малог Вита пеимара Дечапа   A ве- 
лики   крст цара   Уроша дар Котаранима ради битке 
код Велбужда   виднп je доказ да су и у ono доба 
бокељи билн пационалпо   свијеспн и билн   у   вези 
са српским краљевима.   Богата   бродовима   —   иза 
Вепеције најјача иа Јадрапском мору и дала je своје 
на далеко гласовите морнаре у Русији. Дала joj je 
и своје људе да уче   Русе   поморској  вјештини na 
им je дала и побједпика Шведа на балтнчком мору. 
Била   je   богата a сада je запуштепа и јадна.   Ври- 
једила je не само у нашем пароду мпого,  као што 
нпднте  него и у целом свнјету — и то  само   док 
joj није било потреба   ннчнје   помоћи.   Пропало je 
једро, пропало поморство и невјеста Јадрапа — гла- 
дује и чека боље дане, које iie ваљда једпом дојш. 

Да бих вам, господо, народпи посланици и не- 
ким копкретпим случајевими указао   како   се  je  с 
Боком поступало морам вам казатн,   seli у  напред, 
да нема краја у Југославнји,  који нма, таквих cne- 
цијалпих јубилеја као ona. 

Господо, друм около Боке Которске почели 
су Французи под Мармопом наставила га je Ау- 
стрнја н свршила Краљевина Срба, Хрвата и Сло- 
венаца. Пут од Котора преко Будве за Бар, једипа 
[е веза  црногорског   приморја  са  нама,   почела  je 

Аусгрија од прплике пре 70 годипа, наставнла га je 
Краљевнпа Срба, Хрпата и Словенаца и оставила 
ra у наследство Југославнји, да ra ona сврши. 

Питање rpalje болпице за Боку покрепуо je 
памесник Дзлмацнје личапип Лазар Мамула npe 
пеких 68 годнна. Све je било спремно за rpal)y 
1914 годнпе. Дошао je рат, болпица се ннје сагрс- 
дила и ми смо данас без болиице, и ако je град 
Котор нмао некад три болнице, обнчне, једну за 
губу — лепру и дом за находчад. 

A и ова држава изгледа да нам спрема један ју- 
бплеј. Боке 1>и броје Beli 11 годипу од онога данз, 
кад су први пут дошли иижии.ери послати од Кра- 
љевске владе Краљевине Србз, Хрната и Слове- 
ц-ца, да траснрају јадргиску железиицу. Бокељи се 
иадају, да Краљеиипа Југославнја neiie допуститл, 
да и овај јуб mej буде дугорочан, као onu, које 
сам споменуо, него да iie ona п one скратнти и 
прискочиги Бо<и, npe nero сасвим умре. 

Господо, ово je други буџет који je ова Скуп- 
штипа узела у претрес. Ни у једпом ни у другом 
буџету n ije се мнслнло na наше крајеве. Осталн 
смо при oiiOiMe, што je npe било. II логн шо шгз 
би било? Логичпо би било, да ми посланицн Зетске 
баповипе гласамо против овога буџета. Али, господо 
моја, ми зпамо, шга значи то, да држава добије 
буџет. Ми смо тога св;сни и ми ћемо гласопатн у 
начелу за onaj буџет, и ja ћу гласати и молитп 
своје при;атеље да то исто учкне, у нади, да се и 
Краљевска влада nehe увек овако маћехипски према 
пама попашати. (Пљесак). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudl: Reč ima na- 
rodni poslanik g. Dr. Marko Kožul. 

Dr. Marko Kožul: Gospodo narodni poslanici, u 
IV veku u gradu Carigradu pojavile su se bile verske 
sekte i to najviše u pitanju, u tumačenju, kako izvire 
Duh Sveti, da li izvire od Oca preko Sina ili od Oca i 
Sina kao jednog izvora. Svaka od tih grupa, koja je 
tumačila svoju tezu, privukla je i skup znatiželjnika oko 
stbe tako, da se na svakom ćošku grada Carigrada, 
skupljale skupine, gde se to tumačilo. I na kraju se 
svršavalo time, da su se te skupine međusobno tukle, 
nastala je velika svađa, i to je trajalo više godina. Na 
završetku su — kao što znate — došli Turci i prestalo 
je to međusobno versko trenje. 

Izgleda da smo mi u Narodnoj skupštini sa ver- 
ske teze prešli na političko polje, gde hoćemo da tu- 
mačimo, gde se međusobno tučemo i zavadamo, kako 
Hrvati i Srbi i Slovenci stoje narodno, kako izviru je- 
dni iz drugih, ili kako idu uporedo, da li Slovenci iz- 
viru iz Srba i Hrvata, ili Hrvati iz Srba i Slovenaca. I 
tako mi gubimo ovde vreme, a o budžetu, o narod- 
nim potrebama i mukama, u kojima se naša zemlja na- 
lazi možemo reći da još nije niko ni usta otvorio. 

Ja, gospodo, u današnjim teškim prilikama vidim, 
da ne razumemo, ili nećemo da razumemo, šta nas sve 
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deli, i šta nas je sve oteralo na levo, odnosno šta je 
narod na levo oteralo. Naterala ga je beda i nevolja, i 
ne možemo reći da je danas opozicija za to u opozi- 
ciji zbog nekih punktacija, nego je opozicija tamo, jer 
je zlo i teško u narodu! 90% levice je danas samo 
zbog ekonomskih, gospodarskih i finansijskih pitanja. 
(Dr. Barać: E, to mi nismo krivi!) 

Ta uprava unutarnja, koja ne vodi brigu o svemu 
ovome, nego hoće da se bavi pitanjima drugim, hoće 
dokazivati integralno i sintetičko jugoslovenstvo, prešla 
je, gospodo, u administraciju, prešla je u život, na te- 
ren. Došlo se do toga, da svaki onaj koji ne kaže da 
je za integralno jugoslovenstvo, on je izdajica, njega 
treba batinom   prisiliti   na   to da on to ispoveda. 

Gospodo, nema sile, niti može sile biti, koja de- 
luje na duševno stanje čovekovo. Sila ne dohvata 
psihu, ne dohvata duh, pak udarac pada u prazno. 

Naši se političari mnogo pozivlju na jednog na- 
cionalnog velikana vladiku Štrosmajera. Da vidimo šta 
on kaže o našem narodnom jedinstvu i kako on zami- 
šlja da bi trebalo da bude uređena država južnih Slo- 
vena za koju je on predviđao da ćs se oživotvoriti. 
On kaže ovo: 1) Najvažniji cilj zajedničkih težnja kod Hr- 
vata, Srba, Bugara i Slovenaca ima da bude njihovo 
ujedinjenje u nezavisnu i slobodnu narodnu i državnu 
zajednicu jugoslovensku; 2) treba da se prizna, da po- 
jedina narodna plemena budu potpuno međusobno u 
svakom smislu jednaka i ravnopravna; 3) da u među- 
sobnim odnosima imadu državnu samostalnost i samo- 
upravna prava pojedinih zemalja posve nepovredena i u 
potpunoj slobodnoj volji onoga dela, koji tu samostal- 
nost i ta prava uživa. 

Dakle, gospodo, veliki Štrosmajer, kako vidite, 
želi medu južnim Slovenima uz vlastiti slobodni opsta- 
nak i razvitak, za svakoga bratsku pažnju, snošljive ži- 
votne odnose i pomaganje u prvom redu jedinstvo vere 
i prosvete, з medu svima Slovenima jedinstvo duha 
i ljubavi. Ta se međusobna bratska ljubav medu- 
nama ne provodi. Ne provodi se snošljivost i bratska 
jednakost. Sve se oslanja na silu ali politika sile ne 
može da stvori narod. Sila deluje upravo protivno od 
onoga što bi se htelo postići. 

Ako narod vidi da jedinstvo odgovara njegovoj 
duševnoj dispoziciji, ako se u izvesnoj kolektivnosti 
stvore kulturne istovetnosti te narod uvidi da u toj i 
takovoj zajednici zaključeno njegovo narodno duševno 
biće te on u njoj vidi sebe po sadržaju i obliku, ro- 
dice se u njemu osećaj i svest, koja je uvek refleks 
objektivnih i kulturnih vrednota. Jedinstvo naroda je 
gotova stvar bez sile i pritiska, dok sila upravo pro- 
tivno deluje. 

Gospodo, ta se sila, kako rekoh, sada naročito 
oseća i u velikom opsegu. Vi ste čitali u novinama o 
Dalmaciji koješta. 

Govori se da se  ubacuje   oružje u Dalmaciju da 
se sprema rat itd.   Nekakva je psihoza u narodu kao da 

negde u daljini tutnje topovi. Vode se istrage na sve 
strane, našlo se oružje u svim mestima, u mnogo kuća 
i pita se, ko je to oružje doneo i čemu ono ima da služi? 
Žandarmi su pohvatali ljude na buljuke, vezali ih i do- 
terali u zatvore. U početku se desilo da je to možda 
neki nacionalistički pokret po sredi. Ljudi su vezani, go- 
njeni i zlostavljani, i kada se stvar ispitala, konstatovalo 
se nešto sasvim drugo i utvrdilo da u svima selima 
imaju komunističke ćelije. To je ispitano na licu mesta 
i utvrđeno da nema nikakvog nacionalističkog pokreta 
po sredi, nego da je po sredi komunistički pokret. 

I sada narod, koji je bio gonjen, ide u levo. Kada 
je taj narod u svojoj vlastitoj zemlji i pod svojom 
upravom doživeo što nikada doživeo nije, niko da ga 
uveri da je njemu uz ovako stanje  podnošljiv život. 

Gonjen je i zlostavljan narod u Biogradu na moru, 
Benkovcu, Šibeniku u svima selima Severne Dalmacije. 

Takvi slučajevi ne mogu da deluju povoljno medu 
pučanstvom Primorja i mnogi se pitdju i nekim čudom 
čude zašto i kako da se u Primorju iz Italije kriumčari 
oružje. 

Treba razumeti, gospodo, da u Severnoj Dalma- 
ciji padom Zadra čitav onaj predeo nema jednog trgo- 
vačkog središta, gde bi narod mogao bilo da proda bilo 
da nabavi svoje produkte. To je kao srce koje je iz- 
vađeno iz tela i život ne može više da bitiše. 

To je slučaj sa čitavom Severnom Dalmacigom, 
koja ima 3 do 400 hiljada stanovnika. Niko se nije po- 
brinuo da se tome narodu pomogne, da se stvore za- 
druge i drugi načini, kako bi taj svet mogao da živi. 
Tu su vam pusti otoci, more, zalivi, kanali. Svaki čo- 
vek živi samo od brige i od svoje brodice. Sada ne može 
nigde da se makne, gleda u sinje more gde može da izlazi 
samo od izlaza do zalaza sunca, a od toga nema ništa jer 
se ribari samo noću. I tako se njihov život otežava. 
Nemaju ljudi od čega da žive i bacaju se na jednu 
ilegalnu trgovinu, kriumčarenjem oružja samo mogu 
da žive. 

To sam, gospodo, bio dužan da na sve ove no- 
vinske vesti da vam kažem i da vas izvestim da tu 
nije po sredi nikakva akcija od strane našega naroda. 
To su samo komunističke ćelije a nikako nacionalističke. 

Ja ču sada, gospodo, preći, jer mislim da je važ- 
nije, na pitanje našeg proračuna. Preći ću na proračun 
da o njemu govorim, i o pitanjima političkim, mislim, da 
smo i suviše govorili i bilo bi poželjno da o njima ma- 
nje govorimo. 

Gospodo narodni poslanici, naš proračun za go- 
dinu 1933/34 je u suštini fikcija. Fikcija za to, jer 
niko živući u današnjim prilikama ne može ni izdaleka 
da predvidi sve ono, što će se odigrati na ekonomskom 

finansijskom polju naše zemlje kroz iduću budžetsku 
godinu, imajući u vidu iskustvo koje smo do sada stekli 
kroz prošlu budžetsku godinu i opažanja o privrednom 
životu naše zemlje. 

Budžet nije  uravnotežen i ne može da bude, a j 
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kada bi na papiru to Ministar finansija i izradio, kao 
što je i izradio, stvarnosti neće odgovarati, jer su ta- 
bode reperkusije u privrednom životu naše zemlje da 
se sa matematičkom sigurnošću može da kaže, da pri- 
hodi, na koje Ministar finansija se oslanja za pokriće 
svojih rashoda i sve one stavke koje su donesene pod 
prihodima, neće se realizirati, ako ne u celini, a ono ne 
u većem delu. 

Nema, dakle, ravnoteže u budžetu, a ta ravnoteža 
morala bi da bude, jer je budžetska ravnoteža prvi 
uslov za zdravo finansijsko stanje zemlje. Ravnoteža 
budžetska može biti prva i temeljna mjera za zdravo 
finansijsko stanje, ali ona još  nije jedina. 

Budžetska ravnoteža samo je onda zdrava, ako vi- 
sina budžetskih izdataka odgovara poreskoj snazi zemlje. 
Ako se prtde ta mera, onda je budžet državni na štetu 
poreza snage oporezovnika i vodi za sobom propast 
oporezovnika, on je u tome slučaju moloh koji traži 
svoje žrtve i od onih po kojima udara. Budžet koji 
prelazi poreznu snagu zemlje nije uravnotežen i ne 
može se dugo održati. 

Kod nas uravnoteženje budžeta znači štednju u okviru 
svih dosadašnjih vrsta poreza ili uz nova podavanja koja 
se mogu realizirati i koja su stvarno ostvarila, dok je naš 
budžet dosadašnji t. j. za godinu 1932, a i za godinu 
1931 pored svih štednja i pored svih podavanja u deficitu. 

Prošlogodišnji proračun je u d.ficitu sa dve mili. 
arde uza sve to što smo nametnuli novi namet na elek- 
tričnu energiju, što smo povisili trošarinu i proglasili 
luksuzom mnoge artikle koji    apsolutno nisu luksuz. 

Ministar finansija nastojao je sa svim sretstvima 
da uvede štednju budžeta time, što je snizio lične iz- 
datke i smanjio materijalne izdatke, a isto tako može 
se reći, potpuno dokinuo svotu za intenzifikaciju za 
obnovu zemlje. 

To u suštini znači štednju u budžetu, ali takve 
mere mogu da bulu dobre u normalno doba, ali u doba 
sveukupne bede i potpune nezaposlenosti i besposlenosti 
i najstrašnije krize što se osetila u našoj zemlji do da- 
nas, taka štednja u budžetu je porazna po samu upravu 
zemlje, jer sniženje ličnih izdataka na činovništvo i ot- 
puštanje činovništva iz službe znači proletarizirati činov- 
ništvo koje ni danas ne može da živi sa svojim do- 
hotcima, pa je primorano da se odaje korupciji o čemu 
imamo više slučajeva u zadnje doba. 

Smanjenje pak materijalnih izdataka, a napose iz- 
dataka za investicije znači s druge strane opet nesigur- 
nost u obezbedjcnju, a specijalno u pitanju saobraćaja, 
znači zapuštali starje u zemlji, znači zanemarenje, znači 
uzeti nabavke privrednoj produkciji i rad onima, koji su 
danas zaposleni, a koji će već sutra spadati u nezapo- 
slene. To znači sniženje kupovne snage širokih slojeva 
pučanstva, a s druge strane znači manje zaposljenje pri- 
vrede, koja i onako danas izdiše pod teškim udar- 
cima nezapamćene krize. 

Sve ovo pak skupa znači i u sebi i po sebi opa- 

danje porezne snage naroda, što znači piliti granu o ko- 
joj visi gazdinstvo države. 

Ministar finansija uvidja, a i iskustvo zadnjih dveju 
godina daje mu više nego 100% uverenja da se ovako 
ne može napred, jer je narod ostao putpuno bez pri- 
vrede, ostao je potpuno bez zarade. Naš zemljo- 
radnik ne zaradjuje, ne prodaje svoj produkt ili 
ako ga proda, proda ga u bezcenje. Naš pomorac 
ne plovi više po moru jer je brod privezao uz obalu. 
Naši iseljenici već ne šalju iz tudjine novac u 
domovinu, jer u inozemstvu vlada strahovita kriza. 
Naš trgovac ne trguje,' jer je u propadanju delimično 
usled krize, a delimično usled stega izdanih u zadnje 
doba od Narodne banke, koja su se stege u formi raz- 
nih kliringa uvele u život i tako znatno ograničile slo- 
bodu našeg izvoza, a ipak g. Ministar finansija hoće 
uza sve te napore da održi dinar na svojoj visini i da 
ga održi netaknutim. 

Takva finansijska politika kao što ćemo videti 
dalje, neće se moći održati, jer će na svršetku g. Mi- 
nistar finansija doživeti i pad dinara i propast čitave naše 
države. Naše privredno i finansijsko stanje u zemlji 
pretstavlja u suštini cirkulus viciosus, jer ako se hoće 
da održi stabiliziran dinar i uravnotežen budžet, moramo 
tada žrtvovati privredu, a ako pak tako novim kredi- 
tima i novčanim sredstvima spasemo privredu moramo 
ići u inflaciju. Žrtvovati dinar kao takav i snositi sve 
ono, što sobom nosi inflacija. Prema tome slanje da- 
našnje u zemlji bezizgledno je a prema tome je beziz- 
gledan i nesiguran budžet g. Ministra finansija. On je 
nestalan, jer će prilike u svetu da se pogoršaju, budući 
posledice rata po svim zakonima i iskustvu našem iz 
života. Moramo da očekujemo pogoršanje prilika, a ni- 
kako poboljšanje. 

Pogrešno je prema tome stanovište g. Ministra fi- 
nansija koji hoće da očuva dinar po svaku cijenu. Tre- 
bamo se staviti na stanovište, da li ćemo sačuvati dinar, 
odnosno nastojati sačuvati dinar, ili ćemo spašavati pri- 
vredu. Dinar nećemo spasti, a privredu ćemo ubiti. A 
spašavajući privredu možemo da spasemo i dinar. Iz 
ovoga teškog ekonomskog stanja moramo da tražimo 
izlaz, a ako hoćemo da nadjemo taj izlaz, moramo poći 
od privrede. Treba na svaki način da se pomaknu kola 
privrednog života, jer dokle se ta kola ne pomaknu i 
ne budu kretala ići će sve gore i lošije, a poboljšanje 
ne možemo nikako ni očekivati, tako da ćemo 
doći u jednu bezizlaznu situaciju ekonomsku i finan- 
sijsku tako, da ne možemo očekivati ni oživotvorenje 
našega budžeta koji smo imali prošle godine u ovoj 
godini. Mi moramo da maknemo privredu, jer to je je- 
dini spas i za dinar i za državu. Jedino i samo privredni 
rad može zaustavljeni opticaj našega novca opet sta- 
viti u cirkulaciju. Samo privredni rad može privredu, 
koja je do sada iščezla, a koja se je izgubila, opet^da 
oživi i da nadoknadi dosadašnje gubitke i na taj način 
jednovremeno da reši i pitanje nezaposlenosti. Jedino taj 
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privredni rad može dati novcu onu kupovnu moć i 
snagu koju je i ranije imao. Samo pokretanje privred- 
noga rada može da stvara kupovnu moć naroda. Ali 
di se taj rad privredni pokrene, potrebna su novčana 
sredstva, koja mi nemamo. Što se do ovakvoga stanja 
došlo, razlozi su na prvome trestu u opštoj krizi u 
svetu, a na drugom mestu u našoj lošoj finansijskoj po- 
litici Narodne banke i slaboj upravi u zemlji. 

Kriza u našoj   zemlji   zaoštrena   je i finansijskom 
krizom. Već u početku 1928 godine usled pada agrar- 
nih   produkata i   usled   slabe   prodje   tih   produkata u 
1929|30, počela se u celoj   Evropi, pa i u našoj zemlji 
osećati izvesna stagnacija i početak   opšte depresije. U 
jesen 1929   godine   posebno   se osetila ta depresija u 
Americi, pa je ta depresija izazvala   opšti pad cena na 
tržištu, što je   prouzrokovalo poremećenje u odnosnom 
kreditnom   i   medjunarodnom   saobraćaju   i povlačenje 
stranog kapitala iz svih   evropskih država, pa i iz naše 
zemlje. Industrija strana, osobita u zapadnim krajevima 
n:še države, počela je pomalo   di   se nacioinlis;ra, pa 
su sirani kapitali nastojali da pod pritiskom depresije i 
da ostave industriju u nasinrdomaćim  rukama, što se je 
naročito u godini 19.32i33 i odigralo.   Naši  su ljudi in^ 
duslrijalci morali da otplaćuju stranim industrijalcima za 
preuzimanje preduzeća   velike   pare,   koje je stranac iz 
nese zemlje malo po   malo iznosio.   Taj odliv kapitala 
iz naše zemlje i uz to umanjeni pridolazak deviza usled 
stagnacije u našem   izvozu   delovao   je   nepovoljno na 
štok deviza Narodne  banke i na   pasivitet   našega pla- 
težnog bilansa.   Naši   brodovi i naša trgovina po moru 
znatno je podbacila, šta više može se kazati da je pot- 
puno prestala,   jer naši   veliki   parobrodi koji su puto- 
vali po Okeanu,   moru i Levantu,   nisu našli nikakvog 
posla, te stoje privezani uz obalu, a oni su nam dono- 
sili strane   devize i strani   novac u zemlju.   Isto tako i 
naš svet koji je   slao   iz   tudjine osobito iz Amerike i 
Australije devize u našu   zemlju,   prestao je to više da 
radi i usled te nestašice osetio se je sve veći nesrazmer 
izmedju potreba i zalihe deviza u našoj   zemlji, što se 
osobito opažalo kpd Narodne banke. Taj nesrazmer po- 
većao se i u nekim drugim   merama, koje je Narodna 
banka preduzela, misleći   da   će se time moći pomoći. 
Medjutim, to joj je samo   škodilo.   Te su štetne mere 
delovale još više na zalihe deviza u našoj zemlji, a bile 
su štetne i za samo pokriće naše Narodne banke. 

U proleće godine 1930 bilo je stanje Narodne 
banke vrlo povoljno, jer je u to vreme pokriće opti- 
caja iznosilo 55 do 58»/o a pokriće opticaja i obaveza po 
videnju 40 do 42%. 

U toku godine 1930 smanjio se usled stagnacije 
obim poslovanja u zemlji, ali se zato i pojavio pad 
cena. Narodna banka imala je mogućnost da taj po- 
voljni razmer pokrića održi povlačenjem suvišnih nov- 
čmica iz prometa, dapače imala je mogućnost i da ga 
poveća. Ukupni opticaj zajedno sa obavezama po viđe- 
nju pao je doduše od stanja na koncu 1929 godine od 

Din. 7.328.000.009. do konca godine 1930 na din. 
6.318.030.000.— dakle sa dinara 1,010.000 000.— koje 
smanjenje ide na štetu samoga pokrića koje je u istom 
razdoblju palo od stanja na koncu godine 1929oddiii. 
2,900.000.000 na stanje na koncu godine 1930 od dinara 
1,900.000.000 dakle okruglo sa dinara 1,000.000.000.— 
koja svota pretstavlja devize koje su u tome vremenu 
više isnesene iz naše zemlje nego li je bio priliv. Po- 
kriće Narodne banke palo je prema tome u tome ra- 
zdoblju na 30%. 

Narodna banka videči situaciju na tržištu,   morala 
je proći na deflaciju i u razmeru prema   padu   indeksa 
cena,   povući iz prometa 900 miliona, pak bi uz prkos 
odlivu deviza iz naše zemlje bila sačuvala svoje pokri- 
će na visinu od 35% cirka. Nu, Narodna banka ne sa- 
mo da nije povukla nepotrebne zalihe gotovine, koje su 
se na tržištu osetile kao obilje novca, a osobito kod priva- 
tnih novčanih zavoda, nego je u proleću godinel930 Na- 
rodna banka i proširila svoje poslove povisivši podeljenje 
kredita za 500 Jmiliona  dinara, tako,   da   se  stanje   od 
konca 1929 godine, tj. stanje tim kreditima povisilo od 
1,585.000.000.—dokonča 1930 god. na 2,085.000.000.-. 
Slabo delovanje Narodne banke opazilo se je i u tome, što 
je Narodna banka u proleću 1930 god. snizila svoj kamat- 
njak od 6 na 5 i po i time stvarno prouzročila inflaciju kre- 
dita. Narodna banka mesto, da je u to doba povisila svoj 
kamatnjak da nepotrebne gotovine povuče iz prometa, ona 
je sama odežala taj niski ^amatnjak   i   sama   povećala 
opticaj i time ušla u inflaciju   kada je morala   da   tera 
deflacionističku   politiku, jer je novca bilo   u   izobilju. 

N.rodna banka je vodila pogrešnu i nezdravu poli- 
tiku i u pogledu zalihe deviza. U god. 1930 odobreno 
je da se devize mogu slobodno staviti na raspolaganje 
za   kupnju   jugoslovenskih   hartija   od   vrednosti,   koje 
glase na stranu valutu, te kotiraju na stranim berzama. 

Ta se odluka poglavito ticala obveznica Blerovog 
zajma, koje su se po tome odobrenju mogle   kupovati 
i uneti u zemlju. Na temelju te odluke utrošeno je oko 
500 miliona dinara u inostranim plaćenim srestvima, od 
stoka devize Narodne banke u godini 1930, a   sigurno 
isto toliko u god. 1931. To odobrenje koje je dalaNa- 
rodna banka, pobudilo je privatne banke i na novo polje 
rada, davši im prilike za nove špekulacije,  ali   moguć- 
nost toga rada nije značilo ništa drugo nego nov uda- 
rac našem dinaru, koji je počeo da pada i da   beži   iz 
zemlje. Zb delovanje Narodne banke opaža se dakle u 
ogromnome odlivu  svota deviza za izvlačenje stranoga 
kapitala iz naše zemlje,  te davanje   deviza   za   kupnju 
jugoslovenskih hartija od vrednosti, i to s jedne strane, 
a s druge opet strane, manji priliv deviza od izvoza   i 
iseljeničkih doznaka i nerada našega pomorsrva,  što je 
sve skupa značilo rdavu   situaciju   Narodne  banke   na 
početku godine 1931. 

Ovo i ovakvo stanje nije se popravilo u god. 1931 
dapače, ono se svakim danom pogoršava. Pokriće Na- 
rodne banke palo je u januaru na 22%, u februaru 1931 
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na 21%, u martu 1931 na 20%, a onda se naglo sroza- 
valo dalje. 

U lo dolazi na 28 juna 1931 godine zakonska 
stabilizacija dinara, koja je za momenat popravila situ- 
aciju Narodne banke. Uslijed dobivenih deviza od sta- 
biiizacionoga zajma i nakon propisane kupnje zlata i 
nakon isplate dužnih revolving kredita, podloga Naro 
dne banke popela se prema bilansu od 28 jula 1931 
godine na din. 2,291.000.000.—, od koje su svote de- 
vize iznosile 747 miliona. U isti čas uvodi se u bilans 
NE rodne banke jedna nova pasivna strana obaveza S3 
rokom koje iskazuju opterećenje od 211 miliona dinara. 
Treba napomenuti da smo u oktobru godine 1931, dakle 
4 meseca ira provedene stabilizacije, dobili novi zajam 
od 300 miliona franaka. 

Štok deviza Narodne banke, nakon provedene sta- 
bilizacije dinara, naglo pada i to od din 747.000.000.— 
na 28 juna 1931, na 545.000.000, na 8 jula. Zatim na 
dinara 496.000 000 na 15 jula i varira onda stalno od 
10 do 10 dana, dok u novembru 1931 ne počima stal- 
no padati te na 31 decembra 1931 stoji na din. 322.000.000. 
Prema iskazu deviza Narodne banke, smanjio se taj štok 
deviza u tom vremenu za 56o/0; a ako^uzmemo u ob- 
zir dužne i utrošene revolving kredite, onda vidimo da 
štok deviza u stvari više nema i da postoje samo dužne 
devize. 

U godini 1932 ta se situacija nije popravila. Kroz 
čitavu godinu Narodna banka manipulira sa revolving i 
report kreditima, te početkom decembra 1932 ona iska- 
zuje na stoku deviza samo još dinara 210 miliona, dakle 
samo toliko da se još može iskazati zakonom propi- 
sano pokriće za dinar, dok obaveze sa rokom iznose 
oko dinara 1,450,000.000, od čega sigurno dinara 
1,000.000.000 do dinara 1.200.000.000 iznose pozajmlje- 
ne devise. 

Kraj toga treba još uvažiti, da smo za dospjela 
plaćanja prema Francuskoj u ukupnom iznosu od oko 
285.000.000 franaka morali zatražiti odgodu plaćanja za 
godinu dana. lako je ta odgoda momentalna olakšica, 
ona u stvari još više pogoršava situaciju, jer taj iznos 
opterećuje potrebu na devizama za toliko više u nare- 
dnoj godini. Kako nema nade, da bi se tolika svota 
dužmh deviza i potrebnih deviza za narednu godinu 
mogla nabaviti, jer je neverovatno da bi mogli raču- 
nati na novi inostrani zajam, to sva ta svota tereti po- 
dlogu Narodne banke. Pa ako se ona treba da namiri 
izvozom efektivnog zlata, onda moramo priznati da pod- 
bga Narodne banke nije više ni danas intaktna i da 
ona nema propisano pokriće za naš dinar. 

Iz ovcga je, nadalje, vidljivo da je Narodna 
banka morala dati deviza iznad priliva, i to u godmi 
1930 za oko din. 1,000.000.0000, a u godini 1931 za 
oko 747.COO.000. 

Iz stabilizacionog zajma i za din. 550.000.000 iz 
zajma od 300,000.000 franaka a u godini 1932 sve 
što duguje na revolving   kreditima  prema   ostavci   na 

obavezama, sa rokom, dakle oko " 1,200.000.000,   uku- 
pno oko din.  3,497.000.000— 

Ako od te svote odbijemo današnji ^štok deviza 
oko^din. 210.000.000, što ga Narodna banka iskazuje, 
to^je cijela razlika od dinara 3.287.000.000 prestavlja 
pasivnost našeg'plaćevnog bilansa za to razdoblje. 

Ovih'oko dinara 3,280.000,000, ;koji su izvučeni 
iz našega "prometa, znače^osetljivo ^slabljenje našeg pri- 
vrednog života, što naravno nije moglo ostati bez štet 
nih' posledica za našu privredu i za^naše finansijsko 
stanje. Žalosna je ironija da kod toga J moramo kon- 
statovati, da su kako i sav stabilizacioni zajam tako i 
kasniji zajam od 30O.O0O 000# franaka,1 mesto da osigu- 
raju naš narodni novac, zapravo utrošeni na to da se 
inostranstvu vrate mnogi kritkoročni kapitali, koji su 
radili u raznim preduzećima i da danas mesto tih pri- 
vatnih dužnika inostranstvu duguje te zajmove cijela 
zemlja. Mimo toga iznesen je naš sopstveni kapital za 
kupnju Blerovih i Seligmanovih obveznica, čime se pot- 
strekavalo begstvo od dinara. 

Tako je Narodna banka"najprije ; dala devize za 
kupnju tih obvezn'ca i time slabila svoj štok deviza, da 
kasnije, kada su banke dijelom i radi tih.kupnja došle 
u likvidno stanje, ovima mora izaći u susret sa speci- 
jalnim kreditima, da S2 odrhrvaju navali svojih ulagača. 

Uz cvakove prilike, kakove su se'odigrale unutar 
djelovanja Narodne banke, nije moglo da potraje dalje 
ono stanje na'novčanome tržištu u ■ privredi koje je 
bilo do tada. Svaka tajna izide i na vidjelo i'nišla na 
svijetu ne može da ostane sakriveno. Oni ljudi koji "su 
upućeni u prilike privrede i finansi-sko stanje naše 
zemlje i poznavali prilike kod Narodne banke, počeli 
su gledati sasma drukčijim očima na prilike našega di- 
nara. Takovo stanje izašlo je i na površinu u šire slo- 
jeve pak je sumnja i u stabilnost našega dinara rasla 
sve to više medu slojevima pučanstva. Tu sumnju po- 
državale su sve prilike i neprilike naše trgovine i na- 
šega izvoza, a potencirala Ih je sveopća kriza u svijetu, 
i kada je u septembru 1931 godine najjača valuta svi- 
jeta pokolebala se, a to je engleska funta, ta sumnja 
nije više bila sumnja nego debakl naše valu'e i pad 
sviju valuta u svijetu. Uzkolebala se vjera u sve nov- 
čanice i pad našeg dinara bila je gotova činjenica. 
Razumije se po sebi, da ova sumnja i uzkolebanje u 
vrijednost našega dinara osetila se je odmah i na nov- 
čanom tržištu, a prvi su na udarcu bili novčani zavodi. 

Građani su, videči pad dinara i pad najviše valute 
svijeta funte, navalili na bjnke da dignu svoje uloge, 
bojeći se sveukupnoga pada dinara, pak da barem ne- 
što spase od svoje imovine, odnosno gotovine,'hteli su 
da pre dignu novce sa banaka, i da ovima nabave ne- 
kretnine, ili pokretnine. Kod svih naših banaka u Jugo- 
slaviji dana 31 jula 1931 godine bilo je na ulozima 
14.242,000 000. Ta ogromna svota koja je bila kod 
naših banaka znači već po sebi da je novčarstvo i 
bankarstvo kod nas uživalo veliki ugled i da su banke 
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u našem privrednom životu igjale znatnu ulogu. Znači 
isto tako, da su banke uživale povjerenje kod svih slo- 
jeva, jer su u naše novčane zavode nosili uloge i svoje 
uštede i bogati industrijalac, trgovac, i zanatlija, i po- 
morac, i obrtnik, i mali sitni štediša-čovjek. Naše su 
banke ispunjavale svoju ulogu u privredi besprekotno 
dajući osobitog poriva jačim poduzećima industriji, is- 
koriščivanju vodenih snaga, graditeljstvu itd. Razumije 
se i po sebi da je pri takovom djelovanju banaka bilo 
i mnogo neuspjeha, ali ipak svi su se naši novčani 
zavodi, osobito Prva hrvatska štedionica, Srpska banka 
u Zagrebu, Gradska štediona u Zagrebu, Ljubljanska 
zadružna banka, i drugi jači zavodi, svi su se održali na tr- 
žištu sve do godine 1930, sve dotle dok su bile do- 
bre konjuKlure u poslovanju i dok nije nastala ova na- 
vala na novčane zavode. Banke su svoje uloške dale 
na kredite, dale ih u industriju i razumije se po sebi da nije- 
su mogli lu ogromnu svotu novca od 14.003,000.000 
održati u tresorima banaka, već su morale sa tim nov- 
cem poslovati. Posledice toga delovanja naših banaka 
vide se u tome, što je naša domaća industrija procvala, 
što je naš obrt porastao, što je građevinska djelatnost 
osobito u velikim centrumima, kao što je Beograd, Za- 
greb, Ljubljana, Sarajevo, Split i Novi Sad uprav kul- 
minirala, tako da su se u građevinama naši gradovi 
podvostručili, pri čemu su silno doprinijeli naši nov- 
čani zavodi, dajući ili dugoročne ili kratkoročne zaj- 
move poduzetnicima, graditeljima i privatnim licima. 
Naša industrija silno je poduprta od naših novčanih 
zavoda u čemu prednjači Prva hrvatska štediona u 
Zagrebu, Srpska banka u Zagrebu i Gradska Štediona 
u Zagrebu. Dok su ulagači imali povjerenja u banke, 
dotle su banke mogle i da rade, ali kako smo već 
prije istakli navalu na banke sa strane ulagača, banke 
su ostale bez kapitala, tako da su više manje sve mo- 
rale da zatraže zaštitu § 5 Zakona o razduženju seljaka 
i do danas kako stanje stvari stoji potpuno propadne, 
a s njima i da propadne i sva naša privreda. Od uloga 
od 14,242,000.000'— banke su isplatile za vrijeme od 
devet mijeseci 4,000.000.000— svojim ulagačima, tako 
da su dana 1 septembra 1932 godine ulozi kod naših 
novčanih zavoda iznosili 10,743,000.000. Banke su pre- 
ma tome dale sve ono šio su imale gotovine, a ula- 
gači su taj novac tezaurirali. Tako, da se računa, da je 
oko 2 milijarde novca tezaurisano kod ulagača, dok su 
3 milijarde dane inostranslvu odlivom deviza i otku- 
pom naše industrije, tako da mi danas tu svotu od sa 
5 milijona dinara, u prometu manje imamo, što znači 
maniak novčanih srestava u našoj zemlji. Uslijed toga 
pomanjkanja novca, više manje cijeli se privredni rad 
suzio, a i svakim danom se suzuje sve to više, dapače 
možemo da rečemo, da polagano umire, jer se i svota 
novca koja kola u našoj privredi sve malo po malo 
više suzuje i nestaje sa površine. Pošto su banke pre- 
stale djelovati usled već istaknutih razloga, prestali su 
j kreditni poslovi u zemlji, koji su   temelj svakoga na- 

pretka u privredi, uslijed čega je privreda može se 
reći zamrla. Naše banke i njihovo blagotvorno djelo- 
vanje na privrednome polju, izgubile su to svoje zna- 
čenje za našu privredu, budući da ne mogu da dalje 
funkcionišu ni da djeluju. Novac je potisnut odnosno 
iznesen i2 zemlje, tezauriran i čuvan za crnu berzu 
tako, da je pomanjkanje i nestašica novca na svim li- 
nijama. Uslijed toga zamire svaki promet i trgovina, 
propada industrija, gomilaju se kamate na dugove, se- 
ljaci ne plaćaju svoja dugovanja ni Agrarnoj ni Hipo- 
tekarnoj banci, ni privatnim zavodima ni trgovcima, i 
sve skupa odaje sliku užasne zastalosti i polaganoga 
umiranja svega. I ono malo novca što ga ima u pro- 
metu, to što ljudi nemaju vjeru u novac troši se ne- 
razmjerno i neracionalno, ljudi kupuju kojekakvu robu 
i nekretnine vjerujući više u vrijednost tih objekata 
nego u vrijednost novca, novac ide u nerentabilnu po- 
trošnju, a na svršetku kad dođe u ruke špekulanata 
ponovno se tezaurira i drema, tako da možemo da ka- 
žemo da je naš dinar tezauriran, izvezen ili bježi od 
njegove vrijednosti. 

Prilike na novčanom tržištu i pad dinara i tezau- 
riranje novca izveo je sa sobom još jednu zlu stranu, 
a to je u prometu deviza. Razni pravilnici o devizama, 
naredbe i odredbe Ministra finansija koji se je mučio 
da sačuva dinar od begstva i njegova izvoza u inozem- 
stvo, nije nikako mogao da ispravi stanje Nardne ban- 
ke. U oktobru 1931 godine to se je na jasniji način 
pokazalo kada je Ministar finansija objavio stroge mjere 
u prometu sa devizama. Nastala je potpuna panika u 
prometu, pa se je prešlo na ilegalnu trgovinu devizama, 
tj. nastala je i rodila se crna berza. Jednom se crna 
berza pojavila na tržištu, odmah su uevize prodavane 
višim kursom, nego li su bili kursevi Narodne banke. 
Nastaje ažio na štetu dinara. Koncem godine 1931, ta 
ažia iznvsi 5% ali se početkom 1932 godine penje, te 
krajem aprila 1932 godine iznosi već 150

0. Ovakovo 
djelovanje crne berze ruši kurseve Narodne banke, koji 
više ne odgovaraju situaciji na tržištu, tako, da Narod- 
na banka u poslovanju sa devizama opada, crna berza 
raste. 

Pooštreni devizni pravilnik od 31 decembra 1931 
godine, koji odredjuje da Narodna banka ima pravo na 
800/

0 deviza od izvoza, nikako ne menja i ne tangira 
djelovanje crne berze i Narodna banka u poslovanju sa 
devizama nazaduje. Narodna banka prema tome svim 
potrebama našega trgovačkoga svijeta, koji se obraćaju 
na banku ne može da udovolji, jer je u tome priječi 
crna berza koja je elastičnija u svome poslovanju, brza 
i okretnija. Nju ne priječe nikakovi birokratski obziri, 
ni uzljevi, ona se promiče, ona se provlači kroz sva 
vrata, njoj su svi putevi otvoreni, dok je Narodna ban- 
ka ukočena i dokle trgovac čeka na rijtšenje svoje 
molbe za izvoz deviza, mjesece i mjesece, dotle crna 
berza otprema poslove a vista i na minutu. Ima slu- 
čajeva da su naši trgovci   na stotine i stotine   poslova 
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morali da opozovu, a usled toga izgubili povoljnu ci- 
jenu na robu, uslijed toga što im Narodna banka^nije 
na vrijeme izdala zatraženu devizu. Jedan je naš kape- 
tan parobroda u Veneciji nakrcan robom u velikome 
parobrodu čekao 14 dana dok dobije devizu od Na- 
rodne banke uslijed čega je toliko izgubio na tome 
čekanju da je ta svota, štete koju.je on pretrpeo dva puta 
bila veća od svote koju je očekivao devizom. Ima slu- 
čajeva, gde se trgovci čekaju i šest mjeseci doznaku 
devize tako da, kada im deviza stigne više, nemaju in- 
teresa, jer je ili prošla sezona za robu ili kroz to vri- 
jeme trgovac pao pod stečaj. Više puta trgovci neće da 
nabave devizu koju su zatražili, uslijfd dugoga čekanja 
traže povratak novca od Narodne banke, pak ne mogu 
da dobiju ni jedno ni drugo. Jako je Narodna banka 
prouzročila mnogo štete a uvoznici nenamireni, videči 
da Narodna banka ne pruža dovoljnu garanciju obraćaju 
se na crnu berzu. 

Dana 28 marta 1932 godine uvodi se zabrana 
isplate obaveza u inostranstvo za povratne dugove. 
U tome pravilniku se propisuje isplata tih dugova po- 
laganjem dinara po zakonskom paritetu u korist računa 
vjerovnika. Nu takovi dinari ne mogu se upotrebiti za 
obezbedenje valute nego samo za plaćanje u zem- 
lji. To dovodi do daljnjih poremećenja i reperkusija sa 
strane inozemstva. Ovakvim manipulisanjem Narodna 
banka gubi sve to više svoje zalihe na devizama, ona 
suviše manipulira sa revolving kreditima, a obaveze sa 
rokom stalno rastu tako, da su na koncu juna 1931 
godine te obaveze sa rokom iznosile 1,350,000.000, a 
početkom decembra 1932 godine 1,450,000.000. Sada 
i Narodna banka, videči se prinukana djelovanjem crne 
berze uvodi u avgustu 1932 godine prim od 5% koji 
raste na ^Ј0, a u oktobru se povećava na 20010. Na- 
rodna banka na taj način kapitulira pred crnom ber- 
zom, ali je ne može da dostigne jer je izgubila kor- 
milo sa devizama iz svoje ruke, dok se na crnoj berzi 
može dobiti deviza koliko se traži такгг uz ažio, ko- 
ji prelazi katkad i 25%. Narodna banka ne dobiva ni 
toliko deviza da održi svoj devizni stok u prometu. 
Ona ne može da udovolji najobičnijim javnim potreba- 
na deviznom polju, tako da je njen stok deviza pao 
na minimum, ali se ni na tome neće moći održati i 
dinar će i dalje padati. 

Narodna banka, koja je došla u ovakvi položaj 
sa svojim poslovanjem bilo nešto vlastitom krivnjom, a 
nešto i sticajem prilika, koje su se dogodile bez nje- 
zine krivice, e da uzmogne održati barem donekle naš 
uvoz i izvoz, morala je da se posluži ugovorima o 
kliringu sa najglavnijim državama, koje dolaze u obzir 
za naš izvoz. Kliring je medjusobno obračunavanje 
izmjene robe bez deviza, a sklopljeni su sa Austrijom, 
Ćehoslovačkom, Nemačkom, Italijom, Švicarskom i 
Francuskom, kliring je donekle djelovao povoljno na 
smirenje kursa dinara u inozemstvu i odžao ga u padu 
da ne ide dalje, tako da naš dinar notira danas n Švi- 

carskoj oko 6.60 šv. centima. Kliring ima za to na 
tome polju zaslugu za uzdržanje u padu našeg dinara, 
ali zato ima jednu lošu straru što ograničuje slobodu 
našeg izvoza. Kliring je u suštini zapravo više zaštita 
našega uvoza nego osiguranje našega izvoza. Osim toga 
kliring je smanjio priljev deviza u našu zemlju iz 
inozemstva i povećao istodobno pasivitet našega trgo- 
vačkoga bilansa. Kliring znači smanjenje izvoza 
naše robe u inozemstvo, znači dalje smanjenje rada i 
privrede, znači smanjenje zaslužbe u zemlji, znači što 
najvažnije i smanjenje porezne snage, jer je kliring, 
ubio i trgovinu i zaslužbu pri tome. Kliring neće po- 
većati stok deviza kod Narodne banke, niti će sprije- 
čiti begstvo od dinara koje u glavnome održava crna ze- 
mlja, usled čega je naravska posledica da će i pokriće 
za naš dinar kod Narodne banke biti u samome opa- 
danju. Podloga Narodne banke na dan stabilizacije di- 
nara iznosila je 2,291,500.000 do 31 decembra 1931 
godine pala je ta podloga na 2,096.800.000 dinara, a 
na 15 decembra 1932 godine, iznosila je 1,960.700.000.- 
pri čemu je u zidnje doba u opadanju, ne samo de- 
vizni stok nego i zlatna zaliha. Ravnovjesje izmedju 
dve svoje smanjene, podloge u pokriću i opticaja nov- 
čanica može Narodna banka da održi samo tako, ako 
snizi svoje poslove, ij. da predje u deflaciju. Ova de- 
flacija može opet da deluje pogubno i da još jače, 
s'0Z3 dinar i da još više zavede depresiju, jer je pri- 
rodno da će u doba depresije i privredne krize defla- 
cija Narodne banke tu krizu još gore pojačati. To će 
se dogrdati na   slijedeći način: 

Narodna banka mora, da, suzujući svoje poslove, 
traži od banaka privatni povratak svoga novca, koga je 
dala u pozajmicu. Privatne banke pak moraju da pri- 
tiskuju svoje dužnike, trgovce, industrijalce, obrtnike i 
ssljak*5. Ovi opet moraju da'potražuju od svojih dužnika 
i tako se to nastvlja dalje i nastaje potražnja dugova, 
koje dužnici ne mogu da plaćaju. Vjerovnik se laća 
krajnjega ..retslva, nastaju utužbe, troškove daljnih pla- 
ćanja boljega i parbenih troškova, nastaju osiguianja 
i sekvestre čije i gomilaju se troškovi nad troškovima, 
što sve skupa znači daljne propadanje pojedinih ekzi- 
st ndja privatnih firma, nastaje sveopće osiromašenje i 
krah na svim linijama. Ako Narodna banka bude mo- 
rala da postupi do konsekvencija sa tim svojim djelo- 
vanjem, nema dvojbe da će propasti sve privatne ban- 
ke, a ujedno i sva naša privreda. To se većinom do- 
godilo, a još malo fali, da ne nastupi potpuni krah. 
Deflacionistička politika Narodne banke u normalno 
doba mogla bi da znači podesno sredstvo za očuvanje 
dinara i za privredu, ali u doba, kada je obamrla sva 
privreda, kada je nastao sveopći zastoj u trgovini i indu- 
striji, kada se o obrtu ne može da govori, kada je ne- 
stalo svih kredita u zemlji, kada je nestalo novčamh 
zavoda, kada je nestalo uopće svih formi pozajmica, 
kojima se služio naš svijet u privatnome životu i svo- 
me poslovanju, a da se održi od vremena do vremena 
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dok ne dođe do kapitala, u doba kad je seljak, koji 
sačinjava 90% pučanstva ove zemlje povlašćen zakonom 
da ne plaća svoje dugove, u ovo doba ovakove sve- 
opće obamrlosti i nemaštine, deflacionistička politika 
Narodne banke znači jaki tanji udarac i može se reći 
smrtonosni udarac za svu našu privredu. 

U ono doba, kada je Narodna banka provela sta- 
bilizaciju dinara i kad je bilo obilje novca, i kad je 
ona imala da prede u deflaciju, terala je u suštinu infla- 
ciju, a danas, kada bi ona morala da obamrlo tijelo 
privrednoga života ukrasi da mu dade injekcije, da se 
ovo stavi u život, kad bi ga morala poduprijeti sa svim 
snagama, jer da sasma ne umre, ona svojim postupkom 
i deflacionističkom politikom zadaje zadnji udarac i 
tjera ga u grob. Politika, dakle. Narodne banke djelo- 
vala je razorno i ubitačno na polju naših finansija i na 
polju naše privrede. 

Kad se sve ovo vidi, a kad se još uoče privredne 
prilike u našoj zemlji, moramo da dođemo do zaklučka, 
da državni prihodi neće ni blizu doseći pokriće, tako 
da će naš proračun ostati zbilja fikcija, jer se rashodi 
sa prihodima ni u blizini pokrivati neće. 

Iskustvo dosadašnje i opažanja, kroz ove dve zad- 
nje godine daju mi pravo   i ako je država uzela šted- 
nju i to strahovitu štednju barem prema onome, što mi 
građani to možemo da opazimo, i ako se ona ne spro- 
vodi na mnogim mestima,  gdje bi se morala da spro- 
vodi uza   sve to i uza svu tu štednju,  državni su pri- 
hodi ogromno podbacili tako, da je nastala velika raz- 
lika   između   prihoda   i  rashoda.   U   budžetu   za god, 
1931132   pokazale su se velike  razlike,  tako da je bu- 
džet zaključen pasivom. Budžet za godinu 1932J33 koji 
je bio sastavljen u vidu štednje takode nije   ostvaren. 
Iako je država uvela  čitav   niz   novih   taksa  i poreza, 
uvela trošarinu na svijetlo i proglasila luksuzom  i one 
predmete koji se nikada nijesu nadale da će ih Ministar 
finansija tako visoko cijeniti, ti su prihodi prama izveštaju 
g. Ministra finansijc za vrijeme od 1 aprila do 31 okto- 
brv 1932 god. podbacili za svotu od 1.088,000.000.— 
Dok zato razdoblje ima nepokrivenih računa na držav- 
nim blagajnama u iznosu od 273,000.000. — Budžet za 
1932|33 zaključen je sa deficitom od 2.000,000.000.— 

Taj će se deficit u budžetu za vrijeme od 1933|34 
god. još gore pokazati i izbiti na površinu,  jer će do- 
hotci državni svi podbaciti, a daljni pokrića u vidu tak- 
sa i drugih   poreza ne   može   g. Ministar finansija da 
u/ada,   jer će značti još gori udarac za našu privredu 
i naše finansije.   Prema svemu što smo izložili,   nemi- 
novno slijedi, da mi idemo u susret sveopćoj propasti 
naše privrede i sveopćeg osiromašenja našega naroda. 
Slijedi nadalje iz ovoga,   da naši   privatni   novčani za- 
vodi ne mogu iz današnjega stanja - imbobiliteta da se 
vrate sa vlastitom   snagom u stanje   normalnog rada i 
poslovanja i da zauzmu   onu   ulogu  u  našoj  privredi 
koju su ranije imali;   naši se novčani zavodi  bore za 
svoj opstanak, ali ako ovo i ovakvo stanje potraje, one- 

mogućen je svaki kredit, a propast banaka je nemino- 
vna. Državni su prihodi u stalnom opadanju i nikakova 
nova podavanja niti mogu niti će moći spriječiti to 
opadanje, To nazadovanje u državnim prihodima imamo 
da tražimo u potpunoj obamrlosti naše privrede i opa- 
danju porezne snage našega naroda. Znači nadalje da 
država više ne može da udovolji svojim obavezama ni 
unutra ni vani. 

Znači nadalje je privredni rad u opadanju.  Znači 
nadalje je naš dinar nesiguran i labav i da bježi u ino- 
zemstvo usled te nesigurnosti,   a da je u zemlji tezau- 
riran usled   nepoverenja u novčane  zavode i nepovje- 
renje u samu sigurnost dinara,   znači da naša privreda 
nema zarade, nego da se gomilaju gubitci, a industrija 
da propada. Znači nadalje da raste nezaposlenost, a da 
socijalni nameti rastu dnevno i postaju sve teži,   znači 
nadalje da su cijene za   naše   poljske   proizvode mini- 
malne i nikakove i da nema uopće prođe, jer je prestala 
trgovina. A da je cijena industrijskoj robi koja se uvaža 
sve veća. Znači da je naš trgovački bilans u sve većem 
pasivitetu, tim što smo pak državnim činovnicima i na- 
mještenicima snizili plaće i mnogo otpustili iz službe u 
najveće doba   krize, stvorili   samo socijalnu revoluciju, 
nezadovoljstvo na svima   granama i u svim  slojevima. 
Kad uzmemo sve skupa, znači da je upropaštena kupo- 
vna moć našega naroda, da je on osiromašen,  da mu 
se odnosi i glavnica   za   plaćanje   poreza,   da   prihoda 
nema nikakvog i da je sve skupa u potpunome opada- 
nju i osiromašenju.   Mi prema tome   stojimo pred slo- 
mom naše privrede,   pred   finansijskim   slomom   naše 
države   pred   rasulom   naših   banaka i pred potpunom 
propašću ekonomskog života našeg naroda. 

U ovakvim prilikama ne može da bude govora o 
kakvome stvarnome i pozitivnome državnom proračunu, 
uslijed čega je budžet g. Ministra finansija fikcija. 

Iz izložena stanja naše   privrede i naših   finansija 
slijedi neminovno da se mi sami po sebi  uz   ovakove 
prilike i uz ove metode koje se sprovode sa strane Mi- 
nistra finansija ne možemo da maknemo sa mrtve tačke, 
treba dakle naći jedan izlaz. Treba naći jedan put kojim 
bismo mogli da pođemo napređ. U našoj zemlji ima još 
jedno neriješeno pitanje koje teško tišti naš problem eko- 
nomski. To pitanje i taj problem je zaduženje seljaka. 
Postoji Zakon o zaštiti zemljoradnika od 19 aprila 1932 
godine. Po tome Zakonu seljaci ne plaćaju svoje   du- 
gove, a taj je Zakon produžen do neizvjesnosti. To sta- 
nje traje od 19 aprila prošle godine   i   na način   kako 
se ono pertraktiralo u javnome životu kulminira ono do 
vrhunca sa svim svojim zlim posledicama u javnom životu 
tako, daše ne može jednostavno preći preko toga pitanja, 
niti se taj problem može da skine onako neopazice., Mase 
seljačke uzgibane su tim pitanjem, a i sasma razumno, 
jer se radi o njihovoj koži, radi se o njima samima, ra- 
di se o njihovome biti i ne biti. I sama država je dala 
tome pitanju toliko značenje da je taj Zakon   već   tri 
puta produžila, nemogući da ga skine s dnevnoga reda, 
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nemogući konačno i definitivno naći riješenje za taj 
problem. A taj problem mora da bude riješen. Nastaje 
sada pitanje kako bi se to dalo riješit'. Ja sam primio 
od nekoga prijatelja stručnjaka jedan projekt kojim sam 
se služio, pa ću biti slobodan, da ga iznesem. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Vaše se vre- 
me primiče kraju i imate svega pet minuta da govorite- 

Dr. Marko Ko/.ul: Ja imam, Gospodine Pretsedniče, 
još da govorim samo o privrednim stvarima i molim da 
me Skupština sasluša. 

Ja ću ukratko iznijeti, gospudo, nacrt rijcšenja toga 
problema, onako kako sam ga dobio od jednoga našeg 
stručnjaka, a o kome su se načinu riješenja povoljno 
izrazili svi naši privredni krugovi, od kojih sam dobio 
o tome podatke. Evo o čemu se radi. 

Prema statistici koju je sabrala Privilegovana ag- 
rarna banka svi seljački dugovi u zemlji iznose oko 
7 milijardi dinara. No prema korekciji koje su izvršene 
u tome računu izgleda da visina te svote ne bi prešla 
svotu od 4.500,000.000 dinara. Tajse svota za otkup 
seijaka ne može da dobije u zemlji, a još manje u ino- 
zemstvu. 

Nastaje pitanje možemo li mi tu svotu stvoriti, a 
da ne prouzročimo inflatorske posledice i da ne di- 
ramo u današnju bazu našega novčani u Narodnu ban- 
ku. Moje je mišljenje -da možemo: kad država traži zajam 
od nekoga, ona postaje dužnik, a kada daje još k tomu 
garanciju i pokriće, ona je tada još bolji dužnik. Dr- 
žava može da bude dužnik i to dobar dužnik za zajam, 
koji ona sama imitira u svojim novčanicama. U naše- 
mu slučaju podlogu za taj zajam dala bi sva naša se- 
ljačka dobra koja bi se imala da razduže i na koja bi 
Se država uknjižila. U svemu imade vrlo malo takovih 
imanja koja su zadužena preko polovice današnje vre- 
dnosti, gde su ta imanja zaduženja preko te polovice, 
mogla bi se primjeniti konverzija. Provedba bi bila vrlo 
prosta: država bi ili izravno ili putem Privilegovane 
agrarne banke, ili Državne hipotekarne banke postala 
jedini vjerovnik zaduženih zemljoradnika. Ustanovila bi 
se faktična svota koja bi se imala razdužiti i kako smo 
videli. Ta svota odgovara svoti od cirka 4 milijardi pet 
stotina miliona dinara, koja danas u našem prometu fali. 
Kad se ustanovi faktična svota duga za svako pojedino 
imanje i njena visina saobrazi vrijednosti toga imanja, 
ima se uknjižiti ili izravno u korist države ili u korist 
one ustanove koja će to razduženje za državu sprove- 
sti. Ako razduženje provede jedna od pomenutih usta- 
nova, ima ona da državi izda za ukupni iznos prove- 
denih uknjižaba jednu generalnu obveznicu. Na temelju 
te obveznice emitira država njenu protiv - vrednost u 
svojim novčanicama, kojima se izravna isplaćuju, utvr- 
đeni i uknjiženi dugovi. 

Taj iznos državnih novčanica izdao bi se na te- 
melju posebnog zakona, koji utvrđuje konačni ukupni 
iznos tih novčanica, koje se smiju emitirati, a koje se 
ni u kom slučaju ne smije prekoračiti. Taj  zakon   ima 

nadalje utvrditi, na koji način i u kojem roku se imadu 
te novčanice opet iz prometa povući i uništiti. 

Zajam u formi tih novčanica imao bi tu dobru 
stranu, da ne bi bilo nikakvih kamata. Zemljoradnik bi 
bio odriješen od daljnjeg plaćanja kamata. To bi omo- 
gućilo, da se taj zajam otplati u nominalno iznosu duga, 
jedino bi se imao priračunati neki mali postotak na 
administrativne troškove. Bilo bi moguće taj zajam 
otplatiti sa 4% otplate i 1% pristojbe za administrativne 
troškove, tako da bi u roku od 25 godina bilo prove- 
deno totalno razduženje seljaka t. j. seljačkog posjeda, 
i na taj način dignuti zajam amortiziran. U isto vreme 
bi se sve novčanice povukle iz prometa i uništile. 
Svake godine imalo bi se povući iz prometa i uništiti 
pravo onoliko tih novčanica, koliko dužnici seljaci po 
odredjenom planu otplate. Da bude naplata obroka 
jednostavnija i sigurna, imala bi država te otplate 
otplatiti po svojim organima zajedno sa porezom. 

Taj državni novac morao bi u svojoj vrijednosti 
biti posve izravnan sa dinarom Narodne banke. On bi 
morao služiti kao platežno sredstvo isto onako kao 
dinar Narodne banke, i sve blagajne, državne i privatne, 
kao i svaka osoba bi imala biti prisiljena, da taj novac 
primi u ime plateža kao i novac Narodne banke. Da 
bude lakša manipulacija, morao bi se taj novac, koji 
bi inače mogao da liči na novčanice Narodne banke, 
štampati u drugim bojama i morao bi glasiti na druge 
svote na primer na 20.—, 50.— i 500.— dinara. 

Nijednu novčanicu toga novca ne bi država smela 
onako pustiti u promet, nego putem razduženja seljaka. 
Ovako izdani novac imao bi svoje zakonom propisano 
pokriće, on bi bio neke vrste rentovni dinar, (kao što 
postoji nemačka Rentenmarka), i on bi mogao biti izdan 
da se ne dira ni u zakon o novcu ni u Narodnu banku 
i njene novčanice. 

Kako bi taj novac novi cirkulirao u prometu za- 
jedno i izmiješan sa novčanicama Narodne banke, mi 
bi imali tako zvanu paralelnu valutu, jer bi upravo ko- 
lale obje vrste novčanica. Takvu je paralelnu valutu u 
svoje doba imala Austrougarska monarhija, gde su 
uporedo kolale državne novčanice i novčanice noćne 
banke 1848, a da nije bilo niKakve smetnje ni u po- 
gledu plaćanja, ni u pogledu vrijednosti tih novčanica. 
Azija izmedju tih novčanica posle je isključena, ako 
Narodna banka održi stabilitet svoje novčanice. 

Te novčanice štampale bi se u štampariji Narodne 
banke i pod njenom odgovornosti. Ona bi od prvog 
dana bila isplatno mjesto za te novčanice i sav budući 
program odbijao bi se njenim posredstvom (naravno izim 
od otplata dugova, čiju bi naplatu vršili državni organi) 
kao da se radi o njenim novčanicama. Narodna banka 
bi onda mogla u pogledu svojih novčanica provesti 
nužnu deflaciju, ona bi otkazane kredite kod svake 
otplate tražila da se kredit primljen u njenim novčani- 
cama plati u njenim novčanicama, ali sve dotle dok 
opticaj   njenih   novčanica  ne  bude  saobražen   njenoj 
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faktičnoj podlozi, dok bi kasnije sve isplate vršila i 
sve otplate primala u kojim god novčanicama, već prema 
tome kako se koje novčanice u opštem kolanju navrate 
na njene kžse. Narodna banka bi zato što ona mora 
suziti svoj opticaj i kroz to imala manji dobit, imala 
izdačan regres iz poslova i opticaja sa državnim nov- 
čanicama. 

Od toga što bi obe vrste novčanica kolale upo- 
redo pa i ušle i po poslovima opet izašla iz blagajne 
Narodne banke ne bi moglo biti ni od kakvog pore- 
mećaja ni štete, jer se državne novčanice imadu u roku 
od 25 godina opet povući iz prometa, nakon čega bi 
opet ostila u prometu jedina novčanica Narodne banke, 
koja će automatski opet jedina ostati u opticaju. Zato 
vrijeme pak Narodna banka će u svojoj bilansi odelito 
iskazati stanje svojih novčanica i novčanica državnih, 
pa će tome saobraziti svoje knjigovodstvo. 

Kako će nove državne novčanice ući   u promet i 
tamo dijelovati ?  Nove novčanice biti će isplaćene po- 
veriocima zaduženih seljaka, novčanim zavodima, trgov- 
cima i privatnicima, u glavnom preko novčanih zavoda. 
Novčani zavodi postaće povratkom  odnosnih   sredstava 
mobilni i moći će udovoljiti svojim obavezama   prema 
svojim poveriocima i time olakšati svoje današnje teško 
stanje,   dapače   pomalo  preći u   normalno   poslovanje. 
Trgovci će sa primljenim svotama platiti svoje obaveze, 
koje opet direktno ili indirektno te novce privode ban- 
kama. Privatni će isto novac primljen sa potraživanjem 
korisno upotrebiti. Trgovci i privatnici daće tim novcem 
nama koji rad, svaki prema  svojem   nahodjenju, kupo- 
vaće se nova  roba,   praviti   nove  investicije,   krenuće 
pomalo radi proizvodnje. Ako banke namire svoje po- 
verioce, oni će moći da u normalnom svom radu  po- 
nova kreditiraju   privrtdu,  moći će se raditi, novac će 
deći u kolanje, privredna će se situacija početi poprav- 
ljati, vratiće se poverenje i novac sve više navrnuti na 
normalno   novčano   tržište,   koje   u  stvari pretstavljaju 
banke. 

Možda će se u početku jedan dio Uh novaca te- 
zaurirati, ali to može biti samo prolazno, dok se ne 
vrati poverenje. Onda će novac tražiti da se plasira, 
ako u poslovima, on će ići propisanim putem, ako kao 
uložak, on će verovatno najprije ići u privilegovane 
ustanove ili u zavode, kod kojih postoji kakva garan- 
cija, kao što su gradske štedionice. Ako se novac u 
pretežnoj meri sakupi kod tih ustanova on će moći 
biti upućen na koristan rad po poslovima koje finansi- 
raju te ustanove i opet će doći u promet. 

Jedan deo novca iz prometa otići će na blagajnu 
Narodne banke, ona će moći da svoj opticaj saobrazi 
svojoj podlozi i moći će da ozdravi, da stvori zalihe, 
da plati revolving kredite i da otpočne sakupljati novi 
stok deviza, da po svojoj zadaći održi stabilnost dinara 
i da stvori podlogu za vreme kada će sve manje držav- 
nih novčanica biti u prometu i Narodna banka treba 
d9 alimentirp potrebni opticaj   Dapače  Narodna   banka 

moći će tek posle uvodjenja u promet državnih novča- 
nica da reguliše promet i kreditno tržište, ona će moći 
voditi ispravnu novčaničnu politiku, koju do sada nije 
vodila. 

Usled dovoljne gotovine u prometu država će 
moći da utera dužne poreze, a jedan deo dužnih poreza 
od zemljoradnika dobiće već prilikom isplata seljačkih 
dugova. Tako će krenuti radnja i proizvodnja, ojačaće 
porezna snaga našeg naroda i porezni dohodci porasti. 
Država će moći uravnotežiti svoj budžet, moći će se 
pomisliti na obnovu zemlje i na nove investicije. 

Ukratko unos od 4 milijarde dinara novih novča- 
nica u promet oživiće našu privredu i ona će moći 
ozdraviti na svim linijama. 

A može li se cčekivati i koje loše dejstvo dava- 
nja tih novih novčanica u piomet? Prvi prigovor biti 
će svakako da je to inflacija. Međutim inflacija je sa- 
mo jedna riječ od koje se ljudi plaše, misleći na ono 
što smo prošli. Ali inflacija može biti i Ijek. Privreda 
koja je od inflacije stradala, može i mora da se vrati 
na normalu, a put zato je uvjek neka vrsta inflacije. 
Naša privreda Iječi danas osušeno korito reke. Tu mo- 
že da naiđe mnogo vode, dok se postigne normala i 
nestane opasnost od poplave. 

Da se u našem novčanom prometu uspostavi nor- 
mala treba unijeti u promet što danas fali, a to je ka- 
ko smo videli oko din. 4.000.000.000.— Ako bi se 
sada unosom te svote u državnim novčanicama privre- 
da krenula i prilike poboljšale, pa se čak poka- 
zao i neki suvišak gotovina u prometu, ako bi se po- 
javile u prometu i tezaurirane gotovine, ništa laganije 
nego ta) promet regulirati. Narodna banka može i tre- 
ba za svoje ozdravljenje da povuče iz prometa znatne 
iznose i da kasnije svojim kamatnjakom utječe na rad 
banaka. A ako i to ne bi bilo dovoljno, nema ništa 
jednostavnije nego da država na svoje generalne ob- 
veznice emitira parcijelne obveznice za zajam za raz- 
duženje seljaka i da po njima iz prometa povuče i u- 
ništi sve državne novčanice, koje su prekobrojne u pro- 
metu. 

Nema prema tome nikakve   bojazni, da bi   takva 
odluka mogla dovesti do inflatornih poslijedica, ako se 
samo taj predlog dobro   provede, i onda   o   prilikama 
vodi potrebnog računa. Ima puno nade, da će taj pred- 
log biti doskora priznat kao vrlo   podesan i da će na- 
ći nasljednika i u drugim zemljama sa sličnim prilikama. 

Povrh   toga   samo   je po stbi razumljivo, da se 
tih Din. 4.000,000.000.—   neće ni moći ni smijeti   ba- 
citi na tržište u jedan dan nego sukcesivno prema svr- 
šenim predradnjama,   ili po geografskim područjima ili 
po prirodi dugova,  tako da će   ubacivanje novih nov- 
čanica iziskivati i više mjeseci,  tako da će biti vreme- 
na da se taj   novac   raziđe po raznim kanalima nigde 
i ne dode^do nepotrebnog gomilanja. 

Uz ovakove ekonomske prilike u zemlji,  raspolo- 
ženje naroda skretalo je na lijevo, jer je svak gledao 
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i vidio, da Vlada nema odlučnosti, da nema dovoljno 
energije ni snage, da provede reforme širega i dublje- 
ga značaja na privrednom, gospodarskom i finansijskom 
polju. Zakone koje je donijela Vlada, išli su zatim, da još 
više pogoršaju ekonomsko stanje u zemlji. Zakon o 
razduženju seljaka koji je donekle momentalno koristio 
seljaku, tim što nije plaćao svojim vjerovnicima, nije 
mu u suštini donio nikakove blagodati, jer je zakon ostao 
viseći kao Damaklov mač nad glavom seljaka a nije 
donio konačno razduženje seljaka. Netom je navaljen 
zakon o razduženju seljaka, nastala je panika i strah na 
burzama i jagma na uloge, koje stanje i danas još tra- 
je. Vjerovnici nijesu više kreditirali seljaku, i tako se- 
ljak u najtežoj bijedi u najkritičnije doba mora da strada. 
Razume se po sebi, da je Ov'o i ovakovo stanje s jedne stra- 
ne pozlovoljilo seljake, jer nijesu donijeli konačni zakon, 
a з druge strane ozlovoljilo je vjerovnike, jer im se 
oduzela imovina koja je bila njihova nada u ovim teš- 
kim vremenima. Ubilo se povjerenje i s jedne i s 
druge strane. 

Loša uprava u zemlji. 
Državna uprava vodi takovu politiku, da izgleda 

da sama hoće da čitavi narod natjera na lijevo, oduzi- 
majući narodu slobode građanske, za koje se je on slo- 
bode vjekovima borio. Građani u srpskom dijelu naše 
države, bore se za te građanske slobode i za bolju unu- 
tarnju upravu. Iz centralistiškoga uređaja države nemamo 
da vidimo ništa dobra, jer vidimo da sve loše ide. 
Nagomilali su se poslovi, svakojaki kod Ministarstava, 
nagomilalo se činovništvo do kulminacije, a kod bano- 
vina opet činovnički kadar dnevno raste, tako da smo 
tni dosegli činovnički kadar od cea 250.000 ljudi, za 
čije izdržavanje trošimo oko 4 milijarde dinara, to zna- 
či 45/) čitavoga proračuna, a kad pribrojimo ovamo i 
penzionere onda imamo preko 50% našega proračuna, 
za penzionere i činovnike. 

Činovništvo po banovinama nema poslova da ih 
obavlja, a svake godine rastu banovinski prirezi tako da 
je to stanje novih nameta svake godine u povišku. 
Sveukupni državni i banovinski prirači iznosi oko 
15.000 dinara, pa ako se nastavi ovako sa činovničkim 
kadrom, doćićemo do toga da ćemo za činovništvo i 
penzionere malo po malo čitavi naš proračun morati 
da izdajemo tako da će materijalni izdatci u budžetu 
potpuno iščeznuti. Mi kao poljoprivredna zemlja uopće 
nemamo kredita za poboljšanje poljoprivrede, a to zato, 
jer se ovim ogromnim izdatcima za dvostruki činovnički 
kadar sve utroši i sve izda. Administracija treba da se 
ujednostavi, treba da se uprosti, i da se ogroman deo 
poslova prenese na samouprave odnosno banovine, čiji 
će se delokrug proširiti. 

