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Господо народни посланици, како   претпрошле 
ноћи, тако и ноћас било je  нас десет до 15 посла- 
ника овде у скупштинској сали. Како седнице трају 
целе ноћи и до пет  сати изјутра,   поједини   посла- 
пнцн пду да спавају, и   кад се овде  прозову   нису 
присутни, a сутрадап   кад   почну   седнице,   опет им 
се да реч, док се у  објавн   каже, да  се   ономе ко 
не   би   био  овде  кад  се  прозове,   да  се  одазове 
да говори, Helie више   дати реч. Ja сам био   ноћас^ 
управо јутрос 86 на  броју и  кад   ме   je   Г.   Пред- 
седник Чшзвао да говорим, иисам имао при себи ни- 
каквих забелешки.   Умолио   сам Г.   Претседника да 
ne говорнм,   јер сам чак 86 no реду,   али   ми je Г. 
Претседпик рекао да морам говоритн јер иначе по- 
сле нећу имати право да говорим. Ja, господо, тра- 
жим да се н сви.ма онима,   који нису   били овде, a 
који   су no   списку  били  пре  мене  такође  не да 
право да могу говориги. Господо.   мп смо сви овде 
народни посланици и кад се допоси буџет, треба да 
смо сви овде и кад можемо ми сви да овде будемо 
целе ноћи u да дремамо, опда треба да су ту и сва 
остала   г.   r.  посланнци.   Зато   ja   протестујсм     са 
овога места и молим да се не да реч ни онима који 
су у списку билн пре мене. 

ПотпреШселник Карло  Ковлчевић:   Има реч 
r. секретар. 

Секретар Милаи Мравље: Пошто се при- 
метбе r. Мнлутиновића не односе на записник већ 
на ред говорника, то ja не могу да примим ову и.е- 
гову приметбу. 

Поширетседнпк Карло Ковачевпћ : Има реч 
г. Павлич. 

Алојз Павлпч: Господо народни посланицн, 
констатујем, да je у Скупштини присутно 28 посла- 
ника. Констатујем, да je јуче говорио народни по- 
сланик Анте Ковач и да je na један неквалифицирап 
начин напао мене, и то не само мене него и бискупе 
н тако се je читаво време овде, уместо да се 
решавају културна пнтања, уместо да се реша- 
вају социјална пнтања, како да се помогне се- 
љаку, раднику и маломе човеку, водила се културна 
борба. Kao патриота и као посланик који je овде 
дошао из чнстог ндеализма, ja жалим то и проте- 
сгујем протнву тога и налазим да свештешши ка- 
толички ц правослапни треба да заступе, да бране 
сноје владике и бискупе и да бране нашу свету 
веру да не допуштају да се вређају владике и би- 
скупи. 

Потпретседник Карло Ковачевић: Молим 
вас, r. послгниче, да говорнте o записнику, a ne o 
томе што сад говорите. 

Алојз Павлпч (наставља): и не само то, го- 
сподо, јуче je дошло и до жалосних догађаја. Не 
само да се нападало на мене, него ми се претило 
и смрћу. 

ПотпреШседник Карло Ковачевпћ: Ja nac 
опомињен да говорите o записнику. Молим вас да 
то учииите, јер hy вам иначе одузети  реч. 

Алојз Павлич: To je у вези са записником, 
јер треба да се види како се ради овде у Скуп- 
штини и како се овај Дом вређа. Зато молим сву 
господу посланике, да протестују против оваквога 
поступка којим се вређају католички и православни 
црквени великодостојници. 

Секретар Милан Мравље: Приметба г. Па- 
влича се не односи на записник. Ово што он изно- 
си то су љегове политпчке ствари и зато iheroBy 
прнметбу не могу да прнмим. 

Пошарешселник Карло Ковачевић: Прнма ли 
Скупштина прочитани записник (Прнма). 

Прелазимо na дневни ред, na претрес изве- 
штаја закона o предлогу прорачуна прихода и ра- 
схода за 1933/34 годину. Има реч г. Тадић. 

Др. ГлигоријеТадић: Господо нгродни посла- 
нпци, Краљевска влада јетребала изнетп декларацију 
у којој бн изложила пачела своје политике. Ona то ни- 
je урадила и према томе, могла би постојати сумња, да 
ли Влада уопште има своју одређену политику. Било 
би, господо, потребпо и корисно  да Влада изилази 
са једном декларацијом у којој би нацртала начела 
сво]е политике. Међутим и без те декларације, може 
се јасно устанивитн одређена политика Влздина. Она 
иде за тим да прогресивпо   остварује   народпу   со- 
лидарност и   југословенско   једипство.   Ta  народна 
солидарпост  има да се   прошири   и пробуди да no 
стапе што свеспија и што добровољпија. To je сми- 
сао пародне солндарности  и то je јасна и одређенз 
Владина политика. Остварење те народне   солидар- 
ности и народног јединства, господо народни пссла 
ници, има да буде циљ свију нас.   Cnare и индиви- 
дуалне и колективне треба да извиру изтога идеала. 
Осгварење   тога ндеала,  то je циљ  владипе   поли- 
тике, a и циљ наше полптике. To je један велики и 
достојап циљ. Али господо пародни послапици, без 
раввоправности    свих   националпих   елемената,   без 
пстинскога   братствз   националпих   елемепата,   није 
Morylie пн остварити свесну и добровољну националну 
солндарност. Морам да признам лојално да Краљ в- 
ска влада у  истинн   води  југословенску   политику, 
свепародну политику.   Њена политика није ни пле- 
менска, ни конфесионална, ни сталешка или класнз, 
ни регионарна. У последље  време   појавиле   су   се 
некакве племепске тежње, које  су хтеле да се и.з- 
разе и остваре и политички.   Али господо,   те пле- 
менске тежље, које су се у  последње   време поја- 
виле у Народној скупштипи, ннсу   реакције на вла- 
дину полнтику, која би у племенском погледу била 
погрешна. 

Te тежње више су израз личних амбиција н 
котерискпх рачуна, него што би биле израз истпи- 
ског политичког народног нрзадовољсгва. И ако мо- 
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рам одати чгст Владч, шго води у исгини југослс- 
венску лолнтику, пслитику народне солндарности, 
ипак нека ми je дозвољено, да ставии неке при- 
медбе поводом овога г.редлога буџега, m којих he 
резултврати, да ниа омашака и погрешака у тој no- 
литици, којима се вређа начело једнакопрзвности, 
дакле идеја народне солидарности. 

У првом реду, господо народни посланици, кад 
погледамо ipcre прихода, из којих се алиментнра 
наш буџет, опажгмо чудну чињеницу, која јеутоме, 
да Belin део државних прихода потиче од посредних 
пореза. Свима нам je познато, да су посредни по- 
ргзи најнепраиедиији порезн. To су опи пор?ги,к--1ји не- 
једнако оптерећују друштвене класе и сиромашније 
класе оптерећују већма и јаче него имућније класе. 
To je очевидна и јасна повреда начела једнакости, 
без ксје једнакосги није могу^а ни народна солк- 
дариост. Господо, у Народној скулштнни од нгрод- 
них послапика био je често пстнцан зхгев, да Ваада 
изађе једчнпуг са предлогом закона o доходарини и 
са предлогом зжонаопорези на имовиву. Таква два 
закона погодила би имућније слојеве нгрода и не бн 
претежни део пореских терета био сваљен na нај- 
ниже народне слојеве; на сељашгво, рзднике и з:- 
натлије. Краљевска влад^, до дана данашњег, није 
изашла са предлогом таквогЈ законз, који би, у 
анатној мери, оств?рио начело једнакоправности, јед- 
накости у жртви. Ja поиављам, господо, да није мс- 
ryiie остваритн мисао народне солидарности, ако није 
прзведено иачело једнакостн — једнакости у жртви 
свих националних група н етемената. 

Дакле, nocpeiHH порезн, с једне стране, и не- 
Maibe закона o доходарнни и закоиа o порези на и- 
мовину, чине болну сраву нашсх фншнсија, сведоче 
o једној немилој неједнакости и неправди, која угро- 
жава интнмну духовну и моралну заједнииу н једик- 
ство целокупног нашег народа. 

Потреба закона o доходарини и .чакона o по- 
рези на имовину, жива je, господо, и због тога, што 
и овај буџег, поред свих поштених напора Кр?љее- 
ске владе и Г. Министра финанспја, ипак, no свој 
вероватности, ннје уравнотежен. И сигурно да nelie 
дуго времена проћи, na he a КралЈевска влада и 
г. Миниспр финансија опет обратитп Народној скул- 
штшш за нове приходе, за нове порезе. Кад би по- 
стојао један закон o доходарини и Закон o порезу 
na имовину, у томе бн имали једно савршено сред- 
ство, да шраф порески павинемо и тако да се no- 
требни приходи држави створе. Јер, паравно, таква 
два закона оптерећавала би имућније народпе слс- 
јеве. Овако, ако дође до поповпе потребе, да се 
приходи иотирају Краљевсксј влади, опег he биги 
најсиромашнији пародни слојпзи, опет he бити се- 
љаци они, који имају да подносе те трошкове. Па 
то Beli, господо, имамо и у овом предлогу буџета. 
Финавсијским законом уз  овај предлог буџета no- 

вишава се земљарина за 1|5 лањскогодншњег износа, 
за 200

(,. Господо, то je једна крвава неправда. Кад 
се уважи, да сељачки пгрод махом оспромашује, да 
делимично живи у приликама, које су недостојне чс- 
нека, да дшас сељак мора дати 4 јајета да купи је- 
дпу кугију шибиц?, да мора дати 10 jaja да купи 
килограм соли, — опда je, тсподо, тешка пеправда 
и отсуство сваког ccehaiba правичности, да се, ето, 
сељачком сгалежу повишују порески тергш у форми 
повише11,а земљарнне. To je једна мера, господо, 
којз Bpelji ocehaibe правичносги, то je једна мера, 
која вређа идеју једнакости, то je једна мера, која 
дезорганнзује народну солндарност; Господо, то je 
једна мера — опростите ми за тежину израза — која 
je у данашњнм прилнкгма, код оваквог craita се- 
л.ачког сгалежа, неморалпз. 

Господо народни посланици, наш сељачки на- 
род живи у тешким приликама. Ми сви, који жи- 
вимо у n.eroBoj среаини и који видимо ону бескрајну 
беду и невсл.у, са којима се on бори, који виднмо 
како он управо у недосгојним приликама живи, 
дужни смо да ту невољу, да ту бсду овде прика- 
жемо, да меродавпе и одлучују11е кругове свести 
приведемо, да покажемо na једно пелико зло, које 
таре и тишти наше најшире слојепе. Дужпи CMO.IO- 

сподо, уједпо и да потражимо заједно са Крал.ев- 
ском владом, како za се олакша у овим тешки* 
приликама стаље сел.ачкогнарода. Крал>евска влад", 
no моуе скрсмном кишл.еп.у, пије уложила свих na- 
nopa, које je могла уложити и које je била дужнз 
уложити, да се олакша тешка судбииа сел.^чког нс- 
родз. Крал.евска влада пије уложила својих напора 
да отвори потребна тржишта сељачком народу, да 
му OKoryhH да унончи ово својих кукаквних произ- 
вода, да узмогне платитн порез и памири најкруп- 
пије потребе своје породице. 

Господо, у низу тих размишл.ања иемогуада 
пашу мисао ne скревем na чињепицу маштитних це- 
рина, којима се штпги нгша аомв\\а иидустрија и 
чињеницу фаворизовбп.а картелисане индусгрије у 
пашој землзи. 

Диспаратност  цена  ппдустријских  артикала И 
цена пољско привредпих огромна je, господо, непра- 
ведпа je и  неморална  je  управо н neh   je   крајње 
време да Краљевска влада присгупи  снижаваи.у за- 
штитпзх царина за индустрпју и даузке подсвоју стро 
ry коитролу индустријске картеле, јер овом полити- 
ком господо.фаворпзују се ппдустрнјскн капитали који 
немилосрдно исисава животпе сокове  сељачког  на- 
рода.   Спизивши царине  и  омогућипши   иностраној 
индустрији улазак у нашу земљу, Краљевска  влада 
he у замену nahn повољно тржиште за наше  npcii- 
зводе н тако спасти наш  народ  од једпог nporpe- 
спвног пауперизма који  прети  iberoBOM   nponaujliy. 
Наша пољска привреда дала je досад довољан три- 
бут индустријском  капитализму, и ja,   господо,  не 
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могу да потпуно схватнм разлог ове упорности Кра- 
љевске владе у одбрани индустријског капитализмз. 
Гос шдо, не може се нндустрија створитн преко ноћи, 
ne може се индустрија стиорити уједанпут и на ве- 
шгачки начин. За cisapeibe индустрије   потребни су 
многи фактори.   Потребан je   физички   фактор тла, 
потребан je демографски факгор a и културии фак- 
тор. Културна и економска   еиолуција   je   потребна 
да се узмогне сгворити једна  јака   оргапска нацио- 
и^лна индустрнја. Исто тако ннтереси земаЂске од- 
бране, госаодо, не могу бити заштићени   сгварашем 
вештачке индустрије. Индустријски капитализам који 
исисава животне сокове народа, ocHpoMamiiiie народ, 
дезорганизоваће ra морално и такав народ  био   би 
слаба одбрана   земље,   којој   не би   нншта помогла 
вешгачки створена индустрија. Солидаран нзрод, еко- 
номски   јак ^народ,   flalie лако^ земљи материјалних 
средстава, за која he^ce лако и у другим   земљама 
моћи набавита оно што индустрија ствара.   Господо, 
држим да je захтев   праведности,   захтев   опстанка, 
жнвотног опстанка народа, да Краљевска   влада ре- 
видира своје гледиште у овој  тачки и да приступи 
примерном   снижеи.у за-ититних  царина   за  дома11у 
нндустрију и да узме под строгу коитролу  картеле 
индустријске. 

Господо. у озој Скупштини je већ o томе било 
говора, да Краљевска влада предлогом овога буџета 
није решила проблем народног pacrepeheiba.  Ja сам 
пажљиво слушао експозе г. Министра   финансија   o 
овој тгчки и доживео сам једио разочарење. У лаш- 
скогодиилием своме експозеу  г. Мииистар  дао наи 
je бар нзде, да he Краљевска влада приступити по- 
Једностављењу јавне управе, нарочито  фнпансијске, 
и да he провести такозвапу рЈвизнју пензнонера. Оае 
године из тога експозеа г. Мнннстра .финансија из- 
лазн, да се не мисли   присгупнти   реорганизацији  и 
поједностављењу државне управе, јер да би демон- 
тирањем те   машине   могло    што   да  се   поквари, 
a што се  тиче   пензионера,   г. Министар   истакао je 
овде једну куриозну теорију, да je немогу11е присгу- 
пиги снижењу плата пензизнера,   јер да се ту радн 
o стаченим правнмз. Господо, ове две тачке делују 
узнеинрујући и забрињујући. У исгнни je чудна тео- 
рија г. Министра   финапсија у погледу   пеизионера. 
Није главно у питању пензионера снижавање плата, 
него je у првом реду главно  да се  установи, коме 
прнлада прзво на пензију, н да сви елементи којима 
то право не припада буду лишепи тога права. To je 
прво и ociioBHo nnraibe, a с друге  стране,  господо, 
нстина je да пензионерима припада право на пеизију, 
али им, господо, не припада, као сгечено право, право 
на одређгн изно: пензије.  To je јасио само од себе 
за сваког правника, na говориги o томе да би  пен- 
зионерн нмали права у јуристичком смислу на један 
одређен износ пензије, господо, то je противно свз- 
ком правном смислу. 

Госшдо, наша je управа компликована. Ми 
имамо огромну бирократију, имамо дупли колосек. 
C једне стране чиновчиштво у централним надле- 
штвима, с друге стране у банским управама. Много 
их je који нншта не раде, много их je који мало 
раде, a Maio нх je који пуау своју радну снагу дају. 
Све то лежи na леђима народз, који мора да издр- 
жава такву војску чиновништва, која нарочито, ro- 
сподо, притискује најнижи слој народни, притискује 
сељачки варод. Тражи праведност, тражи једнакост, 
тражн иитерес опсганка народног и могућност pa- 
звитка вародног, да се приступи решењу тога про- 
блема. Ja држим, господо, да je боље да Влада од- 
мах решењу тога проблема приступи, него да дође 
до нечилих социјалних пертурбација услед којих ће 
Краљевска влада и Нзродна скупштина бити присч- 
љене да приступе решавању тога проблема. 

Дозволнте, господо, да се укратко осврнем и 
на питање политичких слобода, које су у нашој 
земљм још и сада ограничене. Слобода, госаодо, je 
један неопходан елеменат прогреса. Без слободе није 
Moryli никакав напредак. Друштао je инертно и сга- 
тичко. Индивидуалне поједнне снаге претстављају 
кинетичку силу којом се креће живот и друштво, 
силу која сгвара прогрес. Са тога гледишта слобода 
je неопходна потреба за сваку здраву еволуцију и за 
свакн прогрес, и с тога гледишта нема сумње да 
морамо стати m гледиште да се има огарантнзовати 
нашем јавном животу потребна слобода, дакле сло- 
бода штампе, збора и договора. Жеља je наша и 
очекујемо да Краљевска влада прнступи томе посау 
убрзаним темпом, јер услед ограничења слободе, ro- 
сподо, мора да учмане, мора да закржљави јавни 
живот, закржљави и одушевљење за општи интерес, 
закржљави уопште напредак. 

Иако слобода може, господо, понекад да до- 
носи и извесие горке плодове, илак je она једао 
велико добро које нам je и наш славни песпик Гун- 
дулић онако брнлијантно опевао. Зато, господо, 
држим да не може бити нормалнзације нашег дру* 
штвеног и јазног живота уопште без потпуне поли- 
тнчке слободе. Очекујемо стога од Краљеаске вла- 
де да he и у томе погледу са убрзаним темпом 
радити. 

Пре него што, господо, завршим, слободан сам 
још na један ноиенат да скренем вашу важњу. Нз- 
ше јавно мишљење 'и наш јацни живот немају no* 
требне духовне самосталпостн. Ми смо се удаљили 
од нашег пародпога мишљења и ocehaita. [Наше 
народно мишљење и ocehaibe изложеио je naj- 
лепше у пашим пародпнм песмама, у нашо) народ- 
ној филозофији, и то наше народно мишљеше и о- 
cehaibe, господо, прндржава се духовиог начела као 
јединог руководног начела укупног и личног и ко- 
лективног жнвота. Наша народна интелнгенција, у 
великом свом делу,  поклоннк je материјалистичког 
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начела, матсријалистичког прицципа, a не духовног 
принципа. Материјалистичко иачело, господо, јесте 
начело међусобне борбе, иачело дезсрганизације и 
хаоса; a духовио иачело јест начело међусобне по- 
моћи, оргаиизације, хармоннје и реда. Ja држим, го- 
сподо, да je у том погледу потребно да се наше 
јавно мишљење и политика Краљевске владе сагла- 
се и да се оријеитишу у правцу овога духсвног на- 
чела, начела које носи у своке срцу и наш народ. 
Ja вам скрећем пажњу на идеју „царства небеснога" 
којега je носилац наш народ у дивни« косовским 
песмамз. Скрећем вам пажшу ва игеју »човека пра- 
ведника једног божјсг службеника", чиме се такође 
доказује духогно начело које наш нгрод сматра као 
руководно начело свога иидн^ндуалгог и колектив- 
ног живота. Ja гонављам, то духоЕно Начег.о je 
принцип међусобне noMoiiH, прикцип организације, 
хармоније и реда. Супротно 'томе уатернјалистичко 
начело je извор дезорганизаиије, међусобне борбе 
и анархије. Било би желети да 'се не с^мо нзш 
јавни живот иего да се целокупна наша просветна 
политика преоријентише у духу постулата овог ду- 
ховног начела, у духу остварења етичких идеала у 
нашем индивндуалном и колектнвном животу. Moje 
je дубоко уверење, ла ова данашља прирредиа кри- 
зз и криза целокупнсг друштпеног и јавног живота, 
да  није  ништа   друго него егичка, морална крнза. 

Наша народна ннтелигенинја материјалнстнчка 
добра диже нада све; служење жнвотињским стра- 
стима н ннстинктима сматра као идеал свога живо- 
та. Разуме се само no себи да, саужећн томе на- 
челу несугласица и дезорганизаиије, да мора доћи 
до општег расула, којег знаке дзнас видимо у пашем 
народном друштву. 

И питање наше државне копсолидације ja сма- 
тр?м да je етнчки, моралнн проблем. Кад ми буде- 
мо имали чиновништво које ће олано н предано 
служити целипи иародној, кад будемо имали иите- 
лигенцнју, која he се одрицатн од нискога н слу- 
житн узвишеном идеалу братског једпнства и цели- 
не народне, другим речима кад будемо имали људе 
који he истиискн служнти идеалнма једнакости и 
солидарности, будите уверени да he онда сасинм 
лрукчије ствари стајати и да неће бнти овнх рекрн- 
минаиија на државну управу, рекриминација једнога 
племена на друго, ла neiie бити племенских и со- 
цијалних потреса. CTaapaibe тога вишег етичког ни- 
воа у редовима народие ипгелигенције, која еоди 
ову државу, то je једино што je способпо да ко.".- 
солидује нашу државу, друштЕепи и целокупан на- 
рзднн живот. AKO се укорени ово внсоко етичко 
начело у наш јавнн живот, пеНсмз имати овакве 
страшне појаве: с једпе стране ужасну сиротнњу 
најннжих слојева народннх, сироти1Бу, која je нело- 
стојна л>уднЈ a с друге стране луксуз и раснппи- 
цјтво,   које   je  недостојно духовног бића човекова. 

Потребно je, даклр," [господо, у томе правцу 
учннити преориентацију и једанпут за свггда прг- 
знати истину да ми, Народно прегставнЈ-штво и Кра- 
љевска влала, не можемо дати олакш;це иароду, не 
можемо спасти народ него самоодрицањем и сгмо- 
lIoжpтвoвalbeм и нас народних госланика и Владе и 
целокупне наше интелигенције. Свако тргжење дру- 
rora излазз [није нишга друго него лутање го ду- 
бском мраку. Високи морал појединаца и групе, то 
je једино што мсже донети ред, хармонију, напре- 
дак н величину'нашој држави и народу. 

Краљенгка влада, гссгодо, констатовао сам neh 
у почетку, води ту политику, свенар дну полнт.жу, 
југословснску политику, полшику остнарења југо- 
словеиске народне солидарпости, a надам се да he 
она и појединачне повреде идеје једпакости и соли- 
дзрносги успети TOKOM времена да уклони, и ради 
тога изјавлЈујем да ћу у пачелу гласати за овај буџ т, 
придржаваЈЈћи себн прзво да у појединостима гла- 
сгм   no   свом   нахођењу  (Одобрава11>е и пљескање). 

Потпрапседпик Карло Ковачеви^: Има реч 
r. Тодор Toimti. 

Тодор Тонић: Господо ] посланици, овзј ре- 
жим, ова Влада и ова Народна скупштина имају i p i 
прсте опозиције. Имзју'скупштинску опсзицију две 
врсте, имају опозицију BSH ове куће у землл! н 
взн земље. Од како je парламептарног живота, не 
само у нашој предратној Србији, негоувећини п р- 
ламентарних земаља у^Европи, увек је_скупштинска 
опоззција на пктаљу буџета ломила копље и са 
Владом и са скупшгинском већином, јер буџег je 
огледало нгродне привреде, слика целокупке вла- 
дине, na ако хоћете, и државпе политике у свима 
правцима, како на економском, тако исто и иа фишн- 
сијском и прнвредном пољу. Разумлзиво je, што 
ску. штниска опозиција на том питању лсми копђс 
са скупштииском веИином, na и са Владом, да до- 
каже оном суверену доле у земљи, који je извор 
и утока влгсти, да je њено гледнште боље, те да 
би једнога дана она засела »a ова висока места, где 
висока Влада седи. 

Господо, друга je врста опозиције, која je у 
землн, али ван овога Дома и трећа опознција, која 
je ван ове земл.е, a која се ne служи једино до- 
пуштгним методама, да узме учешћа у парламентар- 
ном животу, да се бори и ломи копл.а на начин, 
како je то освештано начело у свииа уставним и 
парламентарвим земљама. Ja не разумем донекле, вн 
саму скупштинску опозицнју, зашто je тгко агресивна 
и борбепз, зашто напада режнм, зашто напада Влату 
и ову Счупштину, oдpичyhи joj, да je спссобна за 
позитиван и конструктивгн рал. Да ли, гссподо по- 
сланиин, да11аш11>а Влзда сгсји на упитарисгичком 
принципу или не? Сви ми знамо, који помажемо овај 
ре«им, да Влада стоји чврсто на принципу ју10сло- 
венског уцнтаризма и да она заступа ту идеологију. 
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и ja не разумем скупшт^нску опозицију, нарочито 
онај првн део скупштинске опозиције, који ззмрра 
овом режиму н Влади, na и нзма, и одрнче нам да 
заступамо унитаристнчку идеЈЛОГију, ja не зиам шта 
та опозицији xoJie? 

Господо, други део опозицнје која je изабрана 
такође на шестЈЈануарској платформи југословенског 
унитаризмз, иде данас у лезо. Taj се став не може 
рззумети, бар га ne могу разумети широки народни 
слојеви, сем ако не сгану на глелнште на коме стоје 
скупштинска већинз, a дочекле и сама Влзда.даони 
то чине само зато, што су пресгали да буду мини- 
сгри, UiTO су нзгубнли власт и угицај. 

Господо, сада hy да пр ђем на опозицнју, која 
je Еан земл.е. Ви знаге те красниче, који су изае- 
верили најсвегије прннципе и ставили се једним де- 
лом у службу туђих држава. Ja hy да поменем нај- 
типичнијег и најпознатијег представника те опо^и- 
ције, који делује прстнву Владе и постојећег стањз 
na и против саме земље, a то je г. Св?тозар При- 
бићевив. Мор;м да признам, да je г. Прибпћеви!! у 
својој полнтпци имао светлих момената. Његова je 
звезда некад сијала, апи je данас помрачена, на ље- 
говој се звезди могу лепо да виде пеге и мрље. Али 
кад je on устао да војује протин оних принципа, 
Koin су били светин-а и .вјерују* у 11>еговом поли- 
тнчком paiy у прошлосги, онда мора сваки да се 
затита, да ли после таковог и.егозог стара и.егов 
давашњи поступак одаје нормална човека? Према 
оном што ja знам, што чујем и што сам видео, он 
не прппада политици, он ne припада политичком и 
јавном животу, a шјмање националлом раду јер je 
он пацијент неуролога. 

И ja, гссподо, не могу да разумем оне полн- 
тичке људе и оне пагрпоте na чак ни љ?гове, ro- 
сподо, прнпаднике у проиЈлости ако o биљно рачу- 
пају с ifaiiM. 

Морам да поменем, господо, n опозицчју у 
земљи, која je ван овога Парламепта. Морам, јерје 
то на дпевном реду. Морам да поменем госаод^на 
Антона Корошца. Ja сам пратио његов рад у прош- 
лости. Б-о je више пута Претседник влзде. (Ристо 
Ђоки/г. Није umne.) Бпле су р^конструкције више 
tijrTa. Господо, vory да кгжем да je господин Др. 
Корошец верна коппја one старе клериклане школе: 
Док има власт, док има снлу, док нма nape он je 
државни, on je национзлпн, он je за унитаристичку 
идеју југословенске демократпје, a кад му, господо, 
одузмете и власт и уткцчј и nape, он je у опози- 
цији. On je против режима, on je протпв Народног 
предстапвиштва, on јр, господо, протпн свих и сва- 
когз, na ча •, господо, иде тако далеко да предузима 
кораке и протпв самог државпог n пародног једип- 
ства и протнв саме земље. (Узвици: Тако je! Пљесак). 

Ми зпамо те политич :е л.уде, ми звамо те трн- 
козе врло добро, Mu данас не знамо како je изгле- 

дао Кучук Ааија, Мула Јусуф, Аганлија и Фочић 
Мемед Ara, али тетрикове врло добро позчајемо, јер 
су то сгаре методг. Ш, господо, то су старе ме- 
тоде и стари трикози кад он неће да одгозара на 
пптзња истражког суди'е (Ристо Ђокпк: Ma, ко 
каже да nehe да одговара?) 

Исго тако јеаан важан опозиционар, господо, 
који je взн овога Дома a у земљи, господип Влатко 
Мачек, најблаже да се изразим, господо, он npeue- 
ibyje своју снагу кад мигли да може да стаче напо- 
редо или да заменн пок. Стипнцу Радића. 

Па ми знамо, ми полит^чки људи, ко je био 
Стнпица РадиН. Ми пратимо политички јавни живот. 
Његова су дела и рзд били јавни. Ja нећу да ro- 
ворим неистпну ни o коме na ни o њему. To je био 
једап трибун, то je био један зналац народне дема- 
гогије и могао je, господо, да брчка no тој народ- 
ној демагогпји кго вешт тивач, као вешт гњурац 
no води и морској пучини. 

Али, господо, кад г. Влатко Мачек, обични се- 
кретарпјус г. Стипице Радићз,   хоће себе да преце- 
и.ује,   na  да   се шепури,  na дз игра улогу великог 
државника,   дипломате, политичарз, a недаје пишта 
од себе, онда један таказ сгав, господо народпи пс- 
сланици,   господина Влатка   Мачека не Сгмо што je 
за осуду, него, господо заслужује најсгрожпје санк- 
ције законске    (Узвици: Врло добро!)   Јер треба да 
зна господин Мачек и пзша целз земљз, да онај који 
удари у симболе нашег државзог и народног једчн- 
ства, који се толико   заборави, да хоће да руши то 
пародно и државно   једивсгво,   тај,   господо,  треба 
да има куражи и требз да буде мушко na да изврши 
оно   mro   говори,   да   подвргне себе,   и да i здржи 
строгу примепу законскнх мера, коју je законодапац 
г.редвидео, јер смо пред законом једпаки.   Ту нема, 
господо,   изузетка   и  кад се неко решн да xohe дз 
руши државу, државно и пародно јединство, да во- 
ди   једиу   политику   којој   пљеска ипосгранстео,  a 
a гадч   се и пл>ује   цела   земља,   онда, господо,  он 
треба да буде   свестан   да   држава, н>ен ауторнтет, 
нзшз   наиија   и целокупна  унитаристичка   полпгнка 
захтева да тај буде озде где му je место. (Одобра- 
вање и плзесак). 

Др. Влатко Мачек пр;цељује себе, господо 
пародни посланпци, кад може себе да стави на ме- 
сто покојног Стипице Радићз, јер јз, господо, веру- 
јем у здрзви инстикт у психозу сељачког парзда 
како хрватског т;ко исго и српсксг као и слове- 
начког, и да никада сељак ndie да води једну поли- 
тику јалову н против себе и да he ra господо, првп 
избори, прва прилика најбоље демантовати и да he 
и он остазн, господо, геперал без војске. 

Скулштинска опозиција налада буџет, напада 
Владу, одриче нама способност за копструктиван рад. 
Најбољн je деманти na све то, господо, ово, да 
човек, непристрас^н посматрач,   неутралан једчн чо 
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век пропутује земље, ако ne целу Европу, оно, 
господо, земље које су около нзс. Како je era te у 
Бугарској, где се политичка питањз решапају парг- 
белумом, где je разрнвено н ровито ciaFbe, где влада 
један хаос. Погледајте и вилнте, господо, како je 
стање у суседној мзђчрској републицн, где гсподч 
магнати и џентрије управлЈају оним нфздом и који 
гледају да се међународним уговорима добро оси- 
гурзју и да се, гогподо, преко једнога зајмз, који 
he плагити   после мађарски народ, добро с-ггуирају. 

Кад се једпога дана буде пробудила свест и 
код тога нарзда, онда ja верујеи да he бити мно" 
гии мтнатима све црно и то оним, који не преза;у 
ни од кзквих гесгова кзд требз уцениги извесне др- 
жзве јзке финаисијски само да би дошли до про- 
фита и ззјма, a кзд то буце, кад се пробуди свест 
и код тога нзрота, BHaeiieMO да iie им се купитн 
кости у  марамл. 

Какво je стач>е у Аусгрн;и, ви и сам-i видите. 
Па какво je сгање у нашој суседној Краљевини И- 

тзлији? Тамо je све на кулисамз, тамо су све спике, 
тзмо je све колорисано, све je тамо фнлмски, али 
кад би неко од нас могзо дч оде и да завпри у 
пародне масе, да продре у душу и срце нарола тамо, 
видели би какво je у истини craibe там). (Узвици: 
Тако je! Б/рни пљесак!) 

Опозиција каже да немамо nape. Па, господо, 
ко има дзнес nap', која држача има дзнзс парз да 
подмири потребе садаилинце. Ми пемамо пара до- 
душе, али имак код н с имз хлеба и мрса, меса и 
свега, na ћемо у оваквој тешкој години, у оваквој 
једној кризи планетарној иматпснаген MoiiH и курзжи 
да изиђемо и да сачекамо боље лане. 

Господо нгродпи посланици! Замера се владч и 
ресорном Минисгру финанснја да им буџет није ре- 
алан, да су велнка oniepelien.T народа, да je сељак 
поклецнуо, да je п.егова плагежна моћ тако ј?ко 
ослабила, да je сељак тако pehu руиниран. Питам 
вас — a одгопор од nac ne очеку;ем, јер hy вам га 
дати сам — да ли je теже критиковзти и замерзти 
или радити у овако тешким прилиЈ ама, где je, како 
лепо рече г. Министар, при овзко теоЈКиМ прилн- 
кзма и прн оваквој једној кризи, врло тешко бити 
пророк, a камо ли предвиде^ да he се све ocrna- 
рити ono што je предвиђено na папиру. 

Скупштипска опозицијз може да напада и да 
крнтикује, али и ona ne сме да тражи ono, што je 
у садашп>им прилнкама пемогуће и да тражн ono 
што je у садашп^м моменту тешко дати, кад у ие- 
лој Европи ври и око nac ene гоои. Пз, господо, 
Влала и ona Нзродпа скупштина не могу садз, да 
пгаве скокове HD три копља унапред и да учипе 
ono, што je пемогуИе. Ми морзмб uhu голако, са 
једним копљем упапред, јер се ne може cne свр- 
шити у једпој години, пего се морз радити пссте- 
neno и у другој годнпи. Главио je да   ндемо   nop- 

мализзвању наших приликз, јер нн у политици, пи 
у финапсиј1мз, нити у и једној грзпи дркзвпогз 
н<ивотз, ни у привреди пи у екопомијп, н^ требт 
празити скокове, јер je осветгана истипз, јер je 
аксиом да требз раднти постепено. (Бурно одобра- 
вањ°, плЈесак). 

Господо, од друге врсте опозиције, зшера се 
Влзди дч спољну политику ne вози онако како 
требз, a пајвећи демапти свега тога, била je баш 
она бурпа седпица пре пеколико дана, кадз je чи- 
тав југогловепски парод кроз оба своја Претстав- 
ништва пр-^гозорпо опако једмодушпо v име 14 ми- 
лнона л^уди, дз одобрава рад Втаде na беЈбедпости 
земЛ)е у спољној политици, и да тиме поздравл^ 
политмку Влздину у ствара11.у пзкта o оргапизацији 
Мале Аптапте. Тада je Народча скупштипа грмелп, 
јер je загрлио брат брзта, Југос10вен Румупа и 
брата Чехословака и показано je тада целој Евро- 
пи и нашим противпниима, да je створенз jema сила 
у Европи за одржа1ве мира, зз одржап.е мировних 
уговора; сгворепз je једпа сил^, којз je no просто- 
ру и територијн mjiehs у Европи, a no 6poly ду 
ша и становпиштаа доуга no реду. (Бурт одобра- 
вање и узвици: Тако je). 

Господо, Mii морамо битч свесни пашег поло- 
жаја. Може се кригикозати много што шп. Може 
се зииерати овој Нзроцној скупштипи, може се за- 
мератл Крзл.евској влади много што шга, али се 
не може одрећи да су последњи напори овога Прет- 
ставништва и Владе били упрзвљени и зз добро земл.е 
у за добро нацнје и за добро паше држчве. Кчд се 
узме уви д дз су Влада и Народпз скупштинз допели је- 
дзн читав циклус ззкона, који су узелч у заштиту naj- 
већи и пајмногобројнијч део нашег'напода, namera 
сел.ака, воде1ш рачуна o п.еговом тешком стању, 
јер сел.ак држи земљу и гриове, јер 'je он, онај 
HI чијим темељчмз лежи пзцијз и држзва,^ na ако 
хоћете и пзродно једннство, онда се мора 'pehn да 
се иде ка сигурнбј попрзвци данашп.ег економског 
стања и норм5лчзовзп.у паших'припредпих>рили1<а. 
И мој крај, који јз имзм чзстпретставл.зти, овде у 
Народпој скупштипн, у тешкпи je"ei<onOMCKiivi при- 
лпкама. 

Код мене, господо. млада текстплна индустри- 
ја не раци или ако радч, рзди ci 'највећимТнаио- 
римз. И код меие je господоГраднпптзо^ без гпо- 
сла. Код меп? имз стотичу обуПарских рздпика 
који су без посла. И ja, господо, трзжим н апелу- 
јем na Влзду да у овнм тешкчм"'дапима води ра- 
чупа o тој нашзј младо] домаНој индустрији. Апе- 
лујсм, господо, исто^тако на Владу да ona, пома- 
жу11И пашу лпаду текстнлиу андустрију, чини тро- 
струку корнст и држави, и паиији, и спчм пашим 
беспослепим радпишиа. У уоме крају, господо, не- 
кад су цвегали занати, Али дапас, Ј.господо, стица- 
јем прилика, стицајем премена, те слабе   економске 
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јединке, ти мали лудн   су у очајпо   тсшком   полс- 
жзју. 06yliapH су у   течжом   положају   инстзлирс- 
шем Батине фабрике у Вуковару и   отварањсм фи- 
лнјала у нашој земл^п. Кад то кажем, спда   тоспо- 
до, морам да замерим претставницима Занатске   ко- 
море што су билн тако слаби у своме  ставу,   што 
су тако били шертии, те иису блсговремено преду- 
зели когаке и vepe да до тогз, господо,  не  дође. 
{Др. Фердо Шегс: Јесу, али ннсу успели!) Код мене 
je, господо, цвегала ужарска радиност. Око 800 до- 
мова прехрањивзло се слабом зарадом од  тога   за- 
нага. И када вам, господо,   нзнесем   цифре, колико 
су ужзрске прерађгвине из  предратне,   РистоЕачке 
Србнје.извожено je из земл>е онда скоро један милијон 
динара     г.редратиих,     видите     дашс     целокупни 
извоз, дангс после Уједнњеи^а, када je   много Eelia 
територија н када су кного   већи   базени   у   нашој 
држави, дакле видите да се извози само за 1,000.000 
динара данаиивих, онла уожете замислити у  какаој 
смо декаденцнји, KO-MIKO ти заиати   губе   н   колико 
губе запатлнје који су го'Ови да се одазову у иајтежим 
прплнкама na позки да бране   земљу   и   дзју   Богу 
божије, a цару   царено. Када je Eeii реч o томе, ja 
ћу да вам саопштим нзвесне податке какав je   био 
у прошло:™ н; ш нзи.з и увоз na да вндите да за 
све не мора да одговарз и да   није одговорна  да- 
пашња Народнд скупштнна и Влада, него да су ра- 
ннје Народне скупштине и   раније   Владе   грешнле 
и довеле   земл.у до овога   сташа.   Ако   узмете  да 
видите колнки je био уеоз и   пзвоз   Чехословачке, 
Енглеске и Немачке, онда  tere   иматн   ове  резул- 
тате: 

Чехословачка je од 1921 годнне до 1932 гс- 
дние упезла у нашу земљу разне роие у предпости 
14.96:1,000.000 двнара a извезла je из наше земл.е 
7.173,000.000 дипара. Према томе нзвезла je мгп.е 
за 7.796,000.000 динарз. Енглеска je за ono нреме 
узезла разне робе 3i 6.915,000.000 динара, a извезла 
ji за 1.101,000 000 динара. Према томе извезла je 
Maibe за 5.814,000.000 ди ара Немачка je увез7а за 
9,632,000.000 дипара, a нзвезла за 6.600,000.000 дн- 
нара. Према тоие и?пезла je мање за 3,032,000.000 
динара. Ипи ако изрзчунауо колпко je укупно из- 
иссно наш извоз за 12 година, еиднћемо да je он 
износио 31516,000.000 динара, a изаоз из цашезгмље 
14.874,000.000 дпнара. Пре.ма томе ми с.мо мање из- 
везли за 16.642 000.000 дннара. 

ETO, господо, где су наше nape, ето господо, 
где су наше милијарде, ето господо, где су наши 
килиоап. Mu сио дакле, за 12 година нзгубилп 
16 642,000.000 дннара, од које суме без мало једна 
половнна, т. ј. 7.796,000.000 динара напрапила нам 
je дефицит Чехословачка, што долази на увоз крпа 
резне мануфактурке робе које ми у земљи израђу- 
јемо, које израђује наша млада, тексилна индустрија 
у моме крају. (Аплауз и одобраваље). 

Пстребно je, господо, имати нормалие тргс- 
винске везе како са Бугарском, тако, гссподо, н са 
Русијом, као што je било раннје, јер je Бугарска 
била за нашу кудељу и ужарнју најбољи купац, a 
из Русије, господо, ми смо куповали петролеум n 
игфту no Bcova јевтиној цени. Додуше, rocnoio, 
ми и сада купујемо руску нафту н петролеум, no 
преко Стандард Оила и других иностраних друш- 
тава, чија су нам посредништва и сувише скупа. 

Наша текстилна индустрија, a нарочито нгша 
кудељна нндустрија, иалазе се у јаком опадању, 

' јер државне установе, међу којима се у преом реду 
н^лази Управа државних монопола, купују џакозе 
од индиске јуте, a не од наше, југссловенске ку- 
деље, да би се корисгко народ н onaj крај где 
успева наша кудеља. 

Управа државних монопола за ову сврху csake 
годнне издаје ох 15 до 20,000.000 дпнара, a наш 
сељак не може ла прода своју кудељу, те да плати 
држави пор(зу, да одговорн сво;'им  потребама. 

Haire кудељне фабрике због немања поруџбина 
отпуштају радкнке и они остају без посла, док 
државне набавке се испоручују нз ииостравог предк- 
ва н тиме се, господо, запосљавају инострани раа- 
ници. (Одобрава&е^ 

Најзад, госпозо, слаба je свест код ве- 
лике масе, иарочнто интелектуалних кругова, 
имају једну велику нндигнацију према свему што 
je паше, и што ми производимо, a купују и препла- 
hyjy страну робу, a то je, господо, на штету наше 
земље, наше нацнје и целокупног нашег народа. 

Имајући у виду, господо, све ово, сматрајући 
ћу одговорити no најбоље савести својој и да hy од- 
говорити и очекивап^ мојих бирача, који су ме по- 
слали у Народну скупштину, ja ^ћу, господо, гла- 
сати за овај буџет. (Аплауз код већние. Ми.чош 
Драгопаћ: To смо ми знали!) 

ПбШпретседник   Карло   Ковачевић: Реч има 
народни посланик г. Гавро МилошевиИ. 

Гавро Милошевнћ; Триста полигичкнх вели- 
чина нлн трисга политнчких љешина биле су прве 
моје ријечи, прилнком првог састапка у посланич- 
ком клубу. Свјестан дужности, обавеза и одго- 
ворности, које су нам мангатом наметнуте, свјестан 
борбе коју имам водити, у којој се има двоје нлн 
победитн, илн бити побеђен, свјестан тешког еха 
европскод рата, који се у ово врнјеме јавно, свје- 
стан да уз тешку екоиомску депресију, нас очекују 
и тежн полдтички момеити, те сам ријечн рекао. 

Ријешзваље полнтичког проблема ннје једно- 
дносгавно. Сеаам разннх покрајина, са седам разних 
законодавстава, и седам развих начина жизота, има 
се сгопнги у једно јединствено тијело. 

Ми смо прнмилн заставу, која je нзбрнсала све 
плел.епске и покрајинске   граннце, ^само ми има да 



Стенографске белешке 307 

поа. том заставом скупнмо све што национално ми- 
сли н ocjeha. 