Još je prošle godine pao bio predlog u Finansij- 
skom odboru da se obrazuje jedna komisija koja će 
ispitati stavke u pojedinim Ministarstvima i da se vidi 
Koliko ima suvišnog činovništva u pojedinim Ministar- 
stvima i da se utvrdi   stanje  koje  bi odgovaralo.   No 

taj predlog Finansijskog odbora Vlada nije uzela u obzir 
i danas imamo ono isto stanje, ako ne u opštem opse- 
gu kod činovništva što smo ga imali i ranijih godina 
ne uzimajući ovde u obzir banovine. Ima ureda u koji- 
ma činovnici samo čekaju da im prođe dan držeći se 
one narodne „trla baba lan da joj prođe dan." Ima i 
takvih nameštenika, koji samo na prvi dođu da prime 
platu a uopće u urede ne dolaze. Ima suvišnog osoblja 
u pojedinim uredima nepravilno podeljenog, tako da 
bi se dalo i sa polovinom onog personala raditi i svrša- 
vati poslove. Cinovničko je pitanje krupno pitanje koje 
treba da zamisli duboko upravljače naše zemlje, jer će 
ono pošavši ovako napred upropastiti sve i mi ćemo 
se jednoga dana naći u stanju iz koga nećemo mo- 
ći izaći. 

Ne znam zašto smo stvarali banovine sa ogromnim 
kadrom i personalom kada se u tim banovinama ne 
resavaju spisi već banovina samo služi za opremanje 
akata Ministarstvima. Celokupni državni proračun sa 
banovinskim proračunom iznosi oko 14 milijardi dinara, 
dok je u bivšoj Austrougarskoj Monarhiji i to u austrij- 
skoj polovici koja je brojala blizu 40 miliona stanov, 
nika državni proračun iznašao oko miliarđu i pol kfuna. 
Ovaj ogroman teret koji se svake godine povećava na 
leđima naroda, nije održiv i jednoga će dana leđa na- 
roda morati da lipsti pod tako teškim teretom. Svake 
godine narod to više osiromašuje, a nameti svake go- 
dine bivaju veći, što znači ići Sa sigurnim korakom U 
potpunu propast i ekonomsku smrt. Ogroman kadar 
činovništva koji se svake godine povećava bil J u aktiv- 
noj službi, bilo na strani penzionera ugrožava ozbiljno 
državne finanSije. 

Mladi se činovnici šalju u penziju a na njihova 
mesta uzimlju drugi. Svaki Ministar koji uzme resor, 
on penzioniše sve činovnike, koji su pripadali drugoj 
partiji a ne njegovoj. Tako pravi redom svaki Mini- 
star koji dođe na upravu i ako je preporučena štednja 
u premeštaju, to svaki dan čitatamo u novinama duge 
i dugo članke o premeštanju činovnika. Ima činovnika 
koji su u par meseci bili premešteni nekoliko puta. 
Tako jedan slučaj mi je ;;oznat sa jednim sudijom iz 
Mostara koji je dva meseca bio premešten tri puta i 
to sve u interasu službe. Na ovaj način činovništvo po- 
staje zlovoljno i nema ljubavi ni volje za rad, a držav- 
ne blagajne bivaju sve više i više prazne. 

Činovnici ne bi smeli biti bez posebnih disciplin- 
skih kazna premešteni. a za to imamo činovnički zakon 
i po tome zakonu bi trebalo da se postupa. Činovnik 
nije igračka ničije volje, već je čovek koji ulaže svoj 
trud i znanje na korist naroda i države, i zato ga 
treba držati sa očima punim pijeteta i poštovanja, a ne 
prezirati ga i maltretirati. Svačiji hir može činovniku da 
naškodi, kad nema činovnik sigurnosti ni stalnosti po 
zakonu. Pitanje penzionera još je gore. Tu imamo 10 
i više kategorija raznih činovnika. Jedni su plaćeni još 
u krunama, jedni u dinarima. Uz iste godine službe uz 
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iste uvjete i uz iste kvalifikacije jedan činovnik prima 
od drugoga 2 i 3 puta više penzije. Osobito su pogo- 
đeni penzioneri u zemljama iz bivše Austro-ugarske mo- 
narhije. To je pitanje trebalo davno urediti i prema 
svima jednako postupiti. Nejednakost pobuđuje mržnju 
i zavist na onoj strani gde je nepravda. U penziju^ 
kao što smo pre napomenuli šalju se mladi ljudi koji 
ne mogu da nadu nigde druge zarare, jer ako je nadu, 
onda im se oduzimlju doplatci. Zato niko neće da tra- 
ži druge službe a u dosadi zbog dužine vremena po- 
daje se igranju i vinu, i tako se ljudi kvare i izopa- 
čuju. 

Naš seljak osobito u Primorju preživljuje svoju 
katastrofu, jer o njemu niko ne vodi računa. Kultura 
našega tla ne dozvoljava u Primorju druge obrazbe o- 
sim vinove loze. Vinova loza pak, cdnosno vino, da- 
nas preživljuje veliku krizu. Naša tržišta iz prijašnjih 
vremena Trst, Pula i Rijeka, izgubljena su za naše vino, 
dok unutrašnjost nije dala drugih pijaca u istoj mjeri. 
Vino se prodaje po ništa. Litar vina jedan dinar, to 
znači danas 4 litre vina za jedan kilogram kruha, dok 
je pre rata naš seljak imao dva kilograma kruha za 
jednu litru vina, znači da je za njega položaj 8 puta 
gori nego li prije. Iseljeništvo je podbacilo, jer je kriza 
u svijetu, osobito u Americi gde su naši ljudi nalazili 
dovoljno zarade za svoj trud i otuda slali u staru do- 
movinu. Sada svega toga nema pa gladuju i iseljenici 
u Americi i njihovi kod kuće. Država se тјг pobrinula 
ni najmanje da nade nova tržišta našem vinu. Još se 
manje pobrinula da podigne vinarske zadruge i da dade 
poriva naŠDj trgovini vinom u inozemstvu. Naš vino- 
gradar, prema tome propada, ne može da vino proda 
a kruh mora da kupi i porezu da plati. Tako je stanje 
našeg vinograda očajno i neizdržljivo. 

Nije bolje ni sa ribarima koji nema nijedne ri- 
barske škole u državi, nema nikakve pomoći sa strane 
države, nema modernih alata ni sprava. Sve je primi- 
tivno i zapušteno. 

U vezi rdjavoga upravljanja i velikih propusta 
naše uprave nalazi se i pitanje društva .Dalmacien" u 
Šibeniku. To francusko društvo preuzelo je od talijan- 
skoga biv. društva „Sufid" sve agende u Primorskoj 
banovini. Po ugovoru koga* su sklopili sa Državom- 
[morali su Francuzi da rade u našoj zemlji i da pove 
ćavaju svake godine svoju delatnost, dok toga ne samo 
da nisu učinili nego su potpuno zatvorili sve svoje 
tvornice u Dalmaciji. Grad Šibenik odnosno radništvo 
izgubilo je mesečni prihod od cirka 1,500.000 dinara, 
t. j. na godinu 15 miliona a za četiri god. 60 miliona, 
dok je gradska opština grada Šibenika izgubila gudišnje 
prihod od kakovih 600,000 dinara. Ponašanje ovoga 
društva nije u skladu sa preuzetim obavezama, pak 
bi državna vlast morala da se pobrine da ovo Društvo 
ispunjava svoju obavezu i da prinudi Društvo da radi 
i ono što je ugovorom preuzelo da izvede. Izgleda da 
je ovo Društvo uzelo naše  vodene snage   i   zatvorilo 

svoje radione, da ne bi konkurisalo svojoj produkciji ц 
Francuskoj. Nu to nije na korist ni interes naše zemlje 
a najmanje našega sirotinjskoga radništva u Šibeniku i 
okolici. Ako društvo neće da raii, moralo bi da daje 

barem približno neku oštetu radnicima koji su svoju 
zaradu izdubili tim što je Talijanima oduzeta koncesija) 

a dana Francuzima. Isto tako trebala bi država dg 
pripazi dali su Francuzi ispunili preuzete obaveze pre- 
ma našem činovništvu, koje je stupanjem u službu коц 
Francuza došlo u rdjav položaj tako da su ih Fran- 
cuzi danas otpustili sviju iz službe, i ako to nisu mogij 
da učine prema duhu Ugovora koga su sklopili sa 
državom. 

Gospodin Ministar unutarnjih dela postaje gluh 
na višekratne moje urgencije da ukine policiju i pret- 
stojništvo u Šibeniku, koje ima da plaća danas općina 
ili ako to hoće da opstoji, da je Ministar finansija оц, 
nosno Ministar unutrašnjih dela i plaća. Ne može si, 
romašna općina da plaća godišnje 600 hiljada dinara 
za policiju koju oni nije hkla i koja joj danas stvarn0 

ne služi, jer ta policija deluje u prenesenom delokrugu 

za račun države a ne za račun općine. Prema tortie 

pravedno je da troškove za to snosi država a ne 
općina. 

Općina grada Šibenika nalazi se u teškim finan. 
sijskim neprilikama i nastojala je više puta kod Mi. 
nistra finansija da joj udeii toliko puta već obeć-nj 
hipotekami zajam, koga je ona osigurala i hipotekom 
i Kaldrminskim fondom. Nu sva ta nastojanja opći n^ 
grada Šibenika ostala su bezuspešna tako, da je 

općina ostala u nemogućnosti da ispunjava svoje ob^. 
veze niti da plaća činovnike, tako da je svakoga nie^ 
seca pasivna oko 150 000 dinara. Ovo stanje zabrinjuje 

jer se radi o gradskoj općini i o gradu Šibeniku 
koji je treći grad u Primorskoj banovini po veličini 
pučanstva, a po svome geografskom položaju i svojoj 
strategijskoj važnosti prvi grad na našem Jadranu. U^^ 
sve to nije se moglo naći toliko dobre volje da ^e 

ovome gradu pomogne. Pošto sam ja u svim pitanjiin^ 
moga Kotara i sveopćim pitanjima narodne privrecle 

gospodarstva i finansija nastojao i težio da nadje^ 
odaziva kod nadležnih faktora što nisam uspeo, to nQ 
videči da ova Vlada vodi brigu i nastojanje oko širo, 
kili narodnih interesa, izjavljujem da ću u princip^ 
glasati protiv proračuna, dok ću u specijalnoj deba^ 
izjaviti, da ću gladovati za proračun vojske i morna. 
riče i za vrhovnu državnu upravu. {Burno od.bravanje 

i pl/eskanje.) 
Прешседнпк  Др. Коста Кумануди:   Рсч   н^ 

иароднн посланик r. Мнханло Крстић. 
Михаило Крстић: Господо народни послацц. 

ци, ueh две године како ми радимо у овоме дом^ 
и стално приповедамо, како je наш народ јако 0, 
снромашио и уместо да се у onoj ку11и, кад се ре^ 
шава o овако једној важној ствари као што je Gy, 
џет,  износе  потребе  народне,  ми сгално слушаЈ^а 
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како се говорннци осврћу само на онај полнтички 
део и сталио говоре o томе како je југословенстпо 
у опзсностн. Ja сматрам, господо, да je то грешка 
што ми то питап.е покрећемо баш овде у Народној 
скупиЈтини, јер то пптање, бар за нас, треба да je 
ликпидираио, пошто je акт од 3 октобра, то питаи.е 
решио, држави дао правац и име и сваки onaj ко 
се буде дрзнуо да промени темел>е ове унитарн- 
СТичке државе, има да се сматра за непријатеља 
ове земље и као са таквим да се према њему и по- 
ступИ. 

Ми смо даиас чули нашу браћу из племена 
хрватског, којн су спомиијЗли H пункташе и извеспе 
деклараше овде у Народној скупштинн. Ja сматрам 
да према њима треба прнменути законе, јер пије 
место разговора o љима у овоме Дому. 

Господо, кад смо сви сагласни с тим да je наш 
нароД осиромашио, ja не могу, a да не кажем прво ово: 
да се у свакој сретној земљн, благодат и иапредак 
земл^е гледа no величини буџета, али истовремено 
морз Да се гледа и на платежну моћ порескнх об- 
везника. 

Ноторпа je ствар, господо, o којој нб треба нн 
водити днскуснју, да je наш привреднн свет, a у 
првом реду наш сељак, дошао у такав шкрипац, 
да ^е може да одговара својим обавезама. Mu на- 
родни посланнци бар прнмамо нешто месечно, н од 
нас се наплаћују све порезе. Међутим, како je код 
нас У унутрашњости? Ja сам био на лицу места у 
моме срезу, нарочито кад je била прошла жетва, 
одмах у прво доба, после жетве, видео сам како 
долазе порезници н продају у безцење оно жнто, 
и видео сам како ти порезници трче одмах у срез 
да и последњу пару од сељака наплате. Ja не могу 
да пропустум ову прилику, a да не протествујем 
овога пута на начин, како се прикупља пореза код 
нас- Ja сам изнео r. Министру финансија CTaii>e, и 
казао сам му, да порезннцн приликом иаплата по- 
резе немају ни најмање хрнш11а11ских oceliaja према 
бедиом и јадном нашем сељаку. Наш сељак je, го- 
сподо, поштен. Он je добар, и њему je прва брнга 
да плати порезу, али онда кад има, a ако нема, не 
мо>Ј<ете ви од таквог једнога пореског обвезннка 
направити ништавило, те да идуће године немате 
вшле пореског обпезника. Међугим, порезпицп у 
на^Јој земљи изгледа да ни мало не воде рачуна o 
томе, као ни o оном полнтнчком ефекту, који про- 
изиодн такав начин наплате. Ja молим r. Мниистра 
фннансија, да ову моју примедбу узме у обзнр, из 
политичких разлога, јер he овакав начнн наплате 
BHiiie шкодитн општој ствари, него користи држав- 
ној благајни. Ja дакле сматрам, да фискални део 
netie постиИи онај успех, који се жели из разлога, 
шго идуће годнне већ неће бити внше тога порес- 
ког обвезника. 

Гослодо, ми кадгод одемо у народ, сга/шо му 
гозор iMo, да смо ми, ова Народна скупштнна, до- 
нели najueliH број закона у овој земљи. Дакле, от,<ад 
смо се састали na до данас, толико смо донелн за- 
кона, да ни једна друга Народна скупштнна шје 
донела нише него ова. To je истина. Али, госпадо, 
neiiHHa тих закоиа су само на папиру. Ja hy да спо- 
менем самоЈедап закоп, којијепрошле године донела 
ова Народна скупшсииа, a то je Закон o дрварииу. 
Taj Закон je донесен, да се помогне наш сиромашаи 
земл>орадник и радепик. По томе Закону когод 
плаИа испод 120 динара непосредне порезе, има 
права да из држазне шуме добије четири кубна мс- 
тра дрва за огрев, Међугнм, тај Закон je само тако 
паписан, али се он сасвнм друкчнје приме1вује, a 
ево зашто? Пре тога Закона свакп наш земљорадник 
могао je да добије дрва за огрев из државне шуме, 
ако плати државну таксу 24 динара. Ме1)утим, сад 
се тражи да плати таксу шумску 90 динара, и сем 
тога Миннстар фннансија тражи 25 дипара да платн 
за уперење Ha тај начин, ко je хтео до се корпстн 
опим Законом, имао je да плати 115 динара, a раннје 
као што сам казао, плаћало се свега 24 дип^ра. 
Стога ja мвслим, господо, да je дух тога Закона ишао 
иа то, да се тој нашој сељачкој н радничкој сиро- 
тињи помогне, a не да се олмогне. 

Тако исто до прошле године имали смо бес- 
платну попашу. За одређива^е места, где да се 
врше те попаше, бнле су одрбђене нарочите ко- 
мнсије. 

Te су комисије радиле и док je стигло одо- 
брење ресорног министоа, сељаци су пасли своју 
стоку па оним просторима који су раинје билн од"- 
брени, и знате шта се десило? ripoueibena je прн- 
чн11>ена штета од 5 динара, a сељак je морао поред 
тога да плати крпвичне трошкове no 100—150 ди- 
пара. Ja мислнм да би фискални приход за држану 
од тога бно незнатан, a стварна штета износи 5—6 
динара. Зато молнм г. Министра шума да то jsve 
у сбзир, и да амнестира ове несретнике у толико 
пре, што они стварпо и нису учннили штету, јер су 
паслн стоку на раније одобреном простору. 

Господо, деснло се то, да општине које су 
прошле године садиле дуван, a чијн произвођачп 
нису добили за дунан ни онолико, колико су дали 
за канап, na им je ове године одузето право сађс- 
ња. Ja имам једно село у општини Ражанској, која 
има 50 произвођача, али нм ове године није дозво- 
љено сађење дувана. Молнм г. Министра да се ова 
ствар поправи, na да се ЛЈудима дозволи cal)eibe. 

Некн предговорници, a нарочито господа Ми- 
лутии Станојевић и др. Кожул изгледа узели су у 
заштиту банке у погледу Закона o заштити земл.о- 
радника. Ha тај начин што су тврдили да je цела 
привреда застала због доношења тога Закона. Мене 
чуди нарочито г. Кожул,  да он као  правник  може 
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да поверује И мисли, да je асгој у прнвредн дошао 
као последица доношења тога Закона. Huje то, ro- 
сподо, разлог за застој привреде, a најманзг то, што 
се банке затварају. Ja će томе само рздујем и да je 
cpehe да се све затворе. Ja верујем да Удружење 
банака иде затим да спречи доношење Закона који 
чека у скупштинској архнвн. To je једиа плашња, a 
верујем да he Влада у коју и иначе имам пуну 
веру и овога пута имати обзира према сељаку и да 
jhe што пре изнети Закон o заштити земљорадника 
{Мимош Драгопић: И Влада има поверење у тебе!) 
И онај у тебе! 

Господо, ja сам у клупској седницн нзјавно да 
нећу гласати за овај буџет зато што je дошло једно 
ново orirepeheibe за сељаке. Међутнм после мога 
говора г. Мииистар финннсија je изјавно, да je то 
повећаи.е дошло као Hcnyibeibe једне законске фор- 
малпости и овласгио je нас посланике, да нашом и- 
ницијативом донесемо један закон који he бити у 
складу са законом o непосредним порезима. После 
те изјаве г. Министра финаасија, ja немам разлога 
да ne гласам и овом приликом поиерење Краљевској 
влади, те изјављујем да iiy гласати за буџет. 

ПоШпреШседник Карло Ковачевић: Реч има r. 
Омер Кајмаковић 

Омер Кајмаковић: Господо народии посоа- 
ници, и овај државни прорачуи за 1933/3-1 годину 
донешен je под исто тако тешким прииредним и 
финансијским приликама, као што je био случај и 
са прошлим буџетом. Крал^евска влада и Народна 
скупштииа труднли су се да под овако тешким у- 
словима ипак државне расходе прилагоде при- 
ходима. 

Господо, какав je то велики тежак задатак био 
довољно je уочити и бктн начисто и веровати, како 
су тешке привредне прилике у нашој земљи, да би 
се могао овај рад да хонорише. 

У исто време, господо, Народна скупштина 
борећи се у свом законодавном раду са привредним 
тешкоћама земље није, заборавила да учини од своје 
стране све, да се заштитеи итереси наших широких 
народних слојева. 

Овде неће бити, господо, ни мало претерано 
ако кажем да je ретко која Народиа скупшгива, a 
ja тврдим: пнје учиинла то ни једна, као што je ова 
Народна скупштина учинила за те наше широке на. 
родне слојеве, носиоце, господо, наше привредне 
снаге у земљи. Настојања Народне скупштине да се 
тежаку олакша, свакако није један рад, кога овде 
не би требало поменути. 

Поред ових финансијскнх и привредних теш- 
коћа, протнв чега се Народна скупштина и Краљев- 
ска влада борила, било je, господо, и политичких 
тешкоћа, које су пратиле рад ове Народне скуп- 
штине. Бивше сгранке регионалне, племенске или 
верске довеле су  у опасност — што наи je свима 

познато,~ све нсторијске тековине нашега народа 
Пре неколико година увидело се, да тај пут не води 
козсолидоваљу наше земље. И после тога шефовн 
бивших регионалисгичких, племенских нли верских 
странака сматрали су, да ш^хоаа времена нису про- 
шла- И ии смо, господо, npe извесног времеиа сви 
од реда прошли кроз догађзје, који су обележеии 
објављиваљем разинх пунктација, послапица и декла- 
рзција. 

Господо, шефози бивших политичкнх стравака 
чврсто су перовали да he те пунктације изззвати 
пометњу у tameM иароду. Међутнм данас се види, 
да и после те об.аве никакве помепће у нашем на- 
роду нису изззване. Ha против, господо, видело се 
јасно, да сви оаи акти наших политичких незадовољ- 
ника користе једино акцији наших непријателЈа na 
страии. И HUKU боље, господо, није то могао да 
оцени, колико ie то могла да оцени здравз свест и 
инстикт нашег народа. И ja мислим, да ни једча 
Скупштипа до сада у овако тешким временима — 
било да су та времена тетка због политичких при- 
лика или због прнвредних невоља — ни једна Ha- 
родна скупштнна, господо, није никада у овако те- 
шкнм временима нмала иза себе сложан и једно- 
душан иарод, као ова. 

Господо пародни посланнци, да није потребно 
да се овде задржавам на свима оним појавама које 
су се скоро одиграле око нас и на нашим грани- 
цама. И то не треба да помињем, нити мислим са 
овога места да оптужујем, да су нашим непријате- 
љима на страпи све оне акцнје, које су долазиле 
из редова наших полнтичкнх незадовољника, ишле 
у прилог. 

Ми смо у опоме Дому npe извесног доба имали 
прилике да ратификујемо један акт од круппог 
међупародпог зпачаја. To je била ратификација Пакта 
Мале Антанте. Ja мислим, гссподо, прошлога пута 
кад се je o томе радило, није требало да и-остгне 
да се са овог места нагласи и подвуче све ono што 
je претходило пашем државном и нациопалном осло- 
бођењу. Светски рат, господо, водпо се за пајвпше 
начело самоодређења. Судбина малих народа била 
je везапа са народима који су били у разним аутЈ- 
крагским феудалпим државама. Симпатије м?лих 
народа биле су na страни савезника који су се бо- 
рили за победу тих начела. И, господо моја жртве 
које су подпесепе од страпе малих парода за сло- 
боду и за та велика начела у светском рату допу- 
њавале су онај ужасавају11и број људских живота 
који je покосила свегска катаклизма. 

Господо народпи послапици, после победе, no- 
ćne једне исгоријске правде, пароди којн су газили 
слободе малих народа у бившим аутократским и 
фаудалпим државама, ти пароди потиспути су у 
своје егпичке грапице. Природно je, господо, и ако 
није разумљиво, да се ти народи нису могли поми- 
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рити са својом судбипом и одмах после нове opra- 
низације  у Средњој  Еоропи   и  после једног новог 
реда ствари, као што каже  г. Стојадиновнћ, дошло 
je одмах до акције тих непријатеља наших, раиијих 
нашнх господара против   уговора o миру. Од 1920 
и 1921 године, од када н постојн оргапизацнја Ма- 
ле Антанте. Ове ревизнонистичке акције у Среди^ој 
Европн,   биле   су  сне   чешће и жустрије. Господо, 
те   ревизионнстнчке  акције  у Средњој Европи, те 
акаије    Мађарске   и   Аусгрнје   не   би   биле   та- 
ко   onaciie  за   нашу безведност,  јер протнв TQ ак- 
ције   стајале   су   na   дру^ој   страни државе које су 
биле   довољно  јаке да прибаве респект уговорима 
o миру и тернгоријалном ста1усу у Средњој Ввропи. 
Ta акција je постала онда најопаснија, кад je једна 
велика држава   стала на 1кихову страну или другии 
речима,   ro:noioI   демаптовала  и дезавунсала своје 
потписе   на   оним  истим уговорнма o миру, које je 
1919, 1920, 1921 потписала, a данас хоће да их оба- 
ра. Ратификацнја Пакта Мале Антанте у ономе До- 
му,   гослодо,   иије   била  само једна манифестацнја 
пријатељства између трију народа, прнјатељстиа ко- 
је   je   имало   своју   прошлост у заједннчкој борби, 
које   има своју садаш1ђост и своју будућност, него, 
господо, ратификација Пакта Мале Антаите у овоме 
Дому претсгавља у првом реду глорификацнју мира, 
и ja мислим да трима владама н Мннистрима сиољ- 
них   послова   треба   одати   пуцо   признање, јер су 
оцим Пактом озбиљно послужили интересима својнх 
народа. 

Господо, упоредо са овим тешкоИама и до- 
гађајима од непосредног интереса за наш народ, до- 
raljaJHMa, који су се одигразали у нашој непосредној 
близини — да не спомнњем зборове у једној су- 
седној држави, на којнма се претендовзло право na 
нашу Далмацију, после оних познатих инцидената 
које смо имали, — после свих тих догађаја одигра- 
ли су се, господо, и други важни дог^ђаји у Евро- 
пи, који су гакође од интереса за нас и који су се 
прилично много коментарисали у нашој јавности. 

5 марта ове године ви знате, да je у Немачкој 
створено једно ново стање. У Немачкој су национа- 
листички елементи дошлн до власги и данас оно 
што се у Немачкој одиграва, може се рећи, да je 
нациоиална револуција у првна својим фаззма. Иаша 
јавност — дозволите ми да будем референт, и ако 
хоћете да будем информатор, нећу да будем ааво- 
кат — наша јавиост o тим догађајима, да се у нај- 
блажу руку изразим, није довољно обавештена. Me- 
ne су, господо, зачудиле вести у извесном делу на- 
ше штампе, вести у којима се много жали за угледиим 
левичарима који су према тим извешгајнма претр- 
пели терор од стране хитлероваца. Приметнли смо 
да се тамо жали за Хајнрихбм и Томасом, Ајнштај- 
ном, Маном.Теодором Волфом и Емилом Лудвигом. 
За њих се каже да су то угледни левичари, бранн- 

оци  немачке  демократије.   Несумњиво je,   господо, 
да су Хајнрнх и Томас Ман два велика имена у Не- 
мачкој литератури, да je Ајнштајн научник светског 
гласа,   да   je Е^ил Лудвиг један нелики историч: p 
каквоме   нема   раина.   Cne  je то тачно и ми HHCV.O 

позванн,   a   ja најмање, да те ауторитете оспоравам. 
Али, господо, ти угледни  левичари нису само књи- 
жевници   и   научннци,   пего   су и полигнчки људи, 
И   ja  вам могу рећи да су ти политички људи,   тн 
лев;Јчари,   у   колико су се бавили политиком, a ба- 
вили су се, да су они   непрнјател.и наше земље. У 
току   1929,   1930 и 1931 у Немачкој, a нарочиго у 
Берлииу   одржано   je иеколнко протестних зборона 
про.н»у наше државе и неколико тако званих  бал- 
канских  изложаба   ynjlieHHx   противу  наше земље. 
Te протесгне   зборозе прогиву наше земље отварао 
je Ајнштајн и Томас   Ман.   Одржана   je   једна бал- 
канска изложба и на тој балканској изложби вређа- 
ни   су   наши  највећи ауторитеги. Ту изложбу отв^- 
pi-o je Хајнрих Ман. Има још једна ствар, господо. 
Вл знате да ми имамо много непријатеља на сдрани 
које   незнате   како   here их разврстати, али опи су 
увек добра организовапи, кчд je реч да се учкнн ка- 
кав   атак   на  наше   ннтересе. Ha пример Ефтимоф 
шеф бугарске пропаганде у Женеви био je у најве- 
ћем конгачту са Ајиштајаом и све оно, што су Еф- 
тнмоф   и   Ванча Михаилов из Софије потурали Ајн- 
штајну, тоје све он пот.)исивао и слао у форми оп- 
тужаба на све европске форуме, na чак и na адресу 
езропске цивилазације. Дакле, како видиге ти левн- 
чари у Немачкој нису таква јагњад, као што нх при- 
казује један део наше штампе.   A да вам кажем ка- 
квих имаде десничара. У исго то време кад je Теодор 
Волф уступио cnoj лист „Берлинер Тагблат*, нашим 
највећим   непријатељима као што су Ефтимоф, Ван- 
ча  Мнхајлов  и  Македонсгвујући, у исто време, io- 
сподо,   био   je један десничар,  немачки књижевник 
Вилхелм Гомол који je одржао преко 36 предавања 
на немачком радију. И та предавања, господо, много 
су допринела нашем турнстичком cao6pahajy. У исто 
време  кад  су  отварани противу наше земље про- 
тестнн   збороаи,  онда je нациоиалиста немачки Др. 
Мерц  написао   ништа мање него 150 чланака у не- 
мачкој   штампи,   објектнвно  извештавајући  немачку 
јавност o приликама у нашој земљн.   Taj Др. Мерц 
написао  je  и  једпу књигу од велике научне вред- 
ности,   у  тој   књизи   која  je изашла под насловом: 
„Die Ozeane in der Politik und   Statenbiidung", OH je 
као Немац бранио наша права на источну обалу Ji- 
дранскога мсра, наводПш да je све  друго инвазија 
и узурпација. 

Па гослодо моја, кад je Ајнштајн под сугесги- 
јама Ефтимофа и Ванча Михајлова слао против нас 
своје оптужбе Друштву народа и другим меЈЈуна- 
родним форумима, онда je Херберт фон Бозе, публи- 
циста и шеф пресбироа  пруске владе, интервенисао 
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код немачке шгампе, обавештавајући je објекгив- 
но o приликама у иашој земљи, na после њега Др. 
Хопен, фон Ритген, Др. Геризе и т .д., и т. д.; ja би 
могао вабројати наших пријатеља и с те стране још 
много. 

ETO видите, господо, ми нисмо читали у нашој 
штампи ни једну реч призиања овим пријатељима 
наше земље, и ако су то десничари. 

И најзад, молим вас да видите, како изгледа 
са једном великом фразом o браниоцима немачке 
демокрацнје. Немачка демокрација у тим левичар- 
ским елементима имала je највеће своје непрнјатеље, 
a то су били комуписти који спадају у немачке ле- 
вичаре. И као што je год могла да спасе Друга ин- 
териацноиала немачку демокрацнју, такоje могла, н 
да ради противу немачке демократије и радила je тре 
ha интернационала. Комунисти, бољшевичка Мо- 
сква настоје да што виие своју акци1у оживе у Нема- 
чкој. Али кад ona инје могла да учнни ништа сво- 
јом терористичком акцијом у једном дисциплино- 
ваном народу, као што je случај у Немачкој, онда 
je прнбегла другим сретсвима, прибегла je т. зв. 
пацифизму Хајпрнха и Томаса Мана, Ајпштајиа и 
Теодора Волфа није пацифизам великог Француског 
државника пок. Аристида Брнјана него једна ме- 
тода Московске комунистичке централе, и иско- 
ришћавање ових ауторитета да преко пацнфпсти- 
чких брошура и рада и пропаганде и пацнфистич- 
ких предаваља ту исту демокрацију у Немачкој 
пол>ул>а, у темељу. 

Господо иародни посланици, као што сам ма- 
лочас рекао ja сам овде сматрао за своју дужност, 
кад je Beli o томе реч да вам дам једну слику ко- 
лико je могуће објективну, јер сам нмао прилике 
да je изближе посматрам. 

Господо, могу да вам кажем ono. Кад je 
отворена Балканска изложба у Берлнну o којој 
сам говорно, нисам видео пи једнога левнча- 
рскога листа који вест o тој балканској изло- 
жби није донео, али могу да вам кажем и то 
да иисам видео ни једног десничарског лнста који 
je објавио вести против нас прилнком те Балканске 
изложбе. Хитлер je у опознцији био једно, али je 
Хитлер на власти друго. To вам je, господо, ona 
стара прича, која се и no стоти пут понавља: Да 
внднмо сад, господо, каквн су левичари бнлн у 
припципу, какав je био н>ихов став према диктата- 
турама, јер би се могло рећи да су левичари демо- 
кратски браниоцн, да су omi браниоци демократије. 
Ту je скоро изашла књига Емила Лудвига, у облнку 
дијалога у којој je Емил Лудвиг гонрпо ласкаво o 
шефу италијапске дикгатуре Мусолипију. Теодор 
Волф je прошао Италију н паписао je 17 опширпих 
чланака, којн су имали карактер предавања o ита- 
лијанској диктатури. И то je био панегирик. Али 
су били сви јединствени у нападајима протнву наше 

земље, Од левичара знам двојицу, од којих je један 
умро, a један још жив, који су били пријатељи na- 
me земље, a то су Вендел и пок. Кестер. За време 
мога боравка у Немачкој, од трн године, ja mi је- 
дног више лавичара, који би био прнјатељ наше 
земље, писам могао да откријем. 

Господо, мн не -треба н немамо разлога да 
истрчавамо. Кад озбиљна Фрапцуска шгампа и зва- 
пичпа фрапцуска штапа са извеспим ставом очеки- 
ваља пише o догађајима у Немачкој, ja мислим да 
никако немамо разлога да упапред предвиђамо ства- 
ри*онако, како се може бити one nehe развијати. 
У Немачкој су na диовно реду na првом месту 
прнвреднн проблеми. Проблеми привреде, проблеми 
ипдустрије и проблеми трговине he руководити pa- 
звојем стпари и бнће домипаптни за eoljeme поли- 
тнке у Немчкој. Привредна експанзија Немачке 
иде ка југоистоку. Немачка привредпа гшлитика 
зна врло добро да су кључи од капија и na Дупаву и 
у Вардарској долини у натим рукама. To су једпни 
путеои којим има да се отвори Левапт, и 
ona гледа да то учипи мирпом пацифнстичком при- 
вредном експапзпјом. Господо, са Немачком ми ne 
можемо имати сукоба, a ja сумњам да Италнја са 
нацнопалпом Немачком неће имати сукоба можда 
чак и територнјалпога карактера 

Господо, ви ћете ми опростнти да сам иско- 
ристпо вашу устрпљивост, али сам сматрао за ду- 
жност да кажем пеколико речи у вези са догађа- 
јима у Немачкој, јер ипформације и обаветтеља у 
пашој јавиости нису била сасвнм објективна. 

Што се тнче самога буџета, ja сам већ рекао 
малопре да се буџет данас налази у зпаку теШкбћа 
и у поремећеним привредпим и финапсијским при- 
ликама. Kao што je рекао г. Министар фнпапсија, бу- 
џетска равпотежа може бити само једно резлпо 
предвиђапЈе, a не и стварпост. Прилике у којима се 
ми сада налазимо у овоме моменту када имамо да 
ретавамо o буџету такве су, да ja сматрам да hy 
само испупити своју дужпост ако гласам за овај 
буџет. 

Потпретседник Карло КовачевиВ: Реч има 
народпи посланик Милош Драговић. 

Милош Драговић: Господо пародпи послапи- 
ци, дапас кад се доноси буџет за 1933-34 год. са 
жалошћу могу да констатујем колико мало томе 
важпом чину поклан^ју пажње господа колеге, на- 
родни послапицн, Господо, кад се овнм буџетом с 
једне стране оптерећује привреда пародна, кад се 
оптерећују привредни слојевн, где треба апотекар- 
ском вагом да меримо да je не преоптеретимо, да 
ne премати оптерећење изнад могућпости и под- 
ношљивости, a с друге страпе кад треба да водимо 
строго рачуна o томе где lieMO шта дати и колико 
ћемо дати и како Иемо дати. — Буџет у цифрама 
који je предвиђен, ja тврдим, не  може се   реализо- 
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вати.   Нема   ra   ко платити и наша  ra привреда не 
може поднети. Свакодневно no варошима и нароши- 
цама наилазнио на затнорене занатске радње, na тр- 
говине у стечају и на паснвни   биланс   банака.   По 
селима јад и чемер; хвала Богу има   свега, родило 
je, али нема продаје, нема пара, a не може се ни о- 
чекивати да ћемо доћи до њих,   поготово у данаш- 
ibe доба кад je велика оскудица у јаиним радовима, 
na   ако   хоћете   да  додам, и велика оскудица и у 
приватпим радовима. Ви знате врло добро, који  сге 
из оних срезова наших далеко   на Југу и на   тери- 
торији    предратне    Србије,    са     колнко   минимал- 
пих сретстава наш народ одржава своју егзистенци- 
ју. Ви знате колнко дана у години пости, шта упо- 
требљава за своју храну,  где   спава и уопште  јед- 
ном речју како   живи.  И, господо, ипак   смо   себи 
дозволилн да не водимо рачуна o тој чињеници не- 
го да немилосрдно ударамо даље на његову грбачу. 
Ове године нешто je напла^ено н могло je биги на- 
nnaiieno, стога   што, с друге стране, није било више 
прождрљииости банкарске, те je с једне стране мо- 
rao да одвоји изпесну суму новца да ra да држави. 
Али данас дошло je до коже, више се не може ни- 
шта с ње скинути само се кожа може огребати. Наш 
народ не жали жртава за своју земл^у и слободу и 
ja сам уверен у његову високу свест, да он nehe да 
жали   никада   ни   своје   животе ни свога новца   за 
своју Отаџбипу, и ja верујем да тај народ неће до- 
знолпти да његова држзва страда, ако он има. 

Најбоље илуструје паше прнлике r. Станојевић 
присталица клуба већиве народних посланика, који, 
тврдећи да народ nehe нишга да ради, каже да су 
му дошли једпога дана, да му се пријаве више љу- 
ди као јапанском конзулу да иду за добровољце те 
да ратују за рачун туђе државе. Има ли што горе 
него што je то? Наш народ није лењ, on xohe да 
ради na у тој оскудици посла и живот свој ставља 
уа ради, na чак и да ратује. Ma другу тачку свога 
говора г, Стапојеви!] се задржао и каже да ми не 
водимо рачуна o занатским школама, да nehe- 
MD да усавршимоЈ заиатсгво. Ero, господо, како 
говорп један човек који ништа даље не видп од 
Београда, од београдске велике трговине и од бео- 
градских банкарскпх предузећа и подузећа. Јер, го- 
сподо, зађите свуда no нашим паланкама na ћете 
свуда naiilin на затворене рад11>е. 

Отићићете, na iie те видети колико смо далеко 
забраздили, не водећн рачуна o нашем домаћем за- 
натству, кад je већ фирма .Бата" дошла и na Ко- 
соио, у Приштини, отворила своју филијалу. Мн се, 
господо, играмо са нашим пародом и г. Станојенић 
у место да уочи ове прилике и укаже na ту чиње- 
ницу, он говори o томе, како мн нећено да отвара- 
мо заватске школе. Занатсгно, господо, мора да na- 
да пред фабрнкама. Г. Станојевић то треба да зна, 
и то боље nero ли ja. И док с једне стране, ми став- 

љамо na наш народ велике терете, погледајмо с дру- 
ге страве шта смо му до сада дали, шта му може- 
мо дати и зашто му нисмо дали. У прошлом скуп- 
штипском заседању дошло je оно што је'било \и- 
опходно: то je зачон o ра)дужељу сел>ака,\који ja 
пг бнх тако крстао, него би ra npe назвао законом 
који има да среди кргдитне односе у пашој земљи. 
И место да сг nolje здравим путем, да се оцене сае 
потребе, све пеминопностн, да се узму у обзир све 
прилике нашег принредаог живота и да се законом 
ззштиге, да се кредчтни одпосв регулишу, место 
свега тога ми смо се, господо, једнострано упустп- 
ли у решавање опог врло важиог питања које ду- 
боко засеца у виталитет нашз привргде. Хвала Бо- 
ry, овај ззкои који je имао трајати годипу дана 
морао се на врат на нос продужпти због тога што 
паша Влада, која je опца бнла na управи земаљској, 
a која je мислии и дапас, није могла да се сложи 
у тако важном питању и да ra реши онако као што 
то привредне прилике и потребе диктују. Ту смо, 
господо, одмах впдели угицајпе људе који су обп- 
лазили овај Дом, који су обишли и онај другп, ви- 
ши Дом. Видели смо копферепцију бапкара са чла- 
понима Краљевске владе. Впдели смо да се баика- 
ри отворено ругају нама, да се ругају Краљевској 
влади, ругају се нашем закоподавству, ругају се 
свима нама, јер нема никога да nac брани, пошто 
они који седе овде nehe да воде рачуна o опоме o 
чему требз да воде рачупа n за шта су овде и дошли. 

Друго важно питање које смо ту скоро имз- 
ли да решимо, то je био закон o аграру, како се 
on скраИепо зоне. Ja мислим, господо, да ликвида- 
ција аграрне реформе претставља такође једну ne- 
опходну потребу, пошто ова ствар још није сврше- 
на, него само одложена за доцпије решавање, у шта 
ja не верујем, ja hy се уздржати да o тој ствари у 
овај мах ишга више кажем. 

Још једно питање o чему се такође не води 
рачуна, то je пигање o стапонима. Ми немамо зако- 
на o становша, који би no варошима н варошица- 
ма регулисао ово тако важно iiHTaibe, које je врло 
тешко за кирајџије. 

Даље, господо, ja и моји другови поднели смо 
ту скоро предлог закона o апотекама. Тражнли смо 
слободан систгм апотека у чистој и искрепој наме- 
ри, јер ми данас имамо na пашим факултетима до- 
ста иптелигепцпје и на правпичком и на фплозоф- 
ском n na шумарском и на осталим факултетима. 

Докле ми, господо, школујемо ту нашу оила- 
дину, којој не можемо сутра дан дати намештеша у 
држанној служби, дотле данас имамо one што не 
могу добпги посла, један пролетаријат, врло опасан 
за нашу државу. Дотле на фармацији имамо студе- 
ната који ne траже нишга од државе, него траже да 
им се омогући да имају своје радње, за које су се 
стручно спремали и у место да господпп   Мипистар 
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пристане на то, да ове радље буду слободне да 
смап.и ингелектуални пролетаријат зл 2.500 особа, 
да господину Мииисгру финзнсија створимо 2.500 
псреских објеката, колико би их нашао у љиховим 
радњама. Господин министар социјалне полнтнке не- 
he да апотеке буду, како он каже, бакалннце, као 
да ми не знзмо шта je бакалница, a као да незиамо 
шта je апотека. 

Ово сам само навео као   тнпичан пример оно- 
ra што би могли без великнх   смгтњи да дамо   на- 
шем народу. Али, као   што   видите,   господо, и то 
му се не да. Ja не могу да са овога места не одам 
хвзлу и пуно признање господину Мивистру финан- 
снја за љегов напор и за његову стручну способност 
сналажења   у   овако   тешким временима.   Господо, 
треба ту бити крвннк na ово обићи.   Да,   господо, 
ja сам у себи и у својој душн поздравио љегове на- 
nope да упорио  браии  буцет, како   упорно брани 
otiTepelieihe народно и како xohe,   пошго   пото,   да 
одржи   нашу   иационалну взлуту и да   уравнотежи 
наш буџет. Господо, са те му   стране   снака част и 
хвала. Али морам одмзх на другом месту да се за- 
чудим, зашто није било те његове   отпорносги и на 
другој страни када je одмеравао расходе у држав- 
ном буџету. Да, господо, има много што шта непо- 
требиог у  данашњем   буџету.   И   мени je жао што 
господнн Министар ннје   остао и ту упоран, na   да 
све постзви на своје   место,   када   већ o буџетској 
равнотежи   xohe   да водн   рачуна.   Господо, за др- 
жавне приходе, требало je предвидеги да се опоре- 
же луксуз, увоз воћа, цвећа, поврћа   и то у   толи- 
кој мери, да такав увоз упропастнмо, јер нам цвеће 
у тешким   приликама   не треба,   јер   нам луксузне 
женске бунде ne требају, јер нам скупоцене огрлипе 
и накит не требају. Удчрите no онима који   носе у 
својим адиђарима милионе.   Потребно je да правил- 
но расподелимо терете, a ja верујем да lie наш на- 
род бити попосан што iberonH синови   воде рачупа 
да буду правилно onrepelienH   сви   друштвени сло- 
јеви. 

Господо, с друге страпе у буџету расхода MO- 

MO се, без икакве штете, приступити спрово1)е1ву 
реформе државпе администрације, и ona упростити 
до те мере да буде и експедитивна и лакша и да 
се отправља са минимилним бројем чиновпика. 

ETO, господо, TO je грех господипа Миннстра 
финансија што у томе пнташу пије био опако од- 
лучап као што je био у свима осталим питањима. 
Јер, господо, помислите само ово. Ми у овој зе- 
мљи имамо врховпе ииспекторе, генерелне инспек- 
торе, окружпе ипспекторе, и ja вас питам шта he 
вам они, шта пам требају? Ако je да их паградимо, 
ja пристајем да их паграднмо у онолнкој мери ко- 
лико данас примају плате, алп да их извеземо у 
инострапство да нам не коче администрацију. После 
тога   не  могу да опростим   r. Министру   финаасија 

што није мало рашчепркао  газдовање са државном 
имовпном.   Ту,   господо, лежи велики зец,  тамо се 
палази мпого што шта чега не би требало да буде 
у земљи у којој су закопи светиње за свакога.   Ja 
не могу да разумем шта he нам да дајемо у овако 
тешком   времепу   сипекуре   неким   члаповима   фа- 
брике   uieliepa,   пеким   члаповнма   Класне лутрнје, 
члаповима Агртрпе   банке,   члаповима  Хипотекарне 
бзпке и члаповнма Управе   мопопола. Господо, шта 
je то, ко су ти? {РпсШо Ђокић: Синекурџије) Сиие- 
курџије или бољ?  речено друштвени паразнти у  о- 
вако тгшком   добу.   Мене   чуди зтшто мој друг из 
војске и данашњи Мипнстар   финансија   једпом   о- 
штрицом ножа није  пресекао и створио добро рас- 
положење   у   с11ровође11>у   и   одређивању државних 
расхода.   Мн,   господо,   пемамо данас ни једпо др- 
жавно предузеће које функционише као што треба. 
Ja сам   чуо   овде   од   Вас,   да   ни   једпо   шумско 
предузеће у Боспи не   иде   како   треба.   Дал^е   не 
иде како треба, Управа мопопола и њеви приходи. 
Па ззр се ннсмо   згбринули да нађемо пеки лек да 
то лечимо,   јер je то паша имовипз,   са којом пико 
ne сме no ћефу   руковати.   Ja   hy   павести   пример 
колико нгша   држава na редовном саобраћају губи. 
Ona се   упусгила,   у   копкурепцију   са   аутобуским 
предузећем да спасе држазпе приходе. Између Ле-" 
сковца и Ниша,   где   су   привредпи   одпоси живи, 
постојало je 6 локалпих возова.   Један локални иоз 
док пређе пут Лесковац—Ниш кошта државу 2000 
динара, a целокупан приход који тај воз донесе из- 
носи цигло 100 дипара.   Чијом   се   имовином   овако 
газдује,    госаодо?   (Лупа o говорницу   и   скандира 
речи.   Весело   no дворани и добацивага:   Немој да 
разбијаш!) 

Нешто што морам да подвучем то je нерад и 
нехат Краљевске владе у допошењу овога буџета. 
Нерад и пехат у толикој мери да je то већ изазва- 
ло потсмехе, ne само међу нама, него и на улици, 
т.ј. обрпуто, не само na улици пего и међу пама. 
Ни мало система, ни мало сложних погледа, ни ма- 
ло воље и труда паша Краљевска влада, узевши 
уопште, пије поклонила пажњу овоме буџету. Они су 
се патезали ваздан и дошло je сада дотле да на врат 
на нос свршимо овај важан посао. 

Господо, ja бих требао одмах сад да поменем 
још и једну другу ствар, али je нећу сад доднр- 
нути, већ hy je напомепути тек na крају свога ro- 
вора. Зашто, господо, то тако иде, ne треба да 
nac чуди ни мало јер данашња Влада ne ужива ни- 
какав ауторитет, ne само овде у Народпој скупшти- 
ни nero и у самом народу јер се њен ни јрдан акт 
не oceha у слојевима пашега парода. Коме je тре- 
бало господо, то, да се у новој југословенској по- 
литици направе светињама и боговима поједини који 
се сматрају незамеи>иви за  сваку ситуацију тако да 
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изгледа да ако   их   не би било у свакој ситуацији, 
онда би ова земљз пропала. 

Господо, дозволите ми да поуенем још једну 
карактернстику a то je да ми данас в^димо да се 
члапови Владе не слажу међу собом и да се међу- 
собно кошкају. Они један друтом подмећу и ми 
смо били сведоци да један члан опозиције место 
да напада Владу, он се скомио само на два члана 
влаие, a имали смо такође случај да су два члана 
клуба неНине нзпзли свога друга из владине веИиие 
•што je ударио шамар оном другом из опозиције. 
(Чује се: To се види да смо објективни!) У после- 
дIbe ереме, господо, услед појаве опих гледишта 
опозиционих o државном уређеи.у, o коме се тако 
много говори у овом Дому, ми смо видели да наша 
Влада уопште не сме и не уме да каже ни једне 
речиие на те такозване пунктације, нити je одреднла 
каквО he држање и стаиовиште да заузме npeva 
њима, зато што носилац југословенске политике г. 
др. Сршкић којн сад није овде, a који Богу хвала 
никаД и није овде. (Светпслав Хођера: Ha вечерп 
je!) Боље да вечера и да му се плаИа увек вечера, 
само да не буде претседннк Крзљевске владе. Он 
ћути o свему томе и само je једиом приликом до- 
зволио себи у одбору да да једно објашњење o 
тим пунктацијама п o мерама које мнсли да преду- 
зме, што сам ja поздравио н да je тако урадио, ja 
бих био срећан да ми je пружио могуЈшост да та- 
квог енергичног човека помажем. 

Господо, ви знате да, када се пишу оваква 
гледишта на уре1)ење државе онда треба то пустити 
да сви то прочнтају и да сви државл^анп сагим 
буду упознати. To треба да буде објављено у сви- 
ма гласилима наше шгампе, јер народно располо- 
жеље налази свога изражаја, ако не кроз штампу и 
кроз зборове и договоре, оно he га наћи путем- 
летзка што je миого опасннје за пас него да се ја- 
Biio то нзнесе. Данас iiMaie, господо, националну 
омладииу носиоце југослованске идеје која lie зау- 
зети сутра иаша места. O њима нико не води ра- 
чунЗ. Мн смо нашу омладину оставилн самој себи 
и оставили je да их цаспитавају умешнији н еласти- 
чнији који могу да je употребе за своје задње на- 
мере и циљеве. 

Господо, o нашој омладини, признаћете, да 
нико не води рачуна, na се с тога нико није изне- 
нддио за оне изборе који су ту скоро одржани на 
Униперзитету. 

Господо, на први поглед изгледа да ова Влада 
ииа снагу, да je јака, јер има 280 својих посланика, 
али кад се мало дубље зађе међу вас, кад откри- 
јете душу, када мислите no својој савестн, онда се 
ниДи, да то није тачно. Иије тачно заго, јер се ни 
o једном пита1Бу нисте сложнлн, док нисте нашли 
племенско-партијско-верски кљЈ ч, 

Господо, за нас би било најбоље, кад бисмо 
у овим тешкнм временима имали једну владу јаке 

руке, владу ауторнтета, која би од^ах при cnojoj 
појавн могла изнети свој политички и привреднн 
план, na да створи ono, што je жел.а са највишега 
места и народна noTpt6a) a то je, да се иаш на- 
род, наше грађанстно и нашн широкн иародни сло- 
јеви организују у једну јаку политнчку фалангу, 
која he бнтн у стању да се бори са свом друштве- 
ном невољом, која са разних страпа долази. {Вито- 
мир Даиагопић: Koja би то могла бити?) Твоја не! 
To ти ne разумеш, узми, na води деловодни про- 
токол. {Граја. — Претседник звопи.) Привредни 
плап те владе састојао би се у томе, да нам чла- 
noBii владе jacno оцр.ају своју фниансијску полн- 
тику, кад бн се креднтни односн средили, кад би 
се утрговини предузеле мере да нам се омогуЈш 
изеоз наших продуката. Вероватно je, да једпа та- 
ква влада не бн имала ни једног противни<а не 
само у овом Дому, иего н напољу. (Приговор.) Ja 
ne узимам пикада у обзир људе, који оео мрзе са- 
мо због тога што нису на власти н којн пишти ne 
виде сем себе како у политици тако и у личпим 
односпма. Гссподо, таква влада ne само што би 
поправила паше тешке прилике унутра и то врло 
тешке не само привредпе, nero и политнчке, nero 
би та влада са јаспим и одређеним програмом и 
и планом без сумње упела потребап респект и онима, 
који мпсле да се у ову земљу и на аену терито- 
рију може загазити злопамерпо без крви. Ja веру- 
јем да би таква влада паш пародни морал подигла 
на степеп na коме on треба да буде. У једпом си- 
ровом пароду који волн своју Отаџбину впше свега. 
Таквој влади ja би без резерпе дао своје пупо no- 
верење и активпо бн je поиагао. (Гласови: Koja je 
то?) За мене je споредпо ко he бити у тој владп, 
за мепе je свеједпо, да ли he овде седети др. Срш- 
Knh само да ради ono што треба. Немојте мислити, 
п,а ja имам у том погледу неке личне жеље. Ja сам 
и немоћап и непозван за то, да кгндпдујем n пред- 
лажем, али сам пароднн послапик, који изражава 
саоје жеље и своје мишљење. 

Господо, с обзиром на то, што увнђам да je 
буџет неопходпа потреба земље и да буџет треба 
да буде na време донет, јер je то јеаини знак да 
се још можемо заваравати, да живимо у редовним 
финансијским прнликама, ja бих могао да гласам др- 
жави буџет. Али, поито сте ви сложпн, пема по- 
требе за то. Како се пак кроз буџет Влади глгса и 
поверење, онда ми опростите, што вас nehy задо- 
вбљити, nero iiy гласати протпв овог буџета и про- 
тив досадап^ег рада ове Владе. 

Потпретседиик Др. Коста Поповп1г: Реч има 
г. др. Тоша Pajnh. 

Др. Тоша Рајић: Господо иародпп посланици, у 
току ове буџетске дебате, ми смо имали многе ин- 
тересантпе тезе, na међе њима и једну тезу o це- 
ментним стубовима, где je постигнута буџетска рав- 
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нотежа! Господо, ja тврдим да та буџетска равно- 
тежа може бити да je постнгнута у буџетским ра- 
схо^има, али у буцетским приходима ни у ком слу- 
чају ne може доћи до те равнотеже, јер су свн при- 
ходи који су предвиђени да се од иарода уберу, 
сни ови приходи, no мом дубоком уверењу, nehe 
бити наплативи. 

Господо, ono пореско oniepelieibe парочито са 
говишењем земљарине са 20%, то пореско оптерећење 
у ствари можда ne би било нелико, када би се код 
nac водила једна добра општа привредпа полигика 
и када бн се дало могућности нашем сељачком на- 
Голу да своје производе уновчи и да их уновчи no 
onoj цепи која њему стварно и припада, no цепн, 
која je владала npe 4—5 година. 

Међугим шта видимо. Господо, ja већ внше од го- 
дппу дапа посматрам, шта се радп и како се радида 
ове ствари изгледају тако као да се г. Министар фи- 
нансија, г. Мипистар трговине и ипдустрије и г. Ми- 
нистар пољопривреде уопште никад не састају, ни- 
кад ne разговарају, пити опи стварају пеки сн- 
стематски плап, на који he пачин до1ш до једпе пи- 
јаце, да на тој пијаци наше земљорадничке и сто- 
чарске пронзводе пласирају, да земл^ораднику оси- 
гурају повољпе цене, да би on услед тих постпг- 
нутих повољпих цена могао одговорити спојим оба- 
везама према  држави  у   погледу   плаћања   порезе. 

Ja hy, господо, само један копкретап случај 
да паведем. Вама je свима познато, a то je за чи- 
таву земљу једпа necpeiia, да je у прошлој годипи 
у очи саме жетве дошла једпа кпша, која je про- 
узроковала маглу и услед тога паступила рђа у житу. 

У житородним   крајевима,   парочито у бившој 
областн Војводипе,   сељак   није   имао пи 200 кило- 
грама жпта no јутру, и то не жнта neh очипке, оног 
пајпоследњег,   што  се  уопште  не да уповчити.  У 
исто време, господо,   задесила   nac   je   и друга не- 
cpeha, задесила   nac   je   страшпа   сточпа  зараза, и 
услед те заразе наступила je забрана   свпх могућих 
вашара.   Читапи кордопи жандармеријс обухватили 
су наша села,   и   сељак   mije био у могућности, да 
своје    производе прода. Није био у могуНности да 
извезе пи једно живннче, a камо ли говедо или не- 
ку утовљену  свињу. 

И, господо, шта je било дужност Крал.евске 
влзде? Ja верујем, ja сам дубоко увереп у то, да 
je дужпост била, ако не читаве Владе, a ono бар 
Мипистра пољопрпвреде, да се обрати г. Министру 
финансија, да га упозори na те околпости и да ка- 
же: жито пије родило, пастала je сточна зараза н 
услед сточпе заразе пема вашара и изпоза сгоке. 
Природна ствар, да се нема из чега порез напла- 
ћивати. 

Међутим, господо, у место тога ми видимо по- 
реске егзекуторе, којп односе јастуке, који односе 
еобнн намештај, који односе оно шго je сељаку нај- 

потребније, пзлажу лицитацији, продају у бесцење, 
упропашћују њега и тиме и самог пореског субјекта. 

Господо, порезпа политика једног Министра 
финапснја може бити дотле добра, док je ona не- 
осетна за пореског субјекта, дотле док код наплате 
пореза ne днрпе у главницу, али чим се у глав- 
пицу дирпе, та je порезна полптика убигачна, та je 
пореска политика била убитачпа до сада, a ca no- 
вишељем земљарипе ca 20% биће још убитачпија. 
И ja тврдим, да порески екзекутори, бар из мојих 
крајева, све су кзпукли, нема ништа впше да се из- 
вуче, и услед тога сматрам, да овај буџет може 
бити реалан у својим расходима, али у својим при- 
ходима ни у ком случају mije реалап. 

Господо, у овој Народпој скупштипи   мн   смо 
до сада   пебројепо   пута у многим дискусијама мо- 
гли слушати, како   се ми дивимо и расправљамо o 
пеком југословенству,   да   расправљамо  o томе, ко 
je иптегралан,   a ко није иптегралан, ко je прави, a 
ко   mije   прави   Југословеп.    И   баш   дапас   једап 
од господе говорпика ишао je тако   далеко,   да   je 
казао, да у овој држави може бити папретка OHA

1
, 

кад буду једпом у Народпој скупштини седели са- 
мо прави Југословепи. Ja питам.господо, којп he да бу- 
де тај, који he оцењивати нас, којн je прави Југосло« 
вен? Господо,   ja [сматрам, да je југословенство је- 
дан факат, непобитан факат, који je ипаугурисан 6 
јануаром и да од тога дана ми имамо да престапе- 
мо да разговарамо уопште o тој теми. (Тако je.) Mu 
сад   нмамо да пастојимо, ако смо искрени и   прави 
Југословепи, да то југословепство у истипи и афир- 
мирамо, a афирмпраћемо га само у том случају, ако 
ми  нашнм   радом   овде   у   Народној скупштипи, у 
споразуму u у сагласности са   КралЈевском   владом 

"будемо допосили такве мере, будемо допосили так- 
не законе и будемо nam читаи рад упрли у том прав- 
цу, да ову прппредну крнзу, коју   нисмо ми проуз- 
роковали, него нас je захватила и која je дошла из 
других   мало   јачих   n   богатијих   земаља, него што 
смо   ми,   ако   ту   прпвредпу   кризу ne кажем да je 
отклонимо, јер пнко то од нас не очекује, нико не 
мисли, да смо ми пекн чаробпици да то можемо у- 
чипити, али   бар да ту привредпу кризу ублажимо. 

Mu у место   тога  да   разговарамо o   томе, na 
који начин да помогпемо опнма,   који су нас у Ha- 
родпу скупштппу послали,   ми   расправљамо,   ко je 
иитегралап, ко није   иптегралан,   ко  je прави Југо- 
словен, a ко није правн Југословен! 

Међутим, господо, то југослопепство he се а- 
фирмирати no моме дубоком уверељу само тако, 
ако тај парод, који nac je овамо послао осети, да 
преко ове прве југословенске Народне скупштипе 
буде имао и пеког папретка у привредном погледу, 
ако буде осетио пеке олакшице у привредпом no- 
гледу, јер ако то не буде осетио, ja вас уверавам, 
да heMO се и ми заједпо са југословепсгвом скрхаги. 
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Господо, узмимо само случај са нашим цари- 
нама. Ми смо, господо, завели заштнтне царине на 
неколико врсти ипдустрија, које штите неколицииу 
бапкара и ипдустријалаца, да би та индустрија мо- 
гла овде да процвати, и то све под изговором, да 
je потребно да створимо домаћу индустрнју. Међу- 
тим шта смо, господо, изгубили? У првом реду наш 
земљорадннчки свет, који je Beh и нначе опгерећеп, 
скупље долазп до ових фабричкнх пронзвода, a у 
другом реду и друге државе, у којима требамо 
своје земл^орадничке производе да шаљемо, ne при- 
мају у оној мери те производе, као што би треба- 
ло.кад би мн њихове индустрнске производе прнмили. 

Ja hy поиово да се вратнм на нашу привредну 
политику, нарочнто на нашу пољоприведну по- 
литнку. Господо, у првом реду xohy да напомеием 
трошарииу. Узмнмо на пример трошарину на iiieliep. 
Ja сам, господо, у 11рошлогоднши.ој буџетској де- 
батн говорио o фабрикама шећера и иагласио, да 
je потребно спровести једну нстииску иациоиализа- 
цију, што не могу друкчије замислити, него да др- 
жава преузме те фабрике у своје руке. 

Ja увиђам, да je то пемогуће у данашњим при- 
ликама, јер држава не располаже потребпим матери- 
јалним сретствима, и због тога морамо рачуиати са 
посгојећнм стањем. Ми у место да радимо на томе, 
да се шго више шећера троши у нашој држави, да 
би услед тога наш земл^радник могао што више 
шећерне репе дз засеје, што je главни земљорад- 
иичкн пронзвод требао да буде, јер дапас не знамо, 
шта ћемо радити са нашим житом, мн, у место тога, 
заводимо трошарнну на осам и no динара. И резул- 
таг je тај, да опада потрошн.а, услед тога опада и 
површина засејаних земљншта, a иаш г. Министар 
пољопривреде то не види! Оснм тога том умап.еном 
noTpomibOiM и приход на трошарину опадају, да не 
говорим колнко губе иаше железппце, кад се хи- 
љацама вагона мање репе пренози. 

Господо, ja hy у неколико речи само да се 
дотакнем н нначе one полнтике, која се данас у 
Министарсву пол.011рнвреде спроводи. Ми смо не- 
давно пред одбором Иародие скупштнне имали за- 
кон o ликвндацнји аграрне реформе. Мене je као 
члана тога одбора за доношење тога закона буни- 
ло, да држава долазн да одузима 25% шума, да би 
се подмнриле потребе извесних општина које оп- 
штине немају своје пспаше. Међутнм општине, на- 
рочито српске општине у Војводици нмају своје 
namibaKe и то властите и г. Министар пољопривре- 
де те пашњаке je све одузео, све разорао. Hehy да 
кажем друго, али желим да напомеием, господо, да 
то чинн у то време кад Министарство пољопривре- 
де на пример издаје девизу: „Не знамо шта ћемо да 
радимо са нашим житом", Прелазимо на сточарство! 
Логика би била да се у исто време изда лозннка: 
Све лошије земље претворнмо у пашшаке, ми уместо 

да лошије земл>е претварамо у пашњаке, ми лоше 
пашљаке претнарали у оранице, да бн тиме још по- 
већалн количине жита, које се у нашој земљи про- 
изводи н да не можемо то жито после пласнрати. 
AKO се томе дода, да се таквим општинскнм земља- 
ма не подмирују потребе домаће cnpoTHihe, да то 
остаје без земље, онда je јасно, зашто je код нас 
незадовољство, 

Господа, која су били upe годнну дана у Од- 
бору за допошеп.е Закона o жнту, знају да су де- 
сетине хиљада вагоиа жнта лежале у страннм ма- 
газнннма, да држава није знала шта ће да ради 
с тим жнтом, да je на крају крајева држава напла- 
тпла око пола милнјарде динара за пласирање тога 
домаћег житау ннострзнству. Господо, господни Ми- 
нистар пољопрнвреде долази, одузима паш11>аке, пре- 
твара их у ораннце, да морамо још више пронзво- 
дити жнто иего до сада. 

Ja xohy да напоменем, господо, да се тим и 
таквпм радом ствара једно огромио незадовољоство 
и то поглапито у српским општипама бив111е облас- 
ти Војводипе и ja се бојим да стварање таквог пеза- 
довољства, иде na штету југословенства, o коме ми то- 
лико причамо и онде приповедамо (Др. Глииш Ta- 
:iuh: To je локални моменат!). To није локални моме 
нат, r. Тадићу, јер ти паши.аци, који се оДузимају 
од наших општина, они су служилн за покрнће при- 
резв тих општина, за покриће приреза н општииских 
и бановинских. И поред овако иисоке земљарипе ви 
немате из чега да покријете потребе општина и то 
изазива незадовољство, господине Твдићу] у чнтавој 
Војводини, тим upe, јер се не подмирују првенсгвено 
потребе бароне дома11е сироти11>е, која je нацнонална. 
Ja се бојим, да се путем овог незадовољсгва сопди- 
ра терен за федералистичку акцију, јер се спа одго- 
ворност покушава бацити na Београд и на Србијанце 

Господо, вн сте овде у Народној скупштини 
чули данас пре подне неке говоре o неким пунктаци- 
јама, na су међу п.има споменуте и пунктације из 
ВоЈподине, пунктације из Новога Сада. 

Поводом тнх пунктација, ja xohy овде да изја- 
вим само оволико. Што се тиче пунктација паших 
нз Војводнпе, ja овде смело и отворено кажем да 
од тих пупкташа, господо, ни једап ne сме до1ш ни 
у једно село пационално у нашој Војводипи, да у 
томе селу јавно na збору и 'отворено каже, да je 
пункташ и да народу протумачн   шта то зпачи. 

To je прво. Друго, ja мислим да се xohe и 
сувише великп значај да да тим војвођапским пункта- 
цијама, јер треба да се зна од којих л^уди те пунк- 
тације проистичу. Ja тврдим да тим л.удима, који су 
потиисали те пунктације у име Војводипе, можемо 
отворено привезати no једну полу слаиине на леђа 
и ja вас уверавам, да ни један nac у читавој држа- 
ви за њима не би пошар, a камо ли човек. 
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Што се тиче пункташа у Загребу, који xohe да 
поле рачуна o Војводини у њиховим пунктацијама! 
ко н говоре o пекој аугономији Војводиие, na чак 
воде бригу н o Македонији, њима поручујем да ми 
сгкцијалпо у Војводини п.ихове крокодилске сузе и 
суиише добро познајемо и ла им можемо pehu нека 
Blune воде бригу o себи него o нами. Ми смо свесни 
само једие једине стварн a то je да смо 25 новем- 
бра 1918 године на вовосадској великој народној 
скучштшш једногласио прикључили непосредно Срби- 
ји и да смо као саставни део Србије ушли у оквир 
прво Краљевиие Србије, и као саставнн део Срби- 
је у државу Срба Хрвата Словенаца.а после 
у Југославију и тако са нама имз да се рачуна 
исто тако као и са Шумадијом или Ужичким 
скругом илн Тимоком и т. д. (Узвици: Врло добро! - 
Аплауз!) Нами су чињене велике неправде, чине се 
истина н данас, али ми смо за ову државу, Јер je 
ona наша и свесни смо, да се увиђају неправде и да 
he се поправити. 

Господо, xohy само ца напоменем нешто што 
ме боли и да једну реч кажем сасвим искрено и 
отворено. Ja потичем из оних крајева, који су потпу- 
НЈ равни и као што су ти наши крајеви равни, та- 
ко би нам ови и за срце прирасли, na су и наиие ми- 
слк тако исто равне н ништа ми ие можемо да 
затајимо. 

Господо, читава привредна политика нашег 
Министарства полЈОпринреде своди се на то и једи- 
ио Мипистра пољопривреде no мало помаже и Мини- 
сгар финансија са неким пореским егзекуторима, да 
се у читавом том ресору, полнтика управља у томе 
правцу да се изазове шго веће незадозол>ство- Од 
наших пол^тичкнх општнна одузимају се земље и 
не осгавл.а ни онај максимум. Господо, кад један 
великопоседиик н гроф може имати максимум од 
500 јутара земље, зашто овда да једиа општина која 
je алтруистичко тело, од које има користи сироти- 
њч, зашго та општина да ne може имати свој макси- 
мум 3eM;he. Јер, господо, ми можемо аграрну рефор- 
му спровести сто пута, алп he та вечнта сиротиња 
осгати и она he од те землЈе Mohu да добнје малу 
парцелу да своју фзмилнју може прехраниги. A кад 
се узимају општинске земље зашто се не би оне мо- 
гле поделити сиротињи наших општина бар оннма, 
за које Г. Министар мислп, да су заслужиле? 

И, господо, ja nac, питам, кад може онај гроф, 
и онај барон да нмају максимум, зашто да не мо- 
же да нма тај максимум ваша пациопална општипа? 
Нашим политички националним општинама оставио je 
Мипистар пољопривреде свега 10 катарских јутара 
земље као максимум, те да ове опшгине из тнх 10 ка- 
тастарских јутара морају да покрнју све своје no- 
требе. Господо, ми смо имали и раније велике др- 
жавне пзрезе, a имамо и данас, и ми хсЖемо да их 
плаћамо, али, господо, нека нам се паша земља о- 
стави, те  да   наше   полнг .чке опитже имају прво 

из чега да покрију прирез, и друго да имају из че- 
га he они MOIIH да издржавају сноју cHpoTHiby, 6es об- 
зира на аграриу реформу, која je скроз погрешна, и 
ако будем нмао прилике, ja hy и o њоЈ да говорим у 
специјалној дебати буџета. Опшгипе, које немају 
своје земл.е и услед тога морају плаћати и све 
прирезе, не могу да издрже да плате ове велике 
порезе. 

Ja се бојим, господо, једне ствари. Ми видимо 
две   врсте   политичких   људи   у иашој земљи, и то 
пи један од вас nehe Mohn да порекне. Видимо јед- 
ну врсту   политнчких   људи   у   Србији, a видимо и 
другу   врсту   политичких   људи   у   оним крајевима 
преко Саве, у Хрватској и Словеиачкој. Ми смо вк- 
дели,   господо,   до   сада, да кад je неко из наших 
пречанскнх крајевз с оне страпе Саве био мипистар, 
na престао то да буде, да je он одмах противу ове 
државе   овакве   каква je дапас. Е, господо, то код 
србијапскнх мннистара нема a neva нн у Војводини. 
Узмитг ма   кога   ср5ијанског мннистра, који je био 
мшпктар,   na   престао   то   бити,   он   није пикаквом 
акробацијом   учипио преко noli метаморфозу, те д i 
од једнога   унитарпсте   поставе федералиста, и об- 
ратио. To je, господо, спецнјалнтет из крајева Хр- 
ватске и Словеначке, којн   смо моглн да дамо овој 
земл>и једнога Претседника Владе, или једнога ми- 
нистра у шестојануарској Владн, na кад су ти људи 
престалн да буду   министри,   они су почели да из- 
дају оае познате пунктације. Ако, господо, ви тако 
сматрате југослозенство,  ja нисам онда Југословен. 
{Г.зас: Ти си   пики11евац!) Ja писам никићевац, и ви 
не   можете   да  докажете,   да   ово што сам казао, 
иије истина. Дакле, господо, као што рекох, не мо 
жете код србијанских мнпистара да нађете ни једап 
овакав експернменат, нити овакву акробатску веш- 
тину, као што има међу пекојим Хрватима {Дуишн 
Ипаичеппћ нешто протествује, и каже^да има[и изузе 
така). Ja, господо, морам да напоменем, да je с мо- 
је стране   св-ка част поштеним изузетцима; има их 
доста!   Али   ти   нзузетци   се  ne   палазе, господипе 
Иванчепн11у, у нашем друштиу. {Жагор u vpaja). 