Мн смо примпли Устав који уклања све вјер- 
ске, племенске и друге разлике, са чисто уни- 
таристичким копцесијама, и од народа je примљен ср- 
дачније, него назови демократскн Видовдаи- 
ски Устав којн je купљен од бегова, a под којим 
се развила и развијала до кулмина странчарска, 
племенска и вјерска борба. 

Мн смо примили ударене темеље југословен- 
ском хрзму. Ha нама je да прикупимо све здраве 
цигле са племенскизс и вјерских кула, да озидамо 
тај нацноналин храм. (Милош Драгопић: Нема мај- 
стора за то!) Ми зиамо, да je тешко зидати те на- 
ционалне храмове. Знамо, да су виле рушиле оно, 
што се дању граднло, кад се зидао Скадар на Бо- 
јани. Знамо, да he мрачне снле и даље noiiy тајно 
рушитн, оно што ми отворено аању градимо. Но 
свијест народиа озидала je Скадар na Бојани, 
та свијесг народиа озидаИе и велики национални 
храм. 

Ми треба да гледамо све у најбољим наочари- 
ма, јер су наши непријагељи вјековима гледали нас 
у најгорим наочарима. 

Hehy да говорим o витешким подвизима Бео- 
града, који je у својим грудима примио сву непрн- 
јатељску канонаду, који je пусгио све жиле срца 
свога, да су Сава и Дунав крваво потекли, јер je он 
цаш нови Обнлнћ! {Владо Спахић: Браво, дјетићу!) 

Hehy да говорим o Србији, која je кроз чнга- 
во једпо столеће спремала тиће и ђегиће, за опакав 
епохалан поход, јер je она највећа jyiiaKHii.a свјег- 
скога рата. 

Hehy да говорим o витешким напорима Црне 
Горе, која има хиљаде Леонида и Термопила, која 
je осгало гнијездо Мандушића н Мићунозића, јер 
je она била и остала:круне наше то драго камење. 
^Узвицн: Браво! Жнвео!) 

Hehy да говорим o Б^сни каловнтој и Херце- 
говипи кршевитој и равној Војводнни, које попут 
старца Вујадина падаху на колац и конопац рађају- 
ћи Принципа, Мнлетића и друге мученнке, јер су 
оне земље ускрслих Југовића. 

Heliy да говорим o грудима наше домовине, 
нашем Приморју, које je искићено белим градовима 
као белим лабудовима и чаробпим острвима, јер су 
то најдражи адкђари мајке Домовине. 

Hehy да говорслГ o пнтомом Загорју, гдје су 
вјековии споменицц народног живота, гдје су се pa- 
ђали Рачки, Јелачић, Штросмајер, јер je то коли- 
јевка наше југословенске мисли и ocjehaj били и 
биће 

Нећу да говорим o Словенији o којој се ломе 
вјековнма непријатељски таласи, јер то je наша нај- 
чвршћа хрид и мртва стража, ие само Југославије 
seli и Словенства. 

Само hy рећи то: наша химна показује прапед- 
ност нашег иарода, Л)епоту паше земл)е и борбе- 
ност протипу свакога, ко иасрне na правду и лије- 
пу нашу Домовипу. 

Наша застава показује крв и муке, из којих 
смо поникли, морал и поштење које има да уло- 
жимо у осигурану буду11Н0ст нашој нацији. 

Ko овако не посматра наш народ и иашу зем- 
љу, то су остатци непријатсљских клица, које iie 
здраве народне груди избацити као сувишнн шлајм. 

Синове Црне Горе не чуде разне пунктације. 
To су плодови усијаннх непријател.ских клица, 
(Бурно опште одобраваше), то je рђаио eacnHTaibe 
непријатељз да на мржњи и раздору развијају своју 
акцију. Ми знамо, да je највиша кривица до ове 
пунктације разнн пактови и укидаља реперација. 
Када би се примале репарације, сви би пуикташи у 
jaribehoj умиљатој кожи давали најлојалннје изјаве, 
само да би лавовски дио од репарације прнграбили. 
Пупкташи би грабили прве н спољне и унутрашње 
положаје, односе11И крваво стечене репарацијеу Ko- 
je они нијесу иишта уложили. 

Нас чуди само то, када he се очи отворити, 
када he свакоме ко удара на народно и државио 
јединство, поступити no ријечима великог Његоша: 
„Отпиши му како знаш Владико, a чувај му образ 
ко он теби", 

Државно и народно јединство најве11и je закои 
за сиакога, ко протнву ii>era удара издајник je na- 
рода и државе, a сви ми који смо позвани, да га 
чувамо, саучесници смо тог najeeher кривичпог де- 
ла, ако мушки достојно не одбијемо инфамне и 
гнусне нападе (Одобраваље). 

Свакоме забраиити, да у овоме Дому ма шта 
критичног o тој народној догми може говорити. 

Нас чуди, како се водила политика трговине и 
уцјеи.ивања, како су незнатни људн постајали вели- 
чине, и касније изчауривале се у великеглавнс пунк- 
таторе, a o онима који су вјековима крв лили и До- 
мовнпу браинли, нијесу водили рачуна. 

Нас чуди, зашто се није пошло духом велнког 
Cкepлиha, који прије 20 година ^открива код Стар- 
чевића југословенски дух. Он отвара очи југосло- 
венској омладини, roBopehn: да и Старчевић који твр- 
ди да у Србијн живе Хрвати н сваки велико-Србин, 
који тврди да уХрватској живе Срби, сви су Југо- 
словени, јер тврде битиу чињеницу, да смо ми је- 
дан народ, да међу иама нема и не може бити гра* 
нице, na звали га српским или хрватским именом, a 
то je југословенска идеологија. 

Нас чуди: зашто се није од првих дана про- 
вело најбржим путем унифицира11>е закоиодавства, 
тако да се подједиаким мјерама законски нађу и о- 
ни у Словенији и они у Јужној Србији, и осјете сви 
да смо једио јединство, правно тијело и према иама 
унутра и према онима споља. 
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Зашто се није у проснетном погледу спропело 
јединство васпитавац^, зашто се   још у  првим   да- 
ннма није пружила могућност   спознаје и   братства. 
Жалосно je, али тачно, да смо се ми на разним   у- 
ниверзама на    страни   прије   рата    внше     спознали 
из свију крајева, него   ли   данас у својој   властитој 
домовинн.  Стпарањем    три   просвијетна   центра   не 
иде се ка стапгљу, Beli ка разједињаваљу. Стварају 
се трн центра са посебним вачићом васпитавања. По- 
требгп je један   универзитет са факултетима у раз- 
ним   градовима,   тако   да се на   једном   фзкултету 
скупља сва омладина из свнју крајева, и нећ упозна- 
та међу собом, наставља благотворни рад у народу. 

Ни Беогрзд ни Загреб   ни Љубл.ана   не би у 
томе изгубили, него би нмали факултете, на које би 
се из цијеле земл^е   скупљали студенти. 

Нас чуди, зашто се ne држимо оне „правда 
држи земљу и градове", зашто мушки и одлучно 
не покажемо моћ према свима којн споља или из- 
нутра руше углед наше домовине, ширн, раздор, a 
ништа за ову домовину нијесу дали, док моћ пока- 
зује се према иступнма узбудљивих младих људи 
чији су родитељи и дедови све дали за земљу. 

Наш народ je прнгрлио ону оријентацију и на- 
род je то одобрио, само ми треба да у духу на- 
родних жел>а, искрено, мушки и соколски спрово- 
димо велику идеју, ако не желимо бнти политичке 
љешине. 

Мн смо агрнкултурна земља, и нас je ова економ- 
ска депрнснја, падом пољопривредних производа 
најтеже погодила. Од pa^ona ивмучени и исцрпље- 
ни, нијесмо извршили обнову земље у времену кад 
се то могло и кад je требало учпнити. Од уједи- 
њења нпје се псжлоннла пажња, нитн ударпо пра- 
вац решзваи.у економског проблема, већ искључиво 
лнчних и политичких. 

Ми се ие смемо заваравати већ трезвено и па- 
метно приступити решавању ових питања. Не тре- 
ба се ззноситн, да смо ми најбогатија земља, те на 
рачун тога чинити, као што се je чннило, непамет- 
не издатке. Мн, с обзиром на пад пољопривредних 
пронзвода сада се може pehu, да смо сирнмашна 
зсмља. За један вагоп разннх прерађевина, мириса 
свнле или друго, прође на стотнна вагона наше 
меннце бијелице или других снровнна. 

Ми треба, да сва државиа питања у погледу 
на економске прплике саграднмо онако, како би наш 
добар домаћин решавао. Онда никада не бн се по- 
грешнло, већ пошло правим прпродним из душе на- 
рода путем, a не заводнгн се разним теорисањнма 
поједипаца са Задњим цнљепнма. 

У првом реду, ми смо дужни законом ријеши- 
ти све приватне-правие односе насгале неодвисно од 
воље појединаца падом пол,опривредн11Х производа. 
Исто    онако,   како   су  се   брзо   ликвндирали   сви 

onaj економски рат, настао неодвисно до вол^е и моћи 
спознаје   појадинаца, треба ликвидирати. 

Основа тога закона треба, да je у првом реду 
морално бззирана на правди и правнци. Заштита 
има да обухвати све слојеве друштвене, a не само 
именом земљораднике, a стварно баике. 

Полазећи од живота и ријешавашу тих одно- 
са добровол>ним путем било би неколико начина 
ријешавању тих проблема. Или пак свесни дугова- 
ња, потражнвања према вредности новца у односу 
са добром у моменту постанка добра, илн пак об- 
везницама које бн ликвитирале сва та потраживања 
од   прнје 20 марта 1933 године. 

Ово пак рнјешавање саобразити са одлуком 
суда добрих људн, где се не би саме странке car- 
ласиле, a свугде избегавати свако спекулативно 
коришћење, већ од случаја до случаја оставити 
ријешавање појединих питаља. 

Ha овај начин задовољни би били и дужници, 
јер бн своје обавезе испунили према могућностима, 
док н повјерител>н, јер би добили ипак своју траж- 
бину. Ожнвио би народни организам и почео бч се 
повраНати креднт вјера и промет добара. 

Палијативним ријешељем није постигнут ус- 
пех, јер док смо номинално заштитили сељаке, a 
стварно банке, дотле су остали сталежи трговци, 
занатлнје, чиновници незаштићени и изложени на 
милост н немилост капитализмз. 

Овај je проблем врло значајан, треба га озбиљ- 
но схватити и радикално ријешити. 

Друго важно питање je задругарство. Уредба 
Г. Министра пољопривреде, која се овим законом 
легалнзирз, добро je дошла. Треба задругарству по- 
кломити највишу пажњу. Помоћу задругарства могу 
се окупити свн добри честити исправни домаћини у 
једну чврсту економску фалангу. 

Задруге двоструко дјелују на привредни жи- 
вот, једно што привикавају појединцз на штел11>у одви- 
кавзју га од хрђавих штетних обичаја, a друго пру- 
жају му јевтиније кредите, којима се привредно 
диже, или пак промјену добара, да од трећнх не 
буде искоришћен. 

Задругарству треба поклонити највишу пажнл- 
и не пустити кзо до сада нерациоиално кредитова- 
ње, и недаваи.е полстречапривредном уздизању на- 
рода. Наша Аграрна банка, која се je сматрала као 
једипа кредитна установа задругарства, остала je 
банка и није дзла оне резултате, који су се од ње 
као такове очекивали. 

Кредитирање и Народне банке ннје било за 
привредни живот у бољем смислу, јер и ако су тн 
кредити no 6%, давати су код нас преко банака 
мјесних, који су узимали no 20-25»/0 од дужннка, na 
при најбољим условима са овако високим каматња- 
цчма, није се   показало ни у ком правцу  привредно 

приватно-правни односи, настали ратрм, исто тако ц    побод,шање.   Трговци, занатлије ц други, пропадалн 
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су a и саме банке нијесу новац примљен искорис- 
тили, већ разним зајмовима самих акционара, дуби- 
озним направили. 

У овом погледу би требала реорганизација 
рада у спрху привредног подизаша народа. 

Цона Гора није пасиваи крај. Пасиваи je рад 
према њој кроз ових 14 година. Не гледам у прош- 
лост, ne тражим кривце, већ рачунам са садашшош- 
hy и будућношћу. 

Да Црна Гора аије пасиван крај, ево вам до- 
каза: 1) Шуме Црнг Горе najeehe су на Балкану. 
Оне су или племенске или општннске. Рачуна се 
да неколнко племена имају 60 милиоиа кубнка др- 
вета. Тако Кучи око 15 мнлиона, Никши11ани око 
10 милноиа, Беране Шмилиоиа, Пивљани 3 милиона, 
Колашинци 7 мнлиона и Андрнјевица 10 милнона, 
Све ове шуме, данас се купују no стаблу 20-24 ди- 
нара. Иста количина дрвета у Словенији се купује 
no 450 динара. Стварна вредносг шуме се цени на 
20 милијардн динара, која се no данашњнм тржним 
ценама може купитн за 1 мнлијарду. Посредиици у 
шумама имају двадесетоструку зараду. 

Држава би требала, да o овако важном питању 
позеде ручуна и да према данашшој цени откупи 
шуме, a ca зарадом спроведе жељезннчку мрежу, не 
само у Зетској бановини, neh и у држави и на тај 
начин огкрије неисцрпно благо Црие Горе, које труне 
које се ne види, a све због тога, што пема сао- 
6paliaja. 

2) Риболови Црне Горе су богати. Познати су 
риболови на Скадарском језеру, где се улови на 
100 вагона укљева, и где се на 2-3 взгопа скине 
крљушти за прављеп.е бисера. При тешким прили- 
кама један део се извезе у Србију. Остале реке и 
језера богата су такође са рпбом. 

Ha ушћу Бојане уловн се на 150.000 кгр. пи- 
томе рибе, на 30.000 кгр. скакавице. Сву ову рнбу 
уз веола ниску цену односе Талијани својнм лађама- 

И овај извор богатства не види се нити се 
народ од њега може корис.ити, зато што нема 
cao6paliaja. 

3) Уљарстао je зпачајна привредна грана. У 
самоме Бару има 60.000 корјена масливе. Велики 
прогрес има na овом пољу подчзањем модерпих 
фзбрика. Рачуна се na 1,500.000 литара уља да се из- 
везе нз Бара и Улциња. To je првокласно уље и зау- 
зело би сва тржиштва у целој држгви, али главна 
се тешкоћа oceha због тога,   што нема  саобраћаја. 

4) Сточарство je особито развијепо у пла- 
пнпским крајеаима н пределимз Никшића, Шавннка и 
Колашина. Раније je то био главни извоз из Црпе 
Горе, a наша сгока лнферовала се за Француску. Од 
прилнке би се извозпло 40-50.000 комада стоке. Да 
има саобраћаја, тај изпоз би био чегверосгруки. 

5) BoliapcTBo се могло особито развити у При- 
морс.^им  крајевнма.  У  самом Барском срезу бп се 

могао засадити 1,000.000 корена смокава и 20,000,000 
чокота лззе. Сем тога јужпо Boiie лимуп и нарапџа, 
имају најповољнији терен, у озом срезу, тако да би 
могло покрпти сав увоз, a то je око 50,000.000 ди- 
napa, и што више било би за извоз. Сад je огворена 
пољопривргдна школа и очекивати je повољиих ре- 
зултата од исте. 

У само једној општипи Вир Пазару убере се 
толико грожђа да се угшечи 4.000 барела више, 
3.000 хектолитара вииа. Ово je випо најбољег квз- 
литета, при најтежнм приликама, продрло je na бео- 
градској пијаци. 

И ова грана папретка зависи од саобраћајних 
прилика, којих ми сада пемамо. 

6) Рудамз Црпа Гора у изобиљу обилује: yr- 
љанима у великим наслагама у срезовима Барском, 
Беранском и Подгоричком. Гвожђз и лигнига ииа у 
Барском и Никшнћском срезу. Бакра и др. има у 
Никшићском срезу. Живе, мангапа, асфалта у Бар- 
ском, a чистог асфалта у Цегињском. Боксита у 
Барском, Никшићском и Подгоричком. 

Све ово благо неискоришћено лежи у земљи 
и нема пуга инвестицнје капитала, јер немамо же- 
љезничког cao6paiiaja. 

7) Солана у Улцип,у, najneha у Европи, подми- 
риваће погребе ne само наше државе, већ и за и- 
звоз he бити. Но и то nehe онакву репгабилност 
показаги, јер нема жељезпичког саобраћаја. 

8) Туризам je постао привредпа грана и зна- 
чајан за многе земље у Европи. Нема лепших npe- 
дела, нити би се туристичко око гаджравало као у 
Црпој Горн, He зпате, шта je лепше, да ли панорама 
Боке Которске, гледана са висова Ловћена, да ли 
Зетска пизнја; да ли шумовити предели Дурмитора, 
да ли Чакор, Трешшевик и Вјетерпик. Да ли Риви- 
јера од Будве до Bojane обрасла у маслиповом 
дрвећу. To су, господо, неизбрисиви утиспи. Само 
до развоја не може доћи, јер немамо сгобраћајних 
сретстава. 

8) Водене снаге не уступају ни паЈзпачаЈниЈим 
земл.аме те прсте. Стручњаци су оценили, да je 
Зетска бановииа богатија у воденим спагама од са- 
ме Норвешке. Сама река Тара могла би пролуци- 
рати око 120 хиљада к. спага за време лета, a зи- 
ми мпого више. Падови великих река у Црној Гори 
могу се пскористити, ne само за електричпо освет- 
љење, већ и за подизање заната и ипдустрије. 

Дакле, ова природна богатства и учинили су 
да се од најстаријпх времена осетио живот у оиоме 
крају, a шго нам сведоче градови Дукље, Бара и 
Улциња и т. д. И ако je Црпа Гора позната као 
море каме(Ба, ипак oua има довољно земљишта, не 
само да исхрани дапашше становпиштво, него и че- 
тири пута толико. Поткупници Црне Горе поплапи- 
ла je вода, јер уласком Дрима у Бојапу запречено 
je ворм^лпо отицзње Скадарског језера. Када би се 
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ово регулисало, онда би имали преко 30.000 хекта- 
ра првокласне земље за обрађивање. 

Стручњаци су израчунали да би радови око 
исушења стали 150—200 милиона дннара, док би се 
добнло толико хектара земље који претстављају 
троструку вредност тога што би се утрошило око 
исушења. Срачунато je, да би то земљиште, које се 
добије исушељем, обрађивано за 3 године, могло 
потпуно амортизовати капитал утрошен за ису- 
шење. 

Пре Балканског рата, Турска je ометала ису- 
шење Скадарског језера, да би Цону Гору лиша- 
вала ii>ena богатства. По ослобођељу обновљена je 
акција на регулисању Скадарског језера. Мннистар- 
ство грађевина створнло je било нарочиту секцију 
у Подгорици да доврши испитива11>е и изради план. 
Од подуже времена та je секинја прекинула свој 
рад, тако, да ми још немамо једног довршеног пла- 
на, без којег се посао не може довршити. 

Међутим прошле године у септембру, у про- 
граму великих међународних јавних радова, који je 
закључен на конференцији у Стрези, предвиђено je 
да се доврше и хидраулични радовн на Скадарском 
језеру и на реци Бојани. У програму je предвиђено 
за то број радних дана, 2,200.000 као и коштање у 
износу од 71 милион швајц. франака од којих 40 
милиона иде на терет Албаније. 

Ми апелујемо на КраЛ)евску владу да би порадила 
на остварању овога програма, a посебно апелујемо 
на г. Министра грађевина да би успоставио секцију 
у Подгорици и оспособио je да доврши прегледање 
и изради дефитиваи план. 

Сва ова блага и богатства Црне Горе не виде 
се, јер je Цриа Гора одвојепа од целине и нема 
никаквих саобраћајних веза једиио колскн пут npe- 
ко Чакора веже je ca Метохијом, a то je највећим 
делом непроходно. Оно путева што je сама изради- 
ла нијесу деловали за   препород   народног   живота, 

се нашло довљно капитала   за   инвестиције.  Дражи 
предела постојале би, ne   за   ријетког  пролазника, 
који то свијету фнлмом  приказује,   већ   би   се   no 
свима мјестима развио туризам, који би знатно еко- 
номски подизао богом обдарене   лепотом   пределе, 
којн су сзда од свакога заборављени. Не   би  била 
самл^на    најлепша ривијера са маслиновим парком 
и величанственим плажама.   Локомотива   једна   от- 
криће сјај Црие  Горе,   да  бљесне   широм   свијета 
нсто онако као што бљеште токе на прсима   поно- 
сиих синова Црне Горе. Онда  he Црна Гора одго- 
варати сјају одијела, који  су витешки синови   кроз 
најмучнија времена сачували као знак сјаја н   моћи 
нетдашње богате Зете. 

He треба ударати у камен, na да се искра 
види, већ подићи пепео са жара богате неродне 
ризнаце Црне Горе. 

Сад hy да одговорим na неправедне замерке, 
које се чиие Цриогорцима. 

Црногорци нису нерадни. Чују се приче и 
анегдоте o овоме. Баца се на читави крај неправе- 
дна клевета. Да je то нетачио, најбољн je доказ 
крајеви предратне Србије, гдје су се у масама npe- 
селили н показали пример радиности и штедње, 
ваљаних домаћина у миру и одличних војника у 
рату. Надчовечанске муке у туђем свету у подзем- 
ним рудокопима Америке, доказ су да су Црно- 
горци те још какви радннци, a уштедама вршеним 
деиеннјама, издржавала се Цриа Гора. He треба 
цијенити зато no раду у Црној Гори, јер све то 
они за неколико дана могу обрадити. 

Црногорци нијесу паразити one државе — 
пензионери и инвалиди, И o томе се праве читаве 
бајке. Кад се узме да смо били самостална држава, 
онда су скоро сви љени фукционерп 'пензпонисани 
природно, те да je број пензиоиера велики. Но кад, 
се сравпе с осталим крајевима, ипак je мањи, што 
се и државиом статиститики   утврдило.   Но настаје 

јер већнном пролазе кроз   пусте   крајеве,  одвојени друго пигање да појединн градони Југославије има- 
од села и народа. У првом реду најхитвије би тре- ју више пензиозера  Миннстара кроз ово 14 година 
бало приступити изградњи колских   путева и Црну него ли их je Црна Гора од свога постанка имала, 
Гору везати преко Гацка   са  Херцеговином,   преко јер за 85 влааавина од уједињеља   било   je   преко 
Фоче са Босном, Плеваља и Мојковца са Санџаком 1500 минкстара од којих из Црне Горе свега три, a 
и Србијом. Значајан je и турнстички пут   Будва — других виших фукционера ни једног. Што се тиче 
Цетип.е преко Соколске општине   са   Дурмитором. иивалида, бив. Министар војске генерал Душан Сте- 

Друга  хитна  и неодложна ствар je спој Црне фановиИ статистички je утврдио, да  je   Црна   Гора 
Горе жељезницом са Србијом. имала 200 000 становника, да   je мобилисала 40.000 

Дим локомотиве за   нас   he   бити   свијетлост, војника, т. ј. 200/о укупног становништва. У Балкан- 
Сва блага која се  скривају,  труну, или   пропадају, ском и светском рату имала je раи.ених, умрлих и 
откриће фнјук жељезнице. Кад буде жељезница, опда оболелих 20.762,  дакле   више   но   50%   губитка, a 
he се искориститн шуме мплијардерске вредности. He- 10% целокпног становииштва. Инвалидским законом 
iie на стотине вагона рибе пропадати, нити {јејуне- 
пријатељи односити. Осетнће се широм целих тр- 
жишта државе уље црногорско, вино и др. и Зе- 
тска долина постала би нпјлепша балкаиска башта. 

од 1925 годипетај број редуциран je на 12.500, док je 
Законом од1925 смањен на 9.377. Најновијим зако- 
ном снижсна je та цифра на 3.148 инвалида. Дакле,ма- 
ље инвалида има у целој Црној Гори, која je проживе- 

He би се сакривене руде у земљи налазиле, neh би    ла најстрашнију Голготу, која се може памтити, него 
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ли у једном већем граду Југославије, шго je све 
утарђено службеним подацима за издавање инвалн- 
днине. 

Наредницима црногорским треба признати сте- 
чено законско право, To су они питезови, који су o 
своме руху и круху прсимице отимали бедеме непри- 
јатељске. Ово признаље тим прије треба да уследи 
што je то већ признато људима њихоиа сталежа у 
другим крајевимз, који нису тако самопрегоревање 
за општу ствар показали. Не бн требало дозволити 
услед непризнввања да се на љих може применити 
onaj стих из народне песме, кад je требало бЈрити 
се и ратоцати: „Где си брате КраљевиИу Марку", a 
кад je требало благо дијелити „Ид' отале незнана 
делијо". (Бурно пљеска11,е и одс 6panaiije.) 

Перпере треба заменити. Има свега 2 милиона 
незамешених перпера. Њих je Црна Гора издала у 
време рата. Курсирани су према златној валути и 
наш н?род дао je за исте своје производе према 
златаом важењу. Нити je правио, нити je моралио 
да се тај износ не повуче па било замеиом за ди- 
nape, било да се њиме исплате обавезе дужне 
држави. 

Ратну гптету треба дати свима којн су je пре- 
трпели. Један велики дио није добио ратну штету 
из пслитичких разлога. За такав поступак није било 
никаквог закопског разлога. To иије било законски, 
јер су се читаве задруге матернјално штетиле због 
појединца. Има случајева да док je један члан по- 
родице борио се на Солунском фронту, други je 
био политнчки замерен, кућна заједница одбивена 
©д ратне штеге. Ja тражим, да се ратна штета пре- 
ма датим пријавама на судовима И1даде свима Црно- 
горцима. 

Цетнње прије рата било je престолни град са 
читавим anaiiaioM мале једне државе и 'O страних 
министарстава. Од ујед11И11>е11а мпого се уносило у 
буџет за градње у Цстињу, али се ништа није по- 
дигло, јер су се крелити вазда угасили. 

Законом je предвиђено оснива11>е Дирекције 
пошта до 1933 године; пл нови су готови -глн до 
оствареша ннти je дошло, нити je у изглелу пр<ма 
буџету, na заго тражим да се хитно примепи изво- 
ђеше з^кона у том погледу. 

У буџету je било унешено раније за Хигијенски 
дом на Цетишу, али се до осгвараља ннје још до- 
тло, и ми очекујемо да he Минисгар социјалне по- 
литике привестн у дјело оствара^е тога дома. 

Закопом je предвнђепо да Финанс. дипекиија 
буде na Цетињу као В лики суд, na MI лим Мипи- 

стра финасија и правде, да припреме тереп у овој 
годипи за сп, овођеш и остварење ових установа на 
Цетињу. Г. Минисгар шума je обећао успоставу от- 
сека шумског^ у Цеги^у и ако je требао Дирекцију. 
Цетиње има довољно ме:та за све установе, то je 
место где се најмање плаћа кирија,   јер има најви- 

ше државпих зграда, a што се тиче чиновничкнх 
стапова, пека се подигпу колоннје чиновничке, као 
и у другим градовима, помоћу кредита којим pacno- 
лаже Мипистарство соцнјалне политике. 

Прегсгавком посллпнка спроведено од Пре- 
тседника Скупштнне тражепо je Барско поље да 
се уступи општини ради подиза1Ба модерног Бара. 
Очекинатије од r. Мнннстра финансијз, да he у 
пајскорнјс време извршнти своје обећаше и усту- 
пити Барско поље да се ударе темељи повоме мо- 
дерноче Бару, због општег народног иптереса. 

За срез Барскн молим г. Мннистра појске и 
морнарицс да би доделиовојпе јединице да уБару 
и Улцињу, једно да се у том грапичном срезу ма- 
пифестује наша државпа моћ, a друго, да се и ти 
крајеви доласком војске матернјално и морално 
помогну. 

Тражим од Управе монопола да се дозволи 
caljeihe дувана у овоме срезу, јер то диктују пнте- 
реси општи, да се не би коптрабжда проводила с 
једне стране, a с друге страпе, да би се паш сељак 
помогао материјалпо, псшго je то најбоља земља 
која продуцира најлепши  дувап. 

Да завршнм: Црпа Гора je несебичпо служила 
и служи великој југословенској идеји. Она je ono- 
jena духовима наших великша Његоша, Карађорђа 
и других Фрзпиуски ратни ипвалид Кастеран, у KO' 
мептару интервјуа рекао je: ,У тренутку када Ју- 
гословени траже остварење коначпог иитегралпог 
једипства, Црпогорци, чија je улога до сада била 
ne шзиата, претстављају елемонат реда и копсолн- 
дације, позвапи су да одиграју велику улогу у 
изграђивап.у Југосл; вије " 

Ja вам гараптујем да he ту упогу опи дост ijuo 
одиграти, ако у првом југосл венском претст.жни- 
штву ријечи и обећ; n>a 6yijy претв?рани у дјело. 
To he бити зшчајно ne сам) зазапушгени кр j, Bcii 
за CBV пашу велику домонину. 

У начелу глас^у за буџет (Бурпо одобрашље 
и пљеска1ве). 

ПотпреШеедник Карло Ковачевић: Реч има 
парздпи посл.шик г. Антс Aljnh. 

Анте Aljiili: Господо njpoann посланици, У 
овом Народиом прстставпиштну у зад1Бе време 
опстовзно )е било louupa o једном дога1Ја|у, смем 
да кажем, пеугодпом ипцн лепту изазвапом позпатом 
посланицом Католичког Еписко 1ата. И б.дуЈш да 
je тај догађај изаз ао мучпе ушске no самој при- 
роди копф Јикга, on je и у јавносги, у илампи na 
и овд^ у Скуп итнни кчментарисан са виил мање 
критичпосги, али виш« пута и са много жучности, 
чему je опег паравпа последица недоаољпа објек- 
тивност. 

Нисам позвап на то да будем ауторитативан 
тумач ипгенција поме<уте nociannae нити њеп кри- 
тичар, a исто тако пећу ни да региструјсм на овом 
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месту све комептаре, којима je та посланица у јав- 
ности пропраћена. Taj вам je материјал, господо на- 
родни посланици, који се бавите са свим релација- 
ма јавног живота и онако врло добро познат. Не- 
мам, дакле, никзквих других претензија него да, 
као католички свећеник, дакле дисциплинован члан 
једне организације, која je питање покренула, али 
истовремено и старешина соколског друштва (Бурно 
пљескање), дакле исго тако дисциплинован члан 
друге организације против које je, према јавпом 
мњељу, инвектнва упућена, искористим ту сретну 
прилику, да уједно, као народни посланнк са овога 
места које води рачуна o свим покретима у јавном 
животу из ЛЈ.убави спрамо једној и другој органи- 
зацији, својим скромним силама допринесем стиша- 
вању конфликта, којн нам у времену тешких проб- 
лема нашег државног живота није ни потребан, ко- 
ристан, ни пожел^н. 

Господо   народни посланнци,   било   y6eljeibe и 
културно назирање   појединаца нгс   ма каково, алн 
као људн стварности   несумњиво  ћете  се  са  мном 
сложити у том, да je у животу — виших друштве- 
них организација свака црква, кроз све фазе еволу- 
ције виших државних   организама, бнла   упијек кон- 
сгруктивии   чиниоц. Нема хисторичара,  нема социо- 
лога који би икада   и покушао   оборити чиљеницу, 
да je двехиљадегодишња западна   цквилизаиија   на- 
шла свој извор у кршћанству и своје форме добила 
утјецајем цркава.   И када   су црк^е кроз два миле- 
нија једном   више, a други пут   мање,   вршиле  свој 
благотворан уплив у правцу усавршавања ове наше 
цивилизације, која je   човјеку   донијела   завидан на- 
предак на мисаоном, техничком и социјалном пољу, 
мислим да смијем   аргумеитовано   да  поставим   си- 
гурну премису, да црква, као    таква, ни данас још 
није престала бити   конструктиван   фактор  друштва 
и државе, и, према томе, њено oniie и јавно дело- 
ваше неће ннкада до11И у опреку са осталим силама 
и институиијама,   на којима   почива  солидност дру- 
штва и државе. 

И ако се, господо народни посланицн, слажете 
са мном у оваквом гледању на задатак цркве, ви liere 
појединац у посланнци Католичког Епископата 
nshu једну неспретну форму, други, неповол^но иза- 
брани моменат, али неће бити ни једног, који he ca 
више објективности и хладнокрвности гледано у 
ствар допустити, да би акт вишега црквеног тијела, 
које je тјело саставл:,ено од синова ове земље и 
овога народа, могао бити уперен против виталних 
интереса свога народа, своје Отаџбине. 

У осталом чујте што опи сами кажу. 

Поводсм критике посланице Епископата у јав- 
ности заседао je концем прошлога месеца одбор 
Католичког Ечископата и донео закључке, према 
којима Епископат: 

Пред Богом и читавим свијетом најодоешитије 
отклаша од себе сваку помисао да je посланица 
имала протудржавни карактер и икакове конспчра- 
торске везе са најлуућим непрнјатељима нашим и- 
зван држане. 

Најсвечаннје изјављују, да je посланица Като- 
личког Епископата и no садржају и no намјерама 
један акт исдључиво верског и моралног карактера. 

Изричито изјављују, да посланица nvje упере- 
на прогив соколстау као таквом, него против поје- 
диних друштава која се не идејно него локглно 
косе са вјерским осећајима. Они да су на то више 
пута и усмено'и писменим претставкама упозоравали 
надлежне факторе, али без успеха, 

Грешка je, господо народни посланици, што je 
ово саопћење закључака имало бити извршено npe- 
ко листова ограничених исклЈучиво на ужу католич- 
ку јавност, a то je грешка коју хоћу да исправим 
тиме, што xohy да joj дадем са овога места широ- 
ки публиЦмтет. Јер кад je посланица била прочитана 
у свим католичкнм црквама са проповједаовица и 
кад се je тим путчм дао посланици публицитет већи 
него што joj може датн један државни распис, онда 
je било потребно, да се у интересу и Епископата и 
нациоиалном, a ултимарационе и државне заједнице 
даде погрешно разумлзеној посланици ауторитативна 
интерпретација са истога места и у истом обиму. 
(Бурно пљескаље). Јер, господо, народни посланици, 
за сваког сина ове земље припадао он којем год 
друштвеном сталежу, био сн којега год племена или 
било које конфесије, постоји један те исти апсолутни 
закон: Љубав, оданост, приврженост и вера у једии- 
ство трију'племена после вековне борбе сједињена 
у једну Огаџбину Југославију. (Бурно и дуготрајио 
пљескање.) To je наш највиши закон "супрема лекс. 
(Буран аплауз). 

И томе закону спремало je пуг соколство. (Ап- 
лауз) 

Соколство које je зачето у опћем идеалу сла- 
венске pače, стекло je своју афирмацију у једном де- 
таљу те идеје у душевном сједињењу словенских 
племена на Југу, и добило реално конструктивну уло- 
гу. да У Југославији, једној словенској држави на 
jyry, у којој су окупљена са врло малим изнимкама 
сва словенска племена исге крви, језика и обичаја, 
a која су до тога сретног и благословеног момепта 
била извргнута и опречним цивилизацијама и опреч- 
ним културним државно политичким економским и 
расним упливима, да у тој Југославији у пракси про- 
веде идеал јединства, братства, једнакости и ззје- 
дничког колективног ocjehaja. (Пљескање са сложним 
и једиодушвим узвицима: Тако je!). 

Соколство у том широком сектору своје акције, 
неовисно o дневним проблемима и партиско поли- 
тичким трзавицама, постало je неприкосновено раса- 
диште реализоване идеје југословенсгва, дакле једна 
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национална инстнтуција државно најконструктивпи- 
ја и најпоузданија. (Буран аплауз са усклнцима: Тако 
iel). И кад се у моменту концентрације живих на- 
родних сила на чело ове институције сгавио наш 
љубљени Пресголонаследник, потомак једне лозе, ко- 
ју je водио геннј народа и досудио joj да се око 
ње окупе сва југослоиеиска племена, којима крај 
свих хисторијских покушаја није успело уједињење, 
онда није премиса него аксиом да he то соколство 
бити и надаље најконструктивнија институција у и- 
зградњн нашега народног јединсгва. (Опште одобра- 
Baibe у целој дворани. — Мита Димшаријепик Та- 
ко треба да говоре   бискупи,  a не да сеју отров!). 

Господо народни посланнци, ja се враћам на 
основну мисао, ради које сам и узео реч међу вама, 
ризимирам: 

He може бити сумње да je и црква консгрук- 
тивна и као таква да he и даље у свом деловашу 
бити од користи за државу, a није потребно да 
браним тезу да je и соколство конструктивно са 
својим вгликим идеалима, који се не косе нл са ве- 
ром ни са црквом, јер je то засађено у срцима и 
осећајима свију нас. (Сложни усклици: Тако jel) 

Верујем, да ове две велике конструкгивне силе 
могу, и ne додирујућп се, крочити паралелно у и- 
зградњи лепе и срегније будућности наше драге 
Огаџбине Југославије, нашег троименог народа и 
нашег узвишеног Владара. (Дуготрајно и бурно 
пљескање у целој дворани са бурним и једнодуш- 
ним усклицима: Жииео Краљ!) 

Од срца поздрављам трезпеност соколског ста- 
решииства, која je достојанствено одбила све one 
инсинуације, које су погрешним схваташем могле да 
се приме поводом посланице. (Аплауз са узвиц ма: 
Браво!) Исто тако као н .родни послаиик, задово- 
љан сам држањем Краљевске владе, која je у том 
случајном и мучном инциденту сачувала хлад окр- 
вност и објективносг, и ради тога изјављујем, да hy 
најспремније гласати за буџет. (Опште и дуготраЈно 
пљескање са бурним усклицима: Ж вео!) 

Цретседник др. Коста Куманудн; Има реч г 
Стаико Тркуља. 

Станко Тркуља: Господо народни посланици, 
и ако je државни буџег врло важан предмег, са 
обзиром на ограничено време и на већи број n. вор- 
ника који су се ш.ијавили з i pt ч, ja нисм имао нгшеру, 
нити сам се био спремио да гово;)им у вачелној 
дискусији, али, 10сподо, јучераииђи, како да ка- 
жсм, инцидент дао ми je повода да замолии г. Прет- 
седника да ми дозволи да проговорим двс-три pt4H, 
ja као сељак и као народни посланик. 

Господо, ja сам то рекао и лане и све године, 
кад сам говорио у дискусији o општинском закону, 
да се не смеју да Bpaii .ју личносги старе племенске 
партијске политике, и да се људи осуђују за дела 
која   су   починили, a која   немају     никакве   везе 

са идејом, ради које смо ми дочјли у овај Дом и 
са полигиком 6 јануара н да се ми не смемо вра- 
ћати на племенска, верска и покрајинска   питања. 

Господо, кажем, не чудим се оној опозицији 
не чудим се онима који су остали ван политике 6 
јануара, који je нису примили за си^бол своје верг, 
али се чудим нама који смо дошли у овај високн 
Дом да се oner враћамо и да опет потржемо стару 
верску и племенску полигику, која je и довела наш 
народ и нашу државу у велики крах, и која je до- 
вела до 6 јануара. 

Господо, јуче je врло поштовани r. др. Никнћ 
изазвао овде, «ека извини, један инцидент, кад je 
у своме говору овде истицао неке чланке, неке 
програме за државну заједницу, за државно и на- 
родно јед нсгво. Ja могу разумети, као што кажем, 
људе и политнчаре који су то раднли пре 6 јануара 
и који то и сада ра^е, али ja држнм да смо сви na 
и нашн генерали, наше вође који су водилн овај 
народ од 1918 године na до 6 јануара, доживелн 
један крах, господо, и да je 6 јануар дошао и 
по^вао нас грешнике и вође наше, да се исповедимо 
томе 6 јануару, томе 6 јануарском идеалу. Kao што 
кажем, вође народне били су генерали, који војску 
водише, који војску збунише и помстоше, те се са 
том војском није могло доћи до потребво'- народ- 
ног јединсгва. Али један велики човек, генерал над 
генералим^, рекао е тим генер лима: пустите ту 
војску мени, да дођу к мени и да их ja поведем 
правим пугем! 

Ja, господо, не смат^ам one нзродне вође који 
су после 6 јануара отишли у краји.у левицу, огишли 
у инат, да cv то покајници, и да заиста могу да 
буду чл нови наше војске, али, господо, ми сви 
без разлике који сма се нашли на овоме месту, мо- 
pi.Mo да признамо да смо дошли као грешници и 
покајници, да се више не враИамо у старе грешке, 
јер ако нисмо то учинили, онда нема вичаквога 
значаја ни 6 јануар, a он ra мора иматн, госмодо, 
no мом дубоком уверењу. Па, госмодо, Bpaii ти се 
дг.нас на те чаанК', m те програме и замерати љу- 
дима који су то радили пре 6 јануара, j > држим 
да je то неумесно, да ј« то некорисно, јер н он j 
ко je греиЈио.без разлике, п Kaji)ce, и данас после 
тога покаЈЈња потр1ати старе г()ешк^ није ум(снои 
ja не знћм ко би то могао да одобри, a ja xoliy да 
каж м да се je г. Никић тиме послужио. 

Сви смо ми имали своје всђе и били приста- 
лице појединнх г.артија. Ja сам припадао једном 
вођи за којим сам ишао и за којИМ je ишао can 
народ у моме крају, нарочито у моме срезу, али, 
господо, ишао je за њим све догле, док je он као 
војвода ишао пред војском и говорио јединство 
народа и државе je цнљ, јединство мора да буде 
са династиј м Карађирђевића. Живео Краљ! {Бурио 
одобравање.) Али тога вођу, господо, кад je тзј виђа 
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напустио своју ранију политику и опозвао свој ра- 
нији идеал, ja и сви пријатељи напустили смо да- 
нас љегову нову политику, федеративну републи- 
канску. Ja вас, господо, уверавам да смо не само 
ja него н сви присталице са тим вођом раскрстили 
за увек и -ла векове. 

Господо, ja апелујем опет на вас да се латимо 
иовог пута, нопог времена и да   заборавимо   старе. 

Господо, јуче je г. Др. Мирко Дошен у своме ro- 
вору казао овде, да државну   политику   треба   да 
воде прави Југословени. Заиста   je то   мало   чудна 
реч, јер сви смо ми овде Југословени и нема и   не 
сме да буде разлике у Југослоеенству   међу   нама. 
Г. Тоша Рајић му je   добацио:  A   ко су  ти   прави 
Југословени? Г. Богдан Видовић казао   му je:   Они 
који не врдају! Г. Рајић јеказао:   Видовићу, јеси ли 
ти Југословен? Видовић: Био сам Југословен upe и 
остаћу. — Види се да тај r. Тоша Рајић није прави 
Југословен. Г. Тоша РајиИ je   рекао овде   како   je 
Војводина чврста н националиа, како нема   разлике 
између Војводине и  Шумаднје, a ja мислим   да   не 
само да пема разлике између Шумадије и Војводине, 
него нема разлике ни пзмеђу Шумадије,  Словеније 
и Босне, Барање, Ликс итд.,   сви   смо   ми   стубови 
државе и Краља.   Даље   je   г.   Тоша   Рајић   казао: 
Ja сам из равнине, из велике равнице  у Војиодини, 
na ми je тако и срце равно   као што   je равна Вој- 
водина! Врло лепо, он има да   се   поноси   Војводи- 
ном a ми да му завидимо,   али  не   зиачи   да   само 
људи у равници морају да имају срце равно, a   ми 
други на брдима да имамо   срце грбаво.   Ja морам 
да кажем да je срце r. Тоше Рајића заиста грбано. 

Господо и пријатељи, то што je г. Тоша Рајић 
казао да je иитерес Војводине, то je  интерес   целе 
наше миле и нелике  Југославије,   да имамо   хипер- 
продукцију жита.   Ja   имам   да   кажем да би ми из 
брдовнтих   крајева   требали   да   завидимо   г.  Тоши 
Рајићу, јер код нас ни 50% становннштва, неће се ни 
ове годиие прехранити, a они имају хиперпродукцију 
жита и теже да своју   ораницу ставе под пашу, да 
што више прехрап.ују стоку. Наши Личани, Корду- 
наши    и    Бановци   вапију,   да   могу   нмати бар no 
једно југро оранице да исхране своју чељад. Ja на- 
лазим да се je г. Тоша Рајићту огрешио  и o аграрну 
реформу. Толнко сам имао o тој ствари да кажем. 

Сада да проговорим   две   три   речи   o   нашем 
буџету. Ja нисам, господо, стручњак да се бацам у 
буџетску рачунниу. Чуо сам и известиоца нећине и 
известиоца MaibHHe   и   r. Министра   финансија,   чуо 
сам и критику и   одобравање буцета, и једиио бих 
могао то ptini, да je овзј буџет у овим заиста теш- 
ким приликама, тежак народу да га може поднети. 
Г. Министар   фипансија   изволео je pelin да на сва- 
кога члана наше државе од овога буџета пада око 
450 дипара. Па ипак. господо, и то je тешко, a да 
не говоримо и o бановинским прирезима и општин- 

ским прнрезима, који су куд и камо  већи   и тежи 
него дожавни. Kao што рекох, иако je буџет велики 
и тежак,  ja  ипак ne   мислим, да га критикујем, јер 
кад држави и народу треба буцет за њихове потребе, 
онда се мора   и   донети.   Задовољнти   потребе   на- 
родне, a не оптерегити народ,то je немогуће. Једио 
je само   жалосно,   да најважннјн наш  буцет Мнии- 
старства   пол>опри1)рнде, да je он највише   скресан, 
јер кад се наша држава  састоји из 80% земљорад- 
пика, ja држнм да су те потребе   народне највише 
требале и да буду заступлзене у дпжавном  буџету. 
Ja hy се и овом приликом мало осврнути, и молим 
вас да ми не замерите na један врло тежак порез у 
нашим    крајевнма или,     како     каже     наш   народ, 
глобу, a то je бановински   прирез на стару лозу — 
хибриде. Taj je  прирез   у   моме   крају   наш   народ 
јако револтирао и пада му врло тешко, јер o шему 
мора да плати 20 napa no чокоту старе лозе. Каже 
се, господо, да je то отров, да то није добро вино. 
Ja дозвољавам да то није баш најболЈе вино, али од 
1919године, та се je лоза код нас одомаИила и пи- 
један лекар није до сада констатовао, да je од тога 
вина ма ко оболео, a камо ли умро. Могу вам рећи 
да тога вина данас има и доброг и   рђавог,   као   и 
сваког другог, али има ra и таквог за које се мора 
рећи да je једно од иајбољих внна. Уосталом, нека je 
нешто и лошнје, наш  народ je почео да сади и да 
калеми племеннту лозу, али она тамо не успева, a и 
кад би успевала, то нема рентабилитета, јер племе- 
питу лозу треба сумпорисати и гајити на све могуће 
начине, a   од   ове   наше  благословене  лозе  сељак 
има и чашицу вина и рзкнје и   још   неке   користн. 
Ja налазим да Банска управа овим   прирезом   врши 
једну шпекулацнју, она je на овај начин   дошла до 
једнога прихода под изговором, да се порезује ono 
што није добро за народ. Ако би  то   било  истина 
онда треба доиети један закон да се та лоза избаци 
из земље ван, a не на овај начин опорезивати нород, 
јер то није ништа друго него  једна   глоба.   Народ 
воли државу и Краља и   он   плаНа   порезу   колико 
може,  алн порезу која je правична, a не глобу, као 
што je ова. Ja сам и у  банском   веИу   и   на   свнма 
другнм местима говорно протнву овога приреза, na 
и сада молим Господнна Министра финансија, да га 
из бановинских буџета брнше. 

Још само да кажем реч две o раздужењу се- 
љака, које сматрам за једно врло важно питање у 
правцу старања o народу и народним интергсима. 
Ja се слажем да o томе питању треба распрвљати 
и особито сам благодаран r. др. Костнћу, који je из 
срца и душе народне o томе питању говорио. Мн 
смо o томе недавно донели један закон, који je за- 
мевио један други ранији закон, и са којим je збиља 
доста одлакнуло народу, те сад не могу да га гоне 
разни шпекуланти и адвокати — нека ме изпине 
господа адвокати, али ja сам се више пута  осведо- 
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чио, да адпокатскн трошкопи и таксе коштају пише 
него сзма парпица. Дакле, као што рекох, народу je 
у неколико одлакиуло,али он и даље стрепи и оче- 
кује, шта he бити с тим питањем? Знам, да je то 
прилнчно тешко распрапити, јер има разних случајева 
и разноврсних интереса који су у то питање уме- 
шани, a сне задовол>ити то je немогуће. Ja бих нпак 
молио Краљенску владу и Народну скупштииу, да 
овај закон једанпут стави на дневни ред, те да се 
то питање дефинитивно реши. 

Ha основу свега овога мога излагаи.а иако при- 
знајем да je буџет тежак, изјављујем ипак да hy 
гласати за буџет у начелу. (Одобравап.е). 

Претседник др. Коста Кумануди : Има реч na- 
родии посланик г.  Прека. 

Никола Прека: Господо послапици, начелна 
буџетска дебата пружа нам прилику, no парламен- 
тариој традицији и узусу, да се нсцрпно забавимо 
политичким приликама у нашој земљи и народу, 
створеним режимом након Септембарског Устава. 

Тешке политичке прилике присилиле су нас у 
Народпој скупштини и Сепату, да заузмемо одре- 
ђено становнште, које смо истакли у нашој декла- 
рацији, прочитаној у Народној скупштини дне 17 ве- 
љаче 1933 године. 

Наша јасна изјава дала je повода једаом ди- 
јелу пародннх посланика, да се у дуљим говорима 
на свој познати начин осврну на нашу декларацију, 
не улазећи мериторио у саму ствар, не испитујуНи 
разлоге и повод овом кораку, не водећј) рачуна o 
правом рас110ложе11>у народа у оннм крајевимз, у ко- 
јима су случајио бирани, и ne водеЈш рачуна o народ- 
ним и државним интересима. Њихова критнка, осим 
малих часних извимака, била je личпа, прожетасгаром 
мржњом и великим страхом. Страх их je, да he ко- 
начно послије 14 годкиа нашег Уједип,ен>а преста- 
ти њихова улога експерта за Хрватску и давно не- 
жељенога посредпика у ствари српско-хрватскога 
споразума, Разумљив je нама тај њихов велпки 
страх. У питању je њихоп лични опстанак у о- 
вом Дому и на државним положајима. To њих за- 
6pnii)yje и за то, само за то, не жацају се никаквих 
средстава, како би стварањем што већег нерасполо- 
жења у народу оправдали потребу њиховог on- 
станка. 

У пига1ву су они исти, који су у почегку na- 
mer самосталног заједничког држаппог живота и- 
мали, пажалост пуну власт у Хрватској, проводеНи 
политику насчља пад хрнатским сељаком и грађа- 
пином. Спаки овај, који није хтео да приђе њихо- 
вој организацији и да прими партијско југословеп- 
ство, оглашен je противннком државе и држапиог 
јединстна. Њихова парола била je тада н данас je: 
„Хрвати he бити мањи од маковог зрна". Провађа- 
ње политике смиривања, саннрања и братског спо- 
разума, они су ометаш и ометају својчм  изазовннм 

радом, јер   полнгика   споразума   угрожава   њихове 
посебне интересе. 

To су разлози њиховнх жучних нападаја на 
потпнснике наше декларације. 

Поједини говорннци покушалн су приказатн 
држачзе мојнх пријатеља и моје, који смо сарађи- 
вали у шестојануарском режниу, као неконзенквен- 
тно и реклп су: Другачије сте говорили кзо мини 
стри 6 јануара a другачије говориге данас. (Ристо 
Ђокић: Тако je)! 

Допусгите, господо народни посланици, да се 
у првом реду дотакнем шестојануарског режима и 
да, прије него што пређем o њему да говорим, про- 
читам једну изјаву, коју je наш друг и првак др. 
Шибеннк као Миннстар пш^опривреде дао 23 маја 
1930 годиие, (Један глас: Врло важво!) у име сиоје 
и својих другова, a која  гласи: 

„ Рекоиструкцнја Краљевске владе проведеиа 
je конзеквентно интевцијама Мапнфеста \h. В. Кралза, 
полажу11И више важност на сгварни него na особнн 
моменат. 

Нови министри, као изризити преставници хр- 
ватског сељаштва, својим уласком у Краљевску вла- 
ду, појачавају досадашњи смјер за изград11,у наше 
заједничке државе у духу југословенске мисли, чу- 
вају11и nocTojehe традиционалне националне oceliaje 
и особние, дају1ш природним развојем солидност 
унутрашњој консолидацији и компактност цјелине 
према вани. 

Ha здравој прошлостн најсигурпије се изгра- 
ђнва сретна бyдyhIIOcт. Часпа прошлост je најјачи 
елеменат изграђнвања државне заједнице. OcHHBaibe 
једног југословенског ocehaja, не тражп елнминира- 
ње постоје11их траднциоалних oceliaja, који су са 
HaJBeliHM жртвама шго их човјек може дати управо 
довели до ове државе, дапаче тражи вајјачн морал- 
ни и стварни ослонац у дочунавим вредностнма пре- 
теклости. 

Најновнја фаза наше државне политике, која 
се ослаша на најшире слојеве Хрвата, Срба и Сло- 
вепаца, документује у правој и истинској свијести 
прнепствену важност овог ocehajnor моменга, који 
je довео до осиивања и који гарантује консолида- 
цију и одбрапу наше нацноналне државе. Судбопо- 
спи експерименти запостављања и потискнвања оног 
што je кроз столе11а у најтежим момептима проку- 
шано, овим најновијнм кораком у иптенцијама Ма- 
нифеста Њ. В. Краља за увек ишчезввају. Увјере1ке, 
да тек добар Србин, Хрват и Словенац може бити 
исто тако добар Југосковен и једини солидан еле- 
меиат изградње здравог југословенског ocehaja др- 
жавне јединствености и националне солидарности, 
дошло je до пуног изражаја. Југославенство осигу- 
рава и гарантира хрватство, српство и словенство, 
јер je једн^о на овој подлози изграђено и  јер  овз 
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троје испуљава југословенску садржину. (Ff аја. — 
Р, Ђокић упада). 

Претседиик Др. Коста Куманудн: Г. ЂокиИу, 
опомиљем вас на ред. Немојте пргкидати говорника. 

Никола Прека (наставља): Заједнички ocjehaj, 
базиран на баштини коју су Хрвати, Срби и Сло- 
венци свјесно и добровољно, као своју брижно чу- 
нану тековину, унијели у државну заједницу, најјача 
je међусобна веза и најсигурнији пут нераздружиног 
јединства, не само према вани него и према унутра 
у пупој свијесги заједннчке судбине међусобне при- 
падности и очувања истовјетних интереса". 

Господо посланици: Режим шестога јануара 
био je режим смириваша партијских страсти — 
тиме ванпартијски; био je режим припремни за здра- 
ву политику, коју he проводчти народ; био je ре- 
жим нспитивања народног расположењз, прије него 
ли се крене сталним политичким правцем и ради 
тога — прелазак; 

Напрогив данашњи режим јест: официјелио 
партијски, којој партији према изјавама њезтшх 
првака, треба да служи држанни апарат; режим 
проведбе одређеног политичког правца и политичке 
борбе. 

Судјбловати у раду сманирања не зпачи да се 
мора одобравати борба и изазивање фронтова око 
најосетл>ивијих питања иационалних за вољу неког 
теоретског   југословенства, којег  народ не разумје. 

Радити на том да народ буде јединствеи у 
љубави и одбрани домовине, не значи да се мора 
сарађивати у раду, који no нашем увјерељу изази- 
ва мржњу. Радити у најдубљем увјерењу да je де- 
политизација чиновништва апсолутна потреба за је- 
дну правну државу и ради повјерења парода у за- 
кон — не значи да се мора сарађивати у политици, 
која je чиновиике посгавила у службу једне пар- 
тије. 

У поткрепу мојих излагања допустиге да вам 
прочитам један пасус говора мога друга у илади 6 
јануара др. Шибеника, који je изрекао на скупшти- 
ни у Карловцу у присуству више активних мнни- 
стара: 

„Доисга треба да будемо свијесни да je немо- 
ryh политички рад једнога народа, док не успије у- 
садити у срца свакога појединог држављанина у- 
вјерење: да државна власг не служи партији, него 
цијелој држави; да чиновнички апарат мора стајати 
изваи и изнад странака; да се у државним касама 
чува државна имовина, која служи цијелој држави, a 
не појединим партијама."— 

Ово су разлике између режима 6 јануара и да- 
нашњег режима, које су no мом мишљењу исуви- 
ше опречне, тако да би било неискрено и недосли- 
једно кад би ми, који смо сарађивали у режиму   6 

јануара осталн сарађивајући код данашњег   полити- 
чког рада. 

Ha скупшгиии у Вараждину, пригодом путо- 
вања министара 6 јануара у народ, рекао je наш 
друг у влади др. Шибеник ово: 

„Овај режим се не треба борити за власт, он 
je режим једне потребе и није сам себи сврха, него 
треба да извршн једну велику задаћу, која га не 
само оправдава него управо налаже — и ако je 
преузео власт у своје руке — не значи да je поре- 
као пароду политичку способност да сам собом у- 
правља, него само xohe да уклоаи запреке које су 
му на путу, a нптко и не мисли no команди учити 
народ политичком животу." 

Зато, као што je режим 6 јануара био прелазан, 
тако сматраио прелззиим и овај Парламенат, коме 
je готов Устзв био погребан, да се не задржи у 
свом раду на тако важној и опсежној ств^ри, 

Господа говорници у Народној скупштини и Се- 
нату скоро искл>учиво су се задржали на слиједе- 
ћем пасусу наше дехларације: „Наша je држава 
сложена државна заједиица од више историјско-по- 
литичких индивидуалитета, з Југословенство скупни 
појам трију народних комлонената: српства, хрват- 
ста, и словенства, од којих свако у себн посједује 
све вационалне атрибуте. Југословенство, господо 
народни посланици, имаде двије стране: осјећајну 
и правну. Темељ за просуђивање осећајне стране 
садрже две чињенице: народ треба да заволи 
Југославију, јер му je ослободила Хрватску; народ 
треба да заволи Југословенство, јер му ono штити 
Хрватство. Ja сам прије био Хрват него Југословен. 
Зато сам ja и толнко сам ja Југословен, јер CSM и 
колико сам Хрват. Ko може тражити, да неко npe- 
стане бити Хрват, Србин или Словенац, зато јер je 
Југословен, Хрватство, српство и југословенство не 
може бити синоним, јер би онда било српство и 
хрватство исто, и ако то неко тврди, тај из југо- 
словепства искључује било српство или хрватсгво, 
јер до сада није рекао Србин да je Хрват, ниги 
Хрват да je Србин. Југословенство према прошлсти 
може бити само скупни појам српстаа, хрватства и 
словенства, јер се иначе кида веза са светињом 
славне прошлости. A такав скупни појам може бити 
југословенство у највећем дјелу још и данас, јер тек 
садаши и будући искрени и братски заједнички рад 
може дати југословенству посебну властиту нацио- 
налну садржину, и то само онда, ако тај рад задово- 
љи и Србе и Хрвате и Словенце тако, да ra они сви 
без разлике искрено заволе. 

Господо, прије 6 јануара тако искреног југо- 
славенског рада није било, веИ напротив наметнуто 
интегрално југословенство нспунило je народ неза- 
довољством и неповјерењем у љегону   мутну и не- 
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искрену садржину, a то неповјерење у великомдјелу 
код Хрвата траје и данас. Након припремног рзда 
режима од 6 јануара двострука je опасност снлом 
наметнути народу интегрално југословенство са орга- 
низацијама, које се упиру у власт држзпну и др- 
жавно чиновцчшгво, јер чим оно треба помони изван 
себе (и то на страни која државну власт имаде да 
употребл>ује у друге сврхе) доказ je то ваастнте 
слабости, н ради тога разлог иеповјерења. 

Тако провађано југословенство псжазује слабу 
своју вриједност, a свака нова идеј^ — нарочиго 
тако велика идеја, као што je југославенсгво — треба 
да осваја већ својом чистом садржином. 

Чнстом југословенству мора претходитн чнсти 
југославенски рад, који не одбија хрватства, српства 
и словензштва  eeii којн га штити и привлачи. 

Овакво југссловенство које rapaiiriipj и по- 
јачава башти11>ене ocjeiiaje отацз, постаје мнло, a све 
јача употреба свакидашњег живота даје му све ве- 
liy сиагу н властиту садржину. 

Овакоио југославенство јест она веза, која 
свим Југосланенима даје све јаче обиљежје једиога 
иарода. 

Са правног становишта — које je пепрепорно, 
— даје југославенство свнм држављанима Југосла- 
вије једнака права, и једнаке дужности и једнаке 
увјете економског и културиог рззвигка. 

Осјећзј Mel)yco6iie припадности, међусобне no- 
везане судбине, исте тежње, исти цшбсви и иесе- 
бичва пожртвонаност за ззједничке идеале, — тн 
осјећајн који су битпе ознаке народне цјелине — 
не даду се декретиратн, него се развијају само од 
себе као осјегл.ива бнљка, гдје имаде СЈНца и то- 
плине — тврда рука их разара. 

Јецинственост парода, иије апсолутна гаран- 
ција за будућност државе, јер нас исгорија учи no 
више пута да je један народ Beli стварао двије др. 
жаве које су се међусобно бориле за своју самс- 
сталиост. 

Ово су начела која смо испониједалн као са- 
радницн у режиму од 6 јаиуара, a која начела до- 
слиједно исповједамо и данас, јер смо увјеревп да 
je то правн пут, који води консолицацији и злра- 
вом развитку ове наше заједннчке државе, којој не 
желимо срећу мање и несебичннје, него они, који 
се испрсавају са својим теоретски савршеним југо- 
славенстиом. 

O југословенству рекао je мој друг у влади 
од 6 јануара Др. Шибеник на скупштини у Карлов- 
цу у присутности више миннстара, својих другова. 
следеће: 

„Југословенство, није баштина српства, хрват- 
ства и словенаштва послије смрти њихове, јер би та- 
ко југословенство бнло сироче без оца и мајке". 

„Југословенство штитећи најсвегије ocjeiiaje хр- 
ватства,  српства и словенаштвз,   злдобнја  љубав, a 

упирући се у славну и мукотрпну прошлост Срба и 
ne мање славпу и мукотрпну прошлост Хрвата, за- 
добива снагу и величииу". 

нНе тражи се, да се одрекнете срппва, хр- 
ватства и словенаштва, јер онај, који се одриче оно- 
га што je добио у свето насл>едство од својих ота- 
ца, не уиосн у југослоневстпо ништа и iberoBo je 
југославевсгпо npasHo, и тај би могао да се оарек- 
не и југославенсгва кад би му то требало"- 

Другом једиом згодом рекао je тај мо^ друг: 
»Погибељно je уништити љубав за хрватство, 

српсгво и слопенашгво прије пего се развије љу- 
бавза југословенство, јер би тако могла настати опас- 
na празнипа, a само л>убав брани домовину о" "- 
пасности". 

Приловор у Народној скупштини и Cena- 
ту, да наше народносво питање, овако нако смо 
ra ми поставИ'11", постаје пита11>е међународно, неу- 
мјестап je, јер je народносно питање у кстсм правцу 
поставио још оштрије Видовдански Устав међунаро- 
дно признате државе Срба, Хрвата и Словеиаца, јер 
кад би се Хрвати, Срби и Словепцн код правлЈења 
сиога Устава и у њем самом искрепо третиралп само 
као три племена, не би нмали разлога да се крате 
узетн заједвичко народно име југословепско, јер на- 
родно име никако не колидира са нмеиом племен- 
ским. 

Суаише je јасно да je у међународном односу 
једино важно да ли се у правном и државном смп- 
слу иступа према вани као један народ. a то нитко 
не оспорава, него се напротпв утврђује и веза на- 
ционалног једннства. — Наше унутрашље урсђеп.е, 
према вани јединстнени, a код Kylie слободни у а- 
фнрмацијама историјско-политичкнх неоспорвих о- 
собипа. 

Овако схваћено уиутрашње уређеље наше др- 
жаве, које се темељи na психолошком расположењу 
пашег народа, јер то он xoiie, naJBeha je гаранција 
за јединство државе, њен напредак и просптеритет. 
Само полнтичкн задовољап народ, ЛЈубоморво и са 
одушевљењем чува и брани своју државпу заједницу. 

Господо, оиако ми гледамо na унутрашње уре- 
ђење наше државе, a то становиште нстакли смо и 
у нашој декларацијн када смо рекли: „да са гле- 
дишта yiiyTpaujiber државног уређења, хрватско пи- 
raibe пије ријешено н да претставља првенственп 
државни проблем, који треба и no тернторијалној 
поднјели и no компетенцијама самоуправне или no- 
крајинске власти ријешити према основним и оправ- 
даним тежњама Хрвата без уштрба no државну 
„цнјеловитост". 

Прожети oceiiajeM чувања цјелине и задовољ- 
ством народа, наш je рад ишао и иде консенквентно 
за тим, да путем оваквог унутрашњег државног у- 
ређаја, које одговара и тежњама нашега народа, це- 
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ментирамо темеље наше држапне заједнице {Раста 
Ђотк: To ви рекпирирате!) 

Претседиик Др. Коста Кумануди: Господине 
Тзокићу, кажњавам Вас    опоменом. 

Никола Прека (настанља) Ja hy бити слобо- 
дан, господо народни посланици, да вам прочитам 
одломак једиога чланка, којега je прије годину дана 
написао наш прнјатељ и друг сенатор Таирлић, a 
који гласн: {Др Иикола Кешељеиић ироннчпо: Врло 
je важло шта je Ђирлић написао). Врло je иажно, 
то je наш друг, који je сарађивао с нама. 

„Унитаризам и централизам нису синоними, у- 
нитаризам и федерализам нису антиподи, федера- 
лизам и централизам се не трпе, a федерализам и 
сепаратизам немају ништа заједничког. Ko xohe да 
доведе у сукоб појам унитаризма са појмом феде- 
рализма, онда мора да својем унитаризму нађе пра- 
во име: централизам. Појам унитаризма поднашави- 
ше облика јединствености, од којих je централизам 
пајужи, a федерализам иије иајшири. Централизам 
je једноставно једно, федерализам je сложено једно" 

Даље вели: 
„Паче унитаризам, којн почива на уједнњељу 

нечега шго није било једно, ite може ни издржати 
формулацију једноставпе једноте; {Др. Анте Иун- 
тарић: Зиамо ми све то) да се извуче из парадок- 
са мора се поставити на темеље сложене једноте. У 
нашем случају југослоненског унитаризма, рођена 
из уједињења Хрвата, Срба и Словенаца политнчка 
и математичка логика диктира сложено јединство. 
Ни математика ни политнка не дозвољавају суми- 
рање 1 + 1 + 1 ^ ^ не1'0 сам0 1 ~1' 1 + 1=3. 
(Др. Накола Кешељепић: To je онако округло на 
hoiue испало!) 

Ми народни послаиици у првом Парламенту 
послије 6 јануара можемо се ззправо сматрати само 
посредиицима између народа и власти и информа- 
торима народних потреба, јер je режим 6 јаауара о- 
celiao тешко (ААбШННШС непосредне везе са наро- 
дом, и  ради   тога   je тражио проширеше контакта. 

Ради тога je било потребно да то буду л^уди 
бирани no једном ванстраиачком 1иборном закону, 
да би се осигурала шихова објективносг. Оваково 
схата11>е оправдава закон у којему начин бирања 
није загарантован на нормалап начин и тако народ- 
но прадставииштио no њему бирано, може се сма- 
трати само привремено и прелазно. 

Даљни онакови избори нитн су потребни a 
нити корисни no престиж државне власти. 

Најмање опраидаље имадг ако ти садашњи на- 
родни посланици прнсвајају туторски став над 
народом. 

Лијепо je биги доносноц иових идеја и учитељ 
народа, али су све велике идеје доносили народни 
великани   из  душе народа, н зато их je народ при- 

мао са одушевљењем, a не треба ra учити no мето- 
дама г. Приби1јевића. 

Прије него народ добровољно и слободно те 
идеје прими, не могу се оне поставити као непогре- 
шиве догме и осуђивати свако друго уверење, ако 
ono не дира у досада непрепорно изражену вољу 
народа, јер у противном случају одјељује се Парла- 
менат од народа и пада под сумњу да води бригу o 
себи, a ne o народу, (Д/?, Кожул: Тако je). 

Господо народни посланици, ja нисам мислио 
дал.е говорнти, али понукан извјесним догађајима 
дужан сам н себи, a и овоме Дому да упозорим на 
оне моменте, који се иикако неће тумачити повоЛј- 
но у широким слојевима нашег народа. 

Господо, у овој Kyiiii, особето у овој буџетској 
дебати, много je говореио и   мпого   je   употребља- 
вана ријеч: равнопранност. (Ристо Ђокић:   Како   да 
нема равноправности, кад ти говориш  npe подне у 
11 сати, a ми у зору, и морамо онде да диринџимо!) 
Ja мислим, не само да мислим, него сам и   увјерен 
да je та ријеч једна проста фраза, јер смо   ми   до* 
казали јуче и у овоме Дому, да ни  у овоме Дому 
немамо равноправности (Позици код већине: Чему то? 
—   Др. Никола Кешељевић: To ннје тачно!). Не мо- 
гу извесна господа у овоме   народном дому да под- 
носе излагаша појединих својих другова из малених 
клубова, којн су данас   у   опозицији   према  једиој 
огромној веИини овога  Дома. У   место  онако,   као 
што je уобичајено било и код нас и као што je то 
уобичајено у читавом свегу, да се иа аргумента од- 
говара аргументима,  овдје   се   проводи   брахијална 
сила na појединог народног посланика, који се усу- 
ђује да говори и да  no   своме   увјерењу   и   према 
увјерењу својих другова заступа   своје становиште. 
(Одобравање код народног клуба и узвици — Тако 
je — Др. Влада Cmamuuuh: To су била лична раз- 
рачунавања — Др,  Кожул: Пустите  га   да   говорн 
— Граја — Др. Глиша Тадић: To je било разрачу- 
навање ради увреде!) 

Господипе Глишо, допустите ми да вам одго- 
ворим. Теже су унреде падале у Народпој скупшти- 
ни прије, али осим оног несретмог случаја никада 
није дошло до физичког обрачупанања у нашЈЈ На- 
родној скупштини. Ви то знате и требало би да 
ћутите и да размислите: да ли je у иптересу овога 
Дома и нашег народа, у коме he се разнети гласи- 
не, господо, ne да je то учинно тај и тај појединац, 
пего да je учињено у Народпој скупшгипи, да јето 
учињено у Београду и да поједини пародпи за-.туп- 
ници Хрвати пису сигурни за своје животе. (Гласо- 
ви чуђења код већине — Пљескање код пародпог 
клубз). 

Ja упозоравам веИину, господо, отворите очи! 
Ви сте овде мпого говорили, кад сте критиковали 
Владу, која ужива ваше поверење, кад сте joj при- 
говарали, да није знала спријечити извјеспу агитаци- 



Стенографске белешке 319 

ју која ге проводила канзлима, a ja кажем: ннје у 
интересу оеога дома, нити у интересу политике сми- 
pHBaiba, да већина није одмах у Скупштини осудила 
онај нападај, јер he се раширити вјестн у народу 
да су Хрвати пононо у Скупштини у Београду ин- 
султиранн. 

Тако je требало да већина учини и да онај 
догађај осудн са овога места, да се отклони то, 
јер ja вам кажем, тако he се то тумачити. [Лр. Гли- 
горије Тадић — Криво приказујете стпари, nsepiie- 
те. Ту није нападнут Хрват, него човек у личном 
обрачунавашу.) 

To here Ви тумач.ии, али ja Вас питам, како 
he се другде тумачити. (Један глас: Тако Ви тума- 
чите!) He, тако ja не тумачим, него lie се гако ту- 
мачити. И зато je требало датн одмах, у истоме 
тренутку, изјаву. {Анте Ковач: Ви сугеришете пеко 
тумачење!) Јесте, јесте, да, да Господине Глишо. 
{Глиша Taduh: Ми смо лојални!) Да, да. Ви врло 
добро знате, какве су прилике. (Милутин neiuuh: 
Штета што нема више миннстарских фотеља, што 
нема 500 минисгарстава. Онда би били свк задо- 
вол>ни!) Како, ко би био задовољан, нисам Вас чуо? 
(Милутии fleiuuli: Бнли би задовољни, када би би- 
ло више министарских фотеља.) 

Koheie ли дозволити да Вам и на то одгово- 
рим. Te смо министарске фотеље, пријатељу и ко- 
лега, оставили. Ми смо дали остлвке. Дали смо ос- 
тавке, јер смо имали рззлоге за то. Дакле ja одби- 
јам ге приговоре. (Гласови: Да чујемо разлоге. — 
Милушпн Петић: Ja знам, господине Министре, да 
сте у Крушевиу другојачије говорили.) 

He, него као и данас. {Мпдутин Пешић'. У 
Крушевцу на конференцији другојачије сте говорили) 

[Јредседник др. Коста Кумануди: Немојте 
господиие   nemHhy, упадати у реч. 

Ннкола Прека (наставл.з): Господо, зато ja ди- 
жем знак протеста протнву оваквих догађаја у ин- 
тересу спију нас, у ингересу овога Дома, у коме 
сви треба да будемо равнопранни члавови. {Симо 
Маријанац: Он je тукао човека, — Жагор. — Прет- 
седник звони.) И зато ja господо, . . . {Симо Ма- 
ријанац: Зато да се други пут пољубите са Милу- 
тином Пешићем. — Жагор. — Један глас: Ja Вам 
то желим.) He иије потребно. 

Ja hy зато да завршим. господо, и да кажем: 
Из свих овнх разлога, које сам изнео, оправдавају1ш 
наше становиште, моје и мојих другова у овоме До- 
му, као и из оних разлога, које су моји другови из- 
нијели критизирају1ж буџет у;цнфрама,гласовати hy 
у вачелу противу овога буџета. (Одобравање и пље- 
CKaibe на левици). 

Претседник Др: Коста Кумануди: Господо 
народнн посланици, народни посланик r. Прека у- 
општио je један лични и појединачни испад. Народни 
посланик, који je повредио јуче   достојанство   На- 

родна скупштине, примерво je кажњен.   (Опште о- 
добравањеј. 

Реч има пародни посланик r. др. Милослав Сто- 
јадииовић. 

Др. Милосав Стојадиновнћ: Господо народ- 
ни послапицн, слушају11и нзјану г. предговорника, на- 
рочито н.ега као бившег претставника Краљевске 
владе, — шеног активног члана, и нехотично се на- 
Meiie један доста нелагодан утисак код свих нас: 
човек и мимо своје вол.е, иако то ииаче i-ehe, мора 
да подвргие апализи побуде, које га руководе у 
оцени ситуације на овај начин, којој он — рекли 
би смо, из наивности, ако би то на први поглед био 
случај, — даје један једвостран карактер. 

Господо, ни постојање екоиомске кризе, ни не- 
сношљивост беде многих, ни све друге 11еда1"1е у 
којима се налази наш народ, исто као и многи дру- 
ги народи, нарочито пак оглушујуЈш се o положај 
слабих сталежа, чак ни заошгравање односа између 
Срба и Хрвата без икакве сгиарне потребе, напо- 
слетку ви негативаи развој догађаја у свету, који 
запл.ускују и нашу државу, све то што би иначе у 
овоме тако чудном развоју пружило читав низ од- 
личних елемевата за један леп, смишљен, добар 
говор у вачелној дебати, све je то измакло оку 
господина предговорника, тако да je он сву своју 
мудрост свео na истраживање некогтобож непомир- 
љивог одпоса између Срба н Хрвата, a на бази јуче- 
pamibe личне препирке два посланика која je, дра^ 
стично испол.ена, давала несумњиво једну ружиу 
слику овом Дому. Г. предговорник je у својој машти 
ковсгруисао у вези тога лнчног случаја, тероризи- 
рање над Хрватима, и xohe на силу да му да шири 
зиачај који тај случај нема и не може нмати, јер je 
усамљеи и акт појединца. 

Зато je и сам прегседник Народне скупштине 
учинио врло добро. што je поново нагласно, да 
je она нежел1ена свађа у парламенту један личаи 
момеват, и, што je вајважније, од сгране свих на- 
родних посланика тај je инциденг осуђен као личан 
и незгодан. Ero тај личан момеваг дао je предговор- 
ннку повода, да изведе из тога неке начелне зак- 
ључке o могу1шости коментарисања у народу, као 
да je ова Народпа скупштина, као да je већива бнла 
та, која je у знаку мођуплеменске мржње онемогу- 
ћила једвом брату Хрвату, да говорн у овоме Дому. 

Господо, кад се овако ствари конструишу и 
кад им се придаје значај, који оне немају, и кад 
се ни од чега не преза да се конструише једна теза 
међуплеменске борбе, a од инднвидуалног акта на 
силу прави колективна мржња, онда се човек пита и 
нехогично; како су људи сличвог кова могли имати 
тако велику власт у држави и управлЈати чак и no- 
једииим ресорима (Одобравап е), кад овако и на о- 
вакав начин они, којима je, као што би згодво ре- 
кли браћа Хрватц „мукотршш' парод  дао св? што 
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je могао дати иобасјао их славом и нелнчином, награ- 
дчо их,и узднгао ди завидне виснне части и власти ка- 
ко то ла баш они најмање воде рачуна o његовим бит- 
ним потребама, и који »a место разумног зпдово- 
љавања свих потреба, које се манифестују у оквиру 
наше вације, г.ео проблем политички, национални, 
социјални и културни, {едуцирају na овако једно 
ништавило: на покушај да се један инцидент у пар- 
ламенту претстави као средство борбе већине упе- 
рено против Хрвата. 

Господо, пок. Скерлић je говорио у своје време 
врло лепо o банкократији, a ми   би смо сада могли 
говорити   o олигархијн   у Југославији.   Југославија 
има олигархију, којој  je народ дао све, али која се 
титра са његовим правима и која   изиграиа   његове 
иптересе. Иарод југословепски пати, господо, од оли- 
гархије, a ко зна када lie се он, иоћи ослободити ibe. 
Олигархије je било у свим периодима људске исто 
рије и свака je од њих нмала   бар   неке нредности. 
Грчка показује олигархију која je чак била прожета 
филозофијом, средњевековно еклезијастичка   олигар- 
хија служила je верској идеји, старе   војничке   оли- 
гархије одликовале су се ратничким особинама и т.д. 
Олигархија je дакле, имала увек no   нешто чиме се 
je одликовала. Наша   југословевска олигархија нема 
ничега чиме се одликује и чиме би се  могла одли- 
ковати.   Њој   не можемо приписати   ни људске   ни 
божанске атрибуције. У низу других она има   једну 
саецифичну, своју и крајње негативну особину, a то 
je она.да људи на положају   министара глорификују 
народ и величају га, да би, чим престану бити мини- 
сгри, чим сиђу сз минисгарасога положаја, одмах пре- 
стали и да буду у службн народних интереса, ругајући 
се идејама којима иначе захваљују за своје успехе. Ако 
би се подвргла   анализи   олигархија   свих прошлих 
векова са овом специфичном иашом, која се одриче 
народа кад није na власти, не би се могла наћи ни- 
шта слично са овим чиме се одликује  наша олигар- 
хија. ЈБуди који   једино   6-јануарском режиму   има 
да захвале   што  су дошли на високе положаје,   иа 
који   иначе   никад   не  би   могли да дођу,   који би 
остали у праху и пепелу ако би o њиховој судбини 
сам народ одлучивао, баш су они ти који се бацају 
блатом на 6 јануар и југословенство, a који   уз  то 
парадирају тежњама да служе пародним интересима. 

Господо   народци   посланици,   шта нам говори 
све ово? Ово   нам каже јасно н одређено да једна 
цивилизација, ношена слабићнма, не може ннкад да 
да добре резултате. Кзд се стари Рим гушио у сво- 
јој корупцији   н неморглу, и кад je iherona олигар- 
хија   достигла највиши степен негативног развитка, 
онда су дошле просте хришћанске масе, које су на 
својнм јаким и снажним плећима изнеле једну нову 
цивилизацију светз,   дошло je хришћаисгво, које je 
човечанству дгло велике тековине и омогућило му 
напредак и полет кроз векове. 

Господо, и једна велика југословенска мисао 
тражи јаке и поуздане носиоце своје. Она може 
бити ношена само снажним плећима оннх ши- 
роких радних маса Југославије, као и срцем и умом 
поштених интелектуалаца Југословена! Сви они ску- 
па чиие моћну фалаагу у одбрани југословенства. 
(Бурно Пљескање). To су, господо, one масе на Ko- 
je се ту скоро обратио наш народни Краљ, у мо- 
менту тешке кризг, кад су почели да изневерују 
идеју пупог јединсгва они, на чнју се сарадњу ра- 
ције апеловало у добрим иамерама. To су, господо, 
one стааралачке радне масе, на које се наш Крал. о- 
opahao и у чнју непоколебљиву спагу верујемо да 
he очувати идеју јединст1!а Југославнје. Тиме je 
господо, наш Крал. посредно указао на конструк- 
тивну улогу сел^ака уопште. Изјаве o сељаштву 
имају, дакле, шири соцнјални значај и тако их тре- 
ба и схватити. Наш Краљ je апеловао не само на 
шумадијског селЈака него и на сел>ака хрнатског н 
словеначког, па цео наш рздни свет, дакле на на- 
шег здравог југословенског човека уопште, у кога 
морамо веровати, да he идеју нашег народног је- 
дннства увек сиажно носити на својим плећима, и- 
изнети je до пуне победе. {Бурио  пљескањс). 

Господо, ja сам пзжлјИво слушао све говорни- 
ке из опозиције, и мислим да je од свих предговор- 
ника био нсрочнго тумач једне настране концеп- 
ције г. др. Леушић. IberoBe осповне тезе исго- 
временосуи један исторнјско-соцнолошки фалснфн- 
кат. Никакво чудо јср се ми нначе крећемо у знаку и- 
сторијских фалсификата. Један од тих je уображе- 
ње неких дј he ова држава пасти или изменнги свој 
главни облнк појединим декларацијама неких чла- 
нова отигархије, који су иначе најмање позвапи да 
говореунме широкпх народн1-/Х маса и народних ин- 
тереса. Државе се не стварају нити падају на тај 
начин. 

Ja сам, господо, лично оптимист уколико се 
тиче нашег јединства. Ми можемо збиља pehu: 
тврд je орах воћка чудновата, не сломи га ал' по- 
ломи зубе, У моменту угрожености паше државе 
Bt^eheie сиагу и сгихије које he се излити и поло- 
мити главе оних који угрожавају јединство нашег 
народа (Бурпо одобравање). Миого je Belia снага за 
самоодржаваИ)ем и обновом у нашем народу него 
што се то иначе мисли. Господо, има много што 
шта у нашем народу што je, у колико се тиче баш 
ове латенше снаге ван домашаја свих могу11их док- 
трина, иешто специфпчно наше, народно и хвала 
Богу врло јзко. Кад ми je један Фршцуз пре неко- 
лико дана гозорио o TeuiKohaMa наше земље, исти- 
цао je нарочито HeBOjbe нашег малогрчђанског све- 
та, који je био предмет iberoaor испигиваља, уве- 
равајући ме у појаве, које су измакле љеговом оку 
и o стварима које не посто.е. Он нас je просго у- 
поређивзо са осталима, не успевши да  уочи   латен- 
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тве снаге. Ja сам му објашњавао, a on je то после, 
као наш осведочени пријатељ, са убеђешем при- 
мио, да смо ми no природи социјалне структу- 
ре нашег друшгва, што странци мало познају, 
затим no неким економским особитостима и no мен- 
талитету нашег народа, миого јачи, него што се то 
њима странцима приказује при посматраљу наших 
појава, нашег рада и живота. Ми смо у неку руку 
иегација извесних доктрина. Ако би се no доктри- 
нама сгроге стратегије имао да води рат, онда га 
мала Србија не би могла ни 10 дана водити, рат 
за који сваки војник треба да будс опремл.еп свим 
оним што има и противник, што нма свака модерна 
војска. Наш сељак, тадч теориски није могао ни 
водити рат, али га je on зато ипак водио и прихва- 
тио борбу са јачим противником. По читане дане 
и недел.е ок je ишао преко гудура и водио борбу 
за ослобођење нз cee стране. Ha место модерног 
снабдевања, њему je у нужди служно комад npoje 
и сланине. Наш човек je ca те стране нздржл.нво- 
сти јачи од човека Запада. Тако je и на привред- 
noM пол.у. AKO onaj грађанин Беча, Берлина и Па- 
риза не уновчи брзо своје производе, за неколнко 
дана или недеља, он je nponao, докле наш човек, 
пор^д свих невоља no којима и он несумњиво дели 
судбину других народа, има ипак пеких преимућ- 
става која га одликују и дају му више снаге и со- 
цијалне безбедности. Мудрост наше државне упра- 
ве и нашнх управљача била би у томе да се омогу- 
ћи чување тих особина no сваку цену т. ј. чување 
свега онога што иде у прилог снажеп.а социјал- 
не "равнотеже и, пре свега, малог човека. Ja тиме 
додирујем врло важно питап.е, a оно je, да то no- 
новим, питање заштите економски малог човека и пи- 
raibe сред11,ег сталежа. Развијен друштвени живот 
развија и занисносг човека од брзог, прапилног и 
сталног обављаља одређених привредно-социјалинх 
функција. AKO возови великих светскнх грздова не 
уђу и не унесу млеко, месо и остале животне нами- 
рнице, као брашно и друге, брзнном o којој ми и 
не слутимо, онда су градови изложени опасности 
побуна маса, које, у даљем развоју, могу чак до 
весги и до јачих полнтичких промена у једној 
земљи. 

Код нас није тако: код нас, господо, живот 
индивидуе, не толико из нримитивности наше сре- 
дине, колнко no особености нашега друштва, доби- 
ја извесна преимућства, која иду у прилог тези o 
несуми.ивој снази нашега народа. Ми лакше подно- 
симо економску кризу, лакше него други с обзиром 
на то што je социјална сгруктура нашега друштва 
боља него код других народа. Наш екомомски мали 
човек помаже се на свој начин, благодарећи ne ма- 
ње аграрном карактеру паших вароши и MoryiiHo- 
сти снабдеваша са сопствених воћи.ека н имзњз. 
Све то не значи да његооо сгање није такође   теш- 

ко, и да га не треба поправљагн, али се ипак он на 
неки начин помаже боље него други народи. To у 
толико важи и за све друге народе сличне призред- 
по-социјалне струкгуре за разлику од народа јаке 
индустријске развијености и претераног диференцира- 
ња друштвгних слзјева. Ако би ere подвргли ана- 
лизи наше друштво, вашпи би сте мнсго преимућ- 
става у читавом нпзу појава пзшег социјалног жи- 
вота, која нам уливају уверење, да iie наш народ ову 
кризу пр1броднти боље него други народи, код ко- 
јих јг диференцирање друштва ишло голлко далеко 
да се мора борити са проблемом беспослице милио- 
на радника. Како he нови Претседник Америчке 
републнке r. Рузвелт решити проблем беспослице 
12 милиона радвика; како he Хиглер који je довео 
немачки народ до одушевљења недавном победом 
националне идеје, решиги проблем беспослицг сво- 
јих 8 мнлиопа радника; како he осталн народи то 
учинити, то je један проблем који нас не мучи у 
толикој мери. Ми као земља екопомског малог чо- 
века и здраве социјалне структурс треба да води- 
мо политику малога човека, која he одговарати стру 
кгури наше земље и наших ннтереса, a то je заш- 
тита сел>ака и радника, згштита малога човека, за- 
штита слабих сгалежа, заштнта занатлија и трговаца 
и свих оних који активно учествују у проиесу рада 
и стварања. 

Господо, ми се налззимо у негативиом развоју 
догађаја, у доба погрешно постављеннх проблема. 
Погрешни пр:вци рада у ono време не одговарзју 
интересима наше пацпје и у томе je наша слабост. 
Злочин je, што се време после ослобође1ћа провело 
у знаку међусобног прегањања српства и хрватства. 
Ta борба нема ничега социјалаог, ннчега културног 
ни напреднсг у себи. To je борба чисте социјалне 
реакције, борба мрачпЈака, борба назздпа од које 
само поједннци — политнчки шпекуланти могу и- 
матп користи — али никад н.род, Јединство Срба, 
Хрвата и Словепаца псторијски je факат, с којим се 
има рачунати no сваку цену н под свим околно- 
стима. Ja сам казао тако исто да на исти начин na 
који су државе стиорене, могу бити и рушене, a 
ако би, не дај Боже, преовладао утицај рушилачких 
сила споља, ми heMo знати и умегн да одбијемо све 
нападе. Природа односа у свету таква je, да огромни 
талас који се формира у nopeMeheHHM друштвеним од- 
носима, нарочито у Европи запљускује и нашу земљу 
и чини зависним од тога многе наше успехе na по- 
љу социјалном, фипансијском, економском и кул- 
турном. 