Господо, ja сам одмах у почетку свога говора 
нагласио да hy говорити онако како осећам, да hy 
казати оно што мнслнм n ja xohy овде прн крају 
само да нагласим да остајем npn томе да je било 
доста сумн.ичена да je билодоста наглашавањз To- 
ra, који je прави Југослопеп a ко није прави Југо- 
словен, и да би било боље да заједничком снагом, 
заједничким силама порадимо на томе да се народу 
олакша и да се закон o порези што npe донесе, 
те да се народу терет смаши. 

Господо, с обзиром, да се землЈа налази у јед- 
ној врло тешкој ситуацнјн како упутраш11)0ј тако 
и спошашп.ој, пмамо да бирамо пзмеђу два зла. 
Једно je зло прпмање овога буџета, a друго не- 
прнмач.е  буџета   и тиме стварање још већег хаосд 
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и иереда. Ja hy због тога у начелу гласати за бу- 
џет, али унапред изјављујем да iiy гласати протнв 
буџега г. Министра пољоприпреде и против буџета 
г. Мииистра финансија. (Пљесак и бурно одобравање). 

/Јопјпретседник Др. Коста Поповнћ: Реч 
има народни посланик Др. Милап nonounh. 

Др. Милан Поповић: Господо иародни по- 
ланици, господип Миннстар фннапсија у свом ек- 
спозеу o предлогу буџета за 1933/34 годину, наро- 
чито истнче, да ouaj предлог буџета има за снрху 
да се држанни буџет прилагоди стаи>у иародие при- 
вреде и да не премаши привредну могућност наро- 
да, затим да му je крајњи цнл> буџетска равнотежа. 

Ha даље, да je наша монетарна политнка о- 
стала здрава и како су надлежне новчаие власти 
будно пазиле, да се не скрене са линије обележене 
Закоиом o стабнлнзаиији народног новца и од ме- 
тода освештаиих  искустаом. 

Ha послетку, да обзиром на све то, Крал^евска 
влада сматра, да се у смап.ивању државних расхо- 
да дошло je до једне границе, преко које се не би 
смело ићи, a дз се ne оштете внталии иитереси ne 
само државнн интереси nero и прнвредпе делатнос- 
ти земље. 

Нека ми буде допушгено, да уччннм пеке 
консгатације. 

Мора се признати, да je r. Миннстар фннанси- 
ја у том псгледу уложио много труда с много 
разумеваша. 

Експозе бн био још боље образложен и до- 
кументован, да га je г. Миппстар финаисија пот- 
крепио податцима o нашем нациопалном дохотку, 
na да се онда приближно внди, да ли je буџет пре- 
оптеретио иарод или иије, те очекујемо од г. Ми- 
иисгра, да iie нзм те податке изнети прнгодом 
другог буџета. 

У експозеу не спомиње се, колико je Влада 
учииила на решавању односко na ублажавању при- 
вредне н новчапе крнзе, a иарочито крнзе пољске 
привреде, осим ако се под тим разумева закон o 
зашгити сељака или, како нх Закон зове земљора- 
дника, што je рђава копаница, и не бн се требало 
употребл.авати, кад нмам добре народче речи сељок 
и ратар. Закоиско уређеи.е тога nnraiha mije ме- 
ђутим ни једиио ни најефикасније средство o чему 
he још после битн говора. 

Да би се успешно н сгварио уравнотежио 6j- 
џет, потребно je још, с једне стране уве1|ават11 прн- 
ходе саме државе, a ca друге страие подизати прн- 
вредни ниво народл, a нарочито најшнрих слојева 
народних ратара. 

Прво би се уиеколико постнгло тиме, да би 
сви монополн и све монополима сличне институцн- 
је прнпале држави као на пример сви угљепици, 
купалишта, рудиицнит.д., a o другом hy још после 
говорити. 

Колико се celiaM, у Калнфорнији je донеген 
закон да се сви рудиици, н купалишта подржаве. 

Осим тога би се имала у грађ. законику до- 
нети устапова, само да најблнжи род иаслеђује, a 
све друге да држава наслеђује, a не само да од 
васледства добива ону наследну пристојбу, и да 
наслеђује само ондз, кад yoniie нема других на« 
следника. 

Држаиа, као најпажнија људска заједиица, 
треба да располаже с највише средсгава! јер се од 
ње највише тражи, док су данашње државе мање 
више презадужени просјаци, како то тврди немач- 
ки финапсијер и економисга Валтер Ратенау у свом 
делу „Фои Комешен динген" — o   сгварима које iie 

Прорачуи je огледало рада не сјмо Миннстра 
фицаисија, него н чнтаие Владе. 

Према томе прорачупом државннм могли бисмо 
сматрати као неку врсту сннтезе државничке спо- 
собиостн Мипистра фиианснја и целе Владе и као 
неку врсту синтезе iia3Hpaii>a њихова на захтев со- 
цијалне правде. 

Да би заслужио тај епитет, прорачун би 
морао бити тако састављен, да одговара привред- 
ној сиази нзродној, да су подједнако опорезовани и 
подједнако привилеговани сви друштаени слојеви и 
3aiiHMaii>a. 

Државии прорачуи мора бити сразмеран према 
укупном чистом националном дохотку. 

Наш буџет 1920/21 годипе износио je 4 мили- 
јарде динара. 

Тадчшњи Министар финансија, сада пок. Коста 
CTOjanoiinii, прорачунао je, да je те финансијске го- 
дине наш националпн бруто доходак укупне при 
преде изпосио 40 милијарди дннара, што би значило 
да je држава у прорачупу 1920]21 године узела од 
порезовннка 10о/о од тог брутог прихода. 

To би било прнмерено. 
Heiie бити на одмет, ако изнесем неке податке 

у том погледу у другим државама. 
Према подацима Бриселске конференцнје 1920 

године државни расходи изражепо у процентима 
оптере11Ивали су народии доходак оиако: 

У Вел. Британији пре рата   9% 1920 r.  27% 
У Француској „      ,      13%     ,     .   13% 
У Немачкој ,      ,        8%     ,     ,    12% 
У Италији „      ,      11%     „     „   13% 
У Јапану „      ,     20%     „     „   13% 
Наш садашњи буџет je 2 и no пута neim, што 

би значило  оптерећеље   народног дохотка са 25%, 
Кад се међутнм узме у обзир то, да je овде 

узет у обзир бруто доходак националне привреде, 
a не чнст нациоиални доходак, с којим заправотреба 
фактички рачунати, када се даље узме у обзир и 
то, да овде нису урачунатн издатци и порезе, које 
порезовници имају да плате за издржаваше  опјшча 



226 XL Редовни састанак — 15 марта 1933 г. 

и других самоуправних н социјалних установа, онда 
he тај проценат оптере11авања бити још куд и камо 
neliH поред свега тога, шго би се могло узети, да 
се за ових последп.их 12 година noneliao укупни 
наииопални доходак. 

Поред ових скоро 11 милијарди динара у пред" 
логу буџета плаћају порезовници још за напред n"- 
ведене самоуправне и социјалне установе око 3 ми- 
лијарде 500 милнјона, тако даЈби се од укупног до_ 

хотка иародног узело око 14 милијарди дииара. 
Напред сам казао, како je пок. Коста Стоја- 

iionuli бруто доходак иаше националне припреде 
1920 годние означио  са 40 милијардн дниара. 

AKO узмемо, да се за ових последњих 12 ro- 
дина тај иациоиални бруто доходак годишње по- 
nchanao с једиом милијардом, то би се тај бруто 
доходак могао озиачити с којнх 52 милијарде ди- 
иара. 

Но ако се за то време можда н повисно бруто 
доходак нацноналне привреде, али су се зато по- 
вепалесразмерно и народне потребе и издатци, јер 
се умножило становништво за два милијуна душа. 

Према овом приближном рачупу папрама на- 
ционалиом бруто дохотку од 52 мнлијарде динара 
стоје народна подава11>а од 14 милијардн динара 
тако да се процеиат оптерећеља народне припреде 
указује са око 29% што je, држим, већ велико пре- 
оптерећење. Ако би се узео у обзир чисти нацно- 
иалии доходак, онда би то пре onTepeheii>e прешло 
и преко 50%. 

Финансијска наука истиче у главном три иа- 
чела код опорезиван.а: Прво начело фннанснјско> 
према коме порези треба да буду издааши т. ј. да 
су у стању покрити државие потребе a поред тога 
да буду еластични, т. ј. да се на неки пачин ауто 
матски могу п-веНавати, повећавзњем треске стопе, 
јер je искуство показало, да порезовннци рађе при- 

стају н на iioBeiiaBaibe старих пореза него na ува- 
Ijaibe нових. Друго начело екоиомско, ззхтева да се 
порези разрезују према екоиомској снази, капаци- 
тету народне привреде. Tpehe начело социјално- 
политнчко, захтева, да се порези разрезују међу 
појединце тако, како би се иајвећма задовољило 
теж11,ч за социјалном правдом. 

He бнх могао устврдити и признати, да наш 
порески систем у целини одговара овим начелима 
onopesunaiba. 

Мниимум егзистенције нмао би се безупјетно 
ослободнтм од пореза бнло каквих, државних и ко- 
муналних, јер људи, који имају тек толико, да одрже 
боЛ)И жинот, не могу, a нису ни дужни, да дају 
што заједници, у којој, услед иеправедие поделе 
материјалннх добара, тек  жнвотаре. 

Код нас се финансира претсжио посредннм поре- 
зима na велик у иЈтету шнрокихсиромгшпих слојера 
цародних, р£тар?, радиика, јер су он иглапннтрошци 

neliHHe артикала подпржених разиим порезима, који 
се девалнрају, преваљују на њих. 

Морам овде нарочито нстакиути, да широке 
масе народне увек, a нарочито у овој тешкој при- 
вредној кризи, нмају више смисла и разумеваља за 
привредна, него за голитичка пнтања и ми ћемо 
лакше решнти сва нерешена политичка питаша, гко 
претходно решимо, бар донекле, успешно привредна 
пнтања и тиме избијемо из руку оружје и нвшим 
унутрашњим противницима н спол.аши.им неприја- 
тељима, који ометају консолидацију иаше нације и 
државе, агитујући против држат привредном кризом. 

У првом реду морамо сву пажњу обратити ин- 
прсима нзјширих слојева народних, наших ратара, 
a онда и радника, као економски најслабијег стг.- 
лежа. 

Госгодо изродпи посланици, нема сумнЈе, да 
наша држава, као пре-ежно аграрна земља, мора 
у праом реду водити аграрну политику. До сада се 
^pv-'iTPnri живот нашег народа обављао и развијао 
мап.е внше у градовима, и већим местима, кеђу 
интелнгенцијом, трговцима, занатлијама и осталим 
слободним професијама, док je ратар, сел>ак био 
постранце, изваи тога круга, као iie<a друштвеиа 
и ззконодавиа пасторчад. Међугим, после светског 
рата, сељачке масе свудз, na и код нас, дошли су 
до свести o својој спази и вредпости за државу, 
na имају и пупо право, да захтевају од друшша и 
државе, да се у првом реду води брига o п.нма, o 
њиховим интересима и потребама. 

Дужпост je, дакле, држане власти, да заштићује 
ратаре од сваке евептуалпе експлоатације са сгране 
других сталежа и занимаља. Поред onke привредпе 
кризе имамо ми још своју посебну кризу пољске 
привреде, нашег најмпогобројпијег ратарског стале- 
жа, која je посгала отуда што су цепе шегоаих 
производа песразморно пале према ценама фабричних, 
з"натских идругих производа, којих сељак ne произ- 
води, a треба у\ и мора их куповати, као што je то ов- 
ђе већ више пута пзгл"шепо прнликом других деб та, 

Због свега тога и због саоје неорганизопаности 
и оскудпце у повцу, сел.аци су запали у тако pelin 
безизлазан положзј, и сада се xohe, да се доскочи 
томе злу законом o раздужењу сељака. 

Питање сељачких дугона није само питање се- 
љака него уопће народно, државно и социалпо 
пигаље не само због тога, што сељаци чине 
преко 800/о свега народ3, него и зато што су сеља- 
чким дуговима тангирапи и интереси свих других за- 
нимања народних: трговаца, фабрикапата,'занатлија, 
умних и физичких радппка и коначно бапкарства. 

Идеја тода Закона je   да регулише^ односе из 
међу ратара дужпика и   ПјИхових поверилаца, веро- 
впика и да успостави неку равпотежу између њих. 

У срд:
.ш11>им   приликама се то дзде  веома те- 

шко извести. Мора се од сад тражити и наћи начип 
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и неки излаз, да се читави нацинални доходак и те- 
рет равномерно подели на све друштвене слојеве и 
да свако д^бмје праведно према свом улогу рада 
и каш-.тала и да не буде експлоатиције ии са које 
стране. У тој неједнакој подели националног дох^тка 
и терета лежи у допољпој мери и криза прнвреде 
и несташица новца, пз ако се ошгете или можда 
чак униште уштеде улагача, ocralie гола радпа снага 
без капигалз, a што то значи држим, да не треба 
нарочито доказива'и. 

Не коже се неким датн, a да се ne оштети 
другога. To би исто било, кад оболи који opran 
нашег тела, na се морамо подврјт опсрацчјн 
и болесни opran вмпутирати. 

Дакако да he организам патжи и да Heiie моћи 
пикад онако добро фупкциопирати кзо upe операције 
м i како операцнја успела и као кад je тело било здраво 
и неоовређено. 

ДемагогисапЈем не може се и неће се ништа 
iiocTHim, него сгмо стварним радом. Питап.е улога 
морз се било на који пачин решити, јер они прет- 
ста1зл>ају велике националпе капитале. 

У садашњпм тешким приликамз сви пароди, 
na и наш, тражеда се пешто добро и стоарпоуради 
и стећи iicMO и задржатн iberono поверехе само такс, 
ако/икамо реалан и остаарЛЈИв програм свога рада, 
иначе оде и паш народ у лево, као и у другим др- 
жавамг. 

Према томе je правилпо и праведно решење 
тога питања пеома компликсвапо итешко, те je го- 
топЈ ис^^учепо, да би се закопгкчм уређеп.ем тога 
питан>а зздовољили сви сталежи и запим?.п>а. 

Овај закон \i двосекримач, јер с једне стране 
даје neke олзкшице и помо1ш селЈацима, a ca друге 
стра^е ограничава или чак уништана II>HXOU кр?дит1 

a без кредита у садашњој капиталнстичкој привреди 
ne може бити ни један сталеж у држави na ни 
сељлци. 

Народнг привреда и уопће привгедни жипот 
не да се укалупити у пека закснска правила, јер je 
стварни жипот јачи од свих закопских прописа. Ми 
морамо из темеља мењати цео прииредпи систем, 
ако xolieTe да доносимо онакне законе, иначе при 
гадашп.ем капиталистнчком ypel)en>y пародпе прн- 
вреде оиакви експернмевти могу да допесу катасгро- 
фалне поремећаје у народној прииреди. 

Није довољпо, дакле, да се само донео овај 
ЗакоНј јер je то, no мом мишљењу, аалијативна и 
прниремена кера, него би се у вези с овим Захоном, 
имао предузети још читав низ мерз, да би ouaj Закои 
могао имати неке стварне користи и помоћи за се- 
љака и уопће за читав народ, и да би се швисила 
пореска снага народа. Пре спега нмале би се, било 
на који пачин, цене фабриката и све друге робе, 
које ратар не продукује a троши, да се саобразе са 
ценама ратарских продуката. Надаље би требало да се 

и државнп и самоупраини порези и подавања саобразг 
са дапашпЈПМ афзрним ценама и плате«пом моћи се- 
љака, н yoiiiie народа. C тиме у вези требало би 
обанљати поповно пласирап.е, процену земл>ишта у 
целој држапи, a нарочито у пречанс:<им крајевима, 
где je та процена обавл.епа пре дуго времена и под 
туђипском влаш!]}', која je при TOVI ве11ином при- 
страспо поступала. 

Ta процепа ne одговара сада вншс свугда ни 
култури, нн фактишој цени ни рептабилности 
земл.ишта. 

Дакако, да би за то требало великих изда- 
така, алн jhe се n то морати напослетку свакако 
ооавити, ако хоћемо да устаповимо праио стање 
вредпости и рептабилности зем.чЈИШта и према томе 
фткгичку пореску снагу народпу. 

Држим да je ова чишеница, поред осталих, је- 
дап од разлога кризе и пореске преоптереНепости 
парода, панме да садашп>и порези и подава11)а пре- 
машују пореску снагу народа. 

ДалЈа би мера била, да се спизе цеве свима 
монополима и таксама. 

Више je ваиме него јасно, да ne бисмо, тако 
рећи нишгз, илп веома мало, помогли сељацима, 
bKO би све друго остало no старом, јер бн се после 
»»весног времена морало прибећи опет оиаквом no- 
ći) пку, ко;и смо спровели. 

Сви други сталежи и запимап.а морају дакле 
допуститн, или бити било на који пачин приморани 
да цене својих продуката саобразе цепама аграрвих 
продуката да се тако успосгави социјална правда и 
равпотежа, a тиме и солндарпо:т on}iHX, пародпих 
интереса, као што je пшред споменуго, те да се 
свачији рад мерн no заслузи, и да не буде експло- 
атисап.з ни са које стране. Вол>е je све то извести 
законима, мирним пугем еволуцијом, a не можда 
револуцнјом. 

Стаарна помоћ ратарима у ово тешко време 
бпла би у подизању цепа агрзрним продуктима. 

To би се дало у првом реду постићи ипдустри- 
јализацнјом пол^ске привреде. 

Индусгријализација сгвара мпогобројно пољо- 
прпвредно радчнштво, које he силпо повећати no- 
троип.у дома^их пол.опрпвредних продуката н тиме 
сиакако поднћи и цене тим продуктнма, a ca друге 
črpane iie то подићи само куповну снагу ратара 
произпођзча и поЛ)Опр11вредпих радникз, те he моћи 
лакше и ваше куповати индустријске и занатлнјске 
продукте, што iie опег ићи у прилог иидустријп, 
занатима и трговинп. 

Стара je испробапз екопомска максима и и- 
стина, да je у сталпом;и'пове11апом" промету npo- 
сперитет. 

Цене се ne формирају само према количинн 
повца у оптицају и количипп економских добара na 
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тржишту, иего иарочито и према количинн понуде 
и тражи.е, a у вези с продукционим трошковима. 

Друго стпарпо средство да се помогне сеља- 
цнма у овој тешкој кризи, бнло би давање зараде 
помоИу јавиих радова у већем опсегу, у колико се 
то може,   сада закл>учењем   зајма у  земљи или на 
страни. 

Оно, што je   предвиђено законом o накиадним 
и вапредним кредитима, у том погледу, ситница je. 

Kao  дал^е средство,  да се у   будуће   ублаже 
или спрече   овакве и сличие   кризе, било би onhe, 
социјално осигураваше. 

Талијански државни мииистар и сталнн делегат 
код Друштва народа у Женеви, Едмондо Росдни 
написао je у години 1931 у бечком листу „Најес- 
Винер Журналу" чланак, у ком, поводом ове прн- 
вредне крнзе Критикује свдвпши капиталистнчкн 
систем, истичуНи при том нарочито, како je фаши- 
зам створио највсћу установу за опскрбљаваље нај- 
шнрих слојена народиих, своју Иародну банку за 
социјално осигураваи^е (Каза нациоиале Аснкурацн 
one Социјале) која годишље исплаћује иеспособ- 
нима за рад 60 милиона лира, за пензије 107 мили- 
опа и дневно незапосленнм 600.С00.— лиоа. 

To je, дакле, ouhe, друштвеио осигурап.е, без 
обзира на занимање. Ако ни у чем другом, a оно у 
ODOM, требали би смо се угледати na фашизам. 

Опћи привредни ниво сел.ака даде се подићи 
даље рацноналним радом и господлрењем, у коју 
сврху треба ширити у народу писменост, ročno- 
дарско знање и социјалну хигијену, јер само здрав 
народ може мпого и добро да ради и да много 
заради. 

У ту сврху треба оснивати све врсте задруга: 
р^тарске, (земљорадничке, здоавствене, потрошачке 
итд.), јеп једицо зпдруглрство моћи iie да успешно 
реши геллчки проблем. 

Онемогућити и искпренити зеленаштпо треба 
ла буде главна брига држ^вне упрше. 

To би се дачо добр м дело-< постићи тако ла 
се пр'бира11>е начионалннх Јштеда и давањг кре- 
дита, што je мпгуће више, сдузме из приватних 
руку, јер се баш ту налазч извор многих и великих 
привредних педаћа и злоупотреба и предати их јав- 
ним устаиовама: градск-м и самоупразннм штедио- 
ницама, ратарским (земЛ)Орадничким) задругама и 
шиховим савезима итд. 

Пријашњи законпдпвци предрагне Краљевиие 
Србнје Д1 бро су уочили важност иационалних уште- 
да, na националне уштеде нису давчлн у приватне 
ру^е, него су осиовали чисто државну установу, 
Управу фгндова, сада11>у нашу Хипотекарпу баику, 
која je Упрпва фондова, у малој онда Србији, била 
важзн регулатор к^едитних односа у земљи, те je 
Србија опда, .иако није обнловала лнкв^дним сред- 
ствима, као мадо која држзва,   одговарала тачно н 

на  време   спојим   обавезама у земљи и na   страни. 
Садашњи привредни систем у чигавом свету, 

na и код нас, крив je, што je вредиост рада се- 
ЛЈачких руку скоро сасвим упнштно. 

Сви светски стручњацн као и конференције у 
Жепеви, Базелу, Лозапн и Стрези утврдили су да 
je један од глапних узрока светске припредне кризе 
то, што су поједине државе и народи упорно тра- 
жилн да се исплаћују грдне суме за ратне дугове 
и репарације, a у исто време су спречавали измеиу 
економских добара између себе високим царипама! 
коптингентирањем увоза, девизним ограниче1иима 
због чега je светска трговина за последље три го" 
днне спала на трећину. 

Изгледа, међутим, ла je главна сметња да се 
спетска привредна криза макне с мртве тачке то, 
што Савезие Државе Северне Америке захтевају 
исплату ратних дугона само у злату. 

Новац у поједниој државн нема исто значење 
и вредиост у њеном упуграша.ем промету и у ин- 
тсрнационалном. 

Tu се односи меп.ају, када дужници и пове- 
риоци нису појединцн, nero државе односно нарзди. 
AKO један народ или држава мора да плати другом 
народу или држави више него што je у cTaiby да 
смогие, пада вредиост 11>егова националног повца, a 
повернлачка држаиа или плрод види, да je ono што 
има да добије скоро без икакве вредности. Овакви 
валутнп поремећаји уздрмају одмах читав снстем 
интернациоиалног новчарског   госполарства. 

Знамо, да се исплате врше у папиру, банкно- 
тама, у злату и роби. 

Папирни, националнн новац не долази у сбзир 
у интернацноналном промету, 

Амернка хоће да се плаћа у злату. To значи, 
да би велике количине злата огишле у Америку, a 
злато je за сад једина стнарна подлога за стабил- 
ност европских валута. Ако се yMaihe количипе зла- 
та у Европи, naiulie одмах цена роби у Европи и 
еи опски лужиици морали би несразмерно више npo- 
дат свој х пголуката и уновчнги у злато, ако би 
хтели да ншире свој дуг Америци. 

Америка nfclie да прима отплате у робп, јер да 
би се увозом стране робе још више умножнла неза- 
по^лепост радника, која влада у Америцн. 

Дакле светска привреда налази се у зачараном 
крузу, лавиринту, из кога се ne може да изађе. 

Сер Валтер Лејтон, директор лондонског ,Еко- 
номиста" овако завршава свој чланак „Да ли треба 
данас плаћати Америци дугове?": Проблем напо- 
слетку стоји овако: Или не платити или систем но- 
вца, који je толико зла створчо још јаче минирати" 

Из свега овог види се, да je злато камен спо- 
тицања у привреди у onhe у светској привреди, na 
све то упуНује иа међународпо уређење. 
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Познати наш земљзк, велики предузимач и ин. 
дустријалац у Републици Чиле r. Фран Петриповић 
тога je мишљења да би можда најефпкаспије сред" 
ство за ублажава1Бе привредне кризе у свету било 
то, да се све државе споразумеју, na да сразмерно 
noi!etiajy нончани отицај, јер да би се на тај начин 
подигла делатност у свем свету, га и у поједнним 
државама и тако   умап.ила  зиатно и незапосленост. 

Kao први корак за решење овог nHraiba био 
би предлог г. Едгаре Мило, познатог професора на. 
ционалне економије у Жекеви, који се састојн у глав- 
ном у том, да би се на темељу међупародне кон- 
венције обављале исплате за купљену робу, давао 
кредит и обављање сне ме1јународне привредне тран- 
сакције без употребе злата и девиза, помоћу спе* 
цијалних крагкорочних бонова. У ту сирху имао би 
се осиопатн један компенззциони завод, евевтуално 
код Банке за међуиародна плаћања у Базелу. 

Taj завод издавао би бонове за поједине др- 
жаве и народе na онолике износе који одголарају 
пеличини уплате у националној валути код тог ком- 
пензациовог завода. 

Сваки народ и држапа има за своју унутрашњу 
тргочину н промет свој национални повац, валугу, 
na je прнродно и потребпо да и интернацнонална 
тргсшина п промет, јер je сад читава кугла земаљ, 
ска једна привредна област, има и мора икати и 
своју налуту, иитернационалиу валуту. 

Само na тај пачип, јер je то последица при- 
вредног папретка и развнтка почеће се ona при- 
иредна криза стишаватн, чачме кад интернациснални 
промет и трговина добије своју налуту н скрши се 
премоћ злата, н кад се спропеде рззоружаше, одпо- 
сно ограничење 11аоружа11,а) брилу ратпп дугови н 
репаргције, и ослсбоди Tproinna конгннгентирања 
девкзних ограннчења и многобројних и високих ца- 
рина. 

Тако ће се усмоставити поперење међу држа- 
вама и иародима и почети жив и сталан промет, a 
онда iie ожнвети и прпиреда и наступити благо- 
cTaii>e. 

Криза сељачке припреде није, дакле, само наш 
уауграшњи проблем, него je то у првом реду ин- 
терпационалпн, светски проблем, те се према томе 
ова општа привредна крнза мора у прпом реду рс- 
Шавати интернациоиално, у коју сврху, као што се 
пише, има да се сазове Свегска привр»една конфе- 
ренција. To не значн да и појеципе нациоиалне, при- 
вредпе јединице, народи и државе, стоје прекрште- 
них руку и чекају само на то решеље. 

Сваки иарод, na н наш има да упоредо решава 
своје привредне и друге педаће као што je напред 

улоге од свзког губитка, затим закон o картелима 
који he стати на пут њиховим монополистичким ген- 
денцнјама у подизању цена и одржава1ву високих 
цена без оправданог разлога. 

Да би требало копзеквентно спроводиги сталну 
систематску и разумну штедњу na свима подруч- 
јима јавног и привагног господарстаа, ne треба на- 
рочпто паглашавати, те према томе удесити стандард 
и приватпог и јавног живота. 

Надаље би било потребпо реорганпзовати ii 
уједноставити сву нашу државпу управу као и са- 
моуправу, a у вези с тим смањпвати број чиповпнка, 
што he повољпо угицати na државпн буџет n na 
његову равпотежу, a тиме he се смањити порески 
теретп. 

Укратко, требало бн створитн једап општИ 
држанпи политичко привредни и културпи плаНј 
према коме бн се коорднпарпо решанала сва пи- 
Taiba. 

И овом приликом пстичем, како би уз ту 
сврху пајбол.е послужио социјални савет нли веће 
чије сам оживотворење предлагао у свом говору, 
у дебати o привредном већу. 

Закоп o привредпом neiiy, који н опако пнје 
још приведеп у живот, могао би се веома лако с 
пеколико параграфа попуппти и остварити. Соцп- 
јалио-привредно веће na да обухвати читав nam, ne 
само прпиреднп, него n политнчки н културни жи- 
вот, који 6и својим савестпма и миШвСШИШ o сви- 
ма соцпјалнпм пптањнма yontie пастојао, да се чн- 
тав пародпн и државпп живот развије хармопичио 
и равномерпо. 

СадашП)а привредпа криза je уједно и крнза 
поичапа, управо песташпца повца у оптицају, na 
nehe бити сувише, ако се која реч каже и o повцу, 
јер je његопа фупкција у пародној прнвреди од 
огромне и управо пресудпе важностп, будућн да 
служи као опће средство за размепу екопомских 
добара, затим као onhe мсрило предности за сва 
екопомска добра у промету и коначно као onhe 
средстоо ■пла1!еннх свих обавеза и дугова^а, било 
јатшправппх било прпватпоправпих. 

Из хисторије na постапку и развијању повца 
зиамо, да су у прво време нацноналпа господрства, 
економије, пмале онолико повца, колико je који 
парод или држаза имао повчапог капптала т, ј. 
опог метала из кога се обично ковао новац, a то 
je злато плн сребро. 

До тога се долазило на тај пзчпн, да су се у 
пносграпство изважали дома11и продукти и роба и 
тамо продају за злато или сребро, нз кога се 
онда у земљп ковао новац. 

наведено. Уколпко се више извозило домаће робе у ино- 
За cpeljeii>e привредвих односа имао би се што страпсгво и тамо  продавало,   у толико се добивало 

пре донетн закон o бавкамз, који he, порсд остјлог, више злата или   сребра и онда je према   томе и  у 
у првом реду   осигурати   улагаче,   односно шихове самој земљи било више повца. 



230 XL Редовни сасганак — 15 марта 1933 г. 

У та прва ^времена, нзвозна трговина игра ес- 

ома важну улогу у трговачком билансу и у вре- 
дности новца и љегова курса. 

Што видимо у тој процедури? 
. Виднмо то, да се национални капнтал, разно- 

врсни продукти н роба, претворе најпре у интер- 
национални капитал, у овом случају злато или 
сребро, a онда тзј интернационални каантал, злато 
или сребро претварамо опет у нацпоналнн капитал 
у новац. 

Према томе сваки народ и држана може имати 
доста сиога новца, јер има довољно нацнопалног, 
реалног капнтала, да из ibera издвоји, нзлучи оно- 
лико, колико треба за свој национални новац. 

Националнп економи тврдили су из почетка, да 
у свакој држанн мора бити толико иовца, колнко 
износи вредност свих економских добара у 
вемљи. 

После je та теорија мењана у толико, да тре- 
ба толико новца, колико му одговара вредност еко- 
номских добара, која се налазе у промету, затим 
још толико, колико je потреоно за производљу еко- 
номских добара н за набавке жнвежних иамир- 
ница. 

Дакако, у државама са развијсинм новчарсвом 
и кредитннм установама може се количнна новца 
у толико смањити, у колико се поједпне тражбине 
и продавања могу намирити снижељем, пребојем, 
клиринговањем, без уиотребе готовог ионца, у ко- 
лико се поједнне суме новца могу брзо употребнти 
за HBMHpeibe Belier броја економских потреба. 

Укратко речено, количина новца мора се рав- 
нати према свакдашњим потребама народног геспо- 
дарства, припреде, a не према колнчипи злата, овог 
интернационалиог капитала, који дзкако у нтериа ■ 
цноналним одиосима за сад има н морз имати своју 
пуноважност и 3iia4eiiie, али ne мора у кггој мери 
и у националном  погледу. 

Знамо даље, да се у свакој држави ст-ноениш- 

тво годишње множи и да за тај вишак сгановништва 
треба нових средстава, иооих економских до- 
бара. 

Наше стаиовништво множи се годншп.е са 
200.000 душа, чему још дслазе опи иаши иселзеницн 
у Америци, којн се враћају Kjiin i6or безпослице 
у Америци. За послсдњих 10 година прирасг na- 
mer народа износи два милијуиа душа. Јасно je, да 
се према томе мора повећати и оптицај новца, нов- 
чаница. 

Међутим, изгледа, да се оптицај новчаница није 
у том размеру повећао, иего je чак и можда спго 
испод нормале и то због тога, што паши исе.тве- 
ници не зарађују ништа више у Амсрици и не шаљу 
кући, што су отпале репарације, a морају се пла- 
ћати камате за дугове у иностранству, наступило je 
безглаво дизаше улога из новчаних завода н тезау- 

рирање новца, улагање  новца у иностранство и бе 
жаље туђих кагштала из земље. 

Последица свега тога je то, да појединцу 
остане знатно мчња свота за пуко живљење и за 
господарство. 

O свему томе треба, дакле, водити рачуна и 
сви они који имају неког утицаја на питање наше 
валуте и оптицај новчаннца, морају бити не само 
добрн финаисијери и новчари, него и добри социо- 
лози, na у том случају нма наде, да he се ова пи- 
таи>а правилно решити. 

Најновији Пакт Мале Антанте као једииствене 
међународне оргаиизације има ne само своје велико 
политичко значење, него и велико привредно зна- 
чење, јер iie и у овој прииредној кризи моћи као 
једипистнена органнзација иступати са већим ауто- 
ритетом и успехом у тим питањима према осталим 
држанама. 

Осећао се до сад иедостатак рада Мннистарстна 
спољних послова у привредним питап^има. 

Зато се н дешавало, да смо у политичком no- 
гледу бнлн с некнм државама у 11ријател,ству, a 
било слабо или иикако иезанп привредно, трго- 
вачки и обратно, са другпм државама ималн смо 
знатие трговачке везе, a политнчко иисмо баш ста- 
стајалн у 11ајбол>им односнма. 

Још мал>е се ocehao утицај Миинстарства 
спољних послова на Г10вол>ан курс наше нацио- 
налне валуте. 

Позната je чип.еница да рђав курс једне ва- 
луте може бити последицом разних узрока: пасив- 
ног трговинског биланса, pijane финансијско-валутне 
политнке у земљн, р1)авих политичкпх и социјалних 
прнлнка и рђавих спол>них политичких прилика no- 
једине земље. 

У трговинским уговорима уређујемо ми са 
страним државама многа и разиоврсиа питаља, a 
питање курса валуте, који нгра управо одлучну 
улогу у трговини са страним државама, пуштамо 
иостранце. 

Зар ие би бнло практичио и опортуио курс 
иаше валуте барем на годину дана утврднтн трго- 
винским уговорима са страним државама с којима 
тргујемо, што би повољно утицало иа трговииу и 
трговци би онда били сигурни за то време, да се 
неће курс мењати н да nehe зависити од свака- 
дашље спекулације на берзама и чиме би били 
оснгурапи од сваке експлоатације. 

Морамо одати пупо признап.е н захвалносг и 
r. Мипистру спољних послова и целој Краљенској 
владн, што je дошло до iiajnomijcr Пакта Мале 
Антанте, која je на тај начин постала сад, не само 
моћан фактор у међународној политицн, пего и у 
међународној   привредп. 

И сад наша нотна банка, Народиа банка, треба 
да покаже ч своју спрему   н своју   привредно-нов- 
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чарску политнку и да зна наћн време и меру, ко- 
лике треба да пусти новца у оптицај. 

Држимо, да je и садашња повчарска полнтика 
Народне банке доста крива привредној и новчаној 
кризи, поред осталих узрока, a можда и са.м За- 
кон o Иародној бапци и новцу. 

Према Закону o новцу наша je валута златиа, 
a у ствари je нека   смеса:   металистичко-кредитпа. 

Према том Закону новац je пуноважан, здрав, 
ако je покривен у V«i односио Зб0/.. новчаиичинм 
капиталом,златом и у % односпо 65% банковннм 
покрићем т. ј. реалпим капиталом: добрим менн- 
цама, залозима, варантима итд. 

Према тој релацнји Народпе банке на свакнх 
1 милијун у злату сме нзаати само 3 мнлијуна 
новчаиица. Ако би нзлала н једну само баикноту 
више, то би била већ игфлацнја, опадање иред- 
ностн новца. 

Можете нотној банци доиетн и 100 милнјуиа 
вредног хнттекарног залога, na да Ваи изда cav.o 
1 милијуи новчаннц1 преко напреа изведепе ра> 
мере и нећете ra добити, јер да би то била ин- 
флација. 

Практички речеио: више вреди 1 милијун у 
злагу него 100 милијуиа реалног националпог ка- 
питала и најсигурннјег залога, a међугим смо папред 
видели o постанку сваког нациоиалног новца, да 
je баш нацноналии, реални капигал, био и ocraje 
основица сваког новца. 

Зар се не бн могло златно покриће динара 
према томе синзити од 35% нз 25% и тиме постнћи 
веНи еластицнтет у тдавању новчаница?! 

И ова непрактичиост и велогичпост сдиоса ис- 
међу злата и нациопапних, реалних капитала једна 
je од узрока и новчапе, a и привЈедие кризе, и 
што многе државе н народи nare од тога господ- 
стеа злата и љеговнх држалаца. 

Када се Енглеска нашла у оковима опаке тео- 
рије, папусгила je златно важе11)е и фунта je на- 
послетку однела побдеу, ослоиивши се само na 
банковио покрнће т. ј. на свој иацноиални, реални 
капитал. 

Kao Енглеска још 30 држава напусгиле су 
златно важење од 1930 годнне no даиас. 

TetUKoha je ипак у TčM, шго je злаго за сад 
интернационално мернло вредпос^ и ивтернацно- 
нално средство пла^ања, па отуд толнки и љегов 
утицај na националпе валуге, на ново створене при' 
лике траже н нове путезе и начнне за решепе 
привредних пнгаша у onhe na и валутарног nnraiiia. 

Због тога би било од преке иотребе да се 
шго npe реши налутно пнтање остваре1вем мопе- 
тарне уиије, o којој се пише и расправља, барем 
басад смо за европске државе, што би веома по- 
еољно утнцало и на ублажење   привредне   кризе и 

у свету уопће и у појединим   државама, o   чему je 
већ било говора напред. 

Један између узрока за привредну кризу јест и 
крнза поверења у појединим државама измејју са- 
мог народа, дакле, националпа криза noBepeiiia, a 
опда између поједпних држава и парода, дакле, ип- 
терпааионалиа криза поверења. 

Остварање оваке монетарпе уннје значило би 
оживљавање општег поверења међу европским држа- 
нама и пародима, a тнме и оживл.авап^е промета и 
трговипе и ублажеп.е привредпе кризе. 

A сада пешто o иифлацнји 1 
Где почшве, a где свршава инфлација, тешко 

je рећи и одреднти. 
To можда више зависи од психолошких уз- 

рока него од привредннх узрока и изционално- 
економских тсорија. Од малога човека зависи да ли 
има илн пема поверења према једном привредном и 
валутном систему. 

Има у човечјој души пеких несвссннх поти- 
цаја, који се ипак na крају крајева даду свести na 
једпу нев^дљииу логичну осповицу, подлогу, која 
одлучује o најкомпликоватјим проблемима теорије 
o новцу. 

Неоспорна je чињепица, да се с внше капи- 
тала одпосно ковца, коже више да припреди и за- 
ради и према томе онда расте и поверење у новац. 

У читавом свету, na и код нас, имамо такову 
сигуацију, да трпимо од двоструке трагике: Имамо 
људи без посла и нопаа бгз посла. 

Према томе je веома тежак проблем за сваку 
потну банку, na и за нашу Народпу бавку, да уста- 
нови и одреди, до које грапице може iihn у изда- 
Baiby повчаннца, na да то публицн, широким слоје- 
вима народним, не изгледа као ипфлација. 

Изгледа, да се за решење овог проблема тра- 
жи више психолошког него привредпог, пациопално- 
економског знања и рутнне, као што je напред 
речено. 

Курс једне валуте пема чисто свог теоријског 
атрнбута пего je више трговачка појава; зависи ua^ 
име од TproBviHCKor биланса. 

Док су бапкноте у оптпцају у земљи покрн- 
вепе зтатом према закопској релацији, не треба 
због стања курса, сумњатн у њнхову вредност. 

Имаоци банкпота у земл>и морају у том слу- 
чају и«ати пуно поверење у нацнопалпи новац,'ако 
xolie да то нсто чнпи и ипостранство. 

Т;с'ало би допети закопске санкције за све 
one, који новац улажу у нпостранство или било na 
који начин доводе у сумњу питање паше нацио^ 
иалне валуте. 

Свн onu, који новац улажу у ипостравствО) 
помажу тиме то инострапстпо, a na штету саога 
народа у коме су стекли те капнтале, те би 
на којн   начин требало   те   улагаче   прнморатн   д» 
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своје капитале унесу у земљу и да н порез плате 
на улоге, кад би их уложили у домаће новчане за- 
воде. Од овакног посгупка тих несавесних и не- 
патриотских улагача у стране заводе трпн народна 
привреда и државин фискус, јер су na тај начин 
избегли onopesoBaibe. 

Изгледа, међутим, као тачно, да je наша На- 
родна банка у згодном моменту својим резерпама 
прискочила у noMoh нашнм новчаним заводима и 
пршзреди, да би се маље осећала код нас ова при- 
вредна криза yonlie и напосе новчана крнза и криза 
самог поверења код публике и у том лежи кривња 
наше Народне банке, o којој je напред споменуто. 

Ha курс и квалитет новца утичу и политичке 
прилике. Наше политичке прилике, као и свагде 
другде, нису ружичасте, a к томе долази недозво- 
љена кампаља и агитација спол^а и изнутра, које 
приказују неспгурносг политичког положаја и ре- 
жима у земљи, na бн требало барем недозвољеној 
унутрашљој политичко-валутпој агитацнји стити иа 
пут, и гласовима, како je држава пред распадом, 
како према томе новац не вреди, како he држава 
да узимл.е новац из б:нака, да се спаси и слпчно. 
Капитал, новац воли сталне и сређене политичке и 
социјалне прилике, na чнм су се ето у Швајцарској, 
том интернационалном уточишту новца, појавили 
последши познатн пемири и домаћи и страни ула- 
гачи почели су вадити своје улоге из тамошњих 
банака. Што вреди да je курс динара чврсг и по- 
вољан, кад у земљи нема доста новца у оптицају и 
ништа се не ради на привреди и према томе ништа 
не привређује. 

Важиије je, дакле, за иародпу привреду да у 
земљи има у оптицају толико новца колико je no- 
требно за пародну прпиреду,него ли пеки сталан и 
повољан курс дипара у инострапству. 

Жип и сталап промет екопомских добара у 
земљи и продукција нових економских добара сва- 
како he накпадитн н паралисатн евентуалпу разлнку 
na курсу дипара у ипостранству, јер he се тако 
много више зарадитн, na iie се тим вишком лако по- 
крити ona разлнка на курсу и још he и прете1ш од 
те зараде. Можда he ко рећи пзапитати: „кад ова- 
ко имамо и слаб курс и мзло новца, na то je онда 
двоструко зло, и да ли самјаза ппфлацпју?" Ja бих 
na то одгонорио одлучпо: не, него зато да према 
разпоженоме паша пародпа привреда буде дотирапа 
са толико повца, колпко je пеопходпо потребпз за 
нормално функционисање промега екопомским до- 
брнма и за продукцију пових екопомскнх добара. 

Beh сам напред рекао да je у сталном и пове- 
ћаном промету просперитет, a кац пема довољно 
новца у оптицају, слабо се или ништа не радн и 
према томе и ништа не зарађује и све стоји као у- 
клето. Курс динара пије завчсан толико од златног 
покрића колнко од трговинског биланса, од извозне 

трговине, дакле од извезепих у инострансгво реал- 
ннх капитала националпих, јер je курс npe стабили- 
зације био повољниЈи nero ли сада. Има око нас др- 
жава са 20о|0 и са још мање златне подлоге за свој 
новац, na ппзк љихов новац ужива потпуно пове- 
реље на међународном тржишту. 

Догађало се да je папирни новац једне државе 
пмао већи курс него ли златни, као што je то био 
случај у своје преме са америчким доларом. Новац 
je средство прпвреде, a не обратпо. 4yi3ajyhH na o- 
вакав начин курс динара, ми ynponaiuhyjeMO прн- 
вреду. 

Новац je пека врста дознаке na економска до- 
бра, на реалне пационалпе капитале. Напред смо 
истакпули и видели да су национални реални капи- 
тали основица повца, a како се код нас спроноди 
валутна полптпка, новац xolie да буде старпји од 
прннреде и од нациопалних реалних капитала. Дру- 
гим речнма: jaje xohe да буде старије од коке нли 
дете од оца. 

Док je дакле нациопални реалпи капитал ро- 
дно и непрестапо рађа повац, дотле се оваквом ва- 
лутпом политпком xohe дв утпрди да je новац и 
iberOB курс важпнји од прнвреде и реалног пацио- 
налпог капитала. Нека живи дипар ма страдала прн 
том и пародна привреда! 

Поставл.а се дакле na крају крајева питање: 
да ли nama принреда нма редоино n песметапо функ- 
циопнсање или да курс наше пационалпе валуте буде 
na становитој, повол.пој висипи или у инострапсгву. 
Moje je скромпо мишљеше да je ono прво, пр^ма 
спему опоме што сам до сада рекао важније и да 
пашп мероданни фактори према томе треба да уде- 
шавају своју привредно-фпнансијску и валутну no- 
лнтику, јер je сврха сваке пациоиалне валуте првен- 
стиено унутрашп>и промет. 

Толико, укратко o поицу и његовој функцији 
у пародпој принреди, обзиром na садашП)у привредцу 
и повчану кризу. 

Осповпо пачело сваке држанпе привредне no- 
литике треба да буде то, да држава i^aha своје ду. 
гове у земљи и na страпи редовито н на време, али 
са друге страпе задатак је"државе да бдије пад тим, 
како би и све прпватно привредпе корпорацпје и при- 
ватпн капиталистн на исти пачип удовољавалп сво- 
јим платежним обавезама. 

Неопходпо je дал,е потребна стална и узајамш! 
сарад11.а између државне финансијске политике, с 
једне črpane и банкарске политике с друге стране, 
што би свакако повољно угицало нзмеђу осга^ог, 
на бопптет наше нацноналпе иалуте уопште и на 
њеп курс, a исго тако и na наш пационални и др. 
жавни кр?дит у инострапстзу. Нека мн буде допу- 
штено pehn нешто и o језику нашнх закона. Свп 
културни пароди и њнхови парламептн веома пазе 
на 4Hcrohy језика и добар стил   својих   закона, јер 
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то одгопара у осталом достојанству и угл?ду самог 
Парламента, na дакако и ми треба нсго тако да ра- 
димо (Одобрапап.е). Познато je да je језик и стил 
наших закона рђав na бн требало сваки барем веИи 
законски предлог, пре него што дође пред Народиу 
скупштину датн стручној фнлолошкој комиаги, да 
поправи језик и евентуално стилистички дотера, јер 
се рђаво писаним законнма квари пародии језик и 
уносе у народ pljat'o кованице, као што je и реч 
земл.орадник o којој сам напред споменуо. To би 
исто тако бнло када бисмо рекли „ливадокосац", 
„књигопнсац" или коју другу језичну нгказу. Го- 
сподо народии посланици, као и други пародн, и ми 
живимо у тешким и 036нЛјНИМ политичким и соци- 

јалвим приликама, na je премз томе велика и гешка 
одговорност п паше Крал^евске владе н нашег На- 
родног претсг.-шништва пред исгоријом и народом за 
судбину и болЈИтак народа и државе. C тога je и 
извођење свих напред помеиутих мера и предлога 
не само преко потребно него и веома хитно. 

Иадају11и се, међутим, да he г. Министор фи- 
нанснја a и иела Краљевска влада, повести најоз- 
биљиијег рачупа o свнма напред поменутим мерама 
и предлознма и да ће их no могућпости почети си- 
стематски и изводнти у интересу државе и иарода, 
изјављујем, да iiy гласати за предложени буџет, 
како у пачелу, тако и у појединостима. (Жнвео). 

ПоШреШсецшк Др. Коста Поповић: Имареч 
г. иародни посланнк Гавро Санто. 

Др, Гавро Санто: Господо послаиици, буџетскз 
расправа у овом Дому je један од најнажнијих моме- 
ната рада овога теаа и нзјпогоднија je прилика за 
оцену и критику цгл купне владине политике и ja 
не могу да пропустим овај моменат. a да не изпе- 
сем неколико важних погледа и папомена ва изве- 
сне проблеме наше држ^нне политике. 

Господо, свима je познато колнко су у целоме 
свету тешке, мучне и звачајне прнлике. Целокупно 
човечанство и цивилизацаја пролазе кроз један ка- 
рактернстичан период светске историје. Природно, 
ни наша земл,а није могла да избегне исте и да, 
као острво у мору, изостане из општнх невоља це- 
лога света. Обзиром на ono, наша дужносг при ре- 
шавању буџета тиме je звачајнија и судбопоснија и 
ми морамо расправл>ати и нарочнто подешавати наш 
рад с обзиром на економске, привредне и социјалне 
околности и са једног изузетног гледишта водећи 
рачуна o свакој ствари и o свакој могућности бо- 
љитка. 

Компликоиане, можда и тешко савладиве те- 
шкоће, притискује cne народе, и ове у Европи и оне 
у Америци народе, чији je материјални коефиције- 
нат на много већој висини, чија je култура и циви- 
лизација старија. Апали историје света ne памте о- 
ваку дугу и тешку општу кризу и општи пореме- 
haj, нису се задржали на  једној   покрајини  или  на 

једној вјјсти радиности, на једној нацији или једном 
земаљском крају, већ, као општа епидемија обухва- 
тили су цео коптинеиат, цео свег и све организме 
друштва дубоко н широко остављајући свој фа- 
тални траг. 

Јер, господо, данас има у свету преко 20 ми- 
лиона — бар за толико се зна — незапослених и 
гладних, данас се у свету воде три права рата из- 
међу чланова Друштвз народа, до данас je преко 
30 држапа напустило златно важење, данас и Ен- 
глеска велика и моћна, грца и cieibe под геретом 
фннавсиских тегоба, данас je и Амгрика, тај финан- 
сијер Европе и целога света, у сгаљу мораториума, 
ona Америка, која je била израз традициопалног фи- 
навспсјког престижа. 

И све ове reujKolie света, све се јаче генера- 
лизуј/. Трговина н продукција су овим дезоргани- 
зовапи. Политички и чеоправдапн ексцеси и препади 
у појединим државама сведоче у цубоком трагу по- 
треса који владају у међународпим и унутрашп.им 
приликама поједипих држава и јасно из оснопе, по- 
казују дз ова криза нма заиста дубок и зпачајан 
психолошки карактер. 

И jacno je онда, господо пославици, да на 
вама свима, a нарочито на Краљевској влади, леже 
крупии задатци и врло озбиљне дужности. Она мо- 
ра бити свесна тешкоћа али и г.това, да сваког 
момента реагира, ублажује, поправља, помаже свнм 
средстЈима која joj стоје на расположењу и да по- 
дешава сва своја деловања према догађзјиља и о- 
колностнма 

Ми морамо призиати и добру волЈу и напоре, 
активност КраЛ)евској влади, која je својим законо- 
давним и административиим радом насгојала да у- 
блажи невоље и ублажл оштрицу кризе, која се no- 
чела дубоко зариваги у паш економски оргапизам. 
Јер, господо, MI спадамо у земље које су међу по- 
следњим пагођене кризом. 

Али у колико су невоље веће, у толико и 
напори морају бити јачи, сковцентрисанији, удруже- 
нији. У толико мере морају бити ефикасније и све- 
сиије и, обезбеђујућп сваком грађанину економски 
културни и привредпи развој, сваки наш човек у и- 
стини мора да осети и призпа да je ово стварно 
његова држава, да je on део једне свесне, неразде- 
љиве државне целипе '.i да му je света дужност да 
све своје снаге употреби na очувап.е вашег држа- 
нног јединства. 

Ми смо, господо, млада држава, ми смо у бли- 
ској прошлости формнрани и ове невоље, које су 
дошле са страпе и пама имају ту добру сграну, да 
су показале колико je велика и јака витална снага 
пашег грађапина, да још више очеличе народну 
душу за борбу, да још снажпије и интимније, сви 
скупа, прионемо један уз другога и покажемо да 
никакве  буре  ни  момеитални    потреси  и   ексцеси 
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нису у стању да уздрмају и пољуљају гранитну ве- 
личанствену зграду наше државе, којој на челу стоји 
Узвишена историјска и легендерна личност нашег 
Краља, личиост која je само собом симбол и прет- 
CKasaibe бољих дана и наше државе и шених cra- 
новника. 

Поред ових општих задатака и посматрања, по- 
стоје извесна питања која заслужују и треба да 
буду предмет озбиљне пажње и оцене која се већ 
сада, пре почетка буџетске расправе, морају иста11и 
и привући генералну пажшу на иста. 

Господо, оио што интересује све.а нарочито 
сеперне крајеве наше земље, јер су фискалиа опте- 
peheiba, која нису у складу са вредношћу аграрнпх 
производа. Земља данас не доноси толико, нити je 
цена производима таква, да би могла бити оптере- 
ћена онаквом и оноликом скалом пореског оптере- 
heiba, на првом месту земљзрином. Коефнцнјенат 
oniepeheiba мора се сма11>ити, порез учиннти лакшим 
и сношљивијим и ово питање треба сматрати као 
политнчко и економско питање свих паших пољо- 
привредника, a нарочито оних из пређашње Војво- 
дине, где се катастарски принос множи са 34, што 
претставља једку неправду. Уз то доходарнна — 
иако je веИ закоиом њен статут и облик ревидиран — 
још увек претсгавља тежак терет, јер no законским 
одредбама још није поступл.ено. O елементарним 
штетама мало се води рачуна и већином последице 
елементарних штета нису добиле свој лнк и израз 
у отпису иако je то закопом предвиђено. 

Беспослица je, господо, лош друг н саветник. 
Дати рада — значи дати хлеба. Овим буџетом no- 
требно je предвидети јавне радове. Онп умањују 
беспослпцу и уједио обезбе1јују извршење кориспнх 
неопходних објеката. Потребни су добри путеви 
који служе економском и културвом развитку на- 
рода, јер су неопходно средство за бољу размену 
добара и услов за развој. Са пролећем предстоји о- 
пасност поплава и Краљевска влада, колико сам оба- 
вештен, већ je предузела мере да се ne понове ка- 
тастрофални догађајн кз године 1926., када je 150 
хиљада катастарских јутара земље наше житнице 
Бачке опустошено водом. Израда и попраеак од- 
бранбеннх пасипа je немиповна a ne локалпа потре- 
ба, али, тиме се, господо, ствара и могућносг за 
рад беспосленим, тиме се даје кора хлеба гладшша, 
штедећи њчхов понос и ne делећи милостпњу. Мо- 
лим, да се прн овоме ne заборавп један принцип: 
За јавне радове Јпотребити у првом реду месну, 
локалну сиротип.у и пезапослепе. A с обзиром na 
то да he се ови радовн нзводнти дуж Дунава и 
и Тисе, ja смем да тврдим, да he и квалитет рада 
бити успешан, јер људи из Бачке већ су радпли 
ове рздове у својој борби са Дунавом и Тисом, a 
познато je и колико je цељен и признаг стручан и 
савестац рад кубаша из тих крајева, 

Господо, аграрпом реформом je решепа дели- 
мпчпо једна велика соцпјална пеправда и земљо- 
радпику je дата земља. Али, господо, сви грађаии 
дужпи су да своје дун<ностн подједнЕко врше, na 
их и у правнма треба и^једначити. Благода'11 arpap- 
не реформе још ne ужива земљорадпнчка спрогип.а 
мађарске пародности. Има међутим могу1п1ости да 
се ово морално и грНјанско npano спроведе и na 
љих, na ма то било n издавашем one земље, која je 
под аграрпим ударом, a na којој се nelie вршпги 
колонпзација. Ja призаајем и са задовол^ством из 
јављујем, да je Г. ДеметровиЈј, Мипистар пољопрн 
вреде прихватио предлоге да се земл.орадничкој си- 
poTriibn мађтрске народности no могућности изда no 
једно односно пола југрз зсмље рнима, који je ne- 
мају, a у гфвом реду оптерећепи су порздицом. И 
та мала помоћ била би корисна и уз моју ззхва.'- 
носг, ja молим Г. Министра, да прпведе у дело чим 
npe ову своју заисга државотворну n хумаиу 
одлуку. 

Птање инвалида заслужују најпуиију пажп^у 
овога Дома и Краљевске владе. За-<опсккм npcnn- 
сима призтто je f раво тим песретним људима и 
још несретвијим њиховим породицама на одуже11>е 
пашег општег дуга према њимч, али, формалности 
и адмипистр?ција као да нису у складу са интен- 
цпјама Закона. У сво;е в.еме ja hy детаљно ка- 
зати поједине моменте овог мучпог и капиталног 
пктгња које се још не спроводи са оном експеди- 
тавцошћу и либералвошћу коју му прпдаје и доса- 
дашњи Закон, a и пројекат који се саданалаза пред 
Народном скупштипом. 

И питање пензионисапнх жељезпичара ззслу- 
жује најпупију пажњу. У доба када се ваљаносг 
чиновника оцењивала љеговом припадпошћу onoj 
или овој странци, многи су чиновпици ове струке 
пензиопнсапи сгмо зато што су користили cmje 
грађанско право дз гласају. To je највећма пого- 
дкло жељезничаре мађарске пациопалпе Maibnne, a 
тиме je учнњена пепрзвда чнповпиштву и шгета др- 
жави, јер je na терет пензија дошао велики број 
способпих службеннка који су били продуктивни и 
употребљиви, na због полнтичких npe шестојавуар- 
ских прплика, напраиљени паразитимз. Г. Радивоје- 
BHII, Мипистар саобраћаја, предузео je већ мере у 
ово] ствари na чему захваљујем, али истовремено 
молим Г. Минисгра финансија, — a увереп сам у 
добру вољу, да he у границама могућносги учинитп 
да ову ствзр што npe праведно изволи решити. 

Радујем се што ми се пружа прнлика да се у 
име југословепских Maijapa захва"им Краљевској 
влади,а парочито г. Мианстру Др. Станксвићу, што 
je створио могућност да југословепски држављанн 
мађарске народпости могу се у будуће спремати за 
учитеље у своме власгитом одељењу са наставом на 
свом  матерњем  језику.  Господо, ово je најосетљи- 
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зије место у питању мађарске нацисналне маљнпе, 
јер je постојала бо;азан да у недостатку мађа- 
рсхе учнтељске школе наши дожавлЈани мађари 
неће моћи да сачувају свој MarepibH је:шк. Ви, го- 
сподо народни посланнцн, и цео југословенски 
нароД, којн се кро:! векове јуначки борио, ви 
■mare, шта значи ова повластица КЈју смо ми 
Мађари добилн и можете разумети, коликоје наше 
признање за ово {Одобрапањс). Осниваием овнх 
школа У виду паралелвих одељеп.а, чије je седиште 
у Београау, Краљевска влада јгсно je показала да 
у свим својнм грађаиима ниди равноправне члаиове 
наше државе, н господт, члаиови мађарске пацис- 
иалне MSii)HHe умеће да се за ово конструктивиим, 
поштеним и лојзлним радом одуже. 

Г. Министар ми je такођер саопштио, да he у 
свим оним мађ^рскнм школама, које нису имале по- 
став^еие учителЈе, a за Koje су плате унете у бу- 
џет, ускоро отпочети рад. Овом би хтео да додам 
само то, да бн било пожелЈНО, да учитељи мађар- 
ских оделења треба да владају потиуно мађарским 
језиком и да се при томе узме у разматрање и слу- 
чај премештених учителЈа који знају мађарски језик. 

У прЈшлосги учи1ћено je доста неправде из 
политичких разлога тиме, што je певзпонисапо мно- 
ro мађарских учигељз, који су још способнн за рад 
a иначе одговарају свима условима. Ти су учитељи 
и данас погребни, пошто већ сада нема довољан 
број учнтеља мађарске народности. Њих би требало 
вратити у службу, у толнко upe, јер би се тако 
смаи>ио број пенсионера, који су само терет за др- 
жавну касу, без икакве користи no зајединцу, a 
уједно би се тиме помог/.о н тнм старим службени- 
цима, који од своје ntnciije једва могу да живота- 
ре. Познато ми je и мишљење Г. Министра no ово- 
ме пига11>у и ja га само молим да ово што npe 
спроведе у дело. Шта више, може се установиги, 
да су ти отпуштени и пензионисапи учител.и отпу- 
штеии из чисго партијскнх и партизанских разлога 
npe новога доба започетог 6 јануаром. 

И виноградарство н племепито семе и сгручна 
обука ратара у привредпим стручвим школама којих 
мало има и сви осталн услоаи за екопомскн npo- 
сперитет достојни су спомена и пажње овога Дома 
и у току дебате, ja iiy из(1етп све ове моменте и 
молитн за вашу објектнвну реч. 

Господо, не могу да завршим, a да не скренем 
па>1<н.у на општински закон којим je унифицирана 
организација општина у нашој Крал.евиии. Поздрав- 
љзјући овај свршепн факат, ja морам да скренем 
нашу пзжњу само на једну веома значајну ствар 
којом he се процес сређивања и уиифицирања само 
олакшати и потенциратн, a уједно и омогу11ити да 
становништво општина у заједницн са претставни- 
unfca општинских власти заједнички сарађује. 

Наиме, општински закон je предвидео да прет- 
седник и одбориици мзрају знати државни језик, да 
читају и пишу. Ми сви настојимо и сматрамо no- 
требпим, да мањипе науче државпн језик1колико'из 
пажп.е према држави, у којој живе, толико више 
што им je то баш и потребно. И ja верујем, да и 
сам закоиодавац није горњу одред^у замишљао бу- 
квалио и претпостављао њено извршење одмах при 
ступању на спагу овога закона. Али д* би се из- 
бегле исвесне тешкоће, које би могле наступити при 
примени ззкона у живот, тешкоће којима би се не- 
гирало грађанско пргво свих наших гргђана из на- 
ционалних мањинг, ja малим, да се прн апликацији 
овога закоиа, води рачуна у тотико, што he прет- 
седник и одборници у општинама, где су у BehHBii 
становвици из појединих нациоиалних ман.ина моратн 
знати језик и тих мап.нна. 

И са задовољством могу рећи, да сам са над- 
лежног места обавештен да he се та одредба тума- 
чити тако, што he се од изабравика захтенати само 
елементарно знање језика толико, колико je најве- 
опходније за отправљање пословз, те молим да се o 
овоме води рачуна при увођењу овога закона у 
живот. 

И господо, не могу, a да овде јавно и сеечани 
не изјавим, да јутословенски Мађари, исто тако као 
и ви, Kio сви ми који престављамо целокупни југо- 
словенски парод, желе једну јаку и консолидовану 
Југославнју са сређеним унутрашњим приликама у 
којој бн саи њени држављани као равноправни грг- 
ђавн могли уложити све силе за добро Крзл.а и 
ОтлЈбнне. Оваква држава бнће респектовапа и у 
ипостранству и оваква држава свесна своје снаге 
и MoiiH, моћи he да пружи пријатељску десиицу 
суседним државма у циљу екоаомске и политичке 
сарадњо како би у овомс делу 1£вропе поково за- 
владала атмосфера поперења која je потреба како 
за нормалну размеку добзра, гако и за организацију 
мира. Само искрена и пријатељска сарадња међу- 
иародна може да обезбеди трајнн мир и да осигура 
лепшу будујшосг за целу л.удску заједницу. Ma- 
1јари ове државе одаии су душсм и срцем своме 
Краљу и монархији, јер у нашем дичном Краљу 
внде правог пародног владара, a у монархијп облик 
владзвине који даје најјачу гаранцију за ред, мир, 
закрнитрст и благостаи,е. (Бурно одобравап^е и lio' 
клици: Живео Краљ!) 

Сваки покушај који нде зз распарчавањем др- 
жгве, југословенски.Мађари најоштрнје осуђују, јер 
с мо у једној јединстненој н cpeljenoj дрлови могу 
посшјати једнака права за све чланове државе и 
самз се тако може очекивати — na темељу потпуне 
равиоправпос.и — cpeha и напредак народа. 

Против сваког покушаја који би, руковођен 
себнчним или личпим побудама, хтео да цепа једин- 
ство државе, да  ремети мир међу грађанима и да 
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то искористи у личне, посебне и егоистичне сврхе, 
протнв таквих покушзја југословенски Мађари нај- 
одлучније протестују, 

Југословенски Ма1)ари, доследни себи са- 
мима и својој прошлости, пружају и данас као 
што су то и у прошлосги увек чиаили и као 
што he го и у будућности изразе и доказе 
своје апсолутне оаапости и лојалности према 
нашем узвншеном Суверену, Његовом Дому и др- 
жави. 

Изјавл3ујем да ћу гласати за буџег. (Одобра- 
вање и пљесак), 

Пошпретседник г. др. Коста Попови11: Има 
реч народни посланнк г. Др. Милорад KOCTHIS. 

Др. Милорад Костић: Господо, сматрам, да 
je буџетска дебата за то, да се претресу сва по 
литичка и финаисијска пита11>а, да се подвргне кри- 
тици рад Краљеиске влзде у садашњој и повуку 
нужни закључци за наредну буџетску годину. Иако 
je место и време, да се говори o целокупиом раду, 
ja hy се ограничити само на рад na унутрашњој 
консолидацији нашој и на прнвредно-финансијску 
политику нашу. 

Одмах у почетку изјављујем, да за сзн доса- 
дашши рад носи одговорност и Краљевнка влада и 
Народно претставништво, које je подржавало Кра- 
љевску владу, na да je према томе критика рада 
Краљевске владе истодобно критика рада и владине 
већине. Сви ми, који смо ушли у ову Народну 
скупшгину, примили смо стање створено 6 јануара 
1929 године и тај акт одобрили као умесаи и ну- 
жан у интересу народне и државне целине. Улазећи 
у Народну скупштнну свима нам je морао бити циљ, 
да се постепено вратнмо потпуној демократији, чу- 
вајући бескомпромисно основне идеје изражене у 
акту од 6 јануара 1929 годипе и у Уставу од 3 сеп- 
тембра 1931 године, a то je државно и народно 
јединство. 

Moje je мишљење, господо, да смо у озом 
погледу учинили врло мало и да гмо показли и су- 
више мало одлучвостн и сталности. Било je много 
врлудања и колебаља, тако, да смо понекад изгле- 
дали и сувише слаби, a други пут и сувише реак- 
ционарнн. Кочили смо развој демократнје и сло- 
боду онде, где то није требало, и где не би било 
штете no државно и народно јединство, a толери- 
рали смо и чиннли се невештн према ономе, што 
смо моралн најенергнчније  онемогућити. 

Ми смо криво схватили улогу штампе и сло- 
бодну критику нашега рада и у томе смо отишли 
тако далеко, да се у шгампи не могу доносити пи 
наши говори у овој Народној скупштини нако су 
они објективна {критика рада Краљевске владс и 
Народног претставвиштва. He могу, господо, да 
делим мишљеље, да тиме добро служимо идеји, за 
коју се боримо, него   напротив   мислнм, да joj само 

шкодимо. Ми тиме само стварамо утисак или да 
су ове идеје нездраве или да смо ми и сувише ма- 
лени и немоћни да их бранимо од противничких 
папада. 

Идеја народног и државног једипства није 
нова. Она je у нашем народу живела и npe нас и 
њени поборници били су наши највећи људи. Она 
je и данас јака у нашем народу, a носнлац joj je 
иаш највећи човек. Зпачи, да je до нас кривша 
што je не спроводимо доследно онако, како би се 
морала спроводити. Значи, да се или ми осећамо 
слаби, да се противсгавимо и сузбијемо разне na- 
паде на државно и народно јединство, или и ми 
писмо у тој идеји толико чврсти, да можемо бити 
н>?ни фанатични апосголи и борци. И у једном и 
у другсм случају ред би био да се уклонимо и 
препустимо наше место другима, који he неустра- 
шиво до крзјних конзекпенција и у потпуности 
провести идеју народног и државног јединства и неће 
имати никаквих обзира ни на верске ни племенсче ни 
бивше партијске моменте. Јер ако овако настапимо, 
ми ћемо изгубити драгоцено време и сав he нам 
успех бити што heMo компромитовати идеје, на те- 
мел.у којнх смо н дошли овамо. 

Ми имамо право да тражимо да се безобзирно 
гоне сви они, који су противници држазног и на- 
родног једннства, али je дужпост наша, да дозво- 
лимо, да свако може критиковати исправпост na- 
mera рада и осудити га, у колико je он на штету 
народа и државе. 

Данас cvio у таквом сгању, да je формално 
забривен и каж}Бив сваки рад против народчог и 
државног једипства, a стварно се тај и такав рзд то- 
релира, и то много више   него ли би се  толерирао 

6. јануара, 
Давас, господо, имате десетак разних пунк- 

тација, које иау за тим, дз се успоставе опет старе 
нјерске, племенске и регновалне партије и де се 
паша јединствена држава разбуца на неколико ау- 
тономних или федеративннх дјелова, у којима бн 
опет старе клике славиле своје оргије. 

И шта се догађа? Крал:>евска влада, коју сва ono- 
зиција назива реакциоиарном и диктаторском и про- 
тив које у ииостранству несуђени југословепскн 
Мусолини сипа дрвље и камење, та иста Краљев- 
ска влада тражи лековите баље и у љих у салон- 
ским колима одвози пункташе. Ако су Корошец и 
другови криви има да иду под суд без икаква об- 
знра. AKO они немају обзира према свом народу и 
држави својој, какав обзир нма прсма њима Кра- 
љевска нлада. Ако се води поступак и то строг no- 
ступак неког бедннка, који je, озлојеђен шго не може 
да прехранн себе и сноју породицу, отишао у крајност 
и заносио се комунистичким рајем, зашто да се не 
поведе још оштријн поступак против сите и обнје- 
сне господе, која због болесне амбиције и повређе' 
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ne сујете трују душу народну, и држави снојој при- 
премају расуло. Onaj бедник, који нема утицаја ии на 
кога иде na робију, a пресита и блазирана господа, 
која се сама проглашавају пођом народним, иду у 
бање. Где je ту доследиост, где једнакост пред за- 
коном? За човека je сиеједно хоће ли бити уда- 
вљен обичним или златним конопцем, na je и за др- 
жавпо и народно јединстио сасвим свеједно да ли га 
руше комунисти или сепаратисти. 

Постоји, господо, само двоје. Или je народно и 
државпо једипство нама погребно или није. Ако ни- 
је потрено пустимо нека иде снако куда xoiie, a 
ако je потребно опда га морамо чувати безкомпро- 
мисно и безобзирно. Сваки средњн пут знак je сла- 
бости и ne водп добру. 

Али je, госаодо, зз политику безкопромиспог и 
безобзирног спровођеп^ народпог и државног је- 
динства потребно, да смо у мрвом реду ми с тим 
питап.пма на чисто. И чланови Кргљевске плгде и 
сви ми народнн послапици, који г1одржа1:амо Кра- 
л>евску владу, морамо бити на чисто јесмо ли ми 
прави и прекаљепи Југссловепи или из нас још стрче 
разпи вјерскп, племенскн и партпјски л>}ли. Мимо- 
рамо зпати шта хоћемо, што смста и отежава 
брш cnpoiioljeibe једииства, ми морамо збацнти са 
себе све crapo партикуларнсгичко и фапатнчно се др- 
жати спровођењу повсга. Док то ne буде, дотле he 
све ићи у криво и пз копцу he сав паш рад испа- 
сти кућа од карага. 

Мч мсрамо бити потпуно пачисто у 4ev,y се 
сасгоји народпо јединстио и пуна равноправпост и 
то консеквепгпо провести до крајп.их граница ne об- 
знрући се ни лијево ни деспо. Рекох пуна равно- 
пранносг да ne би бнло никаква неспоразума. Пуна 
равпоправпост значи за све једнака права али и је- 
днаке дужпости. He може бити права без потпуног 
и савјесног вршења СВИХ дужносги, али свакп онај, 
који вол>ко и пожргвовано вршн cne дужпости npe- 
ма нгцији н држави, мора имати и сва права. Про 
ведимо ово пачело и безкомиромисио, na ћемо ри- 
јешити све сепаратпзме и имати утакмицу у нршењу 
дужвости мјесто дапашње утакмиц" у сабогирапЈу 
и рушењу. 

Али, ми, господо, и у овом погледу врлудамо 
и стајемо на пола пута. Остају у позадини исправни 
и честити Југословепи, a у прве се редоне утрла- 
вају они, који су далеко од југословенства. И ти 
су Л1уди у nainiiM редовима само догле, док их ми 
посимо на својим леђпма, и док нм њихов опстапак 
међу нама даје част и положаје, a чим им се то 
измакве, врате се у своје старо јато. 

Овакав рад стнара перасположење међу правим 
Југослопима н увереае, да се код нас ne стичу ча- 
сти и положаји преданим и пожртпо^-аннм радом sa 
добро парода н државе и савјесним испуњавањем 
свих грађапских дужности, nero заузимашем опозицио- 

ног става према држави и рушењем угледа  и теме- 
ља државних. 

Овакав рад мора престати. Напријед могу да- 
иду само они који то својим патриотским радом 
заслужују a нико нема права да се нада да 
he пости1ш Behn есконт, што буде јаче грдио држа- 
ву и дизао већу галаму. За такве није место ва ми- 
писгарским столнцзма него у апсу. 

Наше врлудање и неодлучност довели су дотле 
да су и у овом Дому пале изјаве, које су v потпу- 
ној опреци са програмом, na коме су ти нашн друго- 
ви изабрапи и с ндејама садржаннм у Уставу одЗ 
септембра 1931 године н у Адресп, коју смо сви 
примилн   почетком 1932 годнне. 

Mu имамо да се потпуно претресемо, na што 
je дошло онамо плн из лнчпе ау.бииије пли лпчне 
користи и шго пемз идејне везе с нама нека огпада. 
И:ка остапе само ono, што je готпуно прекалЈе- 
no, што je раскинуло са с^има старнм траднцијама 
и дошло да зида државпу зграду na темл.у септем- 
иарског Устава a у духу пуног пародпог једипства н 
пуне равноправности. (Одсбраване и пљеска1ве) Оао 
чншћење и отпадање неће нам шкодити него само 
користити. Ornauihe све кочнице које успоравају и 
уставл>ају праиилап развој пародног живота. Ocrahe 
само опи, који he се потлуно и несебично предати 
раду. За добро нарсдног јединства и државе, и 
који iie бити фапатичпи борци идеја пародпог и држав- 
ног једипства. Кажем фапатични, јер без фанатизма 
пема побједе. 

Ми ово пречкш11авање и проајену наше уну- 
трашље политике морзмо да проведемо што прије и 
шго епергичније, ако ne желимо да потпупо упро- 
пастнмо и изгубнмо noajepeibe народа, који нас je 
овамо послао. Народ je изборима сјајно мапифести- 
рао за пзродпо и држанно јединство, a против свих 
сепаратиста, a ми смо за годину дапа нашег мли- 
тавог рада ослабили јачину те народне маинфеста- 
ције и дозволили да васкрсну и племепски n партиј- 
ски букачи и да сипају отроп свој у народну душу. 

Ja Hehy да овае полемишем са свим тим сепа- 
ратнстима, јер сматрам, да с њима не може бити 
полемике. Ова je држава створепа само тако, што 
се пије са непријгељима полемнсло него су поту- 
чепп. Ona he се и очувати само тако, ако се сваки 
сепаратизам и протнвдржавпи рад затре у коријен. 
Право да тако радимо uMaiieMO само онда, ако и ми 
будемо чунали и изграђивали ову државу са исгом 
nece6H4nomhy, пстим патриотизмом, пожртвовањем 
и честитости, са каквом су je стпарали na бојнпм 
пољима најбољц сннопи парода пашега.(Одобра11ање) 

Дотадашњн рад паш у погледу, упутрашње 
консолндзције паше ne може ме задовољити, и желнм 
да ова годнна буде боља  n сретпија, 

У економскофипансијском погледу рад наш к 
Кр?.Ђевске владе још naibe ме задовољава, 
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Huje нужно да понављам све оно, шго je eno- 
менуто прнликом адресне и прошлогодишње буџетске 
лебате. Свн смо једнодушно констатовали, да je при- 
вредно craibe тешко и претешко и трЈжили, да се 
хнгно прјдузму 'потребне мјере, да се тешка крнза 
иринредна ублажи, да ne би дошло до привредног 
сломз. Било je много лијепих рјечн и предлога, било 
je и лнјепих обе11ања( али je све остало само на ro- 
вору и обећап.има. 

Констатовано je, да je наша привредна политика 
годнпама Еођена наопако и да je најважнији део наше 
привреде, пољопривреда, занемарен у користЈинду- 
сгрије, која je у гланном туђа. Констатовано je, да 
смо ми уводилд заштитне царние, које су се изврг- 
нуле у повлашћено искоришЈјаваи.е и произво1)ача 
и потрошача и привнлегија ту1)инске индустрије, да 
на нашим леђнма згрће капитале и н-има подмирује 
штете код своје   куће 

Констатовано je, да се je та тако иеразумно 
заштићеш индустрија картелисала н да je дапно пре- 
шла границе, до којих би се моглотрпети то експло- 
aiHcaibe. 

Господин Министар трговипе нфнио нам je та 
да , да je готов закон o каргелим?,  н да he ускоро 
бити поднешен   Народној   Скупшгини; ово обећање 
остало je само обећање и ми до данас још не виђе- 
смо очима тога закоиског предлога. 

Изјављено нам je, да пе постоји никакво ри- 
јешење, no ком би државпе фабркке шећера имале 
приступити картелу и да he одмах п изаћи из ibera. 
Истпиа je, у jecen су државне фабрике иступнле из 
картелг, али се није предузело нишга, да се спрнје- 
чи, да каргелисане фабрике својим радом овај 
излазак направе апсурдним и доведу до сгања, да 
државне фабрике буду присиљене поново приступи 
картелу. Каргел je на излазак држазних фабрика од- 
говорнз поднзањем провизије својим препродавцима 
да би државним фабрикама oneMorylmo продају. 
Државна власт нпје се ни макла, Зашто ? - 

Ja пећу никоие да импутирам зле намјере или 
неки задљи цил,, али се o раду тих шећерана, њи- 
ховом експлоатнсању и произвођача и потрошача, 
њиховом утајивању држанних пореза и лажннм билан- 
сима, као и o некакном милионском фонду за борбу, 
њиховим везама са великом господом толико говори, 
да бн био гед, да се све то претресе једном анке- 
том, која би све извела на чистац и изнијела на 
спјетло разне малверззције и пезакончтости. 

Нншта боље нису ни друге картелисане инду- 
стрије. Исти су методи код сних, нста средства упо- 
требљавају, да одрже своје позпције. 

Треба се само сјетити л,етошњег рада карте- 
лисаних бензинашз, na Немо одмах битн свјесни, не 
само велкке штете материјалне, него и тешке ona- 
сности у коју нас могу ти моћни магнати увући и 
паралнсати no сцоме Неифу сао наш привредии жи- 

вот и онемогућити одбрану земље. И мјесто да се 
onaj летошњи препад схпати најозбиљније и донесу 
потребне одлуке и предузму све мјере, да се сачу- 
вамо од сваке случајностн, мн сгојимо скршгепнх 
руку. 

Све што смо учинали састоји се у томе, дп je 
донешен закон o мијеипњу шпиритуса и бензинг. 
Тешко ми je да оцијеним, колико смо тиме осигу- 
ралн своју одбраиу, али држнм, да je то осигурање 
мннимално, и'да ra не вриједи im спомнњати. Колико 
смо ошгегнли привреду директно, чигали стеу новн- 
намз, гдје нам r. Драгиша Стојадиновић израчунава, 
да je та штета око 50,000.000 динара. — Сигурно 
je једино то, да су господа и бензинаши и шпнри- 
таши направили добар nocao и да у данаш1ве &рн- 
јеме педесетак милијона значи свогу, која се тешко 
зарађује и скида са народних леђа онде, где се во- 
ди брнга o народу. 

Ми смо, господо, у ерн контингентира11,а и ком- 
пензацнја. Ако и овде мало поближе погледатЈ 
ствари виде1|ете, да има много тога, што се не би 
смјело дога1)ати и што   би   се   морало испранл,ати. 

У првом реду морамо бити начисто зашто се 
уводн контингентирање. Спакомс je јасиа, да се ono 
уводи, да би се заштитила домаћа производп.а, да 
би се помогао произвођач. У другом реду свакоме, 
je јасно, док постоји систем коптипгентпраи.а н ком- 
пепзација и стимг спојен снстем увозпих дозвола, 
да дотле ne може бити rooopa o слободпој утак- 
мици н слободној трговини. Јер, не може се такми- 
чиги onaj, који пла1\а царппе 6 дипарачш кг. са оним, 
којн плаћа само 1 дипар no 1 кг. 

AKO смо, господо, са ове двије стаари начисго 
очда морамо бнти пачнсто и с тнме, да све повла- 
стице, сои преферешијали н све царипске олакшице 
треба да нду у корист пашег произвођача, a не у 
корнст посредпика, трговачких агепага, разнпх бап- 
карских усгааова и тд. 

И ако je ово јасно и ne треба никакве иелике 
памети na да се ово све схвати како треба, мн баш 
обратно поступамо. 

Ми смо имали контингепат од 100 вагона су- 
вих шљива да их извеземо у Италију. 111л,иве у кон- 
нтингепту пла11апе су око 5 днпара no 1 кг. увозне 
цзрипе мање него ли оне изван копгингепта. Ра- 
злика je, дзкле, ско 50.000 дипара no вагону или 
на цијелом контннгенту око 5,000.000 динара. Ilira 
je било природшје пего наћн пута и начииа, да 
овај вишак оде у корист пол,опри11реде, иа чији 
je терет и постигнут? Воћарске су задруге тражиле, 
да им се додијели неки дно. „Призад" je тражно, да 
му се даде контингенат уз обавезу, да иа цијелој 
колнчини m;i>iiaa у земљи подигне цијепу од 25—30 
пара no 1 кг. — Трговачке су коморе тражиле, да 
се прелустн п.има, да one раздијеле коптингепат 
међу извознике, јер бл друго значило спутавати eno- 
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бодну трговину. Шта се je догодило? Изабран je 
иајлошији пут и контингензг додијељен беогрздској 
и сарајевсчој трговачкој комори. Треба прочитати 
нмена оних, који су добили те извозне односно 
увозне дозноле, na да чов,:ек одмах види како су 
днјељене. Добили су људи, који су били посред- 
ници a не нзвозниц'', a ^зостављене су трговачке 
фирм^, које раде шљином преко 50 година. Добили 
су и они, који никада нису били шлјИ1

:ски трговци, 
a изоставл^ни они, који су сав иметак упропастили 
на шл>ивама. У свему je добило извозш-це гко 30 
људи, који су у главном прода/ш те иззознице не- 
кАј тглијанској фирми у Трсту н зарадили око 5 
мнлиоиа динара. 

И сада ззмислитр, господо, какав ocjehaj мора 
да има сл.гк, који и за своју шл.ипу и за сав труд 
око сушеи.а и све трошкоЕе за брање, сушење и 
преноз дсбије 150—180 динара no 100 кг. a сретнн 
конгингенташи без икзкве муке на сзмој царини за- 
рлде око 500 диизра no 100 кг. Па ззр тражите, да 
пам сел>ак вјеруј3,    дз  се   бринемо за његз,   када 
1 ИДИ   ОЕЗКО   СфЗХОВНГО   n.'b34K3Ibe? 

Ми имгмо коитингенте сннња за пзпоз у Ау- 
стрију и Чехословачку. Како се тамо прши f аспздјсла 
не знам, али зиам само толико, да јг и тамо спзла 
Kibura на три слова н тлмо je ограничен број срет- 
ника, којима се додјел.ује двозвола за извоз. И o 
то) се подјели много и много чује, a нјерујте ми 
да није лијепо све што се чује и дужност je Кра- 
љевске владе, да cee ове гласове проаери, јер по- 
тичу IM озбиљних и веродостојних изворг. 

Предуго би било, да ређам примјере, него 
xohy сако једно да похвЈчем. КраЛ)евс«а влада мо- 
ра се држатн празила, ла добит од коитнигената, 
префергнцијала и компензација iv.opa ићи у корист 
продуцента нли држзве, a иипошто у корнст развих 
посредника. Ач-о се не буд^мо држали овог npa- 
впла ми ћемо се вратиги уватраг. Истина не na 1918 
KSKO то желе пуикташн, гли на 1919 и 1920 на еру 
швозиичарску са свима њенил манама и штетним 
посљедицзма. 

Једно једино што смо учинили у корист Ka- 
mer прнзредника илн боље иашег полЈОпривредпика, 
то je закон o заштити земЛ)С.ргдника и то само је- 
дан малн привременн закоп, који не сгкгосмо ни за 
годину дана да замијенимо са нечим бол.им и стал- 
Hi-JHM. Истипа, ми смо у одбору претреслн нови за- 
кон o заштнти земл>орадника и сре1)ив:-11>у кргдитпих 
односа у земЛ)И. И ако закон не одговара потпуно 
потребама земл^радвнка н не решана љегово главно 
пнтање, — пнтап.е раздуже11,а, одбор ra je ипак 
претресао и прихватно н упутнз Народпој скуп- 
штини на решавање. Закон je био и сгаољен на 
дневни ред, али je скинут са дтвнога реда. Има 
изгледа, да he се o 1Бему распранл.ати, када дадну 
свој благослов   они   који  су  протнв шега,   али he 

тада врло вероватно onaj закон требати потпуно 
прерздити и то свакако Hl штсту ончх, којн су 
данас против n.era. И пошто не зпам, да ли hy 
нмати прилике да o овом закону расправл.ам, то hy 
употребити прилнку, да сада проговсрим o пита- 
њимз, којз je он требао да реши. 

Пре неиуних 14 месецг, ja сам у адресној де- 
батн ставно ма тапег пнта11,е сељачких дугова и 
тражио, да се хитно предузму мере, да сг сел.ак 
ослободи дугова у давашп.ем облику и да се ду- 
гопи iheromi npno доведу у срззмер са иметком ље- 
говим, a п.том претноре у дугорочне са писком ка- 
мзтом, која сдговарз данппилој рентабилности по- 
љотрнзреде. Навео сам и начиг, на који мислнм, да 
бл се ово пнтгп.е пчјуспешније решило, a и начин, 
на који би се дошло до потргбних срестапз. Велнка 
већина нзродних псслапика саглгсила се, да je 
ово жнгГјтпо питање нгше и трзжилз р(шење и>е- 
гово. 

И заиста ло5или смо закопски предлог и до- 
нели Закоп o заштитн земљорадника, али овај За- 
кон пи;е решио пнтање презадужепостн [паше no- 
л>оприведе| он то није ни покушао решити. Па и 
поред тога тврдим, да je и овај овачо пепотпупн 
закон нзјбоље што ско до данзс урадили, јер смо 
спсечили, да се наш сељак начини бескућником и 
омогућили му, да на свсме имању мгкар н ro и 
бос дочека боља времена. Ми овим законом нисмо 
подигли сељака из бед?, гли смо спречилп, да ra 
пошаљу у просјаке они, који су својим радом до- 
вели у кризу и село и варош. 

Чим je поднешен законски предлог настала je 
хајка и m Владу и na послапике народне. Закукало 
се са свнх странз, да ha то бити еконоуска пропаст 
na-ua. Подигла се je вика да je 7o дирање у при- 
иатпу својипу и гажеп>е Уставом зајамчених права. 
И ко je пајвнше викао? Они који пнсу никада по- 
штовали сељакову својпну, када je био у питању 
ПјИхов интерес. Постали су заштитпици припатне сво- 
јине они, којн су раскућнли толике и сељачке и 
нарошке домсве. 

A у чему, господо, дира закон у приватну 
својнну? Можда тиме, шго не дозвољава позериоцу 
сељзковом, да му у дзнашње доба тешке кризе, 
кадз су cua реалпе добра изгубила вредност, прода 
иметак у бесцеп.е или ra се можаа сам дочепа no 
багателпу цену? Можда тнме, што није дозволио, 
да се од сељака створе нове чивчије и кметови, a 
од поЕерноца are н бегови? Можда зато, што ннје 
дозволио. да се берзапске шпекулације пренесу са 
папира na ћемљу? Можда зато, што није допустио, 
да они исти, која су повлачеп.ем новца створили 
кризу, нађу ново врело прихода купонипом земл:е 
на јавпим лицнтацијама? He, господо, закон ne дира 
ни у чију својину. али СТВВЉА брану лакомости и 
neaacHhenocTH. Иако обзирно  и стидљиво, али ипак 
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постав.Ђа, премда   не   оиаку   и   онолнку   какпа би. 
била потребна. 

Ишло се je, господо, и дал.е, na су сав овај 
рад називалн бољшевичким, a нас болЈшеннцнма. 
Оволнко дрскостн и непоштен.а могу имати само 
они, који су огрезли у пљачкаи.у и неморалу. 

Нисмо, господо, бољшевици ми, који хоћемо 
да обезбнједимо сел>аку iheroe дом и земљу, него 
они, који му то хоће да одузму. Нисмо бољше- 
вици ми, којн тражимо иачнна, да отклонимо од 
нашег парода беспослииу, безкућништво, јад и 
биједу, него оии, којн то стпарају или можда и ие- 
свјесно помчжу онима, коти желе, дч се створи 
такпо стање код iiac. Ми смо они, који радимо 
управо противно од оиога, што раде комунисти. 
Комунисти гоне и упропашНују сељаке јаче дома- 
liHne, a ми желимо да их заштитимои ојачамо. Ко- 
мунисти стварају колхозе и организују колективну 
привреду, a ми хоћемо да сачувамо и ојачамо ин- 
дивидуалнстичку принреау. To су, дакле, два дија- 
метрално спречена захтјена и них мора na први по- 
глед распознати свако, ко има и најмаље појма, 
шта je комуниззм. Ko нас назива комуиистими, тај 
или не зна шта je комуншам или злонамјерно из- 
npiie CTBafiH, 

Али мн би имрлн више права, да упитамо ту 
господу, да ли они случајио не служе бол>шевици- 
ма и комунизму. Јер не борн се против бољшеви- 
зма и комуиизма прззним фразама чити причама o 
страхотама нарочнто прнвредпим у болЈшевичком 
рају. Ko xohe озб11Л>по ла се бори против тога зла, 
јер за нас je то зло, мора се у првом реау борити 
против и.егових главинх агитатора и савезника. 
Нису опасни они заведеии радници или занесени 
младићи, јер су они врло безначајни и малени пре- 
ма главним агитгторима и савезннцима. Беспослнца, 
оскудицр, спротии.а и бнједг, то су главии агита- 
тори и сапезиици комунистички у борби прот^в да- 
нашшег друштва. Онај, који има шта да изгуби 
промјеном друштвеног уређеи.а, тај те промјене не 
жели и боји се и.е. Онај који нема ништа, тај нема 
шта изгуинти, na ма каква промјена била. Јер ако 
и пакон промјепе не имадне нишга, имаће исто то- 
лико колико и данас има. Зато сви они, који ми- 
сле, да треба штј више да згрну и да при том 
сију биједу и невољу свуда куда прођу, ти раде у 
корист комуписта, a na своју властиту пропаст. 
Данашња незаситост и грамал.нвост богагаша и 
фипзнсијских магната ствара широм врата комуни- 
зму> Ставити брану тој грамзл.ивости и томе без- 
граничном експлоатисању, значп, ставити најјачу 
брану комупнстичкој несрећи. И зато ћемо ми, го- 
сподо, безобзирпо пастЈвити свој рад и предузети 
сре, да ојачамо опог малог човјека, a у првом реду 
цашега   сељзка,   јер   je   сељак гро нашега народа. 

AKO нам сељак буде здрав, биће здрава   и   варош, 
a где влада здравље, нема комунизма. 

Још je изнешен један приговор против овога 
закона, a то je, да fae њиме бити оштећенн улагачи, 
Рсчепо je: ако сел.ак не илати бапкама, неће ни 
бгпка платити улагачима, a пошто onaj закоп оне- 
могућава наплату од салЈака, то пи банке nehe пла- 
тити улагачима. 

У овој тврдњи тачна je, господо, само прва 
половина, да nehe nvarn нн бачке пити ико други, 
ако не добију од сељака. У нас je 80% сељака 
и cne завнси од његовог стања. Оних другнх 200|() живе 
од тога што сел.ак лотроши и штоод сел)ака зарзди 
директпо или индиректно. И сва наша прнвредна 
криза и јесте у томе, што je сел^ак престао бити 
потрошач, јер су сел>ачкн производи нзгубили 
цијену. 

Али je пегачна она друга полозипа, дз onaj 
закоп онемзгућује наплату од сељака. Не, господо, 
пије закон стнорио кризу. Није зако;« довео сеља- 
ка до просјачког штапа. Бесцјепосг сељачких npo- 
извода опемогућила je сељаку да удовољн својим 
обзвезама и та се немогућност ne може огалонити 
пикаквим законским мјерама нити тужбама и прода- 
јом сељачког njiaiba у бесцеше. 

Да није донешеп дапаш1Би ззкон, селлк би 
остао без пмаша. a понјериоци опет ne би дошли 
до новиа, него бн за саоја потражнваи.а преузе- 
лн сел>зчка имања. Какве би користи имали од TJra 
улагачи? Улагачима требају nape, a не земља сеља- 
чка. Дсшло би се дотле, да би они, који гмају ro- 
тов новац за багателну цијепу пзкуповзли хилЈаде 
хекгара земље, сељак би остао без имања 
и постао бескућник, a улагач   би   сстао без улога! 

Не треба се бојагн, да he пропасти нозчани 
заводн чији су дужаици сељ';ци и који су солидно 
радпли. Они he морати да чекају са паплатом својих 
пограживања, али iie их и сигурпо и паплатити када 
се прилике поправе, јер je сељак пајсигурпији пла- 
тиша (Узвнци: Тако je!), они могу изгубити само 
тад', ако сељак потпупо пропадпе. A, господо,ако 
би nponao сељак, који je темељ наше државе, онда 
пема ни пама спаса који писмо повериоцп сељакови, 
a камо ли његовим попериоцима. И зато ^је била 
дужност паша да спречимо пропасг селЈака, да би 
тиме сачувалн и себе од протасти. Зато je закоп 
морао да ззштити сељака и да му створи могућ- 
пост, да има на чему и чиме даради и ствара пова 
екопомска добра и тиме подигне и себе и све нас, 
који од љега живимо. (Одобрзвање). Крнза и не- 
воља изазвала je доношоње овог закопа и on мора 
остати све дотле, докле га промењепе прплике не 
учине сувишпим. 

Господо послацици, ово сам сматрао потребним 
да кажем na адресу оних, који су пздали дреку 
против AoHoojeiba  овога  закона,  оргаинзовали ску- 
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пове и наручивале телеграме у којима cv тражилн 
да се овај закон скине с дневног реда. Али je, го- 
сгшдо, истина и то, да овај закон није решио прн- 
рредче крнзе, нити јеомогућио селпаку да се реши 
дуга и постане опег чврста и здрава економска je- 
линииа у нашем привредиом животу. Ми смо још 
пре констатовали, да' код нас нема прнвредног 
оздрављен.а, лок ne оздразн сељак, a сељак не може 
оздравитн док се ne решн дуга. Навели смо и то, 
да се сељак може раздужити само na два пачина; 
или да му се дуг снизи и доведе у сразмер са да- 
цашњим приходом и вредношћу његовнх производа, 
или Д" висинз дуга са снижеиим каматама остаие 
иста, a да се гшдигне иена iheroBUM пронззодима 
na висину у преме задужења. Tpelsera излаза нема, 
na мп колпко ми хтели да ндемо „ni старнм,утрве- 
ним путепима", које je зуб времена давно подровао 
и пролокао, na се на њима заглибнла цела светска 
привреда. 

Господо посланици, ти стари утрвенн.путеви 
требало би да значе "ување стабнлнссги нашег на- 
циоиалног иоиц^ no сваку цену. Док овде, господо, 
ндемо заједпо и мн, који ж?лимо нови пут и опи, 
Koju xohe и дал^е сгарнм путсм. Овде je раскрсииц1. 
Старн пут иретставља одржање стабилности новца, 
мувају!!" стабилпзст цена једном једипом, за наролиу 
привреду потауно бескорисиом предмету — злату. 
a цоеи пут значи чување стабилпости куповне MOIIH 

Houua, чувају11И и одожапајући стабилиост просечне 
цепе свих реалних економских добара и недозвоља- 
Bajyiiii фннапсијских магнатима н поседнпцнма златних 
рудника, да се играју са спетском прнвредом, ства- 
рајуНн no мнлој пољн економске крпзе и npocne- 
ритеге. 

Господо посланици, повац je цептрални живац 
пгивреде. On je мерило вредпости и средство раз- 
меие екопомских добара. Ако je новац здрав, ако 
он правнлно функцпонише, 6Hlie и прнвредни раз- 
noj лравилап. Honau he биги само онда здрав, ако 
je он сигурно мернло, ако се његова вредност ne 
meiba и ако правилпо врши своју функцију размене, 
aчо песметапо оптиче и оживљапа привреду. Ако 
се iberona вредпост може да Meiba волјОм псједннца 
и ако његоп несметани оптицај зависп од добре 
волјС H увпђавпости појединацз, онда on пије здрав, 
није сигурио мернло вредиости и привредпи je кр- 
воток шмЈравнлап. 

Новац нма да служп припреди, na се према 
томе колпчина и оптнцај нопца мора раЕпати према 
развоју привреде. Вриједпост новца одпоспо куповва 
моћ нопца мора бити стгЈбнлна, т. ј. једпом истом 
колнчичом HOBiia мора се у свако доба моћи купити 
у просјеку једна те иста колнчипа робе. Цијепа по- 
једипој роби може нарнрати, али просјечна цијена 
за скуп најважпијих привредних добара мора остатц 
увијек иста. Само новац који постиже овај цилј може 
се сматратн стабилпом палутом и здравим новцем 
који служи прнпреди и подиже je, a спаки други 
иовац служи само великим фипансијским магнатима 
и даје им моћ да заробл.ују народе n политнчки и 
економски. 

Да бн се постигла  стабплпосг  просјечпе цене' 
привредних добара, мора колнчипа новца одговарати 
принредноме развоју. Од развоја и пораста привреде 
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мора зависити пораст количине повца уз увјет, да 
сав емитирапн повац правилпо оптиче и да ie. one- 
могућено iberono ^адржаваше и кочење оптицаја. 
Ово je здрав повац, јер само .on врши своју праву 
н природну фупкцију, да бу^е мјерило вредпостн и 
средство размјене. Новац везан за злаго није ,такав 
поиац, nnje здран пппац. Доклегод колнчина повца, 
који рсгулише привредии крвоток зависи од .тога 
колико има злата у подрумима Народне бапке, до- 
тле нопац није мјерило вриједпоаи добара реални5с 
пити одржапа стабилност цијепа 1вих01шх, пего je 
само мјернло врнједпосги злата и брине се за ста- 
билност 11)егове цијепе. Докле год je повац везап 
за злато, лотле количипа новца зависи од тога ко- 
лико iie Црпци и pas'in пробисвети iiaiiH п изапрати 
златних зрнаца и прашиие и колнко he радници ис- 
копати злата у рудницима магпата фнпансијских, a-, 
пикакву вриједност иема сав onaj тешки и мучни 
рад свнх привредника свијета,' који у зноју лица 
свога CTdapajy реална добра, потребпа човечапству. 
Злато je да^ле отррв, који трује привредни opra-' 
низам свијета и даје MOII неколиццчи бездушника- 
да сав свијег држе у зависности и ропству. Раски- 
нуги са злагом и прнвредн дати • иовац којн he јо 
поднзаги, a ие упропашћавати, то je првк корак при- 
вредном оздравлЈС11>у. ■ 

Иотребио je мјесто здатиог важен.а увесги ин- 
дексно важење уз прпсилии оптицај новчаница. Ова- 
ким се новцем мора равнаги тако да се у токуиз- 
нјесног времепа подтне иидекс од 65 натраг na 100 
и на тој висини сталпо задржи. 

Исгодобно са завођењем здравог новца мора 
се отпочети са великим иппесгиционим радовима у 
цијелој земљи, да се' на тај начин упесе новац у 
привреду из које je извучен несретном дефлационом 
политиком, na да се одоздо јави траж11,а која ће 
ожпветп производч.у. Ga оздрављеП)ем прпнреде .о- 
здрачи!^ и фананспЈе. Док привреда болује ne могу , 
помоћи никакве компресије издатака и то.парочпто 
продуктиапнх издатака, a ne помаже пи завођсп.е. 
ноиих пореских тсрега нити noBehatsaibe, старих, јер 
паша прпнреда данас ne подноси ни oue пи оиакве 
терет,е, који већ г.остоје, 

Сматрам да  je   досадашња   финансијска и мо- 
негарна политика, каквусу нодили паши Минисгри i 
фппапсија и наша Народна бапка,   данас посталане-. 
могућа. ' .        , . 

Сва прииредпа криза и код nac и на цијелом 
с^ијету изазчана je лошом финансијском и мопетар, 
пом политнком. Криза je настала повлачењем нонца 
из чисто спгкулативппх разлога, она се може pnje- 
шити само на тај начин, ако се привреда i сатурира 
здравим новцем, којим се nehe моћи спекулисати, и 
који he прапилно оптицати. Такав новац може бити 
само чисто iiamipnn нопац без икахве везе са зла- 
том, a фиксиран na просјек цијепа у трговипи na 
вел^ко. 

И поред тога   шго ме не задовољава потцуно 
рад Краљевске владе и Иародпог претставпиштпа ни 
у погледу унутрашње консолидације наше пи у еко- 
помско фипапсијском погледу, гласаћу за буџет, јер . 
сматрам, да у овим тешким приликама ne смије земља  ' 
остати без буџета. {Одобраиање u пљсскање). 
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Председник Др. Коста Кумануди:   Има  реч 
народни посланик r. Милутин Јелић. 

Милутин Јелић:   Господо   посланици, кад би 
r. г. Министри одговарали на интерпелацчје народних 
пбсланика,   многа   би се питања  расправила   повре- 
мено и Народна   скупштина би   знала   главне прин- 
ципе којима се Краљевска влада   руководи у свима 
гранама политичког живота, na би се и дискуСија o 
буџету   ограничила  на   сам   буџет и питаша   у нај- 
тешњој вези са буџетом.  Међутим, од састанка ове 
Скупштине није ни једно   питање   потанко и са no- 
требном студијом у Скупштини расправљано, na се 
неће дати прилике за то ии сада, за време дебате o 
буџету. Све што  знзјцо, господо, O смеровима Кра- 
л.евске   владе то je из декларације  Претседника г. 
Сршкића, дато у почетку ове сесије, и експозеа Ми- 
нистра финансија.   Они  су,   господо,   нагласили рад 
на сређивању политичких прилика у земљи, на равно- 
тежу буџета и на мере које треба предузети да би 
земља пребродила ову кризу  са што мање потреса. 
AKO бцсмо тај  рад ценили no извештајима   агенције 
Авале o броју седницз КралЈевске владе, онда бисмо 
могли спокојно рећи да je тај рац био обилан, и да 
he се његови резултати ускоро  почети да осећају   v 
свима правцима народног живота.   Али, уколико би 
се то могло   рећи да се доношељем  три политичка 
закона омогућио дзлјИ развој на сређиваљу политич- 
ких прилика.   Краљевска   влада не би се могла   no- 
хвалити радом и предузетим мерама за ублажавање 
економске кризе. Скидањем с дневног реда Закона o 
раздужењу   сељака   учињен je  велики   грех   према 
нашој   привреди и љеном   најбројнијем  сталежу  — 
тежаку. 

Господо, у вези са изјавама Претседника Кра- 
љевске владе, које je учинио за време дискусије 
прошлогодишшег буиета, морам напоменути, да je 
још тада г. Сршкић обећао ублажеље цензуре за 
штампу, na, уколико се сећам, да he je и укинути. 
Излишно je истицати важност слободне штампе за 
сређивање политичких прилика и друштвеног живо- 
та, нарочито сада, када преживљујемо тешка вре- 
менаи када земљатоебада буде обавештеаао свему и 
да свачији рад буде верно приказан и од народа 
no заслузи оцењен. Можда се никада јасније није 
испољила важност слободне штампе и показала нега- 
тивна страна тако зване подземне штампе као сада у 
ери пунктација и сталних ревидираља гледишта на уре- 
ђеље наше државе. Ширењу тенденциозних и лаж- 
них вести, као и прогласима и посланицама са пре- 
поруком „прочитај na дај другсмеа, које уносе у 
народ велико неспокојство, једнии je лек слободна 
шгампа. Зато се ja придружујем молби one господе, 
који су тражили да се цеизура што пре укине. 

У доба разних пункгација и свакодневног ре- 
видирања политичких гледишта наше државе, на 
која ,се ja не бих ни освртао, да се не потржу од 
извесне господе свих седгм покрајина, из којих je 
наша држава састављена. Ми сви знамо да те по- 
крајине нису као такве стаорене нољом нашега на- 
рода, већ су их собом доиеле несретне прилике, у 
којима смо вековима живели. Све су се оне према о- 
колностима бориле за самосталност и имале као 
крајњи циљ интегрално   једипство   нашега   народа. 

Црна Гора у томе je прва устала. У својој ду- 
roj историји, пуној части, борила се, и са Херцего- 
вином створила апотеозу косовских јундка и дала 

бисер народие душе. Она je 1918 г. вољом свога 
народа завршила своју пблитичку историју као за- 
себна држава, н љеиа би судбина била само једна 
иронија, када би један обични политички човек илн 
какав пустолоп, na макар се и за принца издавао, 
могао згдржаги ток њене историје и учинити да 
шена петовековна борба за велнчину државе буде 
једна обична илузија. He ни уважени господин 
Мачек, na ни какав самозвави принц, иемају право 
да у име народа Црне Горе одлучују, јер je то 
народ једном за увек одлучио. {Бурно одсбравање 
са Пљеском). 

Али, уколико не може бити ревндирања поли- 
тичкога гледишта на иитегрнтет иаше државе, сматрам 
да носиоци идеологије o јединству наше државе тј. 
одговорни   факгори треба да ревндирају своја гле- 
дишга према извесним покрајинама, a иарочито npe- 
ма Зетској блшвиии, и да све крајеве третирају са 
једнзком љубазљу и да у томе третирању покажу, 
ако не вољу да  се   нојвужиијим   крајевима  укаже 
прва noMoh, a ono да   покажу   пуну   ранпоправиост 
у сваком погледу. И ако би салашњој Влади у том 
погледу  могао  учинити   најмашу  замерку   од свих 
Га-ијиЧ влада, ja се ипак не могу ослободити утис- 
ка да и она у томе погледу не чини крупне грешке. 
Да ли се Краљевске владе ne могу одвикнуги уги- 
цаја својих   изборпнх  јединица,   илн чнсто   плем?и- 
ских   oceiiaja,   нли   je   најзад створено неко опште 
уверење да народ у Зетској бавовиаи може и даље 
тако вегетирати, na му не треба пoклaIbaти иикак- 
ву пажњу,   или  су  се стекле све те чтиеиице, тек 
je. стварност да се за пуних 14 година није прнсту- 
пило ни једном замашнијим послу.који бн решавао ка- 
кво економско питање те покрајине, и из кога би се мо- 
гло вндети да je она равпоправна област иаше државе. 

У   начелној дискуснји буџета, често се говори 
и o стварима која, стриктно узевши, не би се могле 
подвестн у оквир уже буџетске дискуснје, али када 
je већ уобичајено то   правило,   нека je  и мени до- 
пуштено   да  са   осврнем   иа   извесне чнњенице из 
скоре  прошлости, чије се последице још увек осе- 
ћају и, тако рећи, које су стално иа дневноме реду. 

И   поред   иајбоље   воље,   ne могу веровати у 
реалпост   овога   буџета,  познавајући   платежпу моп 
грађана и слушајући излагања поједнннх говорника, 
који боље познају економско   и   финансиско   сгаше 
земље, na долазим до уверења, илп, да r. Мннистар 
фииаиснја ие познаје довојвпо стање пореског платеж- 
ника, или жели да то стаље боље прикаже него што je 
ono у самој ствари. У предложеном   буџету ne видим 
тачно приказано ни стање дуговзња из ранијих годииа. 
Нигде  се не noMnibe државна обавеза a камоли у- 
посн каква сгапка, без обзнра на величииу, за исплату 
реквнзиције на подручју бивше краљевние Црие Горе. 

Обавезе   Црне Горе као  државе према својим 
грађаиима   за   реквирирану   стоку,   жито   и   сточну 
храну, ии после пуних десет година пису исплаћене, 
већ се стално занемарују, како би   време   учинило 
своје  и   утрло   сваки траг   o тим обапезама. Maca 
оригиизлних докумената o томе још и данас налази 
се у рукама народа, што, без сваке сумње,  изазива 
мучпо   ocehatbe   неправде и неједнакости. J ep,  док 
су у другим   крајевима  таква питања давно ликви- 
дирапа,   и   док  су опустошени  крајеви   потпуно о- 
бновљени,   na чак уз државну помоИ показали више 
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просперитеге за ово кратко преме, него за читаве 
деценије пре рата, дотле се та државна обапеза за 
нароД у бившој Краљевини Црној гори не води ни 
као обавеза, eeii изгледа да се она мисли потпуно 
предате забораву. У тој нехатиости чак нису испла- 
iieHe ни призианице поједиичх зајмодаваца првим 
трупама југословепске војске, које су услед удал.е- 
носги и рђавих саобраћајпих прилика за своје снаб- 
девз^е, тражили зајам од приватних људи. Зато 
молим Краљевску владу, дп иареди, да се o томе 
прикупе податци и нађе начина да се те обапезе 
дрн<аве иароду исплате. 

Некако се створпло уверење да je скоро сва- 
ко лице из Црне Горе, које није чиповник, пензио- 
нер или ипвалид, na се на рачун тога чине чак и 
пои^алице. Међутии, та стнзр стоји сасвим друкчије. 
Број инвалида бивше Краљевнне Црне Горе, који 
су било из нремена ранијих ратова осталн у живо- 
ху, било осакаћепих у Балканском рату, као и свнх 
ко]И су се јавнли за noMoh 1913 годнне, изпосио 
je no службеиим похатцнма Краљевнне Црне Горе 
заједно са иовим крајевнма, око 9.000. 

По закоиу до 1925 тај je број на подручју бив. 
Крзљ. Црне Горе заједно са нопоослобођеним кра- 
јевима износио око 12.500, a no закоиу од 1925 год. 
инвалида je било регулисанз са 9377 лица, док je 
међутим no закону од 1929 год. тај број cnao на 
3,148 инвалида. 

Дакле, као што се види из овога, прнближно 
тачног прегледа, Црна Гора je плаћала внше инва- 
лида него што Југославија данас плаћа инвалида 
Црногораца. Потачним подацима г. ђенерала Душана 
Стефановића, које je пре неколико дана објавио, 
од ско 45.000 бораца црногорске војске онеспосо- 
бљено je и погинуло 52% н то све Срба право- 
славне вере, јер Црна Гора није у борбени ред у- 
нодила муслимане. To значи, господо, да je изгу- 
бљ>ено погипулих и осакаћепнх преко 25.000. Taj 
број показује да дапашња Краљевина Југославија не 
плаћа ни једну четвртину од броја колико je ствар- 
но у тој покрајиии било осакаћенихн погинулих. AKO 

Hivia морала и осећања хуманосш, мора се признати 
велика небрига и грех учињен према ннвалиднма 
српскога племена. Исто тако се води пошалица са 
пензионерима из Црне Горе и мисли се, да je тамо 
велики број пепзнонера, na према томе и велики 
иончаии износ који опи прнмају. Ja не тврдим 
да ту нема грешака, мада се са свим тим пензијама 
сдожилила Главна Контрола и Државнн савет, али 
тирдим да те пензнје ннсу тако чувене и релнке ни 
no броју кн no величнии иовчаиога ефекта, neli no 
дугоме раду на шиховом рзгулисању. За пуних 14 
година, господо, ннје се успело да се то Питање 
једаипут ликвидира. Ha томе послу радн чатава гру- 
па сензала нз места na и сами чиновницн Миннстар- 
ства финансија у сагласности са тим сензалима. 

To се одуговпачи да би пепзија достигла што 
већи износ и сензали примили што већу суму, јер 
тек од дана прве исплате почшве примати лице, чија 
je пензија регулисана. Тако су ти жалосни пензи- 
онери у већини случајева просто на просто опљач- 
капи. Они носе пајстрашније увереше o савесности 
неких државних oprana у пашој престоннци п тај 
глас шире no целом народу, разуме се, убијајући 
веру у добар и поштен рад централних падлештава. 
Ja не знам зашго су тај посао надлежни тако кон- 
пликовали, када je на Цетиљу била сачувана цен- 
тралпа архива и у њој сви подаци o стању upno- 
горских чиновпика. Kibnre централне архиве no na' 
редби Мнпистра фннансија преписиване су, и ваљда 
доношене у Београд, na натраг враћене, и како сам 
обавештен, из љих вађени поједини листови, да би 
се траг у њима угро o броју чиновника. Нико из te 
покрајине није био Мипистар фипансија, нити je 
имао каквог утицаја na рад око тих пешија. Ми 
посланици из бив. КралЈевине Црне Горе тиме се у 
опште не интересујемо, већ желимо да се једпом 
успостави ред у томе погледу. Закони су ту, na 
нека се примене према свзком једпако, a ако има 
неких грешака, инпцнјиторе им треба тражити у са^ 
мом Мипистарсгву фипансија. По износу пензија, 
Зетска бановина дошла би на последље место и no 
броју пензионера и no повчаном ефекту. Ни једним 
послератпим законом није чиновннштву бив. Кра- 
л.евине Црпе Горе створепа нарочита могуИност на 
CTHuaibe права na пензију, na ме чуди како се o 
томе могло дискутовати у Финансијском одбору и 
стварати тако погрешно мишл>ење o неком вели- 
ком броју црвогорских пензионера, када се зна да 
их je Црна Гора имала врло мало, a целокуппи no-1 

даци бив. КралЈевине Црне Горе o томе су потпупо 
сачувапи. 

После ослобођеља у Црпој Гори je било ctaine 
врло очајно. Окупациопе власти однеле су и уни- 
штиле, што се je дало уништити. Саобраћајне при- 
ликс пешто горе него данас, a народ растеран и 
исцрпен до крајних граница. Уз то унуграшњи не- 
мирн, олметништва и паљевипе читавих крајева. За- 
то je ондашња Влада уредбом огласила те крајеве 
са крајевима у Јуж. Србији као најтеже за чинов- 
нички апараг и нарочитом уредбом од 12'VI-1920 
године У. Бр. 15637 признала свим чиновницима 8 
месеци у 12 за пензију и дала им нарочити додатак. 
Te су бенефиције признате чиновничким закоНом од 
31 авгусга 1923 г. и допушене да се сваком чино- 
внику који служи у Јуж. Србији и Црној Гори, за 
пензнју године урачунају од I сеп^ембра 1923 to- 
дине na до 31 јула 1930 г. дупло. Али Чиновничким 
ааконом од 1931 године у чл. 270 тач. 13 помиње 
се само Јужна Србија, a Црна Гора je изостављена, 
и чиновништву у тој покрајини уништена су сгечена 
права no ранијим законима.   Ово je први закон који 
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је.у нашој земљи имао ректроактивно дејство и по- 
годио једино чиновништво, које je у помснутом 
времсну служнло у Црној Гори. Ja сам са другови- 
ма поднео један амандман Финансијском одбору да 
се. та, непраџда поправи, јер ne изискује момен- 
тално. никакве издатке, a тиме би се дао доказ да 
су стечена права неповредљива, na разуме се, и 
потстрек за бољи рзд самог чиновпиштва. По томе 
амаидману у § 270 тач. 13 Закона o чиновницима 
од .1 апрнла 1931 год. уметнуле би се после речи 
„Јужне Србије" речи и .Дрне Горе." Исто тако o 
тумачењу чл. 270 тач. 13 Закона o чиновпицимз ja 
сам поднео, иптерпелацију на г. Претседника владе 
и кад буде na дцевпи ред буџет врхоипе држапне 
управе, доказпћу да ни највиши адмиписгратнино 
упдавнп суд ne примељује правилно тај закон у из- 
веспим пово-ослобо1јепим крајевича од Турака. 

У колнко се тиче зчкоподавства, Црпа Гора ]е 
.још н до дапас ост?ла у главном са нстим опим за- 
коцима.са   којима je затечепа 1914   год. Г. Макси- 
мовић, Министар правде.који без  сваке сумње има 
највише  разумевања   н bcehaiba   за тај   крај и зато 
највише симпатије   тога крпја, изјавно je   у   Фнпан- 
сијском   одбору   да   na терпгорнји великог суда   у 
Подгорици ne може увестц кривични поступак због 
пемања   материјалних   срссгава, a већ су друга   по- 
дручја Апелационих   судова тражили   увођење   гра- 
ђанског поступка.   И клда   се на подручју   великог 
суда.у Подгорици буде увсо кривичии поступак.на 
подручју других Апе^ационих судова увешће се си- 
гурно грађапски   поступак и тако   ћемо   ми   у бив. 
Краљевипи . Црнрј   Г.ори сталпо ићи   за коју   етапу 
увођеља нових закона уназад, и ja не могу предви- 
дети.време, када he се бар   закоиодавство у нашој 
земљи изједначитн. Колико се, водило рачуна o осег- 
љивости покрајина   у  том погледу, јзспо илустрира 
то, што су   судови у Лесконцу   и Bpaibn   одвојенн 
од   апелациоиог   суда   у Скопл.у   и  додељепи Бео- 
градском   апелацнопом суду, ма да трриторијалпо ти 
крајеви припадају Вардарској баповини, где пије још 
уведен крпвичпи поступак. 

ЗакопОм o називу   и админпстративној   подели, 
. Зетскг.   баповина.још пи до данас. није добила   све 
оне админисгративпе  установе крје бн чнннле једну 

, целину. Финанспјска дирекција у Подгорнци, Дпрек- 
циј^ шума у Скопл.у и Сарајеву деле Зет^ку бапо- 
вину на своја подручја. Пошгапска дирекција тако1је 
у Сарајеву, Апелациопи н Управпи   судови у Сара- 
јеву, Скопљу и Дубронпику   такође   деле   ту баио- 
випу, на сврја подручја и сада треба замислитн гра- 
ђане Зетске баповипе   куда   ćne треба   да иду, ако 

. имају да свршавају какве послове.   Када je   та   по- 
кр.ајина овако запосгавлЈена у законодавно   админи- 
стратавном погледу, опда можете мислитн коликоје 
ззпостављена у економском, саобраћзјном и култур- 

. но социјалпом. ,,    ,; 

Мало би се од свега тога могло приписати у 
грех садашњој Влади, na hy се зато на та питања 
осврнути само са неколико речи. Ако би се поста- 
вило питање шта je учињепо у Зетској баповинп, у 
односу прсма осгалим бановипама, у погледу сао- 
браћаја, могло би се чистесавести одговорити скорр 
пишта, паиме: предлагано je више праваца за изгра- 
дњу жељезпица, уносиле су се суме у буиете ра- 
нијнх година, гасиле се и сстало све на празним 
фразама „да се адмнпистративпо и теренски још 
простуднра". У пашој држави сзграђено je после 
рата великп број килоуетара жељезничке пруге, a 
тако и колских путева бнло из зајмова било нз соп- 
ствепих срестава. Извршена je мелиорација землЈИ- 
шта, папрзвљени пасипи и ипвестирзпе огромпе cyve 
у разне објекте тако, да су многи крајеви наше 
Отаџбипе, изузевши Зетске бановипе, за ово кратко 
време од 14 година показали несумњиво велики про- 
сперигет. 

Ja hy овде утврдити једну жалосну констата- 
цију, наиме: да je Црна Гора за две годипе напра- 
вила више путева у оном дјелу, који je од Турака 
освојила, него Југославија зз пупих 14 годипа, na и 
то што je после рата урађено парод je сам од Вла- 
даоца измолио. Наш узвишенн Владалац, o коме je 
у овој покрајнни створеи читав кулг, може чинити 
милост својим подзпицима, али нн једпа влада не 
сме да ззнемари интересе те покргјиие и пренесе 
сву бригу o њој на саму милосг  Владаоца. 

Да ne бих даље набрајао заосталост просвсг- 
пих, социјалвих и свнх државних ипсгитуцијз, ре- 
ћићу једпом кратком ргченнцом, да су све те ип- 
ституције остале 'скоро у исгом стаљу, какве су за- 
течене од лржава, ил чијих je делова саставл^ена 
Зетска бавовина. Такав би се исти одговор добио у 
погледу рада и за остала питања у Зетској бано- 
вини. 

Из експозеа г. Министра фипансија види се да 
се предложеии буџет састоји из два скоро једнака 
дела: фискалпог и буџетског дела такозвапих при- 
вредних добара. Док у првом, односпо фискалном 
делу буџета, учествују сви rpaljami раиноправно 
према имовном стању, дотле у другом делу, делу 
привредппх добгра, ми Зећани учествујемо само као 
потрошачи тих добара. Према томе. ако су rpsijann 
ове бановнпе пасивпи као продуценти у прнвреднпм 
добрима, они су актпппн у њиховој norpomihn, na 
и у погледу буџета као и целине. Чак у мпогим 
ниапсама они су активнији од грађана оних крајева, 
који целу добит од привредпнх добара сами ужпвају. 
Овде се чесго чују речи: „Докле ћемо ми издржа- 
вати те пасивпе крајеве?" Међутим, баш ти паснвнн 
крајеви, na које je та повика, учествовали су својим 
приносом на изградњи јачих екопомскпх крајева мно- 
ro више, него што држава на њих жртвује, те су 
према томе та пребацнвања без стварне основе. 
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Ja сам овде набацно извсспе чињеннце, чпје се 
негативне последице oceli3jy у народу и стоарају 
велико иезадовоЂстпо, које се внше нн Бог зна како, 
патриотскнм фразама не да изглацнтц, У све те не- 
даће и запостављања, економска се криза најгеже 
oceha баш у пасивним крајевима, a нарочиго у Зет- 
ској баиовипи, где саобраћајне прилике чнне да се 
уопште нншта од домаћнх произвола не може унов- 
чити, a све што се добија из другог места, плаћа се 
дупло. Даклг, поред тога у овој бановиии нема ни 
једног државног рудипка иити уопште места, где би 
се cupoTniha могла запослитн, na je услед тога за- 
владзла у тој покрајнни општа беда, и ja могу твр- 
дити да je прошле године народ формално гладовао 
и да je та годннз, нзузевши времена окулације, нај- 
стрзшиија година, ксју ппмти историја Црне Горе, 
те je због тога свега тога завладала опшга апатија 
према свему н свачему. Ове моје речи не треба схва- 
тити као иеко празно upHoropncaihe, већ треба озбнљ- 
но размислити, како осећање нејаднакости у сваком 
погледу н беда стварају у народу тежак утисак и 
изазивају оправдани револт. 

Ово сам био дужан изнети и предочити Кра- 
љевској влади, да je потреино, да се држава тамо 
хнтно умеша давап.ем јавних рздоаа, како би се на- 
род прехранио до бољих иремена. Иако у овом 
буџету нема потребннх сума за било какпе инвести- 
ције у овој бановипи, обзиром на тешко фииаисијско 
craite у пашој држави, као и обзиром на добру 
вољу, коју садашња Влада показује, више од свих 
ранијих влада према тој бановиич, изјављујем да hy 
гласатп за овај буџет. (Бурзо одо^равање, аплауз и 
узвици: Жчвео!) 

Претседник др.  Коста Кумануди:  Има реч 
народпн посланик r. ЛДилутин Пеши1ј. 

Мнлутип Пешић: Господо народни посланицч, 
господиа Мипистар финансија поднсо пам je преко 
Крал>епс1<е   владе и   Фнпанснјског   одборз Народие 
скупштине државнп буџег расхода и прнхода, који 
изиосп нешто мало маље од   10.500,000.000 дииара. 
Уз   подношење тога   буџета у  своме експсзеу  го- 
сподин Министар   фниансија,   којн   je иначе   Богом 
обдарен, поред тога што  je леп и млад човек, има 
гопорничке способиости,  он je тосподо,   тако лепо 
брапио свој предлог да ми наивии сел>аци можемо 
комотно рсћи: Хиала Богу norelin   iie мед и млеко 
код наш^г сел.ака и можемо мирио   и спокојпо да 
гласамо за onaj преДлог. Ио, господо, знајући да je 
прошле годнне у буџетској дебзти господин Мнпи- 
сгар фипансија исто  тако лепо  бранио свој буџет, 
a већ у августу месецу изашао опет пред нас и тра- 
жио неке взнредне кредите, изјапљују11и да ои иије 
пророк, ja се бојпм, господо, да неће то да учини 
imyiie годнне већ у јупу месецу или августу, јер je 
финапспјска криза толико  оптеретнла  иаш  народ, 
да сви ми, ма колико нас нма у овоме Дому, и сав 

народ у Југославији верујемо да се ови  памети не 
могу да поднесу. 

Ja сам шесети говорник no реду. Пре мене 59 
говорника било je и то све господа доктори права 
или медеципе и т. д, сви су они лепе слгиопојке 
опевали нашем сељзку, дз можемо ми сељацн у 
Народпој скупштини казатн: na ми мнрпо гласамо 
за OBij буџет, on je добар. Лли, господо, кад се 
отворе предлози, када се виде ове књиге, види се 
једпо ново зло које се намеће пашем сел^аку. To 
пово зло je iioBeiiaibe порезе на земл.арнну. Госпо- 
днп Мппистар фпнапспја каже да je штедњу изво- 
дио у потлуности и к:же да се апсолутпо нигде 
више mije могло да уштеди. Међутнм има партија 
и познцнја у буџет где je могло да се уштеди. 
Ha пример код пензиопера господпп Мппистар у 
Ссојој слаткоречивој одбрапи буџета пензија каже: 
Не сме да се убије морал л.уди који су у служби 
државе. Дал^е каже: On:ciio je диратп у положај 
тнх људи. Ми знамо, господо, како су даване пен- 
зије до 6 јануара, 

Има пепзионера младих људи и   онда   морамо 
решити питање ревизије закона o пепзиоперима. Ми 
знамо да имадемо   масу  жандарма   сељзка   који су 
за време рата служили у позадипи, док су се други 
сељаци борили без и једне nape плате, a рат je трз' 
jao читавкх 8 година, и ти л^уди   су после   две до 
три годнне иза рата добили пепзије и примају 1500 
до 1600 динара пеизије. Сем тога има   разпих   слу- 
житељз, државних чиновника,  који су ceeia две до 
три гоцинс били у државној служби и папабирчнли 
су нека yBeptiba да су били у самоуправној служби 
који такође имају пбпзије. Мнистар финансија место 
амапдмапа да се земл>арииа повиси са   200/0,   много 
би боље учинио и сав 6:i ra сељачки народ у Југо- 
славији поздранио, кад би иоднео један амандман o 
ревизнјн пепзионера,   одпосно   o   укидап.у   пеизија 
онима који je незаслужују, или o смањењу оинма којп 
имају од чега да живе. Нека су господа изјављива- 
ла да треба смањити број чиновника и плате   чнно- 
вницима. И ja бих био за то и сваки   искрени при- 
јатељ ове земл.е,   нарочнто   овн   људи   који   знају 
како je у   предратној   Србији,   onoj   нашој   златпој 
срећној Србијн администрацпја била   ypeljeHa,   како 
je све радило као сат, онда кад жеиске пнсу   бнле 
упослене, кад тетке и сгрине нису протежирале, — 
ja бих био за то, да се   изарши   редукција, али ne 
мушкараца који су квалификоваин   и   моралио и no 
школи, него жепских које  немају  моралних   квзли- 
фикација. Управо треба извршити  редукцију   на  тај 
начин, да се жепске постепено уклопе   из   државне 
сл}жбе и да се упуте у дом, да буду   добре мајке 
и добре домаћице, a не да се   шмипкају и   да   иду 
na државну касу и да примају плате   које   оне   ве- 
ћим делом не заслужују. И ja и ви   сви   мислим да 
сте за то, да чиновнике треба добро   платиги,   али 
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да треба одлучно и мушки да устанемо против свију 
оних синекура, тантијема и награда који их не заслу- 
жују, нарочнто  у даиашњем   тешком   финанснјском 
ста!1>у. Један од господе предгонорника казао je да 
се у Београду сазидало око 5000 зграда, a ja имам 
података да je 700/0 чиновничких,   и   то   оних, који 
примају награду у новцу за грексвпемене   радове и 
за ванканцеларијски рад,   a међутим   од   тога   нгма 
ништа, иего они само потписују запнснике a не раде 
ништа и не знам зашто су ти Л:.уди повлашћени   са 
овим незаслуженим    новчаним  наградама.   Господин 
Министар фимансија кал<е не треба дсзволити да се 
појави иека гангрена код чиновннка ако му се плата 
смањи, јер онда he чиноввик почети да краде,   док 
међутим ми знамо за велику гангрену у Министарству 
финансија у коме раде рачуноиспитачи већ   годину 
дана на нспитив^н.у утаја и крађа, и то баш против 
људи који имају огромие таптијеме,   и   то  сад кад 
je стаље несношљиво. Зашто се тим људима не ка- 
же: пријатељу, ти имаш мпого, и теби се не да ви- 
ше. Уместо, господо, да се тако    ради    ми и даље 
оптерећујемо сељака. Ми се убисмо прнчајући и до- 
казајући како je сељак презадужен, и поводом тога 
донели смо чак и закон o раздужењу сељака, којим 
законом ипак нисмо га  заштитили.   Господо,   сељак 
наш од тога закона нема никакве вајде, јер они се- 
љаци, који поштено регулисавају своје менице и пла- 
hajy их тачно у 900|0 завода са оном истом каматом 
коју су и раније плаћали, док они који их на време 
не плаћају њима се намећу грдни судски   трошкови 
и чиновничке диурне, тако, да lie им отићи и   куће 
за наплату дуговања no томе закону. Дакле, госпо- 
до, закон који je требао да буде спасоносав   за Ha- 
rne земљорадннке, он их упропашћује. Њиме су  у- 
пропашћени чиновници и учитељи који  су   жиранти 
no меницама, јер им   се као   жирантима,   од   плате 
задржава на каси, по истом  се закону   упропашћују 
трговци и занатлије, јер се каже:   да   се   трговцу и 
занатлији не може ништа  продати   за такву   непла- 
ћену сељачку меницу, no се само   може   осигурати 
забраном та сума. Међутим, господо, кад се једноме 
трговцу узабрани роба, то му није rope  него да му 
je иста роба Beli и продата, јер трговац у том слу- 
4ају мора да je плати, те  испада   то,   да   трговци 
који су жиранти no сел>ачким меницама, и који   ep 
ћрави пријатељи народа, који су хтели сел>ацима да 
Номогну, они су због овога закона морали   да   до- 
лазе до банкротства ни криви ни дужни. Тако исто 
тим законом упропашћени су и  занатлије,   који као 
упропашћени и дошавши до   просјачког штапа,   мо- 
рали су да траже службу. Кад се зна то, да je наш 
сељак презадужен преко 7 и no милијарди   динара, 
и кад се зна да je цена земљорадничких   производа 
врло мала, онда ме чуди, како je г.   Министар   Mo- 
rao да дође на идеју да повећава   порез на   земља- 
уину, и да на тај начин добије  456 мнлијона динара 

прихода за уравнотежење свога буџета. Ja не знам, 
господо, одкуд и како je Министар могао да поми- 
сли да he моћи да угера тај пр.)ход, кад се зна, 
да je цена говечету нашег сељака која je била upe 
2 године 2.000 динара, да он исто данас продаје 
за 200 динара, a 100 кг кукуруза даје за 1 nap 
опанака, и кад се зна да Управа монопола дангс о- 
дузима сел^аку за 1 :<г. прера1)?ног дувапа 70 кг 
Henpepaijenor  дуваиа. 

Огкуда дакле, госпоцо, сељак може да плати 
увећану порезу. Чуди ме откуда уважени г, Мини- 
стар дође на ову идеју, у толико пре што ja ми- 
слим да je и он сељачки син, када je јасно да се- 
љак алсолутно не може да издржи ове тереге. 

Kao што рекох, господо, нека се знаде, да се- 
љаку који je презадужен, апсолутно ништа друго ne 
стоји, него да упре очи у нас да ra ми узмемо у 
заштиту, a када то стоји онда ми морамо да раз- 
мислимо, смемо ли ми гласати за тај амандман г. 
Мннистра финансија, који he донети нове терете на- 
шем сељаку. Господо, мн морамо да имамо na уму 
то да je ситуација веома тешха, морамо да знамо и 
то да je селлк тај који he на први знак трубни, ако 
je то потребно, да изађе сложно на границу ради 
одбране своје земље, и онда зашто, господо, сгва- 
рати од овога 80-то процентног живља, непријатеља 
држави на овај начин. Сем тога, ja тврдим, да ročno- 
днн Минстар финансија не може да убере овај при- 
ход. У прошлој години иако je вршена егзекутив- 
na наплата порезе, иако се продавало све што се 
стигло ради наплатг порезе, она се није могла сва 
паплатити, a како he тек сада ићи са овим noBehanHM 
наметом?! 

Tpehe, господин Министар каже, опасно je дн- 
рати у пензионере и чиновнике. Ja не знам зашто je 
то опасно. Нзих има 250.000 a сељака има у држави 
80% од 13 мнлиона душа; зар то није опаспо уда* 
рати на сељака, дакле бројно већу армију, него na ове 
друге? Ja не могу да разумем зашто се удара на« 
мет на те грешнг сељаке, 

Свима je, господо, вама познат јаук наших npo- 
извођача дуваиа. Ja сам један од оних, који je био 
заступник у комисијама за откуп дуваиз, дакле на- 
родни повереник, и ja тврдим да се од рата na на 
овамо, никада није десило да се одузима један ки- 
лограм дувана и плаћа no два динара, који дуван 
кошта земљорадника 20 динара кило. Јаук тих npo- 
извођача, молбе и докази нас посланика, нису anco- 
лутно нншта помогли, јер надлежни кажу: нема napa. 
Кад би то,господо,било тако, ja против тога не бих 
имао ништа, али, господо, када се зна да се у У- 
прави монопола огромне своте, силни милиони, деле 
на име награда члановима Управног одбора и оста- 
лим монополским чиновницима, којима се не укида 
ништа, којима се ништа не смањује, већ им увек о- 
стају исти прнходи,  a на произвођаче дувана се у* 
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дара и дуван им се узима у бесцеље, a монополски 
производи: прерађен дуван, со, гаг, шећер и т. д. о 
Стају и дзље на исто) цени, онда руку на срце, na 
мора   да   се   призна да  оваквка полнтика   не  води 
добру. 

Зато Ja миСлим да je дужност и Краљевске 
владе и Министра финансија дп o том озбиљно по- 
веду рачуна, na да земЛ)Орадник за отети му дуваи 
no 2 динара од 1 кг. добије у форми пеког додат- 
ка накнаду. Па ако и то не може да буде, онда je 
морална дужност г. Мннистра фниансија, да смап.и 
цене прерађеном дувану, соли, петролеју и осталим 
артиклима, без којих сељак не може да егзистира. 

Господо, има још кпого партија и позицијз, где 
би се могло нешто смањитити односно где би се 
могли naliH други приходи, али пошто je жеља Кра- 
љевске влзде и нас да се изгласа буџет ивакав ка* 
кав je што npe, ja хсћу још само да поменем неке 
сгвари, које би требало да се друкчије уреде. To су 
у првом реду режијсхе карте на железницамз, бес- 
платне карте и карте у пола цене na железницзма. 
Тиме се државна каса толико штети, да када би се 
то једанпут укнпуло, многи би милиони улетели у 
држачну касу. Ha крају и право je, кад може да 
плати железничку карту и сељак и сироти занатлнја 
и трговац, да плате и господа чшјовннци и желе- 
зничари, које државе такође плаћа, na када држави 
треб'1 прихода, онда требамо да будемо сви прија- 
тељи државе и да будемо равноправни у погледу 
ддваНЛ прихоца држави. 

Господо, свима нам je познато да je ова несретпа 
криза захватила све друштвеве слојеве у свим држава- 
мз, na и код нас. Ja као земљорадпик морам да вратим 
добро за добро господи, која се убише кукајући 
због очајног сгања земљорадника, na да кажем, да 
je очајно стање и трговаца и занатлије, који су у 
тако тешксм положају да им држава a и ми морамо 
помоћи и то што npe, јер су на ивици пропасти. Снл- 
пе камате, кенице, огромни трошкови и беспослица 
наме11у запатлијама тешку бригу, a нама озбиЛЈну 
дужчост да o том размислнмо и да им што npe no- 
мог^емо. Молим Краљевску владу да o Tove поведе 
озбиљну бригу. (Један узвик: да се смање плате Ми- 
нистрима.) Пешић: Да и Министрима и нама посла- 
ницима. 

Господо, расматрајући буџет од 10 и no мили- 
јарди и оне огромне цифре које се онако велико- 
дуцЈно дају на потребе које нису немииовне, ja мо- 
рам са жаљењем констатовати, да je у нашој зем- 
љорадничкој земљи на буџет Министарства пољо- 
привреде односно на унапређење пољске привреде, 
од које зависи благостање свих иас, naJMaiba сума 
датЗ. Наша пољска привреда јесте државно пастор- 
че, na нам зато овако грубо и рђзво и иде, 

Жнвећи међу народом тамо, господо, за ово 
вре^е од трогодишњег,   ванпарламентарног режима, 

од 1929 до 1932 год. ja сам имао прилике да се 
уверим да je онда тај режим „чврсте руке" поред 
осгалога, водио строго рачуиа и o томе, ко држн 
бесправно ловачко оружје. Код мене има у Срезу 
расинском, који je велики срез, може бити око 5—6.000 
дуЈиа, и међу њима je велеки број кажњен за бе- 
справно држање и ношеи.е ловачког оружја и оних 
који Hf?cy држалн десно, За „држ десно" кажња- 
вапи су no 3 и no 5 дана затвора (дплауз и узвик 
тако je) и људи ни криви ни дужни лежали су 
no неколЈ-ко дана у затвору и то одлични домаћини. 

Краљевска владз, односно надлежни органн 
ималн су нбјбоље намере, да осигурају безбедност 
на путевима, али они који су имали да извршују ту 
наредбу, жандармн, они злоупотребљују то сноје 
npain н онога грешнога сел)зка, који je задремао на 
колима, очи су ra реферисали, те тако и најбол>и 
домаћип лежн апсу н ако није ни сањао да he битп 
у апси (Граја и веселост). Господо, ja сам знао да 
he бити смеха, али, збнља, ово je колико смешно, 
толико je исто и жзлосно и дужност je свима нама 
да озбиљно размислимо o свему томе. To дубоко 
зздире у ocehaje оних поштених људи, који треба 
да леже затвор. Дакле, зато кажем да je дужчост 
и Краљевске вллде, односно надлежног Министра и 
свију нас, дз се постарамо, да се те казне ззтвора 
опросте. 

Ja iiehy даље да дужим, али na крају морам 
да нагласпм то, да, иако се са опим предлогом буџета 
ие слажем, у односу на издатке моноплске управе, 
и с погледом на ове пензије, ипак, господо, с обзиром 
на то што су прилике у земљи веома тешке, што 
имамо нажалост и унугра у границама наше земл.е 
и ван граница наше земље непријатеља, — опда и ja 
и сви ви имамо свету дужност да гласамо за овај 
буџет и у начелу и у појединостима (Пл.ескање). 

Господо, у току ове буџетске дискусије некако 
нарочнто г. г. бивши Министри, који су ипаче кад 
су били Министри просто се клели, прекљињали и 
закљип.чли да су верни јединству и монархији ит.д., 
данас прнчају o неким федерацијама и мени се због 
тога паметнула једна дужност, да изјавим, у име свију 
земљорадника србијанских, ако xoiieTe и мал ne свих 
сел>ака хрватских, исто тако n словеначких, да сви 
ми који смо морали проливати кри за стварање ове 
земље, која je дапас и хрватска и слоаеначка и 
српска, односно шиховог селЈака и који дапас др- 
жимо на својим плећима ову земљу, сви ми одба- 
цујемо и одбикемо свакога оног, и сматрамо га за 
непријател>ч, ко прича ту не знам o каквим федераци- 
јама, и изјавл>ујем, господо, да ћемо сви сељаци на 
датн знак, позив онога, који je и Хрвгт и Словеиац 
и Србин, онога који није ни декократа, ни члан Хр- 
ватско-сељачке странке ни радикал, на знак и позив 
Њ. В. Крал.а сви ми сељацн као један доћи под 
Њггову заставу и створити једну  велику армију за 
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одбрану сноје земље од свију оних непријатеља 
6'лло с поља било изнутра и за чување ове државе, 
која нас кошта милион и no жртава. Зато вас по- 
:швам, господо, да колико вас има, да свн гласамо 
за овај буџег, a задржавамо себи право, да онде где 
буде у питаљу онај амандман, o повећаљу порезе 
сељаку и o плаћању чиновника Управе монопола, 
да гласам, против. (Одобрава1ве  код већине). 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Реч има 
народни посланик г. Светислав Хођера. 

Светислав Хођера: (Улшци: Држ десно! — 
Веселосг. Неки добацују: Само гласно да чујемо!) 
Говорнм ja доста гласно, чу11ете! 

Господо народни посланиии, у овој буцетској 
дискусији ja hy мало да говорим o фивансијском 
делу, али више желим да се позабавим политнчкнм 
догађајима из прошле годиве н политичким пита- 
њима, која су тада постављена. 

Господа предговорници, готсво сви без изу- 
зетка, кад су говорили o буџегу, оии су га сви 
критиконали. Сии су му нашли дакле замерку, али 
су већина na крају крајева нпак изјавили, да he 
гласатр „la". 

Али нзјтежа критниа овог буџета то je критика 
самог изиестиоиа одборске већиве, управо већиве 
Крал.?вске владе. Јер, господин Гавриловић није 
нашао ни једиу реч да брави onaj буџет, него je 
готово цео свој говор погветио мерама, које треба 
преузети н шта треба урадити, да у идућој години 
буџет ве буде овако велики. Зар то иије најтежа 
критика за ову Владу, кад њен извесгилац већиве 
ово каже, јер ono значи, да je ова Влада исто тако 
могла да то учинн у току прошле годиме и да она 
то внје учинила   (Дп. Милан Метнкош:  Huje хтела!) 

Господо, Влада господина Сршкића, која траје 
већ пуннх 9 месеци и која je дошла после тромесечне 
владе г. Марвнкрвићи! om je сталпо у кризи. Ве- 
чито се гсворило o неслггаљу изу,е1зу Министара, o 
њиховој личној ветрпељивости, o штрајку иоједивих 
Мивистара. 

Ви се сви добро сећате, да je један r, Мнви- 
стар зато, што му у Загребу није постављен за 
претседннка општине onaj човек, кога je on желео, 
отишао у Зогреб демонстративво и остго тамо 21 
дав. Знате исто тако за случај другог r. Министра, 
који ни]е долазио ни у своју кавцеларију мвого 
дуже врембпз, пи на једну седницу Мнпнстарског са- 
вета, ни ва једну седвицу странке J. P. C. Д., ни на 
седнице Народне скупштпне. (Жагор). 