Господо, догађаји у свету узимају у истиии je- 
дан негативан развој. Ми видимо да проблеми нису 
влше у згвисности ни од онога што се у Европи 
дешава. Можда једна јача офапзива у Јехолу, nope- 
Mehaj односа на Тихом океану или негде na удаље- 
ним тачкама глобуса.може да учини, да се догађаји 
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у Европи у знатној мери измеие. Велика je повеза- 
носг и духа и материјалног живота свих држана и 
народа, велика je зааисност у љиховој заједничкој 
делатиости тако, да je зато потребан апсолутно спо- 
разум свих народа. да би се кроз мир спол^а дошло 
до мира унутра и до могућности решавања социјал- 
них и привредних проблема. Прнвредни и финан- 
сијски проблемн у цупој су зависности од политичке 
стабилизације   која   треба   да   се   спроведе у свету. 

Господо, ми видимо данас у Европи три поли- 
тнчка правца, правац чисгог парламеитаризма, којн 
je основна тековина француске револуције, правац 
демократије чији су главнн носиоци Еаглеска н Фраи- 
цуска. Затим имате фашистичку струју, која долази 
до свог пуног изражаја и обухвата целу Игалију и 
данас хитлеровсчу Немачку, која je сва у зпаку бор- 
беног империјализиа, тај исти правац видите како се 
постепено пробија Аустрију, која еволуира у правцу 
приближава11,а Мађарској. 

Ha трећој je страни Русија, тако да je данас 
Европа подељена стварно у три табора н да сваки 
од тих табора има своје обележје и тежње. Они 
су и разнолики и супротни и ко зна да ли н како 
he се између њих створити хармоинја. Спака од ових 
струја репрезеитује даиас у Европн снагу од при- 
ближио 100 милнона. У знаку те и такве идејне сна- 
ге ове три струје бију се o даљу превласт света. 
Кроз све периоде политичке нсторије народа види 
се да су све промене већих размера код појединих 
народа проузроковале мање или веће промене и код 
других народа и држава. He треба се варати, фа- 
шистичка демократија покгзује у два праица врло 
ингересантне резултате: на једној странн она je оли- 
чење политпке ревизиоиистнчких тежњи, a na дру- 
гој страни претставл.а иокушај у правцу извесне со- 
цијалне стабилиостн и то путем сузбија11>а социјалн- 
стичког пролетарнјата. Виднте да и хитлеризам иде 
исгим путем као и фашизам. Ако се сгвари правилно 
уоче види се да on није прост такмац демократском 
режиму, него се бори да народни живот сгави на 
другу базу и да ra прилагоди новим потребама на- 
ције. Видите да се све своди и да све ниче из поре- 
мЕћеног односа рада и капитала. Све велике борбе 
садашњице развијају се у знаку теж11>е да се створи 
јелиа хармонија тих односа, a да ли и у колико he 
то испасти за руком, од тога зависи cee. Резултат 
je тога и социјалиа полнтика која има за циљ да 
ублажи оштрину односа међу појединџм друштаеним 
редовима и да пружи нужну зашгиту економски 
слабијим редовима. 

Господо, хитлернзам као и фашизам Мусоли- 
нијев тежи ублажавању односа рада и капитала; 
они намећу компромисно решењс путем синдикалног 
и корпоративног система. Ми смо схватили хитле- 
ризам једнострано, као   и  фашизам  уопште   и   то, 

само као покушај за рестаурирање монархије у Не- 
мачкој. 

Збиља фашизам, којн претпоставља владу јаких 
ауторитета, a у првом реду јаког носиоца те ндео- 
логије, утврђује и једаи особнти   одиос   према   мо- 
нзрху, он представља   исто   тако   извесну   неподу- 
дарпост двају принципа, јер je тешко и замислити, да 
монархије, које се старају да буду јаке, нарочито ако 
се испољи na тој странн агреснвно, да he оне трпећи 
ауторитете те врсте, којн се супершиво iiaMehy, који 
их потчнњавају и истичу се  изнад   самих   монарха. 
Но ово што се за момеиат испољава у Немачкој, не 
мора сутра имаги важности јер фашизам зна да иде 
и на компромисе, a за њега   je   кимпромис   у   слу- 
жби монархије   ипак   иајмања   жртва.   Према   томе, 
како he се развијати догађаји у Немачкој, нико да- 
нас ne може тачно да предвнди, бар ne с обзнром. 
na   компликовани   однос   између   рада   и   капитала. 
Но независно од свега тога, нешто  je   одређеио   у 
фашизму   Европе, a то je његова  агреснвност.   Ап- 
страхују11И 11>егове Te>Kibe,   које   се   маинфестују   у 
знаку реформе друштва укутра, фашнзам je с поља 
јасно обележен и све више у знаку тежње да мења 
мировне уговоре тако, да том измеиом међународних 
односа сиага појединнх држава, изменн у основи да- 
нашшу  слику   света. У томе je фашизам  несумњиво 
јасап. Друго je питање да ли je он и у колико јак 
да овај свој јасан програм реванша   до   краја  изве- 
де. И, господо, не  треба   се   варати,   фашизам   he 
ићи још   кроз   разне   перипетије.  Ми   рачуиамо  са 
фактом да могу још неке државе приступити режи- 
му фашизма, и да he   тако   звана   демократија • фа- 
шизма заузети доминантан   положај   у   Европи   бар 
у колико се тиче самог   броја   становника   које   he 
пову!™ за собом. Даиас,   идејно  удружеие, Италија 
и Немачка, престављају   снагу која се не сме потце- 
њивати. Но ancTpaxyjyhH како he се кретатн фаши- 
стичка демократија у правцу друштвене реформе, у 
колико he ona успети да регулишс  односе   између 
рада н капитала и   да   изведе   економске   реформе, 
које je питаље врло спорно, главно je да   фашизам 
у својој утроби иоси клице опаспостн рата.   Ои   je 
сав у пуиој агресивиости.  Све  he  то   имати   неми- 
новио и политичких реперкусија. Мн видимо, госпо- 
до, да je одједаред после   победе   Хитлеровог   фа- 
шизма у Немачкој каступнла нзмеиа односа између 
Совјетске   Русије и Немачке.  Совјетска   Русија   не 
може остати раанодушна према грубом гоњењу рад- 
пика и тражиЈге ослонца на другој страни,  чиме се 
стварају и услови за промене у досадашпЈим   међу- 
иародним изменама. 

He претерујем, акотврдим, да се Совјетска Ру- 
сија од дана безобзнрног угушеља не само покрета 
комунистичког, него и социјал лемократског налази 
на путу новог опредељивања. Немачка социјал де- 
мократија плаћа сада  скупо за услуге, које   je   не« 
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мачко радииштво 1918 године учннило, спасавајући 
стаарио капиталпсгички сает у то време од спарта- 
киста. Хитлеризам у Немачкој не оглашује рат само 
екстремном делу радничке класе, него н њепом кон- 
структнвном делу. Ko зна коме he on све још о- 
гласити рат унутра и споља. 

Meim се лнчио чие1и да he зближење Русије и 
Француске ului од сада нормалније, у вези чега 
заслужује пуну пажиЈу н пакт o иенападању између о- 
вих двеју држава.У дал.им консенквеицијама.а под прн- 
тиском развоја догађаја који се стално мењају и 
споља и изнутра, чини ми се, да he и наша држава 
мораги да узме у оцену ближе проучавање нашег 
односа ирема Совјетској Русији, али то je једпо пи- 
таше, које ja нећу да прејудицирам, пошто he o 
шему бити саецијално речн у дебати Министарства 
и.чострапих послова. 

Господо, ми можемо славити Бога, што у о- 
вим и оваквим крајње поремећеним односнма дру- 
штза и света имамо на саојој страни иашу храбру 
савезницу Фраццуску, a она je на нашој страни не 
само из пеких егоисгичких обзира, не за то шго 
Француска гаји идеју реванша, иего шго смо и ми 
као и она посиоци једие чисте пацифистичке идеје, 
идеје једног вишег прогреса, што н мн као ии 
Француска немамо освајачке тежње нити heiuo их и- 
када имати, јер ако има иједие државе на свету, 
која нема тежње за освајањем, то je Југославија, и 
io je Француска данас. (Одобраваље). 

Само та потпуна сродност наших душа и те 
птифпстичке идеје одоеле су нас у загрљај са 
Француском, сгварајући na тај начин јзку брану про- 
тив оних, који теже, да од реда створе хаос, од 
ргннотеже потпуни nopeMehaj од кога би моглп 
црпети корисг и за себе. 

И, господо, cpeha je за цивилизацију и за чо- 
печаистао, што у овим данима немира и неиззесно- 
сти Фраицуска репрезеитује, поред гвоздене воље 
свога парода, и једиу оружану снагу, која je у ста- 
и>у да прибави пуну важиост пацифистичким нде- 
јама и да oMoryhH одржање мира у Европи no сва- 
ку цепу. 

Енглески државник Черчил je говорио: Ззто 
што волим своју децу и отаибнну, ето зато ja во- 
лнм Француску, и зато тражим да шеиа пзоружаиа 
снага не буде ничим окрњена. 

Француск?. je од вајкада била иосилац цивили- 
зације света, била HajneliH поборник мнра. И ако се 
неуспевадасе поремете данас односи у сиету силом 
оружја, има се у првом реду благодарити њеној cna- 
зи и ibenoj несаломљнвој гвозденој вољи. Француска 
нема ни према коме освајачких памера, и ми смо 
горди, да смо у савезу сл њом у овим тешким мо- 
меитима. 

C обзиром на општу сигуацнју у Ечропи, ми не 
смемо да re оглушимо, господо, кад je реч o нашим 

ингерним пшањима, a у овом конкретном случају o 
питању које се постгвља: nHiaibe буџега. 

Господо, мени je жао да je време протекло и 
да не можемо овде мпзго говорити o овим важним 
стварима, o којима би се иначе могло говорити 
читаве сате и дане, изводе1ш при томе, тесну кау- 
залну везу између догађаја који се дешапају споља 
и стања које имамо изнутра. Из свега тога резул- 
тира неминовно наша потреба да се удружнмо, да 
будемо прожети једним духом n да тежимо да бу- 
демо вођеии само интересима народа, иапослетку 
да своје народно једииство чувамо и уздижемо ra no 
сваку цену и изнад свега. Све ове, господо, супротпе 
тенденцнје које се јављају и имају за цилј слаблЈење 
јединства, разби11е се као мехур o чврсту, гранитпу 
вољу нашег парода. Варају се сви они који су ми- 
слили да he под притиском спољних догађаја, под 
угицајнма хитлеризма и фашизма, као и свима дру- 
гим негатпввим сгрујама које теже да нас ослабе, 
моћи да улове моменат зз реализовање захтева 
који су на штету народног јединства. Ако би дошло 
до тога виде1'1е се тек тада, колнка je cnara Југосла- 
вије, јер he се сви ти захтеви разбити пемиповно 
o чврсгу степу пашега народа. 

Г. Др. LIlehepoB je замерио нашем Министру 
финансија, чију вредпост, разумевање и предусрет- 
лјивосг према нама нико не може да оспорава, ре- 
кавши му да je он једини миннстар финапсија у Еа- 
ропи који je оптимиста. Ja сам у том моменту по- 
мислио: хвала Богу да га имамо, добро je да on, 
пре свију других, буде оптимиста. Ono што се ми- 
сли да je грех стварио je једна врлина. Али ето, 
видите, оно што je врло добро и похпално г. 
LUehepoB припнсује г. Мипнстру финапснја у грех. 
Мени je жао што г. ILlehepoB није овде, јер ja личпо 
перадо полемишем са онима који су одсутни. Но и 
порсд свега, и ако on овде пије, ja то морам да 
учиним, јер су све ово начелпа nmaiba, o којима 
се говори. Са том оградом да hy бити пачелан нека 
су ми допуштене неке вапомеве. Г. Шећеров je на- 
поменуо да je спремно закопскн предлог да се у др- 
жпии спроведу реформе великнх разиера, при чему 
жали што у Финапсијском одбору тај предлог није 
могао бити. дискутован. Поново напомињем да ми 
je жао што г. IIIehepoB није ту, али ja сам имао 
намеру да му на то одговорпм мало опширвије, ово 
у толико пре, јер он радо оспорава свима нама ком- 
пегенцију да говорнмо o овим питањима. По том 
програму тражи се, пре свега адмиписгративна ре- 
форма BehHX размера. Иначе база за ту реформу у 
опште није пружена пити су предлози конкрети- 
зовани сем оних општих, растегљпвих напомена. У 
свом говору он даје доследио преиму11ство свом 
предлогу у папоменама no којима je Г. Претседник 
Владе рекао да ове предлоге треба за сзда остаиити 
јер задиру и сувише у велике реформе. 
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И зато што он даје себи најбоље атрибуције, 
што саи себи приписује велике заслуге с обзиром 
баш на тај предлог, наша je дужпост да му и са- 
ми поклонимо сву пажњу, ODO у толико пре, јер je 
г. Шећеров, један озбиљан радник. 

Али господо, одајући ово признање Др. Ше- 
ћерову и верујући у чистину најлепших побуда са 
његове страпе, све то пе значи да су ти његови 
предлози прихватљиви. 

Читајући их, ja сам и нехотично добио утисак 
да су ствари убачене површно и без дубљих сту- 
дија питања. Предлози, дакле, имају више смисла 
no побудама него no ономе што они сгварио пру- 
жају, a они, сем општих напомена, не пружају ни 
могућност ближег уређења ових однсса. Уз то су 
у извештају мањнпе, чији je тумач Гг. Др. Шећеров 
ствари наглашене у главним потезима т. ј. отступа- 
јући од писаног предлога који je читан у фин. од- 
бору. Тако се н. np. пнтаље принадлежности служ- 
беника у првом том предлогу чини зависним од 
цене пшенице, што би и с обзиром па велике промене 
цена, давало једно колико нелогично толико исто 
и немогуће   решеи>е  питања. 

Између осталог г. Шећеров предлаже овде 
ограничење упогребе државних аугомобила, уки- 
дање додатака, појевтшБавање цржавних набавака 
и слпчно, Све су, то, господо, ствари колико an- 
страктне толико и наивне, рекао бих, које немају 
никакву одређену форму, не пружају ништа пози- 
тивно да мене запрепашћује не само да се такав 
непроучен предлог подноси него да се са онаквим 
патосом може и сме говорити o предлозима ове 
врсте. Јер ако je ико осетљив, то je државни ор- 
ганизам који се одржава у строгом континуитету 
ствари, и који не трпи поремећаје. Ja бпх још разу- 
г/ео да су господа тражила да се претходно из- 
врши једна апкета и кроз ову утврди могућност 
извесних промена у нашој државној адмннистрацији. 
To би било здраво, то би било реално. Ja мислим 
да би Крал^еиска влала прихватила предлог у ко- 
лико се тиче једне такве анкете. Енглези су не- 
дапно приређиаали и прирећују сличне анкете. 

To je био случај са нндустријом угља као и 
другим гранама индустрије и радиности. Нарочито je 
Енглеска хтела да утврди рационалност метода рада 
у рудницима чиме je та анкета добила и шири зна- 
чај. Стереотипност употребе преживелих метода про- 
изводње, нарочито у рудницима, гони Енглезе да и 
сами рззмишљају o рационализацији. Ja верујем да 
би једна анкета ове врсте била и код нас корисна 
и потребна, и да би она, пре свега требала да обу- 
хвати баш ово иитаље o упрошћ1ваљу, појевтиља- 
ваљу државне администрације, na затим и самоуп- 
равне, које би такође добиле погстрека са те стране. 

Ja који сам био врло загрејан за Прнвредно 
веће,   жалнм што та институција није уведена у жн- 

вот. Можда су фннансијски  разлози налагали потребу 
одлагања, али ja верујем, господо,   да   оии  разлози 
којима смо документовали и правдали  потребу При- 
вредног већа важе и данас у потпуности.   Од При- 
вредног се Belia апсолугно одустало баш кад je оно 
најпотребније. И са тих разлога" једна  поменута аи 
кета била би потребна, анкета која би неприсграсном 
аналкзом утврдила могућност појединих рефорама у 
нашој држави. Ja видим из извештаја   r. Огона   Га- 
вриловића, известиоца, да ми у нашој држави господо, 
имамо 238.000 државних службеннка. У прошлој бу- 
џегској дебати ja сам истакао да je мала Краљевина 
Србија на своја 4 милиона   сгановника имала 40.000 
чиновника; три  пута   увеличан   број   становника   на 
повој територији значио би, у   тој   сразмери,   дакле, 
неких   120.000  службеника.   Адмииистрација Крал>е- 
вине Србије била je релативно   добра,   безирекорно 
добра. Ja мислим, господо, да ће од тога  броја не- 
сумњиво један део отпасти на сталио   радништао  у 
дрчсппчнм предузећима, но зато  ипак  цифра   остаје 
веома велика. Без једне дубље студнје путем анкете 
ова се реформа не да извести. — Иначе je штета шго 
се код критике буџета не издвајају државна преду- 
зећа   у   износу   суме од близу три и no мнлијарде. 
Г. Министар финансија je потпуно у праву код при- 
говора ове врсте. У томе се толико претерује да би 
се готово наметала тежња одустајаи,а од сваке ега- 
тизације када други, крупнији разлози   не  би   нала- 
гали потребу да држава задржи та предузећа у сво- 
јим рукама. Тако би смо свели буџет на мању цифру. 
И ja сам у Београдској  општини имао муке да уве- 
рим поједине одборнике да извесне ставке у бјџету 
не значе оптерећеља, јер   проистичу из услуга које 
општина члни својим грађанима, као на пример ооег- 
лењем, трамзајима, водоводом и т. д. 

Тако исто и држава продаје грађанима своје 
услуге путем привредиих предузећа која се nehe да 
одвоје од осталих ставки буџета. Ако бисмо одво- 
јили државна предузећа буџет би изнео око 7 мили- 
јардн. Ви ћете ии допустити да будем, можда једини 
у овом Парламенту, који hy нагласити једну нову 
мисао везану за жаљење, што ]е наш буџет уопште 
овако мали. Мали буџет претставља примитивне еко- 
помске, социјалне и културне односе једпог народа. 
нарочито његову заосгалост на привредном пољу. 
Тако мали буџет одузима могућност да се огромне 
потребе једне напредне нације задовоље. Са овако 
малим буџетом многоструке потребе нашег народа 
остају незадовољене. Нашто то крити? Много мањч 
народи, али зато прнвредно напреднији имају много 
веће буџете пего ми, и камо среће, кад би кроз раз- 
вој шире cuare и полета наше привреде могли доћи 
до два или до три пута већег буџега, пего што je 
овај. Ja желим да се ове моје речи правилно схвате 
и по  вишем   приврецно-социјалном смнслу,   који  je 
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садржан o ззхгевима o BelieM буџегу, но само кроз 
развијенију  привреду. 

Господо, када се говори o буџету, морамо при- 
знати тачносг тезе, коју застула г. Министар финан- 
сија, a ona je у томе да се мора правити разлика 
изиеђу ова два дела буџета. Ja томе додајем и onaj 
свој захтев с обзиром на мали буџет. Ако се ona 
последња мисао схвати буквалио и репродукује 
само као захгев, a не и са разлозима који je прав- 
дају, онда она, несууњиво сстављатежак угисак, али 
ако се веже за програмскн захтев o иеодложној no. 
требп развијања призреде у свима љеним грапама, за- 
тимуочи и савпозитиван преокреткоји неминовпопиче 
из напредпе привреде, онда je та мисао здрава тако да 
не треба даљих тумачепЈа. Ja бнх само желео да ми 
што пре кроз највећи просперитет наше прнвреде 
дођемо до могућности да имамо два до три пута 
BeiiH буџет, него je овај мннијатурни који je сада 
пред нама, a који значи мпого с обзиром на опшги 
застој свега. 

Господо, ннје тачпо да ми пз раднио. Најлак- 
ша je ствар пегатипна кригика. ИдуНи кроз Сцилу 
и Харибду жнвота показзли смо неоцтн.иве спаге, и 
ми ту спагу сгалио показујемо. Код uac се вршн 
процес спајања и кроз тај процес рада н ствараша 
ocelia се сталап напредак. Тако исто не можемо 
peliH да наше закоиодавно тело није бнло продук- 
тивно. Председннк владе учннио јо пеколико напо- 
мена o томе. Ja бих пак, који сам пајвише сарађивао 
у одбору који je претресао Закон o општинамахтео 
да истакнем велики значај те самоуирзвне реформе. 
Први пут после ослобођеља успслн смо да нашој 
једиој и недељивој држави дамо један општииски 
закон и један тип општнпа. Господо, нису те сгиари 
зз потцењивање. Били смо н ипаче актинни поред 
свнх 11еда11а. Наша држава увек чиннла je такође 
сеоју дужност према економскн слабим слојевнма, 
a нарочито у моментима пужде показивала je паж- 
њу и сиагу. 

Мени je, господо, непрнјатно, али не могу да ne 
напоменем, јер се ради o врло важпим државпим 
питањима, да смо ми у прошлој годнни извели је- 
диу врло значајну обиову свих села порушених од 
поплава, онако псто као што cv.o у 1931 год. и об- 
нону села порушеинх од аемљотрсса у Јуж. Србији. 
Смело смем да тврдим да смо ми тиме учинили не- 
што што ни једна друга држава до данас није учи- 
нила. Тихо, нечујно и без икакве рекламе, омогући- 
ли смо у прошлој годнни na поплављеној терито- 
рији дуж Саве да 1.320 породица, пре него наступе 
хладпи дапи, буду смешгене у своје домове, чнме 
смо нзнршили једну велику хуману и социјалну дуж- 
носг. Не може се, господо, прећи iiyTKe преко свих 
тих манифестација снаге државе и свега онога што 
je она урадила за добро народа. 

Наша je дужност да тежимо да целокупан свој 

рад управимо у корнст економскн слабих и да се 
старамо да развијемо све привредне снаге у нашем 
народу тако, да омогућимо да све народне тежње 
и сва стремљења буду управљене томе циљу, циљу 
подизања народнот благостања. Када то будемо по- 
стигли, лако ћемо осгварити и све друге захтеве, 
било социјалне или опште културне, јер тамо где 
нема матерајалпог нема ни духовног напретка. 

Ja сам слушао г. Др. Ђ. Леушића, којп je, као 
што сам малочас казао, био једаи од опозиционара, 
но који je на најзгодпији и највештији начинизлагао 
један принцип и једно своје уверење, везујући ra за 
сељаштво. Господин Леушић je говорио, дакле, на- 
рочито o сељаку. Ja сам ретко кац чуо тако лепе 
речи, и ако их je малобшо, којима се глорификовала 
Moh и величина нашег сељачког народа. On je го- 
ворио o onoj великој борби Магије Губца, и ако ra 
пије директпо споменуо, говорио je o борби за се- 
љачке правнце и за ослобођење од тирапије, гово- 
рио je o Вожду, бесмртном Карађорђу^и o сељацима 
нашим, истпчући и наглашујући да пам je дужност 
да ове велике тековнне пародне што боље и си- 
гурније очувамо. 

Ja сам, слушајући г. др. Леушпћа где онако 
лепо глорификује сељака, очекивао, господо наро- 
дни послапици, да he се овај његов папегирик свр- 
шити историски и социјалпо тачном констатацијом, 
која he ићи против његове политичке тезе као и 
групе којој прппада. Али je он извео закључке, који 
су све друго, само ue исправпи, Ти његови закључци 
пису пишта друго до ли исгориски и социјални фа- 
лснфикати. Иошто је-утврдно и казао за сељаке, дак- 
ле за хрвагског сељака као и српског, да чине три 
темелзпа стуба у пашој држави on додаје да они 
мсгу да претеидују na многи виши циљ, него што 
je ypeljeifae једпе ситне самоуправне једипице. Г, др. 
ЛеушиИ je хтео да, алудирајући na самоуправпе ре- 
форме, изведе своје особите закључке. Алн сн на 
то није имао права после оваквог свог излагања o 
сељаштву. Па пошто je све те лепе ицеје o сеља- 
штву и претепсијама његовим слио у један акт ве- 
лпчања сељака и његове копструктивпе моћп, on je, 
види се са каквом наивпошћу, изводио закључке, 
који су у ствари скроз нетачнн. Пошто je угврдио 
идентичност сељака— Хрвата, који су се борили и 
боре за старе правце са онима који су се борили и 
пшули под бесмртшш Вождом Карађорђем, он je 
хтео не хтео морао нзвести и закључке, који сами 
од себе резултирзју из силе тачпих костатација. Али 
код њега je једпострани полнтичар угушио непри- 
страспосг критичара који изврће истину тек што 
je ову открио. 

По r. др. Леушићу, пајважпије je, да наш се- 
љак хоће „слободан и несметапи развитак његових 
исторпско-политичких индивудуалности". To je го- 
сподо срамота, јер овако   самовољно и несхватљиво 
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изпртаље мисли, у ствари je и безобзирно потцењи- 
вање нашега сељака. To je дивљачко поступање ci 
нашим сељаком, који ннзче пресгавл)а један здрав и 
кспструктипан елеменат. Наш сељак je један исти 
како у тежњама својнм тако и у својим патњама; 
on he увек бити један исти na и онда кад буде 
стао на браник најсветијих интереса и права своје 
отаџбине. (Аплауз). Ни у колико и пичим не могу 
се овако произвољно стпарати подвојеиости села и 
сељака и њима импутирати мисао o ствараљу „нсто- 
риско — политичких индивидуалности", јер сељак 
и Хрват и Србин, немају ништа од те магле наших 
професиоиалних политичара, пити he они икада на 
ту странпутицу, која их сгварно одстран.ује од one 
здраве борбе за олакшање свога економског поло- 
жаја. 

Г. Др. Леушић говори даље o потреби   засеб- 
них економских,   културннх и  социјалних   тековина 
сељака,   што  би у социјалном   погледу   озиачавало 
пуну   бесмислицу   ]ер сељаци, и Срби и Хрвати, и- 
мају истоветпе a не засебне интересе.   Ja нисам, го- 
сподо, видео већу контрадикцију од ове у коју пада 
Др. Леушић, конструишући разлику тамо где постоји 
истоветност интереса сељака.   Формула г. Др. Леу- 
шића и његових другова није добра ни   тачиа;   ona 
je без икакве потребе распириваи.е мржње међу бра- 
ћом истог социјалног   положаја.   Како то да та го- 
спода ne могу да утврде једнакост иптереса и теж- 
ibH српског и хрватског сељака? Но и поред најбоЛ)е 
воље,  поред' настране примене метафизичкнх догми 
у политици, поред све лукавости,  да   не кажем ne. 
што друго, та господа не могу да  копструишу од- 
нос, у коме he   паметан свет   MOIIH   да увере да je 
српски селЈак једно, a хрватски друго. Исти су они, 
господо, истн истоветни паши сељаци у свима дело- 
вима Краљевине! Ми смо посматрали   наш   сељачки 
иарод и за време one  несретне албапске одисеје yj 
1915 години.   Гледали   смо  ra и дивили се његовој 
сиази и величипи. Он je и према Бугарима у то вре- 
ме био велики.   Гледали смо га где преко спежних 
гудура носи раљеног   Бугарина   на   својим снажним 
плећима, a кад смо га   запитали што га носи, одго- 
нарао je великодушно: „Братко ми je". Наш сел.ачки 
народ  осећа се као браћа између  које постоји пуна 
идентичност интереса и тежња. On je enojen и истом 
легендом која je жипа na Балкапу, иста му je и горка 
прошлосг као н одпос према туђину-завојевачу; исте 
су патље љихопе да су нсте и тежп.е нашег сел.ака, 
који je пераздвојеп у изражавап.у своје вол.е да буде 
једна n нераздпојпа целина једпог истог народа, исте 
крви и језика. (Бурно  пљескање). 

Сви ови покушаји, који теже да популзришу 
једпу политичку идеологију na бази копструисаи.а 
заоштрених односа H3Meijy српског и хрватског се- 
љака, сви ти покушаји, господо, ne могу н nehe нн- 
када успети (Бурно пљескаше). Ja бих још разумео 

да се xohe да формулише нека спецнфична сталешка 
демократија, да буде један идејни програм, какав 
такав, — али не можемо да разумемо, да сепарати- 
сти, да поједипа господа црпе споју спагу нз вештач- 
ки копсгруисаних одпоса подвојености српског и 
хрватског селзака, којн су целнм својим бићем ве- 
запи и упућепп на вечну заједннцу. Апсолутно ne 
иде, господо, да се дели оно што je педељнвс, онн 
су једпо и — увек остају једпо. (Бурно пл.ескап>е). 

Господо, покојни Стјепап Радић хтео je кроз 
формираље хрватског фронта да прнкупи све Хрвате, 
a првепсгвепо сељаке, a шегона je дзлјЗ тежња бнла 
да кроз организоваше сељака цернира град и да му 
се овај сам сд себе преда. Он je био политичар не- 
сбичпо спретан, врло добар стратегинаши градови 
пксу му били дораслн, јер их je on фактичпо н цер- 
пирао. Ja сам му у једној полемицн говорио да je 
могао да освоји и срца Шумадије, али само под у- 
словом и од онога момепта, кад призпа иптегрално 
јединсгно нашега парода. (Бурпо пљескаље). 

Интегралпо јединство он je бно на путу да 
оствари. И можда би Стјепап Ради11 постао сељачки 
вођа свих наших сел^ака, што je за ствар општсг 
пациопалпог прогреса сасвим споредно. Ko he бити 
носилац једпе идеје, сасвим je споредно, господо. 

Ми смо, господо, у негатнвпом развоју дзга- 
ђзја дошли до кл^уча, до једног микроскопски 
тачпог кључа где се код образоваља сваке владе 
мора да води рачупа o томе, у коме одпосу стоје 
Срби, Хрвати и Словепци. To je једна негативна 
стаар. Ja бих волео, господо, да ми једпом neli пре- 
стапемо да и o томе водимо рачупа. Једпом прили- 
ком напомепуо сам да би на свим положајима чла- 
нова Владе могли да буду само Хрвати, опако нсто 
као Срби или Словенци, како би се једном престаао 
да мисли na кључ. Ja бнх, господо, желео да се 

бједаппут престапе да говори o томе проклетом 
^кључу, који учестапо оживљује и наш уважепи при- 

јатељ г. Никић, који чак оспорава да у једпом пре- 
тежно хрватском селу смг бнги послаппк један 
Србип. Таква питања н приговори сличне врсте су 
продукат једпог негативног развоја догађаја у на- 
шој држави. Желети je да у море југословенске 
идеологије утопе свака ситна тежња која се огледа 
у опом племепском цепидлачењу и прегањаљу. (Ipa- 
вих Југословепа je жеља да се o томе племепсксм 
кључу пикад не води рачуна, и не само o племен- 
ском кључу, пего и o сгаром страпачком кл.учу. 
Јер југословенска идеологијз претпоставл>а коре- 
ниту измепу ствари na боље и у праацу стварања 
ноЕога. Она се ne баца блатом на оно што je pa- 
није бнло, нити има потребе да то чини. Она респек- 
тује прошлост онако исто као што аспирира na пуцу 
и лепшу буду11Н0ст. Ona одаје cee дужне хвале и 
признање сваком, али ona тако исто тражи да се 
води рачуна и o   новим   обзирима,   o   програмском 
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раду н сгварању, затим o спима здравим идејама за 
које тражи идејну приврженосг југословенског чо- 
века. Југословенска ндеја, поред спољне, има и 
своју лепу упугарљу садржину, која je сва у позн- 
тивиој нзмени привредних и социјалних прилика ло 
степена сношљивости и cpehe свију. Ми ne можемо 
успети, ако не тражимо идејпу привржепостчовека- 
фанатика за једчу одређену идеју. Ta идеја југо- 
словенства ne трпи, не подноси, пнтаи.а one снгне 
врсте која дрзже ипстинкте прошлостп и чине да 
се народ разједнњује духовно, наместо да се спаја 
у једно и нераздвојно. 

Од свнх настраних питаља, која се код нас 
убацују, пајвише je депласирапо, mjrope je, нај- 
реакционарније н најмање одговара нптересима на- 
шега народа ono, које re постаиља у облику олпо- 
јених интереса Срба и Хрпата н не само одЕојепих 
nnrepeca племепа него чак и сталежа тих племена. 
Л ме1)у пајгорим je најгоре несумњипо оно, које 
тражи да копструише всшгачки пеку мржњу српског 
и хрватског сељака, и да из те, и на такав пачпп, 
створене мржње разпија даље дивље ипстнпкге маса 
и ствара на тај начин своју идеологпју. (Лплауз.) 
У исгом су положају н omi, који теже да црле 
своју снагу из тобожњих глупости владајућих ре- 
жима. Треба стварзги сопствепу ндеологију и спагу 
и не чекају11И слабљење спаге других. Мн не мо- 
жемо добпги пишга, ни морално ни материјално, 
ако стално укаЈујемо na грешке других. Иека то 
буде опомепа опима, којн истражују вечпо корен 
мудрости у критици рада других, докле сами не 
истичу ништа позитнппо ни  боље   na супрот   томе. 

Mu смо се одужили cnojoj санести радећн 
свим силама на консолндацијн држане и верујемо, 
да je то добар пуг. којим гредимо, да je eno no- 
уздан начин, да очувамо једннстпо пашега народа, 
у толико пре, господо пзродпи посланици, јер су 
велике силе, јаке су сгихије, које то једннстнотеже 
да паруше. И ако je икада било месга удруживању у 
једпу непоколебиву .чаједпнцу и места за стварање 
једпе идеологије југослопенске, и вере у победу, то 
je случај сада! Исто тако и обрнуто je случај: ако 
икада пије било места, господо, разним покушајима, 
који су дошли до изражаја кроз назовп пунктацијс, 
ja мислим, да им je сада најмање места у овнм 
мутним нременима и озбиллЈе угрожепости држане 
и друштпепог поретка. 

Ja, господо, ззвршанам свој краћи гопор, са чвр- 
стом вером, да iie радне масе нашега парода, да 
he сви они који су пролнли море крвп, опи који 
иису паграђепи за свој патрнотнзам, али ra зато и- 
пак снажио носе у cnojoj спести и мишицама, one 
огромпе радпе масе, којс подносе беду жинота са 
вером н љубави за нацију, да ће те радне масе у 
заједпици напорз тела и духа, са нашим идејним љу- 
дима, успети да   изнесу  идеју   јединства,   јачу од 

свих струја и сила, које узалуд покушавају да je 
руше. Главни поснлац те идеје: наш сељзку Шумадији, 
и паш сел.ак у Хрватској ишеђу којих не сме и ne може 
бнти нпкакпе разлике, nponemlie брод Југославнје кро i 
све буре и упутиће га na светле хорнзопте радаИслгпе. 

Ha својим спажпим плећима они he ивнетн иде- 
ју јединства Југославије, у коју треба чврсто верова- 
ти! (Одобравап.е и аплауз). 

Potpretsednik   Karlo KovaČević: Ima reč g. Ste 
van Kraft. 

Dr. Stevan Kraft: Gospodo narodni poslanici,biidžel 
za godinu 1933/31 donosi se pod izuzetno teškim pri- 
likama. Opšta privredna kriza obuzela je čelu zemlju i 
pokazuje razorno svoje dejstvo u svim granama naše 
narodne privrede, a najviše i najopasnije u oblasti poljo- 
privrede. To je dejstvo tim jače i razornije,' jer' je 
poljoprivreda opterećena nesrazmemo visokim, privredno 
nemogućim i nepodnošljivim porezima i dažbinama. Л 
pošto je poljoprivreda u našoj agrarnoj zamlji i temelj 
i glavni izvor naše nacionalne privrede, i suviše je jasno 
šta znači privredno iscrpljenje toga izvora, odncsiio 
tr.ijna nerentabilnost poljoprivrede za poljoprivredni 
život naše zemlje. Zato želim u glavnom da se poza 
bavim ovim pitanjem pri razmatranju predloga budžeta 
za g. 1933-34. 

Nerentabilnosti poljoprivrede glavni su uzroci: 
nagli pad cenama poljoprivrednih proizvoda i veliku 
opterećenje poljoprivrede porezima i dažbinama.' Na 
prvi uzročnik jedva možemo, i to samo posredno, uti- 
cali dokle god budemo ostali agrarna i izvozna zenilj •, 
jer ona imade svoje korene u dubokim premenama i 
i potresima svetske privrede, koje su izvan domašaja 
naš"g uticaja. Zato nam je dužnost da do krajne mo- 
gućnosti eliminšemo štetni učinak drugoga faktora, 
koji je istodobno i posledica i uzročnik, ako ne želinio 
da skrštenili ruku sačekamo slom naše privrede.' i^e 
smijemo se varati, stanje je zaista kritično. Poljoprivredi 
ne samo da već nekoliko godina ne odbacuje višeni 
najmanji čisti prihod, zemljoradnik ne samo da obra- 
duje svoju zemllu badava, već je utrošio sve svoje re- 
zerve ili se je zaduživao plaćajući poreze i namete, he 
iz svojih prihoda od zemlje, jer takovih već od stupanja 
na snagu novoga zakona o neposrednim porezima od 
8 februara 1928 godine više nema, već iz supstance 
svoje imovine. Nastupilo je naglo siromašenje seljačkoga 
naroda, tako da se danas širi nemaština, beda i nevolja 
u najplodnijim i nekada bogatim krajevima naše zemlje. 
Zemljoradnik ne samo da je ograničio lične potrebe 
svoje i svoje porodice do krajnje granice, od čega 
dolazi opšti privredni zastoj, već silom prilika prelazi 
na sve ekstenzivniji i primitivniji način obrade svoje 
zemlje. U nemogućnosti da vrši ma kakve novčane iz- 
datke, zemljoradnik ne napušta samo upotrebu veštačMi 

. sretstava proizvodnje, nego smanjuje i upotrebu radne 
snage i ljudske i stočne u svome gazdinstvu, obrađuje 
zemlju i slabije i lošije da izbegne uposlenje tuđe radne 
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snage, koju ne može više da plati. Otuda dolazi ne samo 
konstitutitvno slabljenje naše poljoprivrede i opadanje 
njenog proizvodnog kapaciteta i po kvantitetu i po 
kvalitetu, nego i jedna nezapamćena besposlica na selu, 
koja je u srcu Bačke urodila krajnjom nevoljom i gladi, 
medu poljopuivrednim radnicima, kakova se već gene- 
racijama ne pamti. Znaci privrednoga i socijalnog pro- 
padanja zemfjoradničkoga naroda toliko su očiti, da nije 
više ni moguće ni dozvoljeno da se pred tim pojavama 
dalje zatvuraju oči, već je krajnji čas da se ovom 
fatalnom razvoju stvari stane na put i da se u interesu 
ne samo ozdravljena naše poljoprivrede nego i celo- 
kupne naše nacionalne privrede uradi ono, što je jedino 
još ostalo u našoj vlasti, da se poljoprivreda temeljito 
rastereti od neposrednih poreza i nameta, kako bi joj 
se vratila rentabilnost i dao ponovo privredni smisao 
i cilj. Možda će neko od g.g. narodnih poslanika podvo- 
jiti, da je položaj zemljoradnika naročito u Vojvodini 
toliko očajan i pitati se, kako je do toga došlo? Neka 
mi je zato dozvljeno, da to ukratko objasnim i da stvo- 
reno stanje ciframa ilustrujem. 

Polazna tačka za toliko štetno   poresko preoptere- 
ćenje poljoprivrede jeste   Zakon o neposrednim   pore- 
zima od 8   februara   1928   godine,   koji   je donesen u 
nevreme, jer je   svetska   poljoprivredna   kriza   već od 
1927 godine bacala svoju senu i na našu zemlju. Taj je 
Zakon upravo na početku poljoprivredne dekonjunkture 
doneo poljoprivredi trostruko povišenje javnih i samou- 
prtvnih tereta. Ako je zemljoradnik donde plaćao po kata- 
starskom jutru poreza i nameta svih vrsti prema mestu i 
bonitetu 80-120 dinara, laj je teret po  novom   zakonu 
iznosio 300-400 dinara i više. Prevršila se mera, jer se 
pri oceni rentabilnosti poljoprivrede   pošlo   od visokih 
cena za pšenicu i kukuruz   u   godini   1925/26,   a kao 
osnovica za odmeravanje poreza na prihod   od   zemlje 
utvrđen je u Bačkoj i Banatu gotovo  bez   iznimke 34 
struki iznos kat. čistog prihoda od jednog katastarskog 
jutra, koji je prihod kod zemlje   prve   bonitetne   klase 
iznosio 28 zl. kruna, a u   Sremu   32   struki   iznos. — 
Tako se je računski po 1 kat. jutru zemlje I. bonitetne 
klase za Banat i Bačku došlo do jednog čistog prihoda 
u iznosu od 952, a za Srem u iznosu od   896   dinara. 
Ti prihodi nikada, ni u najboljim godinama nisu ostva- 
reni, a danas   predstavljaju   pravi   jedan   anahronizam. 
Dok   su   cene   glavnim   poljoprivrednim   proizvodima, 
pšenici i kukuruzu, pale zadnjih godina na jednu trećinu 
i ispod toga, porez na prihod od zemlje   još]i se uvek 
odmerava na bazi ovih nestvarnih i fiktivnih  cifara či- 
stog prihoda po Zakonu o neposrednim   porezima   od 
1928 godine. Izvršene su doduše izvesne korekcije time, 
što je poreska stopa kod osnovnog   poreza na   prihod 
od zemlje spuštena na 100/0, a dopunski   porez  snižen 
na З^о u najvišem iznosu,   no   sve   to   nije   dovoljno. 
Kraljevska vlada izgleda da je to i sama osetila, jer je 
zakonom o izmenama i dopunama Zakona o neposred- 
nim porezima od 25 marta 1932 godine  omogućila da 

se zemljoradnicima dade daljna olakšica, i da se ukupni 
iznos zemljarine za 1931  godinu snizi za 20%. Iznoseći 
međutim, ovaj zakons'd predlog o budžetu   za   1933/34 
godinu Kraljevska vlada, koja   je u međuvremenu   do- 
nela i Zakon o zaštiti zemljoradnika, dolazi sada   sama 
sobom u kontradikciju ukidajući ovu povlasticu 20% sni- 
ženja ukupnog iznosa zemljarine za 1932 godinu. Cime 
je to opravdano? Neću da se toliko pozovem na   kon- 
stataciju samoga G. Ministra   finansija,   da   su  cene u 
godini 1932 u odnosu prema cenama   iz godine   1931 
toliko osetno pale, da je celokupni nscionalni dohodak 
iz 1931 godine, procenjen   na   42,С03.000ЖП   dinara, 
sveden    u    godini 1932 na   svega   35,000.000.000   di- 
nara, već želim,   gospodo  narodni   poslanici,   da   vam 
ciframa iz privredne prakse pokažem koliko   je  položaj 
poljoprivrede težak i  nemogućan i posle   20»/o sniženja 
ukupne   zemljarine.   Uzeću   za   primer   proračunavanje 
Udruženja poljoprivrednika   Dunavske   banovine.   Ono 
dolazi do   zaključka,   ispitujući   poresko   opterećivanje 
poseda od 5, 10 i 50 kat. jutara zemlje 1 klase u Voj- 
vodini sa multiplikatorom  34 i sniženjem   ukupne   ze- 
mljarine za 20°/", da je jedno jutro prosečno opterećeno 
рогегош i prirezima sa 220 dinara. 