Господо, такав однос трпео се у Влади чита- 
вих 9 месеци и због таквог односа дошло je до 
тога, да се нама подноси буџег 13 мартз, како би 
ra ми н Сепат свршили за 17 дана, да говоримо и 
ноћу"и дању, да нам се скрајјују речи, само да би 
се свршило то на време, 

Кад се све ово има у виду, онда вије ни чудо 
што Влада госпоДина Сршкића није могла да се по- 
духватн ма и једног од оних виталинх проблема, 
чпје ре uen.e народ очекује са нестрпљењем и којн 
дубоко задпру у његове материјалве ннтересе. 

Ви знате, да смо пре пуну годипу давз до- 
нели Закон o Привредном већу. To Привредио Belie 
још није постављено, a данашње економско сгање 
захтевало je, и зато смо тај Закон примнлн као 
хитан, да сс што пре то Привредчо веће постави, да 
би оно вародпом Претставништву својим зпзљем, 
CF'OJHM способвостима послужило за решаван.е ове 
тешке економске кризе. {Косша Алексић: Taj Закоп 
није пи допет, г. Хођера!). Ми смо га донелн, ro- 
споднпе Алекси11у, допела ra je и Скупштина и Се- 
нат. {Коста Ahekčdh: Ми ra нисио донечи! — flo' 
слапицн се смеју Алексићу. — Жагор и преиирке). 

Прстседник Др. Коста Кумапудч звопн: Го- 
сподо, пемојте прекидати гопорннкз! 

Светпслав Хођера: Ми смо ra донели у фе- 
бруару месецу прошле године. (Жагор\ 

Другн, господо, Закон oрегулисап.у кредитпих 
одпоса — као што зпате — on je бдчен у кош. Пре 
кратког времена поднет вам je Закон o ликвидацији 
аграрне реформе, тражепо je од нас, да ra na врат 
на нос донесемо. И, господо, да није довјло до не- 
вероватпих узајамних оптужаба, које су изпосиле 
пеке мрачне позадине тога Закона, и on би већ бло 
примљЕн у   скупштипском плепуму. 

Гослодо, ако   се   питамо, зашто   се   сзе свако 
радило, ко je у опште крив за овакав нерад, нећемо 
пикзд добити одговор. Има члапопа Краљевске вла- 
де, који сматрају, да   ова Скупштина пије спосзбна 
зз рад. Опи се кису либнли да то  често изјаве. Јс- 
дап je   r. Мипистар једном   чак   Скупштину   ка^вао 
„конвентом".   Дакле ова Снумштина, која   je изгла- 
сала сваки законски предлог,   који je inoj подп^т и 
која je сгрпељиво гледала свађе, песугласице у Кра- 
љевској влади на срамоту не само нашу иего ц?лог 
варода, та Скупштина вије бнла no вољи Крзљевској 
влјдн!   (Аплауз   код опозиције).   Међутим, гослодо, 
сваки онзј, који je пратио рад свих пославика, који 
се потрудио да се упозна са   што   више   њих и да 
са љима порззговара o свима   актуелним питап.имз, 
on je могао да стекне убеђеше, да се ci овом Скуп- 
штином   може,   н    то добро   и озбиљно да     ради. 

Скупштина   се   првн   пут   састала 7   децембра 
1531   годнне.   Још   тада,   тих   првих даиа, јасно  се 
оцргава воља и жеља свих народних послапика, са 
врло малим изузетком, да се пође   повим   путем   и 
повим правцем. Ja   овде   смечо   тврдим   да   прввх 
дана,    када     смо      се     састали    mije     било     нп 
Kf/o народних посланика од укуппог броја   од   305 
народних посланика, који су мнслили, да се врате у 
старе странке и којн су старе странке прижељкива- 
ли. {Мих. KpciUnh: A даиас?) To  ти   изјбоље знаш. 
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Кажем, готово свн посланици, без изузетка очеки. 
нзли су да се почне са стварањем новог поли^у\чког 
курса и ствара вем нове полнтичке странке, и тежили 
су, да се то прво догсди овде, na да оидаупотребе 
сву сиагу код својих пријатеља у срезу да и ibHX 
аадобију за тај пови правац. И, господо, ништа ннје 
било лакше, него да се то учини овде. У овој Ску- 
пшгипи од 305 народнпх пссланика, било их je 97 
старих ранијих посланика, a 208 народннх посланика 
сада су потпуно новн. И да су то и такво сташе 
употребили као што треба, ono би дало факт^.чно 
оне резулгате.које je од нас очекивао народ исто тако 
и l'h. В. Крал>. Требало je само имати мало воље и 
енергије и мн не бисмо данас дошли у овгко једно 
политичко craibe, у коме смо сада. Нова странка 
била je и остаје насушни хлеб за остварење б-јану- 
врског програма и cupoBoljeibe југословенске идеје 
као и гарантовање државне целине и народног 
јединства. 

Господо, сваки onaj који je пратио историју 
србијансчог дела нашега народа и који je пажљиво 
пратио послератпе догађаје, могго je да констатује 
да je често било наглих полнтнчких промена као 
ILTO je била полигичка промена 6 јануара 
АлИ онај, који се н мало бавио тим променама 
и студирао нх, могао je да констатује да 
су те промене успевале само тамо, где су оне биле 
прцхва11ене одјаких полигичких оргзнизација, и где 
су се стварали апостоли новог политичког правца н 
где се успело да се тај нови правзц упесе у народну 
дуолу н са ibOM сроди. A онамо где тај нови 
политички правац није прихваћен од политнчких 
организација, ту je ueii унапред нови покрет осуђен 
на потпуну пропаст. Ми имамо у вашој бив. Кра- 
љ^вини Србији овакав доггђзј: Др. Владан Ђорђе- 
BHU je дошао на владу 1897 годние и владао пуне 
три године. 17 новембра 1898 годиве довет je закон 
којим се укидају све политичке странке, a тада су 
постојале радикална, либералча и иапредњача страика. 
Странке су укинуте из разлога, што се сматра да 
у народ уопште не треба уносити тај нови политич- 
ки живот и страичарство, те je и Влада Др. Вла- 
дана Ђорђевића желела да упрапља без странке. 
Међутим je постојао парламент. Била je најиећа 
грешка, што се није старало да се створи нова 
стравка. Кад су наишле економске и полнтичке те- 
шкоће, морали су да се обрате баш на ове људе 
на којг нису мислпли и које нису желепи. 

Тада није била, господо, пожељна влада ради- 
кала, али na крају крајева, морали су да се обрате 
баш на те радикале, те да извуку земљу из шкрипца, 
у који су упали. Taj пример, господо, треба да nac 
поучи, и ми, ако не створимо једну јаку организа- 
цију, која he да попесе овај нови програм, ми ћемо 
доћи у опасност, да nehe бити другог излаза, него 
да се позову баш onu на владу, које ми осуђујемо 

— да дођу федералисти. (Одобравање и   пљескање 
опозиције). 

Имате, господо, доста примера у поглератној 
историји европских народа. Фашизам je дошао у 
Мталију, и тамо je данас остао пуних 10 година, и 
ocrahe пероватно још за дуго. Ззшто? Зато што га поси 
једна странка.То исто, господо, видимо и у Русији. 
Тамо onaj покрет такође поси једна странка, која 
влада већ пуних 16 годипа. Тако исто сад je дошла 
na ред и Немачка, која се служи истим метод^ма, 
као фашизам и комуниззм, и вероватно je да he и 
ona тамо остати дуже времена. Ja сам, господо, да- 
леко од тога, да брапим режиме, који су заведепи 
у гим земљама, јер тамо je заведепа диктатура 
једпе странке, која je себе ипдентификоаапа са др- 
жавом. Ja сам сигуран да код нас тако што дзнас 
пико ne жели, ннти може да спроведе. 

Имате сличне примере и у Мађарској и у 
Турској. И ту су прихпаћепн нови покрети од једне 
страпке, која те покрете држи. Имали сте и контра 
примере, као нпр. у Шпапији, где je влада Прнмо 
де Ривера владала пуних 5 година, али без страпкс. 
И опога момепта, Kai je тамо тај режим nao, настао 
je у тој земљи једап велики хаос, који сви знате 
како се свршио. 

У садашњем свету, господо, не може се замн- 
слити дуготрајпа диктатура једне личпости. Ви 
знате, и код nac, кад je биао заведепз безуставпо 
craibe, од 6 јапуара, да су првих дава пале изјаве, 
да je то само једпа прелазна мера која je пеопходна. 
Taj период трајао je три године, a могао je да траје 
још годину две дапа више, зли и он се на крају 
крајева морао да заврши, и да се пређе на пар- 
ламентарни систем. Tor момеата кад je створеа 
парламепт требало je одмах npuhn оргапизовању 
нове страпке. 

Kao што сам поменуо, кад смо дошли у ову 
Скупштину, ми смо осеИзли потребу ме1јусобног спо- 
разума, потребу међусобпе оргапизације, која треба 
да je основ оној великој, пагодпој југословенској 
сграпци, која би на своја Molma плећа узела спро- 
војјење југословепске политике, без кампромиса, без 
икаквог мешап.а са старим, без освртаља na ono 
што je било. 

Све ono што се дешавало у ранијем партиском 
животу, могло пам je само служити за наук, да опако 
не треба у будуће радити. Да треба опемогу11ити 
да се вратимо ne само старим страпкама већ и ста- 
ри,« страначким навикама и старим страшчким ме- 
годама. Ми смо чврсто веровалн у тим момептима 
да су сви они сарздници na шестојануарском про- 
граму, a првенствепо данашњи Прег;едпик владе, 
којн се у тим дапима нзјвише истицао, као и ње- 
говн другови, ми смо се надали, да су се опим тро- 
годиш11>им, ванпартиским радом потпупо очистнлн 
од старих партиских навика, да су дефипитивпо na- 
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пустили своје раније партнско обележје, и ми смо 
њих предвиђали, да они стварно треба да буду во- 
ђе овом новом покрету. Нажалосг, ннсмо морали 
дуго да чекамо, и да са разлогом посумњамо већ 
првих дана, у њнхову безрезервну прнвржеиост но- 
ној струји. Ви се сећате, да je одмах у почетку, би- 
рање клубског одбора извршено на старој партиској 
основи. Када су се таком раду чипили приговори, 
дата je аргументацнја, да не сме да се чиие нагли 
скокови, него треба да се иде постепено. После To- 
ra дошло je стварање странке, и тој странци дато 
je име J. P. C. Д., југословенско-радикална сељач- 
ка демократија. 

Ми смо и то, господо, прнмили гунђајући из- 
јављујући своје незадовољство, али смо увек веро- 
вали искуству нашпх старијих другова и веровали 
смо да je то добро, али ja мислим да више нема 
ни једног посланика овде, који ве сматра да je баш 
тп нмр, које нам највише кочи рад. Одмах после 
тих, господо, првих договора, они који су били вред- 
нији, они који су енергичнији отишли су у своје сре- 
зове, na су почели да организују странку. Други су, 
напротив, очекивали шта he прво ти наши Богом- 
дани вођи да учине. (Жагор ) 

Господо, док je један део посланика свесрдно 
радио, дотле други део посланика није хтео да ра- 
ди ништа, очекујући увек uaptljeifaa од својих ше- 
фова који су некима говорнли да причекају a неки- 
ма отворено говорили да не треба да раде ништа. 
Сгворен je један неспоразум одмах у почетку ства- 
рања те политичке странке. Видећи овакву неодре- 
ђеносг, видећи да се ради на томе да се нова стран- 
ка не оснује, један део народних иосланика састао 
се другарскн код „Бристола". Тамо су се водили... 
(Граја и упадице.) 

Састајали су се тамо и друггрски претресали 
сва питања која су у вези са оргапизацијом стран- 
ке. Ha те састанке могао je да дође свако ко год 
je хгео. {Емилијан. Гриик: Само позвани!) To није 
исгина, да сте се интересовали могли сте и ви доћи. 
Чудновато je да то нисте знали кад je тамо било 
окупљено 170 посланика (Граја). Тема тих разговора 
била je увек: Југословенство, братство и равноправ- 
ност изнеђу три племена нашега варода. Тамо je 
усвојено било да се уопште не говори o личним пи- 
тањима. Шта више усвојили смо и то да се не ro- 
вори o економским питањима: ми смо искључиво 
говорили o политичким питањима. Желели смо прво 
да се што боље упознамо, желели смо да се поли- 
тичкн сродимо, да се сјединимо и да тако створимо 
једну основу за заједнички рад, заснован на међу- 
собном поверењу. Поверење je требало прво ство- 
рити, повереше нам je увек недостајало, и то je био 
један од повода свнма доцнијим несугласицама, сва- 
ђи и размимсилажењу. Задобити повереље једних 
према другима то je значило унапред са 507ореши 

ти сва она питаља која се данас постављају између 
нас. (Гласови: Тако je!) Наши другарски састанци 
приближили су нас, постали смо поверљиви један 
према другоме, почели смо да гледамо на главне 
наше проблеме истим очима и међу нама се створи- 
ло једно исто политичко вјерују: Југословенство, 
братство и равноправност. Многи од наших другова 
који су се дуго устручавали да тамо дођу, када би 
дошли, нису нас више напуштали. 

Када je свршен овај први период међусобног 
упознавања почели смо друго: ишли смо заједчички 
у народ. Први наш збор био je 15 фебруара про- 
шле године у Лебанима, no зими са 15 сгепени ис- 
под нуле. Од тога времена почињу зборови које 
смо држали скоро у свима крајевима наше земље. 
Ha тим зборовима нису била заступљена само сва 
трн наша племена; на тим зборовима биле су за- 
ступљене све бановине; на тим зборовнма никада 
није било мзње од 15 до 20 и 30, na и 45 посла- 
ника. ja вас питам, господо, да ли je икада било у 
политичком животу нашем толико посланика на ма 
коме збору? Сама наша појава у тако великом бро- 
ју на зборовима у разним крајевима наше зе^ље у- 
ливала je поверење народу у који смо дошли. Из 
нас je избијала вера, избијало je одушевљење, изби- 
јало je југословенство. 

Наш друг, кога смо изгубили, наш Барле иије 
се женирао да са друговима Хрватима и Словенцима 
дође чак у Скопље, дође у Пирот, да оде у Охрид 
да оде у Стругу, да свуда проговори no неколико 
речи. Преко 40 посланнка прошло je преко Мето- 
хије и целе Далмације до Сушака и у свима мести- 
ма држали су се зборови. 

A шта имате, господо, данас, шта имате после те 
године? Имате један неспоразум неред, имате хаос. Да- 
кле, господо/пре годииу дана ми смо били једна бујица 
који смо све носили собом, ми смо освојили пози- 
ције свуда док сада имате потпуно једно апатично 
стање, једно жалосно стање које влада у целој зем- 
љи. Онда, господо, кад je југословенски барјак био у 
рјкама бристолаца онда се није смео појавити ни 
један пункташ, онда није било ових пунктација. Али, 
нажалост, у то време чули смо само два говора, 
који су бацили црну тачку. To je onaj говор у Нишу 
a други у Скочљу. И обојици, који су на тим збо- 
ровима говорили, бристолска акција није била no 
вољи. Бристолска акција, акција југословенства, ак- 
ција нове политике, нових поштених метода била je 
противна свима оним познатим старо-партијским под- 
мета '.бимз, интригама и подвалама. Ona није конвени- 
рала ЛЈудима старог кова и старог политичког заната. У 
њој су они видели опасност за свој лични престиж, 
за своје положаје за које се још грчевито држе и 
нису прсзали да тој акцији, тој заједници чисто 
дрЈтарској, чисто идејној подмећу све ono што они 
-мисле и што они раде у својим заједницама. Отпоче 
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ла je једна бесомучна кампања    противу   рада   бри 
столаца на оргаинзопању странке. O свима овим збо 
ровпма и o свему ономе што смо на  њима   говорн 
ли готово ништа није писачо   у   јавности;   било   je 
забргњеио писати o њима и ако се нешто   јављало 
онда je то донешено само у неколико стубацл. Же 
лело се да се уопште не чује да се рзди na органи 
зоваљу те нове странке.   После  тога, господо,  na 
ишле су оне конференције између  народних   посла 
ника и Краљевске владе. Ha   тим   конференцијама 
које су специјално познате no томе што na њих де 
монстративпо иије долазио r. Божа   Максимовић, г 
Претседпик  владе je користећи се својим  ауторите 
том Претседника и разним обећањима успео да паше 
другове принуди после дугих преговора и разгово- 
ра да прнстану  на   једно   претседпиштво   странке 
овакво какво je сад, Самим овим актом   свршена je 
и бристолска акција али je, гссподо, сарап.ена и сама 
сграука ЈРСД. 

После те копференције, на којој je силом дато 
вођство опим људима који странку пису хтели, у 
Народној скупштини дошло je до подвајажа no старим 
партијским основама. Понова су се почели груписати 
пеки народпи посланици старих партија. Господо, 
оваквим радом створеио je понова оно пеповерење 
између паша три племена које je било и npe 6 ја- 
нуара. Политичка снтуација, o којој не сме да се го. 
вори ни да се пише, постајала je све ropa, све за- 
мршенија. Противници данашњег политичког стања, 
дигли су главу и са њима и сви анационални еле- 
менги, у народ се шире најфантастичпије ствари. 
Протурају се летци, штампају се пунктације, вртге 
се потајне оргапизације федералиста, комуниста, ре- 
публикапаца и других. Оваквом једном рушилачком 
раду ne сгавља се пикакав отпор. Једина одбрана 
новог политичког правца je власт, нов полигички ре- 
жим брапи једино полиција. Осталима, који су се 
своједобпо добровољно стављали на расположеп.е 
да живом и писаном речи бране пов политички no. 
редак, убијепа je свака воља. Уместо, да у onoj о- 
громној већини народа, која je једподушно поздра. 
вила 6 јануар, уместо да се у тој огромпој маси ре- 
грутују читави редови и организују како би увек 
одржавали na висини ono народпо расположе11.е за 
нову политику, потајно се je радило противу свнх опих, 
који такву политику одобравају. Прво се je у скуп- 
штинским редтвима створила збу11>еност. Послапици 
су осећпли д! пешто nuje у реду. да има пеких са- 
свим других na^epa, него ли оних звапично и са ве- 
ликом помпом наговештеннх са ових трибина. Ви- 
дело се, да су сви опи ватрепи говори приликом а- 
дресне дебате било погрешпн, Чланови Владе, који 
су себе сматрали да су у Парламенту пајјачи, јер су 
умели да својим пријателзима израде у своје време 
потребзн пристанак, a да другима опет тај, при- 
стаиак ускрзте, ти чланоаи   Владе   најпозванији   да 

раде за пов правац и пому политику, они ii»-.cy пи 
једном приликом janno изјавили да папуштају своје 
старе странке и да прилазе свесрдно новом покрету. 
Све што су урадили у томе паавцу, то je било увек 
под притиском и због тражеп.а већине посланнка, 
јер су се бојали да ne остапу усамл>ени. Полако се 
губило веровање у могућносг остварења повпх ли- 
нија. To je ono, што су желели и што су постигли 
ти члапови Влзде и члапови Претседништва J. P. C Д. 
Посланици су постали апатични к то апатичпо своје 
расположе11.е препели су и у народ. Апатија je да- 
нас општа црта духовног сгањз готово целог парода. 

A ко je, господо, крив што je до овога дошло? 
Ko je одговоран за овако тежак унутраш11,и живот 
Југославије? За све то крииа je ona данашња Вл.чда. 
Њеп je nahehn грех, што je убила вол.у спима ро- 
дољубима, што je створила овако жалосно апатично 
стање у целУ] земљи. Истина je, да су екопомске 
TeniKolie пренелике, истипа je, да и те економске ке- 
;i,alie имају реперкусију и na политички део нароца, 
али, све то Ht опрзвдава овакво пародно располо- 
жење. Екопомске су педаће мпого веће н у Епгле- 
ској и у Америци.да не цитирам суседне земље, али 
je код њих политичко стање несрахмерно болЈе и 
здрав^је. 

Господо, да вам баш докажем да je ова Кра- 
љевска влада, као и Влада г. Др. Марипкови11а, којз 
je стварно једна иста, само су npoMeibene личностн 
претседпика, крива за овакво политичко стање, ja 
hy да вам споменем овде мој разговор, који сам и- 
мао са г. Ннколом Преком (Чује се: Чујмо!) после 
onora мога говора у дискусији o закопу o општи- 
пама. 

Ви се сећате, да сам ja тада гопорио o збору 
у Нииу, na коме r. Boja Маринковић ставио опако 
одређено питање, да треба парод једаппуг да се из- 
јаспи да ли je за федералистнчко или упитаристич- 
ко уређење? После тога мога говора, говорио сам са 
г. Преком који je овде прочитао своју нзјаву и го- 
сподип Пргка ми je дисловно казпо ово: Ви сте тач- 
но изнели чш^енице само нисте cn менули још једно 
да г. Boja MaprniKoonh ii'je говорио o томе пнтгњу 
с£м.) у Нпшу neh ј^ говорио и овпе у Главном од- 
бору. Да je ту на седпици Глав. одбора изнео пеке 
iione принципе којн се потпупо ра^ликују од прин- 
ципа установљепнх G jaiuapcM и Уставом 3 септем- 
бра и да je ту Токође поставио то питап.е да се 
треба једаппут одлјчти, да ли хо11емо федерализам 
или унитаристичко уређепЈе држапе. Г. Прека ми 
je казао још и ово: да до Владе г. Boje Марннко- 
вића оа je т ^ пнтање смаграо ре-шепим. On то пи- 
тање није мл помишљао да пстрже, али после овак- 
вих изјава г. Boje MapHHKOBniia, које су такође биле 
један од узрока п.егове, као и оставке r. Шибепика, 
излажењу из Марипкопићевог кабинета, кад су пале 
овакве изја:)е, они су морзл! да з^узмуовшав став 
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какаи   су   заузели (Гласови:   Промена  курса)  Про- 
мена курсз,   зато што га je   променила   Краљевска 
влада. Ево r. Преке, na ra питајте.  Још један при- 
мер, да су господа, која су се овде изразила за скре- 
тап.е са онога политичкога правца, на коме смо сви 
заједнички ншли,   да   су много раније   били иашег 
мишљеиЈа, то je баш   онај   први   програм   хрватске 
пучке странке. Овај je програм   штампан   1905 год- 
Потписници na овоме програму су Анте Радић, који 
je, како сам чуо, и саставио овај програм, na онда 
Стјепан Рзди!],   Ивсн   Гмајиер,   Томо Јалжабети!!  и 
Др. Бе11>амин Шуперина, сенатор   и   потписник one 
декларације. A да вам прочитам, шта каже тај npo- 
грам. Да ли on сматра   да   су   (^рби и Хрвати два 
народа, пли једап. Ево, шта се овде допоси под на- 
словом „Шта xolie хрватска пучка страпка". Па опда 
II део o народпој   политици, у тач. 2 каже се ово: 
Хрзати и СрСи један су парод, na се већ   зато мо- 
рај/   споразумети  и у политичком   раду,   нарочито 
онде где   живе   заједпо. Тач. 3 Словенци и Хрвати 
једпи су другима   тако  близу, те су заправо и onu 
с Хрватпма једап парод, којг! i-ма сложно радити за 
заједпичку будућносг*. To се je 1905 тако говорило. 

Тачка 4 гласи: Свн су Јужни Слоесни  
{Коста Амексић упада у реч). 

Прешседиик др. Коста Кумануди: Господнне 
посланиче, пемојте упадати говорнику у реч, a вас 
господипе Xoljepa, молим да настаните свој говор. 

Светнслав Xoljepa: (паставл.а) Молим вас 
Господике Пре1седпиче, опомепите г. посланика да 
ме ne прекида. 

Претседиик др. Коста Куманудп: Ja сам већ 
опомепуо r. послапика, a сада опомип.ем и вас да 
наставите свој говор и не полемншете са господом 

Светислав Хођера: (паста1)л>а) Сви су Јужни 
словгни једча пародна ... ((Тослапик Коста Амек- 
culi поново упада у реч). 

Претседиик др. Коста Куманудп: Господнпе 
послапиче, опомињем вас да ne упацате говорпику 
у реч и ne   прекидате ra. 

Светислав Хођера: (наставл.а) Дакле, тачка 4 
гласи: Сви су Јужни словепи једпа паролпа и госпсдар- 
ствепа целипа, те ми Хрвати држимо Србију, Црпу 
Гору и Бугарску својим народним државама! Ето, 
тај програм je потписао r. Шуперина npe 28 година, 
a сад тврди да смо ми Србн, Хрвати и Словенци три 
народа. 

Господо, овде се je доста говорило o неприја- 
тељском држашу наших суседа. Одбрана паших rpa- 
ница у сигурним je рукама. Али на пзма, народним 
посланицима, као на политичарима, пије самодаиз- 
гласавамо потребне буџете пашој земљн. Ми имамо 
још један много већи задатак. Ми смо дужни, да 
сваки ваш држављанин који буде позиан на границу, 
оде тамо потпуно нациопално здрав. Ми смодужпи 

да отаџбипи дамо браниоце, који he бити сви од реда 
внсоко свесни своје свсте дужности, да брапе сноју 
ро1)ену земл>у, своју отаџбппу. Да није било те 
свести o пациопалпој дужности и o нациопалпом no- 
пасу код сваког сеља:<а и гр£1јанина у предрзтној 
Србији, да у њој читаве генерације нису само у том 
духу васпигаване, српска војска ne би могла да >- 
чипи one надчовечапске nanope у одбрапи своје po- 
ldne груде, њени војницн ne би постали легепдарни 
јупаци који су гладни, голи и боси и готово без 
оружја одбранили своју отаџб:и1у од мпого надмоћ- 
пијпх пепријатеља. Поред свега савршенства дапаш- 
њег оружја, још увек важе н важиће вечито речи: 
„He бије бој свјетло оружје, већ бој бије срце у 
јупака". 

Подизаље национализма, подизање духа код 
naiie омладине, код нашег народа, није пикад била 
брига ове КралЈевске владе. Иако cwo економски 
посрнулн, ми не см-мо клонутп духом, ми ne смемо 
клочути Bepovi, ми не смемо ни за длаку смањити 
љубав према својој земљн. 

Данашње стаље у земл>и  горе  je него што je 
бнло npe 6 јануара. Наше бивше политичке странке, 
све без реда, поред  свих   мана, имале су једну за- 
једпичку црту, биле   су   пациопалне.   Сад, господо, 
пемате викаквих политичких  орггннзација. J. P. C, 
Д. je само   на   папиру.   To   je странка без душе n 
без потребпог   одушевљепЈа.   Иако   се,  као што je 
рекао мој друг г, Метнкош, потлупо не препороди, 
или ако се не стпори   друга,   која he на себе при- 
мити нов политички пранац,   онда се излажемо ве- 
ликој   опаспоста   да   до1)е  ono што ми, бар веИина 
овде ne желимо, да до1)е моменат, a изгледа ми да 
се баш na томе и ради   да   тај   моменат и до1Је — 
да дође моменат — када једини излаз из ситуације 
буде поверавање власги   оиима, које ми сад осуђу- 
јемо, noBepaeaibe власти федералистима,   што би no 
мом мишљењу у овим моментима била пајвећа ona- 
спост за југословенство. 

Пошто ова влада води ка тој опаспосги, гла- 
caiiy против ibenor буџета. (Бурпо одобравање на 
левици и узвици; Живео!) 

Иретседник др. Коста Кумаиуди: Има реч 
народни послаппк г. Милап Жнвановић. 

Мплан Живаиовић: Господо народни посла- 
ници, пред нама je предлог државног буџета за 
1933/34 годину, који износи 10.438,326.579— ди- 
napa. On je мањи од данашњег за 884,873.421 ди- 
нара. Уштеда je учињена, али no мом мишљењу 
могло се још уштедети и имало je пашта. Штедша 
мора да потекпе из ове Kyhe, прво од г.г. министарЈ. 
Њихове плате нису велике. Претседпику владе пла- 
та je 10.000 месечно a осгалим министрима no 8.000 
дипара месечно. Само додатак на аугомобиле, којн 
изпоси годишње 86.631 динар треба смањити на 
50%   Затим треба сма! бити број министарстава, треба 
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укинути Ми.ннстарлво rpaijeir.ma, чија je надлежност 
прешла na баноииие, a отиорити одеЛ)ак при Миии- 
старству саобраћаја. Тако исто треба укннути Мч- 
ннстарстпо за физнчко иаспитање a отпорити оде- 
ЛјЗК прн Министарстпу проспете. Укииуги и зцања 
министара без поргфел.а. 

Ми cv.0, господо, земл.орадничка земл.а и за 
нас je нелики луксуз, поставл>аги мипистре без порт- 
ф?ља a нема се ни потребе. Ако треба сне наше 
прпаке у држани да наградимо мнпис арским знап.ем 
и платама, онда нзм треба један б^џег од 15 мили- 
јарди динзра. Али то umu сељачки народ не коже 
да плати, јер су његони произноди пали толико, да 
једна издржава и оне терете. 

После спога долази ред на нас народне посла- 
нике. Ми, драги другсжи, треба да се сами одрекнемо 
специјалног додатка од 1.500 динара месечно, јер 
смо са Сепатом оптеретили буџет скоро са 7,000.000 
Оипј нгс je додатак, дозноли^ете код бирача мало 
и компромитонао. 

Скромиа днеиниц?, коју имамо, од 200 динара 
довољна je с обзиром на данашње прилике, ово су 
више псчасна места од народа и ми смо овае дошли, 
да интересе државе и народа чувамо што je могуће 
савесиије na да посао за који смо дошли свршимо 
што пре и идемо кућама да гледамо и стправл.амо 
своје послове. Нисам дамагог н вемам потребе да то 
будем, али сам зато да наш буџет буде што мањи 
те да народ буде што мање олтерећен дажбинама. 

Држава je, браћо, иаша задружиа кућа, коју 
сви треба да чувзмо и у којој свн подједнако треба да 
привређујемо, иађе ли се само један расипник HeiiCMO 
ништа моћи учинити. 

Hama je задружпа кућа преопгерећена и ако 
joj још само један цреп додамо бојим се да се не 
сруши. Она и овај терет ко;и дапас воси једва држи. 

Ради штедње треба укинути и Врховног ин- 
cniKiopa a тако исто и све окружне инспекторе. Сва 
су ова звања, као што рекох, великн луксуз за нашу 
сељанку землЈу. 

Краљевска влада треба да престане са прои- 
зводствима и унапређењима чиновника, зар се не вчди, 
да се и ово једва издржава и плаћа, вал>да се неће 
терати дотле те да дођемо у положај да ne можемо 
исплаћивати чиновиике на време. Мислим, да je бо- 
ље да наши чивовници мало застапу са упапређе- 
њима и производствима и да на време примају зз- 
служене принадлежности пего да једнога дана ве- 
могадпемо исплаћиватн, 

Ми, господо, стално оптерећујемо наш народ 
чим осетимо празне касе. За noii се створе закови 
за који се тражи хитност од Народне скупштине na 
се онда натовари народу државна такса na млева- 
рину, na трошарина na струју, na tuehep, na алко- 
хол игд. na онда пореза на пословна промет од 1 
иа 20

1о, na на зграде од 3 на 6%  a на нове зграде 

12%' na повећава1Бе разпих такса итд. игд. Нико се 
ne пита: na докле се мисли да иде са овим оптере- 
ћењима и памегима. Стање у народу све je теже, 
како у вароши код трговацз, занаглија и индустри- 
јалаца тако исго и код земљорадника, na у место 
да се ти намети скањују, они се товаре. Приходи 
паших грађана сведени су за 700/0 мање a пореза се 
и ocraie дажбине државне и сзмоупрзвпе сгално 
TOBipe. 

Koja je вајдз од тога, што се донсси закоп o 
заштити земљорадпика према прнватним повериоцима 
и банкама када сел>аку држава наплаћује порезу на 
земљарину и обрачунава дупли прннос, на пример 
пшепицу no 250 динара 100 кг. те му je пореза 
увек иста a пшеницу продаје у пола вредности која 
се обрачунава, 

Са политиком onrepeheiba треба пресгатн н да 
се замепи политиком расгерећења грађапа, a то he 
се постићи само ушгедама na све страпе. Ми у др- 
жави имамо 227.51G чиновника и то државпих 185,731 
a бановипских 41.785. Ha све ове службепике из- 
дзје се годишње 5 милијарде динара. Према броју 
становника nauu државе сваки 61 грађанин je или 
државни илп бановииски чиновник, a то je много, 
господо. 

Пензиопера имамо 58.142 лица за које je кре- 
дит предвиЈЈен повим буцетом 813,738.423 дин. Ип- 
валиха имамо 70.713 лица за које je кредит пред- 
вијјен 69 милијона динара. 

Види се, господо, да ми издајемо na плате, пеп- 
зије и инвалидске потпоре на блнзу 6 милијардн 
динара годишње. 

Господо, Народна скупшгина мора да се поза- 
бави и ревизијом чиновпичких пепзија, јер би се ту 
пашла велика уштеда. Има људи који су измајсто- 
рнсали године службе na постали пензиопери, има 
и партнјскнх пепзиопера, који су били приватнн чи- 
повници na прсвели 2—3 године у државпој служби, 
и на неки начин стекли право na пензију. Оваква не- 
колико случаја имам ja из свог места, na верујем да 
оваквих има много, које народ поси na своју грбачу. 
Млађе л.уде, певзионисапе, који су способпи за рад 
тргба вратнти у службу, a ne поставл.ати пове, и 
не пензионисатп чиновпика донде, докле-год je cno- 
собан за рад. Ову политику свака влада треба да 
води. 

Kao непотребне треба укинути све пољопри- 
вредне реферевте no срезовима као и све среске ра- 
садпике, које треба предати општинама, те да оне 
њима управл)ају, јер овако баиовпна и држава имају 
огромне расходе око одржавања n плата чиновника. 
Ове расаднике уступати општинама с тим, да one 
то за неколико година бановини no процепи нсплате. 

Господо, сазнао сам, да држава у привилего- 
ваном друштву за извчз још плаћа директоре и чи- 
новнике, и да внје повукла   уложени кзпитал,   који 
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тамо има. Зар нам није досга,   што je држаиа изгу- пруга маи.е важних 116,500.000.— дин. Када се има 
била пола милијарде динара на трговини пшеницом. новаца за ове пруге, мора да  се има   за Јадранску 
Молим надлежног госиодина Министра, да се држава пругу. Шумадија мирно сносн   све државне терете, 
повуче из тога друштва   и   повуче   капитал који je не гупђа и не протествује и кад има право. Ona je 
уложила, a оставити акционарима тога друштва, нека свугде прва, кад то   Отаџбина захтева,   a o Шума- 
они сами тргују како знају.   Није   потребно, да др- дији се пајмање води рачуна и o њеним потребама, 
жава интервенише и тргује са кукурузом. Оставиги 
трговину тргопцнма и извозницима na нека налазе 
пијаце и тргују како год зиају. 

Поред државног буџета   ми   имамо и бановин- 
ске буџете,   који укупно износе 907.300.000 динара. 

a то je взљда само заго, што ona liyTH и мирно 
посматра, али и нашем Нутању и стрпљењу дошао 
ja крај, више се не може. Прођите данас кроз Шу- 
мадчју и њена лепа села, да видите путеве иепро- 
ходне у свако доба године, na ћете се уверити да 

Па   затим   имамо   и општинске   буџете, који нзносе    таквнх нигде у држави нема.  Од ослобођења je 14 
две и no милијарде динара.  Све ово један грађанин 
у доба кризе и незапосленосги  мора да плаћа. 

Напред сам навео, где треба штедети и тражи- 
ти уштеде. Нисам знао, да се штеди онде где 
треба да смо издашнији, н. пр. код буџета Минсгар- 
стна просвете, где се штеди на основиу наставу 
17,834.442.— дин. По мом мишл>е11>у овде се погре- 
шило. Да je cpehe, да у сваком селу имамо основ- 
ну школу, и учимо народ писмености, ми ту штеди- 
мо,   н то   не малу суму  већ осетну за основну на- 

годнна, im једна кола песка вису до данас стова- 
рена на многим путевима. Док се на пеким местима 
путеви асфалтирају, ми се у блату давимо н ревно- 
сно и послушно све плаћамо. Да ли je то право, 
господо? 

Синови смо Југославије и с правом тражимо, 
да се на део Карађорђевог краја обрати Belia пажња 
но до сада, и да се Јадранска пруга одмах узме у 
рад и веже нвјкраћим путем преко Раче код Мар- 
ковца   са   главиом   пругом.   To захтевају   пнтереси 

ставу.  AKO  je   требало уштеде, пре je могло да се    државе, a не само крајева, кроз које она треба да 
штеди на високе школе и остале заводе, a никако 
на основну наставу. Молим Краљевску владу да бу- 
џет апсолутио исправи у корист основне наставе. 

Код Мивистарства саобраћаја, a код кредита 
за Јадраиску пругу и тунел Сараново за одржавање, 

прође. {Алексаидар Додпћ:   A o задужењу   сел^ка 
ништа?, Xoiiy, xohy и o томе. 

Господо, нов буцет предвиђа приход Управе 
Држ. Монопола од 1,606.730.500.— дин., дакле мање 
од данашљег за 204,314.231.— динара. Осетан мањак 

предвиђено   буџетом свега   1,300.000.— дин. за ис-    за државну касу. За дуванске прерађевине предви- 
плагу ексаропријацнје за пругу. Ово je тако незна- 
тан кредит да  слободно могу  да кажем, да je то 
дозволите, срамота. Ha Јадранску пругу гледа Шу- 
мадија као на  нешто   најдрагоценије,   јер треба да 
прође кроз   најплодније и   пајлепше  крајеве љене. 
Шумадија je заслужила и с правом тражи од Кра- 
љевске владе и Народне скупштине,  да се рад на 
изградљи ове пруге убрза н да се веже naJKpaliHM 
путем са главном железничком пругом код Марковца1 

те да овај   део пруге буде   актнван   и помогне нз- 
градњи осталог дела.   Држава нема рачуна,   да joj 
оволикн капптал,  уложев у   израду туиела и пута, 
остане мртав и без  икакве ренте,   u да народ Шу- 
маднје гледа у недовршене тунеле, те да губи веру 
у даиашљи режим и државу. Кроз места где треба 
да прођг ова пруга до сада није  било ни честитог 
пута, и она ту пругу жељно очекује. У некнм кра- 
јевнма наше Отоџбине подижу се н дупле пруге. A 
кроз Шумадију  још немз  ни једне. Топола,  Внше- 
вац и Рача, где je и Карађорђев Дом заслужили су 
и с правом захтевају,   да се ова пруга што пре за- 
врши и пусти у саобраћај. Шумадннци нз дела Ка- 
paljopljeoor   краја   овласгилн   су ме као   свог прет- 
ставника, да протествујем к-д   Краљевске владе и 
Нароане   скупштипе   због   обуставе   рада   »a   оној 
прузп, на коју je до сада више милиона утрошено. 
Буџетом се  предвиђа за   градљу неких   споредннх 

ђен je приход no буџету, a no одбитку провнзије 
продавцима 1.477 милиона динара. {Алекс. Додић: 
Кажи пешто o сел^ачким дуговима!) Каззћу ти се- 
љаче, ти никоме ne  плаћаш! 

Господо псслапици, овај приход од дувапских 
прерађевина подбациће ose године још више зато, 
што je кријумчареше толико развијепо, да je ono 
мпогпма постало занимање. Не кр^јумчари се више 
дуван na торбе и кофере, neh аугомобилима и ко- 
лима. To je стварна чињепица која je за жаљење. 
Контролне власти су лабаве и слабе, више гледају 
капцеларијски nocao no спољни и хваташе кријум- 
чара. Стекао сам убеђење, да се слабо и труде. Ако 
се ко баш и ухвати од кријумчара или казни, нађе 
се пут н начин да се та казча пзигра и поништи. 
Власти су криве, na и ми овде, јер доносимо за- 
коне и праштамо разпе крнвице монополске, тро- 
шаринске, горосече и т. д. Народ осетио слабу 
страпу, na се и ne плаши. Ово прашгање кривица 
и ослобођавање од порезе обвезника неуредних пла- 
тиша, прве годнпе се свети, јер се тешко пореза 
прпкупља. Сваки je казао да не платим јер ако се 
задржи коју годипу na дугу поклониће се и одпи- 
сати. Ово je све донела демагогија са којом треба 
престати, јер he се доцпије више свегити. 

Овом кријумчзрењу помажу и високе цене ду- 
вана.   Код нас   чиновпиштво   већнпом   пушп   дуван 



Стенографске белешке 257 

Саву, јер нема рачуна да плаћа и пушн скупљи. 
Народпи дуван треба ца je јевтинији, a не трн ди- 
нара пакли1ј. Држава he спречити кријумчарење и 
повећати приходе монопола само тако, ако створи 
неку врсту иародног дувана, који не треба да je 
скупл>и од једног динара пакли!! и папир за пола 
динара, да народ не пуши дуван завијен у хартијн 
од новина. Корисније je дати дуван јевтиније nero 
да се он спаљује као што се то ове године радило. 

Приход од соли предвиђ^н je овим буџетом 
215 мнлиона 600 хиљада динара и on ће бити ос- 
тварен. И овде држава треба да смањи цену. Со je 
скупа и задржала цену исту која je била као и 
када je наш народ продавао три пуга скупље своје 
пpo^звoдe. Сељак, главни потрошач соли, коме je 
она потребна за сир и стоку треба да му се омо- 
гући да може да je купи. Треба знати, да повећаше 
цена сма1вује потрошњу a ca и.оме и приходе. Ва- 
рају се они који мисле да повећањем цена повећа- 
вају прнходе, већ обратно. Со не треба да je скуп- 
Лза од 1.50 динара кгр. ако се мисли на приходе 
и већу потрошп.у. 

Прнход од.петролеума — таксе монополске 
предвнђено je 120 милиона 300 хнлЈада динара иа 
чнсг петролеум и на денатурисан. Ha чист пегро- 
леум држава наплаћује таксу 4. дин. no кгр. a na 
деиатурисан 0,10 дин. no кгр. 

Господо, чист петролеум je код нас скуп и пије 
чудо што наш народ кука на цену raca. Ми имамо 
електрнчно осветлЈење no градовима, a сељзку се 
пуши rac и чкиљи лампа целе ноЈш, јер штеди скупу 
гас Много je да држава на килограм чнстог пе- 
тролеума за таксу узима 4 динара, треба смањиги 
на 2 динара, a оптеретити денатурисан петролеум 
ci нешто више. 

Да пређем сад на п^иходе жижица. Право npo- 
даје уступљено je страном друш/ву, јер je узет мо- 
цополски зајам. Предвпђа се монополска такса да 
he се остварити 100 милиона дппара за ову буџет- 
ску годнну. Овде држава наплаћује таксу на свако 
дрвце no 11 napa, или на кутнју од 60 шибнца 66 
пара дииарских, a 34 nape добнја ово страно дру- 
штзо од сваке кутије те на тај начин наплаћује дат 
зајам и камату. 

Господо, нека ми буде допуштено да кажем, 
да се монополска такса на жижице зеленашки на- 
плаћује. Како год xoiieTe узимате, na je ова народна 
потреба претерано скупа с обзиром на прнлике ње- 
гове. Кутија палидрвца никако ne треба да je скуп- 
ља од пола динара, a то je десет пута скупља од 
предратне цене. 

Допосимо закои no коме новчани заводи зем- 
љораднику не смеју наплајшвати већу камату од 8% 
годишп.е данас, s то je 4% годишње јевтиније од 
предратпе камате, a држава кад наплаћује монопол- 
ску таксу на жижице 20 пута скупљу  од  предрат- 

не, ми ревносно ћутимо и помажемо je. Велика je 
ово несразмера и неправда; не можемо ми народ с 
једне стране да задовољимо, да би му с друге crpa- 
не могли узети. Hehe народ осетити благоста1ће све 
дондр, док му CBaKnflamibe његове потребе ne буду 
јефгиније, те да иду у сразмери упоредо са ценама 
његових производа. Со, rac, дуван и жижице морају 
бити јефтинији. У интересу je и саме државе, јер he 
тиме повећати монополске приходе. 

Приход од цигар-папира предвиђа се no буџету 
94,500.000 динара. Овај се приход такође uehe сства- 
рити, ако се не смаши цепа цигар-папиру послел11>е 
врсте. Ja сам иапред напомепуо, да народ завија ду- 
ван у хартију од ноз! на na пуши. Ова хартија убија 
и сам укус дувану, али шта да ради народ, кад je 
папир скуп. Видео сам својим очима, да пушачи у 
ргдњи купују танак папир na табаке na гз онда се- 
ку и удешавају за цигар папир. Народ се довија ла 
штагод штеди. Треба створити народу цигар папир 
за пола динара кп.ижицу na he се одмах осетити ве- 
ha потрошп.ч. Дозволиће те, да je књишка папира 
скупа данас једзн дин?р 50 листиЈха. 

Приходи од разних државних привредних npe- 
дузећа овим буџетом предвиђени су 3.448.229.669.— 
динара. У сгруку Министра финансија спадају др- 
жавно имап.е Беље и Тополовац, као и фабрика ше- 
hepa na Чукарици, показани су приходи за идyhy бу- 
џегску годину 16.748.489.— дннара или маше од да- 
нашњег буџета за 4.877.701.— дин. Када би ова npe- 
дузе1'1а водила књиге на трговачки рачун и билапси- 
рали, онда би ми тек видели да ова предузећа не- 
мају никакве приходе. Ова су бирократска предузе- 
iia које апсолутно мора да су у дефициту na како 
год xoheTe. Најбол.е би било, ако je икако Moryiie 
да се она продаду, пошто Господип Министар има за 
то и овлашћење. 

Код Министарства саобрзћаја појављује се ма- 
њак за 172,024.494.— динара. Никако чудо, што се 
код овог ресора појављује овај мањак. Узмите само 
железнице. Кад год сам путовао првом нли другом 
класом ретко za виднм, да je ко платио целу карту, 
колико год нас je сви пок^зујемо легитимације и ro- 
властице. Ha овакав начин жглезница мора да под- 
баци са приходима. Држим да би маље требало да- 
вати бесилатне карте и повластице за вож1ђу) na ма 
ко то био. 

Исти je такав случај и за превоз хране. Про- 
шле године давале су се упутпице за пасиве кра- 
јеве, na су пегде и злоупотребљене, искористе се за 
трговачку сврху. Треба npocro изобичајпти давање 
упутница за бесплатан превоз ако мислимо да пам 
железпице буду активне. 

Поште, телеграф и телефон давали су добре 
приходе држави, ове he године подбацити осетно, 
како je и предвпђено буџетом 62,360.072 динара са- 
мо зато, што су привредпе прилике незгодне и што 
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je сва трговипа у опадању и застоју, иначе овај ре- 
сор даје нзјбоље резултате. Доста je допринело н 
повећање поштанских и телегргфских такса. Ако би 
икако било могуће треба CMaibHTH ову таксу бар на 
пнсма и поштапске карге за унутрзшњу преписку. 
Верујем, да би се на тај начин повећали приходи 
поште. 

Господо, никад се ваљада теже није прику- 
пл>ала пореза него ове године. To je дошло нешто 
што иарод mije имао, a внше сиуда што су против- 
пици данашн.ег режима агитовали у народу да се 
пореза не плаћа. Власти би требале na оваке без- 
сбзирие л^уде, који не бнрају средства, да обрате 
већу na>Kihy и да нх строго кажЈ^авају. 

Законом су предвнђенп и егзекутори, те су 
онп при спачој пореској управи постанл>ени. Они 
иду пз села у село и врше иаплате. Ови се егзе- 
куторн пла11ају нз егзекутивних трошкопа, који се 
11апла11ују од сваког пореског обвезиика. Овн су 
трошкови предвиђепи великн, јер се од обвезннка 
iiaiuialiyjy, кад год донесе порезу да плати, одпо- 
сно три пута. Има сиротих обвезиика, којн пла^ају 
no 300—103 дииара годншље порезе. Така.в слаб 
обазезник никада не може порезу сву од једампут да 
плати, нли два пута, Beli допоси no 100 дипара от- 
плате и увек му се за егзекутивпе трошкове на- 
плаћује no 10 дипара a 90 динара урачуна у отпла- 
ту порезе. Дакле, у колнко оброка донесе толико 
му се пута узима no 10 динзра егзекутивних тро- 
шкова. 

Господо, ja мислим да je ово претерано. Ра- 
зумем, да се једаипут наплатн пореском обвезнику 
10 дпнара за егзекутивне трошкове иако му се ne 
врши наплата, алн никако онолико пута колико се 
данас узима. Молим меродавпе да ono апсолутно 
исправе и ослободе парод од претераних трошкова. 

Трговцп се пемнлосрдпо оптереНују порезом, 
не обазиру се пореске властн на то, што су посло- 
ви за 70% подбацнли, њпхово je да ra опорежу и 
паплате na макар и егзекутшшпм пугем само да се 
убере што више и да би na тај пачин били од прет- 
постављених похваљени н паграђени класом. 

Порескн одбор одре1)еп из редова грађана којп 
то закажу треба да учествују у рззрезивап.у nope- 
зе и npoueii>yje капитал и зараду обвезника вишта 
ne вреди као н да не учествује, јер одлуке љегове 
ne узимзју се у обзир зато, што се na свако реше- 
ње одвоји мпшљење пореских чинопника, a држав- 
ни заступник се жали рекламационом одбору који 
увек усваја жалбу као умесну и пореског обвезпика 
оптерети онако како државпи засгупник тражи. Па 
лепо, зашто се онда тај порески одбор од грађана 
малтретира и познва да учестпује у једном послу 
кзд п.ихово решеп.е ништа ne иреди нити се ко na 
шега обазире. 

Када се порески обвезппк жали Управпом суду 
на решеп.е рекламационог одбора има да чека бар 
две годипе на рочиште и опет да се одобри реше- 
n.e рекламационог одбора. 

Рекламациони одбор бар у округу крагујепач- 
ком састављен je пе1шном од некнх пензпоппсапих 
офицнра и чиповника. Moj сргз лепеннчки у рекла- 
мационом одбору заступа један пензиописапи ппу- 
ковпик из среза оплепачког и један пензиописапп 
срески екопом пз Крагујевца. Ова два господнна 
пепзпонера не познају ни једног тргозца пи занатлн- 
ју из среза лепеничког, пита знају прпвредне при- 
лпке a решавају судбпну пословног света целог 
једпог среза. Да ли у ЈЈГОславијн има оваквог 
примера? 

Долазила je депутација прнвредника 68 округа 
крагујевачког код господппа Мипистра фипапсија. 
Ми посланицп m округа привели смо де1утаци'у и 
престапили г. Министру. Онн су бедно сташе трго- 
вине и заната у Шумадији лреставпли и жалили се 
на пореско оптерећење и рекламацнони одбор у 
Крагујеицу. Молили су г. Министра, да у тај одбор 
уђу прииредпици a ne пензионери, јер они и не зшју 
шга данас и кзкве прпходе дају трговине и запачн. 
Ja сам и поред ове депутацпје и писмом молио ro- 
сподина Мппнстра, да у рекламацнони одбор уђу 
ви1)ени л.уди, привредници из среза лепеничког који 
врло добро познају прилике те да у одбору заступају 
како иптересе припредника тако и државе. Г, Ми- 
нистар до данас ништа није предузео да предње 
обећање денутацији испупи и смепи рекламациони 
одбор у Крагујевцу. 

Нису привредннци ти који избегавају да плате 
порезу држави, ших не треба тако разумети, всћ 
не могу да плате овако како се опорезују, јер no- 
слове које данас обављају једу ону готовипу коју 
су стекли npe двадесет и више година. Huje право, 
да губе na послу и да се још onTepetiyjy порезом 
на ono што не зараде те да једнога дана сви поста- 
ny бапк[ оти од којих више држава неће видети 
никакпе користи. 

Ja мпслпм, да држави не треба да je циљ, ла 
привредннке оптеретп толпко да их за неколико 
година потпуно упропасти и изгуби пајсигурнијег 
обвезппка. Порезом треба оптеретити обвезника ono- 
лико колико то његови приходи могу да носе и да 
буде способан да плати. Само ће тако држава да 
буде сигурна за cnoje потраживаље у спако доба. 
Преоптерети ли се обвезник nehe бити ни држави 
ни њему. 

Ha трговце се днгла читава хајка н указује се 
како само они имају и праве милиоие и ако грцају 
у дугове, на трговцг се гледа као na пеку врсту 
штетсчина у држави којп ne треба да постоја. Си- 
стематски се води кампања протипу њпх и агитује; 
да се псклЈучи посредник, јер он народу   не треба. 
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Па лепо, господо, ако посредник трговвц није по- 
требаи, већ штетан за данаш11.е друштво и државу, 
снда то трсба отворено рећи onoj класи људи, na 
да се они благовремено спасавају и узму плуг и 
мотике ni у село, a бирократске усганове нека тр- 
гују, јер су one једино н повлаш11ене у onoj др- 
жави и ослобођене од свију пореза и приреза. 

Трговац се, иако исправан, назива зеленаш, 
бзнке су зелепашке и упропастише napoj, нека je 
трговац и банка најсолиднији, na ibHX je повика. Ни- 
ко више не дели између доброга и рђавог, сви су 
рђави. ИнгубиИемо трговце и новчане установе ова- 
КВИМ радом и попашзњем, na када до1)у сгранци да 
тггују и фннавсирају шрод, опи he онда бити и 
патриоте и добрн људи и поштепи,јер све шго je 
наше, не ваља, 

Уред за осигурање радеаика зида у сваком 
већ-.м м^сгу тако луксузне и велике палате, да им 
човек ззвнди. Овде у Беогрзду преко пута желе- 
зпичке станице озидали су огромну палату, која he 
мокда коштати око 30 милиона динара. To није 
рђаво, сне je добро, треба да се има u дом у- 
реда, али када се има нозаца зз овзкве палаге.тре- 
ба да се има и за н.;запослене раднике. Није право. 
да радоници скупљају no ло:<алимд и улицама од 
грађана добровол>не прилоге 3i незапослене рздени- 
ка, a уред од новца тих р1деника и њиховнх посло- 
даваиа зида палате и поставља мермерне сгпепнцр, 
стубове и т. д. Уред би npe требао да прихвати ове 
раденике в пружи извесну noMoh у лоба ове опшге 
крте и незапослености.Не треба допусгити, да се у 
тим пачатама размећу и уживају управлЈачи, a раде- 
ници и п>11хозе породице да умиру од (Једе и npoce. 
Оае су палате капитал рзденика и њихових посло- 
дзваца, a никако оних који уживају благодет. 

Молим падлежног господнна миинстра, да m- 
дејствује за незапослепе раднике сталну, макар н 
пзјскромпчју r.oivoh, уреда за осигурање раденика, 
те да се сви удружимо, да у дзиашњим данниа on 
ште иезапослепости и кризе помогнемо нашим гра- 
ђанимз-рздиицима, те дз и они заједно са нама све 
ове невоље преброде н издрже. 

Госаодо, и прошлг године говорио сам o о- 
сннвап>у срескнх болница, које су пароду потребне, 
na то и озом приликом чиннм. Доноснмо закон o 
сузбнјању ззразннх болеси и обавезном прегледу, a 
нико ке пита, ко he тај иарод да прегледа и где да 
га лечн. Државне су болнице пуне, бановинске та- 
кође и не могу да приме све болесннке, који се 
јанљају, те се народ Bpaha болестан ку1т и пропада. 
Зпам да je ово скупо известп сае одједанпут, али 
постепено где je najueha погреба у срезу треба уста 
новнти среску болницу н донети закоп o среским 
болпицзма. 

Народ наш још не зна да се чува, разболи се 
само једап члан породице од туберколозе, пропада 

цела породица, нема где да га изолује, a једу и 
пију из једиих судова. Тако вам je ca свима зара- 
зним болестима. Држааа треба шго npe да се поста- 
ра за здравље својих грађанз. Здравстене задруге 
не могу да даду OHD што даје болница. Сваки je 
срез у стаљу да издржава своју болницу, јер има од 
30-60 хил>адз становника. Болнице су данас велика 
народна потреба, na зато молим Краљевску владу, 
да o овоме поведе рачуна. (KOCTJ Алексић, прила- 
зи говорнику н пешто му каже, a овај одговара): 
Имам право дз говорим! Осгавте ме на мнру, ако хо- 
heTe да говорим. 

Пошпретседпш Др. Коста ПоповпН: Госпо- 
динз наролног поланика морам упозорити, да се no 
пословннку ne могу читати говори. 

Милаи Жпва'.10В11ћ (наставља): Лепо, господи- 
ne потпретседниче, али било je много господе народ- 
них посланикл, којн су своје говоре чнталн, алн их 
нисте упозорили! Ja се служим само белешкама. 

ПоШпреџсепшк Др. Коста Поповић: По no- 
слопнику ja взс морам упозорити. (Жагор.) 

Милан Живаиовић (наставља): Ja, господо не 
зиам, зашто ми ycKpahyjeTe оно, наЈЈта имам право. 
AKO мени ускратите реч, ja hy прекинути говор. 

Потпретседник Др. Коста Поповп*: Изво- 
лите продужЈти својговор, господине посланиче!. 

Милан Жпвановић (наставља): У Рачи кра- 
гујевачкој подигли смо из прилога Њ. В. Кра- 
ља и народа Kapaljopljee Дом, монументалну 
зграду, као спомепик неумрлом Вожду Карађорђу- 
који се родио у селу Вишевцу до саме Раче. Згра- 
да кошта близу 4 милиопа динара и има 35 просто, 
рија. Зграда je подигпута на пајлепшем месгу и 
потлуно je готова neh три године. Обијао сам праго- 
не министарстана и бапопиш и молио да се пека шко- 
ла илн угтанопа смести у ову зграду - споменик, те 
дакг стојч пр1зпа и да nac као празиа пред napo- 
дом који je дао прилог, ne срамоти. До данас цисам 
могао код меродавних у томе да успем и да у ову 
згрзду уселим неку вишу школу, - установу, која iie 
импоноватн имеиу Великог Вожда, коме je она као 
споменик пзмењеиз. Имз устапова и школа у држа- 
ви за које се пла11ају баснословпе кирије из буџета 
бшовипског и државиог, a ми међугим покла1Ј)амо 
баповиии и држави зграду. Нико nehe од господе 
да дође у Шумадију и Карађорђеп крзј да npocBehy- 
je народ, Beh сваки бежи од народа и удал.ује се 
од ibera. 

Подигнуга je црква у Paдoвalby na месту где 
je Kapaljoplje уонјен и ona je ntli двг годипе ocnelie- 
на, подигнуг cran за свешгепика као лепа вила, во- 
да испред саме куће чесменска, али нема свештенн- 
ка, те je н ona затворет. Озидана je такође и црк- 
ва у селу Мзлим Крчмарима, потпуно сиабдевепа 
ocBehena већ две годиие и затворена, јер нема све- 
штепика, пошто пису још образоване парохије и ко 
зна кад he то бити н кад he ова цркаа пропеаати. 
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Да се питамо онда зашто народ зида цркве, 
кад се меродавни ne старају да постављају свешге- 
ннке. Народ je, господо, са своје стране учинио све 
да. се културно оспособи за жнвот, он подиже црк- 
ве и школе, a меродаини не постављају свештенике 
и учигеље. Зар се тако даје в>ља народу да и да- 
ље ради? Ннрод одваја и даје na културно-просвет- 
не устапове и последњу своју муком стечену пару, 
na с правом тражи од Крал)евске владе да ona ca 
свзје страпе учини све.те да цркве добију свеште- 
нике, a Карађорђев Дом у Рачи и вишу школу какву 
заслулује. 

Закон o заштити землЈорадпика пнје дао очекн- 
ваие резултате, Beli je изазпао само кризу поверења. 
Данас се више никоме не верује, не сзмо земл.о- 
раднику, него занаглији и трговцу. Улагачи исто та- 
ко не верују банкама, na повлаче своје улоге. Новац 
се чуза код куће бескорисно, a привредници и при- 
вредт пате. 

Кад су КраЛ)евска вл^дa и Народпа скупшти- 
на д^ли олакшице земл.орЈднику у плаЈпњу, треба- 
ло je истим законом исте олакшице дати и осталим 
приаредпиичма, јер су ашатлије и тргоици данас у 
много тежем положају од земљорадпика. 3IKOH je 
оспорио занатлнји н трговцу да иаплати своју вере- 
сију од дужника, a свој дуг мора да плати, те су 
многи тражили поравпање, a неки н стечај, 

Стање код землЈорадпика, занатлије и трговца 
јесте тешко, a код занатлије и тргонца парочито још 
и очајно. Треба   дати олакшице њима у плаИању и 
максимирати камату. Закон o заштити земљорадника 
и сређивању кредитних односа у земл^и који je про- 
шао кроз одбор, може се назваги пакарадом од зако. 
на, којн  треба   оставити   у  скупшгипску архиву за 
успомену. Taj закон je крајње левичарски, јер дира 
у ириватну својину, која je сваком грзђанпну Уставом 
загарантовапз. Умесго тог пројектопаног закопа, Вла- 
да и   Нарздна скупштина  греба  да допесу закон o 
раздужењу  земљорадпика  преко  Аграрне банке na 
тај начин, што he се   обавезе презадуженог земл>ора- 
дника препети на Аграрву банку, a ова he давати пов- 
чаним  заводима  потврде зз  узете  меннце,  које he 
испла11ивати свакпх 6 месецн уз каамату од 4%. Да 
би се то могло пзвести код Аграрне банке, повчани 
заводи и остали :1емл.орадничкп повериоци треба да 
уплате нов   капитал од 303 милиона динара у Arpap- 
ну банку, a ова уз noMoh Народне банке, Поштанске 
штедионице и Хипотекарне банке могла би да задо- 
вол.и  потребе  кредита  нашег земљорадника, те би 
овако раздужење  било  много  корисније,  јер би се 
дугови претворили у дугорочне кредиге са каматом 
од 6 0/о • Аграрпа банка да би покрила губитак због 
отписивања,   не  би  морала  за  пег  година да даје 
дивиденду. Тнме  се ne би осетио никакав потрес и 
били бц задовољни и повериоци н дужпици. 

Да би се земљорадник обезбедио требало би 
§ 471 српског rpalj. суд. пост. проширити на целу 
територију Краљевипе Југославије и опда би сел>9к 
био потпупо обезбеђен и без закона o обезбеђењу. 

Крајње je време да се донесе закон o штампи. 
AKO се из ма каквих разлога не би дала најшира 
слибода, б?р пека су полуотворена врата к слободи. 
Треба стпорити коптролу јавпом мпењу. Нека се чу- 
је и критика народа на паш рад. Hi та] пачин из- 
бегле би се разне коморџијске вести које се од črpa- 
ne пепријатељски расположеннх л>уди према режиму 
проносе и престала бн и сама опозицпја да растура 
летке пуне гадости, a без потписа, 

Приметио сам, господо, да je наша штампа сло- 
бодна само за пунктације господе Ксрошца и Маче- 
ка, као и за изјаву неког бугарског новинара који 
je проиао кроз Загреб и стигао да изјави да су Срби 
свиње и да he им Бугари полупати главе. Да je овај 
новинар тако нешто изјавио за 6pahy Хрвате у Бео- 
гралу, он се не би добро провео. И к.|д je наш брат 
Хриат из Загргба похитао да ту изјаву свог бугарског 
колеге објави у загребачком листу, опда нека му 
пошаље и мој отпоздрав из Шумадије: да смо ми 
Срби два пута лулали и разбијали буггрске глапе и 
да нас зато оставе на миру и не називају својим 
именом, јер ако се павратимо na њих који пут, neha 
им остати ништа  здраво ни чнтаво. 

Краљевска влада са овом Народпом скупшти- 
ном треба после доношења буџета да донесе и све 
згконе који су нзроду и држави потребни и да бар 
после 15 година изједпачи сзе законе у земљи. Од- 
мах треба донети трговачки закоп, грађански закон, 
закон o банкама или акципоарским друштвима и. т. 
д. Кад се ово изврши, онда се може говорити да су 
ззкони унифицирани и да се постигло потпуно ује- 
дишење. 

По Пословнику немам више права да говорим, 
јер ми je одређено време протекло, да бих се могао 
задржати na рзсходнма поједипих минисгарстава. To 
he сигурно говоритн неко од гослоде колега, a гово- 
pHhy и ja у поједипосгима. Изјављује да hy гласати 
за државпн буџет. 

Пошарешседник Др. Коста Поповић: Има реч 
г. Перо Fpajnh. 

Перо Грајић: Господо народни посланицп, ja 
нисам овде пзашао да данас говорнм o yHyTpaLuibOj 
и спол>чој полптици и да вам говорим o пункгаци- 
јамз и декларацијама. Ja hy да говорим o буџету. 

Прошлогодишњи државни буџет биојеИ мили- 
јарди 323 милиона n 200.000 динара, a предлаже се 
овогодишп.и од 10 милијарди четири сготине три- 
десет осам милиона триста двадесет шест хиљада 
пет стотина седамдесет девет динара. 

Како пам je свима позпато да се прошлого- 
дишњи буџет није могао, како je лредвиђен, 'оства- 
рити. По мом немјеродавном мишље^у неће се мо- 
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ћи остварити ни овај који се сада предлаже за ову 
1933/34 годину како je предложен, a да се поново 
народ не оптерећује новим порезима или наметима. 

Народ je и овако ојађен економски и привредно 
упропашћеп, не може издржатн ни данаши.е опте- 
pelie'be држаиних, бановинскнх и општинских поре- 
за, и намета, a камо ли још каква пова оптерећења. 

Никакпи се нови поргзи и намети не би смели 
паметати, јер je народ како сам напоменуо и са 
овим досадашњим преопгерећен. Зато би врло по- 
требно било да се у држапном, бановинском и оп- 
штинском газдинству уаеде у свима партијама што 
већа штедља, да се све оно, без чега се за сада мо- 
же, отклони и да се. ни у какве веће инвссгицнје 
ни пошто у ов5кој стагнацији не залази. 

Прошло je више од године дана од када je 
завладзла свјетска економска и привредиа криза o 
којој je и овде у опом Народном претставнишгву 
доста говорено н рађено не би ли се у колико год 
ова немила крнза ублажил?, алн за ову прошлу го- 
дину није се осјетио викакив успјех, 

Јз молим Народно претставништво и Крал>ев- 
ску владу да опогодишњи буџет настоји да до- 
иеде у што бољу раинотежу према стпарно предви- 
ђеним приходима, који he се заиста у току буиетске 
године MoliH остваритн. 

Господо народни посланици, пред нама je на 
днпшом реду предлог држаиног буџета за 1933]34 
годиву. 

Са овог мјеста у овом високом Дому говорило 
je внше господе народних пославика. Сви су до са- 
да говорили онако како je који сматрао за потребио. 

Ja сам изашао овде да и ja напоменем понодом 
ове буџетске дебате моја опажаша у народним no- 
требама, које би no могућности требало уважити. 

I. По ресору Минисгра грађевина cee мушке 
главе од 18—60 година обавезате су на бановински 
и општински кулук, те морају да кулуче или да 
плате откупнину за кулучење свагда двевно no 15 
динарз. Сви они који су старији од 60 година a ко- 
ји плаћају непосредни порез више од 100 дивара 
такни су обвезвици и на даље дожчвотпо дужни да 
плаћају кулучку огкупнину. 

Ha предње бих имао ja да примјетим слиједеће: 
a нијесам против кулука, јер су вам добре цесте 
врло потребве, али примјећујем да бн било погреб- 
но закон o извршењу кулука исправити, те дозволи- 
ти свима обвезвицима да могу и послије 60 године 
свога живота који су здрави личво одрађивзти или 
замјену за одрађивчње давати, јер лакше je сиро- 
машвом земљораднику, раднику и т. д. да то личво 
одоади него да откупнину у новцу пла11а, јер како 
вам je свима познато, да земљорадник и радчик 
тешко до новца дође чиме бн откупнину платио. 

Дозволите, госшдо, да наведем један примјер. 
У мом изборном срезу био je једчн стар земљорадцик 

Јован Ступар, који je стар око 90 година, те je no 
посгојећем закопу за кулук обавезан, a према виси- 
ни свог непосредвог пореза да плаћа кулучку откуп- 
ниву у вовцу за опшгински, за банонннски и за др- 
жавип кулук за трн јединице диниара 135, 
a исти у својој ку\ш има шест глава мушких 
способиих за рад преко 18 годинз, који сад ве мо- 
гу нигдје да нађу посла и беспослели код куће ле- 
же, a радо би ови, кулучку обвезу за њега одради- 
ли, али им постојећи прописи ne дозвољавају. Сваки 
би земљорадник радије одрадио него задње вовце 
дао за откуп. 

У прошлој je години била одређева кулучка 
дневна откупвина 15 дипара и толико je морао да 
плати онај који je био обавезат да мора плаћати a, 
услед прошлогодишч.ег нерада могло се je nalm рад- 
ва сиага дневно од 8—10 динара, те и у томе на- 
роду није било право. Зато би требало у будуће ове 
грешке исправнтн. 

II. По ресору Минисгра социјалне полнтике и 
Народног здравља. 

Потребио бн бнло у интересу пародног здрав- 
.'iia ради сузбијања тешких епидемија и акутпих за- 
разних болести намаквутн штз већу субвепцију Ба- 
повиви врбаској да може да изради шго више здра- 
вих и хигијенски уређених водовода и чатрља у мје- 
стима и селима која оскудјевају са здраном и питком 
водом, a таквих мјесга и села у Врбаској банопинч 
има доста те услед тога, што немају здравпх вода 
варод мвого трпи од епидемија и заразних болесги, 
које no неколико стотина жртава услед тога епиде- 
мија покоси. Да ово предње предлажем да се Врбас- 
кој банозини ulio aelia државна субвенција у ову ре- 
чсиу сврху даде natepaio ме je то, јер сам освједо- 
чен из званичних података да je Врбаска бановива 
у погледу државне субвенције била на носледњем 
месту и ако je, како je вама сиима, господо послз- 
ници, познато, најзапутгевнја. 

Из слиједећих званичних података се види ка- 
ко се je до сада no појединнм бановинама зз здрав- 
ство лржавна субвенција дијелила проценгуално пре- 
ма једној главн. У Дравској бановипи троши се про- 
сечно no глави 16.11 див., у Приморској 10.87 дин., 
у Дринској 10.49 дип., у Савској 9.15 дин., у Зет- 
ској 8.44 дин., у Вардар:кој 8.20 дин., у Морав- 
ској 6.67 дчн,, у Дувмзској 6.01 дин. и у Врбаској 
3.76 динара. 

Ja се падам, господо народни пославици, да be- 
re се и ви сви сложити с тиме да треба Врбаску 
баповину у овој народпој потреби шго боље држав- 
ној субвепцијои noMoim, те се вадам да he Краљеа- 
ска влада прилико-л подјеле ових субвенција за здрав- 
ство то и  учинити. 

ili. Потребпо би блло што прије подврћи ре- 
визији све инвалиднине и то из ових разлога! Има 
много случајева где су ратна сирочад, ратне удови 
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це, сиротиња и гола и боса, која je no свршетку 
свијетскога рата доказала и стекла npauo на инва- 
лиднину, на ту једну једину малу дрл авну помоћ 
уздала се, али у више случајева та je ипвалиднина 
наједанпут престала. У највише je случајена пресга- 
ла из потпуно формалних разлога, јер малодобна 
дјеца или љихове сгаре неспособне мајке нијесу зна- 
ле све што треба да no инвалидском закону извр- 
ше и да свима фориалностима удовоље, ради чега 
су од инвалиднине посве одбијене. 

Ради ових формалних грешака где je сиротиња 
из незнања страдала требало би инвалиднине поново 
ревизији подврћи н гдје се поново угврди и уста- 
нови да неко има на то право требало би му ту инва- 
лиднину, док постоји закопска могућност, редовно 
плаћати, a ко нема право и нема доказа na то треба 
га одбити. 