Ja ću vam gospodo,  na jednom   praktičnom pri- 
meru iz Srema, gde je   multiplikator samo 32,   da po- 
kažem, da su tereti stvarno veći. Ali uzmimo Din. 220, 
po jednome jutru, kao  srednje   opterećenje.   Onda   se 
rentabilitet računa ovako: proizvodni  troškovi za jedno 
jutro pšenice pri srednjoj obradi bez  zemljišnje   rente, 
bez kamata, bez nagrade  za   trud   samog   sopstvenika 
iznose najmanje dinara 1130,-- Srednji prinos od ovog 
katastralnog jutra ca 8 me. pšenice   po ceni od 150.— 
dinara za 100 kilograma daje novčani prihod od dinara 
1200.—. To je, gospodo, u normalnim prilikama mnogo. 
Ne sme se zaboraviti, da je satno usled nerodice, uslod 
nestašice pšenice, cena ove godine skočila   na   200 di- 
nara i preko 200 dinara. Da imamo jedan  izvozni   su- 
višak, naše unutrašnje cene ravnale bi se prema cenama 
na svetskom tržištu,  a cena   pšenice   prema   svetskom 
tržištu jedva bi bila veća   od   100—120   dinara.   Naša 
pšenica po svom kvalitetu može se porediti na svetskom 
tržištu najbolje sa   južno-američkom pšenicom roza te i 
ta pšenica ovih dana notira u Roterdamu,   glavnom  tr- 
žištu pšenicom u Evropi   3 holandska forinte i 95 centi, 
najviše 4 forinte i 5 centi. Gospodo, paritet naš odgo- 
varao bi prema tome ceni od 95 — dinara   do   najviše 
100 dinara. Ali uzmimo da bi naša pšenica našla produ 
u Čehoslovačkoj i Austriji, u tom slučaju mogli bismo 
računati da bi dobili cenu od 20—30   dinara   više   od 
one cene koja bi nizvodno  odgovarala   notici u Roter- 
damu, ali nikako ta cena ne bi prešla 130 dinara. Prema 
tome, gospodo, cena od 150 dinara za   proračunavanje 
rentabiliteta i suviše je visoka, ali ipak uzmimo je. Onda 
bi srednji prinos od jednog  jutra  pšenice   iznosio 800 
kgr. po 150 diinara metar,  centa, svega 1.200. Ako uz 
memo vrednosr slame i pleve, koja   se   ne   bi   smela 
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računati, jer je seljak za pare ne može prodati, onda 
bi optimistički računalo, najveći prihod od 1 jutra pše- 
nice mogao biti jedino 1320 dinara, a pošto imamo 
proizvodne troškove u visini od 1130 dinara, jedva se 
postiže jedan višak od 190 dinara po 1 jutru pšenice- 
Budući je ali opterećenje po jednom katastralnom jutru' 
nisko računalo, 220 dinara, to vidite da je opterećenje 
toliko, da ga zemljoradnik ne može pokriti iz prihoda 
od svoje zemlje, nego mora da doplati najmanje 30 
dinara po jutru na štetu svoje imovine. — 

Gospodo, kukuruz je glavna baza našeg zemljo- 
radnika u Vojvodini, jer zemljoradnik preležan deo 
svega zemljišta zasađuje kukuruzom. Kod kukuruza je 
račun rentabilnosti još nezgodniji, jer se tamo pokazuje 
jsdan manjak, koji bez sumnje po jednom katastralnom 
jutru iznosi oko 80—100 dinara. — 

Gospodo, sato da vam na jednom praktičnom 
primeru izvađenom iz podataka jednog seoskog gaz- 
dinstva u Sremu u veličini od 56 jutara pokažem, da 
ovo nije nikakva izmišljena računska operacija, nego 
da je žalosna stvarnost. Taj posed od 56 jutara zemlje 
prve bonitetne klase sa kat. čistim prihodom od 28 zl. 
kruna i multiplikatorom 32 ima po Zakonu o nepo- 
srednim porezima od 8 februara 1928 računski čist pri- 
hod od 50.176 dinara. Ovaj je prihod opterećen pore- 
zima, nametima i prirezima na sledeći način: 10% os- 
novnog poreza na prihod od 50.176 dinara, iznosi 5.017 
dinara, 80'0 dopunskog poreza iznosi 4.014 dinara. Pre- 
ma tome ukupna poreza na prihod od zemljišta iznosi 
ovde 9.031 dinar i 68 para. Od toga je, prema Zakonu 
o izmenama i dopunama zakona o neposrednim pore- 
zima od 25 marta 1932 godine, dozvoljen jedan otpis 

od 200'0 za godinu 1931, što iznosi 1806 dinara tako 
da ukupni porez na taj posed iznosi 7.225 dinara i 35 
para. Opština u kojoj taj posed leži ima opštinskog 
nameta 880i0 i prema tome opštinski namet iznosi 4.415 
dinara i 48 para, 15% banovinskog prireza iznosi 752,64 
din., 4% župnog prireza iznosi 200.68 dinara, kuluk za 
28 dana po 15 dinara dnevno iznosi 405 dinara, ku- 
ćarina sa svima prirezima iznosi 1500 dinara i po- 
Ijarina 112 dinara. 
Ukupno opterećenje toga poseda od 50 kat. jutara iznosi 
14.611 i 15 pr-ra, znači po jednom katastarskom jutru 
ne 220din. nego 292 dinara. Dakle znatno više nego po 
proračunu udruženja poljoplivrednika Dunavske bano- 
vine iskazanom za slične posede u Bačkoj i Banatu, 
gde je multiplikator 34. 

Gospodo, sad da vidimo kakvi su prihodi od 
ovakvog poseda, da vidimo kako zemljoradnik iskoriš- 
ćava tu površinu, kako je zasejava. Pri tom morate 
imati u vidu da zemljoradnik mora izdržavati tegleću 
stoku, koja ne donosi u glavnom nikakve prihode 
Plan zasejavanja takvog poseda bio bi sledeći: 4 jutra 
zob', 4 jutra sena, 2 jutra deteline, 1 iutro ječma, 1 
jutro zelene piće, 1 jutro stočne repe, 1 jutro krompira, va- 

riva, konoplja etc, 16 jut. pšenice i 26 jut. kukuruza.— 
Osim pšenice i kukuruza sve se potroši n gazdinstvu i ne 
donosi direktno novčanog prihoda. — Ostaje pšenica 
i kukuruz, koji daju novčani prihod. 

Ako uzmemo prosečni prinos pšenice sa 8 met- 
ričkih centi po jutru, to sav prinos od 16 jutara iznosi 
128 me. Od toga otpada na zemljoradnikove potrebi 
za prehranu svoju, porodice, radnika, za seme i dop- 
late najmanje 60 me. Preostaje mu dakle od 128 me. 
jedva 70 me. za prodaju. — Ako uzmete cenu od 150 
dinara prosečno za 100 kg. pšenice, što nije opravdano 
prema svetskom paritetu cena, sa kojim jedino možemo 
računati u normalnim godinama, onda to gazdinstvo 
odbacuje prihod od 10.500 dinara od pšenice. 

Preostaje 26 jutara kukuruza. — Ako uzmete 
prosečni prinos od 15 me, što je vrlo optimistički, to 
dobijete prinos od 390 me, kukuruza u zrnu. Potreba 
vlastitog gazdinstva je najmanje jedno 70 me. ako je 
za prodaju 320 me. kukuruza po 65 dinara, jer više 
zemljoradnik ne dobija, daje novčani prinos od 20.800 
dinara. 

To je sve optimistički računalo, ja namerno hoću 
da vam prikazem optimistički račun i da vi i na osnovu 
toga ojitimističkog računa vidite da je zemljoradnja 
postala danas apsolutno pasivna i da naš zemljoradnik 
nikako ne može da snosi poreske terete iz svoga pri- 
hoda, nego još jedino iz supstance svoje* imovine, 
usled čega i dolazi njegovo naglo osiromašenje, kao i 
sve druge štetne pojave na selu. 

Sad budimo dalje optimiste i računajmo da imade 
to gazdinstvo od jaja, živine i stoke, još jedan prihod 
od 4—5.000 dinara, a više od toga ne može da ima. 
Onda seljak dobija kao celokupan bruto prihod sa 
56 jutara svoje zemlje, optimistički računalo svega jedno 
36.000 dinara. — Koliko su sada rashodi ovog gaz- 
dinstva? 

Malo pre smo utvrdili da ovaj posed samo na 
prihod od zemljišta plaća 14.611.15 dinara. Pošto taj 
zemljoradnik ima dakako i izdatke на razne takse, jer 
se dešiva da sklapa razne ugovore, da uzima pasoše 
za marvu, onda možemo kao okruglu cifru javnih te- 
reta uzeti ne 14,611 dinara nego okruglo 15.000 dinara. 
Za obradjivanje toga poseda od 56 jutara zemlje po- 
trebno je da seljak izdržava ženu i porodicu, i najmanje 
stalno još dve pomoćne sile, koje pored hrane primaju 
u gotovom godišnje najmanje 6.000 dinara. Nadnice i 
hrana za sezonske poslove i radenike, nisko računalo, 
iznose oko 6.000 dinara godišnje. Sem toga, seljak ima 
da plaća i zanatlije, kovača, kolara, sarača i t. d. sa 
najmanje 3.000 dinara godišnje. Opšti režijski troškovi, 
osiguranje protiv požara, gorivo za vršidbu, krunjenje 
kukuruza, nabavka veziva, apoteka, lekar, veterinar iz- 
nosi još najmanje oko 4.000 dinara. Sem toga taj zem- 
zemljoradnik mora da održava svoje gasdinstvo u redu 
te zbog toga ima stalnih godišnjih invensticija za odr- 
žavanje zgrada,  poljoprivrednih   sprava i mašina i ne- 
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predvidjenjli, izdataka još, oko 5.000 dinara. Za lične 
potrebe ■ samoga seljaka i njegove porodice ne preostaje 
ni^ta,: A za nagradu njemu za. vlastiti trud isto tako ništa. 
— Celokupni rashodi, toga gazdinstva od 56 jutara 
ztmlje na ijavnim dažbinama i troškovima iznose prema 
tome oko:39.L00 dinara. I pošto smo prihod na to gaz- 
dinstvo računali : optimistički sa 36,000 dinara, onda 
izlazi: da ovakvo seljačko gazdinstvo cd 56 katastralnih 
jutara prvoklasne zemlje kod današnjeg poreskog opte- 
rećenja, podbacu je najmanje sa 3.000.— dinara godišnje. 

"Gospodo, sada da vam pokažem još kako izgle- 
da malo veće gazdinstvo. Ja imadem ovde jedan pri- 
m'er koji bazira na knjigama jednog gazdinstva od 181 
jutra, isto u Sremu, u isloj opštini, isti multiplikator, 
isti općinski namet, banovinskog prireza i t. d. Ja se 
mogu zadovoljiti ovde da vam dam globalne cifre. 

Zaduženje ovoga gazdinstva na neposrednim drž. 
porezima od 1929 do 1932 iznosi: za godinu 1929 
dinara ■154.103. Tu su ušli zaostatci od dohodarine i 
zato je ova suma vanredno velika. Za 1930 godinu ovo 
jeiigazdinstvo zaduženo neposrednim porezom sa 46 885 
dinara, za 1931 god. sa 40 007 dinara, za 1932 godinu 
29,795 .dinara, Za svega 4 godine, gospodo, to gaz- 
dinsvo od 181 jutra i dve kuće, jedna u kojoj sam 
sopstvenlk stanuje i jedna seoska prizemna kuća koju 
izdaje, -~ zaduženo je državnim neposrednim porezima 
sa 27,0.772,97 dinara. Tome zaduženju dolaze samou- 
pravni nameti i prirezi, naročito opštinski namet i ba- 
novinski, prirez, čime je ovo gazdinstvo zaduženo za 4 
godine svega sa 100.640 dinara. Ako uzmete zbir ovih 
suma, onda dobijate jedno zaduženje toga još uvek se- 
ljačkog gavdinstva, sa 371.422.97 dinara za 4 godine. 
Sopstvenik ovog gazdinstva, koji je vrlo sposoban, 
stručno obrazovan, mlad ekonom, štedljiv do krajnosti, 
uspeo je da za 4 godine plati od toga zaduženja na 
državnim porezama 224.488 dinara i na samoupravnim 
nametima i prirezima 84.200 dinara, svega 308.688 di- 
nara, ostalo je još jednu zaduženje u iznosu od 46.000 
dinara na državnim neposrednim porezama i 16.440 
dinara zaostataka na samoupravnim nametima i pri 
režima. 

Gospodo, sada će neko kazati,, da je to najbolji 
dokaz, da je poljoprivreda u mogućnosti da snosi ovako 
visoke terete. Gospodo, to nije tako, jer je taj ekonom 
imao, 1929 god. uštedjevine od oko 100 hiljada dinara, 
te Je na jedan mah isplatio 95.480 dinara i 66 para ne 
iz tekućih prihoda nego iz te svoje uštedjevine. 

Inače bi, gospodo, i to gazdinstvo danas imalo 
jedan ogroman zaostatak i ne bi plaćalo svakoga roka 
poteski zaostatak 5.000 diuara, nego bi imalo da plati 
najmanje trostruku sumu, a to bi bilo apsolutno nemo- 
guće i kraj najboljeg gazdovanja. 

Gospodo, ja sam ovim ciframa hteo da Vam ilu- 
strujem da to nije nikakva priča, kada se govori o ne- 
mogućem j teškom   pološaju   poljoprivrede i  seljačkog 

naroda uopše. Mi smo videli u ranijim razlaganjima šta 
to znači. Ja ća sada da rekapituliram. 

Jasno je do očiglednosti, prema ovim podatcima, 
da je poljoprivreda nerentabilna, pasivna. Ja smatram, 
gospodo, da je to najkrupniji problem naše države ne 
samo privredni nego i politički. Tu je najdublji izvor 
privrednih, socijalnih, i političkih nedaća ove zemlje. 
Oluda dolazi opšta privredna stagnacija, otuda naglo 
siromašenje narod?, besposlica i beda na selu. Otuda 
nepoverenje i pesimizam u prosuđivanju budućeg raz- 
voja ne samo naše narodne privrede i valute, nego i 
celokupnog državnog života. Tu je, gospodo, ona tačka 
gde bi ova Vlada mogla i morala da razvije jednu 
plodnu i spasonosnu inicijativu. Tu je Arhimedova tačka 
sa koje jedino može i mora poći novo pokretanje i 
oživljavanje naše umrtvljene narodne privrede. 

Gospodo, ne moram dalje da dokazujem da je ap- 
solutno nužda i potreba naše nacionalne privrede, da se 
uspostavi ili vrati rentabilnost poljoprivredi radikalnim 
poreskim rasterećenjem i najstrožijom štednjom u ob- 
lasti samouprava. Nemoguće je, gospodo, ostati dalje 
pri ovim fiktivnim osnovicama za odmeravanjc poreza 
na prihod od zemljišta. 

Gospodo, krajnje je vreme da se sa ovim zablu- 
dama, sa ovim teškim privrednim greškama koje su na- 
pravljene zakonom o neposrednim porezima od 8. febr. 
1928 završi, i da se tereti na poljoprivredu svedu na 
onu meru i do one granice koju zemlja stvarno može 
da podnese. Ja idem dalje, i tvrdim, da je potrebno, u 
nteresu novih privrednih impulsa, u interesu novog po- 
kretanja naše umrtvljene privrede, da se izađe u susret 
zemljoradniku i preko te granice, i da se podigne ren- 
tabilnost poljoprivrede do onoga stepena, na kome će 
seljak opet osetiti izvesnu paricu u rukama i pojaviti 
se opet kao glavni naš potrošač, od čega će celokupna 
narodna privreda imati   najveću korist, 

Nemoguće je, gospodo, u jednoj zemlji — po 
prevashodstvu agrarnoj zemlji — gde ima 80% zemljo- 
radničkog naroda, da se tij narod sistematski privredno 
iscrpljuje, da se sistematski osiromašava, jer to mož.: 
završiti samo potpunim slomom nacionalne privrede 
Samo ako ovaj privredni red, koji sačinjava ogromnu 
većinu naroda ove države, bude opet došao u moguć- 
nost da odahne, da troši, da konsumira, samo onda 
može da ponovo oživi naša oronula nacionalna privreda, 
gospodo, koja — nemojmo se varati — nije još onu 
najdublju tačku krize prebrodila, nego koja upravo ove 
godine ulazi u jednu vanredno tešku i kritičnu fazu. — 

Gospodo, nije li moguće, kad o tome zavisi toliko 
mnogo, da se to poresko rasterećenje poljoprivrede i 
stvarno provede? G. Ministar finansija predviđa jedan 
prihod od poreza na zemlju svega u iznosu od 456 mi- 
liona dinara, i preko toga jedan prihod od otplaćivanja 
poreskih zaostataka u iznosu od 75 miliona dinara. Ja 
ne verujem u prvom redu, da će se ovo potonje ostva- 
riti, jer poljoprivreda nije  više u   stanju da   pokrije ni 
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tekuče poreze i terete, a kamo li da će moći da vrši u 
tolikoj meri otplaćivanje starih poreskih zaostataka. 1 žalim, 
da ona odredba, koja je doneta u § 14 Zakona o iz- 
menama i dopunama zakona o neposrednom porezu od 
25 marta prošle godine, kojom je odredbom predviđeno 
rashodovanje starih poreskih dugova u slučajevima, gde 
je nemogućnost plaćanja tih starih dugova, dokumento- 
vana. da se ta odredba nikako ne vrši. Ja nisam čuo ni 
u jednom slučaju, da je usledilo takvo rashodovanje, 
iako će ono, gospodo, morati doći pre i kasnije, 
jer je nemoguće, da će narod moći da udovolji lako 
velikim obavezama. — 

Zar, gospodo, nije moguće kod jednog budžeta 
od 10 i po milijardi dinari, da se opterećenje poljopri- 
vrede bar vrati na onaj stepen, koji je to poresko opte- 
rećenje imalo pre godine 1928, kada je sav teret po 
jednom ju'ru zemlje iznosio oko 80 do 120, 130 dinara. 
Ja čak verujem da će biti moguće, da se to opterećenje 
— samo ako postoji iskrena i jaka volja — snizi na 
jednu trećinu sadašnje mere, dakle od 456 miliona di- 
nara na 150 do 160 miliona dinara godišnje. 

Mora bili puta i načina, da se izvrše polrebne 
uštede na drugim stranama, kad se radi o privrednom 
spašavanju najmnogobrojnijeg i najvažnijeg privrednog 
reda u našoj zemlji, i prema lome o spašavanju cele 
naše nacionalne privrede. — Ako bude Kraljevska vlada 
u tome pogledu preduzela spasonosnu inicijativu da se 
narodu pomogne, doprineće u velikoj meri tome da taj 
narod, koji je danas skoro očajan, jer više ne veruje, 
da će se moći iskopati iz dugova, — stekne više po- 
verenja i sa više optimizma gleda u budućnost i bolji 
razvitak naše nacionalne privrede i našeg državnog ži- 
vota uopšte. — 

Gospodo, dozvolite mi da ukazem još na jednu 
stvar. 

Potpretsednik Karlo Kovačevlć: Vaše je vre- 
me isteklo, gospodine poslanice, i molim vas da završite. 

Dr. Stevan Kraft: (nastavlja). Ja ću biti kratak. 
Ja mislim da bi bilo potrebno i drugi napor da učinimo- 

Kraljevska vlada po mome mišljenju ne može is- 
pustiti iz vida ni tu činjenicu da su današnje mere za 
zaštitu zemljoradnika, kako to najbolje proizilazi iz ci- 
fara, koje sam malo pre izneo — nedovoljne i neefi- 
kasne. Jer, šta je, gospodo, učinjtno? Obustavljen je 
izvršni postupak protiv zemljoradnika za jednu godinu da- 
na. Možda će to trajati i malo duže. Snižena je stopa na 
dugove zemljoradnika, na 10%. Gospodo, u ovim teškim 
prilikama, kako sam vam pokazao, poljoprivreda ne 
može snositi ni same zakonom propisane poreske 
terete, namete i prireze, i zemljoradnik apsolutna nije 
više u mogućnosti da plati kamatu na privatne drugove. 
Najbolja i najplodnija zemlja ako je zadužena samo sa 
hiljadu, do dve hiljade dinara, ne može da podnosi ka- 
mate na taj dug, zemljoradnik apsolutno nema vise mo- 
gućnosti, da taj dug snosi i on će, ako prilike ostanu 
takve, apsolutno na lom relativno  malom dugu morati 

da propadne. O tome ne može biti nikakve sumnje i 
zato nije netačno ni ono što se govori u narodu, da je 
Zakon o zaštiti zemljoradnika više zakon o zaštiti po- 
reza, da se državi omogući da kako, tako, makar i na 
štetu opštih privrednih interesa uteruje državnu porezu, 
a privatnim vjerovnicima kako bilo. Oni nemaju nikakve 
nade i izgleda da će moći, da dodju do svojih potra- 
živanja prema zemljoiadniku. 

Prema tome, gospodo,   tu je stvoreno jedno vrlo 
opasno stanje. To ne  znači,   gospodo,   u   praksi ništa 
drugo, nego da su sva druga potraživanja sem potraži- 
vanja državnih prema  zemljoradniku   postala  ne samo 
dvojbena, nego da su, prema današnjem stanju, ta pot- 
raživanja apsolutno   neuteriva.   Prema  tome,   gospodo, 
ako hoćemo opet da se vratimo na   put   zdravog priv- 
rednog   rada,   sticanje   i   stvaranje   novih    privrednih 
vrednosti, ne preostaje ništa drugo, nego da se poduz- 
mu najveći napori, i da se nadje puta i srestava, da se 
izvrši konverzija  zemljoradničkih  dugova. Pa   gospodo 
ne bi smela biti nemoguća, ni  tražnja, ni ^želja, da se 
izvrše u našem budžetu onolike uštede i onolika organi- 
čenia   rashoda,  a bude moguće, da  se, u  svrhu kon- 
versije zemljoradničkih drugova i spašavanje naše privrede 
iz redovnih prihoda državnog budžeta, smanjenjem raz- 
hoda,   stavi na  raspoloženje najmanje pola miliarde di- 
nara. Pa gospodo, ako se isj^uni nada, kojom nas je is- 
punio g. Ministar finansija, izveštavajuči   da su  prego- 
vori sa stranim poveriocima o   načinu   regulisanja   na- 
ših inostranih   dugova,    naročito o   načinu   regulisunja 
anuitetne službe, da su pregovori vodjeni vrlo uspešno 
• da je aražman veC parafiran — onda  nam, 'gospado 
možda ostaje i nada, da će mo od dosadašnjih rashoda 
za anuitetsku službu u   visini   od   1,200.000.000 dinara 
moći polovinu milijarde da upotrebimo u tu   svrhu. Pa 
ako se na taj način makar i najvećim naporima   i naj- 
većom štednjom omogući da država u svrhu konverzije 
zemljoradničkih   dugova godišnje stavi na raspolaganje 
milijardudinara, onda će mnogo što šta biti lakše. Mož- 
da će Inkše onda biti govoriti o do sada toliko tugaljivom 
pitanju kreditne inflacije. 

Jedno je jasno, da je novčani opticaj toliko ma- 
len u našoj zemlji, da se kod toga novčanog opticaja ne 
može opstojati i da se apsolutno mora tražiti način i sred- 
stvo, da se toj nevolji na neki način doskoči. Ako bu- 
demo došli daleko da ostvarimo jedan plan peto godišnji 
gde će država svake godine uneti milijardu dinara, ja 
gospodo, verujem da će biti moguće rešiti i pitanje 
jednog inostranog kredita u svrhu regenerisanja naše 
narodne privrede. 

Gospodo, ja bi imao još da stavim izvesne za- 
merke ne toliko finansijskoj politici, koliko finansijskoj 
upravi, ali pošto je vreme odmereno, to ovoga puta 
te zamerke neću moći da iznesem pred Naradnu skup- 
štinu. Gospodo, molim da mi dozvolite još jednu kons- 
tataciju, jer ne znam da li će biti zato prilike u speci- 
jalnoj debati. 
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Vi svi, gospodo, znate da lojalan naš nemački 
živalj s pravom o sebi može da kaže, da spada među 
najurednije, najbolje i najizdašnije poreske platiše. Ja 
time ne tvrdim nešto iz čega bih hleo da konstruišem 
neku naročitu zaslugu; ja konstatujem samo jednu či- 
njenicu, da i na tome primeru pokažem da od ovog 
elementa ovoj našoj državi i zajedničkoj otadžbini ne- 
ma nikakve štete, kako u političkom pogledu, jer mi 
nikako ne prestavljamo jedno političko opterećenje na- 
šeg državnog života, tako, gospodo, još manje u pri- 
vrednom pogledu, jer smo tu zaista jedan pozitivan, 
jedan konstruktivan i koristan element, pa bi, gospodo, 
već iz tih razloga bilo očekivati da se tome elementu 
dadu   i   izvesne   mogućnosti   prosvetnog  i   socijalnog 
razvoja. 

■ 

No,   gospodo,   sa žalošću moram da konstatujem 
da   se   te   mogućnosti prosvetnog i socijalnog razvitka 
ne   daju   u   dovoljnoj  meri, da se ne uzima dovoljno 
obzira   na   taj  elemenat i na njegovu opravdanu želju, 
da prosvetno i socialno   ne but^e zapostavljen. O pitc- 
njima prosvetne prirode ja ću biti slobodrn da govorim 
u pojedinostima,   ako  mi se to bude omogućilo, samo 
i tu moram unapred da konstatujem da postoji izvesna 
jedna   prosvetno upravna   metoda, koja socijalno zapo- 
stavlja   naš  element,   jer   gospodo,   dešava    i  u  naj- 
novije   vreme   i   zadnjih   nedelja,   da   se iz nemačkih 
škola odstrane po dva tri  nemačka nastavnika tako da 
ne   ostane   ni   jedan  ili samo jedan i da je na mesto 
tih nemačkih nastavnika postave nastavnici koji uopšte 
ne govore nemački i ne mogu u školama sa nemačkim 
nastavnim   jezikom   apsolutno udovoljiti svojoj nastav- 
ničkoj   dužnosti.   Svi znate, gospodo, da u našem jav- 
nom, a naročito u upravnom   životu jednu vrL veliku 
i vrlo   štetnu   ulogu   igra   protekcionizam,  igra, da to 
nazovem jednom narodnom popularnom rečju, kumstvo. 
Ako   imaš   kuma,   onda   imaš  sve, onda ti je otvoren 
put  i   za takve položaje za koje nisi doiastao, za koje 
apsolutno nemaš sposobnosti, samo za to, jer je tebi i 
kumu ugodno da budeš blizu Beograda, da imaš zgod- 
ne  saobraćajne  veze, da budeš u opštini gde ima kal- 
drme, a, možda i asfalta, a ne pita se, da li time štetuje 
ona škola, da li štetuju ta deca, da li štetuje taj narod. 
Ispravni   nemački nastavnici moraju da se maknu, mo- 
raju da budu premešteni u Crnu Baru ili Belo Blato, a 
na njihova mesta dolaze štićenici uplivnih kumova. 

Gospodo, to je nešto vrlo žalosno, i ja vas uve- 
ravam da to nanosi mnogo više štete, moralne štete 
ćelom našem državnom životu, nego Bog zna kakva ina- 
če druga nepravda, jer se taj narod takvim postupcima 
oseća pogođen u onome što mu je najmilije i najdraže 
a svakome narodu je najdraža om'adina njegova i ško- 
la njegova. I nešto najgore što se u državnoj upravi 
može učiniti, to je da se ponižavaju oni elementi, koji 
su državi odani, koji Su državi verni, koji žele svako 
dobro  toj   državi i koji su uvek spremni da se založe 

svima  svojim  srestvima za dobrobit i blagostanje ove 
države. 

Gospodo, takovo je isto stanje i u upravnoj službi. 
Ja ću biti kratak. Ne biste verovali, ali ja vas uvera- 
vam da je tako, da jedva 'ma mesta jednom ispravnom 
mladom Nemcu sa svim kvalifikacijama u opštinskim 
uredima nemačkih opština. Ja mislim da mi nećete 
krivo tumačiti, ako sledim primeru jednoga senatora, 
g. Milana Popovića, koji je pravio jednu uporedbu iz- 
među naših prilika i prilika koje su u tome pogledu 
vladale ne samo pre u staroj državi, nego koje vladaju 
i danas u susednoj Mađarskoj, gde se danas u pitanju 
opštinske samouprave sa više liberalnosti postupa pre- 
ma nacionalnim manjinama, a naročito prema Srbima, 
kojih je ostalo dosta mnogo preko granice, tako da se 
tamo ne traži u opštinskim samoupravama zpsolutno 
poznavanje usmeno i pismeno državnoga jezika, nego 
se daje mogućnost učestvovanja u opštinskoj upravi i 
gredanima, koji nisu više u mogućnosti, da za kratko 
Wme n'aiiča službeni jezik. Kod nas se međutim u 
tom pogled-.! prave tolike poteškoće, da će to biti na 
štetu istinske i zdrave opšlinske samouprave. 

Pa,  gospodo,  i  sa socijalnoga gledišta da se za- 
pitamo, gde   će   ti   naši   mladi ljudi da nađu uhlebija, 
jer   najzad   ne   može   sav   jedan narod, pa ni naš, da 
živi   jedino   od   zemljoradnje. U svakoj većoj porodici 
biće po koji član, koji će postati ili obrtnik ili trgovac, 
pa i činovnik.   Ja nisam u tom pogledu sentimentalan, 
niti   su   to   moji   politički  drugovi i prijatelji. Mi vrlo 
dobro   znamo   da   ne možemo vodili kolo u državnoj 
službi,   mi   to   znamo   i   ne želimo. Mi znamo da ne 
mogu   naši sinovi biti na prvim položajima u državnoj 
upravi   ili   u   vojsci. Nekada je moglo biti, vi znate u 
predašnjim   vremenima   u   staroj državi i za ministre i 
za guvernere Narodne banke i za đenerale, koji su bili 
narodnosti   srpske   ili   hrvatske. Mi smo skromniji, mi 
ne pretendujemo na to, ali moramo da se požalimo da 
se našim sinovima uskraćuje i otežava pristup i u naj- 
nižim granama ne samo državne upravne službe, nego 
i samoupravne službe opštiuske. Takvo stanje mora do- 
vesti naš narod do uverenja, da nema socijalne ravno- 
pravnosti   i   mogućnosti u ovoj zemlji, da je zapostav- 
ljen i da nema mogućnosti, da njegovi sinovi uđu bar 
u samoupravnu službu opština, banovina i td. 

Na to mislim da iniadetno apsolutno pravo i sma- 
tram da je u ineteresu jedne zdrave državne politike, 
da se u tome pogledu ne prevrši mera. Da je stanje 
nezadovoljavajuće, vidite po tome, što kod tolikih veli- 
kih nemačkih opština u Vojvodini — imade ih kako 
znate preko 100 — jedva imade još 2-3 opštinska belež- 
nika koji su nemačke narodnosti. 

Ja tu moram da ukazem na prilike u staroj dr- 
žavi pri završetku rata, gde je u samoj Bačkoj bilo 28 
beležnika slovenske narodnosti. Pa zar, gospodo, ne bi 
mogli i naši sinovi bar u opštinskoj samoupravi i našim 
nemaJkim mestima da nađu   nam šttnje?   Zar   to   nije 
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čedan zahtev? A kad tamo, šta vidimo? Mi smo izne- 
nađeni predlogom Fin. zakona za 1933|34. Ne samo da 
je stvorena jedna praksa, koja je i dosada eliminirala 
naše valjane za tu svrhu obrazovane mlade ljude iz 
upravne službe, nego se na neki način to sada Finan- 
sijskim zakonom i ozakonjuje. 

Moram, gospodo, da dodirnem jednu tugaljivu 
tačku. 

Potpretsednik Dragutin—Karlo Kovačević; Go- 
spodine poslanice, vi imate pravo samo na jedan sat 
govora, a to je vreme odavno proteklo. Izvolite ZE- 

vršiti. 
Dr. Stevan Kraft (nastavlja): Ja sam prijatelj o- 

mladine, ja sam prijatelj jednog zdravog vaspitanja o- 
mladine. Ja sam naročito prijatelj telesnog vaspitanja o- 
mladine i sam sam kao mlad čovek o tome dao dokaza. 
Jam sam kao svestan Nemac — što mi niko ne može 
zameriti — još kao mlad student bio hospitant, gost, 
hrvatskog sokola u Zagrebu i redovno sam išao na so- 
kolske vežbe, jer sam u njima uživao, jer sam se tu 
našao i sa drugovima i prijateljima i vi iz toga možete 
videti da ja nikada ne mogu biti po osećaju ili po uve- 
renju protivnik ovakve jedne nužne i zdrave institucije 
koja može biti samo na korist omladine. Ali jedno je: 
to sokolstvo kao nesumnjivo slovenska institucija — 
neću da čitam formulu njegovog zsveta koji svaki član 
Sokola polaže na sveslovensku zajednicu — drugo smo: 
mi kao zasebna zakonom zaštićena narodna individual- 
nost. Neprirodno i nezdravo je, a to mi jlim ne tre- 
ba da dokazujem pred ovako pametnim ljudima, da se 
sokolska organizacija u formi školskih Sokola unosi čak 
i u manjinske naše narodne škole i da se naša deca u 
mnogim opštinama i srezovima uvode dozvoljenim i 
nedozvoljenim sredstvima i metodama u te školske 
Sokole. 

J i protiv toga protestujem, jer je to neprirodno i 
jer na kraju krajeva može da bude samo štetno i po 
jednu i po drugu stranu. 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Gospodine po- 
slanice, pošto i posle treće opomene niste završili svoj 
govor i pošto već govorite više od sat i po, ja vam 
oduzimam reč. ; 

Gospodo narodni poslanici, sa vašim pristankom 
ja prekidam ovu sednicu i zakazujem nastavak za 3 i 
po sata po podne. 

(Sednica je prekinuta u 13.30.) 

— Nastavak sednice u 15,55 časova. — 

Potpredscdnik: Karlo Kovačević: Sednica se na- 
stavlja. Reč imade narodni poslanik g. dr. Ante Kunta- 
rić. (/ovo Princip: Hoću ja da govorim!) Ne možete 
govoriti. Vi ste prozvani. {Jovo Princip: Ja hoću da 
govorim!) Reč ima g. dr. Kuntarić. {Jovo Princip: Znam 
ja radi čega se meni ne daje da govorim. Ako mi ne 
date govoriti ovde, ja ću govoriti na ulici,) Nemojte mi 

praviri nepriliku, (/ovo Princip:   Ja   hoću da govorim.) 
Reč imade g. dr. Kuntarić. 

Dr. Ante Kuntarić: Gospodo narodni poslanici, 
pri ocjeni predloga budžeta za godinu 1933/34 Finan- 
sijski odbor imao je pred očima teško ekonomsko sta- 
nje cijele zemlje, svih društvenih slojeva, koje je iza- 
zvano velikom svjetskom depresijom, koja nije pošte- 
dila niti našu zemlju. Imajući u vidu i interese države, 
kojoj su potrebna stanovita sredstva za vršenje funkcija, 
koja su joj općim pravnim poretkom nametnuta i inte- 
rese naroda, koja ta sredstva doprinosi u vidu izravnih 
iii neizravnih daća, Finansijski odbor stao je na stano- 
vište, da mu je prva i najveća dužnost, da svede bu- 
džet, na ravnu osnovu, t. j. da rashodi odgovaraju pri- 
hodima i da poresko opterećenje naroda odgovara nje- 
govoj ekonomskoj moći. Posljedica ovakvog rezonova- 
na je načelo štednje, koje je Finansijski odbor poku- 
šao dosljedno provesti, ali i tome stajale su na putu 
razne smetnje. Istina je, do duše, da se visina budžeta 
od godine 1931/32 slalno kreće na niže, tako. 

1931/1932 13.741,032.093 dinara 
1932/1933 11.323,200.000      и 

a za 1933/1934 10.438, 326.579    „ 

Pitanje je ipak, da li je to smanjenje dovoljno i 
nije li tako visokim budžetom još uvijek preopterećena 
poreska snaga zemlje i ugrožena cjelokupna narodna 
privreda. 

Ja sam malo prije spomenuo, da su konsekvent- 
nom sprovodenju štednje stajale na putu izvesne za- 
preke. Veći dio budžetskih rashoda troši se na lične iz- 
datke kako u opštoj državnoj administraciji, tako i u dr- 
žavnim preduzećima. Dosadašnjim zakonodavstvom stvo- 
reni su pravni osnovi, na kojima se ti lični izdatci o- 
snivaju. Finansijski odbor nije mogao menjati te prav- 
ne osnove niti donositi novo zakonodavstvo, kojim bi 
se te uštede mogle postići, iako su pali za to i kon- 
kretni predloži. Nema dvojbe da je naša administracija 
preglomazna. Od općine pa do vrhovne državne uprave 
nanizala se cijela hijaarhija državnih činovnika i služ- 
benika; nema provedene sistematizacije činovničkih mje- 
sta u pojedinim nadlešlvima, tako da je postajala i po- 
stoji mogućnost da se bez plana i bez sistema pove- 
ćava taj broj. Zakonski predlog g. dr. Slavka Šećerova 
i drugova, kojim su predložene vrlo efikasne mjere u 
tom pravcu Kraljevska vlada nije primila. Dakle, na lič- 
nim rashodima Finansijski odbor nije mogao činiti ni- 
kakve uštede, jer su ti osnovani na dosadašnjem zakono- 
davstvu i na pravnim osnovama, koji su zakonom utvrđeni. 

Sa druge strane nije se moglo poći ni snižavanjem 
činovničkih plato, koje su danas već toliko malene, da 
pružaju jedva životni minimum, iako ne odgovaraju ži- 
votnom standartu, koji bi činovništvii pripadao po obra- 
zovanosti i zahtevima, koje na njih stavlja i društvo i 
zadovoljenje njihovih intelektualnih potreba. Plate činov- 
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nika i službenika snižavane su u tri maha 1 IV 1931, 
1 IX 1931 i 1 IV 1932, tako da se to sniženje kreće 
između 20—30% od ptedašnjih plata. 

Kada bi tačno izračunali sve lične rasliode i one 
koji se temelje na pravnim osnovima utvrđenim zako- 
nom, ostala bi jedna suma od 1.500,000.000 dinara, 
kao materijalni rashodi u kojima bi Finansijski odbor 
mogao provesti stanovite uštede. A zar ta svota nije 
i suviše malena za jednu zemlju od 14,000 000 stanov- 
nika za udovoljenje upravo elementarnih funkcija, koje 
narod stavlja na državu u kulturnom i socijalnom po- 
gledu. 

Kada konačno uvažimo reči G. Ministra finansija u 
svom ekspozeu „Kraljevska vlada smatra, da seje u sma- 
njivanju državnih rashoda došlo do jedne granice preko ko- 
je se ne bi smelo preći,a da se ne oštete vitalni interesi ne 
samo državne organizacije, nego i privredne delatnosti 
zemlje. Smanjenje predloga budžeta prema sadašnjem 
(1932|33) budžetu, pokazuje jasno krajnji napor, koji 
je učinjen pri odmeravanju državnih rashoda". 

Onda je jasno, da uštede, koje je Finansijski 
odbor proveo nisu velike. Preko krajnih napora Kra- 
ljevske vlade nismo mogli preći. 

Prema tome Finansijski cdbor u nastojanju za 
štednjom nije mogao poći dalje od Kraljevske vlade, 
jer „u smanjenju državnog budžeta postoje granice, 
koje se ne mogu prekoračiti, čak ni privremeno, jer bi 
svako prekoračenje značilo siguran nazadak našeg dr- 
žavnog i društvenog života". 

Ja sam na počelku svoga govora napomenuo, da 
je Finansijski odbor pri ocjeni budžeta imao pred oči- 
ma: 1) da budžet bude realan i 2) da odgovara kontri- 
butivnoj moći zemlje. — Da možemo ova dva odlučna 
momenta valjano prosuditi, treba da utvrdimo odnos 
budžeta prema narodnoj privredi, jer prosperitet narodne 
privrede uveliko zavisi o veličini javnih nameta, koje 
ona ima da podnosi. 

Realnost budžeta traži da se rashodi državne upra- 
ve prilagode prihodima, a ti prihodi moraju da odgo- 
varaju kontributivnoj moći naroda. To znači, treba po 
svaku cijenu uzdržati budžetsku ravnotežu, koja je, kako 
kaže O. Ministar finansija, najveća briga Kraljevske vlade 
i jedna komponenta njegove finansijske politike. 

Da li je ovaj budžet realan i da li je postignuta 
budžetska ravnoteža, ja ću pokušati prikazati sa dve 
strane, koje mi stoje na raspoloženju. Jedno su cifarski 
podaci koje nam G. Ministar finansija daje svakog tro- 
mesečja o kretanju državnih rashoda i prihoda državne 
administracije (opće uprave) i državnih preduzeća odno- 
sno fiskalnih neproduktivnih ustanova, a s druge stra- 
ne opće naziranje na privredno stanje zemlje. Pri na- 
čelnoj raspravi budžeta u Finansijskom odboru služili 
su nam za ocenu podatci meseca decembra, odnosno 
kretanje prihoda—rashoda državne administracije i pri- 
vrednih preduzeća na prvih 9 meseci budžetske godine 
193233. Podaci га mjesec decembar bili su apsolutno 

povoljni i nisu davali nikakova razloga bojazni, da pri- 
like kreću na gore. 

Ja sam slobodan da vam skrenem pažnju na 
statističke podatake Ministarstva  finansija. 

Iz njih se može razabrati, da Finansijski odbor 
nije imao razloga da ide preko krajnjih napora Kraljev- 
ske vlade, jer je u mjesecu decembru kretanje prihoda 
raslo u razmjeru prema prijašnjim mjesecima, a rashodi 
su bili stalno manji od budžetom predvidenih. Međutim, 
situacija se u mjesecu januaru mijenja i to na štetu 
ovih povoljnih   predviđanja. 

Ako pak uvažimo, da uštede u rashodima nisu 
uštede u pravom smislu, jer u velikoj većini slučajeva 
one su pravno osnovana dugovanja državi koja prije 
ili kasnije moraju biti plaćena, onda je taj razmjer još 
gori i pokazuje da uštedama u rashodima ne možemo 
dati onu važnost, da bi na tim poditcin\a stvarali rea- 
lan sud o predlogu budžeta za 193334 godini. 

Glede prihoda potrebno je malo analizirati realnost 
predvidenih prihoda kao fiskalnih neproduktivnih usta- 
nova, tako i državnih preduzeća. 

1) Neposredni porezi 
a) porezno zemljište 456,000.000 
b) porez na zgrade 270,000.000 
c) porez preduzeća (tečevina)     200,000.003 
d) porez na rente 60,000.000 
e) društveni porez 120,000.000 
f) službenički 230,000.000 
g) porez na neženjene 2,000.000 
h) kamate 22,000.000 
Ukupno 1.360,000.000 din. ili više za 50.000 000 

din. od lani. 
Analizirajući državne prihode i komparišući ih sa 

podacima Min. finansija izvodi sledeči zaključak: 
Iz ovih podataka se jasno vidi, da prihodi ne mo- 

gu biti onoliki, kako ih predviđa predlog bužeta drža- 
vnih prihoda, a osim ako se poprave ekenomske prilike 
u zemlji i ako se podigne konlribulivna snaga zemlje. 
Dakle, na temelju cifarskih podataka ta bužetska ravno- 
teža ne može biti u cijelosti postignuta. No, i bužet ci- 
jeli nije ništa drugo već predviđanje, ali koje mora da 
se osniva na dovoljnoj utvrđenoj   verovatnosti. 

Da li pak omogućuju opšte privredne prilike u 
zemlji povećanje državnih prihoda i da li one mogu 
doprineti bužetskoj ravnoteži?. Da na to pitanje mogu 
odgovoriti, moram zaci malo dulje u ovaj problem i 
osvetliti ga sa teoretskog stanovišta i gledati ga kroz 
prizmu opšte privredne depresije. 

Pomeranja, koja su u privredi svih zemalja nastala 
imadu svoj početak u velikom svetskom ratu. Očevidno 
je da se stvaraju novi oblici privredne delatnosti. Ta 
pomeranja u „svetskoj privredi" u koliko se danas još 
ne mažemo služiti tim pojmom imaju nesumnjivo svoje 
reperk zemusije i na našu Iju. 
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Osnovna načela, upravo dogme, koje su vladale 
do pred svetski rat, osnivale su se na slobodi. Sloboda 
čoveka politički dovela je do demokracije a gospodar- 
ski do kapitalizma, sloboda robe, do slobodne izmene 
dobara, slobodne trgovine. Sloboda trgovine, novca, kre- 
dita dovela je do pojma svetskog gospodarstva, koje 
je danas, možemo nrrno i otvoreno reći, potpuno kapi- 
tuliralo, jer nije moglo održati koordinaciju između pro- 
izvodnje i potrošnje, između kredita i izmene dobara, 
i neminovno dovela do obustave plaćanja u ćelom sve- 
tu i do potpunog sloma svetskcg gospodarstva I kao 
što je veliki svetski rat iz one fikcije jedinstvenog čo- 
večanstva stvorio raznovrsnost nacija i nacionalnih dr- 
žava sa žrtvama od oca 10,000.000 mrtvih, tako je rat 
novca i robe, koji danas ovom žestinom besni, te sa 
„zlatnim kuglama" sa 30,000.000 nezaposlenih, konačno 
likvidirao svetsko gospodarstvo. Na mesto načela neo- 
graničene slobode, načelo ograničenja u svim emana- 
cijama privredne djelatnosti. 