По ресору Министарства просвете. 
У мом Срезу мркољићском којег ja овде засту- 

пам просветна политика у овој години не задово- 
љава, јер догодила су се неколико случајева да je 
Мииистарство просвете менн до данас из непозна- 
тих разлога премјестило иеколико учитеља и учите- 
љица са основних школа a на њихова мјеста нијс 
пикога поставило, те су неколике школе затворене, 
те he многа дјеца изгубити ову школску годину. 
Затворене су школе које су деценпјама радиле и 
сад не раде. Народ, моји бирачи ме питају шта ми 
овде радимо и зашто се школе у којима има сто- 
тине дјеце затварају, a учитељско особље баш са 
ових школа премјешта. 

Ни мало ме ие изненађује што се ноЕосагра- 
ђене школе не отварају и учитељско особл.е на и- 
сте не поставља, јер и мепи je познато да mije у 
прошлом буџету било предвиђенр повећање изда- 
така за постављаље новог учитељства. 

Господо народни посланици, ja мнслим да ово 
иије једннствен случај већ мислим да их има још, 
те ja ca овог мјеста апелирам на Краљевску владу 
да у будуће овако се не дешава, јер боље je нео- 
тварати нове школе, a заварати старе. 

Позцато je да je питање народне просвете 
једно од најважнијнх државних и народних питања. 
Само народ културно и просвјетно спажан може 
ићи сигурном напретку. Нарочито je питање важно 
код нас, јер je наш народ своју снагу трошио у бор- 
бама за слободу, a није имао времена ни могућности 
да се просвјети подигне, јер нашим непријател)има 
није то ишло у рачун. Нарочито Босанску Крајину, 
чији сам ja један од представника у овом Дому, не- 
пријатељ je држао у просвјетној запуштености. Са 
задовољством могу констатовати да се од ослобо- 
ђења показивало пуно пажње   школству код пас. 

Нарочито од Краљевског манифеста од 6 јаву- 
ара 1929. рад се je убрзао да сада села Крајице 
украшавају дивне школске зграде. 

Послије овога хоћу, господо, да говорим o 
једном типу школа код нас, a го je o грађанским 
школама. У нашој држави има око 200 грађанских 
школа у којима ради око 1800 наставника. Ове су 
ниже средње школе већином у мањим мјестима. 
Преко ових школа и ми ћемо no угледу других 
културннх држава узди11И наш средњи грађански 
сталеж, да може одговарати смјерницама садашњег 
жинота. Али, господо, грађанске школе сем што 
културно, просвјетно и стручно уздижу средњи rpa- 
ђански сгалеж, могу нашем народу дати још нешто. 
Могу му дати и средњу школску интелнгенцију. И 
то даровито здраву и душевно и тјелесно. Оне су 
као што рекох no мањим мјестима и добијају дје- 
цу од сиромашног сталежа који их не може 
одмах слати на школовање. У тим школама има 
пуио даровите дјеце, na чак и талентоване, која би 
— кад би имала могућности — усаврЈЈила способ- 
ности и оглично послужила Краљу, отаџбини и на- 
роду. 

Многим неким формалним запрекама п тој да- 
розитој дјеци затворена су врата средњих школа. 
Зар не би било боље омогућити једном даровитом 
ученику грађанске школе да продужи школу, него 
неком необдареном гимнпзијалцу? Мислим да би 
било и праведно и да би било више опште ко- 
ристи. Зато треба, господо, све те препреке 
укинути и свршеним ученицима грађанских шко- 
ла, којн покажу способности омогућити даље 
школовање. Ko je раднији н способнији нека иде 
иде напријед. Још једна ствар тражи да те препре- 
ке треба укинути, a то што je ca тим препрекама 
учиљена друштвена неправда већином према снро- 
тињи, a ми као прави народни преставници, требамо 
пазити да се то не догађа. 

Сада пређимо на једно друго nnTaibe тих 
школа. 

To je материјалви положај настанннка истнх. 
Нзихов положај чиновннчкнм законом од 1931 

године пије праведио ријешеп. Они су изједначени 
са чинованцима само средп^е спреме. Па кад се уз- 
ме, да многи чиновници са самом средњом спремом 
имају огрев и станарипу, a наставници грађанских 
школа иемају, то je изашло, да ови са већом школ- 
ском спремом имају мањи материјални доходак него 
чиновници само са средњом сгручном спремом, Ми- 
слим, да то није била намера законодавчевз. 

Треба, господо, тим људнма дати и принадпеж- 
пости према њихоинм школским квалификацнјама. 

Да се до тог дође требало би у § 45 закоиа 
o чиновницима од године 1931. додаги нов стац, 
који гласи: 

2/а звања o струкама, за која се тражи потпуна 
средља школа и специјална спрема са испитом рас- 
поређује се од IX до IV групе закључно," 

У § 346 закона o чиновницима од 1931 годи- 
не, додат«! звањима Министарства просвете, која су 
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расаоређана у IV групу II степена још и зваље „на- 
ставник грађаиске школе". 

Господо, ово су моје мисли o грзђаиским шко- 
лама, које бих желео да се проледу у дјело, јер бн се 
ријешила једна праведна ствар и подигао углед гра- 
ђанских школа на ону висииу, коју оие са својнм 
задзтком заслужују. 

Са овим би се помогло не само грађанским 
школама, него читавој нашој про:вети, na молим 
моје друове госаоду народне посланике, да овај 
мој праведнн предлог приме, a г. Министра просвете 
да ra приведе у дјело у току ове буџетске дебате. 

По ресору Министра шума и рудника. Господо 
иародни пославици, у мом Срезу мркоњићском до- 
годило се je прошлогодишше зиме да je народ у 
ПОмањка11.у сточие хране био присиљ^и услед више 
сил^ да Је У државннм и приватиим шумлма морао 
за прехрану своје стоке кресати шуму д1 сеоју 
стоку сачува од глади. После овог учишеног лјела 
Из уужде, властн све ове Л)уде, који су се кришом 
за исхрану своје стоке послужили, немнлосрдио 
кажњавају. 

Законом од 27-11 1932 годнне којег смо ми 
овдје изгасали амнестиране су све шумске кривнце 
и казне учи11.ене до 15-11 1932 годнне, али пошто 
je народ усљед више силе морао за прехраиу своје 
СТоке и после 15-11 1932. да и надаље чак до конца 
гприла исте године шуму да креше и стоку да 
прехрањује, ради тога би било потребно да се у 
СВима случајевима, гдје би се то устанонило дг се sa« 
ист^ шумска штета почиње крешом у крајњој нужди 
за гЈрехрану стоке, да се тнм људима те казне амнести- 
рајУ- a У буду11е потребно бн било израдити један 
oniUTH правнлник no којем 6л се дозвољавало да сви 
неимаоци сточне хране, у случају потребе, могу у др- 
жавним шумама лист кресзти и тиме своју стоку 
без штете no дрво прехрањивати. 

По ресору Минисгарсгва увугрзшњих дела. Го- 
спОДО народни пославици, у опште je познато пама 
саима да je ова привредна и екопомск! криза захва- 
mjia у читавом саијету све слојеве народа услед 
чега и општиие многе трпе. 

Општине су скоро све презадужене, те п>ихоии 
досадашњи доз^ољели приходн и намети не могу 
ни У половину општинске потребе подмирити. Било 
би потребио овом злу што прије тражити лнјека и 
опИЈтине што прије довести у такие положаје да 
нормално функционишу, да i и у чем не оскудјевају. 
Све су општине npeonTepeiiene ca својим издацима, 
a за сада нема прилике до год траје ова криза да 
he се сташе општина поправити, аа то би било no- 
хребно да се што прије Нарсдио претставништво 
позабави питашем сређеша спштинских издатака, 
те да Народно претстаиништво нађе пута и начина, 
без нових терета и намета на народ, да се ово пи- 
Та№е среди.    Moje би немјеродавно мишљеше било 

да би најлакши начин био кад би држава за све one 
општине које су пале у финансиску незгоду, a које 
имају своје некретнине н осигуране приходе, да так- 
вим држава изради дугорочне кредите, дотле док 
се стање опшгина не поправи у толикој мјери, да 
узмогне своје потребе из својих прихода редовно 
подмиривати. За случај да je ово немогуће, онда 
би требала држава да један део својих прихода 
даде општинама у корист noдмиpивalba њихових 
издатака, јер су општине полузваничне устаиове, које 
многе ствари раде за држзву. 

По ресору Министра пољопривреде и вода. Го- 
сподо народни пославици, аграрно питање у нас Бо- 
сни и Херцеговини још није никад докончано. Има 
много случајева, где су земљорадннци o једвом спор- 
ном земљишту доказали да je дуг низ годииа њи- 
ховл породица у посједу спорног земљишта, те би 
то земљиште требало no правди да припадне оном 
земљорадвику, који га je толике године несме- 
тано обрађивао, али што се догађа? При досуђивању 
делегагн за arpap при среским начелствима оваке 
земл)0раднике одбијају и пресуђују да cnopno зем- 
љушЈте je беглук дотичног спзхије. 

У овакним случајевнма само се народ квари и 
излаже непотребним трошковимз, те чешће пута 
дође и до физнчког обрачунаиања, као што je био 
случзј у Бањзлучком сргзу у селу Петашевци, гдје 
су изгинули браћа Ајетићн. И овај немили случај) 
десио се све због аграра. 

Дз би се овакви случајеви сфијечили, потребво 
би било да Краљевска влада изда наређење потчи" 
њевима, да се у овзквим случајевнма дозволи об* 
нова поступка и да се попово суди. 

По ресору   Мшшсгарстаа  војске и морнарице. 
Господо иародни послзници, добровољачко пи' 

тање није још потпуно докончано. Још велики број 
добровољаца није примио од Министарства војске и 
морпарнце добровољачка уајерешз, a поготову земљу 
која нм je обећана иако je од свршетка свјетског 
рата прошло 14 годнна. 

Многи су добровољци ueli и помрли у највејшј 
биједи, чекају11и добровољачка увјерења и обећану 
земљу, коју су они заслужили, полажући своје жи- 
воте за ослобо1је1ве и уједињење. 

Ja молнм Краљевску владу, да се пожури, те 
да ово питаше скине већ једном са дневног реда. 

Господо народии посланици, ja сам са овим за- 
вршио своја излагања и изјављујем, да liy гласати 
за предложеии буџет. 

ПотпрсШседник Др. Коста Поповић: Има реч 
r. Ђуро Марјан. 

Ђуро Марјан: Господо иародни посланици) 
ако je држава једна проширева породица.тада je она 
персоницифицирана у њеним врховима као патер фа- 
милијас, нма право и дужност, да завири у свакн ку- 
тић, и наскривенији, живота својих чланова. Једном 
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да их похвали и окуражи, други пут да их укори 
или да им наређује и прописује пуг и начин дјело- 
ван.а за себе и за заједиицу. 

AKO je та постапка тачна и позната, тада tiy ja 
пзнијети onaje, гдје тај патер фамилија као бу- 
дан чувар, ne само реда и рада, није довољно по- 
светио пажње и бриге, а где се то могло и требало 
учинити. To je, господо, радник или ако хоћете рад- 
ничка класа. Један проблем који забриљава цијели 
свијет или један вал који запљускује цијели свијет, 
па и нас дјелимичио захватно. Одмах hy да кажем 
да то питаље у нас није неријешено. Само добре 
воље. Шта мислите колнка je cpeha имати на распо- 
лагању на стотине хиљада здраве и орне радне 
снаге? Или, колико се губи, ако je само један не- 
запослен. 

Господо, има средс^ава. Злато се не једе. Ono 
се гомила и сваки дан ra je више. Оно je бегало и 
скривало се ne осврћући се на земљу која ra je дала; 
није то непозната чнп.еница и најшнрим   слојевима. 
Један од народних посланика   приликом  дискусије, 
рече да je капитал као блудаица, нде тамо, где joj 
je боље. Алн je cpeha у томе што та   блудница ни 
тамо, куд хтеде, не нађе скровишта   без опасности 
Ja нећу   да   подпргавам   крптици   то   уклзп,аи>е са. 
свога места,   али   тврдим да je пепатриотски н де- 
зертерство.   Ако   држава   нма  право на мој живот 
или живот нашпх синова и браће мислите ли, да има 
мап.е право на капитал,   који   се je слегао у слага- 
лиштима, као какво зло и постзо некористан?! И код 
нас се je живот почео тако ргзвијати. Још мало na 
ћемо и ми имати као   шго   зшад има краља овога 
или онога артикла. Апи ja мислим да то није добро. 

Није ли вам   познаго ко покреће рат Јапанаца 
противу Кинеза и ко   звецка мамузом у Немачкој? 
Кгпитал, који не   марн, што   he na   бојншту пасти 
младост, непроживљен живот пун чгжње за cpeliOM 
и пун идеала неостварених. Нека ми je слободно да 
nac упозорам на   закл.учке оне   америчке комисије, 
која je имала да   проучн   узроке   привредне кризе, 
где се  између   осталога   каже:   „Mace   почишу да 
губе веру у све оне фразе o слободи, једнакости н 
демократији, које one сматрају   само за лицемерне, 
празне узвике, чији je задатак, да заштите нптересе 
појединијих група. A други   важан  закључак je, да 
су се Moline организације скопцентрисаног капнгала 
потпупо   извукле   испод   сваке   контроле државпих 
власги". 

Дакле, држава има ne само право него садаш- 
њица ипперативно захтева, да се тај капитал стави 
у кретање и у службу нацији, јер ће бити пемио мо- 
мепат, да дође иницијатива одоздо. 

Коме напослетку од нас пије позпато да кроз 
мепталитет наше омлздине веје црвена нит. Ha мла- 
ђима свијет остаје... Дакле, na генерацијн која he 
убрзо да замени   оне   на врховима.   Ta цриена ниг 

почела je да загријева и наше чиновништво илн у- 
опште друштвену иптелигенцију; дакле — док je доба 
и журпо има да се приступи пајрадикалпијим ме- 
рама, које he ићи циљу да се свака радпа снага, a 
ми можемо бити срећни да je имамо, запосле и тимг 
и појединци и цјелина ућипи што задоволЈНијом. 
Тада, да се радиик не експлоатнше no капиталистич- 
ким магнатима и no подузетннцима и да се путем 
закона одреди мипимум надпице испод које ne смије 
бнти рада. C тим у вези да се одреди и радно 
време знатно смаљи. Јер и машина ради. Најшире 
друшгво дакле и радпик, пека се радује пЈогресу 
ума човековог и нека и он заволи тај прогрес. 

rioMoh, која je учнљена пасивпим крајевчма ни]е 
имала ефекта, јер je чиљена без плана, a ту треба 
и те каква студија. Помоћу оних пара требало je 
осгварити једпо дело, које би посило плода и вра- 
тнло друштву постепено уложен новац, као на при- 
мер: исушивање мочвара, засађивање BohibaKa, 'no- 
шумљаваље голети или — прављење комуникацио- 
ннх путева од вредности. 

A да знате, господо, како наши крајеви вапију 
и зову за noMoh годипама, алн се нико не одзива. 
Нузгред буди речепо, да су некоја господа мини- 
стри више учинилн своме селу, него читавим о- 
крузпма. Чекали смо лојалпо и стрпљино, да се ре- 
стаурирају и обнове најпре они порушепи крајеви 
из којих je засјала луча слободе, али ко би смно 
порећи да je дошло вријеме, да засја сунце и na 
наша врата. Али ja се ипак надам да he наша суза 
наћи родителЈа. 

Било их je у току ове буџетске дебате који 
покушаше. да се баце блатом na православну цркву, 
коју спомињем са попосом. Једпи се, боје, да he и 
пранославна у ипат провесги нли увести клерикалну 
политику, док други због рада пеисправпог поједипца 
веле у Шапцу, a шго још није доказано, бацају се 
блатом na цјелипу, Овим првима гарантује прош- 
лост, дакле историја прапославпе'цркве, да им mije 
страх неуместан, јер нема цркке која би била 
тако национална као православпа, да joj je на- 
ционалпост догматизирана да стрши измешапа 
међу обредима. Удружени крст и Слобода. Једног 
без другог нема и једно без другог није имало ме- 
ста. Или, конкрегно. Србип je гинуо за веру, a пра- 
вослаанн je гипуо за српство. Данас, кад смо ужп 
национализам скинули с тропа, a дигли na престо 
шири нациопализам југословенство, покажите ми, го- 
сподо, и једног православпог свештепика, који mije 
зашао у народ са геслом: „Брат je мио које вјере 
био". Ми, господо, немамо командапта у страној na- 
цији, na да удешавамо своје држаље с његовим ин- 
тересима, a верских политичких странака нисмо имали 
и не мислимо имати, јер немамо зато побуде ин- 
терне, и јер нисмо агресивни, и јер се ne спремамо 
у офанзивпе   верске   ратове,    јер поштујемо  сваки 
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начин клalball>a највишем принципу, који нам je сви- 
ма заједнички, не само у Југославнји, него и у Ва- 
рељени. (A r. Кешељевићу поручујем да се ради 
њега и његових иступа Heliy бацати блатом na cee 
Цриогорце). 

Радујем се да могу овде као Србин из пре- 
чанских крајева изјавнти да смо ми спи прихватили 
јединство, ne само као потребу нашег политичког 
живота, пего смо то јединство у духу прожнвелп, 
које je посгало тако и наша духовна потреба и са- 
ставнн дио нашег бпвствовања и осећања. Дакле, 
прекасно je за метаморфозе, a државно једннство 
тражимо и хоћемо зато, јер оно брише границе међу 
југословенским племенима, a успостављање граница 
значило би вјечити рат. A то нећемо. 

AKO je то једннство г. Прибићевић међу нама 
личким Србнма приљежно сијао, тада нека зна, да 
je сј^ме п^ло na плодно тло, a не на камен. 

Напослетку, ja сам мишљења, да je попустљи- 

вост према анациопалним елементима од стране др- 

жапне властн било константно грешење, које je 

иуало не жељене, него нежељене последице и 
било каменом cnotnuaiba за полнтнчке шиИарџије. 

Алн ja се надам да he тн методи и у будуће битп 
напуштени. 

Коначно изјављујбм ДЗ hy гласати за буџет. 
ПошареШседпик   Др.  КоСга  Поповић:  Има 

реч народни посланнк г. Kocra Алексић. 

Коста АлексИћ: Господо народни посланици, 
У овим  мучним и тешким   временима  у  коме 

се налазимо и ми и наше суседне државе, као и 
цела Европа, ja сам од свих и са свих страна слу- 
шао да се увек н непрестано говори o миру, јер je 
то једини спас за поправљање овога тешког craiba 
у коме се ми налазимо. 

Господо народни посланици, узимајући реч у 
буџетској дебати одмах изјављујем у име своје, да 
hy гласаги у начелу за буџет, не, господо, из некога 
страха, не, господо, за љубав данашње Влаае, једино 
из разлога што пратим и читам шта се све догађа 
у земљама наших суседа. Наш иарод, господо, је- 
дино жели мир, и мир и ништа више, a no мом ду- 
боком уверешу дапас je, после балканског, односно 
свегског рата свима држввама потребан мир, да би 
се народи могли у миру развијати и опорављати. 
Али ако би настала нека евенгуална непогода од 
наших суседа, одпосно суседних држава, које има1у 
амбиције да угрозе мир, онаа, господо посланици, 
ми треба да будемо спремни и да држимо одбран- 
бену линију, и због тога иама треба буџ^т да га 
на време донесемо. Te због тога разлога гласаћу у 
начелу за буџет.   Чуо сам .чритике поједине госп0- 

де предговорника. Ja се, господо, са предговорни- 
цима слажем, али са некима н не слажем, који и 
сувише иападају и то ошгро нерад Владе. Господо, 
будимо искренн н признајмо да има и до нас по- 

сланика досга кривице, што и ми не посећујемо се- 
днице редовно и не обавештапамо Владу o народ- 
ним потребама, a то ћете се уверити на основу 
стенографских бслежака да je било више седница 
где није na г/!асању било пи половине взродних 
посланика, те према томе no моме скромпом ми- 
шљењу не треба сву кривицу обарати na Краљев- 
ску владу, пошго има до нас самих кривице. 

Сада, господо, да пређем и да се придружим 
критици појединих говорпика одпосно, чиновника. 
Ja ћу, господо мпого даље ornim него остали говор* 
пици a то je у томе ja тврдим да данас na жалост 
известан број чпповиика у нашој земљи саботирају 
рад и Краљевске В1аде и нас послапика. Ja се, ro- 
сподо, позивам на вас као сведоке да ми то потврдите. 
Зато je, господо, потребно да будемо искрени и 
да све отворсно доставимо и кажемо Краљевској 
влади, да je дужпсст њепа да то лечи, у ивтересу 
државе, na другом месту у иатересу свгга угледа 
и у иптересу народа и nac посланика. Јер пека го- 
спода чиповници зпају да овакав п,ихов рад прво 
ibHMa лично мора донети пајвеће штете. Господо 
посланиц^, ja сам npe извесног времена у своме ro- 
вору приликом претреса закона o опшгнпзма рекао, 

да су за време партијских влада многи чиновници 
млади, способни и исправни пензиописани из поли- 
тичких разлога, a то je било отуда кад су радикали 
долазипи на владу, пензионисали су демократе, a 
кад су демократи долазили, пепзионисале су ради- 
кале само зато што нису билн њихови припадници. 
Ja сам се надао да he Краљевска влада која je 
дошла 6 јапуара то попрзниги и савесне чиповпике 
вратити на своја места те би тиме смањила буџет 
пензиопера. Али, господо, кад то није учињепо до 
срда, ja сам слободан предложчти да се сада учини. 
To говорим и? разлога, што видим да пам ваша о- 
младипа ништа ne обећава. Погледајмо, госиодо 
посланици, шта раде наши омладипци на упиверзи- 
тету. Праве демопсграције противу своје рођене зе- 
мље, и чему се onaa имгмо плдзти од те наше 0» 
млпдине. Злр дан^с када су нас непријатељи опко- 
лили са свију страча, паша омл^Дта прави демон- 
страције np )тиву саоје рођепе земље, и лупа и 
разбија ono што je наш грешпи народ одвајао од 
својих уста да плати држави порезу да би ona ти- 
ме могла подмирити своје расходе. Његово Вели- 
чанство   Краљ   побрипуо   се   за   нашу омладину и 
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створио  Студснтскн  дом,  да би наши омладинци у 
томе  дому добијали храну и стан. A помислите гре- 
шног   сељака   који  нема да једе  данас   суве проје, 
већ свкога   дана  долази no десетину   ших овде и 
траже рада   и кажу ми,   иађи ми посла да могу са- 
мо хлеб  да   зарадим.  Ja,  господо,   имам   децу,   na 
морам имати и ocehaje.   Али ово шта ради иаша о- 
младина, и то омладина племића  и   газда,  a не на- 
ших сељака, она je за најоштрнју осуду. Ja бих мо- 
лио Краљевску   владу   да   o  томе озбил.но  поведе 
рачуна и да натера смладину   на прави   пут или да 
je   пошаље  да  копа и оре,  ако  joj се не   допада 
господство, a ми хвала Богу ne оскудевамо у чинов- 
ништву, јер   ra и сувнше имамо. Ja бих молио Кра. 
љевску владу да нареди својнм чиновницима да чу. 
вају   ауторитег нас послапика и да се наспрам нас 
понашају онако да   наш   положај   захтева. Господо, 
посланици, читао сам ових дана, a и вн сте сигурно 
прочитали, предлог закопа сенатора односно коруп- 
ције. Ja прихваћам то са најоећим задовоЛ)Ством. Са- 
мо да се тај закон   донесе и примепи   од  1918 гс- 
дине na до дапас. 

Господо народви посланнин, познато вам je да 
je    Народна    банка   1931    године    створила   кризу 
поверења чим je почела тражити од својих дужника 
повраћај кредита, na и сада сам обавештен да je по- 
ново почела да тражи 10% отплате   од својнх дуж- 
ника   којн   уживају  редовпе   кредите.   Па   реците, 
господо, зар данас, у овој светској кризн,   када   се 
боримо како ћемо н на којн начин да сачупамо на- 
род и када мислимо да Народна банка   притекне у 
помоћ. Она тражи 10% отплату,   ако je ово, госпо- 
до, истина, онда могу Јкоиачно   pehu   да   то   више 
ннје Народна   бапка.   Зато   бих   молио   Краљевску 
владу да ово спречи и да не дозволи да се   онако 
ради a навешћу разлоге   зашто?   Вама   je, господо, 
познато да смо ми донели захон o   олакшашу дуга 
земљораднику, и ако тај закон   још  није  изнет  на 
дневни  ред,  односно   скинуг je ca дневоога реда, 
ипак постоји провизорнјум овога закона. Истим npo- 
визорним ззконом, сви повериоци лишени   су права 
да могу тражити отплату од својих дужника земљора- 
дника једипо камату 10% a господо, ти повериоцн зем- 
љорадника то су махом дужници Народие банке, na 
реиите, господо, je ли npauo и поштено  да   ми  је- 
дним законом спречимо право трговцима и занатли- 

,  јама да могу своје потраживање наплатити, a да их 
не заштитимо на другој страни и да они својим пс^ 
вериоцима могу регулисати без отплате? Ово je, го- 
сподо, грех учињен и   зато   бих   молио   Крал)еаску 
владу да што npe донесе урехбу односно трговаца 
h ззиатлија да   им   се   камата максимира да им   се 
продужи протест и осуда no меницаиа земљоргднич- 
ким,   које   су примили као потписници. Поред тога, 
молио бих Краљевску владу да се порез   на   ренту 
наплаћује од дужника при наплати камате и ренте, 

a не од пореског обпезника, како се   no   члану 70 
предвиђа. 

Господиие Министре имајте уверење да iiere је- 
дино наплатитп порез од трговаца и занатлија, a од 
селЈака пећете. (Ристо Ђокић: Xohe Bora ми док 
je жандарма.) 

Господо посланицн, ja овде изјављујем да на- 
род овога краја не тражи брисање дугова, да сваки 
жели да плати свој дуг, али, господо, само тражи 
да добије за то продужење и могуКносг, a то јејс- 
дина мсгукност онако како сам ja предлагао са 
мојим другом г. МихаиловиКем у одбору закона o 
раздужењу сељака. 

Господо госланицн, вама je познато да су npo- 
изводи 80% опали и да отуда наш народ нема   мс- 
гућиости да својдуг плати. Поједини предг-ворници 
говорили су да то треба поправнти,   a моје   je   ни- 
шљење да то све зависи од тога, ако се  буде  во- 
дило рачуна при склзпању трговинских уговора. Ji 
сам и прошле године рекао да je   грешка   шго   се 
увек одређују чиновници који располажу   теоријом, 
a ту би требзло људи   који   располажу   практиком. 
Ja xoliy да поновим случгј у  1830  годипи, односио 
извоза паших јабука. У   почетку   јабуке   су   прода- 
ване no 0,50 napa, a при крају 6 динара кило,   a то 
je, господо, било све због тота што паши конзула- 
ти нису воцили рачуна o томе да   јабуке   нису   рс- 
диле у суседним државама, већ су се агеаги   стра- 
них држава користилп, a наше произво1)ачи оштети 
ли. Зато бих молио Крал>евску влзду да o токе   у 
будуће поведе рачуна и да са труди   да   на   време 
осигура наш извоз.  Лепо je   рекао   г.   др.   Костић 
одпосно извозница за шљиве. Влааа je   имала   дуж- 
ност да o томе  води    рачула, јер извознице су ло- 
бијали људе који немају појма шта   je   то   шљива, 
зашто су добијали 30 до 50 хнљада дипара. Кад je 
наша  Влада   добила   npauo   да   извезе   100   иагона 
шљнва могла je да разделн то произвоЈЈачима, a   не 
шпекулантима.  Јер одакле lie   сиротиња   да  плаКа 
порезу? Господине Мпннсте, ви сте газда Трговачке 
коморе   и   могли  сте то уредити. 

Ja сам се приликом дебате o општинском за- 
кону догакао мало пункташа и изјаваша. Ja жалим 
да r. Прека, бннши министар, није свде и да му ка- 
жсм ово. Мени тешко пада када сам 1930 годпне 
слушао г. Франгеша и Преку у Ваљеву, када су 
долазнли код нас и држали збор и говорилп o 
јединсгву наше државе, верујте, господо, била je 
маса света која то одушевљено примила. Ми смо 
им спремили ручак, они су ручали и напилн се, a 
било je и љубљења. И шта je сад? Ти бивши мк- 
нистри нису више за јединство, нису вИше ни за 
државу. Господо, ja верујем да je допуштено да се 
осу1)ујеКраљевска влада, што je то допуштала. Али 
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ja мислнм да je то било паметно, што je Влрдв до- 
пуштала, што je била млитава, да чује cee оно што 
та господа мисле. (Смех и граја). Сегите се оне 
старе пословице: „Не пада снег да помори све.", него 
да свака зверка својтраг покаже". Дл je нашз Влада 
пренаглила, оида ne би дошла до ових пункгацнја 
и до тих изјава, a сад кад je дошла да им покзже 
да има мушку руку. Господо, ja мислнм да су то 
прилично размежена деца, a зз размажену деиу зна 
се шта je лек. 

Не млашите се и учините све што треба и на- 
род je уз вас, алн ако пропустите да учинпте оно 
што требз, заајте да сте погрешили. 

Господо посланици, ja сам поднео једво питање 
на г. Минисгра војске и морпарнце пре нсколико 
дана, на које још одговор нисам добио. Оно се са- 
стоји у томе што je Мннкстарство набавило за ва- 
љевски rapiii-зон 20 вагона зоби no 135 динара и 
ако je могло дз купи у Взљеву зоб од произвођача 
no 80 до 90 динарз, тако да јетиме држава оште- 
ћенаоко 100.000 динара. Молио бих Краљевску владу, 
да o томе поведе рачуна да се овако што у будуће 
ne дешава. Мипистарстоо сгобра11аја подигло je во- 
зарипу na рсбу и ако вагопи леже празни na сва- 
кој станицп, те због тога буџет Министарства сас- 
бргћаја подбацује сваке године, o чему сам подпео 
писмено господину Мипистру саобраћаја и предочио 
му то. Ja све ово говорим из праксе, јер ja знам, кад 
сам излиферовао 300 вагона креча, ja сам плаћао 400 
динара no вагопу, a сад плаћам 570 дипара no ва- 
гону. Господо, кад се вагон креча нрода no 2.000 
дипара, a плати се роба 770 динара и сам вагсн 
500 динара, шта опда остаје предузимачу? Ja мислим 
да je дужност, a и рачуп државе да смаљи возарину 
и да има већи промет. 

Господо, да се осврнем на изпоз uubnna. Пре- 
, у.а обавештеп.пма која смо добили од наших веза 
из Чехословачке, ступиле су у Чехословачкој од 
1 априла o r. na снагу пове увозне цариие na увоз 
сувих шљчва, које je устаповило чехословачко Ми- 
пистарстио финансвја, По овим новнм ставовима 
увозпз царипа на суве шљиве увезене из наше др- 
жаве у Чехосло1'ачку у џаковима плаћа се 15чешких 
круна за 100 кг, a зз суве ш.^пве увезепе у сапду- 
цимз, т. ј. етивиране nnaha се 26 чешких круна за 
100 кг, дакле шл>иве увезене као етивирапе у сзп- 
дуцима oiiTepdiene су за 104 круна више него оне 
које се увозе у џзковима, што нзпосн no взгону 
1700 дипара. Ради овог оптерећеља наших суеих 
шљива етивнрапих, наши трговци HeiieMoiiHy Чехо- 
словачку етипиране шљиве у санцуцима продавати, 
већ he бити прнморани исте продавати само у џа- 
ковимз, које би после ЧехослоЕаци етиБирали у 
својим етиважама, запосливши своју радну снагу. 
Поред заштите етиважа овом повом увозном ц?ри- 
ном, Чехословачка би у исто време донекле зашти* 

тила и своје фаб.шке џакова, јер бн паши извозници 
били приморани због недовољпе гфонзводње код 
нас увозитн џакове за суве шљчве из Чехословачке. 
AKO бн ови увозни цгринскн ставови остали у 
важносгн, претнла би једна велнка опаспост за на- 
шу суву шљиву, дз иста буде на сграним тржиш- 
тима извикана у квалигатнвпом погледу као што je 
био случај npe неколико годнпа. 

Гос10ДО, пошто je време поодмакло, ja hy за- 
вршити, a изјавл>ујем да iiy гласати за буџет. 

ПоШПредселник др. Коста Поповић: Реч има 
г. Мплоти Jlasapeniiii. (Нема га!) Опда има реч г. 
Мплав Лобровол.ац. 

Милан Добровољац: Великн пољскп маршал 
Пнлсудски рекао je једпом: „Никада и mi пр?д ким 
ннсам стајао мпрно, стојим мпрно само пред Пол>- 
ском!" Ja сам, господо пародни посланицп, увергп, 
да и ми сви у овој Скупштини можемо исто то да 
кажемо o нашој велнкој Опзџбипи Југослаиијп. To 
je доказала и доказује ова буџегска дебата. 
Говорнкци из опозиције критикопали су рад Владе, 
ударалн no мипистрима, изпашали мањкавости бу- 
мета, алн су стајалп у ставу мирно пред Југослгви- 
јом. Сви смо ми доказалн, да je за нас света наша 
логмз: уједиђена и недел.ива Југославија! И ja, јер 
као Југос/.овен увек стојнм у сглву мирно пред Ју- 
гослрвијом, знајући да je onaj буџет потреба држа- 
ве, ja iiy гласати за буџет. 

Али, господо народни послаппцп, нма бнвших 
страначких вођа, који док су седели na влади ста- 
јали су мирно пред Југославијом, no сада када су 
их новем^арскн изборн и 6 јапуар скипули са њи- 
вих пиједестала, сздч издапају пунктације и заузи- 
мају други став спрам Југославије. И у овој буџет- 
скојдебати мпогн су говорницп осудили те пупкта- 
торе и њихове пупктације. Ираво су урадили, јер 
су говорнли из душе југословенског парода. Зато 
ja нећу да говорим o пунктацпјама, ja hy се освр- 
пуги мало na опу внсоко-пречаспу господу, која су 
се прпдружнла пунктацијама под гфивидпо недужпом 
формом једне бискупске послапице. 

Пилсудски je рекао Пољацпма: „Служимо b4 

таџбипн a служба отаџбшш mije пншта друго, nero 
дисциплинованост према закопнма које je отаџбипа 
сама зв себе створила". A ту службу отаџиипи забо- 
рзвили су господа римокаголички бискупи, јер су 
са сребрпим својим бискупским пплицама ударила 
no законом установлЈеној пационалној југословепској 
ипстнсуцији no Соколу Краљевипе Југослапнје. A 
треба знати да je Соко стуб државне и нацноналпе 
југословеиске свести, стециште свих познтивннх и 
конструктивпих снага паше југословепске pače, сте: 

циште свих Југословена римо-католичке. правослаи- 
не,  старо-католичке, муслимапске и жидонске вере. 

Наш свима памн драги н уваженн друг r. Па- 
влич,   будуЈш   шеф  страпке:   „Млада  гарда малог 
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човјека" апелирао je у свом буџетском говору на 
све добре Србе, на све добре Хрвате и све добре 
Словенце, да се заложе, да се код нас не води 
борба противу католичке цркве и да се спречи кул- 
туриа бора. Hehe нико код нас културне борбе! 

Алн има једна латинска пословица: »Veterem 
qui lacite fert contumeliam invitat novam." Тко стару 
погрду мнрио подносн, изазира нову. Мн народни 
посланици нећемо да мнрио подноспмо иапад римо- 
католичког епископата na закоиом установљени Со- 
ко Краљевине Југославије, јер би, господи римо- 
католичким бискупима дали прилике, да буду још 
куражнијн. Ми морамо господн рнмо-КАТоличким 
бнскупима овде јавао рећи, да je спас државе нр- 
хопни закон за свакога, na и за господу ^бискупе 
рнмо-католичче цркве у нашој држави н да нера 
не сме бнти никоме средстно да фуртимашки руши 
државу. 

Mu у овом Парламенту, где већамо под сликом 
Њ. В. нашег узвишеног Краља o добру читавог ју- 
гословенског парода, без обзнра којега je пламеиа 
и које je вере, којн желнмо да завлада мир, љубав 
слога, благостање у том народу — ми не смнјемо 
овако проћи преко те послапице, која je сгворена 
у ечспозитурн Парламента Владара Ватнканске држа- 
ве, где се већало не под сликом нашега Краља, веИ 
под сликом владара Ватиканске државе — Папе — 
јер та посланица под кринком бриге за душу омла- 
дине xolie да осигура моћ и препласт цркве над на- 
родом и хтела je да уиесе иемнр, мржи>у, неслогу 
у наш југословенски народ. 

Ми као Парламенат државе Југославије  мора- 
мо рећи   посланичком   клубу   ватиканске   државе, 
господи   рнмо-католичким   бискупима ону Бакачеву 
одлучну реч:   »Regnum regtium non prescribit legesl" 

Ми им морамо pehu:   Господо римо-католички 
бискупи, вп нисте стварали ову државу Југославију, 
јер ви се за њу   нисте  борили nn вашим духовппм 
оружјем:   молптвом   и   благословом,   јер ere TOKOM 

рата молили да победе Фрања Јосип, Карло, Вилим, 
Фердипанд и МЈхамед јер сте благосиљали оружја 
којим се ударало на Србију.   Ви  ту државу нисте 
желели, јер ју није желео нп ваш врховни шеф Св. 
Отац Папа, како се то впди   пз  Сфорцине   кп.иге: 
.Неимарп  савремене   Европе" — где   стојп писапо 
да су   Папа и ватикански кругови   одобравали   рат 
против мале Србпје. 

Ми им морамо pelin: „Господо римо-католичкп 
бискупи, н ви морате, јер сте грађапи ове државе, 
да сгојите у ставу мпрно пред Југославијом! (Бурно 
одобравање). Господо народнп посланици, господа 
римо-католички бискупп веле у својој посланицп: 
»Предраги вјерници! Свега je паша дужност, скоп- 
чана с тешком одговорпошћу пред Богом, да nac 
упозорпмо на једпу велнку погибао, коју крпје у 
себи за вјеру вашу и дјеце ваше узгој у соколском 

духу Тиршова система. To вам, предраги верници, 
желимо показати тако једноставпо да будете могли 
свн разумјети". 

И ja вама, да се послужим бискупским речи- 
ма, предрагп другови, желим показати једноставно 
да будете могли сви разумети, да су господа бнску- 
пи доказали својом посланицом - да не могу стајати 
мирно пред нашом државом, јер je то Југославија. 

Јер што би иначе потакло римокатолпчки епи- 
скопат да ивда такву посланицу? Зар je можда том 
римокатолвчком епископату n римокатоличкој цркви 
зло у нзшој држави? Шта каже наш устан? Члан 11 
Устава каже: »Ујемчава се слобода в?реи савести. 
Усвојене веропсповести рзвпоправне су пред зако- 
ном и могу своје верозакопе јавно исповедати''. 

Данпс je дакле потпуна слобода и омогућено je 
несмегано црквено ширење n дeлoвaIbe. Ималп смо 
дапаче посебно Миппстарство вера, a сзда je то eno- 
јено с Миписгарством правде. Кад отворимо буџет 
видпмо у њему лепу суму од преко двадесет мили- 
ona дппара, која je дана римокатоличкој цркви на 
располагање. 

Уз све посједе што nx има рпмокатоличка црква 
и поједнни њени бискупп и свећеници, даје се ску- 
парипскп додатак-пол карте на железиици, ви има- 
дете, господо народпи посланици, да je у овим клу- 
пама седио рпмокатолички свећепик као министар 
претседник a сада седп рнмокатолички свештенпк 
као министар шума и рудника.(Риста Ђокик: боље 
да га нема1), 

Највеће наше одликовање носи г. надбискуп 
загребачки Др.  Бауер. 

У златну круну којом je крунпсан кип Мајке 
Божпје код каменитих врати у Загребу стављена су 
два велика бисера дар Њенога Величанства Наше 
Краљпце. За поправак ркг, цркве у Прогорју у мом 
срезу дано je 20000 д. на молбу управљену нашем 
Краљу. 

Власти опћпнске убиру свуда т. зв. поповско 
лукно. 

Погледајте, господо народни посланнци, ова даа 
папира: једно je OMOT „Гласника св. Терезије", a дру* 
ro ово жуго OMOT листпћа: „Апђео чувар". Ha овом 
плавом омоту пише: „За крштење и откуп афрпкан- 
ске поганске дјеце дароваше". И набрајају се имена 
дароватеља који дадоше укупну суму од 1900 дина- 
pa, a наовом другом:,За Црпце Кинезе 1161 дипара" 
To сабпрају ркт. свећеници и фратри и бискупи. Онп 
несметано сабиру безбројне хиљаде динара за Црнце 
и црначке школе и   држава им наша то дозвољава. 
Место  да их   присили да тај новац даду за гладну 
децу у  Југославпји   и   за  школе наше. Али јер им 
државна власт све допушта ги ркт. фратри и попо* 
ви уз часне изнимке постају кинески и црвачки ме- 
цеве месго југословенски. 
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И пазите господо народни посланици, док се'ркт, 
веже за Хрпатство и истиче своју иепонредипост она 
продире у хисгоријски и неоспорно православне кра- 
јеве. Док je у Кр?ЛЈевини Србији имала ркт. црква само 
у аустријском посланству у Београду једну капелу 
сједним кзпеланом, она сада у Београду има над- 
бискупа и 5 жупа и 3 сзмостана - a ркт. жупа има 
у Нишу, Крагујевцу, Битољу, Скопљу где има и саог 
бискуш. Док прије Крал>евина Србија ннје ни виде- 
ла ркт. калуђера и калуђерицу сада има na територијн 
предратне Србије и Језуите и опатице снаке ispere. 
A тако свуда no Југославији. Прије године 19'8 
имали смо само у Загребу Фрањепце и Језуите a 
сада имамо свакојаких врсти фратара. Године 1906 
била су три Језуита у Ззгребу, 1918 године њих 5, 
a сада их има заједно са новицијатом 50—60. 

У Београду већ би сигурно стајала на дарова- 
iioM no Београду земљишту велебиа р.чт. катедрала 
да се није догоднла она непрмлика с лугријом за 
градњу ркт-  катедрале. 

Из тих података видите, да ркт. црква ужива 
највећу слободу у наишј држави Југославији, и са 
те, дакле, стране није могао ркт. епископат да иађе 
узрока, да и'да ту своју славну посланицу. 

Истина ркт. епископат није задовољан са том 
слободом, јер то доказује 6,oujypa високо пречасног 
r. бнскупа Крчког Др. Сребренића, који тражи„Цркви 
сЛЈбоду", јер под тим насловом издао je брош}ру. 
Али треба да знате, да под том црквом мисли само 
ркт. цркву, јер у т. зв. Римском катекизму (1 д. Ma- 
sa 10 пнташе 16) пише: „Само je једна црква и ту 
води Дух Свети, a све друге присвајају си неповла- 
снз то име црква, ње води све дух вражији и пу- 
не су најпогибелтијих зобл^да." 

Кад кгко сте видели no Уставу и no свему ркт. 
црква ужива велику слободу у пашо] држави и не 
може се пожалити, да се зло с њом поступа, питам 
ja вас поновио, што je дакле потакло ркт. епископат 
да изда ту посланшЈу против Сокола Крал>евине 
Југославије? 

Бисчупи одговзрзју: Тирш н његова идеологијз. 
Тврде, да Тирш није признавао кршћанске вере, да 'je 
био догуше католик, али je изгубио своју веру и 
био je безверац и безбожац. Господа бкскупи не 
цитирзју нигде ни једном речју Тирша, да докажу 
то његово безверсгво. 

Али питам ja nac, господо народни посланици, како 
je то, да je тога безверца и безбожца Тнрша кад je 
умро, ркт. црква свечано спроводила и покопала са 
свим прописаним црквеним обредима и почастииа? 
Ja не могу супонирати, да би ркг. свећеници тако 
свечано покопали једног безбожца само због тога, 
јер je њима родбипа Тиршова платила прописану за 
спровод таксу. (Смех и повици: „Тако je!") 

Ho ja знадем, да je тај безверац Тирш написао 
ово: „AKO си веран кршћанин, живи no начелима сво- 

је вере, тада увек и доследно примењуј сва верска 
начела у својој животној пракси" 

Ja знам и то he удова r-ђа Рената Тирш објело- 
даниги, да се je Тирш сваке године исповедао три пута 
и ишао на причешће. 

Господа римокатолички бискупи веле: Идеоло- 
гија Сокола Краљ'.пине Југославије безбожна je н 
безверска и протукршћанска јер je ту идеологију 
дао Тирш. A ту исту идеологију има и ческо и 
руско и пољско соколство, a имао je н би-ши 
Хрватски Соко. „Хрпатскн Сокол" гласпло Хрват- 
ског Соколског Савеза од 1927 годнне вели: „Со- 
колској je идеји извор, прибирање и освежсваИЈе 
народних снага и моралних и телесних, бити не- 
уморним подтицатељем народне свести као вечие 
ватре и сачувати народво здравље као предуслов 
борби за постојање". To je ono што je Тиршу и 
Фигнеру дало побуде да ствсре ческо соколство. 
Ово je нашло одјека и у другим сласенским наро- 
дима na и у хриатском. 

Дакле Народна Мисао везана са здравом кул- 
туром, т. ј. одгој човека као свесног арипадника 
свом иароду и као борца за све што je лепо и 
племенито то je задаНа соколст^а. Соколстао je нашло 
за се управо школски пример у Хеленском народу, 
који je калокагатпју створио кго идеал свог од- 
гоја. Бити леп и добар идеал je Хелена, бити добар 
и јак пдеал je Римљаиа, бити јак, леп и добар 
идеал je сокола. 

У .Хрватском Соколу" од 1926 на страви 91 
пише Јосип Хаиуш o књизи Др. Фрање*'Бучара: 
„Поиест хрватског сокола матице у Загрсбу од ro- 
дине 1874 до 1885." За писање ове повести није 
нико позвапнји од брата Др. Бучара, јер je он знао 
откритн ona врела, из којих je црпио прнлоге оду- 
шевље1ва и зшоса, са KOJHM'je хрватски иародпри- 
хватио Тиршеву идеју o телеснои и душевном од- 
гајању свих слојева народа, те o међуссбном раду, 
узајамном подупирању, узајамној Лзубави поједнвпх 
словенских парода посредоваи^ем соколства." 

Ha стрг:ни 94 „Хрватски Соко" од 1926 пише: 
„Али та радост у раду и развитку била je пому- 
hena и жалошНу. У мјесецу коловозу стигла je на- 
име Хрватском Соколу загребачком тужна вест да 
je преминуо утемељит(љ чешког соколства н вођа 
прашког сокола Др. Мирослан Тирш, који je био и 
зач.сним члгиом Хрватског Сокола загребачког. To 
je била за свеколико не само чешко, него и остало 
славепско соколсгво велнка туга. И видите, господо, 
Хрватски Соко јавно je исповедао Тиршову идсо- 
логију и ипак кад je године 1911 у Загребу прире- 
1)ен дрЈги Хрватски свесоколскп слет — соколима 
прнређеп je свечан банкег, a на банкету уз вод- 
ство сокала седпо je и високопречасни г. Надби- 
скуп Др. Бауер. Звр би он учестиовао прослави 
друшгва, које има безбожну, протуверску и проту- 
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кршћанску идеологију, a имало je исту Тнршову 
идеологију коју има и Соко Краљевине Југослације. 

Мора бити неки други узрок да су се господа 
бнскупн подигли на Тирша и на Соко КралЈевине 
Југославије.    {Милош   Драговић:    Југославенство!) 

Пречасна господа бнскупи кажу у својој no- 
сланицн да je узгој no Тиршовим начелима неиска- 
зано погибељан за верски и моралпи живот наше 
младежи. Дозволите ми, да вам прочнтам из „Со- 
колске Проснете" весника просветиог одбора Савеза 
С. К. Ј. у броју од септембра 1932 г. ono: „ И со- 
колска идеја, та велика наша истина, не треба да 
се тражи у неким високим, иедостуг.иим регионнма. 
AKO јесге, она je у нама и око нас. Kao стварност 
ona je ту, у близини нашој, у скромној рнзи сваки- 
дашњег живога: у излизаном динару дарованом 
оскудноме; у утешној речи уцвељеноме; у длано- 
вима покрипевим жул.евима од савеспог и преданог 
рада; у кајању због погрешног корака; у радосном 
дрхтају због cpeiie другога; у захвалним очнма 
сина; у озеблим удовима војннка на стражи; у бла- 
гом лицу учитеља у школи; у забрннутом погледу 
лекара поред болесничке 11остеЛ)е; свуда, свудз, где 
зрачи братска л^убав и гдје гори неутежива тежња 
за лепим, племенитим и узвишепнјим облицнма жи- 
вота, за складном лепотом духа и тела." 

Из књиге: лШто да радимо?" коју je написао 
Југосоколаш Јанко Љуштниа и изашла je 1922 r.: 
„Избегавајте рђаве другове и друштво, које би вас 
могло рђавим примером довести на рђаву стран- 
путицу, ii дапаче бежнте од карташа и карата које 
je народ назвао 32 лопова и ђавола." И онда велн: 
.Сокол he вас научити још нешто племенитијем и 
јачем. Научиће вас да пијаиом човеку окренете 
леђа, да ra се клоните из далека, те да ве 
гледате онога који je пао ннже од животип.е." 
A ови веле да je соколско друштво, друштво где 
се пнјанчи, a ми зиамо да се пијанчн и на многим 
римокатоличким парохијама н ми се зато ништа не 
саблажп.авамо. 

И питам ja вас, поштована господо послаииии, 
зашто je тај морал Сокола Краљевине Југославије 
за осуду и погибељан за моралап живот наше мла- 
дежи, кад учи тако лепе сгвари, a санкросантан je 
морал Св. Алфонза Лигнориа и безбројних разних 
Језуита који пуно тога допушта шго Соко Краље- 
вине Југославије никад не би допустно сиојим чла- 
новима ни никому. Моргл који учи „рестриктио 
менталис" и „Верба екиивока". Морал који сшмн- 
ње Св. Фраљу — да je, кад су тражилн некогубо- 
јицу, рекао — примивши се за широк рукав сво^е 
мантије казао je: „Овуда није прошао!" 

Г. бискуп крчки у cuojoj књизи: „Цркви сло- 
боду" на стр. 30 nasElja да соколстио шири култ 
голотиње. Ja то o соколству  не знзм. Ja нисам ни- 

једну соколску днорану видео гдје бн била на сли- 
каиа гола мушка и женска телеса, али знадем да у 
Ватикаиу има тога доста. Ja знадем да су то умет- 
ничке слике, али држим да би бол>е ипак пасале 
тамо какве свете   слике.   {АиШе Копач: Тако jel) 

Г. бискуп крчки вели на стр. 30 своје брошуре 
и то: „Слике се атентатора Принципа изнешују у 
соколанама, као слике човека који треба да буде 
узор нараштају, премда није no кршћанској и като- 
личкој и православној моралци ништа друго него 
прости убојнца, који je нз бусије усгрелио два чо- 
века ко]и му никада нису никаква зла  учинили". 

Г. бнскуп крчки др. Сребрепић заборавно je 
да у молитвенику римокатоличког свештеника пише 
жнвотопис Св. Фердиванда краља кастнлијског. 
Тамо вели да je тај свети краљ мрзио све који пису 
бнли рикокатолнци, да пије пи дозволио да бораве 
у његовом краљевству, и сам je својпм рукама носио 
дрва за ломачу кад je требало спалити ocyijene 
кривоверце. {Поипцп: Чујмо, чујмо!) 

Г. ћр-жи бискуп заборавио je да je r. 1572 у 
т. зп. бартоломејској nohii у Паризу и читавој| Фрап- 
цуској поклано и побијено преко 10.000 Хугенота, 
a nana ГргуР XIII. кад je чуо ту вест дао je илуми- 
нирати Рим, звона су звонила, давала су се благо- 
дарења, дао je сковати спомен-колајну са натписом: 
„Погибија Хугенога." 

Г. бискуп крчки заборавпо je да je домнника- 
нзц Клемент убно краља француског Хенриха III. 
a зато je Језуит Мариапа назвао Клемента: „етер- 
пум Галие декус — вечним попосом Фрапцуске!" 

Па шта онда смота Принцип Гаврило, тај нде- 
ални пациопалисга, г. бискупу Сребренићу?! Прип- 
ципу je cnac заробљене браће турно револвер у 
руке. (Пљескање.) 

Чуде се људи код нас, како je римокатолички 
епископат, заборавио да je Соко Краљевипе Југо- 
славнје основан Законом од 5-Х11-1929, да je врховии 
старешина тога Сокола првородски син Нашега Краља 
Престолонаследник Петар. Једве наше новине пи- 
сале су да закона морају поштоватн сви гра1)зни 
землЈе без обзира на свој положај, a баш највише 
опи, који су на високим и одговорним положајкма. 
И те се новине чуде, како то римокатолички епи- 
скопат заборавља и удара на законом уведени Соко 
Краљевипе Југославије. 

Али су заборавили ови да je Лео XIII у cuojoj 
енциклнки од lO-I-lSĐO^Koja почима на речима: „Sa- 
pijenliae humanae'' и која говори o најважвијим 
дужностима грађана написао: „Ако државни закони 
дођу у очиту опреку са божанским правом, ако они 
наносе цркци неправду нли се противе верским оба- 
везама или вређају аукторитет Исуса Христа у рим- 
ском папи — онда je отпор дужност, послух, злочин!" 
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Кад je Парламенат француски прихватио закон 
o растави државе и цркве, папа Пије XII у Риму у 
својим енциклнкама осудио je, проклео je н забацио 
тај закоп. Поксјнн Бријан који je онда бно Мини- 
стар просвете рекао je: „Папа je овом својом за- 
браиом истиснуо фрацуско сиешгенство из граница 
законитости. Он их сили да крше законе своје зе- 
мље. On не ради више као духоспа врховна власт 
католика, он се поставља за шчховог врховног по- 
литичког поглавара." 

Сад читава Југославнја чека да и она чује сличне 
речи од наше Краљееске владе, кад je рчмокатолички 
епископат осудио и забацио законом уведен Соко 
Краљевине Југославије. Тко he, питам од наше го- 
споде мипистара бити наш Бријан? Чуднонато je то, 
док нас римокатолички еппскопат толико се згража 
над нашим Соколом, њиховн колеге у Италији за- 
једно са папом благоснљају фашнстичку омладину. 
A Bolja фашиста г. Мусолини добнја папинско одли- 
KOBaibe и папа Пнје XI назива ra „Мужем правед- 
ности." Господин ЛАусолини учи талијанску омладину 
посве друго, но шго учл наш Соко југослоиенску 
омладину. Ha балкону палаче „Венеи^ја" пред којнм 
су манифесговали фашистички студеити, појавио се 
г. Мусолини и рекао je: ,У 10 годиии фашисгичке 
револуиије, пише него икада мора да важи ова па- 
рола!' — и притом je дигнуо у зрак обе руке, у 
једпој je држао пушку, a у другој кн.игу. 

Г. Мусолнни рекго je омладини тглијанској: 
гЈЂубите пушку, обожавајте митраљез, a у овој 
тами oceiiaja  немојте   заборавити  ни свети бодеж!" 

Рекао je nap пута омладиии: „Imparate a odiare" 
научите мрзити! 

Зашто се npjTHB тога не буни римокатолички 
епископат у Италнји? Тешко нама, г. г. народни no- 
сланици! Зиадемо да вглики број римокатоличких 
свештгника југословенске пародностн из тако зване 
Лулнјске Крајине чами на робмји, на отоцима счрти и 
живи у прогонству извзн с?оје постојбине. Знадемо да 
југословенским римокатолнцима у Игалији брани се, 
да се помоле Богу на свом матерљем језику. Знадемо 
да су бискупски двори, бискупа, мучепика Седеја 
прегворени у заштитску експознтуру, којој je на 
челу бнскуп фашист Ђапи Сироти. 

Али наии бискупи не прзтестују, нити се моле 
за спас браће Истрдна. 

Оин протестују противу Сокола Краљевине Ју- 
гославије, пе само протесују, они га неистинито на- 
падају, оцрп.ују и иазивају га безперским. 

A знадете ли ви шта je безверство? По »ауци 
Језуите Ота Цнмермана: „Безверство je упек утому, 
ако се народност не подложи вери. Ако дође до 
опреке измсђу народности и праве njepe, мора вазда 
народност уступити." 

A ту науку не признаје Соко Крал)евине Ју- 
гославије. Њему je Југослаиија прва и изнад свега. 
Шурно одобразање). 

Соко Краљевине Југославије не призна]е ри- 
јечи папе Пија XI који je рекао; „Честити католици 
целога света гледају у Риму сноју другу домовнну!" 
Соколн Краљевине Југослапије нећо да прнзнају оно 
шго je написао католички лнст „Opservatore Romano": 
„Иије далеко дан, кад he наа светом триумфовати 
Рнм." Соколи Краљевипе Југославнје xoiie да над 
сложним Југословенима тријумфује Београд — Загреб 
и Љубљана и нитко други. (Бурно одобравап.е). 

Римокатолнчки еписко1ат напада Сокол Кра- 
љевине Југослаинје зато, јер су се већииа господе 
бискупа римокатоличке цркне у Југослапијн упрегла 
у бојовна кола натиканске политике, која je сагласна 
са полипгком г. Мусолинија, као што je прије била 
већина њих упрегнута у црно-жута кола бечкога 
цесара. Да докажем то, подсећам вас HI годипу 1871 
кад се je no хрватским крајевима спремала свечана 
прослава 200 годишњице смптн хрватских великана 
Зрнпскога и Фраикопана. У Загребу je одређено да 
се служи спомен миса у римохатоличкој катедрали, 
али Каптол je то забранио, јер бн то било спето- 
rilje. Надбискуа je, дапаче, забранио да ни један 
свештеиик не сме држати говор o Зрннском н Фран- 
копану. И онда су Хриати католици корали и1ж на 
помзн у православну цркву у Загребу. И Керубин 
Шегвић, који je римокатолички фратар, иаписао je у 
својој књизи „Ускрсла Слапа" ове речи: „Мужеви 
тако заслужни за католнчку веру (мисли Зринског 
и Франкопана), мужеви који остаЕншезакладе црквама 
који утемељише жупе и надарбнна од црквеие обла- 
сти бјеху смзтрани недостојни цркнених зздушница." 

Плашио се Каптол и надбнскуп загребачки, 
јер се цијели покрет прославе онда сматрао бунтои- 
иим дјелом прогив шрскога Беча, кому су господа 
бискупи и каноницн верн) служили, јер je био римо- 
католнчке ве?е. A Бгоград краљевска нашз престол- 
ница je православпи. 

Овде нмамо цркоеии каленаар т. зи. директориј 
из г. 1900 no којем се равнају за богослужје и мису 
рнмокатоличкн спештеинци. Ту пише 17-VIII: „Gras 
dies nalalis Auguslissimi Imperatoris ac Regis noslre 
Apostolici Franusci Josephi I", a ту од трага je мо- 
лпгва: .respice ad Austriacum benignus Imperium — 
Боже погледај милостиво na Аустријско царство! 
{Расто ПусШослемшек: To je важнс I To слу- 
шајте!) A када ви погледате у диргкториј од ове 
године онда here видеги разлику. Нема ту Augu- 
stissimi нема ту молитве зз Југо:лавнју. 

A зато, јер Језуита Хамерстачн учи: .Држава 
мора ако nehe да буде буптовником против оног 
ауторитета којеиу захнал.ује сву сноју влгст бити 
католичка илн ако вије таковом шстати"! Ja мислим 
r. г. народни посланици да ме разумијете. 

Ми пак то не можемо да учинимо, јер je Му- 
солини рекао: „Гдегод видим римокатолнчку цркау. 
видим велич)ну и славу Рима  и Италије" 
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A та Италија хоће да подпоји Југослапију, она 
xohe Далмацију —~а ту Италнју подупире Ватикан. 
Из писаша ли.та ,Vie catliolique" види се да један 
францускипослзник римокатолнчке нере јавно истиче, 
да je Ватикан~у'служби фашистичке плздр, и да ради 
против југословенског јединства. Једном риј^чн Мусо- 
лини се служи Пијем XI да погорша југослозенску 
унутраш11)у кризу. 

И јер Соко чува ту Југославију — јер je воли 
и одгаја младеж у југослов^нском духу, јер учи 
свакога својега члгна, да je југословгнска идеја o 
држазном и народиом јединству паша највећа cpeha 
и ззлог светле наше буду1шости — Зато смета Со- 
ко Ватикану и 1[>егозим експонентима у Југославнји. 

Са дозволом вашом, кад Beli говоримо o биску- 
инма хтео би да стмепем визлтацију немачког бис- 
купа r. Бе;нинга нз Оснабрика, којега je свети отац 
пппа послао да испита стање немачке мањине у Ју- 
госла^ији. Ja нећу онде питатн, зашто Свети отац 
rana не полаље једног нашег бискупа да испита 
сташе Југослонеиа у Јулинској крајипи — али xoiie 
да споменем то да je бискуп г. Берпннг када je до- 
uno у Београд посјетпо немачког поспаника, a бис- 
куп из Сарајева Др. Шарић, када je био у Риму 
mije посетио нашега посланика. Зашто? — Ha то од- 
говорите ни сами господо народни посланици. 

Сад завршавам. Кад су у Бадовнци 6 септем- 
бра 1931 стрељтни наши сународниин Марушић; 
Милош, Вмгпчић и Видовец, ja сам у шибеннчко1 

„Новој зори" нспевао кајкавским наречјем једпу 
песму у њихов спом^н. Ta песма гл"си: 

Какви то чују в ноћни се кмнци 
Ву Истри нашој пушчанн хици! 
Каков мртвачки крик се то ори вдо 
Ву темии ноћи слрам Учкој гори? 
To тш?. сиие.. стрили? 
Згража се над тим  Ечропа цела... 
Само ни везда "Ншеснпк Кристов' 
Змогел ни речи протип фашистов! 
Не протестира Огец сд Свети, 
O заиоведн не мислн пети. 
A ми смо били в  цајги там стари 
Папама римским  само барбари! 
Знамо как нззвал језнк наш диван 
Папа јен рнмски нззвачи  Иван. 

И ja сам због те песме добио 7 дана   Злтвора 
и 100 динара глобе уветно на две године, ма да ме 
наш друг Кожул врло лепо бранио. У ту cnnp чак 
се умешао   и папински нунцнје Пелегринети и Кра- 
љевска владз. Тражило се да будем кажљен, je p сам 
с том песмом увредио Светог оца папу и шириз не- 
трпељнвост.  Ja   сам   знатижељан, што he сада Кра- 
љевска влада учинити? Ona je дуго била КјНктзтор 
—   погледом   na   иаше   пунктаторе — но   ипак су 
пунктатори позпани на одгозорност и стрпани у за- 
твор. Ja знам да господу бискупе не би било згод- 

iio стрпати у затвор — али Краљевска плада могла 
би им овде у Парламенту због југословенског иа- 
рода да очнта малу буквицу. 

A ja — господо народни посланици, спим пун- 
ктаторима и свим, који пншу посланице, и свнм вањ- 
скпм нашим непрнјатељима поручујем да нека саслу- 
iijijy нгпг југословеиски кредо:.. 

»Верујем у велику, ујед1 ibeiiy, неделзиву и вечиу 
Југославију (Бурно одобранаи^е) која je саздана на 
костима безбројннх хиљада палих за њу јунака и хе- 
роја наших, саздану на стени непоколебљиве љу- 
бави свих Југословена: Хрвзта. Срба и Словенаца 
спрзм Крал.а и Огаџбине, у Југославију, коју iielie 
срушити ии вањски непријатељи ни пуиктације ни 
ватиканска прата! (Бурно одобрзвање) 

Жнвио Краљ! Живела Југославија! (Бурно о- 
добргпзиЈе пљескан^ем, говорнику честитају). 

ПотПретседтпс Др. Авдо Хасапбеговић: Pt4 
има г. Јован Јовзновић. 

Јован Јовачовић: Господо народни посланици, 
Одмах, још у почетку рзда овеСкупшгине, могло 
се оп;знти да су сва господа посланици са извјес- 
ном орнјентацнјом дошла у ово тнјело. Ta je орн- 
јентацнја једно дубоко саздање и освједочеше, да 
су у цјелокупном нарпду настале невоЛ)е и матери- 
јална  оск-уднца. 

Говори, који су o тим питањима до сад овде 
изговорени, и рад, којн je на томе пољу до сад 
учињен, значе трзжење и испитивање путева и стазз, 
како да се тнм невољама доскочи, и како да им се 
учини крај. 

Taj je рад примије^еи одмах као добар, и 
имао je веома повољна одјека у цијелој земљн. 

Такова добра воља код народних претставиика, 
било би жељети, да тако олако не престане, него 
да устраје кроз цнјело пријеме скупштинскога рада, 
na макар колико то вријеме трајало, јер само са 
таковом добром вољом, члановн ове Kyiie, моћи he 
колико било добра за народ учннити, и оправдати 
оно повјереље, које мн je народ дао, кад их je o 
вамо  послао. 

Уз то jo u Узвишеиа Краљевска ријеч, изра 
жена кроз Пр^столну бесједу, папом^нувши такођер 
ове народне иевоље, снажно je у овом Дому одје- 
кнула, и сгворилз код свих једно рад^сно увјерење, 
да се код нас и на највншем мјесгу води брнга o 
народним тегобама. 

H) одмах ваља напоменути и подвући, да ове на- 
родне иееоље и материјална оскудица код нас — 
нијесу аутохтоиог поријекла, него да су само ре- 
флекс једнога општег сташа, или једне опште ко- 
шуктуре, која je настала у цијелом свијету послије 
великог рзта. 

И ове последице рзта, које су назване једннм 
општим именсм „криза" рашнриле су се no цијелом 
свијету, a осим тога, још су се у разним земљама 
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и на разне начине манифествовале — према томе, 
какова запосленост у којој земљи преовлађује. 

Ha тај начин, настала je једна општа безгла- 
вост у цијелом свијету, и једна пометња, какова je 
у хисторији забиљежена само у вријече зидања Ва- 
вилопске куле. 

Moime државе и њнхови најумнији људи чине 
покушаје и напоре да ово критичпо зло умање и 
ублаже, алн изгледа да су сви ти напори узалудни, 
јер, „прилике су јаче него људи". Криза, напротнв. 
постаје све јача и тежа, и чак се не указују ни 
њене завршне форме, Напротив, чини се, да она у- 
зима на себе неки стабилизациони облик, и ако би 
тако било, требало би се са судбином помирити, и 
почети предузимати мјере онакове, какопе би одго- 
варала једном дефинитивно пасталом CTaii>y. 

По ријечима Лојда Џорџа, санјет je постао 
„лудница, којом луде управљају*, a ми свештепицн 
могли би рећи: „е изгледа, да je no сриједи прст 
божји, или као да се неко грдио проклетство сру- 
чило ва данашње човјечанство". 

Па ипак, данас, у овим истим материјалним 
приликама, у којнма живимо, кад би само у CTaii>y 
били скинути са себе вео једне тешке, не матери- 
јалне, но чисто психолошке депресије, која лебди над 
нама као „дух божји пад водама" у часу би постали 
свјесни, да имаде земаља, које су баш у томе 
матернјалном погледу, у далеко очајнијем стзљу 
него ли наша земља. 

Наша paca, или наша нација, кроз разве пери- 
петије свога хисторичког рдзвића, пребродила je и 
далеко веће невоље, na he и овим материјалним 
привремеиим невољама одолити моћи, и под сваку 
цијену сачуватн присебност и величину духа. 

Код нас се и у журиалистици и у другим 
стручним листовима много пише и ра:правља o овим 
магеријалним неприликама. Пише се и расправља и 
знанствено, и стручно, и лијепо и логично, али на 
крају крају крајева ипак опречпо. И баш услед 
тих дивергентних MUHJeiba, веома je тешко позјеро, 
вати, да he ова расправљања моћи ријешити ono- 

што се зове материјална крша. 
Напротив, много je већа вјероватиост, да iie 

се она, када joj дође вријеме, сама собом и no себи 
ријешити, исто онако, као што ни најнешгији ла- 
ђари нијесу у стању спријечнги иоплаву све дотле, 
док се води ne прохгије, да се сама врзти у своја 
корита, или како би рекао Анатол Фрапс. „Док се 
богови довољно напију крви". 

Али оваковом природпом оздранљењу, o којем 
ja мислнм и говорим, кма да претходи једно велико 
лијечење, лијечење које je далеко претежније него 
ли лијечење тијела, a то je лијечење душе. 

Наша je душа, господо, болесна, и душа je 
цијелог свијега болесна, и баш у тој болестн душе 

лежи она опасност, које се треба плашити, a не 
у привременој материјалној кризи. 

Јер сама ријеч „криза" носи у себи значеље 
нечег привременог, и материјзлни педостатин лако 
iie се надок11адити,али из данашњих нзопачења и рели- 
гиозна и моралпа и политичка психоза носи у себи 
неки трзјнији печат, и ту ваља учинитн нужне на- 
поре, како би се та психоза и тај менталитет по- 
правили, и на старе добре путеве навели. 

Желио бих да сви, који смо овђе будемо 
радници на томе великом дјелу. 

И у знаку овакове несретне звијезде, Народна 
скупштина бави се данас државним буџетом за го- 
дину 1933|34... Вал>а одмах признати, да су држав- 
пи захтјеви велики, a средства, у дапашње вријеме 
пеома скромна... To je једна remKoha, с којом мора 
рачунати и Краљенска влада и Народна скупштина. 

Onaj буџет neihe се скоро na 10 il„ милијарди дн- 
нара, и кад се упореди са буџетом из прошлих ro- 
дина, пада у очи, да je овај знатпо мањи, и да je 
Краљевска илада учинила видне напоре, и коазе- 
квеитно данашњем схватац.у штедње, свела буцет 
na најнужније потребе... Могу посгајати схватап.а да 
je овај буџет ипак велнк, и да би могао много мањи 
бити, али веома je тешко претпоставити, да би ма- 
кар какво смањење могло се спровести, a без штете 
no правплно држаино функционнсање... C тога, макар 
onaj буџег био и велик, он je ипак мателмтички 
оправдан. 

Ипак, поред свегатога, ne би се требало одре11И 
пастојања, да се noije пугем изпалажења средсгава, 
који^бп фискалној корисги стварпо допринетн магла, 
Мн н. пр. имамо 12 ресорних мипистарстаиа, и ja 
ne знам, зашто се не би могла у no једно мипистар- 
ство спојити: 

1.) Министарство rpaljeamia - ca саобрзћајем. 
2.) Шума и рудпн <а - са пол.оприведом и 
3.) Социјалне   политике - са физичким   изспи- 

тап.ем? 
Ово cnajaii>° пије непроведиво,'no што су ци- 

тирана   министарства   међусобно  сродпз, те би, на 
тај начип, отпала три  ресорна  мипистарсгва, и без 
сумше постпгле би се тиме зпатне државне уштеде. 

Истиаа Бог, на тај начин био би мањи број 
министара, али ja мислим, да једну јаку Краљ»в- 
ску влзду не сачнњавају мпоги министри, него до- 
бри мипистри!,.. 

Друго, државни буџет преоптерећен je и ве- 
ликим бројем држаиних службеппка, и то.почев од 
пајмањвх na ло пајпећих рапгова. У данашње доба, 
управо као да je насгала једна манија, н као да нема 
других занимања на свијету, све је^полетило.у лов 
на државнне службе: и старо и младо и мушко и 
жепско.... и школовано и вешколовано na гђе било, 
и кака било и пошто било.. само да се добије ка- 
ква бнло службица, или макар каквр падзирава^е.. 
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Држааии буџет то ие може подноснти, и др- 
жанни службоници не постављају се no нољи и 
потреби компетената, пего no потребн државпог рада. 