Ja sam napomenuo, da svjetsko gospodarstvo ni- 
je bilo u stanju da zadrži koordinaciju između proiz- 
vodnje i potrošnje. Ta su pomeranja nastala i danas, 
možemo ustanoviti, gde su bili početi. 

Obično se kaže, uzrok te depresije ili krize leži u na- 
glom padanju cena agrarnih proizvoda, što je neminov- 
no oslabilo kupovnu moć seljaka zemljoradnika, koji je 
najbrojniji stalež, što je opet izazvalo dalja pomeranja 
u drugim granama nacionalne privrede. Cijene pak a- 
grarnih proizvoda počele su padati uslijed reorganiza- 
cije industrijskih zemalja, uslijed mehanizacije i inten- 
zivnije proizvodnje. 

Bezuvjetno, da je to jedna od prvih pojava de- 
presije, no nije uzrok. Uzrok je dublji. On je u sistemu 
neograničene slobode, slobodne trgovine, slobode novca, 
kredita, robe. Stvaralo se od nacionalnih gospodarstava 
svijetskog gospodarstva, ali ne sa izvedenim planom sa 
jedinstvenim vodstvom, već kao zbir svih pojedinih na- 
rodnih gospodarstva. A zar se bez plana mogla održati 
svijetska privreda. Prvo pomeranje u proizvodnji i po- 
trošnji zaljuljalo je tu zgradu od karata i definitivno je 
služilo. Narodna privreda povlači se u granice svoje 
zemlje, nastojeći da svaka po malo postane samostalna 
— neovisno od druge. 

Na toj pokretmci Engleska je dala konačni udar 
slobodnoj trgovini, odstupanjem od zlatnog važenja. To 
je značilo : Zaštitnu carinu, a podjedno i izvoznu pre- 
miju, a osim toga Engleska je uvela opću carinsku ta- 
rifu, koja imade upravo prohibitivni karakter. Uvela je 
preferencijalne carine gotovo samo sa kolonijama, pa 
zar se nije onda potpuno povukla u granice svoje 
zemlje. 

Držim, da je ovo bilo potrebno, da navedem, da 
povučem paralelu na koji se način ekonomska depresija 
kod nas manifestirala, koje je posledice imala, i u kak- 
vom se stanju danas nalazi naša zemlja, da li može 
predloženi budžet da podnese? 

Suviše bi me daleko odvelo, da o tome potanko 
govorim, te samo nabacujem pad cijena agrarnih pro- 
izvoda, osiromašenje seljaka. Zakon o zaštiti zemljora- 
dnika, propadanje trgovine, smanjenje vanjske trgovine, 
stečajevi, zatvaranje banaka, uredba § 5 i § 6 obumi- 
ranje građevne djelatnosti, nezaposlenost itd. 

O tim   pitanjima   govoriću    u specijalnoj   debati 
u resorima gdje spadaju, a sada samo podvlačim, obzi- 
rom na moje rezonovanje, da li je današnje  privredno 
stanje zemlje takovo da može podneti predloženi budžet. 

Promatrajući objektivno neke pojave u našoj pri- 

vredi možemo ustanoviti stanovita poboljšanja. Izgleda, 
da je kriza u 1923 g. dosegla svoj vrhunac. Pad cijena 
agrarnih proizvoda zaustavljen je, šta više cijene se i 
oporavljaju. Trgovinski bilans je aktivan, neke industrije 
povećavaju opseg  proizvodnje. 

lako ta poboljšanja nisu velika, ipak opravdavaju 
nadu, da će budžet biti realan po smanjenom predlogu 
prema lanjskoj godini 1932-33. 

Ne govoreći o budžetu, treba da se dodirnem i 
onih činilaca, koji neposredno utiču na njegovu realnost, 
a to je politika stabilnosti našeg narodnog novca, bez 
koje se i ne da zamisliti realnost našeg budžeta. 

G. Ministar   finansija je u svom ekspozeu nagla 
sio, da politika stabilnosti našeg narodnog novca ostaje 
kao i do sada, kamen lemeljuc naše finansijske politike. 
Kraljevska   vlada smatra, da je ova politika i pored žr- 
tava, koje je neminovno zahtijevala, odgovarala i odgo 
vara zdravo shvaćenim najvišim interesima zemlje. 

Za stabilnost našeg narodnog novca — dinara — 
odlučna su tri bitna momenta: 1) realni državni budžet, 
2) zdrava monetarna politika i 3) aktivan platni bilans! 

ad 1) Uravnoteženje državnog budžeta je u glav- 
nom polučeno kako sam to napred naveo i držim, da 
neizmirenje njegove obaveze i leteći dugovi, ne mogu 
ozbiljno ugroziti njegovu ravnotežu, te da odgovara 
slanju celokupne privrede i ne prelazi kontributivnu moć 
zemlje. 

ad 2) O monetarnoj politici i platnom bilansu po- 
trebno je nešto više reći. 

Naša poljoprivredna kriza pooštrena je kod nas 
naročitom finansijskom krizom. 

Sa nastupom krize opažamo stanoviti odliv kapi- 
tala iz naše zemlje, i sa druge strane smanjeni priliv. 

Strani kapital, koji je bio plasiran u mnogim na- 
šim nacionaliziranim industrijskim preduzećima naro- 
čito u sjevenim i zapadnim djelovima naše zemlje, po- 
čeo se izvlačiti pod pritiskom opće depresije. 

Priliv deviza uslijed smanjenog izvoza, smanjenih 
predoznaka naših iseljenika, opadanja turizma bivao je 
sve manji, lako da su oba ova činioca nepovoljno dj,- 
lovala na naš platni bilans. 

Trebalo je vrlo mudre devizne i monetarne po'i- 
tike Narodne banke, da taj sve veći nerazmjer između 
priliva i odliva deviza parališe, a da li su bile poduzete 
sve potrebne mjere cjelishodne, pravovremene i ko- 
risne? 

Tu bi trebalo  lučiti dva perioda, t.j. do stabiliza- 
cije dinara, t.j. do 28 juna 1931, i politiku  nakon sta 
bilizacije dinara. 

Još u proljeću 1930 bilo je stanje Narodne banke 
vrlo povoljno: pokriće opticaja iznosilo je 55%—58o!0) 
a pokriće opticaja obaveza po viđenju 40%—42%. No 
još tokom iste godine pada pokriće na jedva 300|

0
( a 

to s razloga što se uslijed posledica krize na tržiš u 
osjetila velika abundacija novca, naročito kod privatnih 
novčanih zavoda. Iako je bio sada najpovoljniji mome' 
nat, da se prema padu cijena smanji i opticaj i uzdrži 
pokriće na dovoljnoj visini, to Narodna banka, ne čini 
naprotiv, povišuje podjeljene kredite za 500.000.000 din 
i snizuje kamatnjak od 6% na GV^/o i time uzrokuje 
inflaciju kredita, davajući potstreka nerentabilnoj pri- 
vredi, samo radi plasmana nepotrebnih gotovina, namje 
sto da ih iz opticaja povuče. 

Osim toga g. 1930 dozvolila je Narodna banka da 
se mogu slobodno staviti na raspoloženje devize za- 
kupnju jugoslovenskih hartija od vrednosti (Blair Selig« 
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man), što je ne samo značilo veliki odliv deviza, već i 
begstvo od dinara. 

Prema tome stanje Narodne banke početkom 1931 
dade se lako ovako  karakterisati. 

Odliv deviza: izvlačenjem stranog kapitala za kup- 
nju jugoslovenskili hartija od vrednosti (Blair, Seligman), 
a smanjen priliv (iseljeničke doznake, turizam, spoljna 
trgovina) a s druge strane povećanja kredita i smanjenje 
kametnjaka, što je do vremena stabilizacionog zajma po- 
kriće srušilo ispod 20%, a deviza uopće nije bilo. 

Stabilizacija dinara popravila je za čas situaciju 
Narodne banke. Uslijed deviza dobivenih od stabiliza- 
cionog zajma i kupnje zlata u zakonom određenoj te- 
žini, nakon isplate dužnih revolving kredita, brzo se 
osjetila potreba za novim zajmom, da se uzdrži zako- 
nom određeno pokriće. Dolazi francuski zajam od 
300,000.000 franaka. 

Ako bi tačno mogli kontrolirati naš plaćevni bi- 
lans kroz vreme 1930 — do konca 1932 ukazuje pa- 
sivu od cea 3,000.000.000 Din. 

Žalosna je činjenica, da su i stabiližacioni zajam i 
zajam od 300,000.000 franaka, namjesto da osiguraju 
naš narodni novac, utrošeni da se inozemstvu vrate 
mnogi kratkoročni kapitali, koji su radili u raznim pre- 
duzećima, i tako danas mjesto tih privatnih dužnika ino- 
stranstvu duguje te zajmove cijela zemlja. Mimo toga 
iznesen je naš vlastiti kapital za kupnju Blairovih i Se- 
ligmanovih obveznica, čime se podstrekavalo begstvo 
od dinara i oslabio likviditet naših privatnih banaka. 
Tako je Narodna banka najprije dala devize za kupnju 
tih obveznica i time oslabila svoj slok deviza, a kada 
su banke radi toga oslabile svoj likviditet, morala im je 
izaći specialnim kreditima u susret, da se othrvaju navali 
ulagača. 

To se dogodilo odmah nakon pada engleske funte. 
Naše privatno bankarstvo imalo je u privrednom 

životu naše zemlje veliko značenje. Prvih godina nakon 
ujedinjenja, provedena je nacionalizacija tolikih industrij- 
skih i drugih preduzeća, i bankama nametnula velike te- 
rete, preuzimanjem akcija i brigom oko alimentacije 
istih potrebnim obrtnim kapitalom. Naročito je blago- 
tvorna bila intervencija banaka kod kreacija koja su tre- 
bala ogromne investicije, koje se inače ne bi mogle o- 
snivati, a neophodno su potrebne našoj privredi. Iako 
su mnoge od tih kreacija i propale ipak likvidnost i ak- 
tivnost naših novčanih zavoda nije bila pokolebana. Tek 
padom funte situacija postaje neodrživa. Uslijed navale 
ulagača, banke su pomalo zatvarale šaltere i dočekale § 
5 i 6 Uredbe, nakon što su isplatile skoro 4 milijarde 
uložaka. 

Tako se nalazimo u situaciji, da je, uslijed našeg 
pasivnog plaćevnog bilansa, otišlo u inozemstvo skoro 
3 milijarde deviza više nego li je uvezeno iz privatnih 
banaka, pak skoro 4,000,000 000 dinara, koje su djelom 
tesaurirane, a dijelom iznesene u inozemstvo. 

Kada dalje uzmemo u obzir, da se danas gotovo 
sav promet odvija u gotovini, a prije u surogatima novca 
mjenicom, čekom, kliringom itd., onda nam je jasno 
zašto tako teško osjećamo pomanjkanje gotovine. 

Uslijed pomanjkanja   gotovine  cijelokupno poslo- 

vanje narodne privrede mora se u svom poslovanju su- 
žavati. Kredita nema a bankarstvo je izgubilo svoje zna- 
čenje za privredu, ono ne vrši više svoje funkcije. No- 
vac je potisnut sa normalnih trnšta, i u koliko je u pro 
metu, on izbjegava banke, troši se neekonomski, u in- 
vesticije, nerentabilnu potrošnju itd. i koleba izmedju 
tesauriranja i begstva od dinara. 

Isto što se dogodilo na novčanom tržištu, dogo- 
dilo se i u prometu sa devizama. Sa pooštrenjem de- 
viznih ograničavanja povećala je svoje poslovanje crna 
burza. Devize se na crnoj burzi trguju većim kursom, 
naslaje ažia na štetu dinara koja dosiže do 28%, — 
31 XII 1931 dolazi pooštrenje deviznog pravilnika prema 
kojem 80% deviza pripada Narodnoj banci od izvoza, 
28 3 1932 dolazi zabrana isplate obaveza u inostranstvu 
za privatne dugove. Narodna banka više ne daje devize 
uvoznicima, ali zato i njezin stok deviza stalno pada, a 
obaveze sa rokom stalno rastu. Prema bančinom izvje- 
štaju koncem   decembra iznose   1,459.434.000   dinani. 

Izvoz i uvoz dolaze u sve veće teškoće. Devize 
se kod Narodne banke ne mogu dobiti, ali zato uz ažiju 
na crnoj burzi. Dinari vezani u zemlji prodaju se vani 
što nepovoljno deluje na kurs dinara. Spoljna trgovina 
počiva na klirinškim sporazumima i mjesto deviza do- 
lazi konto kod Narodne banke. 

Kao što je prije bila mjenica instrument slobodnog 
plaćenog prometa, koja je vladala tržištem, a notirala na 
burzi sada dolazi konto kod Narodne banke, koja ima 
sudbinu narodnog novca u svojim rukama, koja njime 
suvereno i planski može da upravlja. 

Početak nacionalnog samostalnog gospodarstva. 
— Prema današnjem dakle stanju, radi pomanjkanja 
deviza, begstva kapitala od dinara, pasivnog platnog 
bilansa, jedina je politika Narodne banke da defla- 
cijom održava pokriće  na zakonski    propisanoj osnovi 

Deflacija znači   otkaz  i sužavanje    kredita,   znači 
pritisak na cijelu   privredu, znači   da makar i žrtvu ce 
okupne privrede spasi zikonom propisa;)'! postotak    po 
krića, takovu deflacionu polit'ku vodi   Narodna   banka 
Možda   će nam   Amerika pokazati,   da   imade i drugih 
metoda osveštanih iskustvom. 

Ja sam time obrazložio i da naša monetarna po- 
litika bazira na stabilizaciji našeg narodnog novca i 
da з te strane nema opasnosti za ravnotežu budžeta, 
kao što niti sa strane platnog bilansa, koji, makar i pa- 
sivan, drži zakonom propisano pokriće deflaciona poli- 
tika Narodne banke. 

Za realnost našega budžeta i njegovu ravnotežu 
konačno dolazi u obzir još jedna vrlo važna činjenica. 
Sporazum naše zemlje, sa stranim porezima naših ob- 
ligacija postigao je G. Ministar finansija tako da ne mo- 
ramo tri godine vršiti anuitetsku službu. Ta svota izno 
si cirka 760 miliona dinara godišnje i ima biti depo- 
novana kod Narodne banke, te se imade isključivo 
utrošiti u podizanje naše privrede. 

Uza sve krajnje   napore, da se   uzdrži  ravnoteža 
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budžeta i da se konsekvento provodi razumna stabili- 
zacija dinara, jedina je privreda, koja može za to pru- 
ži'.!, trajne osnove i koja može doneti poboljšanje. I 
zato neka bude najveća dužnost Kraljevske vlade, da 
podigne privredu iz njene začmalosti, jer će njezinim 
05tvarenjem prostrujiti novi život kroz sve grane naše 
delatnosti, i ona će onda moći da vrši blagotvoran uti- 
caj na povoljan razvitak naših državnih finansija. 

Uvažujući da je i Finansijski odbor uložio krajnje 
napore, da ne uskrati za pravilno funkcionisanje držav- 
nih potreba za to potrebna sredstva, a da opet ne pre" 
optereti kontribucionu moć našeg naroda, ja ću glasati 
za ovaj budžet. (Odobravanje i pljesak.) 

Потпрешселник Карло Ковачевић: Реч има 
цародни   посланик Др. Тауро   Остојић у име групе. 

Др. Ђуро Остојић; Господо народни посла- 
ници, у почетку буџеткске дебате учињеиа je општа 
SBBepKfl Фннансијском одбору, да није ни мало сма- 
њно буџег за 1933|34 го^ину. 

Тачно je, гссподо, да Финацсијскн одбор заиста 
није смањио цсфарски буџет за 1933|34 годину, али 
ви сви можете да в«рујете, да су члгноои Финансиј- 
ског одбора имали н намеру и всл у и одлј ку, да 
тај буџет смаие. Али у тим својим тстојањима на- 
шли су се пред једиом баријерсм, пред бвЈгијегом 
такозваних правних осиова буџетских позицијд. И Фи- 
нанснјски одбор није могао да смањује буџет, a да 
не дира у те правне основе, из којих резултирају 
поједине позиције у овогодншњем буџету. 

Ми смо покушавали — један део члаиова Фи- 
наисијског одбора — да се кпак учине извесне у" 
штеде, одчосно да се бришу извесни положаји и у- 
кидају извесна надлештва. Међугим, госгшдо, тим 
путем ми бксмо уштедели врло м?ле суме тако, 
да би, према милијардским цнфрама овогодишњег 
буџега оне биле опет незнатне. 

Чланови Финансијског одбора нарочито су у- 
пирали прстом у велике пр.^надлежности, које имају 
нарочито виши функционери државне управе, na je 
господин Министар финансија водећн рачуиа o тој 
иницијативи и o жељама Финансијсксг одбора при 
завршетку распргве буџета у Фи11ансијс:<ом одбору 
прочитао следеће писмо, које je упутно свима минн- 
стрима и бановима: 

„Приликом буџетске дебате у Финансијском од- 
бору Народне скупштине одбор je предложио да се 
принадлежностк свих чиновника сведу на законске 
принадлежиости, т. ј. да се укину сва примања Koja 
имају у виду накнаде за рад у разним комнсијама, 
за прековремени рад, за делегирања у поједине уста. 
нозе, као и на име награде за нарочите послове и 
томе слично. У колико се ова споредна прнмања не 
би могла укинути обзиром на нарочите погребе службе, 
Одбор je предложио да се ona сведу за толико да 
ни у ком случају не npel)y 25% од укупиих редов- 
них месечних   прииадлежносги односанх чиновника. 

CrojeliH на гледишту, да je рад комисија, де 
легирање чиновника на рад ван њиховог надлештвч, 
na и прековремени рад у извесним случајевима je- 
дино средство, да се зздоволјИ извесна нарочита 
службена потреба, каз и да je оно средство поједи- 
ним законима не само допуштено него и наметнуто 
у извесним приликама, ja сзм био прогив овог пре- 
длога Фин^нсијског одбора. 

Али ценећи побуде које су руководиле Финаи- 
сијски одбор у подношеп.у овога предлога, т.ј. да се 
постигну највеће могуће ушгеде у личним издацима, 
зашто сам се увек и сам сним силама залагао, обе- 
hao сам да liy упутити распис свој г. r. министрии-а 
и баповима, у којем hy им скренуги пажп.у на ове 
сугестије Финаисијског одбора n замолити их, да к- 
зврше најригорозиију реиизију ових одлука, no који 
ма подручнн им чиновници, с(м редовних принадлеж- 
ности, примају друге накнзде ма у ком виду и ма 
за којн incao, н дз укииу све one комисије, преко 
времене радоие, слецијалне функције и томе слично 
које стварш и нарочита нека потрзба службе не мо- 
же оправдаги, a задрже само оне, ч<је постојање ,re 
неопходно потребно са гледишта државних интереса 
и no закону обавезно за њихову заштиту. Исто та- 
ко сам обећао, да ћу овии расписом замолити r. г. 
минисгре и баноие, да строго воде рачуна o Tovse, 
да једно лице истовремено не буде употребљено na 
више дужности чије обааљање повлачи ванредне na- 
кнаде. 

Поступају11и no датом o6ehaiby, част ми je за 
молити иас, Господине Министре, да изволите пре- 
дузетн потребне мере, да се и на подручју Ваше 
надлежпости спроведе моје напред изложено гледи- 
ште и све комисије, прековремеии радови, делеги- 
рања у друга надтештвз, издавање награда за на- 
рочите послове и друго, сведу на ону меру која 
одговара неопходној службеној потреби." 

Дакле, господо, мало пре сам споменуо као 
главне запреке те, тако звапе правне'основ?, јер за- 
иста се из буџета види да јг Краљевска влада, о- 
дносно да je Миниотар финансија смањиосве што je 
могао према данашњем стању наше адмипистрације 
у овом буџету. Али, господо, то још не значи да je 
тиме престала наша дужност. Тек сада настаје дуж- 
ност не само чланова Финансијског одбора, него и 
свих чланзва овога Дома, као и чланова Краљевске 
владе, да у току још ове буџетске године настану 
да измене те правне основе, и тиме омогуће уштеде 
у нашем буџету, за који се сматра да je тежак и 
да fae ra тешко   издржати   наша  народна привреда. 

Ми, господо, можемо те правне осиове сао- 
бразити фактичким потребама адмннистрације и мо- 
гу11ности наше привреде, и TOKOM ове идуће текуће 
буџетске годнне, ако будемо форсирали давно обе- 
ћани и најанљени закон o баиским управама, који 
пма да значи   почс-так реоргаиизације наше админи- 
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страције. Господо, ми смо до сада много пута чули са- 
свим оправдане замеркебановинама и упирали прстом 
у терет бановинског приреза.   Заиста,   госаодо,    ако 
бановине значе,  као што су до сада значиле,   један 
други   колосек у нашој   администрацији,    ако    оне 
као   шго   се   тврди    претсгављају само    сандуче за 
министарстаа,  онда je   сасвим   природно   да   народ 
нерадо даје тај прирез,   јер од њега не   види   кон- 
кретне ни реалне користи.   Ми   стога,   господо, већ 
из политичких разлога, да не би проиграли установу 
бавовина, јер подела земл:>е на бановине претсгавља 
фундамент политике овога режима, морамо   настати 
што npe да дођемо до расправе закона o бановина- 
ма, да се деконцентрише власт,   да се бановини да 
велика компетевција, да свршава све оно што народ 
интересује   и што je народу   блиско.   Бановипа   ие 
треба да буде само једна институција сувишна иисти- 
туција у општењу централне власти са пародом. Она 
треба да свршава све оне послове, који нису битви и 
од велике важности за целиву народну, да свршава у 
своме делокругу. Ha тај начив, господо моја, ми ћемо 
до ћи до упрошћењаадминистрације. (Јенанглас: Ба- 
нови не  треба    да   расипају у својим    бановинама). 
Природно,   господо, ja висам споменуо   овде   бавсг 
винску самоуправу, јер сам говорио само o држав- 
ној администрацији,   али hy на другом   месту   и те- 
како подвући самоуправу   бановивску,    где he бан- 
ски   посланици   бити јака контрола   раду    бана, где 
ће   баиовински   пославици   бити не само   саветвици 
него   контрола   рада   банова и поједнвих    ПјИХОвих 
пачелника. 

Ha путу упрошћења администрације одмах 
наилазимо на једну тешку запреку, која je чинила 
нашу алминистрацију гломазном, то je досадањи 
закон o државном рачуноводству. Г. Мивистар 
финансија je обећао и изјавио у Финансијском 
одбору, да je основа за ревизију овог важног 
закона спремна, и надам се, и молим Г. Минисгра 
финансија да се што npe изнесе, да се што npe ра- 
справи, јер самом променом закона o државном ра- 
чуноводстиу, уштедићемо много у државној админи- 
страцији. 

He треба, господо, у свакоме чиновнику гле- 
дати лопова и непоштењака a pri.ri, јер, господо 
моја, ми знамо из искуства да су лопови у државној 
служби највештијц у своме послу. Лопови који су 
спремни да учине крађу државне имовиие и да на 
тај начин оштете државу, знају врло добро да све 
те своје ради.е подведу под строге законске про- 
пнсе, да све своје малверзације почине на закону, 
no партијама и позицијама. Ми смо живели у пеко- 
лико административних подручја и имамо много на- 
ших људи високих чиноввнка, који имају врло дугу 
праксу и искуство у тој администрацији и зато 
смо, господо, у могућности да створнмо један прак- 
тичан систем админисграције, јер смо живели у се- 

дам административних подручја. Један   стари   поли- 
тичар и државник Краљевине Србије бив. министар 
казао ми je: npe рата су долазили   Јапанци да сту- 
дирају босанску адмиаистрацију, јер je она била најно- 
внји тип моаерне   европске   администрације, a нама 
je била прва брига да презремо  ту адмннистрацију 
да je разградимо и да уведемо   нашу   стару   адми- 
нистрацију.   Уважени   државник пок. Љуба Ловано- 
вић неколико месеци пред своју смрт казао   ми  je 
ову врлу звачајну констатацију нашег   политичкога 
рада подследњих година. Он ми je рекао : „Ми смо 
учинили у почетку   вашег  заједничкога  рада једну 
фаталну замену. Ми из Србије препустили смо вама 
пречанима да водите политнку,   a   својим   начелни- 
цима одавде оставили смо да ноде  адмииистрацију. 
Да су србијански   политичари   водили политику, не 
би данас дошли допде, н да су спремни  начелници 
из   преха   сре1)ивали  администрацију,   ми бисмо си- 
гурно имали данас   боље   сређену администрацију." 

Господо, са правом се упире   прстом   на   пре- 
велики број чиновника, који иде на стотине хил.ада. 
Јасна je ствар, господо,  на   први   поглед, да   наша 
сељачка земља и то  земља   претежпо  сиромашног 
сељака, не може на својој грбачи да изнесе тих сто- 
тине хиљада чиновника. To мора пама свима једампут 
да буде јасно na да нашу адмииистрацију подесимо 
тако да се отправља са најмаП)Им бројем људи, нај- 
способнијих, али добро хонорисаних чиновника. Mu 
нашу администрацију сада   после Закона o банским 
управама треба да организујемо   тако, да   сведемо 
број чнноввика на најмаљу   потребну   меру  колико 
je само потребио да се не би упирало прстом на^то, 
како иам наша државна администрација   поједе све 
државно добро. A да би  смо   могли   добити  један 
мали број способних чииовника, треба применпти ра- 
циовалнзацију, која je примељена   у   привреди,   ра- 
ционализацију, која се примешује на свима   подруч- 
јима људскога живота.  Ла сам скоро читао да je у 
Прагу отворена једва велика   изложба   администра- 
ције, и то рационалнзованеадмнвистрације:   саобра- 
haja, пошта, унутрашњих дела,   полицијску,   судску 
итд.    И    они паши високи чиновиици,  који имају да 
израђују   основе   за   администрацију требало би да 
све ове сгвари прате и тако да   споје   искуство са 
резултатима   савремене  науке. Али, госиодо, и кад 
тако сведемо број чиновника на фактичне погребе др- 
жаве,   морамо  опет да поведемо рачуна, да je наша 
држава у врло тешким приликама, али да ипак мора 
да врши извесне социјалие функције. Господо, има 
код вас доста интелигенцнје, та je интелегенција из 
редова сиромашних наших гр iljana и сељака, и зато 
je ова упућева да тражи зараде и да тражи  плате. 

Наша привреда заиста je давас толико редуцн- 
рала своју акцију, да она није у   стању,  да прими 
ту интелегенцију и да je запосли, и  зато   та  инте- 
легенција, једино уточнште, налази за своју  егзис- 
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тенцију у државним надлештвима; н налетела je, ca 
свих страна да молн месго. И мн посланици, сведоци 
смо свакодневно, тих молби које нам се ynyiiyjy да 
дамо место. Под притиском нашим, морају надлежни 
министри и Влада, и преко своје воље да примају 
у службу one, које нначе не би требали и морали 
примити. Али, господо, ако рационализујемо адми- 
нисграцију, и ако држапа за ово неколико годииа 
привредне крнзе, морадне да врши и ту своју соци- 
јалну фуикинју, према нашој интелегенцији, ипак 
прпродно, онн nehe стицати права na пензију, они 
lie бнти на државном буџету, за време кризе, na he 
опда потражиги занима11.е у привреди, и занимаП)е 
на другој страпи. Јер,господо, замислите се сваки у 
положају једнсг човека, који je свршио школу и 
једиа дочекао, да добије у руке днплому, na"fc том 
дипломом не може зарадпти себи хлеб. Од таквог 
човека, кад га не би држава и друштво прнхва- 
тили, наравна ствар, да би могли дочекати najropei 
јер  у   гладн очију нема. 

Господо, код nac je много паглашавапа штедња1 

ШтеД11>а je добра и потребна ствар, али не треба 
заборавити, да je и штедња нож са две оштрице. 
AKO пи чиновничке плате редуцирате на такав ми- 
нимум, да чиновницн једва задовољавају своју ег- 
зистенцију, онда чиновник престаје да буде спосо- 
бан потрошач, јер изгледа да су наше паланке сада 
спале готово пскључиво на чпновнпке. C једне стране 
спизити чиновнику плату, значи дакле извргнути ra 
искушењу корупције, a ca друге стране, господо, и 
ibera онеспособити за потрошача, na онда, тако pehu, 
нећете имати потрошача. 

Али ни једна ствар ne сме, да се води до ек- 
стрема, до апсурда, јер свака ствар екстремно спро- 
ведена на крају крајева претставља апсурд. Смање- 
не су, господо плате, ево трп пута код нас, и ja 
мнслим баш да тај баук, кога се боје пашп чннов- 
нпци, треба н са овог места да разбијемо: nehe би- 
ти више смањпвања, бар пико од меродавних нема 
ту памеру, за сада. 

Господо, и паша војска je не само важап по- 
трошач нашпх привредпих артикала, него и један 
врло нажан послодавац наших мпогобројпих радни- 
ка. Господо, наша војска заиста врши и у погледу 
привреде савеспо и свесно своју пационалпу и при- 
вредну улогу. Наша војска, да би нашој пољопрн- 
вреди и земљораднику што внше помогла у овим 
тешким времепима, уредила je своје лиферације, та- 
ко, да све оно што може од земљорадпика да купи, 
то гледа да купи директно од земљорадника, тако 
да впше не постоје посредници и велики лиферап- 
ти. Исто тако на овом Meciy и баш у овоме стилу 
да спомепем, са захвалнош1ју, лањски гест војс^е, 
кад je при onoj тешкој и дугој зими сељак једва 
изнео своју мршаву   стоку  са   последшом   снагом 

и кад je пао последњи снег, онда je сељак сгао и ми- 
слпо, до сада што држах, држах, али сада дође и 
ова necpeha и сигурно he no темену упиштити све. 
Тада je наша војска, специјално наша друга армија, 
притекла народу у noMoh својим сеном, које je има- 
ла у својим сењацнма. Народ je то осетио и народ 
je го ca захвзлпошћу примио н снојој војсци по- 
штено вратио. 

Исто тако, господо, и државна предузеЈја која 
рамљу у погледу билапса, врше једну важну соцн- 
јалну фупкцију. Важност те функције можемо нај- 
боље да оцепимо na шумским предузећима. Докле 
су велика капигалистичка шЈмска предузећа која су 
ге капигале стекла у нашој земљи, у иашој шумн, 
онога часа када су осетили да кољуктура дрвета 
опада, обуставили сваки рад, затворили пилане и де- 
сетине хиљада падничара отпустили, дотле сва она 
предузећа која су у државним pyкaмa^ ипак и данас 
раде. He раде из коњуктуре, не раде да зараде, али 
раде да бн вршили једпу социјалну функцију, 
раде да запосле свет, да свету даду хлеба. Могла 
би држава у овоме погледу да учинн много, na да 
ова велика предузећа мало притегне и натера их, 
нека раде, јер они могу да зараде, иако ne могу 
да вараде велпке зараде, ипак могу да раде са за- 
радом, a ко nehe, треба му одузети дозволу за сечу 
дрвета у пашој земљи. 

A сада бих прешао на порезе. 
Господо, природпа je ствар, каднарод нема да 

заради, кад тешко долази до готовипе, када све 
што продаје јефтипо прода, природно je да му сва- 
ко новчано издаван.е пада врло тешко. Али ипак 
паш сиротап земљорадник и ne тужи се толико на 
висину пореских издатака. Има нешто друго нашта 
се он жалн, a то су оне разне многобројне таксе, 
они трошкови, опомене и друго, сви ти сувишни 
издатци, који му се naMehy, и често износе фактнчки 
толико, колнко и сама пореза. A пајгоре ствари ре- 
зултирају из погрешнога рада пореских oprana, који 
су допустили да парод заостане у пла11ању, na се 
сада ти порески заостатци ригорозно утерују. A ми 
треба у својој пореској политици да идемо na то, 
да свакн плаћа порезу, a ne да се све свали на 
нсправпе и слабе пореске обвезнике, a они који су 
богатпји и пеисправпи да не плаћају, него после че- 
кају и траже да им се да опрост од порезе. 

Свима je нама јасно да се порези морају уби- 
рати. Сви мн разумемо да чиповници морају у томе 
погледу ригорозно поступати. Али, господо, ми има- 
мо пуно право да од тих пореских чиновпнка тра- 
жимо крајњи такт у вршењу те тешке дужности и 
паплаћивању тешких намета од народа. 

У Финансијском одбору са више страна чуло 
се миого оправдапих приговора и критика на финан- 
сијске и пореске oprane. И ja ca задовољством мо- 
гу да цитирам   изјаву Г. Министра финансија и ње- 
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гово обећање, да he настојати пореску службу и 
квалитативно поправити, тј. да неће у ову службу 
више примати никога без средље школе, велике ма- 
туре, и да he настојати да што више правника дип- 
ломираних упосли у финаисијско] струци. Ми то 
господииу Министру можемо да верујемо, јер je он 
seh и до сада, no досадањем раду у пореској стру- 
ци доказао да има и воље да he то извршити онако, 
како je o6ehao, у року од три до пет година да 
heMO имати и ту пореску администрацију у реду. 

Још једну ствар морам да споменем, и то, не 
ради финансијског ефекта, него ради политичког 
ефекта. 

Господо, у нашој земљи, у главном под при- 
тиском тешке привредне кризе, развило се једно ве- 
лико зло, развио се шверц. Шверцује се са дуваном, 
шверцује се са папиром, почиње да се шверцује ка- 
фа, luehep итд. Taj шверц и ту беду народа одмах 
ус нашли да искористе наши непријатељи, који на- 
мерно убацују те артикле у нашу земљу да се 
шверцују. Познато je, господо, да je један шверцер, 
упола одметник од власти, a особито у нашој при- 
митивној средини. И ови наши непријатељи злоупо- 
требл>ују оваквог једног човека, који je ynyheH на 
тај шверц, na га политички искоришћују. Јер, гос- 
подо, добро je позната ствар да je оружје у Лику 
дошло шверцерским каналом. Ono оружје у Лику 
није дошло кроз незадовољство народа, преко как- 
вих политичких или завереннчких организација, оно 
je дошло преко шверцера u шиховог новца, који су 
им непријатељи дали, искоришћују^ш њихову не- 
маштину. 

Стога молим r. Министра финансија нарочито 
да^пази и да сузбија ове појаве шверца у нашој 
земљи. Треба оборити цене акртикала монополских, 
да не бн имали шверцери рачуна да се баве тим ве- 
ома тешким, одиозним и опасним послом. Ако се 
шверц дувана и поред свих тих мера ипак не може 
довољно сузбити, онда нека се забрани сађење ду- 
вана у крајевима, из којих се шверцује, да не би 
десетине и десетине других људи били кажњавани 
и долазили у сукоб са властима. ; 

Господо, што се тиче Министарства просвете, 
ja xoiiy само да се осврнем na осповну наставу. Ос- 
новна настава у нашој земљи треба да буде сељачка 
настава, јер се та основна настава у главном и 
налази на селу. Данаши.а основна настава, основна 
je у толико што ona ne служи ни за шта друго, него 
да се из осповне школе пређе у средњу школу, a 
онда на високу школу. Нема, међутим, код сељач- 
ког народа нужног образоваша. Овакав на- 
чин образоваша није нарочито потребап специ- 
јално сељачкој земљи, јер ту деца, која ne иду 
даље у школу, показују негатипне резултате# 

Једва знају да се потпишу, и не корксте се читањем, 

Зато би у нас требало завести, како je то стари 
искусни педагог Др. TypHh пропагирао, специјалну 
сељачку осповну наставу, која би трајала, почев од 
седме годиие живота na до ступања у војску, и та 
настава изражена у школским сатима, била би краћа 
од четворогодишње садашње ocnomie паставе. Ha 
овај начин сеоска деца имала би могу1'1Ности да по- 
ред писменостн науче и све најнужније потребе na- 
mera сељака. 

Ja сам  поменуо  оспонпу   школу  још  и  ради 
тога, јер су наше сиромашпе  општине  удариле   на 
велики белај са издржавањем тих   основних школа. 
Општипе заводе школске прирезе, a међутим  шко- 
лама се ne даје, ono што je школи потребпо. Школе су 
без служитеља, школе су прљаве,   печисте, јер  ра- 
зуме   се,   пико     nehe     да     ради    џаба.    Спецн- 
јално,    такво    стање    наших   школа   и   школских 
зграда   потакло    ме   je,   да   се још npe 6 месеци 
заиптересујем  овим   проблемом, na сам у договору 
и споразуму са пачелпиком Просветног оделења Дрин- 
ске бапске управе, предложио Г. Министру просвете 
и   Мипнстру финансија, да се издржаваље осповнпх 
школа пренесе са општина на бановние. (Живо одо- 
бравање   у   Скупштини).   To   се, господо, може да 
постигне na овај начин. У Дрннској баповипи школ- 
ски буџет износи na осповне школе 27 милиона дн- 
napa  roдишlbe.   Ове годипе тај je буџет предвиђен 
на 21 милион дипара годишње. Наш пачелник Про- 
светног оделења израдио  je  буџет, да   he on моћи 
да издржава све основне школе у Дринској бановн- 
ни за суму   од   15 милиопа   дипара, и on гараптује, 
да he све школе и школске потребе бити na време 
снабденепе. Ha тај пачин доби11емо, господо, na пр- 
вом месту,  наше  основпе  школе, снабдевепе свима 
погребама, a с друге сгране добили би знатпо смаше- 
ни буџет, У колико, дакле, ми nonehaMo бапонински 
буџет на школе, у толико ми смањујемо и општин- 
ске прирезе, од суме од 21 милион дннара на суму 
од 15 милиона дипара, и na тај начин читавих 6 милио- 
иа динара остаје у џепу пашег сељака. (Једаи посла- 
пик пита: Како то може?) Може, ja имам тачан про- 
рачун општина и све типове школа, и предвпђене су 
све потребе,   осим огрева, за који се претпоставља, 
да he сељаци   ипак  мо1ш дати огрев. Што се тиче 
високих  школа,   господо, one не одговарају, na жа- 
лост, нашим потребама. Високе школе поред потре- 
бе, које  имају да задовоље образоваљем способних 
чинонника за држзвпу адмипистрацнју, давањем спо- 
собних стручњака за пашу привреду, имале су такође 
врло важпу мисију, да стварају првокласпе култур- 
не раднике за стварзње културног јединства Јужних 
Словепа. И да je било у nac објективности и паме- 
ти, онда би најпре no ослобођешу стали и констатова- 
ли, које пам школе требају и колико пам школа тре- 
ба за потребе нашег парода. Па кад би се констатова- 
ло, колике су нам високе школе иотребне, онда се 
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истом требало прећи, да се иодели и на поједнне 
крајене тако, да поред Београда, Загреб-з и Љубља- 
не буду те инсоке школе и у нашим центрима, no 
унутрашњости, у Новом Саду, Скопљу, Сарајену, 
Сплиту итд. Место тога ми стварамо: све што има 
у Београду, мора нмати Загреб и Љубљана, и обрат- 
но! Не пнтају се потребе, него просто приступило 
се у томе једном мајмунисању, тако да имамо и три 
техничка и три медицннска факултета, и још неке, a 
веропатно да би наше потребе биле задовољие са no 
једним таквнм факултетом. 

У иоследње време, господо, чуло се o демон- 
стрираи.у студевата, и као мотив наводе се у глав- 
ном таксе, школарине и испнтне таксе. 

У овом питању треба такође погоднти меру и 
поступнти правилно. Одличви, a сиромашни ijaun, не 
треба да плаћају школарину и таксу. (Одобравање). 
A деца богаташка и слабија у науци нека пла^ају 
још веће таксе. (Аплауз). 

Господо, o полнтичкој страни говориНу мало 
доцније, али ми допустнте сада да кажем пеколико 
речи o неким примарним потребама и захтевима na- 
mera народа, нашега села, Темељ наше државе, нај- 
чвршћи темељ, трајнији од цеменга предстанља наш 
сељак, онај наш сељак који je извор свега што има- 
мо добро у нашем народу и нашој исторнји. Изато, 
господо, сви ми треба да обратимо пажиЈу томе те- 
мељу, томе непресушном резервоару наше снаге и 
нашег полета. Јер, госиодо сви ми, народни посла- 
ници, налазећи се у контакту са нашим бирачима, 
могли смо се увернти да je тај наш сељзк најскром- 
нији, да су шеговн захтеви најмањи. Ви, госиодо, 
знате кад смо лањске године обилазили села у оно 
тешко време, да je наш сељак захваљивао државн 
што се je постарала да нико од њих није умро од 
глади. Дакле, овај сељак захваљује држави, шго му 
je помогла да не умре од глади. Ето, господо то je 
сав његов захтев, да му се помогне да не умре од 
глади. Међутим, кад су настала тешка времена и no 
остале наше друштвене редове, кад су ona захватила 
и наше тргопце, индустријалце н банкаре, онда су сви 
подиглн толику ларму, да су заглушили уши свима, 

Кад je овоме свету дошло до трбуха памрачи 
му се поглед, кад не види ни Отаџбину и никакве 
патриотске нобуде. Зато ми, господо, треба да о- 
братимо пажњу Behj* овом мирпом и сгојичком нашем 
сељаку, који мирно подноси своју невољу и моли 
од нас само ситну услугу да га помогнемо у овом 
тешком његовом стању. У томе циљу, кад год сам 
долазио, чиновницима сам нарочито подвлачио и то 
оиим нижим чивовпицима који су у директном коп- 
такту са народом, да буду врло пажљиви. Данас, 
рекао сам им, ви сте ти који релативно најбоље сто- 
јите, јер ви хвала Богу сваког првог у месецу при- 
мите своје принадлежности, a сваки други има сто 
мука да се намучи, да дође до неке готовине. Ни- 
сам зато, и увек сам се опирао да са  чиновницима 

смањују прннадлежности, али са једнаким правом 
тражимо од вас да овом народу будете не само 
извршиоци и егзекутори наредаба ваших претпо- 
стављених, него да му будете помагачи и учитељи 
н најбољи пријатељи. (Одобравање. Тако je!) Не сме 
народ да види ви у жандарму ни у лугару свога 
непријатеља, него органа власти који обезбеђује и 
осигурава његов живот н његов иметак. Народ не 
сме да види у шумском управнику само чиновнпка 
који lie узети закоп o шумама, којп je и онако строг 
и казати: To не може, то не да закон. Него he му 
казати: Брате, не може тако, како ти тражиш, nero 
овако — поучити га како he доћи до свога права 
најлакше. Исто тако срески начелвици ne смеју да 
измишљају само комисије и да после сељак мора 
да јури да тражи и да узајми, nero надлежни треба 
да издају таква наређења, да саставе све комисије у 
једну, која he једанпут годишње да обиђе народ и 
да се трошак комисије сгави држави na терет, и на 
тај пачип народу посврпавају пародне потребе. 

Ми морамо задовољити ову снагу, морамо да 
задовољимо основ народа и државе, нашега земљо- 
радника, a ми ћемо га задовољити, ако они ситни 
чиновници који су у непосреднзм контакту са на- 
родом савеспо врше свОју дужност као пријатељи 
народа. Јер на то наше село, дубоко нациопалпо и 
патриотско село, одано Краљу и Држави, не дола- 
зе ови летци, ове пунктације, иарод се за њих не 
интересује, on за њих не зна и nehe да зна. Народ 
се жали само на двоје и моли нас, да га у те Две 
ствари помогнемо. Настојте сви колико год вас je 
тамо и чиновпика и послапика и мипистара и кон- 
зула и посланика na страни, пастојте и изнађите нам 
пијаце, вађите прођу нашим производима, и нашој 
стоци, насгојте да нам се колпко толико подигну 
цене, — ето, то je примарпа задаћа и нас и Владе 
и паших копзула na страни, a парочито у томе да 
пароду изналазимо пијаце и да му омогу!1имо извоз 
да би поправио цене, јер би тиме половипу захтева 
паших земљорадн-жа задовољили у овнм данашњим 
тешким дапима. Исто тако народ вапије за радом и 
за зарадом. Ова страна npefly3eha) која су овде и 
која секу паше шуме обусгавила су nocao, чим су 
видели падап,е цеиа, a народ je у најтеже време 
остао без зараце и ми треба да неђемо могућпости 
и да дамо бар колико толико средсгава за јавне pa- 
дове, како би пароду у овим моментима помогли, 
јер ту помоћ народ бп примио са великом благо- 
дарпошћу. 

AKO иемамо другог начина и других средстава, 
посегнимо за порезом na иметак, и дајмо зарзду нашем 
сељаку од јавних радова, јер he они попово преко 
паше чаршлје да врате. A паши сељаци не воде ра- 
чупа и ne знају ни за какве пунктацкје, којима се 
забављају господа из великих градова no чаршији, 
no Београду, Загребу и Љубљани, одакле се шаље 
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и сеје као отров тај плод беспослених разгопора. 
Понопо напомињем да то бипа само no нашим ве- 
ћим градовима. 

Ja нећу господо да гонорим опширно o пунк- 
тацијама, које су се последњих месеци као печурке 
појаииле у нашем јавном животу. Te су пунктације 
другопи посланицк анализирали и оспетлили ~а свих 
страна TOKOM буџетске дебате и политичких дебата, 
којих je било лоста последњих дана. Ja xohy да спо- 
менем и истакнем двојицу људи: Светозара Приби- 
ћевића и др. Анту Трумбића који су некад такође 
били Југословени. Њихова дезертација од идеје је- 
динстна мене дубоко боли као Југословена, јер то су 
први случајени југослонгнских издајника. 

Господо, др. Анте Трумбић био je за време 
светскога рата на челу Југослопепског одбора, и као 
такапбио носилац идеје разарања Аустријске Монар- 
хије и образопања слободне КралЈевиие Југослапије. 
Taj др. Анте Трумбић почасгвован je одмах од но- 
во-ослобођеие државе, na je постављен за првог ми- 
нистра иностраних дела, који je имао ту велику 
част да у нме наше државе потпише победилачки мир 
у Версал>у. И тај Анте Трумбић на своју штету и na 
штету нашег националпог угледа, нажалост, долази 
данас до тога да каже да у хрватским масама нема 
пикога кога онн више мрзе од Срба. 

Господо, то je једна жалосна констатација за Ан- 
ту Трумбића, јер ми смо имали пример политичког 
поштеи.а у овој нашој пајновијој политичкој исго- 
рији. Ви знате за сгранку права, т. зв. Франксвачку, 
која je служила Бечу и cee политичке концеп- 
ције везивала за Беч. Bolja њен Пребег 1918 годи- 
не лојалиоје изјавло: „Програм моје странке уннштен 
je, политичке прилике друкчије су се развиле: обра- 
зовано je оно, за што нисмо били и за шго нисмо 
радили. Према томе нема резона, да посгоји у овој 
земљи моја странка, и ja je распуштам." И r. Трум- 
бић као и Светозар Прибићевић, ако je услед сла- 
бих живаца и хистерије дошао у тако депресивпо 
CTaibe, у сгање очајања, требао једа нађе у себи толико 
поштења, na да каже: моје југословенство je прошло 
изволите вп франковци,водити политику хрватског 
парода. To међутим, он није учипио- И Светозар 
Прибићевић ишао je и даље. Г. Прибићеннћ пога- 
зио je идеале своје младости и све своје речи и пи- 
сане и говорене, погазио je све своје заклетве, дак- 
ле, погазио je сво оно,   што човека чини   човеком. 

Истина je, господо, да се у овој нашој јадној 
средини политички морал одваја од личног морала, 
али ja верујем у један морал, коме нас je научио у 
Прагу Масарик. Нема два морла, има само један морал. 

Гденема чонека, ту нема ни полигичара, при- 
марно човек, na онда све друго (Одобравање) Овим 
својим актима, ова два наша некад виђена политича- 
ра потпуио су се днсквалфновала и такгв један жа- 
лосган свршегак   мора да   нас   боли,   мора   да нас 

боли што су овако жалосно свршили своју каријеру 
овн наши политички људи, али то ни часа ne сме 
да унесе пометњу у родове некадашњих њихових 
присталица, који су патриоте и који треба да их 
сместа напусте и да пођу no гласу свога срца у 
службу   народа     и Отаџбине. 

O чему се данас ради у нашој политици, ro- 
сподо? У центру политичке дискусије убачено je 
питање унуграшњег уређења наше државе и мн 
у главпом у томе имамо обележена три правца. 
Имамо централнзам, федерализам и унитаризам. To 
су no прилици три типа тог унутрашњег уређења na- 
me државе. Ja hy се само са неколико речи да 
дотакнем овог прпог. Цептралистичко уређење наше 
државе господо, већ je ексаеримеатом и иску- 
ством показало се као пгдовољно и оно не може да 
одговори потребама наше земље и народа, стога га 
треба папустити. Цептрализам je, госцодо, рђаво 
сватио своју идеолошку подлогу, na je почео да 
идентификује административви централизам са уни- 
тарпзмом. To je основна грешка. Централизам се 
показао као пеподесан да обави текуће послове и он 
je такође и у политичком погледу доживео жа- 
лостан конац. Па и они који ово данашње стање на- 
зивају и неуставпим п] критикују Бог зна како, 
давно npe 6 јануара, покопаше Видовдански Устав, 
прогласивши га свечано да ^е мртав и да више не 
важи. 

За Видовдаиским Уставом нека оде такође и 
централизам. Али свп ми тражнмо пајподеспији пачип 
и најподеснији адмипистративпи систем који одговара 
админпстратпвним потребама нашега парода и духу 
времепа. Дапашњи пашн стари политичарн исгичу 
тај циљ у речи федерација. Да погледамо тај њихов 
систем н тај њпхов правац. Какве могу бити феде- 
рације na терену наше државе? One у првом реду 
могу бити федерацпје племенске тј. федеративна је- 
диница српска, федератпвна јединица хрватска и феде- 
ративна једипица словеначка. Господо, и заиста у томе 
смпслу некако они иду у својпм досадашњим пункта- 
цијама са захтевом теплеменске федерације. Алп ево 
љихове муке: они би некако створнли те три федера- 
ције, али се сукобљавају на терену са питањем 
Срба и Хрвата, a не знају како да их поде- 
ле, јер се још није пашао такав мађионичар којн 
би могао да повуче границу између Срба и Хр- 
вта, докле су једни, a докле су други. И када 
су у овој политичкој хладовини нромишљали 
и протрли своју главу, дошли су na идеју неке там- 
пон јединице која би одржавала везу и равпотежу 
између Срба и Хрвата, јер их територијално ne могу 
да раздвоје. Господо, свп ови пункташи и др. Ма- 
чек и Корошец и Љуба ДавидовиИ и Јоца Јовано- 
виИ и Миша Трифуповић и Спахо, и најновији Пре- 
ка и Никић, могуда се сложе у захтеву федерације, 
али шта они замишљају под оном четвртом обласгн 
то пи једви, ни други, ни трећи не смеју да кажу. 
Сваки од њих гледа да она четврта област буде нли 
под    хегемовијом   Срба   или под   хегемонијом  Хр- 
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вата, тако да сав тај ibHXon рад показује ibHXOi3y 
HeMoii да постигну ма какав начин у погледу нашег 
унутрашњег уређељз. Ове њихове пунктације нај- 
бољн су доказ, да се овим правцем не може Дбћи 
до pa36HCTpaBaiba наше уиутраш11>е ситуацијз, да се 
не може доћи дп умиреи.а народа, и да се не може 
доћи до уравнавања тих спровода. 

Јер када бн ми проширнли мало број тих фе- 
дератнвних јединицз, na се вратили на ове наше бивше 
државице, полудржаве, земље н покрајине, ми би 
вндели да ни на том путу нема решеи.а. Ми знамо 
да те наше јадне аутономије, које смо имали под 
непрпјагељем, и cne те покрајнне са свим жиховнм 
функцијама, нису нас зацовољнле, и ми смо вазда 
настојали да разбијемо ускп оквир тих аутономиих 
јединица, јер je те оквпре измишљао непријатељ, a 
нису никада постављени слобошом вољом нзшега 
народа, зато смо кроз целу нашу историју настојали 
да те оквире срушнмо. 

Господо, исгицати иекн историјско политички 
ипдинидуалитет, не одговара никако стварности, 
јер границе тих покрајинских ипдивидуалитета 
нису никад биле ндеал нашем народу нити су 
биле у програму поједнннх наших сгранака. 
Сви смо ми нгстојали да се ујединимо и да 
тако постанемо већи, јачи и снажнији. Једини од 
1ћих којн се само са овим питањем бани јесте 
др. Спахо, који тражи аутономију Босне н Херце- 
говине. Међутнм Босна и Херцеговина у онда!и11>им 
грапицама под Аустријом, није једна нсгорнјска тво- 
ревииа како се то каже. Исто тако ни граница Босие 
ни Херцеговинз нису биле увек исте. Познат je у- 
тицај у тим покрајинама и са запада и са истока, 
који се je бзш у тимпокрајшшп у прошлостнукрштао. 
Српска држава ималз je сад већи сад мањи део тих 
покрајина под својом влашћу, исто тако и Хрватска 
Маџарска. Te граннце иикада нису биле тачно фик- 
и сиране, a најмање их je фиксирао народ Босие и 
Херцеговине, који се je увек борио против тнх гра- 
ница и стално тежио за уједишењем са Србима од- 
носно Хрватима. 

Према томе, оваква једна покрајинска граница 
ue може никад да буде идеално решење нашег 
унутрашшег уређења или уопште рационалног. Али, 
господо, осим тих пемогућиосги, да се на тај начин 
реши наше питање државног уређгња, ми кад би смо 
и пошли на овакво једно решавање, наишли би смо 
на један врло опасан пут, јер сепарирањем у феде. 
ративне јединице и федерацију, не би никако још 
легли племенски споровн. Увек може да се овај 
окрене против онога, да гледа да нешго од њега 
откипе, и тако бисмо на крају дошли место до консо- 
лидације до дисолуције, до раздвајања one наше 
велике Краљевине. Зато ми, господо, na овај пут 
не смемо да идемо и као људи свесни да je он не- 
проходан, да   се   њиме   не може   и  не сме ићи, не 

смемо дозволнти никоме да таквим опасним путем 
иде. 

1'осподии Никола Никпћ узео je јуче на себе 
улогу бранител.а свих пункташа. Ja iiy бнги приси- 
л>ен да се сада са неколико речн осврнем и на 
његов говор. 

Господин Никола Никић се нарочиго залагао 
да одбрани r. Корошца, истичући његове велике за- 
слуге, које je у најтежем, врло тешком моменту за 
држапу учинпо. Ja ковстатујем само, да je г. Коро- 
шец поднео ту тешку жртву да буде претседник 
Владе Крал.ениие Југославије! И r. Иикић, 6paHeliH 
пункташе, морао je дадође управо само до границе 
држзве. Јер r. HUKMII у своме говору, како je 
објавл.еи у „Правди/како сам га и ja слушао, брише 
апсолугно све, само се још задржава на границчма 
ове наше земље. 

Он брише народно јсдинство. Јер, господо он 
између остзлог каже: У питању пародног јединсгва 
не може бнги ннкаквог политичког појма итд. Он 
шта више покушава да уплете у одбрану пункташа 
и Престону Беседу, кад, каже: Сви они, који су за 
самоуправу, аутономију или федерацију, нека им 
тако буде како они хоће, јер има народ права да сс 
намести, како зна и како xohe. {Др, Иикола Иикић 
приговара) 

Ja настојим да тачно репродукујем речи, јер ja 
не подмећем, r. Никићу, 

У Престоној Беседи говори се само o државној 
целини, a зна се, шта je државна целнна. {Др. Ни- 
кола HiiKuh приговара) Знам читати, господиве. 

Њ. В. Крал. у својој речи и у Престоној Бе- 
седи и у овим изводима, који висе у државним 
надлештвима, рекао je: Чувати једивство иарода и це- 
лину државе, то je највећи циљ Moje владавине, н 
то мора бити najeeliH заков за Meue и за свакога. 
(Опште бурно одобравање). 

To je господо, јасно речено. Ту je народно 
јединсгво постављено на ппједестал, и на прво ме- 
сто, и ви господине Ннкићу, не можете својим ад- 
вокатским смнцалицама да ове страри друкчије при- 
кажете, и да на тај начлн браните I (Бураи аплауз 
код веђине). 

Господин Никић у одбрапу пункташа ишао je 
тако далеко, да je и бившег претседника владе г. 
Воју Маринковића — не знам на који иачин — ro- 
тово начннио федералистом, као да je Маринковнћ 
рекао: Сад je дошло нреме за федерацију. Народе, 
ко je за федерацију, да се прегласамо I {Др. Никић: 
Тако je!). 

Ja ne морам да браним г. Маринковића, али г. 
Марниковић није државник од јуче, и најдаље што je 
ишао у том погледу, je то, да je у Загребу на де- 
мократском збору, изјавио, да je за деконцентрацн- 
ју политичке власти, a никада за федерацију! 
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Исто тако г. Никић, служећи се овом логнком 
и оиим аргументима, хтео je да импугира и r. Кра- 
меру неке федералистичке тежње, o чему r. др. 
Крамер никада није ни ,MHMIIO. Осимтога и г. Кра- 
мер као човек, као политичар нема рачуна, господо, 
да се издвојн Словенија у аугономију, јер би тамо 
други можда био и јачи. 

Г, Никић je бранио Мачека. Бранио je његове 
пунктапије, господо 1 Али, господо моја, г. др. Ма- 
чека треба у нашој јашшсти поставити на право 
место. 

Г. др. Мачек себе сматра, a и многн његови 
поштоваоци сматрају га наследником пок. Стјепана 
Радића, да он има 1вегову баштину да наследи, да 
води, да управља н да руконоди. {/едаи Посланик 
ЛОбацуЈе: Деметровић je наследник Радићев!.) 

Али, господо моја, у опоме Дому je сииоћ ци- 
тиран програм Хрватске сељачке странке из 1904 
године, програм јасан унитарнстички, југословенски. 
У том програму Хрнатске сел>ачке странке изричито 
стоји као посебна тачка: „Хрвати и Срби су један 
народ, и као такви теже за своје пационално уједи- 
њење, и слободне државе Србију и Црну Гору сма- 
трају својим националним државама." (Аплауз). 

У другој тачци, на другој страни каже се: 
„Хрвати и Словенци су један народ и као такви 
треба да се уједиие у једну слободну државу*. Дакле 
видите, да су још онда, пре 29 година, пок Стјепан 
Радић и његов брат Анте давно били поставили ову 
истину, око које још данас нашн политичари муче 
муку. У оном програму, та je истина јасно поста- 
вљена, и r. Прека не може данас да измишља нове 
термине o неком теоријском југослоненству, јер je 
ово било право истинско југословенство. A да се до 
тог правог и истинског југословенства дође, треба 
да се ради свесно и савесно, јер није лако бити Ју- 
гословен. Треби бити дубоко прожет овим oceha- 
има na да сви изрази ови буду потпуно изшини. 

Јер, господо, шта je то југословенство? O томе 
су рекли своју реч наши највећи умови, то су ка- 
зали наши највећи песници и српски и хрватски и сло- 
веначки, наши највећи политнчари и генијални људи, 
н o томе се може HaliH читава литература na да ми 
више o томе овде и не расправљамо. Стога, ja они- 
ма којима то још није јасно, препоручујем, да бар 
прочитају још једампут стенографске белешке од 
прошле и ранијих година и Адресну дебату, те да 
им једампут буде јасно шта je то југословенство? 

A како су наивне ове пунктације, које je бра- 
нио г. Никић. Кад др. Мачек каже: „Срби треба да 
повуку све своје чиновинке и војнике из пречанских 
територија иа границу Саве, Дрине и Дунава... (Др. 
HiiKuh: To нија он казао!) 

Тако пише у „Пги Паризиену", г. Ннкнћу, a 
ви као фишкал можете сада да причате све. Међу- 

тим, господо, сваки треба да се мало удуби, бар 
у ове последње године наше народне исторнје, na 
би сазнао да се са интервјуима није стварала ова 
држава, нити дипломатским смицалицама и за зеле- 
ним столом, пего се Југославија рађала у крвн и 
борби, господо. (Буран аплауз у Скупштннини). Ју- 
гославија се стварала, госаодо, у казаматима, и на 
вешалима, с тога не могу овакве смицале да нас 
пољуљају нитп политикаиерски шлагерн старих no- 
литиканера (Живо одобравање и пљесак). Какав je 
овај ударац њихов, приказапо je сликовито na јед- 
noj слици, која je нађена у Крању (показује Скуп- 
штпнн слику), на којој стоји једно велико италијан- 
ско сунце, a за љим намргођепо лице Мусолипија, 
са управљеиим стрелама и то једпом стрелом у срце 
нашега Краља, a другом показује na католичку Хр- 
ватску, и католичку Словенију, н из њих издваја 
слободну Далмацију. 

Кадпе би, господо моја, бнло пикаквог другог 
разлога, бар они наши људи, бар добронамерни 
људи, не би пикад смели да употребе реч феде- 
рација, да ne дају храпе овом нашем непријатељу 
који je разгрпуо чељусти да nac све заједпо прогутаЈ 
(Опште бурпо одобравање и дуготрајпо пљескање). 

Господо, још морам, ма да ми je то доста неу* 
годно, ипак пошто се je г. мипистар Прека јутрос 
мало дуже задржао на оном немилом инциденту који се 
Јуче догодио у овом Дому, да га и ja споменем. Госпо- 
до, ja овај инцидепт жалим, и ja осуђујем уопште 
физичко доказива1ве и разрачупавање у друштву, 
поготову у овоме Дому. Али, господо, исто тако 
осуђујем n увреде овакве врсте, које немају никакве 
везе са јавним и политичкпм радом, nero евентуал- 
но циљају на какву телесву мапу или недоетатак 
некога човека. Али, господо, ово што се догодило 
јуче, даје ми повода да вам свратим плжњу и с 
друге страпе на њега. Ово je бацило једно јако 
вветло, као светло једног рефлектора, које освет- 
љује методе и начипе рада и борбе паших ста- 
рих политпчара. 

Оваква борба, господо моја, овакво респрав- 
љање пационалних питања, овакав политички рад, 
овакве политичке методе довеле су до жалосног 
20 јуна 1928 године, na ево јуче, тек што се поче- 
ло тнм путем, умало писмо дошли до сличпог ре- 
зултата. To je господо, једап доказ, да су нашн 
стари политичари непоправљиви, и неспособни да 
пођу новим путем. (Опште бурно одобравање у цен- 
тру и на левици. — м. Драговик: Алал ти верз 
Ђуро, тако jel) 

Ф^талпа погрешка, господо пародни послани- 
ци, шестог јапуара била je у томе шго je хтео да 
затвори старо стаље старим људима. Фатална заб- 
луда je шестојануарског режима, што je хтео да 
води нову политику са старим политичарима. (Одо- 
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брапање и узвици: Тако je!) Јер, господо, no оној 
народној: „Како дикла навикла'', стари се ne могу 
лако да навикну да иду новим сгазама, јер су се 
навикли да иду старим утабапим стгзама. (Гласови 
из центрума: Зар je то говор у име групе. Граја и 
протести у центруму). 

И, господо моја, у овој тешкој ситуацији у 
којој се налази цео спег... (Жагор и међусобно 
o6jamii>aBaiije), na и наш народ, ми не смемо даље 
да пранимо експерименте. (Жагор). Господо народ- 
ни посланици, ми се данас налазимо у врло тешким 
приликама. У данашње тешко време када су се са 

• свих страиа уперили и окомили стрелице на нашу 
државу, ми не треба да падамо у грешку и слабост 
старпх демократија из старог Парлалинта. Ми не 
треба много да расправлЈамо, и много да пригоиарамо 
и овом буџету и буџетској дебати, што je кратка 
итд. Наш je дужност, да дамо држави буџет 
о.-акав je он, до 1 априла, како би држава могла 
доћи до потребних сретстава. 

Господо народни посланици, ja вас молим и 
позннам да ми сви гласамо за буџет. (Пљескање), 

ПоШПрешседиик Карло Ковачевић: Реч нма 
г. Ото Гавриловић изнестилац BeliHiie. 

ИзЈЖШилац nehiine Ото Гавриловић: Господо, 
народни посланици, на крају ове буџетске дебате, 
која je била и напориа и тешка, no материји и броју 
говорника, нисам мислио, господо, да са овога ме- 
ста проговорим коју реч, o теми na којој се задржао 
r. Ђура Остојић, послед(ви наш говорннк. Kao изве- 
стилац већине фипансијског одбора, не делим мп- 
шљење r. Ociojnlia, (Бурно пл.ескап^е) да су стари 
политичари били неспособни и да нису na сноме 
месту. (Гласови посланика југословенског пародног 
клуба: On je говорио у име Btimne, a не говорнте 
пи!) Ja, господо, ne изазивам полемпку. (Драгопи/г. 
Изазивате! Граја). Али сматрам, са овога места, да 
смем бар ову једпу речепицу да кажем у тишипи. 
(Граја послапнка из опозиције). Кад сте билн толико 
галаптпи, na сте, на речи r. Остојића, које нису на 
своме месту, дали аплауз. {Милош Драгопић: Како 
пису na свом месту). To je моје уверење. (Граја и 
протести посланика југословенског пародног клуба) 

Претседник Др. Коста Куманудп: Молим 
Вас наставите говор. 

Известимац ие/шие Ото Гавриловић: 
Господо, да продужим даље и да одговорим 

на извесне приговоре, који су пали у току дебате, 
a које су изнели пеколико наших другова пз ве- 
ћине, који су нарочито ударили гласом на то, да 
Финансијски одбор није извршио своју уставну ду- 
жпосг, да Фипапсијски одбор није CMaibtio целокупнн 
износ буџета. 

Господо, пребацује се,да нисмоучипили крај|1>и 
напор, да би смањили буџетске расходе и тај при- 
гонор нарочпто се подвлачи као пеуспех, као мниус 
Финансијског одбора. Чак се иде   тако   далеко, да 

иам се препоручује, да уђемо у дванаестине, да се 
ne донесе буџет, да би се донеле извесне радикал- 
впје измепе и буиет смањио. (Један глас нз опози- 
ције: To je Влада хтела!) To пико од нас не желп. 
Али, господо, тај предлог, који пам се чипи, да се 
буџет CMaibu na 9,000.000.000 дппара, опако из за- 
трке, то je предлог, који се може речима, фразама 
да поставп, али који се у овоме тренутку, без ве- 
ћих измена, ne може нзвршити. 

Г. Велизар Јавкови!! у своме говору, тражно 
je свођење буџета до 9.500,000.000 дпнара, али каже 
да нма једне грапице и то су они „правни основи", 
na којпма почива држава, испод којих се не може 
ићи, али, ипак, упапред ескоптује, да се може ство- 
рити буџет од 9.500,000.000 дннара. 

Уваженн друг r. Шећеров, он je опрезпији, он 
каже, буџет треба да се смац.и, али ne верује да се 
on може одмах смањпти, но да се донесе закоп o 
баповинским компетепцијама, да се изврши редук- 
цнја чиновннчкпх плата и осталнх принадлежностн. 
Kao што вндите, у томе питању, господа, која су на- 
падали буџет и нарочито су мепе цигнрали, због 
чега сам узео реч, онн кад дају своје изјапе лепо 
склопљене речима и у фразама имају успеха, јер 
мисле да се буџет na један лак и прост начин може 
свести на 9 и no милпјарди, али то треба струч- 
љачки и докумевтовано нзвести и опи треба да по- 
кажу на који пачип то може. Они то не казују, како 
то може да се снизи на суму од 9 и no милнјарди, 
већ се задржавају na томе као и ми да треба да се 
изврши реформа адмннистрацнје. 

Господо, r. JaiiKOimh каже да трсба извршнти 
редукцију личпих расхода, који су врло велики. Па, 
господо, то нико пије спорио. Расходи изпосе 5ми- 
лијарди, онн су иелики и II>HX треба ревидирати и 
буџет редуциратн. Како? Г. Јапкови!) предлаже да 
се скину додатцн чиновницима виших група, да се 
скину додатци мипистрима, чпновпицима веро- 
ватпо прве, друге, Tpelse и четврте групе. И кад 
сам, господо, то срачупавао, срачунавао цифарскп, 
онда, господо, цео тај ефект пије neim од 32 мн- 
лиона дипара. Али кад се каже: скидати вишим 
чиповницима, онда и фактички изгледа то мпого 
већа цифра него 32 милиона. Господо, то je таква 
уштеда да je треба поштовати, пема сумље, јер се 
пигде нс може наћи на једном 100 мплиопа. Но, 
господо, и Финапсијски одбор je размишљао o томе 
шта да ради. Г. Јанковић каже: ja писам за редук- 
цију плата нижем особљу! Е na, господо, пиже осо- 
бље чиви гро, a код вишег особља уштеда износи 
само 32 милиопа. Финансијски одбор je стао на ста- 
новнште, ако je фипансиЈски диктаг снижавати бу- 
џет, онда Финансијски одбор, као одгопоран, мора 
водити рачуна o томе какве iie то последице имати 
социјалне, политичке и екопомске. Најлакша би ствар 
била скресати буџет, водити  само  рачуна o финан- 
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сијском ефекту, a ne водити рачуна o свима осталим 
последицама које могу пасгуц :тн. Ту лежи, господо, 
тежишге; у томе je тежина ствари, склопити један 
буџет и дати равнотежу сила и снага у нашој земљи, 

Господо, мени je незгодно да говорим дуже o 
гоме, зато што je Народна скупштина прилично у 
другом расположе11>у, но што je цифарско располо- 
жење и завршпн рачуии. Ja, господо, желим, да ште- 
дим ваше стрпљење, али тиме не мислим да кажем 
да се повлачим и да не бнх ivorao дати једну очи- 
гледну аргумептацију против прнмедаба које су пале. 
Водећн, господо, рачупа само o томе, ja морам да 
скратим овај мој говор и да не додирием чак ни 
питаи.е динара ни стабилизацију динарску данашњу 
— не говории o стабилизационом зајму, o коме су се 
у овоме Дому, no моме уверењу, дале нетачне ин- 
формације. Једно морам само да нагласим да нема 
више оних периода из 1919 и 1920 године када се 
je говорило o икфлацноној политици, o паду кур- 
сева, скоку цепа и т. д. Данас je то питање ушло 
у сасним другу фазу. Данас питање монете и валуте 
није оно што je било 1919 и 1920 године, данас je 
то везано девизним одредбама и забрзнама у целом 
свету, јер да тога није, ко зна, где би валуте Евро- 
пе  биле, на коме нипоу. 

Ja жалнм што морам да прекинем, јер не же- 
лим да вас замарам са овим стварима, само због 
тога што се Народна скупшгина налази у једном 
расположењу сасвим друкчијем, да би могла покло- 
нити пажњу цифарском излагаљу буџета. Али сам 
уверен, господо, да сте стекли уверење да je буџет 
насушна потреба наше земље, да за њега треба гла- 
сати да не би улазили у дванаестиие које увек уносе 
финансијски и административни неред у земљи. И 
због тога шго сам у то увереп, ja мислим, да би 
била излишна и моја молба да гласате за овај бу- 
џет: Ви то сами знате, и ви ћететои учинити. (Одо- 
бравање). 

Иретссдник Др. Коста Кумануди: Има реч 
Претседник Министарског Савета Др.Милан Срш- 
KUh. (Бурио пл.ескаи.е.) 

Претседиик Министарског савгта Др. Милан 
Сршкић: Господо народни послапици, ja говорим 
у нме свију чије поверење ужнвам, без обзира да 
ли су стари или млади, a поносим се ако међу љи- 
ма нма и старих и младих. (Узвици: Врло добро! 
Тако je!) 

При крају ове исцргше и свестране дискусије 
o буџету, која својом стварношћу и стручношћу, 
критичним и објективним духом, који шом прови- 
јава, може да служн на част овом ваоокри тијелу, 
a и диже му нимбус далеко над оним, што се je 
раније овде састајало — желео бнх да се осврнем 
са неколико ријечи na политичку страну њену 
и да изцесем своје мишљење  no свима тим глац- 

ним питањима. Све ваше оправдане напомене и 
оправдане критике 6nlie од страпе Владе узете у 
најозбиљннје ргсматрање, a многе ваше добре су- 
гестије послужиће и Влади као директива у изво- 
ljeiby задатака, који су joj повјерени. 

Приговара се са стране опозиције, да je Влада 
намјерио одлагала расправу буџетску, у намјери да 
саботира то ваше највеће право. 

Мислим да je господии говорпик нашао нај- 
бољи одговор у факту, како се je ова дискусија 
воднла. Преко 90 говорника су се ређали, свако je 
говорио колико je хтио. Нико у том праву, иако му 
je Пословником ограничено, није био ограничеп. 

Влада je буџет донијела у уставном року; ра- 
дила на вријеме и непрекидно са Финапсијским од- 
бором, свршила тај посао у почетку друге полови- 
ие фебруара, кад je избило једно размимоилажење 
г. ЛАипистра фипансија са Фипансијским одбором 
без ичије кривице, које смо сматрали за потребно 
да распрапимо свестрано, водећи рачуиа o станови- 
шту једве н друге стране, (Гласови: Тако je). Нисмо 
хтјели да хитамо н ријешавамо тај спор на снагу. 
Зато je претрес буџета закаснио неколико дана. 

Морам да одбијем овај приговор као много 
неозбиљан. 

Исто тако се неоправдано, са исте стране, при- 
говара Крал>евској влади, да je   намјерно   осујетила 
доноше11)е закона o земл>орадничком кредиту и за- 
кона o аграрној реформи.   Оаи   приговори   потпуно 
су неосновани.   Можете   ви   из    опозиције    чинити 
какве хоћете приговоре само зато, што   сте  опози- 
ција, ви ипак немате право да тврднте, да je   закон 
o земљорадничком кредиту ваше дјело. (Опште пље- 
скање и дуготрајно одобравање.) On je дјело наше, 
дјело већипе, које смо ми својом иницијативом пре- 
дузели и расправљали. Када смо осјетили да роко- 
ви притискују, да се не   може  развлачнти,  усвојеп 
je закопски предлог народпог посланика   др.   Вицо- 
вића, који je земљорадника   заштитио   пуним мора- 
торијумом и умчњеном каматом, док питање закона 
o землЈорадничком кредиту   ne   буде   дефинитивпо 
рнјешено. Нико пема право да каже, да   су прене- 
брегнути крупни и велики интереси, и да je земљо- 
радник препуштен својој судбипи, у тешком стаљу, 
кад га притискују дугови. Земљорадпик  je Видови- 
ћевим закопом доволјНО заштићен.   To призпаје,   ко 
год je објективан. У часу када je   усвојеп   Видови- 
ћев предлог са прнвремепим важе1вем, дошли су na 
дневни ред неодложпи политички  закопи,   као што 
су закоп o изборима, општинама и удружењима. Зар 
се je то смјело одлагати? 

Закоп o аграрпој реформи доћиће у плепум 
скупштипски на дневпи ред први иза донесеног бу- 
џета. (Опште одобрава11)е). Влади се ne може при- 
говорити пикаква спорост у раду na   овом  важном 
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закону, који je тек прије мјесец даиа Скупшгини под- 
несен. Нико нема права.да Влади у овом питању иод- 
меће намјерг развлачења, јер je овај закон од Вла- 
де потекао. Пронесен je кро^ Одбор, њеном заслу- 
гом и 1веиим заузимањ^м Gniie пронесен и кроз пле- 
нум Народне скупшгине. 

Замјера се Влади, што није одмах одговорила 
на све изјаве људи ван Парламента. Ja мислим да 
она господа посланици, којн чине ту замјерку нису 
довољно озбиљно оцијенили њен замашај. Влада 
одговара пред Народним прегставништном и ннгде 
више. (Бурно пљескање). Само je Народно претсгав- 
нишгно позваво да врши контролу љепога рада и 
контролу над њеном политиком. Онај посланик, који 
приговара Влади, што се није упуштала у расправ- 
љање са људима ван Парламента, уннжава несвесно 
углед и свој и овога нисоког Тијела. (Одобравање 
и повици: Тако je!) 

Ja сам у неколико махова поднукао, да се по- 
литика води овдје, у овој кући и из ове куће (Оду- 
шевљено пљескање) Влада није пропустила да изне- 
се своје миш.ЧЈење у одбору за изборпи закон, чим 
je то питање покрепуто. Не тражите од Владе, да 
се она као каква свађалица упушта у препирке са 
сваким, na ма ко то био, когод нешто изјави, јер 
ви добро знате да поред људи од политнчког име- 
на, који су те изјапе давали, има и таквих, чије су 
пунктације, и no аутору и no садржају, изазивале 
само сажаљење или смијех. (Пл;.ескање). 

Замјера се даље Влади, да пије довољно енер- 
гичио реагирала на изјаве политичких људи ван Пар- 
ламента. Шга више, неки иду тако далеко, да чине 
Владу одговорном и за то, што je до тих изјапа у 
опште дошло. Крај свег жаљења, што су се иеки 
људи од политичког имена, у тим изјавама много 
заборавили и много пребацили, мислим, да у сваком 
злу, има понешто добро и корисно. (Повици: Тако 
je)! AKO хоћете, донекле je тачно, да je и Влада 
крнва за ове изјаве. Ове су изјаве збиља у многом 
изазване ријешеношћу Владе, да пеотступно и без 
повијања спроводи политику, чији je оквир и смјер- 
нице обнљежио Устав од 3 сентембра 1931 године, 
и да успјешним извођењем радног програма, који 
значи пуну примјену Устава, покаже сваком да са 
пута, којим иде, скреиутп неће. Ова политика дове- 
ла je људе ван Парламента у положај, да пред сво- 
јим присталицама, и онима, које желе да задобију 
морају показати једампут и оно што позитивно xohe# 

Јер, све што су до сад говорили, то je било ono, 
што они nehe. 

Није оправдано пребацивати Влади, да je npe- 
ма свима тим појавама била равнодушпа. Влада je 
своју дужност вршпла и није пропустила да повуче 
na одговорност сваког оног, ко мисли да може и 
смије некажњепо, бнло свјеспо или несвјесно, игра- 
ти се са нашим   највишим светиљама, тражити рије- 

meibe унутарљо-политичкнх проблема на начин, који 
je кадар довесги у питање и велико дјело уједи- 
њења, и поткопавати темеље јединства народа, a no 
каткад   угрожавати и сам ипгегритет паше државне 
заједнице.  (Олште одобравап.е). 

Али, ове и овакве изјаве, ове политнчке испо- 
вијести, које су људи ван Парламента чипили, — 
подвлачим опет, да дубоко жалим што су се у не- 
кима од њих и људи од позпатог политичког имена 
мање или впше заборавили, — биће песумпЈИво Ko- 
pnene, јер je свако кроз њих отворио своје карте, 
јер су се многоме, који je можда био у заблуди, 
отвориле очи. И јер he се чврсго згуспути у ре- 
дове сви они, који су ријешеви, да бране неот- 
ступно и без компромиса самз опу политику, која 
гараитује апсолутно консолидовање паше државне и 
националве југословенске мисли. (Пл)еска11.е н бурно 
одобрлиање.) 

Овим нзјавама разбијепа je и ona легенда, ако 
хоћете, onaj блеф o једнодушности и компактности 
опозиционог блока, којима се хтјело да нмпресио- 
нира јавност у земљи и на страин. Ннко внше у 
ствари, господо, ne вјерује у ту једнодушпосг и у ту 
компактност. Нико не вјерује иише да би овиљуди 
могли пешто заједнички у политици да предузму. 
У ово може да вјерује само још ona страна непри- 
јатељска штампа, којој, предап и сложап рад на 
консолидовању наших прилика и побједа овог no- 
литнчког курса, мрси све паклепе рачупе. Али, и 
ona he се ту преварити, јер сам дубоко освједочеп, 
да he свн Југословепи, и они режимскп, и они из 
опозицнје, бити на једпој лиепји, кад се буде ра- 
дило o одбрапи њихове националне пезависности. 
(Опште, бурпо и дуготрпјно одобраиање и пљес- 
Kaibe.) 

Добра страна ових изјава јесте такође, што 
се je међу 11,има утврдило песумњиво отсуство 
сваке заједпичке позитивне идеје н немогу11ност ма- 
каквог заједпичког плапа за акцију. 

Успјешан рад Народпог претставпиштва, чија 
je тевдепција ка постепепом прелазу здравом демо- 
кратском поретку, дошла до израза у доношешу 
новог изборног Закона, Закопа o општинским само- 
управама и o збору и удружењима, натјерао je паше 
противнике, да што прије потраже заједничку оспову 
за рад и за актпвно y4euihe у политичком животу, 
јер су увидјели, да љихов негативпи и пасивни став 
нико више у зе^љи не одобрава. Али, тај плап je 
одмах при првом покушају пропао. Ми смо имали 
прилике да видимо, колико су се брзо шегови за- 
четници једап другог почели одрицати, бојећи се 
како he њихов ортаклук у пароду бити примљен> 
колико су брижљиво и брзо демантовапе све ви- 
јести, да су солидарни, када би се који од њих из 
тактичких разлога потрудио да устврди, да се са 
шим слаже једна или друга група опозиције. 
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Мржња према режиму и критика режима, је- 
дино je, што им je остало заједничко. Али, то нису 
сретства са којима се купе присташе у широким 
масама народним, јер je наш рад отворена књнгз, 
наш je политички прогрзм познат, и наши he се 
људи опредјељивати према нашим дјелима, a не 
према н.иховим причама. Поред тога, остале су им 
као заједничке оне стереотшше фразе o грађанским 
слободама и демократском схватању. Cpeha, што 
смо релативно мали народ, и што се сви мање-више 
познајемо. Нема политичког човјека сд имена, који 
било директно било индиректно преко неке партије 
није Beii био на министарском иоложају за ових 15 
посљеди.их година. Нгш народ добро зна да оцијени, 
колико je ко квалификоваи за апостолат ових идеја. 
Он je имао прилике, да ииди како изгледају те сло- 
боде, кад их они дијеле и та правда, кад je они 
кроје, и демократска схватања, кад их они прак- 
тично   примјењују. 

Добра je страна ових политичких исповједи 
и у томе, тто je и>има свако показао свој траг, 
помоћу њих паправљена je, тако рећи, једна карто- 
тека за полнтичке људе, тако, да се за свакога у 
будуће зна како гледа на све важније проблеме. 
Нема се ту шта више да размишља, ни сучим да се 
обмаи.ује, — довољно je потегнути спис дотичног 
полнгичара, да би се звало, шта мисли. У овим из- 
јавама свако je изнео свој програм и своја гле- 
дишта на најкрупније проблеме нашег народног и 
државног живота. 

У нашем политичком животу у будуће, дифе- 
ренцирам.е he се моћн вршити само no јасно оцрта- 
ним погледима na све проблеме и политичке и еко- 
номске и социјалне. Збиља je било потребно, да се 
једном престане спроводити најпростија и најситнија 
тактика на рачун најкрупнијих и најузвишенијих 
начела, на којима je нзграђена наша народна зајед- 
ница као н наш државно-правпн и социјални по- 
редак. 

Hehe моћи бити више преконоћ скокова из 
једне крајности у другу у чисто цачелним питањима. 
Maibe he бити обмањивања лакоумног свијета, ма- 
ње разочарења и одрицања и дисидентства, свега 
онога, ради чега су наши политички односи одуда- 
рали толиком нервозом и били толико затровани. 
Уместо тога биће више међусобног повјерења. To 
значи свакако, корак напретка у оздрављењу поли- 
тичких односа; инаугурисање једне нове, нама пре 
6 јануара' туђе методе, рада и борбе; сарадње Од- 
носно, борбе начелне; то значи напуштање оне поли- 
тике искоришћавања тренутних политичких коњук- 
тура, палитике везане за личност или против неке 
личности; тактичких трикова и пактова, често не- 
природних или заснованих на неискреној замисли 
или погрешној рачуници. Искусили смо, да су нај- 
већи потреси у нашем политичкои животу ивазвани 

баш оваквим пактовима, који су често грађени са 
резервацијом ментзлном и неискрено, само ради 
тренутног ефекта, — no каткад једино ради доласкв 
на власт или одржања на власти. Свакако je оиакав 
метод рада узрок оном великом пеповјерењу, које 
je npe 6 јапуара 1929 године било затровало наше 
политичке прилике и овако страшио раздвајало Ha- 
rne политичке Л)уде једне од других. 

У нашем будућем политпчком животу може 
бити сарадње само на бази: clara pacta, boni amici. 
Ннкакова политичка спрега не може се нише оства- 
ривати ни другарством, ни лпјеиим ријечима пи здра- 
вицама. Ми се сни сувнше добро познајемо, ла би мо- 
глн лнјепим ријечима један другог надмудрнтн. Пре- 
crahe више да котирају na политичкој берзи оне 
проблемагичне врпједностн, које се зову експертп 
за хрватско nnraibe. (Бурно одобрапање и узвици: 
чујмо!) Ko се сне није јављао и сматрао позваним 
да ово питање   рјешава! 

Има правилно схваћено југословенско народно 
и државно питање, које je ријешило и српско и 
хрватско n словеначко пита11>е за вазда. (Пл.еска- 
ње и узвици; Тако je!) Схватап.е оиштепародно, ко- 
је под своје окриље узнма све Jyrocлoвtнe, и које 
ннје ни тјесногрудо ни исклјУчиво, a поред њега 
постоји и оно сепаратистичко гледа1ве на пациопал- 
ну и држанну заједнипу, које воли свагда да исти- 
че хрватско питање, само зато, јер јединство неће н 
не призпаје, јер nehe државпе заједнице. Са сепара- 
тистима ми heMO се сзмо борпти, a никада нећемо 
сарађнвати. (Одобравање!) 

Кад се говори o југословепству као национал- 
ном обиљежју битно je, да ли се под тим разумијева 
један једипствен народ са карзктерним особинама 
једног народа, a много je мање важно, схваћа ли се 
то југословенсгво кзо интегрално, т. ј. потире ли 
cee, na чак и успомене на српство n хрватстао и сло- 
венство пли je пак југословенство само скупни појам 
синтеза српстпа, хрватства и словенства као једног 
народа. 

Није важно, господо, да ли неко свакн дан no 
сто пута подвлачи, да-је Србин илн Хрват, или Сло- 
венац, a неко Hehe да пренесе то племенско име ни 
преко уста, него je важно, да ли се и један и дру- 
ги ocehajy као чланови једне велике југословеиске 
иационалне заједнице. (Сложни узвици:  Тако je!) 

Тако i je уосталом постављено то питање и у 
познатој декларацији од 4 јуна 1930 године, гдје се 
каже: 

.Овим Законом постављено je начело: један 
народ и једно национално осећање. Поштовање пле- 
иенских имена и традиција свима je узвишено, али 
има увек служити развијању националпе синтезе и 
јединства''. 

Дал>е су битна обиљежја југословенства пуна 
национална солидарност, једнакост ифавноправност. 
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једнако старање и једнака брига за све крајеве, јер 
•су сви крајеви дио наше тједничке југословенске 
Отаџбине, као и искључивање свачије хегемоније и 
свачије превласти. (Бурно одобравање и пљескање). 
Југословенство не погире н ne искључује ни пле- 
менске традиције, ни племенске светиње, него их уз- 
диже као заједничке, да служе нашем развијању и 
јачаљу нацноналне синтезе и националног јединства. 

Схватило се југословенство као ингегрално ју- 
гословенство, или пак као синтеза српстиа, хрват- 
ства или словеиства, као једног народа, — и у јед- 
ном н у другом случају ono се у практичном жи- 
воту мора вазда манифесгвовати као пуна национал- 
на солидарност и хармонија између интереса поје- 
диначних и цјелине. 

Само тако, ако издвојимо оно што je битно 
суштаствено, за идеју југо:ловенства nocraliS она 
великом засгавом, која he окупљати све Србе, Хр- 
вате и Словенце у једну нераздјељиву нацноналЕ1у 
и државну заједницу. (Живо пљескањеи одобраваиЈб, 

Овакво схватање југословенсгва најбоље je 
формулисано мудрим ријечима, које je Његово Вели- 
чансгво (Одушевљени поклици: Живео Краљ) изре- 
као 29 новембра 1929 године дописнику Рајтера, 
Хзрисону: 

„Одговарајући на моје питање, да ли развој 
југословенског јединства садржч у себи уништавање 
индивидуалности оних елемената који га сачињавају, 
Нзегово Величапство ми je рекао: He. Kao што ни 
чињевица да сте ви Британац, не чини вас ни мање 
Енглезом или Шкотланђанином. Хрвати he и даље 
бити Хр^ати, Срби— Срби, Словенци — Словенци) 
a сви he бити поносни, што су Југослонени". 