Многн чак с правом траже државна памјешге- 
н.а, пријетећи, да he иначе ову земљу напусгити, 
као да има нека друга, у којој тече мед и млијеко. 

Уз то долазе још свакодпевна пензионисања 
државпих службеиика no кривицама!. Ако je дисци- 
плицарпом исграгом устаиовљечо, да je чиновнпк 
крив, има се казнити премјешгајем o свом трошку, 
ил новчаном казном, a не пеизионисањем, ако je no 
годниама службе способан још за да/ћи рад. A ако 
кзква велика   кривица, отпушта се без пензије. 

Иначе ћемо доживнти, да he пензиоиери са пен- 
зионеркама претегнути половину целокуног стано- 
впиштва. 

У прошлом засједању Народпе скупттпие уки- 
нута je трошарина na производњу пића, и вјерујем, 
да je то учињеио ca пајбол.ом памјером, да се на- 
роду учини коицеснја у производњи ракије, и оси- 
гура већа лобнт, кад je буде бесплатно пронзводио. 
Mel)y тим одмзх се испосгавнло, да ова концесија 
није ииала повољчог и жел>еног резултата, и испо- 
сгавило се, да je замиш.ЧЈена доброблт иародиа бнла 
само илузија, и једна велнка ззблуда. 

Са бесплатним печељем ракије овај je артикл 
одмах у цијепи пао, и што Je још rope, шљива, као 
снроиииа, изгубила je сваку нрнједиосг, н прошле 
јесени, барем код нас, продавана ja no 20-25 napa 
на килогрзм. И ту постоји опасност, да иарод, услед 
овзкве кољуктуре, не иапусгн сасвим одгај шљи- 
ве, једне тлко кориспе и плеиените воћке!. Како je 
бесплатпо нспечеиа ракија, тако peiin, потоцима no- 
текла, парод ју je сам почео пити као воду, јер je 
иије могао иикако уновчити, пошто су многи и мно- 
ги бирташи дозволе понапуштзли, не имајуИи ра- 
чуна држати их, пошто се ракије на сваком кораку 
може дожиги no 3-4 динарз na литар, 

Куриозума ради наводим једзн примјер!. У 
једном селу, зна се које je то село, људн су паста- 
вили котао и пеклн три дака. Печење ракије пре- 
творило се у шеплук, и г.ад je ракија испечена, 
била je догле и иопнта. Људи су na то поспали, и 
кад су се овако чађави пробудили, купили су литар 
шпирита, разгоднли, попили и мамурлук разбилн. 

A да je трошарина иа печење ове раккје пла- 
ћена, истечена ракпја била би драгоцепост н ne би 
овако прошла Лзуди би je уновчнли и добивеним 
новцем своје домаће поребе подмирили!. 

Државт нласт ne треба бити само управл>ач 
пзродз, него и његов добар наспитач. 

Ту су се досјетили u они, којн држе кавапице, 
пак су и оии почели no јефтине nape ракију крадом 
продавати, a на штету оннх, који имају доззоле и 
плаћају трошарнну. 

Тиме je, дакле, ne само пзрод  ошт^ћен,   него 

и цржава у дохотку од трошарине мора подбацити. 
Државна добит од трошарине може бити оси- 

гурана само онда, ако се, тако pehu, прва кап про- 
зведеног алкохола опорезује, a да се чека, да се 
пореска квота тек онда постигне, док се чокањи 
ракнје за тезгом испију. 

Човјек се, стога, мора у чуду питати: каква 
je то политика, најзац, и здрав разум, који чини, да 
се на оне,који производе брзшно.ту животпу памнрпн- 
ницу, који најстрожији и најкомпликованнји закони 
прнмјељују, док се производња ракије, са пајвећим 
поиласгицама дозваљава, ма да je алкохол стварно 
један луксуз, али тако взжан, да je у пеким землЈа- 
та апсолутно забрањеп, a у некима дигнут на cre- 
пен монопола. Господо, ja стога тврдим, да je уки- 
дање трошарине na печење ракије шкодило и држа- 
ви и народу. 

Зачстак укидњч трошарипе пзда у вријеме, 
када су партијске страсти чиннле cnoje оргпје, с тога 
концесија неплаНзи.а трзшарине, пије пишта друго, 
него један Двнајски дар, који je дат пароду у обли- 
ку здатнога ножа, да почнни самоубијсгпо. 

A сада нека ми буде дозаол^но, да учичим 
neKo.'iHKO посеопих папомена. 

У праом реду мЈже се смаграти као једна 
веома повољна околпост то, што je паша, како 
спол>ча тако и унутарња полити<а вазда била задо- 
јена пацифистичким духом... Утр;Ј1)е113 je, да je рат 
једиа аморална nojana и међупародни злочпп... По- 
следњи рат створио je искуство к д свнх парода, 
да у рату нема побједника, него да су рагои изгу- 
били чак и онн, који су бнгке добнли. И благо- 
дарећн оваквом свзтању и расположеп.у, наша се 
Краљевина, на свима мнровним копференцијама до 
сад, као пацнфистичка землЈа потпуно манифгстовзла. 

Taj пацифистички дух требз и ua дгл>е п.егозати, 
и са те линије ne тре ба силазити. Требамо n na даље 
остати пионери рада na згради свјетскога мира, како 
би се можда ипак једном ссгварио снјетски мир.. 
no рнјсчима лорда Cecma... тај лијепи сзн мпогих 
старих   пјесника, филозофа и светитеља. 

Па и поред свега пашег пацифистнчког распо- 
ложења, наши сусједн, завидпим OKOM проматрајући 
наш државнп раззптак, чипе потпупо пзлншче и 
неумјесне прозокаппје, 

Ту, скоро, уздрмана je сва европска јавпост 
ради млетачки лавоза, урезаних на камеп у Т[ огпру.. 
Ha те нападзје наш Сенат дао je достојан одгозор, 
и no скорзшњој ликвидацчј тога питања, цпјели je 
свијет уаидио, да je право и превага на нгшој сгранк. 

У исто доба n збоги тих веселих лавова npe- 
бачепо нам je, да смо некултурпа и нецнвплизована 
нацпја, И озај приговор дужнн смо најепегпчннјс 
одбити..Претстапницп паше пауке, наши свеучилишки 
професори, махом су људн свјетскога гласа, и на- 
учешаци првога реда, na и због тога нетребамо ни- 
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каквих културних поука са стране, јер и сами мо- 
жемо знати: шта je наука, шта култура и шта 
цивилизација!. 

Ми, дакле, рата нећемо и не желнмо, али ако 
ra ко xohe, ни пред ким нећемо пасти на кољена, и 
молити милост... Ослашају11Н се на своја права, и 
уздајући се у властнту снагу, нећемо се уплашити 
ни живе звјеради, a камоли мртвих мачака 

Што се тиче наше унутрашње администрације, 
онаје ујавностн пазвана "бнрократском." Jd незиам, 
колико je то тачно, али само знам, да je она веома 
комплаковаиа, и да je далеко од сваке упрошће- 
ности. Услед тога људи из пајудаљенијих крајева, 
макар радн какве стварн, долазе у Београд, траже »о- 
сланичке интервепције, и обијају врата министарства. 
Овако не би смјело даље остатн!. Потребно je што 
прнје донијеги закон o Унугарњој упрапн, no којему 
би закону проширила компетенција бановинска, a 
нарочнто среска. 

Са проширењем среске компетенције избегла 
би се трчкарања na Банске управе и мииистарства 
за HaJMaibe послоае, те би се ове више инстанције 
ослободиле обичних 'административннх послова, и 
могле се предати државпом раду вишег реда. 

Државни углед, уопште, изискује, да je државна 
адмишстрација брза и експеднтинна. 'Нарочиту нево- 
љу трпе државни чиновницп, када им дође вријеме 
аванзмана.. Њихова промакнућа требала би да иду 
аутоматски, но умјесго тога, присиљгни су моља- 
кати, да нм се даде заслужена класа. 

У нашем унутари.ем животу имаде јсдпа појава, 
која заслужује, да се o љој доносе једном правилан 
суд. To je прекомјеран број оних, који мисле, да су 
заслужнлн за ову земљу, и чијн се рад никад не- 
може довољно сцијенити, нити њнхове заслуге до- 
вол.но награднти... To су л^уди, коју neli имају своје 
положаје, и мзхом су добро снтуиранн, a добро су 
и урањенн и обучени, пак су се ипак лнјепо смести. 
лн у име „заслуга", као чланови управних и наздор. 
ннх одборау, разним пационализираним предузећима 
и другим званичиим и полузианичпим финацсијалинм 
усганонаиа, којих у земљи има довољан број. Чак и 
миоги народни посланици нз старе скуиштиие хвата- 
ли суоиакве мјеста, хвала Богу, да je то једном за. 
коиом укинуто!. To je, господо, највећи социјални скаи- 
дал инеморалпа друштвена појава Hajeeiiera сгила. 

Но има и једна друга врста стварно заслужних 
л.уди за ову земљу, a то су: нашн добровољци и 
ратни ннвалиди, чије питање још пикако дефини- 
тивно рнјешено није. 

Још данас имаде знатан број добровољаца, који 
обијају прагове, и никако да добију оно, што 
им je законом предвиђено. 

Но најжалосиија je ствар питање наших инва- 
лида, чије je питање стално na дневном реду, и чи- 
јн je закон стално изложен разним коректурама. A 

баш они су ти, који имају стварних заслуга за ову 
земљу, јер су за њено стварање дали своје: руке, 
ноге, очи!. Стога je вријеме, да се те синекуре у 
овој земљи једанпуг укнну, и да се доброваља- 
чко и инвалидско питање једном приведе крају!. 

Овамо спада и nHraibe наше yiiyTapifae коло- 
низацнје, које се односи на бескућнике. Пошго се 
та унутарња колонизација још ннкако не спроводи, 
то беску11ници саии узурпиравају државна земл)и- 
шта, н насељавају се no свој^ј вољи. Али, уз то, у 
исто доба, чине се н шумске штете, и невјеровјтно 
je, да те шумске штете у Пр11>аворскоУ1 срезу, симо 
износе ва ј^дан милион динара, a тако je снугђе. 
Коћето платнги, и ко lie то намирити?. A свега тога 
ne би било, кад би се бескућници једним брзим 
темпом земљом подмирили. 

Исго тако потребно je шго прије донијети за- 
кон o излучењу опш111ских реона за испаше и 
дрварења. Босна je шумом најбогатија пронинцнја 
у Краљевнни, na ипак зато имаде толико села и 
крајева, који немају својих дрварских сервнгута, те 
су сељаци црннуђени упадати у државне шуме. A no- 
šnje тога иастају хапшења и глобе, мада ови npe- 
кршајн ннјесу учињени из објести него из при- 
јеке нужде. 

Кад општине буду имале своје сервитуге, се- 
љаци he се приучити, и сматраће их као заједннччо 
добро, те he их штедити и гајити. Овај закон потреб- 
но je што прије доиијети, јер, пајпослије, није ни ups- 
во: док разне повлашћене фирме стотине и хиљаде 
сикира уиосе у босаиске шуме, дотле босански се- 
љак, ради једне козе, која мало забрсти, илаћа гло- 
бу, или иде с ону страну браве. • 

Мислим даЛ)е, да би било вријеме, да се и iiiiui 
порески закон реформира, и прилагодч данашњем 
времену.јер он je посгао у једио доба, када су фннан- 
цијалае и послонне прнлике биле сасвим другач je, 
него ли су данас, кад je платежна MOII порезонпика 
знатно сслабила, a послови се сасвим ума1вили.... Нај- 
бољи je доказ зато, што je ево Beli н нојз година 
прошла, a порез није ни издалека у оаој мјери пла- 
iien, како je прошлих годипа б.јвало... Како посгоје 
веома мутни изгледи, да he прилике још теже бива- 
ти, сама собом naMehe се потреба реформе пореског 
закона, и то за сае пословне бранше, како се платеж- 
на Moh порезовпика   ne би до краја упиштила. 

Код нас још и дангс постоји присилни рад на 
пугевнма .... тако звапи: кулук.. . Овај систем рада 
остао je још од завој иачких времена. ,Кад су Arapja- 
ни земљу притиспули и парод укулучили", иевоовај 
систем присилпог рада одржао се све до дангс, 
мада je  и пехумаи н несавршен, 

Оснм тога, код насима још једна чудна стнар, 
a то je: класификација пугевана: државне, баиовин- 
ске 1. и 2. реда и општинске 1. и 2. По тој класифи- 
кацији државни су путеви привилегисани, пак се на 
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њих већа пажња  обраћа, и бановински 1. реда, док сљедице тих прнснлних мјера биле су, да данашшн 
бановински   путеви   2.   реда и опшгинскн имају ту лички сељзк живи у кући потпуним грађзнским жи- 
привилегију,   да могу бити спакојаки, ма да су сви DOTOM, без обзира на његову сиромаштину. 
подједнако потребии, и сви служе истој сврси... Ческа je у агрикултури једна од најкултурни- 

Јавни интерес изискује, да сви путеви у земл.и јих земаља на свијегу, na ипак сац   пољопривредни 
буду подједнако добри, те би требзли сои банзвин- рад   стоји   под   надзором пзљопривредностручних 
ски путевн пријећиу државие руке. .. A што се ти- званичних лица.. . Исти посао требало би и нашим 
че општинских путева, којп служе искључиво унутгр- среским економима законом ставити у дужносг, ка- 
њем локалном саобраћају, оии могу и надаље оста- ко се не би само бавили статистиком усјева, иего да 
ти у општннској режији. поведу надзор и o томе, како су ти усјеви   засија- 

У овој општој невољи и пометњи чини се, да ци и како би морапи засијани   бити. 
je наш сељак најтеже погођеи. Једно, шго   љегови Једном рнјечју, да се сав пол.опривредни рад 
продукти стоје у великом неразмјеру са фзбричким стави под падзор државне   власти ... A   да   би   се 
артиклима...   a  друго   je:   његова   презадуженосг диобе спријсчиле, такођер би   требало доиијети je- 
Прво питање неким законским мјерзма скоро je не- дзц закон „о педјељивосги сел^чког посједа*,  као 
могуће ријешити, јер разлика цијена не овиси само што je то у   културним   земљамз   већ   давцо   учи- 
o унутрашњим приликама, него je увјетована и дру- »eno... 
гим страним упливима и коњуктурзма... Друго пн- Што се тиче презадужености   нашега  сел>ака, 
тање, питање сељачког раздужеп^а такођер je тешко Народна скупштииа имајући добру вољу, да му no- 
ч сложено, али o његовом   ријешеп.у, као o чнсто ronit, гонајела je закон o мораторијуму   сељачких 
унутарњем случају већ може бити говора. дугова, и тај   закон   no   наше   сељаштво,   можемо 

■с" Но-желио бих рећи неколнко ријечи уопште o слободпо рећи — био je благодатвн, јер су дужни- 
натћУ«! ^ЉМ^^-приликама... Нарочито мислим na ци у   овнм   тешким   приликама   мало   дахнули   ду- 
naiii'ei1 ббс8н6Ко-^5^^вачког   сел^ака, који још у- шом . . , 
вијек живи потпуно   примитивно, управо онако, ка- Тежња за кјлективним  раздужењем   у  хисто- 
KO0}fe ^S^ififl^auJl^^peAfilfe'iii ШЈску^^ЉбОу и то та- ријн човјечанства пије   нова   појавз; она   je   вјеро- 
K^ft^'^iKb^'fte^a јаШпИђзНаЛа^Ниј^рв^Аа-Ђи ватно сгара, колико и само културно човјечапство... 
]е11М>.\{рШШШф&1тШа*ШШАвт$№ШнШ39К Joto-стари Јевреји имали су сваку педесету годину 
Њ-еЉ'вћ1Те11«у}Ш"ћ8тпрћ/ф^ШШОД^*ЧГ«иН1-

он_-^^"ју^л-арну - кад су се сви дугови брисали. 
jehć*aV/. k тШЋШ"Нр(&тСЏЏШШ"вт&чтЈ1&а И не само дугоЈ&^го   и   одузети посједп   за дуг 
'^^:^^^'8^1''-'11 "Л™?*.    J.00"!!4"*™ BP*MŠ^M^*l?№^!;.npčjeA   припадао. 

се 
Kdi^oltriuitiJe 
м^Г0'"г^да,'Јн^го je скопча>16 H &'грШМм,"Ш№" прИу'Ј8^татШ1'ШЏ11!нШЛо0]^ 
po4Ht6'!ta(^y6lirkd^^pe^H6;<^Gje'«^fc^a^'41tibrtfln да^^и^к^у '»lli^fe"^!!']^ %«Ж»к1И?)Н Ш01 

дрАдааде Јадиребаибл■'бољу ввт90*£ш№}* -^ H^HpfiHi/iirtf ^^да-сШЗ^^^^^^^&^^^^'" 
™"W<ttćiit TO уч№'але^су -јопг и Аиобе.^^е rćfн мyt'ilpШд^u?l"n• ^'" ^V*™ .нн9^{9о н тз.иг.ц^ н 

д^^аВР^^КкијУ^^гну^и^да^е^^рем-^^да"1' ауЊрсШ&,с1 &Љ№^ у&ШШ Ш1Го ^ нг- 

тешко, ddШl^'eбaБkтjgтri-нi:<Vo^Лet;ri6paaШf«?, 

ко хоће, него je држ^^Н^Нсал^сбШ" ПлЉк£,ш он^Ч не0^авШ^уР&а^РЈ50111,асТ^2'1ИНик^ад(-00 

поЧб^^в^с*8*^«?^ кМг^еУкА^ аШч№*Р, О-    словне људе,... те je  BpnjeM^^'^c^fl Ш^ЈМ^ 
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нашег сел)ака, пошто je on снага и срж државе и 
пзције... Но у исго доба потребно je и трговцимз 
ззгарангосати потпуну наплату, пошто су они прет- 
ставници трговипе, без којс уопшге не може бмти 
цикаквог радчог имиулса... Погребно je заштитити 
и банковна предузећа, п ^што je у љих уложен на- 
цнонални кипитал, и што су озе инстигуције чесго 
б 'ле дјело националних папора, као што je то био 
случај нарочнто у Босни и Херцеговини, где зз врн- 
јеме Аустроугарске управе пије било тако лако 
банку основати, na не би бпло оправдано једним 
пзтеззм перз те тековине збрисати п папоре деза- 
вуисати.., 

Уопште узевши, закои o раздужеи^у сеЂака 
треба да буде праведан, како једчн ne би били фа- 
воризираии na штету другит, јер само праведап 
закон HMJIIC трајну врпједпост н моћи he послу- 
жити и свима будупим владама n ндроду без про- 
мјепе као користан... 

В^ома пзда у рча висо;<а сзота сел>1ч<нх ду- 
говања, пз к<ко су та дуговањз већпном насгал! у 
вријеме, када je новт бплз у тобилЈу, не бн се 
могло.рећи, да су ona из стварних потреба пасгала... 
Bnlie внше из лаковјЈрло:ти... Ноацз било у изобн- 
љу... кредита колико се xohe,.. a банковна врата 
шнром отвор.на... Доцније, са промјеном новчаних 
прилнка, дошло je оао горе... a то rjpe — то je 
ono сад-зшп.е... Управо no Св. писму: дз посљед- 
ibnja будут горшаја первих!... 

У вези са зжопјм O раздужењу сељака, 
мислим, да бл требало донијетл јошједап закон, по 
којему UJ сЈљзч io мјеиично дуговање, као и жиро 
ограничено било... Јј ne мислим тнме рећи, да je 
паш сељак педостојап кредита... поштен доиаћип 
уоијек he га nalin.. алн то кажем управо у педа- 
гошком смислу, што мислим, дз тежака треба са- 
чувати од мјепнчпог зла и других иеприлика скоп- 
чаних са тнм мјепичним злзм, и како не би дошло 
опет једпо вријеме, да се сељак закоискн разду- 
жује... A ако се сслјЗк баш мора задуживати, опда 
je то најболЈе путем зздруга, без којих ne 6л смјела 
нн једпа општина бити... Пз и сам предвиђепи пре- 
лаз из краткорочпог дугова1Ба у дугорочно, ннје 
пншта друго, пего прелзз из већег зла у мање, илн 
прелаз из краткотрајне болести у дуготрајпу аго- 
ннју... Ту 1)?д')в:1 једу кисело грожђе, a упуцима 
трну зуби... 

У Србнјн je бно закон, no којему je био се- 
Л)3к мјепичпо неспособан. Taj з:кон бно je добар 
и тргбало бн ra опет оживнти, 

Оспм свију незгода матернјалпе н фави, ко- 
јима смо у данашње доба изложени, постало je 
јасно, да се и у моралном погледу учннпла једпа 
видна дигресија... Нарочито у злдње доба, крими- 
палитег у нашој земљи снлно je порастао.., Го je 
поради пре^омјерпога   пића,   a без  сумње   и   радн 

тога, што je на ne правосуђе или сувише благо, или 
се довољчо не примјењује законска строгост на 
one, који почпне убнјства.. Људи диспонирапи na 
убијстаа некзд су говорили: да н.егова глава може 
туђу платиги, a сзда за убијство рескирава годину 
или двије upne куће... 

Случај се десио код мапастнрз Гамиопице, 
где су двз човјека из засједе убијена и три на 
мртво име испребнјана.. Зточинцч, пошто су испи- 
тани, трећи су се дзн вратили кући.,. Али у селу 
пзсталз због тога једна снлпз констерпацнја, н свијет 
je почео говорпти, да у овој земљи пема правде, 
кад се злочн mu тако олако пушгају нз слободу... 
Јзвш бгзбједчо:т тискује, да се закон na зло- 
чипце почпе строжије примјеп.ивати. Убијство je 
тежак и пепозравим злочпн, na правда изискује, да 
се строго кззни, a кад je оправдано н смртном каз- 
ном, што би дјеловзло врло васпитно, н чнме би 
се проценат злочинстава знатно умањно... 

Друго, у нашој земљи преузео je неликог 
маха недозволЈенп ванбрачни живот супружнпка... 
Оаакав ванбрзчни живот не само шго je у етичком 
п:гле1у скапдалозан, nero урађа и веома тешким 
посљедицтма грзђзнско-правне нарави, a нарочито у 
погледу пасл>едства дјеце, која се у овзком дипл>ем 
браку изроде. И државпе изасти веома добро чине, 
што ове дивље бракове разгоне, јер je то у вишем 
интересу јавног морала. 

Ja се бавим овим стварпма, и стекзо сам увје- 
peibe, дз многи н многи дивљи бракови постоје, што 
je једпо од оваких супружпика везано закоиитим 
браком na другој страпи. A да се преда бракораз- 
водна тужба, погребно  ју je такспрати са 300 дип. 

У томе високом пла11зњу лежн једна иелнка 
тешксћа, јер страике врло чесго нијесу у стању те 
трошкове подчијетн, na тако и ne предузимају туж- 
бепих корака, да се законитог брака ријеше, како 
бл накоп тога, свој дпзљи брак могли претаорнти у 
закоппти. 

Мпнистарство финаасија учинило би велику у- 
слугу јавном моралу, ако би ову таксу илн снизило 
или посве укппуло. Ha тај начин државне власгн 
могле би са још већбм строгости приступити уни' 
шгеп.у ове веома ружпе појаве. 

Ииаче шлази, да државве власти прогопећи 
дивље бракове, с једне стране веома добру ствар 
форсирају ... a с лруге, високим таксама, оиемо- 
гућују. 

Желио бих сзда рећи неколико рнјечн o нашој 
извозпој трговипи, али само специјално у прилог 
наше боље трговпнске везе са пријатељском Грчком. 

Ова дивпа земља, некадаш1Ба стара Хелада, по- 
стојбина велчких античких људн Перикла и Сократа, 
и no своме пријател)Ству према пама, и no свом су- 
сједном географском положају с нама, a нарочито 
no животпим намирпчцама, које паша земља  произ- 
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води, a шихова — ие, заслужује, да смо с и>ом у 
најтјешњем трговинским везама, a у данашње вРи- 
јеме ограничења, и са најшнрим концесијама. Ми- 
слим, да за наше цереалије, као и за наше воће и 
друге зекаљске продукте и млечне производс, a 
исто тако и за стоку, ne може бити боља и поде- 
снија пијаца, него ли je Грчка. И обратно, Грчка има 
своје производе, којих ми немамо, или их врло мало 
имамо, и морамо нх увознги са стране, a то су уље, 
грчко воће сирово и суво, вино, риба и друге 
ствари. 

Наша слободна зона у Солуну спава стално 
мргаим сном, a no свему могла би бити један прво- 
класнн анпориум наше извозне трговиие, и то не 
само за Грчку, него и за друге медитеранске земље, 
a нарочито за Египат. 

Један повољан трговннски уговор са овом кла- 
сичном земљом желио бих од срца, и вјерујем, да 
би такав један повољан (трговинскн) угонор, обо- 
странпм трговинскпм свијету користан био; a што je 
главније још би внше учврстио, наше пријатељске 
везе са грчким народом! 

Долазим на једну ствар мени веома милу, же- 
лећи копсгатовати нсобично повољан интерконфеси- 
онзлни положај у нашој Краљевини! Још и дан данас 
имаде земаља, које имају државпе привилеговане 
религнје, као шго je у Италији — католичка, у Ен- 
глеској — англиканска, у Немачкој — лутерова, у 
Бугарској православна и т. д. — према још старом 
начелу: cuius regio illius religio. 

C друге стране, имаде земаља, гђе je проведена 
растава цркве од државе, као што су: Француска, 
Турска и друге земље, гђе се вјерски односи државе 
гпсолугно ништа не тнчу, 

Код нас није ни један ни други случај. У на- 
шој Краљевинн све признате религије уживају пот- 
пун паритет, и све се могу погпуно слободно раз- 
вијати и уређнвати, и све једнаку државну заштиту 
уживају. Припадннци свих конфесија у Краљевини 
могу се без ограничења бавити свнм могућим посло- 
вима, и до5ивати све могуђе концесије без икаквих 
привилегија на овој бази. Исто тако у чиновничкој 
хијерархији могу се пеи>ати до највиших степена, и 
у војсци до највиших рангова. Надаље, могу сви без 
разлике бити: послаиици, сенаторн, конзули и ми- 
нисгри., 

И сви ти припадници разних копфесија могу 
бити лотпуно задовољнн у томе погледу, и морално 
су обавезни својнм вјерскнм лојалним држањем ре- 
спектоватн овакво међувјерско устројство у нашој 
Краљевини. 

Духовенство свих признатих конфесија, осим 
тога, ужива државне дотације као доплатке, a високи 
вјерски функционери - потпуно су на државном 
буџету. И на темељу свега тога мислнм, да се бол^и 
ме1јувјерски положај не може замислити, 

И сада у задше дане, када су скоро истодобно 
пали сви велики празници: и католички и муслиман- 
ски и православни — високи вјерски функционери 
упутили су својим вјерницима поздравне посланице. 
И све те посланице надахнуте су било вјерским, 
било моралним, било патриотским духом, како то 
и приличи духовцим вођама и народним пастирима- 

Само једна посланица, умјесго да такођер дође 
у народ са гранчицом мира, ona je без икаквог раз- 
лога, својим садржајем, произвела читаву узбуну, и 
створила предуслове за непотребни и нежељени вјер- 
ски par. Било истипа или ne, али у толико још rope, 
што je створено увјерење, да je ова посланица ин- 
спирисана из иностранства, и ако je тако, онда она 
у исто доба носи у себи и тенденцију једног антидр- 
жавног акта. 

A окомила се баш на ону страну, гђе je нај- 
мање разлога, импутирајући нашему Соколству ан- 
тирелигнозни дух. 

Наравна ствар, Соколство пије вјерска инсти- 
туција, него витешко удружење, али сви знамо, да 
je далеко од сваког антирелигиозног духа. 

Позванији од мепе да ли су na ту посланнцу 
достојан одговор, али ja hy само то да рекнем, да 
ова посланица садржи у себи још и једно паклено 
кушање, политичке нарави, a које се тиче Краљев- 
ске владе. Јасно je и провидно je: Ако Краљевска 
влада предузме макар какве корзке, и позове изда- 
ваче ове посланице на одговорност или објашњење, 
објавиће се цијелом свијету, да се католичка црква 
у Краљевини Југославији прогони. A ако Краљевска 
влада никзквцх корака не предузме, него преко овог 
догађаја npnjeije шутке, схватиће се то као слабосг 
Владе и могла би изаћи још једна посланица, да ка- 
толици не плаћају пореза, и одмах за њом друга, ца 
католнци не служе војску, јер да су и то антирелн- 
гиозне ствари. 

У сваком случају апостоли ове посланице от- 
крилн су своје карте, и очитовали свој политички 
„Gredo" и ja чврсто вјерујем, да he Краљевска влада 
и моћи и хтјети, у овом питаљу, заузети достојно 
и одговарајуће становниште, јер иначе, могло би и- 
заћи, да je у овој земљи дозвољено говорити и ра- 
дити, што се год xohe, a без нкакве одговориости. 

Међутим, пајдостојнији одгопор на ову посла- 
ницу да ли су већ до сад они, којима јеуправљена, 
и којих се највише тиче, a то су католички еле- 
менти у земљи, и ту чињеницу ja од срца поздрап- 
љам и кажем: Живео свјесни словенски католички 
патриотски народ и хрватски и словевачки, који иде 
стопама Великог Штросмајера и Великога Крека. 

Прије него ли завршим учннићу један осврт на 
мој родни крај, a то je Босанска Крајина, a данаш1Ба 
Врбаска бановина. 

Крај, колнко no људској раси јуначан и природ- 
ним лепогама несравњен, толико у сваком благсстању 
оскудан и сиромашац, 
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Алн, благодареЈш иодјелн земље на бановине, 
и Врбаска бановина учнннла je један корак напрнјед. 

Нарочиго, поднгнут je велики број основннх 
школа и знатан број других објеката и инстнтуцнја, 
којих прнје није бпло. 

Но све je то ипак далеко од правог благостања, 
и ja бих желио и молио, да Краљепска влада и на 
даље водн рачуна o спромаштву Врбаске бановине, 
н да њеним потребама изађе у сусрет, када то буде 
загребало. 

A највеће су бановинске невоље; Неповољне 
здравствене прнлнке и апсолутна вестгшица воде за 
народ и стоку шнром цијеле бановиие! Хнгнјенскн 
завод у Бањој Луци чнаи напоре, да се ове при 
лике поправе, алн средства су тако мала, да се не да 
ништа учнннти. 

Израчуаато je, да држава у ове здравствене 
грплике, у поједишш бановима, иа поједину главу, 
процентуално трошп овако: 1) Дравска бановина Дин. 
16-11, 2) Приморска 10-87, 3) Дрпнска 10 49, 4) Сав- 
ска 9.15, 5) Зетска 844, 6) Вардарска 8-20, 7) Мо- 
равска 678, 8) Дунавска 6-01, н 9) Врбаска 367. 
Врбаска, докле најмање, ма да су њене прилике нај- 
жалосније! 

Ja стога апелпрам на Краљевску владу, да се 
једном Врбаска бановина престане сматрати пастор- 
четом, и да се дадиу нужнн кредити, како би на- 
род и благо, ако ништа друго, барем дошли до 
здраве mijahe воде. 

Исту невољу трпи и мој Прњаворски срез, a 
иарочито само мјесто Прњавор, гђе je стална оску- 
дица уопште у подн, a o здравој да се и не ro- 
вори I Услед тога и постојн тако велики морталитет, 
нарочито дјеце, a туберкулоза je, тако peim, постала 
епидемична појава. Доктори сви од реда кажу, да je 
томе свему узрок нездрава пијаћа вода. 

Иначе Прњаворски срез спада у највеће сре- 
зове у Краљевини, пошто броји на 67.000 станов- 
ника. Богат je шумом, и обилује свим могућим зе- 
маљским производима, као н ситном и крупном сто- 
ком, која je no свом квалитету и тежини диспони- 
рана на извоз. 

Но ипак поред свега тога народ je сиромашан, 
јер ове своје продукте не може повољно уновчити, 
нити се може извозом користити, поштј je ова пн- 
јаца од жељезнице удаљена раввих 34 км. 

И ако би икад дошло вријеме, да се прнступн 
изгрздњи замишљење јадранске железнице, Прња- 
ворски срез не би смио остати, a да ra се ова пруга 
не дотакне. A то би било, колико у интересу caaora 
народа, исто толико и у интересу општем трговин- 
ском. 

Бројно сташе становништва, са 30 основних 
школа изискује такођер, да се у овом срезу подигне 
и једна средња школа, na било то трговачког ил« 
ззнатлијског или пољопривредног смјера. 

Ja сам тиме завршио, и вјерујући, да he Кра- 
љевска влада ове моје нзпомене узети на повољно 
знање, гласаћу за предложевн буџет! (Одобравање). 

ПотПреШссдиик Др Авдо Хасаибеговић.* Реч 
има r. Алексаидар Додић. 

Александар Доднћ: Господо, има овде више 
од године дапа како слушамо те пупктације, те ју- 
гословенстио, те издајство, и ja слушајући све то, 
вндим да има људи којн нпак са тим претерују na и 
тргују. Господо, никада за нашу државу Југосла- 
вију нема никакве опасности, ии од Мачека пи од 
Корошца, ни од Љубе Данидовића. И они, a и свн 
ми, када би устали да раднмо против ове државе, 
ja вас уверавам да ми шој ne бн моглн да нашко- 
димо. За нашу државу може да буде само онда 
опасност, a то бн било када би се Европа поделнла 
у два табора и настало крпопролиће, али како та 
крвопролнћа долазе после 100 и внше година, то 
оида нема иикпкве опасиости. 

Господо, ja сам народни посланнк од 1920 ro- 
дине. Господо, зато што je овако радно Мачек и 
Корошец и чато што je овако радио РадиН, велнку 
и највећу одговорност коснмо ми Срби нз Шума- 
днји. Ми смо се после рата поделилн na две поли- 
тичке партије, a то су биле радикална странка и 
демократска странка. Ми смо толико ту борбу изо- 
штрили да je она овде дошла до врхунца. A када 
je то све видео Степан Радић, он je створио nap- 
тију у Хрватској. 

Господо, греши се у политицн. Греше сви, 
можда je грешио и Пашић и Љуба Давндовн!!. 
Једнн су ишли у Загреб и звали Радића да дође, 
a радикали опет нису дали дп демократн са Хрва- 
тнма управљају земљом против њих, a то су опет 
и демокраги чинили, и тако je све ншло до оне no- 
гнбије у Парламепту. Господо, н ми Срби из Шума- 
дије имамо пешто да замеримо томе. Покојни Степап 
Радић je тражио диктатуру да дође једна гепзралска 
влада и тако je дошло до 6 јануара. Сада би ми 
Срби из Шумадије моглп да кажемо како то да ми 
изгубимо слободу, они са one страпе Дупава могу 
да кажу, да je i o дошло због nac. Господо, ми мо- 
жемо на ово pHm да за нас нема опасности као 
што рекох ни од Мачека нн од Корошеца, na кад 
бн и ми сви колпко нас год има посланнка радили 
противу државе, пишта joj не би могли. 

Менн једно тешко пада што r. Корошец, наш 
бнвши Претседник владе н г. Мачек, који je шеф 
хрватског дела народа, мепи вели.м тгшко пада, у 
овоме моменту, када они дају овакве изјаве у моменту 
кад се у Европи распаљује рат, кад се поједипе државе 
споемају да врате изгубљене територије, и кад je у 
Европи завладао једаи хаос; у том моменту omi дају 
изјаве како би моглн да доведу у везу наше уну- 
трашње уређење са спољпим догаЈЈајима Јер они су 
свеспи тога да се ваша  држава без спољних дога- 
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ijaja не може да распада.   Господо, пре мене je го- 
ворило 65 посланика.   Све су то   школонани   љухи, 
али    су    сноје    гопоре    имали написане на    машн- 
ни и овде их само прочиталп,   и    ако    се   no   По- 
словвнку говори   не могу у   Скупштини да  читају. 
O Мииистру фивансија, xohy саДА да кажем нешто 
o самсме буџету.   Господо, што je  овај буџет ово- 
лики, велики део   одговорности   за то има да под- 
несете и сви ви народни посланици, који сте бнрани 
у Иародву скупштипу од 1920 na на овамо. Ви сте 
сви сматрали да се na народну грбачу може све na- 
товарити, na сте онда и свакога кога сте знали no- 
ставнлн у државву службу. Сада би ти људи могли 
бити избачеви на улпцу, али би то био грех према 
љима н према њиховим породицама и зато онн мо- 
рају да се трпе   и сада у служби,   и ако многи од 
њих није за службу дорастао. Када би ми те Л)уде 
избацили   из службе и   они се   нашли   na калдрми 
они бн требзли да узму камепице na да nac побпју 
зато што смо   их ми омели   у послу   за који су се 
били спремали.   Јер неко je   од љих био   ишајдер, 
некн шустер, a неки тишлер. Ми смо их од тих њи- 
хових запата дигли  и увелн их у службу,   na како 
опда да их сада избаиимо на калдрму. Зар да npe- 
IJCMO преко онога што смо сами урадкли. A сви ми 
овде говорнмо:   иећемо   ми да раднмо   као што су 
радили опи који су били  пре вас. Ззр се, господо) 

нисте сетили чим сте дошли овамо уСкупштинуда 
довесете закон да виједан   чиповппк не моге бити 
више постављен до 1940 годнне, a онај број чинов- 
ника који би био потребан да се поставн до те ro- 
дине да ra може поставнти само Народна скупштипа, 
a ие   министрп,   којима   би   то   право   имало да се 
одузме.   Ви се   пнсте тога сетили,   јер je сваки од 
вас хтео да постави no пеког свог човека. 

Сац hy да пређем да говорим o спољним до- 
га^ајнма, a то je ono на шта рачунају Мачек, Коро- 
шец и Давидовић кад говоре o пашем подвајаљу. 
Они, господо, говоре o своме подвајању, али не 
кажу са ким he кад се од нас одиоје. 

Ja сам, господо, ово месец дапа слушао многе 
школоваие људе да говоре o рагу и приметио сам 
да се они много плаше од тога рата. Ja се међутим 
тога рата ни мало не плашим. A ево ззшто. Када 
се аустријски Фердпнанд решио да обиђе Боспу и 
да тамо руководи маневрима војним опда се пашао 
један Гаврило Прнпцип и убио га. A зашто га je 
убно? Зато што je дошго у љегову Бссну. И, ro- 
сподо, ко ће нас да нападне? Ja nehy да кажем ко. 
Али пека нас нападне макар ко, тај неИе пикад бити 
сигуран да he у пападу успетн. Немачка je као што 
знате напала na je изгубила рат. Исги je случај био 
и са Бугарском. Па зар се то не може и сада no- 
новити. Или ззр се не може десити и сада да тај 
Напад на нас изазове општи европски конфликт. Ето, 

господо, то су разлози због којпх ne треба да буде 
велнке бојазни од рата. 

Hehy, господо, више да говорим o унутрашњој 
и спољној политици, него hy сад одмах   да   пређем 
на   буџет.   Али   пре    тога    говорићу   o    Министру 
финансија. Ja сам, господо, човек који   умем да це- 
ним ствари, a и људе. Кад сам дошпо први пуг у Скуп- 
штину и видео Мипистра финапсија, ja сам одмах сте- 
каоуверењада он добро зна те фипапсијске сгвари, 
и  ако  je још млађи noiieff. Он je, господо, озбпљно 
простудирао cue псслове у саоме Министгрству и као 
што видимо труди се да их правнлно реши n ja мислим 
да бл ми требали да га у томе помогнемз.   Ja сма- 
трам, ако би он напустио свој ресор, да би цео сн- 
стем финзнсијске политике дошао  у   питаље.   Иако 
бн он успео ла паш државни   брод успешно изведе 
из ове финапсијске кризе у којој   се   палазимо, a у 
којој се и цео свет палази, он би бно један велики 
човек у овој земљи. После овога што сзм казао, ro- 
сподо, ja могу да кажем ла  нисам   добар   гфијател> 
ни г. Сршкића, a писам   пикакав   прпјзтел>   nn   Ми- 
пистра финансија. Ja  симпатишем   r.   Божу   Макси- 
MOBnlia, али, господо, морам да кажем да   данзс ne 
ваља бити ни посланпк ви Мннгстар. Владасетруди 
и трупа у место и не зна пекзд да пађе излаза, ^ли 
ако ви пападате na Владу, писте пишта учинпли, пего 
joj вашпм говорима правите само TemKoiie. Господо, 
кад има да се пређе из epe   благостања у hojoj ми 
живимо у еру где има муку   да   мучкмо,   ту  треба 
мвого памети и владе и народгих послапика, мпого 
вештине да се пређе и онда ne треба очајзвати него 
насгојавати како ћемо сви да помогнемо.   Нн  један 
од школовапих људи није хтео да се дотакпеј^дпе 
стварн. Видите, да би народ когао да поднесе ово- 
лики буиет, ja бих препоручио нешто  што нико од 
вас   није   препоручио.   Наш   парод  тешко   he иоћи 
да поднесе и да пла11а  тај буџет   и   зато   ra   треба 
растеретити од свих   оних   казна   и   моиополских и 
полицијских и других. Маша држгва ne живи од тих 
казна, a кад народу   скипемо те казпе   опда   бп му 
много олакшали. Узмите само ванбрачне таксе Овде 
има 30 попова који су дошли да знступзју народ, a 
ни један није изашао да каже   како  he се те тзксе 
укинуги. AKO су се иму1и1и   саставили,   ако je пеко 
узео неку мнра^иику онда non тражи 50 банки, ако 
je мука саставила двоје, онда имаш да храниш коња 
поиу док имаш зоби и cena,   a   кад немвш онда те 
преда полицији да те она казни. Да би парод могао 
да носи овај буџет,   треба ra растеретити.   Шта   да 
кажем o адвокатима. Ja жалим што нисам школовап 
човек, али кад видим шга раде поједини школовани 
људи, ja волим што нисам школован.   Отац   кзд   je 
слао сина да учи казао  му  je:   „Синко,  учи   се да 
браниш себеидруге." Међутим из мога села једног 
човека су бранили 6 адвоката и то једнога   има да 
плаги 6000 динара з пег осталих му je суд наметнуо 
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и опет je огуђен од суда на казну. Јучер у Бео- 
граду причао ми je један човек да je шгодио сз 
једним да му спрши посао зз 170.000 дипара, Онај 
му je дао 70.000 динара, a осталих 100.000 динара 
када му буде свршио посао. Међутим то je био по- 
сао колико да оде одавде до нрата. Ja призпајем да 
у целом свету правницн управљчју државом, али ja 
верујем да нигде у Европн нема оваквих правника. 
Ja вам кажем нека се ти људи тргну у 12 часу, јер 
ми њима нисмо дали државу под кирију да они раде 
шга хоће. Ja бнх донео закон и npi: суду поставио 
бих адвоката са платом да пише не врше пљачку 
над народом. 

Господо, у 1931 годнпи Влзда Пере Жипкови!^ 
доиела je један закон да имаш да кулучиш п да треба 
у готову да се да откупнипа. Па зар данас кад не 
може сељак la. купи соли и машине, зар даиас да 
се тражи то од сељака. Због тога, господо, ja тра- 
жим да се сељак растерети од тога чуда. 

Господо, шта да кажем o пензионерима, влади- 
кама и сувишним чиповинцнма. O њима могу да 
кажем то, да би ja т< м људима казао да сами буду 
свесни тога, и да гледају да што пре сами израде 
закон o сма11>ењу плата и пензнја, јер lie доћи јед- 
нога дана то, да им се плате и пензије не пздају за 
5—6 месецн. 

Исто такс, госпоцо, тражпм укидање свију ау- 
томобила, јер и да1ас ил je у сећању да се код вас 
и сам покојни краљ Петар возио фнјакером, те ау- 
томобиле треба осгавкти само министрима, бановима 
и претседнику Народне скупштине. 

Господо, данас кад стродамо у овако тешкој 
кризи тражнм да се укииу окружни инспектори, јер 
исти нису потребнн, (Чује се:Такоје1) јер, господо, 
зар Бан не може да разговара са начелницима сре- 
ским, него то мора да чинн преко инспектора. Ми- 
шљсијЗ сам, да те окружне ипспп<торе треба одмах 
укинути. 

Господо, пошто сам већ казао како су нзс у- 
среИили адвокати, дозволите мн да додам то, да има 
још једна ropa класа од њих који су такође шко- 
ловани људи, a то су доктори. Ja сам жељеи човек, 
и имам жену и децу. Не дај Боже да N и се ко од 
ших разболе, али кад би се то десило кога можемо 
да сами лечимо, ми ћемо га лечити, али доктора нећу 
никако звати, јер знам, да кад доктору доведу јед- 
нога болссника on гледа ла му узме све nape, a чим 
му nape нестану, on he га пратити или у амбуланту 
или на станицу. За те људе, господо, данас нема за- 
кона, и наш грешан сељак, који je удаљен 5 кило- 
метра од взроши довозн доктора са својим колима 
у село, који му узима 20, 30 na и 50 бзики. 
Господо, да бн народ могли да устособимо да иде 
у војску, и да плаћа порез ми морамо да га одбра- 
нимо од пљачкаша, од такса полиције, и варошке 
трошарине, тако да буде слободан и да се оспособи, 

јер тек оида наш сељак може дати и кола и волфве 
и жнвот за државу, a ако буде ro, онда нећетемоћи 
ништа да узмете од њега. 

Шта да кажем o банкарима и зеленашишаокао 
и o стечеиии правима чиновиика и пеизионера. Кад 
се, господо, дирне у права банкарска, онда се ијдмах 
каже, да се гази Устав, По коме мишл)ењу у оваким 
моментима кризе закони се не морају чували^ ?)ер, 
ако хоћемо да изађемо из хаоса, ми не смемаидашу- 
вамо закон и стечева права, јер у оваквим времеаима 
нема закона, и нема стечених права, него се свеТго меша. 

Господо, кад сам већ казао да Влада ова[нвма 
иикакве кривице, и да треба сви да je Јслофсиије 
подупиремо, ja сам заборавио да je онагјвдовукла 
закон o сељачким дуговима. Каже се да,1ПЗЈ<гза- 
кон неће доћи на дневни ред, a ja Baci унвравам 
да Иемо га ми решитн повова само -.suTraKcpciie 
бити интерес 7%. него he бити без интересдЈЈПоворн 
се, да улагачима има да се платн интерео^ва! њихове 
улоге. To не стоји. Ja сам чуо од многнкјулапача 
који кажу дај ми само главно, a не HHrepfefcP док 
бзнке кажу да one морају да плате улзгаадб^ улоге 
са интересом, a ja кажем, да Бог да да бакка{)И] у- 
реде улагача као што су уреднли нас дужиике. :i 

Немојте, господо, мислити да HapoAiiheiBHa шта 
ми радимо, и да се народ може превадиги^Ји пазите 
шта радите, те немојте да се народниЈПБевЈна! нас 
сручи. Зар сме то да буде, да данасЈ банке; напла- 
ћују и поред закона ингерес од 20%.А ов)1 9U9qa 

Ми смо тамо рекли да буде 10о/011&'1оА(и!АаЛла- 
hyjy 20%. Зар то сме да буде код једнс Влад^ да 
пнсар срески отиде и одпесе од ово^кбји^дугује, 
однесе ствари и прода у другом и т^еН^селу. 

Господо на вратима нашег сељћ^а1'закуЦИЛб je 
тешко стаље. Оно he да опеспособи^Д^упрог^ти 
варошане. Сељак he да престане 'АВ^буД^порески 
обвезник и зато ми морамо што Цу^ЗЈотбћРУД^му 
закон да му дамо дугачак рок плаћа1Ућ; Ј^нисаМ за 
брисап.е дугова, ма да мислим да^^ЈЈЈУНН^р^ги, 
него кажем нека сваки своје дугрве^лкт;^ У.Двс 
годиплБе рате продужују11И за 30 грдина^Ј^^п- 
тереса (Једап глас: Са нама си гл^о РВ^Р^ ^ахо 
je примл>ено, a сада говорнш ДРУКЗиХфриМ 

Гогподо, шта да кажем кад хонемр fla^ijgco- 
бимо сељака да може пла11ати држа1|игг|Ута!(^нка. 
жемо o варошкој трошарини,. ВавдШМК %|$№ да 
морају да врше пљачку вад пре^ејцј|.^а(.ј(ОЈд,^е у- 
иосе у варош и да жена која.лш^д|№^ЈЦвТ8 у 
иарош да joj се и на то напл^цШсд^ ^р^ддне- 
сеш своме детету у варош 'фуку,^^^ ..jH^fej- 
мени таксу наплате. Тако je тар^нр^де^је и кру- 
шевачка општина од новца Hap^^^g^^ ј^руше- 
вачког подигла једну центр^лу упвр^диости од 10 
до 12 милиона динара рачунајуЈт: «а'^у ^л^чку! од 
трошарине, a сада када нароДо^ошјИлзд&ГЈ^аћа ту 
пљачку стоји та централа aaTabpef^^jiipHi^^j^iftS1^ да 
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je покрећу. Зашто je то требало од народа одузети 
и направити тако скупу зграду. 

Потпретседнт Др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
подине посланиче, ваше je време на измаку. 

Александар Доднћ (наставља): Ma да сам ра- 
није похвалио господина Министра финансија, морам 

-   да му сада  замерим   што он тражи  порезу 20% на 
.   земљарину.  Taj  порез  je могао  да дође тек после 

катастра;   према садашњим ценама израчунати и ви- 
дети какав iie порез бити. 

Господо, зар се ннје могла наћи мала редук- 
цнја у Министарскнм плагама? Зар се, господо моја, 
није могла да нађе редукција у генералским плата- 
ма, зар се инје моглз да нађе редукција код тих 
људи, зар ви хоћете да само onaj бедни сељачки 
народ подноси терете ове 'кризе? Не, господо, ову 
крнзу имамо сни илн да je подносимо или да je 
uf подносимо. 

Господо, зар међу сепаторима и међу народннм 
посланнцима иема људн који примају no 4.000 до 
5.000 пензије, a примају п днјурне, a то све нзноси 
од 12 до 13 хиљада динара. Зар он не би могао 
pehu: Ja када сам пародни посланик, ja се одричем 
пензнје, a када престанем битн народни посланик 
вшгавићу да je примам. 

Да ли je, господо, право да некоме дајемо све a ne ■ 
коме до колевке све да продамо да пла11а дугове? Зар 
да једап сенатор прима 7.000.— динарз a у исто 
време као Миппстар у пепзији да прима 7.000.— ди- 
napa и још да зарађује у Окружном суду 7.000.—. 
Таквих сенатора има 10 до 15, или миннстара nen- 
зионера има таквих  много. 

ПотпреШседник J^p. АвдоХасанбеговић: Гопо- 
дине пославиче, занринте свој говор. Има већ сат 
како  говорите. 

Александар Додић (паст^пља): Изгледа ми, го- 
сподо,да због тога једпнствт тшегаморалн смо давати 
пекоме мпнистарске пензије na да постапе др- 
жављанип, некоме смо морали давати за министра 
без портфеља да би постао држављанин, Зар то cvie 
да буде у једној земљи? Ако хоћеш да будеш др- 
жављапин буди, ако aeliem онда пут под ноге na 
се сели из ове државе. (Један глас: Тако jel) 

Има, господо, једно велико зло које he да се 
свети свима вама опда када не будете више посла- 
ници. Шго npe треба донети закон да сенатор и на- 
родни посланик, док му траје мандат, не сме и не 
може да заступа пред Првостепеним судом. 

ПоШпретсед/ткЈЦр. Авдо Хасанбеговић: Досга 
има још говорника. Завршпте свој говор. Молим нас 
сат je прошао, завршите пначе ћу вам одузети реч. 

Александар   Додић (nacran.'ba): Зашго ви  не 
дате да говорим? 

I Јошаретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ваше 
време je протекло ja hy вам одузети реч. 

Александар Додић (паставља): Ja hy да завршим, 
господо, ja бих још могао да говорнм o тим патњама и 

«1 

невол.ама нашег сељака. Moj говорћу да завршим са 
речима, да hy гласаги за буџет, што je r. Министар 
фипансија дао реч, да he тамо после 6 до 7 месеци 
почети катастар нову класифнкацију,  те  ми то даје 
за право, да могу да гласам за овај буџет. Вама, го- 
сподо народви послаиици, не само вама него и они- 
ма који   нису  овде,   вама   306  народннх посланика 
могу да кажем да je крајње време,   да се парод о- 
паметио, или радити или ове ствари исправљати или 
вас ова Народпа скупштина   више видети nehe. Од 
озих   министара може се још неко провући и бога- 
ми од sac  нико   nehe  вндети  ову Скупштину, a ja 
велим да то aehe бити   никакво   зло за ову земљу. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народни посланпк r. Урош Недељкови!!. 

Урош Недељковпћ: Господо, моји другови 
пародни посланици до сада су говорили na дугачко 
и на широко, видим да су господа доктори и бив- 
ши мииистрн читали овде читаве теорије. A ми се- 
љацн видим да тако не говоримо, ми иисмо изно- 
сили опакве теорчје као што су то чинили господа 
доктори и поједини бивши министри. Ja hy само да 
гонорим o ономе што ме боли и налазим: да треба 
и да мора да кажем оно што ме тишти, a нисам 
говор писао као мпоги доктори, na да сзда читам. 

Jahy, господо, свој говор сасвим  да скратпм, n 
у кратко да изнесем што ми je  најпужпнје. 

Moj срез je,   господо,   брдонит, кршонит и no- 
све сиромашан. У прошлој години 1932 тукао ra je 
град 4—5 пута, господо, бпло je породпца, које ни- 
су   могле    од    својих    засејаних  усева  iialm   ни 
зрназа исхрану cnoje породице. Ипак, господо, ja сам 
свуда објаш11,авао и причао,   да   je потребпо, и ако 
немају, да се постарају да  испуне  своју   грађаиску 
дужност и да плате држави и баповини свој порез, 
разумевају11и   да се данас држава налави у тешком 
финасијском положају, и да je потребно да joj при- 
текнемо у помоћ сви. Господ", сви су ме разумелн 
и испунили своју грађапску  дужност  и  упрегли су 
своју   платежпу    моћ,   те процеатуално платили су 
боље, то   зна  и   г. Мпнисгар  финансија, {Мииистар 
фиианси/а Др. ЂорђепиН: Ra 177%I) но   и један нај- 
богатији срез. 

Moj срез нема ни железнички ни паробродскп 
саобраћај, но само једипо има сувоземни пут којп 
веже мој срез са целим светом који je артерпја 
мога среза. Тим путем се врши и поштански саобра- 
haj између Крупша и целога света. Onaj пут водн 
од Крупња као среског места до држгвпог пута Ва- 
љево-Лозница и лсти je дуг свега 17 и no километара. 
Ha овоме путу често се излије река. Јадар, у селу 
MoJKODnhy у дузкнни 5—600 метара и исти поплави 
чим мало киша падне или се топи сиег, тако, да 
сви пупици који се у томе времену затекну на je- 
дној страни излиЕа, морају да чекају no неколпко 
дана, док  река   опадле,  na  да исту пређу. A тако 
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исто и пошта за то време не може да иде нити да 
долази, те сам због тогз, господо, био принуђен у 
прошлој годиии да поднесем предлог r. Мииистру 
грађевина, да се овај пуг који je кратак, јер нема 
више од 17 и no километра, темељно опргви и да 
се река Јадар на томе месту где се често излива,'ре- 
гулише и пуг уздигне, да се пут не квари и да на- 
род даље не патн. Јер, господо, лан.ског пролеИа, 
кад je народ страшно се мучио без хране, мој је- 
дан сељак ишао je у Лоз шцу и купио кола куку- 
руза н повукао тим путем кући, али у том време- 
ну био се Јздар изл'о ча тај пут, те je o ај сељак 
морао са колима наићи да пређе воду, рачунајући: 
да he моћи прећи, јер je хитао куИи, да за^ранн 
гладиу породнцу, алн ra je вода освојила и одпела 
му je и кола и кукуруз н on се једва спасао. 

Господо, на то моје тражење г. Мипчстар грз- 
ђевипа извештава ме: да je река Јадар непловна 
река, и да нста припада баиовиии, тако исто и за 
пут да je бановииски, a баиовниа опет каже: да не- 
ма буџетске могу11иости да се река регулише и да 
се овај пут оправи. 

Господо, оида појмите каква je то неправдл, 
кад ми знамо: да се и сада у ово тешко финанси- 
ско време, на неким местима подиже нопа пруга 
же.^езничка, поред пруге која од пре постоји, да 
се нови путепн оправлЈају и TAMO где жељезничке 
и пагобродске комуникгције aeli постоје, ^оме сре- 
зу не може да се жртвује оправка пута у дужипн 
17 и no километгра и да се река Јадзр na једном 
месту регулише где'излива на тај пут. 

Поред тога, господо, кад ова река Јадар из- 
лије, он поред пута поплапп 20—30 кућа у селу 
Мојкови11у, из којих зз то нр:ме не може нико да 
изађе, no мора у кући да чека док вода опадпе, 
Господо, мој je срез и прилнком избора 8 новембра 
1931 годппе био први у држави са процеитом гла- 
с-ња, јер су сви гласачи у целом срезу изишли на 
биралнште изузев само 16, којн су толико били бо- 
лесии да пи на колима нису моглн доћи na гла- 
сање. 

Дакле, из мога излагаша јасно се да видети: 
да грађани мога среза стју дужност и као бирачи 
и као порески обвезници тако рећи прпи испупЈа- 
вају своју грађанску дужност у држави, a њима се 
тако рећи пи мало ne излазн у сусрет од меро- 
давних. 

Господо, видпмо да je буџет за ову годипу 
мањи no прошле годнне, али на жплост сељаку je 
повећапа пореза na 20% но у прошлој годипи, те 
бих молио г. Мпнистра да no датом обећању ono по- 
већање ne извршује, јер, госппдо, имајте добро на 
уму: да сељак пема могућносги да платп порезу 
без овога повишеп.а, јер je дошао na ивицу краха. 
Господо пародпи посланици, у моме срезу има 30% 
стаповпнка који ове з«ме нису  видели светлости у 

својој кући где "станују, a има 30% који no месец 
и два дапа пема у Kyliii соли да посоли јело, na, 
господо, појмите опда какав je дапас живот сиро- 
тих сељака. 

Господо, ja сам и мало пре казао да сзм мојпм 
rpaljamiMa увек и на сваком месту говорно да je по- 
требпо, да се испушзвају дужности према "држзвн, 
a да ће држава повести рачупа o својим rpalj'iiHMa. 
Ja знам да су моји rpaljami продавали не само сво- 
ју стоку него и печеницу, a нису допустили да нм 
продају власти егзекутивп^м путем. Тако су тиљу- 
ди остајзлн o Божи11у као н na Чисти Иопедеоннк 
са поснпм ззлогајем. Зато ja мислнм да би Краљев- 
ска вл^да требала да поведе рачупа o пзшем napo- 
ду, нарочпто онде где je прече да му се што npe 
помогне. 

Још, господо, и то' бп хтео да замолим г. Ми- 
писгрз финансија и да му се пожглим још једанпут 
да би се укппули порески егзекутори, јер нерујте 
да je парод врло иезадовољвц п.иховим радом и 
протнву љих јавно негодује. Ако неће г. Мипистар 
да укида, ондајабихга молио, да бар те фопдоие 
којн постоје укипе и да се ти трошкови 11апла11ују 
у корист држацне касе, a ne да се стварају ти фоп- 
доии, и да се фопдови злоупотребл.апају од стра- 
ne саме власти. Јер кад једап порески обвезпик до- 
nece порезу да плати, on му донесе толико колико 
изнзси порезз. За доказ даje обавезннк донео сву 
п"резу служи то, што му je враћен кусур. Међутпм 
шта се дешопа? Остави му се намерно пека napa na 
дугу и опда се пакпадно позива, na му се том прп- 
ликом панме егзекутивпих трошчова паплаНује 10 
дипзра и поред тога и још 1 динар за опомепу. 
Верујете ja сам имао истинити догађај у моме сре- 
зу, где je чоиек допео н платио порезу и upahen му 
кусур, a памерпо задржавано na дугу Јједпа napa 
порезе a после тога за ту једну пару узето му je 
10 днпара трошкова и једап динар за опомепу. Ja 
сам o том случају однео доказе директору фппан- 
сијске днрекцнје у Сарајеву, којп je паредио да 
се тај случај иследи. A има 50 до 100 таквих слу- 
чајева само у моме срезу где ja тако памерпо ос- 
тављепо пспод једнога дипара дужпе порезе. 

Још имам, господо, да приметим и то: да je у 
моме срезу бно npe три године један шеф, који je 
покрао све што je имало: и деаозите, и инваладу 
и порезу што je могао ухватити, апсолутпо све je 
покрао, ма да су ипспекторн долазнли редом и пи- 
су могли крзђу да ухвате, јер je вешто то изводио 
тко, ако има пеко депозит или инвалиду, on je раз- 
водио: да je тај депозиг илн ипвалиду тобож при- 
мио, a и сами егзекутори су му помагали у томе 
правцу. Чак je било и таквн случајева: да je пот- 
писивао пигмепе људе као да^су инвалиду примнли 
na je и то радио, потписао човека да je инвалпду 
примио, који je   npe 10  гогина  na  жалост  чак  и 
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умро. И кад су откринене те злоупотребе, он je 
суспендонаи и истрага поведена, али он није још у 
апси, и дапас се шећа no Београду, a како чујем 
прима и половииу плате. 

Шта he na' то да кажу они моји сељаци, који 
знају да му јо он узео ono што je имао, било као де- 
позит, било као шшалида, кад чују, да се on још 
и данас шета. 

4. Господо, томе je кривно законодавство, које 
je донето 1930. год. и no коме je измењен пропис 
кривичпог закоппка, да ne може нико да се затвори 
и прнтвори, док не буде пресуда извршна, јер мо- 
же се водити ислеђеље још 3 до 4 године, и увек 
да се открије no нека пова сума пропеверепа. Ви- 
дитедато мора да изазове пезадовољство у пароду. 

Господо, има чиновника који свакодневпо хи- 
љаде дижу na буду осуђепи само годину нли 5 ме- 
сеци. 11a има рачува да буде на робпји за 3-4000.000 
динара, a пма и таквих случајева: да je за милион 
и два свега осуђен шест месецп или 1 годину 
a неки се вештим начннима извуку сасвим. И то 
смо читалн из повина. Зато вас молим строго, да 
ако већ Краљевска влада uelie, ди ми сами подпс- 
семо једап предлог, да се те одредбе закона пооштре. 

Ja сам слушао од известиоцз г. Гавриловића 
да je и он предложно образовање једне комисије 
из Иарламепта која би извидела кога треба од 
чиновника отпустити, a кога од пеизионера вратити 
натраг, јер има пупо младих пепзионера, које су 
због разних партијских узрока отишлн у пепзпју. 
Kao би се та комнсија образовала од nac посланика 
и да се ревпзија свуда и иа сваком месту извршп 
верујем: да би пашли 307о да иза1Ју na поље. Јер 
као шсо je рекао мој друг Додић има случајева: 
да су из једпе куће чиповпицп: отац и жепа, Kiiep 
и син, no чегири пет, na и шест њпх из једне фа- 
милије. To није право, да цела једна фамплија за- 
узима положај у службн, a да други пемају ни парче 
хлеба. 

Господо, ja да вас ne би замарао, ja сам Ka- 
sao у неколико смо оно што ме je тиштало и свој 
Ку говор да завршим, и да замолим г. Мипистра 
фипансија и Краљевску нладу: да моје опаске при- 
бележи и води рачуна o њима, a парочито молпм 
Г. Министра финапсија, Да учини са своје стране, што 
je потребно: да се створи та парламептарпа коми- 
снја, која he да пзврши ревнзпју пепзиопера и чи- 
повпика, те да не бн и то остало мртво слово na 
хартији. 

Из'ављујем да hy гласити за ввај буџет јер 
знам да je држави у ово тешко време потребан бу- 
џет што пре. 

ПошареШседнак Др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има Алија Селмановић. 

Алија Селмановић: Господо народпи посла- 
ници, овогодиш11>и буџет кројен je no моделу према 

прошлогодишњем буџету. Кад je буџет no истом 
моделу прављен, чуди ме што га je у прошлој го- 
днни, известилац пуном паром бранпо, a ове године 
бпвши известилац прави одвојено мишљење. Али 
буџет да би било равнотеже, и да би био реалан 
кресао се и ове године као и прошле. Потребно je 
да буцет буде уравпотежеп, али овако, ако се иде 
са компресијом,расхода онда пгстаје питање где iieMO 
свршптп. Колико je год гитребно да се размншлза, 
колико he се равпотежа MOIIH да одржи, Beha je 
потреба да се тражп какав модус, да се са редук- 
цпјјм престане, јер то може бити штетво. У овоме 
погледу ja бих хтео нсшто да кажем, да дапас је- 
дпа економска политпка има да се води. Сви други 
имају да се одбаце. Али озде ne иде како треба. 
Јавно мишлЈење, штампа паша, a обичпо оно што 
ппше у штампи, то се сматра јавним мишљењем до- 
тичне земље. У овом погледу ja бих штампу na двоје 
поделио, једап део, који се бааи унутрашп.им гра- 
нама живота, a други o догађајпма у свету. Што се 
тиче унутрашњег ппсања o нама ту би мало одбрем- 
зовао да je слободннја, a што се тиче у другкм 
земљама све што би могло нашој економској поли- 
Тг.цг! да шкоди, ту би завео строгу цензуру, 

Сада да пређем на главпе гачке. Овде се стра- 
ховало од пореаа на земл)арину. У моме срезу има 
ириход од земл.арипе отприлике милијуп дипара. 
Овде je удареп порез или харач ако хоћете. Једвом 
уредбом не знам кога Мипистарства млкнови na ре- 
кама и потоцима требали су да све копцесије об- 
нове. OBU млипов'-', који имају концесије морају пла- 
тити таксу, да бп могли продужпти рад. Свима вла- 
спицнма млинова наређепо je, да морају донети no 
150 динара ради комнсијских трошкова. У мојој оп- 
штипи пма 86 млипова, a у срезу има 6 општипа то 
би изпашало 500 и кеколико млипова, сваки no 150 
дипара, свега 77.400 динара, које hc узети срески 
начелник и један ипжињер. Дакле, кад je земљарина 
1 милијоп динара спадало би 7.40 дипара од сто na 
земл.арнну. Ja бих молио надлежпога r. Миппстра 
да би се ово опозвало, n сви који су nape поло- 
жилк, a то износи 40.00о динара до сада да нм се 
врате, и да onu млинови, који имају копцесије да се 
за њих комисијски трошак не напла11ује. 

Да кажем неколико речи и o Уреду за оспгу- 
гурање радепика. Taj je Уред тражио год. 1927 од 
општипе сребрпичке да оснгура своје намештенике 
и да плати na име њиховог осигурања све што je 
требало платити од 1922 до 1927 године, a што je 
износило неких 8.000 динара. Олштина се против 
тога жалила Средишном Уреду у Загребу, али je 
ипак осуђена да плати, док се то решавало ова се 
свота попела на неких 12.000 дипара и један чинов- 
пик овога уреда дошао je у општину, прнснлпим 
путем отворио касу и из ље узео, пошто ништа 
друго у каси није било, 50   акција   Привилеговане 
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arpapiie 6aiive, продао нх и ову суму наплатио. Ja 
мислим, да он није имао право да то учини, кац се 
ови иамештеници нису овим уредом користили у 
међупремену од 1922—1927, jfp тада нису бпли о- 
сигурани. A ако je неко требао да одговара за то 
што оич нпсу били уписгин, ja мислнм да би тоје- 
дино могао одгонаратн општииски претседник, a нн- 
како оптинска благајиа. 

Још једну малу иапокену да учиннм, У нашој 
Нзродиој бзицн с ирсмепа na време ргсп/сују се 
конкурси за пријем чиповинка, којн имају претходно 
да се поднргну испитнма. Не тврдим, да je тачно, 
али сам обавештеи да кандндатп поред испита, мо- 
рзју имати ишесие услове o имеиу и презнмепу. Ja 
сматрам да то не би требало да буде. Лко je ово 
у истипи, Народиа банка ne бн требала тако да 
чини, a ако je то баика приватна, опда je то друга 
ствар. Гласа11у у иачелу за овзј буџет. 

/Јотарсшссдник Др. Авдо Хасанбеговнћ: Има 
реч нарЈДии посланик г. Глнша Тадн!!. (Јласовн: Huje 
ту). Ousa има реч r. Душаи Антошфшић. 

Душаи Антрнијевић: Господо, јасамсејавио 
за реч у генералиој буџетској распрапи, алн се осе- 
haM толнко слаб и заморен, даданас пс могу да из- 
ложим ono што бих имао да кажем пред Народиом 
скупштином. Жалкм шго сам толико заморен, те нс 
когу да узмем сада реч, али кад дође на дневин 
ред специјглна буиегска дебата, ja iiy се јавити за 
реч и изложити своје мишљеме. Ако би бгш и до- 
био сад реч, ja ne бнх мсгао да нзложим све ово 
што бих имао да кажсм, јер бн мој говор имао да 
траје најмап.е један сат. 

ПотГфетсситк Др. У\вдо Хасаибеговпћ: Го- 
споднпе посланиче нли говорите сада нлн престаните. 

Душаи Антоиијевић: Ие могу сада ла гово- 
рим, али молим ла ми се дозволи да могу говорити 
сутра и молнм да се записнички констг.тује да he 
ми се дгтн реч сугра. 

Др. Авдо Хасанбеговпћ: Ваш je ред сада и зато 
ne можете сутра добнги реч. Има реч послаиик г. 
Жнвко Дгпилоннћ. 

Жпико Данпловић: Гссгодо вародни посла- 
цици, пре no што бих почео да говорнм o буџету, 
xoliy да учиним једну примедбу и то на адресу Кра- 
љевске владе. Позиато je нама свима кад je буџет 
предат Фивансијском одбору и познато нам je да 

смо довукли буџет сад у задњи чгс, сад кад треба 

да га глзсамо и кад смо мп као пародни посланици 
прнсиљени да целу iioli чекзмо да говориио пред 
празиом салом и само пред Миннстром фипансија, 
који je такође један осуђеник да седи целу noii, 
док никога другог од Крзл.евске владе нема. Heliy 
да износим разлоге и да крипшујсм Владу, јер сма. 
трам да смо то учкнили у клубу. 

У време кад Народна скупштина има да из- 
гласа буџет у износу од 10,5 милијарди динара еко- 

номске прнлике код иас ii у целом свету ништа нису 
ружичастнје иего прошле годипе кад смо одгласали 
буџет за 1932/33 годину у износу од 11,5 милнјарди 
дипара. Познато je да се прошлогодишњи буџет иије 
реализовао. Питајмо се зашто? Зато што се прилнке 
економске ннсу изкеииле. Данашње привредне при- 
лике у свету као и код нас показују да привредна 
криза коју прежпвљујеуо није обичва привредна 
криза. Данас no мишљењу пајпозпатијнх паучпика 
на свету na н последње публпкације Мсђупароднсг 
пољочрииредног инсгитута показују да су сви са- 
гласни да дангшп.а привредна крпза као последица 
велпкнх историјских догађаја, EeiiHX него икада што 
nx je уписала историја свепког рата — нема ка- 
рактегнстнке обпчних привредпих криза, већ пока- 
зују јасчо да je измепа екокомске копструкције це- 
лог друштза у свегу немнпоина потрсба. 

Данас (мо у свету сврдоци највећих супротпо- 
сги. Док na једпој страпи имамо огромно произведе- 
них богатсгава, na дрзгој страни имамо беду и оску- 
д^цу што ne би требало да буде, јер што више 
богатстна природпо je да би требало да буде више 
cpehe и благостлња у свету. Дпевпи лпстовп пам 
допосе да Браз<л11ја спал.ује стотипе вагопа кафе, 
само да бн одржала Beliy цену кафе у свету и да 
би je ми који трошимо скупл.е платили. Капада 
ложн своје железннце пшепицом, јер je јефтипнја сд 
угља, и ако милиони људи у Европн и Кипи гла- 
дују баш ради тога што немају хране. Ту скоро je 
било у пашим повинама да су холандскн вртларп 
одлучили да у1'иште велики број лукова цвећз, које 
су годинама гајнли и које je најскупоцсиије у CBtTy. 
Дапс a пре пеки месец иопиштила je велики број 
телгди и прасади да бн смањила споју про1!31)Одп>у. 
Свуда се у свету говорн o сувпшној производњи, 
na једној страпи, o беспослици радпика na другој 
страпи, o великпм богатсгвима код једних, o биједп 
код других. To сне показује да пешто пије у реду 
у економској оргапизацији човечанства. Дакле, пије 
обична криза. 

Да не паподим све узроке које нзносе ра.чни 
паучннци путем иовнна и разних лнстова, наводим 
једап факат, да земље које никада пису биле зем- 
л>орадничке сада су постале пропзвођачп пољопрнп- 
редпих производа. Таква je: Аустрија, Немачка, Че- 
шка na и Епглеска. 

C друге стране које су биле чисто аграрпе, 
које су имале једнне услове за пољоприпредпу про- 
изводљу почеле су да заштпНују ипдустријску гро- 
изводњу. У међународпој утакмицн светске пијацс, 
ово се mije могло да одржп, све су државе редом 
ставиле огромне царипске бране за заштнту лроиз 
Ео1јс.ча. Тако je многим ипдустријскпм држапама оне- 
могућено да своје пронзводе пласирају у аграрним 
потрошачким државама, a тако исто и многим по- 
љопривредним земљама, у које на жалост спадамо и 
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ми, онемогућено да извозе своје производе. — По- 
следица овог привредног хаоса била je та што су 
се индустријска предузећа картелисала у својој 
земљи, na онда у целом свету да би одржале што 
Beliy цену. И наша je земл.а no моме мишљењу пала 
у ову грешку са том разликом, што су оне увећане 
и чиљене на штету малог човека земљорадника, за- 
натлије и малог трговца. После рата кад je цена no- 
љопривредним производима била велика, ми смо je 
вештачким путем обарали забрањујућн извоз или 
удфајући извозне царине у доба кад je наш земљо- 
радник продавајући скупо своје производе хтео да 
снабде себе модерним справама, бољом стоком и 
зиањем и уједпо себе осигура за црне дане које могу 
доћи, ми смо учинилн грешку и забрапом извоза и 
царинама убијали му зараду. Златно доба пољопри- 
вреде, које je било од ослобођења до 1926 годнне 
бесповратно, можда за увек изгублзено je за нашег 
сељака. 

Оно што je било нама пружено као Богом датн 
дар, ми нисмо искористили, a дозволнли смо да се 
неколико извозничких фирми најчешће страног no- 
рекла корисге и богате na рачун целога народа и 
постају милијопери и милијардери. Да би грешка 
била jotu neha отпочело се je ca заштнтом индустрије и 
CTBapaibe од паше полЈОприиредне земље неку ин- 
дустријску земл>у. Често су под изговором пародне 
одбране или упослеп.а раденнка данапе безграничне 
повластице индустријским предузећима, која нису 
имала nn сировипа у пашој земљи, neli су пабав- 
љала из инострансгва. Огромна царипска заштита, 
која je дата индустријским гранама тако je велнка 
да je данас у нашој земљи једини рентабнлан nocao 
биги ипаустријалац. 

Ja не знам како свима ннје jacno да у тим ве- 
ликнм заштитама користи се само велики капи- 
талиста a пикако потрошач, и раленик у тнм нду- 
стријским предузећнма. Таквим радом дошло je до 
тога да не можемо да пзнозимо наше пол.опривред- 
не производе што не дозвољавамо уиоз произаоди- 
ма индустријских других земаља. 

Читао сам једну иитересантну стагистику и 
прорачун наших стручњака како je подељен пацио- 
нални доходак. Рудченко Ђорђевић, na потом Нова- 
ковић, Поповић и Мишић у својим књигама су ово 
израчунали, и no шима нациопални доходак у нашој 
земљи je у обрнутој сразмери са бројем становни- 
штва. Управо мањи део становништва има далеко 
већи доходак но што га имају н.пр. земљорадници 
и занатлије. To je зато што je целокупно наше за- 
конодавство и наша привреда у рукама je великих 
градова. Наше највеће новчане устопове почевши од 
Народне банке и Хипотекарне банке и др. давале 
су кредите сзмо великим фирмама док малом чо- 
чеку врло мало. O томе се може свако уверити кад 
црочита   билансе   тих   банака. Наш земљорадник и 

занатлија препуштен je сам себи без кредита без 
организације за заједничку продају. Он je био врба 
коју су свн кресали верујући да врба боље расге 
ако се креше, перујућн да овца даје бољу вуну ако 
се шиша. Јесге. Али je то Kpecaibe и шишање пре- 
шло сваку меру. Вуна je ошишана, кожа je одерана 
и овца мора да липсава. Престало се са кресашем 
врбе, ударило се у корен и врба се суши и пада. 
Данас, у данаш1[.е доба кад у селима мојих брда 
код најболЈИХ домаћина нема гроша у џепу, данас у 
Београду, Загребу, Љубљанн и многим другим ва- 
рошима постоје милијоиска богатства, постоје руч« 
кови у једној кућн који коштају онолико колико 
кошта днешш издржаваиЈе једног села, аутомобила 
које јуре бееградским улицама прегстављају богат- 
ство једног мога снромашнога села. Ми морамо no- 
гледати истини у очи. Ми смо за широку демокра- 
тију, за ривноправност човека. Тражимо да сваки 
човек има глас без обзира je ли школовап или не, 
мудар или луд, поштен или лопов. Тражимо поли- 
тнчку демократију, a на супрот те ставили смо еко- 
номску олигархију, економски апсолутизам, те не 
постоји пикакна равноправност. 

Економска органнзација друштва мора да буде 
у сагласности са политичком. Ако пије сагласна онда 
настају немири и сукоби и наш проблем и нацио- 
палии и привредни не лежи у хрватском питању, не 
лежи у пунктацијама и сепаратнстичким вођама, већ 
лежи у правилиом схватању темеља наше државе, 
нашег села и сељака. Ha место картела имених н 
безимепих, на место великих банкарских кућа треба 
да дође задруга. Немојмо се варати, између сељака 
Хрватске и сељака Словеначке и сељака Србије не 
постоји разлика. Не пише пунктације хрватски се- 
љак, ни словеначки, ни српски, пише покварена го- 
спода, која xohe министарске фотеље и разне сине' 
куре. Буднмо свесни, веровалн смо да je 1918 год. 
извршена национална револуција, веровали смо да je 
решен пационални проблем, национално питање и 
да оно више не постоји. Поједина господа из варо- 
ши, министромани, били су ти који су покретали 
и данас покрећу у овој Скупштини хрватско и сЛо- 
веначко пнташе. Нигде ни у пупктацијама, ни у 
изјави сешл-ора нема имена сељака. Све некаквн 
банкари и бившн хофрати. Они имају рачуна да 
вечно постоји национални проблем да бн скренулн 
пажн.у са привредпих проблема и да би се ва тај 
начин богатили. Кад сељак проговори неће бити 
првак ни Мачек, ни Корошец, ни Мажуранић ни 
Шврљуга, нити he бити министри. Мн морамо да 
признамо отворено да проблем нисмо решили, јер 
нисмз пошли, јер нисмо радили ни онако каква je 
била Прокламација Њ, В. Краља 6 јануара, ни онако 
каква je била Пресгопа беседа Њ. В. Краља, ни 
каква je била наша Адреса. И у Прокламацијн Нј, 
В. Краља, и у Престопој беседи и у нашој Адреси 
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подвучено je сељаштпо подвучено je задругарство 
као једна организација својствена и добра за нашег 
сељака. Шта смо учинили? Ми смо отпочели, a ни- 
смо завршнли nnraihe сељачких дугова. Ми смо о- 
ставнли да Аграрна банка и д^л.е кредитира велике 
посгде, a не малог сељака. Шта више баш ових 
дана чули су се приговори против задруга у нашим 
редовима. Ja који верујем да je нашој земљи једини 
спас ако ;схватн да je наша земља пољопрнвредна, 
да je највећа индустрија у њој пољопривреда, да 
je наша будућност само кроз сељака и ja верујем 
да je наш спас једино кроз задругарство. Насупрот 
оиима који су говорили необавештени, ja морам ка- 
тегорички да одбнјем ударце протнв задругарства 
и да кажем да je наше задругарство добро радило. 

Цена свињама за Беч и Праг jecre таква да 
су извозници добијали зараду 30.000 динара no ва- 
гону. Благодарећи задругарству цеиа стоци je у 
земљи скочила. Ja разумем зашто се виче на задру- 
ггрство. Многима je људима ускраћена велнка добит 
коју су имали. Они су иатерани да плаћају већу 
цену, a то све благодар^ћи задругарству. Само кроз 
задругарстао, кроз задружне организације свнх о- 
блнка: кредитне, произвођачке, потрошачке, набав- 
Л)ачке ит.д. може да се обезбеди бољи живот о- 
громиој BeliHHn нашег народа — сел>аку. Тнме ће 
се счгурно и у корену уништити сви разорни еле- 
менти којн нашег мирног земљорадиика заподе 
у воде разпих пунктација. Велика je мана овог бу- 
џета што задругарству ne даје онолико колико тре- 
ба. Напротив у буџету има једна одредба која фа- 
норизира и даје милионе пол^опривредном задру- 
гарству, док запоставља слободно задругарсгво. О- 
закоњење уредбе o пољопривредном кредиту има 
да завади село и зато бих молио г. Министра no- 
.ЧЈОпрнвреде да ту уредбу повуче. Дивиденде акција 
Аграрне банке и Класне лутрнје нека се дају свнма 
задругама. И добро би било да се међу нама не 
чују нападн на задругарство, јер ono je једипо у 
сгашу да нас нзведе из привредиог хаоса. 

Да зааршнм. Данашње доба није доба поли- 
тиканства. Полнгика je форма, a прннреда суштниа. 
Наша привредна политика не иде добрим путем. 
Ha место фаворизирања картела треба створптп и 
фаворизиратн задружна иредузећа. To je једиин 
пут. Мутни облаци спољие снтуације, нарогушеност 
наших суседа опомни.е nac да je главнн браннлац 
ове земље сељак. Оспособнмо га да збнљт то буде, 
створимо да се и он у овој земљн ссети као свој 
господар н да за богатом трпезом пашом нма своје 
место које му припада и no броју н no раду и no 
привредним богаствима које љегове жуљевите руке 
остварају. 

Господо, npe него што завршим мој говор хоћу 
да учиним малу шетњу no појединим Министарствима. 
Пошто   сам  и ja један од  потписника  интерцела- 

ције коју смо подели npe пола године односно npo- 
шле године. Ja hy на првом месту мало, да проше- 
там кроз Мннистарство шума и рудника, и овде liy 
јавно, господо, да констатујем једну^жпЈеницу, која 
je за жаљење. 135 народних посланика, господо, пот- 
писало je интерпелацију upornu једнога чинозиика, 
a тај чиновник и дан данас седи на своме месту. 
Heliy да улазим у то, да ли je дотични крив, него 
xohy да подвучем жалосну чињеницу, да се наш 
Парламенат срозао, да je и оно 'мало парламента- 
ризма, које je било увиштено, када ]35народних по- 
сланика нису могли да реше то питање, и протеству- 
јем зашто није ставлЈеио на дневни ред, и испитао 
рад г. БелапчиИа. 

Овом приликом, господо,  морам  да   споменем 
један рудник, рудник жел.еза у срезу приједорском. 
Taj рудник je спадао yjiauie   највеће  руднике же- 
љеза, a који ueh 2 и no године ие гади. У том руд- 
нику жељеза, у своје време било језапослено 1500 
радника, данас има само 200 раднпка. И ти бедници, 
који су остали у њему, немају довољно плате и над- 
нице, за обични живот једнога   човека,   него  имају 
месечно 150 дипара без обзира колико имају деце (је- 
дан глас: A коликоима нздиица? Седам. Ono je рудник 
један од најрентабилннјих рудника наше државе. Док 
je овај  рудвик   радко,  давао   je приходе државној 
каси 25 милиона^динара годишње. Уговор  са   фир 
мом у Витковцима nponao  још за време г. Сернеца 
који  je био   Мипистар шума  и   рудника   и   нмао 
се склопитп нов уговор са истом фирмом. Гссподо 
дозволите да се вратим у прошлост, да вндите како 
се ради у нашој држави, a како раде   поједини ми 
нистри и како je наопак рад на шгету^наше државе 

Taj човек, који je дошао да  преговара,   геие 
рални je директор фабрика  жељеза у Витковцима 
није хтео да га прими за 6 дана  и  разуме   се   да 
je отишао, a уговор није закљученј и данастај'руд- 
ник не-ради. 

Коначно пови уговор je закл.учен, a рудник 
до данас не рзди. To је'све због рада наше несретне 
адмииистрацпје. Да je ово тачно шта кажем, ja iiy 
вам одмах доказати. Уговор je'na4iubeH и потшсан 
у месеецу јулу, и ради једие речи што je једиа пи- 
сарица преписујући концепт, испустила, a ради свађе 
која je постојала у рударству мејју начелннцима, 
нису хтели, јер су се бојали један другога, ту реч 
да исправе, него су пустили, да тај уговор лута 3 
месеца, од канцеларије до каицеларије. И тако ради 
овакве једие речн и рада ових чниовника држава трпн 
штетњу, атрпе штету и радници који са[мо животаре.У 
том рудиику догађало се, n догађа се свашта. По- 
дизана je оптужба против појединих директора и 
чицовннка, нстражни судија утврдио je и сведо- 
цпма да je било штете преко 200,000 динара и нн- 
коме mije ништа билр. 
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За потпрду овога износим да je пре пет дана једаи 
нижи чииовник, који {е оштегно рзднике за 100.000 
динара решен je потпуно крнви>?, чак шта више ље- 
муимз да се исплати 50.000 динара у готовом, за 
оно време које није био нз  дужности. 

To се десило за то што су и остали виши чн- 
новници бнли са Изим у вези. Место, господо, да 
нде у затвор и да изгуби службу, држава имз за 
ono време које je био под истрагом, да му нацок- 
нади у повцу. 

Ради тога, ja изјављујем, и сз опим зазрша- 
вам говор да liy глзсати за буџет у иачслу, a гла- 
cahy протип Миписгарства шума и рудннка н против 
Мин^старства поЛ)Опрнвреде. 

Потпретсетик др. Авдо Хасанбеговић Реч 
има наролнн посланик г. Младен Лисавац. (Није ту!) 
Реч има народни погланшс г. Витомир Давидовнђ. 

Вптомир Давидовић: Госмодо народнн посла- 
иици, изгледа ми да ннкога овде међу нама псма, 
који не прнзнаје ла je овај буџет с обзиром na да- 
namihe стап.е народне принреде превелнки Са- 
мо се поставља питаље, да ли ;'е on мгао бити 
мап.и, с обзиром на данашњи гломазни апарат др- 
жавне  адмииистргције? 

Господо, држава je послодавац, као и сваки 
други, давањем посла она би морала воднти рачуна 
o ренгабилигету тога посла; не може се то дозво- 
лити да неко упослеи.е постоји себе ради, neh по- 
сла ради. 

Ми кмамо око 250.000 државних службеника, 
преко 100.COO самоуправних, где су пензнонери, где 
војна лица a где нпвалиди. Њих iie бити такође пре- 
ко сто хилЈадз, то je близу пола мнлиона људи нз 
јзвннм теретима друштаа, или боље рећи сваки сед- 
ми човек има пеку плагу. Ko iie то све дз плати? 

r'ocnoAO, да ли нама треба оволики број др 
жавпих службенно? Ja мислим да би свај број тре 
бало смањитн, из државие службе отпустити све 
оне, који су материјално обезбеђепи н у државној 
се служби налазе спорта радн, дзл.е требало би у 
оиим породнцзма где су сви чланови једне те исте 
породнце у државној служби, отпустити жепу, кад 
joj je муж у сЈужбн, ћерху кад je отац и томе слич- 
по, нарочито би требало учинити то и према дру- 
гим члановима породице где су виши државни чи- 
новници чије су плате веће и могу да издржавају 
породицу. Госпјдо, жене нису позвгне да водс др- 
жавну адмпаистрацпју, one имзју узвишенији позив 
да буду мајке и дом^Лшце и не одвојмо их од тога 
посла. 

Финансиску контролу, која посгоји само као 
бала:т на државпој грбачи тргба укинути, раније 
гмо ми имали у предратној Србијп стражарг Упра- 
ве моаопола, na није било шверцера како их дапас 
нма, a мислим да омрзпутнјег државпог органа у 
пароду UCMI, од фипанснјског службеннка. Ose љу- 

де требало   би   послати дз замене   пашу   грапичцу 
трупу. 

Код пензија треба неодложно нзвршигп реви- 
зију свима онима којн су пензију добили no неком 
признаљу, a ne no стварпим ефектнвним годинама 
службе. Господо, pehu ћете то су Л)уди, који су 
стеклн закопск^ права, a не може закон имати по- 
вратпе скле; може, го:подо, јер ти л.уди нису стек- 
ли no им je прлзнзто, a све ono што je јуче прл- 
знато опако кзваљсрски, не сме се дозволити да 
се то и дапас гако исто кавтерскн толернра. Дч- 
нас кад je платежна моћ пашег народа дошла догле 
да се смањују и редуцирају нздатцч на со, гас и 
томе сличпј, TriM људима рећислобзд^ нисте има- 
ли право, a за ваше ззслуге за ц»лину, ona вам je 
то прпзнала и плаћзла, a сзда je неција у тешким 
приликама и више TD ne можемо и пећемо да пла- 
ћамо. 

Ko год прима пензију, a има других доходака 
за егзисгепцију, треЗа исту одузети, a ни једпом 
пешиозеру ne треба дозволити да може бити у 
ма каквој службл државе или самоуправе као к:н- 
трактуалпи или томе слнчпо. Ово би требало да 
важи и за бзпкарске neninonepe, један овакав пен- 
зионер je у служои Ба1н>? Ковиљ^че a прима пеп ш- 
ју 7.000 дипарз месечпо. 

Али изгледа да се ne жгли смањиваше пензи- 
онера, но mro више и љихово повећаље, тако je 
Фннапсиски одбор у финаиспском закону у § 55 a) 
упео одредбу да г. г. сенаторчма и пародпим по- 
слап^цима прнзнава у годнпе служ5е време прове- 
дено на тим дужпостима. Господо, ово je једзн ап- 
сурд, дужпосги су сепатора и пзродпих посланика 
почаспе и за време тих дужностн не би требало да 
су сврстани у ранг чнповпика, то ne би тр:бало до- 
зволпти због достојапства овог Дома. 

Једпа очигледпа пеправда око ових пешија no- 
стоји код глужитеља, код тих ситних и малкх, док 
једни служе за пензије други су дчсзпичзри, a служ- 
ба, a дужаости, a кфалификације све једш те јед- 
ne сем разлзке у томе, ко се лепше додворло сво- 
ме шефу д1 му издејсгвујг рзззрсгавање. Нзах би 
требало све постазитн na једпу липију како je то 
било у предрзтпој Србзји. 

Уредимо ово,господо, да нам, буџет пепзиони 
ne пзноси 10о'

0 од целокупног буиета 
да ne изгледамо држзва пензионера. Да ли he 
се буиет остварити или ne у то сви сумњају, na и 
господпн Министзр Финансија, алп, господо, овде се 
једпа грешка или како да кажем пракса рђаво no- 
ди, ми би требзли прво да утврђујемо прпходе na 
потом расходе и трошпмо онолико кол^ко се има. 
Ми CMD земља аграрна без ипдустрнје, и нас свгт- 
ска криза погађз као и све друге, али њу можемо 
лакше подпосиги но други, јер ми имзмо животних 
намирцицг довољпо и без   икаквог   увоза   можемо 
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жнвети; само удесимо жипот и не освр11имо се шта 
раде и како живе богатијн нарзди од нзс; не тру- 
димо се да их имитирзмо, јер од тога немамо ни- 
какве користи. 

Господо, Г. Министар каже да се у сман.иваљу 
буџета ne може ићи даље, јер je то учињено 
до крајњих граннца, док на једној странн сма- 
њује буџет a на другој повећава порезе, онда 
шта народ и привреда пиају од тога. Поред осталих 
повећаних дажбина овде се предвиђа noBeliaibe и 
пореза на земљарину. Проиле године законом од 
25 марга смањена je ова пореза са 20% због нерен- 
табил irera пољопривреде, mro je и сам r. Мииистар 
a и Народна скупштина признала, a сада се ова од- 
редба укида. A ja питам вас, господо, a и г. Минн- 
стра у чему и колпко се je побољшао реитабилитет 
полЈОпривреде. 

Ja вас све, господо, молим, да ne дозволите 
ово, јер ако су држави потргбни нови намети да те 
нове намете не пошоси економски најслабији но 
цео народ. Господо, закон o регулисању селзачких 
дугова огроман број вашег народа тражи eeli веко- 
лико година. И on када je од стране Крал>звске 
владе поднет овом Дому, цез народ je упро очи у 
нас, како lie се ово пнтање решити. Шта би, господо, од 
тога? Ha један необјашп.ив начин, скинут je ca днеи- 
ног реда, no чнјем трлжењу и чијој жељн," парода 
не, Скупштине такође, a вал>да и Краљсвске владе, 
јер да ra ннје хгела не би свој пројект подносилз; 
говори седасу ra зчкулиснеи мрачне силе потнсле, 
јер се њиме крп.е нптереси људи, који су увек ко- 
ристили разпе системе и спекулације, те су дошли 
до својих великих нмовина. Људи, који ннкад 
ne бл смели пристати на то, да се утврди и изнађе 
порекло свачијег послератног богатства. Чак на ова- 
кав необјашњеа начин скидање овог Закова са днев- 
иог реда дало je повода да разнн спекуланти шире 
Be(}W6'^н^ервенцији ca стргне. Краљевска влада 
тр^МУбН^^ЧНћно no овоме каже шта нзмерава, 
a ja смело тврдим да се селЈачки дугови, опако како 
оп/1пдУна^ЈчјМј^ fid ^'^''Ш^ама пољопрпвредних 
пра^Ш^^ш^уЧп^гнЉ/Л^ №&! (мЈ--повериоцимз 
сада дозволили, да^лУ№Ј1и'б' irmpfne ^спојз^пбтражи- 
Ba^,^mp^^v'h^L^of^mHAsi^Bh\im 
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решава11>у ocora пита11>а не бн требало изоставити 
занатлије н оне ситне трговце, којн су у непосредној 
вези са селом. To je, господо, актуелно пита11>е и ono 
постојп, a питап.е рехабнлнтације бившпх политичара 
остазимо на страну, то je нзрод сам решио, a уве- 
рен сам да he он то своје peimn.e, кад му се да 
прилика и посведочити, ако се ово nHraibe попо- 
во решава. 

Господо, како се поступа са сљачким доход- 
цима у пашој трговачкој политици? Ja hy навести 
само пеколико примера. У прошлој шл.ивзрској се- 
зопи, ми смо могли извести у Италију 100 вагона 
сувих шљнва са повла.ићепом царином, те извознице 
су добпли људи махои који са изеозом супих шл.ива 
немају пикакве везе У Взљеву, јелном од највећих 
извозних месга сувих шлЈнаа у зеиљи, додел.зно je 
свега 2 извознице од no један вагон, и одтедве, 
једну je до5ио човек који се овим ne бави. Te до- 
бијене г.звозвнце су продзл^ no цени од 30 до 50 
хил>зда дипара no вагову, шта од тога има произ- 
вођач, on je свој нзгон сувих шљпва пр^дзо no 15 
до 25 хилЈада дииара. Колико шсла треба, уложе- 
ног труда и капиталз, na добнти вагоа сувих шљива, 
a човек који je дошао до ове извознице, on na том 
исгом еагону зарадибез икаквог свог труда и личног 
ризика c^opj три пута више ^о шго произзођач 
бруто добије. 

По нашем уговору између nac, и братске пам 
Пољске и Чехословачке Републике, ми наше шл.иве 
не можемз овде код Kylie етивнрати, no морамо да 
извозимо v 1,пкопима. Колико од тога има шгете и 
ризика? To су пам најбол.г нашн произво1)ач11 осе- 
тили, јер због ризика, шл.пва na тржишту пије била 
сгабилпз. A зашто да наше етиваке croje, паши бес- 
послени радници да с?д'г скрштених руку? 

Овг roiHne док су сељзци извозили на пијац, 
пшеницу ц.ена je цепа била око 12U дипара, a шта 
видино сада када она ниј^ у п.егоним рукама. Шпе- 
кулацијз je њу пребацнла и преко 200 дипара. Како 
стојимз са ценамз сто<е, ona je испод сваке кри- 
тике, док je она na таквом мипимуму, л^уди који 
нмају извошпце свиња, впше зараде, no произвођачз 
којн за њих бруто добије. Нп ca другим артиклима 
сел.ачке привреде   ne стојн бол.?.   Па за? та класа 
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решио све пореске рачунеза 1925|28год. и па тај 
иачин заштнгио све оне иесавесне рлчунополагаче. 
Ja мислим, да ne би требало дозволити да ничији 
рад рстане без контроле баш сада када на свима 
сгранама вндимо да   има злоупотреба   утаја н т. д. 

Господо, да би дали народу у његовој управи 
оно што он жели, a то ie општинска и бзновинска 
самоупрана, да му управлЈају људи које он хоће, 
зато би требзло што пре извршити општинске из- 
боре и донеги закон o банским самоуправама. До- 
ношеи.ем зекона o самоуправама требало би од др. 
жавних прихода један део датн самоуправама, јер 
овако каодосадз.једини je iiiiuoB приход прирез, који у 
многам сеоским опшгннама износи no 200—303 na 
внше од сто, a ово je пеподношллшо, јер ако се 
тежи да нам буду здрзве финацсиј^, морају бити 
здраве и самоупрааие исто као и државне, јер су 
они у тесној вези јрдне с другима. 

Господо, ако би се хтеле посгавчти ствари na 
своје место и o шима слободпо судити, онакве какве 
one јесу, потребна je јавна слободна реч n ja мпслим да 
пи мало nuje полнгпчки не дозволитн људнма да сло- 
бодно пугем јзвне речп брапе своје погле1е C об- 
знром na теш:<о стдњ? које посгојп у земљи и да 
би земЛ)а без буџета у садапЈем моменту имала једап 
мипус више, ja иако сам уверен да се буџег nehe 
реалпзоаати, ипак, дз бих земљи помогао, гласаћу у 
пачелу за овај буџет. 

Потпредседник Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч r. Ристо TooKiih. (Huje озде). Реч има г. Мпле- 

TMII (Haje овде). Реч има г. Пегковић (Hije овде)" 
Реч има г. Милорад Маркови11. 

Мплорад MapKOBiiti: Господо народни посла- 
пици, предложенн буџ^т од страпе Мипистра ф.шан- 
сија изпосп око 10,438.000 000 динара. Oja цифра 
и суиише je велика н тешка за наш нгрод с обзи- 
ром на даиашље cTaii)e и писке цене свега онога 
што наш народ производи и за што понац добија. 
И ja верујем, да се уопште nehe моћи овај овакав 
б>џет реализоваги  и спровесгн. 

ПрегледавајуЈт предлог буџега предложеног 
од стране Мипистра финанснја, увидео сам да у ље- 
му има доста пеправилпосги у CJMOMC распореду 
како у погледу npnvian.a т. ј. прикупллња прихода, 
тако и у погледу издавзња. 

Ha пример: У самом рзспореду no миннстар- 
сгвима најмаље je дато оним министарствимз која 
су најпозвзпија да помажу пашу привреду, пољо- 
привреду и трговину. Тако Мпнистарстао пољс- 
привреде стојп на последњем месту, иако би то 
Министарство после миннстарства појске и мор- 
парице требало да буде друго no реду са велччи- 
ном свога буџета, јер то Минисгбр.тво стоји у нај- 
тешњој всзи са сељачким сталежом којн je пајмно- 
гобројнкји у пашој држави. И обавезно je да га 
свом снагом помажу,^а нарочито у погледу набавке 

добре pače стоке и живине, као и одабраник семена 
зрпасте хране, даље да оснива краће течајеве за 
поуку сељака преко својих стручних лица o уна- 
пређењу целокупне пољопривреде и да no могућству 
у свакој општини на имаП)Има узорних ратара уста- 
новљава једногодиште опитне стап^це, где he прач- 
тичним рад:м показати земљораднику, како се што 
рационалније могу и^водитп радови na малим посе- 
дима сеоских газдннства и добивати што већи 
приход, као и шта би у ком крају наше државе и 
које семе могло најбоље успевати. 

Потребао je било дати што веће кредиге т^ме 
мипистарстау за огвараље пижих пољопривредпих 
школа да би се ссворила могућпост сваком земљо- 
радннчком сину да кроз исгу npoije и да добнје 
стручпо обрезовање, где би доцније ти младнИн ко- 
ји прођу кроз ту школу, вратнвши се у село, сво- 
јем зпањем стеченим у тој школи допринели много 
и селу томе у кже живи и држави, јер би пзке- 
ђу њих пастало такмичење ко he што боље и pa- 
ционглније обрадиги своје земљишге, искористиги 
ra и што ве1ш припос добити. Јер би се ти људи 
знали снаћц у свакој снтуацији и производили би 
пајвнше опога, чему би била највећа тржна цеиа. 

Задругарство нарочито треба помагати јер у 
задругарству лежи cnac за сељака a Министарство 
пољопривреде no овом буџету нема довољно сред- 
ства за то. 

Мипистарсгво трговине такође je запостављено 
и због немања довољног кредита за добро органи- 
зовзп промет са трговином и давањем кредита за ства- 
paibe доброга промета у трговнии, због таквог идо- 
данаиивег рада пропало намје 60% занатлијског и тр- 
говачког света. 

Неправилпо су распоређене плате и додаци 
чиповнпштва, докле једнима пма да се н пресипа, 
дотле други пемају довољпо ни зз насушни хлеб. 
Погрешао je било до сада да се сваком прпликом 
сваке редукцпје погађао иајвнше тај најиижп чинов- 
ПИК   И   СЛужб(;ННК. 

Плате je требало смањивати прво највеИима na 
затим даље редом ићи и у последњем уоменту скн- 
дато са оних, који најмање примају. 

Нарочнто je требало водити рачупа o томе, да 
ни један чиновник у држави не прима 2 или впше 
плата. Врло je тешко и незгодно када у једном 
надлештву ниже особље зна да њпхови претпостав- 
љени и више старешине поред своје редовне 
плате и додатака примају још и разних синекурч и 
споредних плата. Негде као стручљаци, пегде као 
чланови комисије и негде као прнвилегисани итд. 

Зато сматрам да je у флнансијски закон треба- 
ло унети да нп један државнн чиновник ни пензио- 
нер ne могу уопште ни na једној другој или држав- 
ној или самоуправној каси примати ма какву плаћу, 
сем у надлевдтвима у   којима они служе. Нарочитд 
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строго забранити да државни чиновници и пензио- 
нери не могу прикати плату нити какав хонорзр ни 
у једној бзнци, фабрици, нити ма у каквом преду- 
зећу, у којима држава са својим капиталом јесте 
ангажована. 

Оваких случајева данас има много. И желети 
би било да се овом злу и расулу једном стане на 
пут, јер je крајње време. 

У овом буџету врло мала сума одре1)ена je за 
швалиде и иивалидске породице. Држава се уоп- 
ште према'инвалидима до дангс није одужила онако 
као што су они згслужнли. Хиљадама предмета o 
добијању инвалидске потпоре инвалидских породи- 
ца леже no судовима нерешени, a породнце палих 
ратника умиру од глади. 

Нешто што je no моме мишљењу најжалосиије 
то je што се у закону o инвалндској потпори уне- 
ло то, да се тражи цензус o плаћаљу порезе и да 
лични ннвалиди који npfKO одређенога цеизуса пла- 
iiajy порезе немају пр:вз на примање ипвалиде. Ово 
je, гссподо, и сувише непрапедно. Јер се дешавају 
овакви примери: Да један ратни инвалид коме су 
одбијена два прста на руци или пози и чија je спо- 
собност смањен за 40% a он плаћа свега једап ди- 
нар пореза испод цензуса, тај инвалид има права на 
пријем инвалнде. Док међутим iteroB ратни друг 
такође инвзлид коме су у рату нзбијена оба ока 
или одбијене обе ноге, плаћа само један динар 
порезе више него je тај цензус одредио, иако je 
прегешки иивалид, нема права на инвалидску пот- 
пору, и оставл>ен je сам себи и својсј породнци 
да са њим мучи муку и издржава га. Овако посту- 
пање према ратним ннвалидима неправедно je и 
ja молим Народну скупштину да се тим својим 
друговима ратницима одужи на тај начин, да се у 
Финансијском закону унесе једна одредба којом lie 
се укинути цензус пореза у инвалидском закону за 
лкчке инвалиде. 

Исто тако према личннм иивзлидима учињена 
je једна неправда и то према онима, који су извр- 
шили откуп своје ннвалидине, те су тим откупом изгу- 
били даље сва права и повластице као ратии инва- 
лиди у погледу бесплзтне вожње, дзвањем протеза, 
справа итд. na бнх молио да се и ово према тим 
људима који су дали удове свога тела за стварање 
ове велике и моћне данашње државе, учиии све оно, 
на што они треба да имају н имају права. 

Што се тиче државне администрације могао бих 
вам од своје стране рећи ово: Наша државна адми- 
пистрација и сувише je гломазна и компликована. 
И због те гломазности иаступају овако тешки терети 
и оптерећења државнога буџета и помоћу исте лако 
се врши корупција. 

Да je наша админкстрација незгоднз, најболЈИ 
нам je докав извештаји са претреса нз београдског 
окружцог суда, који je одржан пре месец дана када 

су изведени пред суд чиновници министарства фи- 
нансија, који су у том највишем врху наше админи- 
страције починили чуда и најдрскије крађе, и по- 
крали државие мнлијоне. Из њнхових се саслушања 
види колико се њих врзлало око тих предмета, како 
je за исплате иа благајни потребан свега један на- 
редбодавац, један извршилац и један ликвидатор. 
Овде видимо да се врзла шихдесетина који су но- 
сали предмете из канцеларије у канцеларију, na, и 
ако су предмети завођени на стотину места, ипак се 
успело да се изврши крађа у самом министарству 
финансија и да се дигну nape на лажна докумелта. 
Зато je, господо, крива u законодавна власт. У наш 
Кривични закои потребно je унети најстрожије мере 
и предвидети за оне државне чиновнике лопове.кзји 
државну или самоуправну касу покрзду, да се за 
њих изриче смртна казна. Јер много je теже при- 
роде дело које учини једаи државни чнновннк, када 
проаевери или покраде државне nape, него ли onaj 
којн се одмеће у хајдуке и врши разбојпиштБа. 
У хајдуке иде само onaj кога je нужда натерала, 
и однојен од целога света он посгаје звером и 11,ему 
би се могло и опростити, када некога спљачка н 
однесе му новац. Али државном или самоупраином 
чнновннку, коме je поверено да рукује државвпм 
или самоуправним новцем, na када исту проневери 
илн покрзде, свака je осуда мања сем смртне казне. 

Када би у овој земљн свега на три места ито 
у Београду, Загребу и Љубљани било обешено у 
сред вароши неколико лопова чиповника, памакога 
ранга они били, na било да су бнли и министри, 
онда 6и остало чиновништво уразумило се н радило 
би само ono, што je no закону позвано да ради, a 
то je, да чува поверепу му државну имовину. 

Страшне су појаве код нас биле, да je наш 
сељак за украдену кокош из кочака или за бреме 
сена, као и за украдени џак брашна да нсхрани 
своју породицу, осуђиван на пет шест годнна робије. 
Исто тако осуђнвапи су и општинскн часвицп, када 
им се нађе мањак у касн однеколико дипара na no 
неколико година робнје. A кад впши чииовнпцидр- 
жавпи покраду велике државне милијоне, онда се 
често пута свршава cna та трагедија осуђпваљем 
неког нижег чиповника отпушгањем из једпе службе, 
да му се створи боље место у некој установи, где 
he му се сгворити боља могућност за већу крађу и 
где he примати већу плату, a ако се осуди, то je 
највише на једну илп две године затвора. 

Kpajibe je време, господо, да се једном овом 
злу које се у нашој земљи зацарило и тој страшној 
корупцији стане на пут, a то се никаквим другим 
средством учинити ne може само завађа1вем смртне 
казне за лопове и корупционаше, државне чиновнике. 

Неопходно je потребно извршити реорганиза- 
цију целокупне наше администрације почев од вр- 
ховне управе, укидап^м  непртребниЈс министарстава 
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a затим укидашем свих непотребних ипстанција у 
земљи као и укидаљем сзих места, непотребних, на 
којима седе високи чиновници и прцмају велике 
плате; затим смзњивањем непотргбног броја чинов- 
ништва у бановинама и свођељем на иајмању меру, 
затим укинути све додатке, помоћн, субвеиције, права 
на репрезентације, огравичити употребу државиих 
аутомобила, укинуги бгсплатну вожљу, извршити 
ревизију свих пензионера и огракнчити пријем пен- 
зије, јер je страховита појава, да н-ши пензионери 
у нашој држави данас примају скоро једну десетину 
целокупног буџета. 

За  све ово потребно je изабрати један   парла- 
ментарни одбор, који he носити нме „Одбор зз уво- 
})гње штедње"   коме  he битп обавезни и сва мини- 
сгарства и све  установе у земљи стапитн на распо- 
ложе1ве   потребна  документа   o   свим   издацима  у 
својим надлештвима,   који  he одбор прикупити cee 
податке, поднети их Народиој скупштини, те даНа- 
родна скуп^тина буде у могуЈшости да донесе пра- 
вилно  решење  no свима питањима rope напеденим. 

To je, господо,   шго сам иммо да кажем у по- 
гледу распореда буџета за издавање, a сада да пре- 
ђем на распоред предвиђенкх прнхода. У првом реду 
имам да кажем, да се предвиђени приходи no овом 
буџету уопште не могу убрати. Држанна принредна 
предузе11а у прошлој години, према изјави гогподина 
министра, подбацила су нека зз 60 нека за 70%. Да 
пођемо прво од државних жељезница.   Ми  можемо 
комотно констатовати да je саобраћај на нашим жс- 
љезницама потпуно уређен, можда боље него икада 
до сада што je био,  али која фзјда када никаквих 
прихода тако рећи са тих железница нема.  A io je 
због тога, што je због велике кризе наступило мрт- 
вило у трговачким пословима, као и у свему ономе 
што je скопчано  ca  превозом na возовима.    Поред 
овако тешких   прилика за желевнице, постоји још и 
конкуренција са аутобусима, који cao6pahajy na кра- 
ћим линиј;ма и наносе велике штете државним же- 
лезницбма.   Јер  сопствепици   аутобуса   подешавају 
своја nyroBaiba према жељи тамошњег становништва 
где они саобраћају, a железнице иду no прописаиој 
државној тарифи.  Друга једна штета која се наноси 
железницама јесте издавањем великог броја бесплат- 
них или у пола цене карата за вожљу чиновницима 
и чиновничким породицама,   што  би и ово требало 
најстрожије   забранити и   повластице укинути свима 
и свакоме, јер у оаој земљи требају сви грађани да 
имају подједнака права и подједнаку дужност. 

Приходи предвиђепи од такса уопште се не 
могу убратн, јер данас се народ одриче свога соп- 
ствеиог права само да иема пссла са судом збогне- 
ликих такса, и са адвокатнма због њихових великих 
награда. 

Таксе су и сувише велике и требало би их 
уопште смањивати, Нарочиго je за сиром^шан сеег 

тешко nnahiTH и на|маи.у таксу, a ззсредњи сгалеж 
иарочито je та такса тешка, која je уведена у сред- 
iboj 1пстави и na университету за школовзље  ђака 
или студената. Смзтрам Јда би се ова такса требала 
распоредиги тако, да се тачно прздвидн   од   сваких 
100 динарз непосредне   порезе, колико се то може 
платити, na да се плаћа са позишељем  тако, да нај- 
богатнји, у сразмери према снромашним, таћају тзк- 
су пргма својој имовини.  Тиме би се створилз мо- 
гуЈтост сиромашнима да сноје синове школује a бо- 
гаташн би далч држави једап до(Тар прнход зз шко- 
ларину. Тиме би б^ла задовољена соцнјална прЈвда. 

Приходи од мопопола нарочиго he  у'озој   го- 
дннн дз подбац^.   Јер 'газдоваље са државним мо- 
нополом наопако je. Држапа би требапа да даје при- 
мера како требају спч трговцп и  посредници,   који 
пабављају робу са стране   да   поступају   са   својим 
потрошачима.  Нажалост то овде  пије   случај.  Др- 
жава тражи да заради na појединим артиклима 10C0 
и 200"% пз и више-   Узмимо   iu пр.   газдовзп.е са 
дуваном. Држава одкупл>ујг дуван, који сел.ак про- 
нзводи, последљу класу са цепом   пајвише   за  два 
динара кило, a тај исги луван прерађен продаје ис- 
том   пронзвођачу no   150—   динара кнлогр. т. ј. 3, 
дииара једно пакло од 20 rp. Пигам   вас колнка je 
овде зарада и да ли би   требала лржава на   оваков 
начип да поступа према својим грађапима? Сматрам 
да би држава нмала много Behe   користи, да врсту 
овога дуЕан   продаје   за   једаи динар  ппкло  од 20 
rpava, где би се потрошњч, верујем, утростручила, јер 
би много постало   више   пушача,   престало бн кри- 
умчареи.е, које се даиас прши у оволикој мери, би- 
ла би потребна   Beha   производња,   било   би   много 
више запослености   и   око производље   и око пре- 
радње дувана, где би се запослило много радника,'који 
би нарадили пасушња хпеб за своје породице, a који 
даиас гледају и држава je обав^зна да их из својих 
срестава издржава. 

Такав je нсти случај и са куповином и прода- 
јом соли. Свима je познато, да тај најмногобројпнјн 
елеменат у нашој држави — сел)ак троши највнше 
соли у нсшој земљи. Сељаку je поред ЛЈудскехра- 
не потребна со и за стоку, и докле једанјсиромашнн 
сељак као најсиромашпији у селу потроши око 50 
кгр. соли и да држави зараду од 100 дннара, дотле 
најбогатији грађапин у вароши не потроши ппше од 
25 кг. за годину дана за своју породицу, и тако 
имате случај да па'сиромаш11ији сељак плаћа гос- 
редну порезу на со држани ШОдинара годишње, 
a иајбогатији грађанину вароши пла11а 50— динара 
Оваковим поступаиЈем не само да ннје задово.ч.ена 
социјална правда, него je и очита неправда y4iiii>eiba 
према овоме сталежу, ко]и je дужтн да, поргд себе 
и своје породице, соли и храни и стоку, коју он 
гаји, која je такође пзтребна целокупном људству 
у нашој земљи и за време 'мира   и за време рата, 
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Крајње je време да меродавни учцне ову исправку 
и да цену соли као артиклу, који je нпјпотребнији 
за свзкога човека и богаташа и сирсмаха, без чега се 
уотште не може да живи, смањи на[један динар no 
килограму, што би одговарало данашњим приликама 
и ценамаземл. радничких производа. 

Повећаи.е погрошње верујем било би за SOo/,, 
веће кего даиас, јер, иако je то као што нзведосмо 
потребни и нужии артикал ипак га се сирогишз у 
спим ташким прмликама одриче и купује га у то- 
лико, колико му je најнужиије погребно. 

Извор за noKpHhe свега овога што би се на 
овим монополским артиклима изгубило, држава би 
могла да добије na другој страни, a то je опорези- 
вашем луксуза и раскоша, као и ошрезиваљем ку- 
по ia pune шгете oi оних тла, која су те 
купоне пр:жупили као и опорезивањем лежећег 
новца, који се данас налази у трезоримз појединих 
бтгатзша, као и у слам1вачам1 појединих приватних 
Лзуди који немају поверења у данашњу државу. 

A шта бих вам, господо, могао рећи o нозом 
намету, земљарини, која се уводи поновз са пови- 
meibfM од 20%> a ^оју смо у прошаој годиаи марга 
м^сеца са сегака били скннули. Ono je ј^дан нов 
терет који се уопште не да ничим правдчти, јер 
CTt'ii.e у наипј погопривреди и код нашега селлкз 
у озој годчни јесте само горе него у проилој го- 
дини, и пипмо се, откудз и нз који начна могго je 
Минисг?р фннансига доћи на ту идеју да ову зем- 
љарину повисује. 

Господин Министар финансија веколико пуга у 
Народној скупшгиии са великим задовол>стаом по- 
дпосно вамје нзвешгај, да je у прошлој години на- 
плаћен државни порез са lOO'/o- Сзмо ме чуди да 
je господин Мннистар заборав jo на извештаје и жал- 
бе великог броја шродних погланика из какзв се 
начнн овај порез убирао. Господип Мннисгар није 

чуЈ јауке сироизшне деце, којима се послецња овца 
или крмачз од стране порескнх власги продавзла 
na јавној лицитацији, 

Исгина je, да су пореске власги успеле да у 
овој годиии прикупе велику свогу нбвца из нарола. 
Али je гос^один Миинстар заборавио на то, да je у 
овом међувремену прошлом постојао закон o зашти- 
ти земљорадника где бткари и зеленаши нису мо- 
гли вршнти свЈЈе наплате од сеЛ)ачког народа и о- 
дузимати 11,ихову имовину. Ha жалост сада имамо 
допуну ззкопа истог, који je омогућио свнмз пове- 
риоцима да могу вршнтн наплагу ицтереса припа- 
дају11ег на дугујуће суме. И банкари и зеленаши 
дали су се seh на посао и почелн су са забранама 
помоћу полицијскнх власти, где понова напосе ште- 
те сељацима, тако, да им се са израчунатим трзшко- 
вима опет камата пење на 400

0. Радн увереи>а 
ево поднећу вам два решења среског суда у Вла- 
димирцима, где je по једном решсву на једну хиља- 

ду и пет стотина динара досуђено камата и тро- 
шкова 477— динара. Полиција je no овом релењу 
изашла на лнце места код кућ? дужника и вршила 
забраиу. Ово није једини н усамљеин случај. Од сада 
na до нове жетве повериоци he својим дужницима 
диНи стоку и алате, a прнликом жетве^дићи he им це- 
лзкупан овогодишњи жетвени принос и ja тврдим 
да на идућу јесен од земљорадника неће се моћи 
убрати m 50о/о oi целокуппог пореза на земл>ари- 
ну no прошлогоди ињем разрезу, a o каквои повп- 
шељу не може бнти ни речи. 

Наш земљораднички свет из дана у дап све 
више тоне, јер његовим производчма пале су цене 
на најнижу меру. Земљорадп.а уопште нема ника- 
квог рентабилитета нитн може да 'покрије режијске 
трошкозе око обрзде земл>е, a све ono што земљс- 
радник купује, свимз индустријским артиклима ско- 
чила je цена 40, 50 na и 60 no сто. Монополске ар- 
тикле стоје на високој цеии, картели паших фабри- 
ка из дана у дан подижу цене, a стање нашег сеља- 
ка из дана у дан иде у све већу беду. Крајње je 
време, да се меродавчи побрину, да се цене прои- 
ззодима земл>орадничкнм н ономе што земл.орадник 
ку.1ује изрзвнају, јер ако тога ne буд3, нашем се- 
ЛјЗчком сталежу п;ети једш велнка опасност и не- 
ће се моћи на селу уопште одржати ни један зем- 
љорадник, но he бати сви изложенн коначној npo- 
па.ти. 

Да би се наш земљорадии« ззштитио потреб- 
но je што хитпије донети закон o раздужењу се- 
л.ака, који je у одбору већ сврлен и предат Народ- 
ној скулштини, затим растуратл све картеле свију 
иаших фабрика у пашој држави и спустити цене 
II>HXOBHM продуктимз на најнижу меру, a нарочито 
монополским артиклима снизити цену као и uiehepy, 
јер je ono све у рукама државне власти и треба и- 
М1ти само вол1е, na све се да постићн. 

Наш je народ, a нарочнто земљорадник, занат- 
лнја и ситни трговац свакада волео своју државу, 
и он са великим папорима све ове терете сноси о- 
4eKyjyhii да се приближују дани, да he o шему ме- 
родавпи повести довол.но рачуна. 

He треба са овим, господо, оклеватн, јер мутна 
сигуаиија, која je око наше државе може сваког мо- 
мепта дз нас доведе у опасаост, када iie држава 
позвати баш те, који даиас очекују, да им се бар 
колико толико помогне, поззаће их велим да бране 
ову земљу од наиадача, али je питаше да ли се 
могу одазвати ти људи, који треба да код Kyhe о- 
ставе своје незбринуте породице и да се ставе na 
браник своје отаџбипе. Да би се колико толико по- 
могло томе нзроду, ja молим Народву скупштину и 
Мннистрз финапсија да усвоје one моје напомене и 
да се томе рздном народу којн брани земљу и rpa- 
дове помогпе у овим тешким данима, a држава у 
сваком случају [и у  свако доба може рачунати na 
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њихово родољубиво н патриотско пожтвоваље и за 
време мира и за време рата, што je то наш сељак, 
занатлија и ситни трговац доказао до сада no не- 
колнко пута, када je љегова Отаџбина била у HSJ- 

тежим приликама. 
Потпретселпик Др. Авдо Хасанбеговић; Има 

реч r.  Милинко Милутиновић, 
Милинко Милутиновнћ: Господо народни по- 

слапици, пред нама je предлог буџета за 1933/34 го- 
дину, чнја цифра нзноси 10.430,000.000 дннара. Кад 
се погледа колика je ова цифра, одмах се може за- 
пазити, да je цифра велика према приликама народа 
код нас, a нарочнто код сељачког сталежа. Али и- 
ако je голема   цифра, ja овде   свечано   изјављујем, 
пошто сам и ja члан владине већине, да hy гласати 
за предложени буџет.   Господо народнн посланици, 
мало час рекох да je ова  цифра превелика, јер су 
наши производи   земљораднички пали нспод ннвоа. 
Јанезнам да ли je г. Министар увидео, али изгледа 
да није, у каквом се положају нзлази наш сељак, a 
кад се погледа већииа ових намета падају иа сељака, 
ми сељаци стојимо између три ватре. Са једне стране 
нас прнтискују   дугови,  са друге страпе монопол a 
ca Tpdie стране картел. Кад смо се задуживали на- 
ши су производи продавани no добрим ценама, али 
су    сада    цене     пале   испод   нивоа.   Ми    сел^аци 
ne    можемо   док    ие    купимо   бар   кило    соли,   a 
да купимо кило соли, треба да продамо 3 килогра- 
ма кукуруза a како he да га прода, кад га нема ни 
за исхрану.   Откуда he он да купи   соли   кад нема 
посла да се запосли, да би могао да заради. Ако се 
cf љаку неко разболе треба да купи бар кило шећера, 
a да купи кило шећера треба да прода 24 кила кукуру- 
за. Одакле he да прода кукуруз кзд нема чиме да ис- 
храни ни своју фамилију. Затим селззк треба да купи 
гас, да осветли своју кућу, a да купи кнло raca треба 
да прода 12 кила кукуруза. Одакле му то кад у над- 
ницу ne може да   иде јер посла немз, a држава се 
није постарала да посао створи. У мом крају у дра- 

гачевском   срезу   ништа се није   радило,   док   има 
крајева где су се радиле железницр, путеви и другс, 
да се људи бар исхране.   Остаје  да   се умање бар 
монополи, да се картелн разбију, јер ja не знам како 
he сељак да живи. Господо, да купи кутију машине 
сељак треба да прода 2 кила   кукуруза.   Ако   xohe 
да купи дувап, т^еба  да прода 3—4 кила жита да 
куаи пакло дувана. Господо народни  посланицн, ja 
сам се дотицао дугова. Овде нема послапикз, атре- 
бало би да су сви овде, кад год се помене o дуго- 
вима, свн су каднли томе сељаку. Ако изађу на го- 
порницу одмах почну да каде сељаку. Мене плаши 
то кађење и да се иекоме no necpelm кадиопнцане 
разбије o главу. Једнако се причало да he се земљо- 
раднику иза1)и у сусрег, али се није ништа изашло. 
Закон o сељачким дуговима  изрзђ^н  je, али с^ не 

ставља на дкевци   ред.   Ja сам био на селу и иико 
nehe и не може да регулнше своје дугове. 

Он каже овако.  Ту   смо мн, a ту je имовина, 
али да вндимо ко he да ми прода  ствари.   Ja xoliy 
да платим, али немзм могућпости, јер сам узео но- 
вац из банке кад су ми волои били вредели 12.000 
динбра, a крава 8.000 и овца 500 дннара. Док имје 
данас цепа   сасвим ниска и каже, могу ли онда  да 
платим, кад су ми ти волови, које сам платио 12.000, 
данас вреде свега 1.0C0 дниара. Наравно да ne може. 
Сељак хоЈЈе, као што рекох, дуг да плати и каже, 
ja xoliy моје вслове да доведем  пред   банку, n да 
ме банка раздужи дуга.   Кад  je закоп o  сељачким 
дуговима дошао  пред   одбор,  у јгвиости je казато, 
да се имају казпити сви они, који нгплаћују вела! е 
камате, na je чгк у   закону  предвиђена   скала  ко- 
лико je наплаћено, и колико   има да   се казне сни 
што су више наплатили. To су, господо, сељаци про- 
читали ri кажу: Ми тражнмо да се закон   примши. 
Ja се, господо, уопште   чудим,   зашто се од меро- 
давних Hthe тај закон  да стави neh na днеБни ред. 
Сељак nehe и ne може дугоЕе своје да плати и vo- 
жете појмити до чега (вг може због тога flohn. Од 
кад je, господо, тај закон ступио na снагу из мога 
среза није отишло   пи 20 људи да регулише   своје 
дугове, нити их може  уосталом   да регулише.  To, 
господо, ne притискује само пашег сељака него и сит- 
ног обртпика, занатлију итд. док   банке   нарлаћују и 
даље од истих no 20—30% камате исто онолико ко- 
лико су и рапије папла11ивали.   Због тога, господо, 
пеопходно je потребпо, да се тај закоп донесе, јер 
поводом тога, страдала je маса наил-х држарљаиа и 
потребно je парод спасавати   од банака, да не узн- 
мају те превелике   камате и даље.   Чим   изиђете у 
варош, у чаршију cpehy нас други rpslfun и питају 
да ли смо и ми држављаии Крзљевине  Југославије 
и ззшто се закон не донесе и за њих  ца им банке 
ne узиуају велике камате. Ja бнх вас молио, rocio- 
дине Министре, да не упоређујете  сел^аке  из окс- 
липе Београда са селЈацима даље од Београдз, ј.р 
сељаци из околипе Београда који долазе на пијацу, 
и докосе своје пропзводе, они продаду све и то no 
доброј цени, a кад мој сељак у Гучи, дође na пијац 
и донесе своје производе, on их ne може продати и 
приморап je да их да пошто ко хоће. Гуча je мала 
варошица, и има  свега  4 кафане и 4—5 дућаиа, и 
варошица  Гуча  не може све да потроши, оно што 
паш сељак   пронзведе и  донесе   na   пијацу, neh je 
приморап да прода пошто ко xohe или да поклснп 
a у немогу11ности je да дође у Београд, где су са- 
свим друге цене. И ja бих вас, господиие Мивистре, 
молио, да, к^д сте могли да уравкотежите буџет, и 
да ra сведете од 14   мнлијарди   na 10 милијарди и 
430 милиона из чега видим да имате cnpeve, то мо- 
лим да нађете пута и начина да се и цепе мопопол- 
ским производима CMaibe, као и да се картелн унн- 
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ште, јер je потребно да се спасе 80% сељачког на- 
рода, кад се томе дода р1Д11и сталеж, који жизи у 
варо иима, a који износи 10% што чини 90%, које 
треба спасти. Ja мислнм, да je боље учинити све и 
спасти 90% нашег народа, јер, ако га ми сзд ne спа- 
само, онда ra ни једна друга влада ни Скупшгина 
Helie спасти. 

Kao што пидите, господо народни посланици и 
r. Министре, три су највећа зла за наш народ и то 
су дугови, монопол и картели. Ту треба иаћи пута, 
начина и лека и кад то изнађемо онда, he народ 
б !ти спашен и народ he нас носити na рукама. 

Изјављујем нз крају свога говора, да hy гла- 
сати за овај буџет, a задржавам право да говорим 
o осгалим министарствима кад иста дођу на днев- 
нч ред. 

Потпретседтш Др. Авдо Хасанбеговнћ: Има 
реч Јозо Принцип (Није ту). Има реч народни по- 
сланик Церер (Није ту). Има реч Гавро Милошевић 
(Није ту). Има реч Др. Крафт (Није ту). Има реч 
народни посланик г. Бранко Дрљчча. 

Бранко Дрљача: Господо народии посланици, 
Ово je други буџет кога доноси и даје земљи у 
најтеж! времена Прва југословенска Народна скуп- 
штина. Па иако смо сви до једнога свесни тога 
да се буџет ие даје Влади него земљи којом влада 
и управља, ипак се no трздиционалној пзрламентар- 
ној пракси, приликом буџетске дебате целокупна 
владина политика ставља под најјозбиљније кри- 
тичко разматрање. To je, господо, право и дужносг 
на^одних послзника. 

Код народа наиег постоји, господо, једна не- 
исцрпна ризница здраве народне филозофије, no чи- 
јем се категоричком диктату наш народ управља 
и живи. Тако постоји изрека да никако или врло 
мало греши onaj ко ништа не ради, док онај ко 
рада, услед општих слабости људских, греши и мо- 
рз да греши. И наша Краљевска влада да није ра- 
дјлз и да не ради била би можда поштеђена с је- 
дне стране разних приговора. A кад je радила, ja 
верујем да je и грешила, na иека зато и мени као 
шану овог високог Дома буде допуштено да добро- 
намерпо изнесем овае оно у чему се no мом скро- 
Mnovi мишљењу до сада грешило са жељом да се 
то у будуће отклони н избегне. 

Протекло je, господо народни посланици, већ 
пуних четрнаесг година од дзна иашег нарздног 
ослобођенЈЗ и уједињења. To грандиозно дело — тај 
вајвећн акт и без cyMibe најзначајнији датум у исто- 
рији нашој био je плод мукотрпне петвековне бор- 
бе народа нзшег и вековни сан иајвећих синова ље- 
гових. Док се тај сан остварио проливено je море 
крви и суза, a јуначке кости су расијане no гуду- 
рамз, урвинама н лубокии морима свнх пег конти- 
нената земљине кугле. Умирало се на коцу и ко- 
Нопцу, a да се нити писне нити зубима шкрине. 

И поред свега тога, господо, данас имаде један 
известан број људи у овој напаћеној земљи који не- 
свесни cnoje тешке одгозорпости пред неумитним 
судом историје покушавају да од ових великих те- 
ковииа пародннх праве најординарнији политичкн 
пазар. Политику тих Л)уди која се граначи или с бе- 
зумљем или са злочином прогив свог рођеног оте- 
чества, наш je народ no свом здравом народно-фи- 
лозофском осећању и резоновашу већ давно одба- 
цно и осудио и одредио пове смернице здраве на- 
родне државпе политике. Још се, господо, пијесу 
извидзлј ни ране na измученим телима наших no- 
бедосних ратпика нити су се осушиле сузе ва бле- 
дим и испијепим лицима љихових остарелих и само- 
храних мајки, a политичке ши11арџије као, гладни 
шакали, neli су подигли главе да својим поганнм но- 
ктима раскопају велике творевине за које су мири* 
јаде ж воте своје полагале. 

Томе се, господо, једанпут мора стати na крај. 
Крлљ°вска влада и Иародно престлвннштао позвани 
су да то учине, јер he иначе поситп тешку одго- 
ворпост и пред историјом и пред пародом и преД 
светим сенима хероја и мученика паших, који су na* 
ли за велике идеале народпог ослобођења и уједи* 
њења. Дванаести част neh одбија и звуцима својим 
позива да се већ једанпуг напусте свИ MoryhH и ne- 
могући сентимептално полнтички разлози и изиђг из 
досадаиЈег пунктаторс^ог става. He учипи ли се то, 
народ he с правом сматрати то слабош11у и влади- 
ном и Народног претставништва. 

Ннје довољно, господо, имати само закон o 
заштнти државе, ако се тај закон nehe примењивати 
на свакога ко се o пропи:е његове огреши 
без обзира нато, какав je положај дојучезаузимао 
на лествици државно-политичке хијерархнје. Свима 
опима који се усуђују и да помишљају на повреду 
пародног јединства или целипе државпе, треба му- 
шкп и одважпо довикпути једаппут за сва времена, 
да je ово земља крвљу стечена, na да he се, ако у* 
стреба, крвљу и брапити. 

Тако мисли, господо, народ јуначки Мркоњи- 
heBe Крајине, тако без сумше мисли и цео парод 
велике и уједи1вене Крал>евине Југославије 

Добар државпик мора с времена na време да 
ослушкује и cTpyjaibe ocehaja народне душе и от- 
иуцаје и.еговог срца, a пзрод жели, xoiie и тражи да 
се у миру економски и привредно развија и папредује 
и не дозвољава да ra иесавеспн политичарн узнеми- 
рују   својим   деструктивним   политлчким   паролама. 

Миран политичкп развој OMoryhyje лакши и 
бржи екопомски и привредпи ванредак, a тим се 
исго добро подиже и финапснјска Moh једнога на- 
рода. Код изграђивања државног буџета главно и 
односно пачело, које се перманентно у виду мора 
имати, јест платежна Moh народа, која се мудром 
фипансијском политпком с једне стране мора нз да« 
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на у дана подизати н повећавати, a с друге стране 
морају се редуцирати разни издатци и снести na 
минималпу меру. Згто има доста могућчости и много 
разних начина. 

Опште je познато да je наша земља претежно 
агрикултурна, али, ипак, поред тога и код  нас   по- 
стоји проблем   решеља  неупосленичког  пигања.   У 
тој аиангарди пеупослепих може се наНи људи   ра- 
зних професија као: инжињера, тргоначких путннка, 
књиговођа, професора, na и све до   н; јпрнмитивни- 
јег физичког радника. Код   свестраног   расматраша 
овог питања одмах човеку мора да   падие у очи о- 
громан број страних држављана упослених у пашој 
држави. Чему ти странци, зар их морамо имати, зар 
без њих не можемо бити? Њихов број, господо, за 
пас није мален. Ta цифра no једној статпстици пре- 
лази 26.000. Што je још rope и жалоспије ту, има и ' 
странаца непријатељски   расположених према   нашој 
државн. Ta се ствар мора једанпуг макнути с мртве 
тачке. Не може безброј незапосленнх  наших  људи 
и родитеља прегладнеле дечице   гледати   како   им 
хлеб из руку отимљу странцн. To се naraibe   мора 
решити брзо и раднкалио, a дотле би се могле прг- 
дузети нарочите фискалпе мере да се предузећа у 
којима раде странци оптерете једним  посебним по- 
резом од бар 100|0 од   свеукупних  берика   страннх 
намештеника. Ако има у држави 26.G00 страних на- 
мештеника, који просечно зарађују сигурпопо 3000 ди- 
месечно, што значи укупио иа месец 78,000.000 ди- 
нара, то 6и државна каса за случај 10% опорезова- 
ња профитнрала месечно округло 8,000 000   динара 
или годишше 96,000.000 динара,   na би   имала   бар 
неке користи од тих странаца који домаћима  хлеба 
отимљу. Међутим je свакако боље и поштеније да се 
радикално отпочне са  отпуштањем   странаца   запо- 
слених у нашој државн.  Реперкускја са   било  које 
стране не треба се бојати, јер наших људи у онима 
државама које нам лиферују своје људе тако   рећн 
и нема. 

У вези са овим питањем — питањем иеупосле- 
ности, ja бих бно слободан да овом приликом апе- 
лирам на Краљевску владу да из државне службе 
уклони и cue one женске чији су мужеви или роди- 
тељи државни чиновпнци и да се тако омогући до- 
брим, честитим и вредним раденицима да ne гледају 
они и љихове породпце a истодобно да се избегне 
и стварање једног кадра пролетараца, који би у о- 
чају за кором насушног хлеба могли и деструктивно 
да делују у разним правцима. 

Зар je право, господо, да у самом Министар- 
Ству просвете лежи неколико стотнна нерешених 
молби за намештење наших младих идеалних учи- 
теља, док њихова места неоправдано заузимају то- 
лике чиновничке жепе. 

Рак рана на социјалном организму нашем, који 
час прије треба оштрим хирушким ножем одстра- 
Цнти, јесу наши уреди за осигурање радника. To je, 
господо, и сувише скупа бирократска установа, која 
као сисавац извлачи  силан новац из наше  иародне 

привреде. Треба само погледати билансу њиховога 
радз, примања и утрошка, na ћемо доћи до једног 
резулт^та који човека запрепашћује, јер сама адмн- 
нистрација стоји далеко внше него ZP погроши на 
лекове и помзћ оболел^м сиротним радницима. Me- 
ne би и сувнше далеко одвело, ако бн овде изпо- 
сио све one случајеве са несретпим, оболелим и не- 
упослепим раднициуа. Зпам за један случај где je 
између лекара уреда за осигурање радника и јед- 
пог осигураника дошло и до физичког обрачзпа- 
Baiba због једног рецепта, у ком je лекар, ne зпају- 
ћи да je пред њим осигурапик преписао рецепт за 
једап специјалитет на кога, сироти и оболели рад- 
ник апсолутпо нема права no ззкопу o осигурању 
радпика или ваљда no пекој несретпој паредби. Ja 
овом приликом морам да замерим и свим оним ле- 
карима уреда за осигура11>е радника, који у таквим 
приликама имају na уму само onaj бедпи хонорар 
кога ће добити, a ne мнсле да се пред њим нзлази 
радпик и пацијепт. Овакви случајеви траже неминов- 
ну и брзу измену закона o осигурању радника. 

Можда je релативно пајвише од свих крајева 
паше прострапе државе јуначка Мрко11>ићева Кра- 
јипа за време прошлога рата дада добровољ&ца, a 
пјихово питаи>е ни после пупе децепије и no иије ре- 
шено пити крају приведено. Ja мислим, господо, да 
то питање није ни тако сложеко ни комплицнрзпо 
a да се до сада ne би могло решити na опште за- 
довољство опих којн су са пупо жара и љубави 
према родној груди жртвујући своје животе допри- 
нели свој обол na олтар отаџбиаи својој. Смело 
могу да утврдим дајсу ти људи до данас били na- 
сторчад свију Влада и свију режима, a с праном се 
надам да he дапашња Краљевска влада имати више 
воље, смисла и разумевања за озе хероје, који су 
бгз обзира пи сва ona запостављања, која су до 
дапас доживели, вазда спремпи да пролију и] no- 
следп>у кап крви за КралЈа и   огаџбину. 

Имајући пуно поверење у данашњу Крал.евску 
владу и верујући no љеном досадаљем раду да he 
cee проблеме који пр{д њом сгоје решиги на ол- 
ште задопољство Крал^а и отамбине, a у духу желЈЗ 
и погреба пгродних, ja ћу ради тога за овај буџег 
гласати у пачелу и у појединостнма. 

Потпретседник Др. Авдо Хасаибеговнћ: Го* 
сподо, са вашим прнстапком ja hy ову данашњу сед- 
ницу да зак.Ђучим. За идућу седпицу предлажем 
овај дневни ред: 

Продуже11>е претреса нзвештаја Фипапсијског 
одбора o предлогу буџета државпих расхода и при- 
хода са предлогом финансијског закона за 1933-34 
годину. 

Идућу седпицу заказујем за сутра у 8.30 часова. 
Данашњу седпицу заклЈучујем. 
Седница je закључена у 5 часова! 



PRILOZI 

INTERPELACIJA 

Dr. Milana Melikosa, narodnog poslanika, na Gospcdina 
Ministra saobraćaja  radi nezakonito   utrošenog Brodar- 
skog bolesničkog i penzionog fonda od 20 miliona di- 

nara po DireKciji rečne plo.idbe. 

Gospodine Ministre, 
Kada se posmatra rad Direkcije Rečne plovidbe i 

kada se saslušaju žalbe i nevolje brodarskog osoblja, 
dobijase očajna slika o radu i administraciji u toj Di- 
rekciji. Zašto se prave lažni bilans ? G. 1926 (po stati- 
stici) preuzela je Direkcija Rtčne plovidbe 46 remorkera, 
(sa 21.119 k. s.,) 21 putnički brod (sa 7.365 k. s.) i 
472 šlepa (sa 300.849 k. s.) i taj plovni park tada je 
bio procenjen sa 150.000.000 dinara. Ob toga pa do 
konca 1932 godine smanjio se taj plovni park sa 4 
remorkera, 4 putnička broda i 45 šlepova (sa preko 
100.000 tona nosivosti), ali vrednost je toga smanjenog 
plovnog parka povišena u bilansu na 220 miliona di- 
nara. Lade se 8 godina nalaze u prometu, otpisi se ne 
čine kako bi trebalo, nego se još povišuje vrednost za 
70 miliona, premda je za 53 jedinice plovni park sma- 
njen, premda se preko 1|3 ostiilog parka nalazi u posve 
neispravnom slanju. Kuda to vodi? Zar nema nikakova 
nadzora nad upravom te imovine? Osim toga čitali smo 
u novinama, da je nestalo iz kase 324,000.— dinara, a 
zar nitko za to nije kriv? Pre nekoliko dana nestale su 

pare (oko 2 miliona" dinara) u administraciji Agencija 
Rečne plovidbe u Beču, još ni tu se'nezna koje kriv? 
Pa šta se to radi u toj državmj  privrednoj   ustanovi? 

Od radnika i brodara saznrjemo žalbe, da je Di- 
rekcija Rečne jiovidbe nezakonito utrošila/'njihove kr- 
vavo stečene i čuvane bolesničke i penzione fondove u 
iznosu oko 20 miliona dinara? Prosto ne može čovjek 
da veruje, da se to sve može da događa, bez ikakova га- 
dzera od strane Ministarstva   saobraćaja. 

Slobodan sam Vas s toga, Gospodine Ministre, 
umoliti, da mi izvolite usmeno u Narodnoj skupštini 
odgovoriti: 

1) Je li Vam poznato kakovo je stanje admini- 
stracije u Rečnoj plovidbi, da je uz neispravan bilans, 
koji se podnosi, nezakonito utrošen i sirotinjski novac 
radenika, brodara od 20 miliona dinara iz njihovih bole- 
sničkih i penzionih fondova? 

2) Sto kanite preduzeti da se učini reda u ovoj 
državnoj privrednoj ustanovi, da se krivci pozovu na 
odgovornost i da se vrati 20 miliona dinara Bolesničkom 
i Penzionim fondovima brodara i radenika Rečne 
plovidbe. 

Izvolite, Gospodine Ministre, primite uverenje o 
mom osobitom poštovanju. 

13 marta 1933 god. 
Beograd 

Dr. Milan Metikos s. г. 
narodni poslanik 
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