Са тог гледишта пзсматране политичке испов- 
једи људи ван Парламента драгоцен су материјал за 
развој нашнх политичких прилика. Оне уносе у Ha- 
rne политичке односе потпуну јасноћу, али one исто- 
времеио најочитије и најубедљипије врше пропаган- 
ду за онај политички програм који je уставом од 3 
септемрба 1931 изричито и непромјенљивообележен, 
или јасно иидициран, и на коме ми стојимо. Кад 
будемо тражили поверење нароцно Hehe нам бити 
потребно лишта друго него да изнесемо, шта xohe по- 
једине групе из опозиције, a шта xoheMO ми. Цијенећи 
високо здрави инстикт нашега народа, и верују1ш у 
њега, ja сам убијеђен да he се он знати правилно 
опредијелити и без и једне ријечи са наше сгране 
(Одобраван.е и узвици: Тако je!) 

Благодаре11И отвореним исповједима наших про- 
тивника, ми heMO на будућим општинским избори- 
ма, који he бити вршени no новом закону o само- 
управама, имати прилике да провјеримо попово коме 
иарод поклања своје повјерење, и да дамо дос- 
тојан одговор свима онима и у земљи a нарочито 
ва страни, који мисле да he лажима и срамним из- 
мишљотинзма   o  нашим  унутарњо-политичким   npir 

ликама и тешкоћама пољуљаги темел.е наше солидно 
изграђене државне и народпе зграде, и да he по- 
колебати вјеру у њену снагу у љену велику 6yayh- 
ност. 

Спроводећи консеквентно начела, која су нашла 
јасног изражаја у усгаву од 3 септембра 1931 го- 
дине, Влада мисли и иадаље, у пуној сарадши са 
Народнимпрегставништвом, поред већизвршеног про- 
грама, наставитн са оним закоиоданним реформама 
које Усгав од 3 се^тембра 1931 године преавиђа. 
Mel)y њих спада и рсформа банске управе и заво- 
Ijeiiie банске самоуправе. Овом важном питању, које 
не претставлЈа само реформу адмипнстрације, него 
дубоко заднре и у наше унутарње полигичке одно- 
се, Влада nocBehyje сву своју пгжњу. Предмет, 
Kojti се на њега односи, још je на проучавашу у 
Минисгарском савету и чим буде доиршен 6Hhe под- 
песен Народном претсгавииштну na рнјешењ? (Узви- 
ци: Врло добро!) Молнм вас да будете стрпљиви 
и да имате повјереп.е у нас, да heMo водити рачу- 
на o свим оправдзннм жељама, које сте изнели. и у 
духу Устава извршчти потребпу деконцеграцију влас- 
ти, преносећи je ca централпе на бапску управу, a 
истовремено и растеретити државну власт од свнх 
оних послова, који се без штете no добру ynpaiy 
могу лакше самоуправно рјешавати. (Узвиии: Врло 
добро!) Упоредо са тим питањем, pnjeiunhe се и 
питање самоуправних финапсија са тендецнјом, да 
баиовнна своје главне приходе ne буде мооала 
тражити у најомраженијим облнцима директних и 
индиректних дажбнна. Руководиа мисао при овом 
раду биће: даги што савршепију управу и бановинску 
самоуправу, која he пародној души бити разумљи- 
вија и коју he ocjehaiH као праведнију, јер joj je 
ближа и непосредпија, При OADeijnnaiby мјере за де- 
концентрације н децентрализацују власти ninahe се 
свакако у виду да нова реформа мора да учвршћу- 
је и чува унитарну мисао државну од свих разорних 
сепаратистичких настојања. При томе послу, морамо 
бити свјесни, да je у нашим специјалним прилнкама 
крути и неразумни цеигрализам исто тако као и 
и федерација Hecpehan облик унуграшњог уређења, 
да исто толико може да смета јачању уннтарне др- 
жавне мисли, која je основна мисао Устава од 3 cen- 
тембра 1931. (Пљескан.е. Др. Гргур Анђелиновић: 
Врло добро!) 

Овом приликом морам да се осврнем и на је- 
дно nmaibe, које je вазда актуелно, и на које се 
сваки од вас у свакој прилици осврће. To je пита- 
ње наше штампе. Ja сам дијелим мишљење свих о- 
них говорника, којк сматрају да je данашњи режим 
штампе тажак. Мислим да je дошло вријеме, кад 
треба између оних закона, који су чл. 11 Устава 
придржани на снази, док се законодавним путем 
не измијене, мислити, и то у првом реду, и на из- 
мјену закона o штампи. 
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Влада je већ била покушала, да ове измјене 
спроведе унеколико доброволЈНим укидањем пре- 
вентивне цензуре, али су се овоме успротивиле са- 
ме редакције. За сада, укидање цензуре спроведено 
je за извештаје из Скупштине и из Сената. 

У скорој будућности пак, прнступиће се осно- 
вним измјеиама у систему данашн.ег закона o штам- 
пи, водећи пзжлјиво обзира при томе o великим 
интересима државиим и народним, који апсолутно 
морају битн заштићени, и o цијелом скупо стече- 
ном искуству наше скорашље прошлостн, које нас 
je поучило, шта зпачи no нормалан и миран разви- 
так нашнх политичкнх прилика, no упутарњи мир и 
спокојство грађана и no сношл^иве политичке од- 
носе једпа рђава штампа, која слободу злоупотре- 
љава. (Повнцн: Тако je!). 

Ha крају, проговорићу и o једном крупном 
питању, које je узвитлало много прашине у пашој 
јавности, a то je она позната бискупска послапица. 
(Повици: Чујмо! Чујмо!), 

AKO игдје треба сачувати сву хладнокрвност 
— то треба у овој прилицн. Ми сви знамо колико 
свака пребрзз, a још више неодмјерена ријеч у о- 
цјени овог питања може међу иеобавештеним сви- 
јетом да изазове pijana расположеља, да унесе зз- 
блуда, да пољуља убјеђење у добре међувјерске 
односе, у истинску једнакоправиост свих вјера и у 
пашу најчвршћу одлуку, да и морално и матерн- 
јално једнако помажемо и поштујемо све вјере. 
(Бурпо одобравање). Ми смо свјесни да су добри 
одиоси државе према вјерама и добри односи ме- 
ђу самим вјерама у држави најчвршћи камен теме- 
ЛјЗц у чврстој згради наше националне лржавпе за- 
једнице. Са тим расположењем и са тнм погледима 
разматрајмо овај догађај. 

Влада много жали да je до њега дошло. Жа- 
ли, јер je посланица католичког епнскопата била 
штетна no саму цркву, и јер je нзазвзла угисак, да 
би могла да омета истинске тежње свих родољуба 
за што бржим амалгамираљем наше народие душе. 

Првобитно, послааица je изазвала разумљиву 
узрујаност свих нациопалних елемевата, који у Со- 
колу с правом гледају најизразитпјег носиоца идеје 
јединства народног, братске љубави и вјерске тр- 
пељивости, ... (Бурно одобравање и дуготрајно пље- 
CKaibe). ... без које нема консолидације, нема међу- 
вјерског мира, тих тако важннх фактора за наш 
упутрашњи мир. 

Овај мучни и тешки утисак касније je много 
ублажен изјавама: 

1.) Да се посланицом није хтјело увлачитн 
вјерска осјећања у вртлог свакодневне политичке 
борбе. Ми ово не би могли никад ни дозволити, 
да се вјерска осјећаља побркају са свакидашљим 
политичким расположењима, која често заузимају и 
најгрубље облике, јер би то шкодило   највише   уа- 

вишеннм начелима које црква проповиједа, и затро- 
вало наопако наше политичке односе, ограничујућн 
слободу опредјељења н независне акције политичких 
људи. 

2.) I ICTO тако ca задовољством констатујемо да 
се одриче свака веза ose послапице са познатим из- 
јавама политичких ЛЈуди ваи Парламента, и да се 
тврди, да je ona изазвана чисто религиозним побу- 
дама, да нема никакве везе са том акцијом, и ако 
пада у исго вријеме. 

3.) Ми, rocnozio, добро познавајући патриоти- 
зам и свијетлу прошлост великога дијела господе 
епискипа, нисмо ни за један тренутак могли посум- 
њатн у њих и доводити у везу посланицу са оном 
бесомучном офапзивом, која се води лажима и из- 
мишљотинама против наше државе, кроз шгампу, 
радно, и ипаче у свакој прилици са стране против- 
ника наше земље, у познатом ревизионисгичком ци- 
љу. — Добро je да je првопотписник посланице то 
демантовао, као што би добро било, да демантује 
и лажне гласове o преметачнни извршепој над њим, 
o враћању одликовг|[>а, o персекуцијама католичке 
цркве, o револуцији у нашој земљи, гласове које 
непријатељи наше земље тако често у вези са ње- 
говим великнм именом шире. 

4.) Ми знамо, господо. да су инспиратори no- 
сланице само један или двојица међу епископима; 
ми знамо добро са каквим су болом у души миоги 
међу потписницима гледали онај страшни ефекат, 
који je у први мах посланнца у народу изазвала, у 
народу, који волн своју цркву као и врховни архи- 
пастири љени, a који као и они патриотски ocjeha 
за ову земљу и одушевљава се за нашу јаку наци- 
оналну заједницу. 

Стога господо, нико не смије уопштавати, кад 
говори o потписиицима и не смије мијешати онога 
потписника, који je хтио овај страшнн ефекат са 
оним, коме се je душа тргала, као добром католику 
и Југословену, над последицама које je ова посла- 
ница изазвала. 

Не смију се идентификовати они који изјав- 
ЉУЈУ» ма и накнадно, да нису против Сокола као 
установе, него против метода узгоја, са оним који 
им то оштро пребацују. O том има несумљивих 
доказа. 

AKO тако гледамо на ствар, ja сам увјерен, да 
he ишчезнути, у интересу цркве и државе, тешки и 
мучни утисак који je ова посланица учинила. 

Колико хладне крви и одмјерености треба уно- 
сити у просуђивање ове, свакако тешке појаве, то- 
лико енергичнији и неумољивији морамо бити про- 
тив свих оних непозваних шовеиа и фаиатика других 
вјера, који се покушавају мијешати у ову ствар, a 
који иначе, сијући вјерски раздор и мржљу, поку- 
шавају да поремете добре међувјерске односе и 
међувјерски  мир који нам   je толико   потребан   за 
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наш унутарњи мир и нашу унутаршу снагу од које 
наши. непријатељи толико зззчру. 

Ми смо ојерски много сложена држава, сгога 
се морамо клонитн свега оног, што би се могло 
схнатити као напуштан.е најкоректпијег и најправед' 
ннјег става за пуну рапноправност свих вјера. 

Стога Влада не може да се сагласи ни са ка- 
квом акаијом, која иде затим да се изазове кул- 
турна борба против било које вјере. Ми смо, господо 
ријетка дожавз, држава, која релативно иајвише 
троши на вјере и то која троши no једнаком и пра- 
ведном кл>учу, ми смо држава, која се морално и 
материјалш залажг да се вјерски од^ој народа ше- 
гује и чува, јер знамо да добар вјерски одгој може 
само да оплемени људску душу, и формира праве 
грађчне, који he споју дужност савјеснр вршити. 
Једиакочразност и једнако nomrosaibe сваке вјерске 
зајезнице, то je врховно начело И закон no којем 
се у овој земљи влада и управља. 

Стога у нас и влада пуна слобода вјероиспо- 
вијесги, пуна јсаиакост свих признатих вјера, њи- 
хових вјерских организација, вјерске наставе. Гово- 
рити може o тешком сгању катзлнчке цркве код 
нас.сЕмо онај, који наше прилике ne познаје, и onaj 
коме je због какве непријатељсче navjepe против 
наше држапе и нзрода потребпо, да се то погрешно 
мишљење o нашој земљи  подржава.  (Повици:   Та- 
ко je!) 

Ja hy само овом пришком, да напомепем два 
случаја, не да тиме шта доказујем, јер ко познаје 
нзшу 1сторију и шнроку душу нашег пародз, тај 
he добро знати, како смо се једпако односилн према 
свима вјерама — али помепућу ссмо два факта 
на адресу оних, који злонамјерно проносе, да no- 
стоји персекуција католичке иркве у нашој земљи, 
да би показао колико су њихове лажи плигке. У 
нашој земљи баш ради католичке цркве мијењали 
смо наше школско згконодазство, одржали смо све 
nociojelie конфесиопалне школе; пајвише ради ка- 
толичке цркве, рјешавајуИи далматипски arpap, 
обезбедилп смо већу процјеву црквених имања за 10% 
a код рјешавања аграрних питања у сјеверннм кра- 
јевнма, цркву сио ослободили од плаћања прнпоса 
у колонизациони фопд, што зпачн да смо обезби- 
једили 20% већу отштету за црквена имап.а. To 
дзнас чниимо, то ћемо иу будуће чинити спонтано 
према католичкој цркви, као што смо заузели ко- 
ректан сгзв уопште према свииа вјерама. A npe- 
пуштамо пашим непријатељима, нека се и даље об- 
мап.ују и злурадо очекују да ћемо са тога пуга 
скренути.  (Повнци: Врло добро!) 

Толико сам сматрао за потребно да нагласим 
у погледу бискупске посланице, и свега онога, што 
се јавља као љене посљедице. Толико мпслим да je 
било потребно да се осврпем na разна цолитичка 
питаша којих сте се у  буџетској дискусији дотакли. 

Ha крају sac молим, да уважите разлоге, које 
су сви говорпици, који су вам препоручнвали да 
гласате за овај буџет, износнли, да ми дајемо 
једаи буџет уравнотежен, колико људско предви- 
ђење може погодити, реалан, компримирап у изда- 
цима до крајње грапице могућносги, један буџет na 
којем нам могу позавидјети и економски јачи, и 
фипапсијски моћпији од nac. 

Гласајући за овај буџет, ви liere ne само из- 
гласати повјереп.е Краљевској влаци, nero и исто- 
времено одобрнти и ону политику, коју Влада спро- 
води, политику, која шјснгурчије гарантује пуну 
консолидацију наше народне и државпе заједпице и 
за којом стоје сви прави Лугословепи. (Опште 
бурпо   одобравапЈе,   пљескање  и   повици:   Живео!) 

Прешседник Др. Коста Кумачуди: Претрес 
изветтаја Фипапсијског одбора o предлогу буџета 
државпих рзсхода и прихода са предлогом финан- 
сијског закона за буџетску 1933/34 год. завршен je 
у пачелу. 

Присгупаио гласап.у у пачелу.- Молим г. г. 
послапнке да осгапу на својнм местима и да свој 
глас дају гласпо. Молим господина секретара, да 
изврши прозивку. 

Секретар Милач Мравље прознва посланике 
да гласају  и  они су гласали овако: 

АврамовиИ Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијенић Алсксаидар — за 
АлексиИ Коста — за 
АлилоииИ Шаћир — за 
Анђелинонић Гргур Будислав Др. — за 
Антонијевнћ Душан — за 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамрвић Јордан — против 
Баљић Салих — за 
Баљац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Др. — за 
Батинић Јозо — отсутан 
Бачић Стјепан Др. — против 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. — за 
Богдановић Исо — за 
БожиИ Милан — за 
Борисављевнћ Страхиња — за 
Бркић Стјепан — отсутан 
Брушија Радослав — за 
Бугарски Драгутин С. — за 
Будишин Стеван — за 
Буквић Александар — за 
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Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутан 
Варда Север — за 
Васиљсвић Стеван Др. — за 
Величковић Миладин — за 
Вељковић Вељко — за 
Видаковић Витомнр — за 
Видић Јеша Др. — за 
Видовић Богдан Др. — за 
BojiiHOBiih Јоваи В. — отсутан 
Вошњак Богумил Др. — против 
Вујић Днмитрнје В. — отсутан 
ВукићевиИ Богпћ Др. — отсутаи 
Гавранчић Отои Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Карло — за 
Главички Божпдар — за 
Господиетић Фрањо Др. — за 
Грајић Перо — за 
Грба Миловап Др. — за 
Грбић Емилијан — за 
Грђић Васил^ — за 
ГрубанониИ Милан — за 
Грубер Фрањо Др. — против 
Давидовип Витомир — за 
Даниловић Живко — за 
Деметрови!! Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
ДимитријевиИ Мита — за 
ДимитрнјевиИ Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан С. — за 
Добровољац Милан Ј. — за 
Довезенски Јован С. — за 
ДоднИ Александар-Така — за 
Дошен Мирко Др. — отсутан 
Драговић Милош П. — протнв 
Дрљача Бранко — за 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокнћ Ристо — за 
Ђорђевић Владимир — за 
Ђурић Михаило — за 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
ЖивановиИ Милан — за 
Живапчевпћ Михаило — за 
Живковић Негосим Др. — за 
Живојииовић Душан М. — за 
Захарић Чедомир — за 
ЗељковиИ Бошко — за 
Земљич Јакоб — за 
Ивандекић-Ивковић Мирко Др, - 
Иванишевић Петар — за 
Иванчевић Душан — за 
Илић Срђа Милан Др. — за 
Исаковић Миливоје Ђ. — за 
Исаковић Мито — за 

за 

Јанковић Велизар Др. — за 
Јевремовнћ Драгољуб Др. — за 
ЈевтиИ Жинотије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р.    — за 
ЈевтиИ Радоваи — за 
ЈелиИ Милутин — за 
Јеличић Божа Ц. — за 
ЈсремиН Живојии — за 
Јован Андрија — отсутан 
Јоваповпћ Александар — за 
Јовановић Ђока — за 
ЈовановиИ Јова — за 
Јовнчић Добросав — за 
КадиИ Хусеин — за 
KaJMaKOBiiii Омер — за 
Каламатијсви!! Мпхаило Р. — за 
Кандпћ Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Др. — против 
Клинц Аптон — за 
Кнежеипћ Ловро — против 
Кнежсвић Стјепо Др. — за 
Ковач Анте Jb. — за 
Ковачевић Драгутин-Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — против 
Kojnii Драгутии Др. — за 
Коман Албии — за 
КостиИ Драгутин Др. — за 
Костић Милорад Ј. Др. — за 
Краљсвић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Крејчи Антон — за 
КрстановнИ Ристо — за 
КрстиИ Владимир — против 
КрстиН Зарије С. — за 
КрстиИ Милутин — за 
KpcTHii Михаило В. — за 
KpcTiih Симо — за 
Кузмановић Лазар К. — отсутан 
Кујунџић Андрнја К. — за 
Кујунцић Богољуб К. — за 
Кумапуди Коста Др. — претседавао 
Кунтарнћ Анте Лр. — за 
Куњашић Јоаким — отсутан 
Куртови11 Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазарсвић Мплован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — за 
Лазаревић Теодоспје К. — за 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
ЛеушиН Ђуро Др. — против 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — против 
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Лончар Иван — за 
Лончар Станко — за 
ЛукиИ Живап Др. — против 
Лулии Петар — отсутаи 
Макар Дако — за 
МакспмовиН Божидар — за 
МаксимовиИ Стјепаи — за 
Маланчец Владо Др. — за 
Маринковић Војислав Др. — отсутан 
Марјан Ђуро — за 
Марјапац Симо — за 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Велимир Ж. — за 
MapKOBHii Миленко Др. — за 
Марковић Милорад П. — за 
Марковић Никола — отсутан 
Мастровић Анте Ф. — за 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н, — за 
МацекониН Матија — за 
Mamiili Марко — отсутан 
Метикош Милан Др. — против 
Miijuii Милан Ђ. — за 
МилетиИ Вјекослав Др. — за 
Милетић Владислав — отсутан 
Милошеви!! Гавро — за 
Милошевић Младен П. — за 
Милутиновић Милипко Р. — за 
МилутиновиИ Милорад Ђ. — отсутан 
Мисирлић Јован Т. — против 
МитровиИ Јован Р. — за 
Миханловић Илнја П. — за 
МихајловиИ Сјаетислав Др. — за 
Мозер Хапс Др. — отсутан 
Мохорич Иван — отсутан 
Мраиље Милан — за 
Мулалић Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — за 
Недсл.коиић Урош П. — за 
Никић Никола Др. — против 
Никић Федор Др. — за 
Никодијевнћ Аранђел Д. — отсутан 
Николић Бранко Др, — за 
Нинковић Трипко — за 
Новаконић Тоде Ј. Др. — за 
Нуић Петар Др. — отсутан 
Њамцул Ранко Др, — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзнј — против 
Палечек Иван Др. — за 
Парабу11ски Ђорђе — за 
Паранос Шпиро Ф. — отсутап 
Пахерник Фрањо — за 
ПатрногиН Љуба — за 
Перић Матеј Др, — отсутан 
Перић Миливоје Ђ. — за 

Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — против 
Петковић Милан — за 
Петовар Ловро — за 
Петрак Никола — отсутап 
ПетричиИ Живко Др. — за 
Петровић Марко — за 
Пешић Милутин — за 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — отсутан 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — sa 
ПопоииИ Добривоје Гер. Др. — за 
Поповић Душан — за 
ПопониИ Јефтимије — за 
Поповић Коста Др. — за 
ПоповнИ Милан В. — за 
Поповић Милан Др. — за 
ПоповиИ Светислав Др. — за 
Праљак Нсдељко — за 
Прека Никола — против 
Прекоршек Иван — за 
Принцип JOHO — за 
Прша Шиме Др. — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевнћ Лазар Љ. — за 
Радић Иван — за 
Радовић Саво Др. — за 
Радоњић Милан —  за 
РадољиН Миљан — за 
Рајић Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — за 
Рапе Стане Др. — за 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
СавиИ Аранђел П. — за 
СавнИ Сава В. — за 
Санковић Илија — за 
Саито Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милан Др. — отсутан 
Селић Јоца М. — за 
Селмановић Алија — за 
Симић Милорад — за 
Смиљанић Тома Др. — за 
CoKiih Милоје М. — за 
Соколовић Никола — за 
Спасовић Вукашип — за 
Спахић Владо — за 
Спипдлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — отсутан 
Сршкић Милаи Др. — за 
Стажић Јосип — против 
Стајковић Никола — отсутан 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Др. — за 
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Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Мплутин — за 
Стефаиовић Живојин Ар. — за 
Стефановић Милан — за 
Степанов Миливој — за 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановнћ Игњат — за 
Стијић Милан Др. — за 
Стојадиновић Милослав Др. — за 
Стојковић Милан Ђ. Др. — за 
Стошић Стаменко — отсутан 
Стрезовић Крста — за 
Тадић Глигорнје Др. — за 
Теодоровнћ Војислав — за 
Тешић Максим — за 
Толић Игњат М. Др. —  одсутан 
ToMiih Јакоб — за 
Тоннћ Тодор Р, — за 
ТопаловиИ Милан — за 
Торомановић Хасан — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др. — за 
Трифуиовић Љубиша — за 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — против 
Ћирић Ђорђе — за 
Ћирић Стеван — за 
Ћуковић Милан — отсутан 
УзуиовиИ Никола — отсутан 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко П. — за 
Урукало Сергије — отсуган 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — за 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светислав В. — против 
Хрибар Никола — за 
Христић Бора — за 
Цемовић Филип — за 
Церер Антоп — за 
Ципушевић Методије — за 
Чорбић Бранко — за 
Чохаџић Хазим — за 
Шарковић Тихомнр — за 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. — за 
Шећеров Славко Др. — за 
ШиЉеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдар Фраљо — за 
Шуменковић Илија Др. — за 
Шурмин Ђуро Др. — отсутан 

После гласања 
/Јредседншс Др. Коста Кумануди: Изволите 

чути резултат гласања. У начелу гласало je свега 
267 аосланика, од којих 246 за и 21 аротип. (Бурно 
одобравање и пљескање). 

Сада ћемо прећи на претрес у појединостима 
— Ha реду je: Први раздео — Врховна државна у- 
права — Прекидам седницу, с тим да he се наста- 
вити   вечерас  у 21,30 часова. 

(Седница je прекинуга у 19,30 часова). 

Насшавак седнице у 21,30 часоиа. 

Pretsednik   Dr. Košta Kumanudi:   Nastavljamo 
sednicu. Ima reč g. narodni poslanik Cerer. 

Anton Cerer: Visoka zbornica, gospodje   narodni 
poslanci. Tekom dolgotrajne in izčrpne debate štiridnev- 
nega permanentnega  zasedanja    narodne skupščine   je 
bil državni budget, ki ga je predložil   narodni skupšči- 
ni g. minister financ, podvržen vsestranski kritiki. Bud- 
get je najvažnejši državni akt, zato je tudi   razumljivo, 
da mu vsaki poslanec   posveča   vso  svojo   pozornost. 
Nikdar niso bile državne obremenitve naroda tako težke 
ali vsaj niso bile tako težko znosljive,   kakor   so danes. 
Ko so bile gospodarske prilike še dobre, se niso  tako 
težko občutila davčna bremena. Vsi   pridobitni   sloji so 
imeli primerne dohodke in lahko so   plačevali,   ker   je 
zahtevala od njih država za svoje potrebe. V današnjih 
ežkih   časih, ko je odpadla pridobitna   zmožnost   vseh 
slojev, je povsem jasno, da narod ni več v   stanju za- 
dostiti svojim davčnim obvezam. Kako spraviti v sklad 
plačilno sposobnost davkoplačevalčevo z zahtevami  dr- 
žave, to je vprašanje in problem, kateremu bi se   mo- 
ralo posvečati največ pažnje. Dosedanja   debata   pa je 
pokazala, da se posamezni govorniki niso   zanimali to- 
liko za velevažni   državni   akt  državnega   budgeta   in 
plačilne zmožnosti naroda, temveč so posvečali   never- 
jetno veliko zanimanja za razpravo o   splošnih   politič- 
nih razmerah v zemlji. Ne morem razumeti, da se vodi 
v budgetni debati skozi štiri dni   diskusija o narodnem 
jedinstvu. S tribine na desni stranice govori za državno 
jedinstvo, a opozicija   na levi dokazuje,   da   jedinstvo 
jugoslovenstva in države ne postoji in da je   to   vpra- 
šanje potrebno na novo postaviti   na   dnevni   red. Jaz 
pa mislim, da za ogromno večino jugoslovenskega na- 
roda Srbov, Hrvatov in Slovencev   vprašanje državnega 
jedinstva ne postoji več. Spominjam se besed,   ki   jih 
je govoril s tega mesta Nj. Vel. Kralj  v   svojem   pre- 
stolnem govoru: „Narodno jedinstvo in državna   celina 
ne more nikdar biti predmet   pogajanj   in   strankarskih 
kupčij, mora biti vedno nad našim dnevnim življenjem 
in nad vsakim strankarskim interesom". 

Zato narodno jedinstvo in enotnost države ne mo- 
re in sme biti predmet  diskusije. 
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Ne sme se pustiti z vida, da narodno uedinjenje 
Srbov, Hrvatov in Slovencev ni delo ene generacije, 
temveč plod strašnih naporov vseh treh delov našega 
naroda, ki so s svojo železno voljo skozi stoletja klju- 
bovali vsem sovražnikom, ki so z brutalno silo hoteli 
in skušali preprečiti narodno uedinjenje vseh Jugoslo- 
venov. Z obupno žilavostjo je slovenski del našega na- 
roda z uspehom zadržaval germanski val, s tradicio- 
nalnim zanosom so odbijali Hrvati madjarsko poplavo, 
srbski polki pa so z legendarno hrabrostjo v šestletni 
nadčloveški borbi štrli železne okove sovražnikov, ki 
so teptali našo sveto jugoslovansko zemljo. Legije hra- 
brih srbskih vojakov so dale svoje življenje in srčno 
kri in skupno ž njimi so se hrabro borili na dobruški 
fronti slovenski in hrvatski dobrovoljci za naše osvo- 
jenje in uedinjenje. Ko so ležali strti na tleh vsi naši 
zakleti sovražniki, je bila temu naravna posledica, da je 
g. dr. Korošec kot zastopnik narodnega vijeća v Za- 
grebu, torej kot reprezentant vseh na ozemlju bivše 
avstroogrske monarhije bivajočih Slovencev, Hrvatov in 
Srbov naperil demaršo na Veliko Antanto ter zaprosil, 
da prizna jugoslovenski narod kot zavezniški. 

1. decembra 1918 pa je isti Dr. Korošec stopil 
kot reprezentant pred Nj. Vel. Kralja Aleksandra ter ga 
v imenu vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov bivšega 
avstro-ogrskega ozemlja zaprosil, da proglasi Dedi- 
nje vseh Srbov, Hrvatov in Slovencev. Človek te- 
daj ne more razumeti, kako je mogel tako resen po- 
litik, kakor je g. dr. Korošec, ki je sodeloval pri ustvar- 
janju države, naenkrat postaviti proslule ljubljanske 
punktacije, ki zahtevajo, da se povrnemo v položaj pred 
]. decembrom 1918. Ali si ti punktaši predstavljajo, da 
je države ustvarjajo in razbijajo kar na papirju? Zave- 
dati se morajo, da jo država ustvarjena iz potokov naj. 
dražje krvi hrabrih borcev in da je še na stotisoče zave- 
dnih Jugoslovanov, ki bodo tudi v bodoče čuvali našo na- 
rodno državo in se postavili v bran proti vsakomur, ki bi 
skušal to razdirati in uničevati. Zato mora biti politično 
jugoslovenstvo iznad vsake diskusije. Izstopiti moramo 
iz ozkih plemenskih okvirov tudi Slovenci v plemeni- 
tem tekmovanju s Srbi in Hrvati za veličino naše mo- 
gočne Jugoslavije. Tudi Slovenci moramo dati vse 
svoje vrline na oltar skupne domovine, da od nas črpa 
vse, kar imamo najboljšega za njen kulturni, gospo- 
darski In sćcijalni napredek. V tem našem stremljenju 
nam nikdo ne more osporavati naše slovenske kulturne 
in gospodarske samobitnosti. Kakor Srbi in Hrvati, tako 
hočemo tudi Slovenci — čuvati svoj jezik in svojo 
književnost kot svojo narodno svetinjo. Zato tudi zah- 
tevamo, da ostanejo nedotaknjene naše kulturne usta- 
nove. Zlasti mora ostati neokrnjena naša slovenska uni- 
verza kot naša najvišja kulturna pridobitev. Skrb kraljeve 
vlade pa mora biti, da ta najvišja kulturna institucija 
ne postane torišče političnih strasti in plemenske borbe. 

Nujna potreba in upravičena zahteva pa je, da se 
izvede dekoncentracija in decentralizacija državne upra- 

ve, kar je že danes omenil g. predsednik ministrske- 
ga sveta v svojem lepem govoru, s pripombo da je že 
pripravljen zakonski načrt, s katerim se sprovede de- 
centralizacija. Nujno je potreben prenos vseh tipično 
pokrajinskih poslov, zlasti pa gospodarskih zadev na 
banovinske uprave, ker samo tako se lahko upravičeno 
pričakuje, da se bodo pri različnostih gospodarskih in 
kulturnih razmer v posameznih delih države zamogle 
gospodarske prilike ugodnejše razvijati. Splošne držav- 
ne agende pa naj ostanejo v izključnem delokrogu cen- 
tralne vlade. Dekoncentriralo naj bi se torej predvsem i 
kmetijstvo, šume in-rude, trgovina, obrt in industrija, 
prosveta, gradjevine, socijalna politika, narodno zdravje 
in deloma notranje ministrstvo. Decentralizacija se mora 
izvesti na čim širši podlagi, tako da Beograd rešuje 
vsa zakonodajna in upravna vprašanja le načelno, iz- 
daja samo okvirne zakone, prepušča pa v omejenih 
smernicah izvoljenemu banovinskemu odboru kot samo- 
upravni korporaciji podrobno izvršitev, ter pokrajinskim 
prilikam prikladno izgraditev zakona. Dekoncentracija in 
decentralizacija namreč ne izključujeta unitaristične ure- 
ditve države, temveč jačata in vračata samo zaupanje, 
ki je danes omajano. 

Težki so nanašnji časi in v težkih razmerah je naša 
privreda. Jaz prav rad verujem g. finančnemu ministru 
da je njegovo stališče zelo težko. Na eni strani so og- 
romne potrebe države, na drugi strani pa popolno obu- 
božanje naroda. Budget je cifersko lepo zgrajen. Lepo 
sestavljen je bil tudi lanski budget. A kakor sem pri 
lanskoletni budgdski debati trdil, da g. minister financ 
ne upošteva dovoljno plačilne zmožnosti naroda, tako 
tudi letos trdim, da je stavba budgeta postavljena na 
pesek, ker narod v tej hudi gospodarski krizi nikakor 
ne bode mogel prenesti takih bremen. Jaz smatram za 
veliko pogreško vlade, da ni znala tekom leta najti iz- 
hoda iz težke privredne situacije. Pri nas se vodi gos- 
podarska politika z eksperimentiranjem, brez načrta in 
cilja. Naša gospodarska kriza je posledica naših razmer. 
Naša država je agrarna zemlja s povsem malo razvito 
industrijo, in ravno ta gospodarska struktura ji dajd 
možnost, da lažje najde izhod iz težke situacije, v ka- 
teri se nahaja, nego velike industrijske države. Treba 
je samo napraviti gospodarski načrt, po katerem lahko 
do kraja razvijemo gospodarsko silo naše semlje. A 
za to imamo možnesti dovolj, ker nas je narava boga- 
to obdarila z darovi, da se lahko gospodarsko osamo- 
svojimo. Koliko težkih milijonov gre v inozemstvo za 
predmete, katere lahko doma izdelujemo in pridelujemo. 
Uvažamo n. pr. železo, doma pa n. pr. v Bosni imamo 
bogate zaklade železa neiskoriščene. Koliko pridnih rok, 
ki čakajo zaposlitve, bi dobilo pri tem dela in kruha, 
in težki milijoni bi ostali doma. Surovine za našo tek- 
stilno industrijo bi se lahko skoro 100% pridelovale v 
državi. Presenetljiva je statistika, katero sem videl pred 
par dnevi. V zadnjih desetih letih smo uvozili izgotov- 
Ijenih tekstilnih izdelkov in surovin za 30  milijard. Za, 
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kritje tega uvoza smo žrtvovali ves izvoz našega žita, 
pšenice, rži, ječmena in ovsa dalje vse živine t. j. stoke, 
prašičev, perutnine, jajc, kože, rakije in vina. Ta statis- 
tika, je za nas porazna in jasno pokazuje, kje je po- 
glavitni vzrok naše privredne krize. Kakšno blagostanje 
bi vladalo, če bi bile te težke milijarde sedaj v naši 
zemlji. 

In to bi bilo, kakor rečeno, mogoče, ker naša 
zemlja je tako srečna in blagoslovljena, da lahko vse 
te industrijske surovine prideluje doma (kakor n. pr. za 
nabavo dobrega semena konoplje bi bilo potrebno samo 
din. 800.000, a koliko koristi bi imeli od tega.) Treba je 
napraviti le dober načrt. Kako lahko stališče bi imel 
danes gospod minister financ, če bi imel na razpolago 
večje dohodke. Zato pogrešamo pri ministrstvu financ 
oddelek, ki bi skrbel v prvi vrsti za gospodarsko bla- 
gostanje naroda. Poleg tega še le naj bi postojal fiskalni 
oddelek. G. finančni minister bi ne smel biti eksekutor 
za iztirjevanje davkov, temveč narodni gospodar, ki bi 
moral skrbeti, da davkoplačevalec ohrani sposobnost, 
da zmore zahtevana in naložena mu davčna bremena. 
Popolnoma zgrešeno pa je, da pošilja v Slovenijo svoje 
uradnike k poreskim upravam, kadar mu zmanjkuje de- 
narja, z tialogcm, da se mora pridobnina in davek 

na zgradbe dvigniti za 100%. Gospod finančni minister 
naj bo uverjen, da so njegovi uradniki v Sloveniji tudi 
brez njegovtga posebnega pritiska tako brezobzirno vest' 
ni, da je posledica njihove vestnosti popolno obuboža- 
nje naših pridobitnih krogov. Predpisani davki v Slo- 

veniji namreč ne ostanejo samo na papirju kakor po 
nekod, temveč se z bezprimerno brezobzirnostjo tudi, 
izterjujejo. Dokaz temu je, da je od celokupnih neiz. 
tirjanih davkov v državi od 2 milijarde 700 milijonov 
v Sloveniji samo 40 milijonov neiztirjanih.to je n. pr.1,5%- 
Zato je popolnoma odveč, da pošilja g. finančni mini 
ster svoje uradnike iz Beograda tako daleč v Slovenijo 
ko ima vendar tako velike terjatve v neposredni bliži- 
ni, kajti tudi pri plačevanju davka mora vladati pošte- 
nje in enakopravnost in ne samo pri delitvi dobrot. 

Naj mi oprosti g. minister financ, da omenim 
tudi to, da so razmere pri davčni upravi v kamniškem 
okraju, katerega zastopam, naravnost obupne. Premalo 
imam na razpolago časa, da bi mogel o tem podrob- 
neje govoriti, vendar sem uverjen da ima g. minister 
o tem dovolj gradiva na razpolago in ga pri tej priliki 
samo prosim, da napravi pri tej upravi enkrat red. 

Dovolite, da s par besedami omeaim še težko 
gospodarsko stanje, ki je nastalo vsled pomanjanja de- 
narja t. j. vsled zmanjšanja kupne zmožnosti naroda- 
Mislim namreč, da bi se temu dalo izogniti, čeprav 
nismo mogli dobiti posojila v inozemstvu z raznimi dru- 
gimi sredstvi. Kolega gospod Mihajlovič je v odboru 
za proučavanje zakona o zaščiti zemljoradnika postavil 
zelo lep predlog, na podlagi katerega naj se izda 
določeno število denarja odnosno bonov, ki bi bili po- 

kriti z hipotekami. To bi ne bila nikakva inflacija. Gos- 
pod minister financ je to odločno odklonil, češ da bi 
to pomenilo inflacijo. C? že vse pomeni inflacijo, ali 
ni potem tudi inflacija, če se vložne knjižice denarnih 
zavodov prodajajo za 50—40% izpod stvarne vrednosti. 
Ali ne pomeni to propad naših denarnih zavodov, pro- 
pad našega denarja in tudi gospodarski propad naših drža- 
vljanov. Mislim da je čas, da se tudi naša kraljevska vlada 
služi sredstev katerih se je poslužil predsednik Zjedi- 
njemh držav Severne Amerike, gospod Roosevelt, da se 
prepreči gospodarski propad našega naroda, in to čim 
preje, da se ne čaka leta in leta, ko bode prepozno. 
{Ploskanje, Odobravanje: Tako je!) Mi danes doživlja- 
mo gospodarski propad. Pri nas v Sloveniji je vse v 
zastoju, obrt, trgovina in industrija so v nazadovanju, 
mesto da bi napredovale, bore se za obstanek. Zato 
bi se ne smela nalagati nova bremena ki bodo samo 
pospešila propad našega gospodarstva, ako se pravo- 
časno ne najde sredstev, da se to prepreči (G/asov/: 
Tako je). Jaz poznam in uvidim težko stališče vlade, zato 
sem tudi glasoval v načelu, kakor bom tudi v poedinostih, 
za predloženi proračun, ker je državi proračun potreben. 
V koliko pa je proračun realen nam bo pokazala bo- 
dočnost. (Ploskanje.) 

Pretsednik   Dr. Kosta    Kumanudi: Reč ima g. 
dr. Branko Barač. 

Dr. Branko Barać: Mi imademo izglasan državni 
budžet u načelu za godinu 1933/34 god. Nema ozbilj- 
noga čoveka koji ne bi pojmio koliko je bilo potrebno 
iskrenosti, opreznosti, smotrenosti, ljubavi za stvar da 
se donese jedan budžet, državni budžet koji bi bar 
približno ili relativno počivao i osnivao se na realno- 
privrednoj snazi   našega   naroda, ili koji bi bio  realan 

■ 
Gospodo, seljak jeste i privredni temelj naše drža- 

ve, največi deo stavaka toga budžeta koje prestavljaju 
stavke državnoga prihoda terete seljaka i u prvom redu 
njega, bilo posredno ili neposredno, a nažalost svima 
su nam poznate teške ekonomske prilike našega sela, 
u kojima naš   seljak živi. 

Tereti, državni porezi, posredni i neposredni, samou 
pravni porezi, satiru njegovu privrednu snagu, jer nisu 
reducirani proporcionalno devalvaciji njegove privredne 
snage. Seljak danas, neka ne znam koliko radi, neka radi 
najracionalnije, neka najvećma štedi, teško se može odr- 
žati, jer mora da prodaje svoj rad i svoje proizvode u 
bescenje. Koliko ga terete različite dacije, toliko ga 
tereti privredni život i njegova dezorganizacija u dru- 
gim pravcima, jer on i sve što kupuje mora da plati po 
ceni koja je stajala prije krize. Ол je danas došao u je- 
dan vrlo težak položaj. Potpuno poremećeni kreditni od- 
nosi, nemogućnost da igde nađe kredita, neodređenost, 
i samo provizorna uređenost njegovih obaveza, unašaju 
mu u njegov posao, njegov rad pa i u njegov život, jed- 
nu psihičku malaksalost i potpunu dezorganizaciju. 

Ali gospodo,  mi smo  izglasali državni budžet \ 
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verujemo da smo tim ipak izvršili svoju dužnost i volju 
onih koji su nas ovamo poslali, t. j. naših birača, jer 
gospodo, svaki svestan dršavljanin i rodoljub dobro zna 
da država traži svoje, da ona ima svoje potrebe kojima 
se u granicama mogućnosti izaći u susret mora. Ja mi- 
slim da smo mi tako i učinili. 

Gospodo, naša držnva, naša nacionalna država, ona 
je veliko dobro naše, ona je ideal beskrajnih naših po- 
kolenja i pojaseva, koji su imali snage da umiru na 
kolcu i konorcu, verujući da će taj ideal postati stvar- 
nost. Mi je moramo čuvati i sačuvati kao ženicu cka 
svoga, jer samo u njoj moćićemo naći slobodnog razvit- 
ka i ostvariti nacionalne i opšte čovečanske ideale. Ideja 
je nas svih gospodo da naša država bude uređena lako, 
da budemo svi u njoj što više zadovoljni ali, svaka 
zajednica dajući prava, ona uvek nameče i dužnosti, ona 
traži i žrtve, nekad od pojedinca nekad od manjih ili 
većih grupa, a nekad i od svih zajedno, žrtve koje se 
imadu    za opštu stvar podneti. 

I naša država traži to od nas, gospodo, i materijal- 
ne žrtve, koje mi moramo da podnesemo, a isto tako 
ako smem da kažem i moralne žrtve, jer često je baš u 
današnjim danima, u interesu njenom, u interesu naše 
nacije u državu organzovane, da se radi viših drživnih 
ineresa, možda i odreknemo, dugim vekovima uživljeli 
stvorenih tradicija koje su mogle opstajati a možda i čak 
bile potrebne samo onda i u takvim prilikama, kad je 
naš narod živeo pod tuđinskom vlasti. 

Gospodo, naše nacionalno i političko mišljenje 
u državnopravnom smislu rešeno je, jer mi postojimo, 
kao država Jugoslavija, koju sačinjavaju blizu 14 mili- 
ona pretežno vrcdnoga i radnoga seljačkog naroda. 
Ali, mi hoćemo da naša Jugoslavija bude ne samo 
velika nego i snažna i čvrsta, zato hoćemo da osnažimo 
unutarnju našu konceziju, mi hoćemo još čvršće, 
da se metalno povežemo, da uklonimo i svedeno 
na najmanju mogućnost sve istoriske ili moralne ili 
bilo koje vrste zapreke, koje bi toj unutarnjoj amalga- 
maciji i saživljavanju smetale. Toj izgradnji potpuno 
kulturnoj i političkoj i produbljivanju jugoslovenskog 
mentaliteta i jugoslovenskoga državnoga patriotizma, 
tome idealu imamo svi mi da služimo, to je gospodo 
danas naš nacionalni ideal. Dužnost je di suzbijamo 
sve ono što ostvarenju loga ideala stoji na putu a 
isto tako da kultivišemo, podižemo, snažimo, cenimo i 
obožavamo sve one moralne snage i sile koje su ostva- 
renju toga ideala od koristi i koje njemu vode. Miš narod, 
gospodo, vidi u Svome Kralju i inkarnaciju državne misli 
i države, vidi svoju nacionalnu snagu i reprezenlanta jugo- 
slovenskoga narodnog jedinstva, on vidi u njemu gospodo 
svoga vodu i branioca svojih sloboba, celi naš narod 
vezan je dubokom ljubavlju i najvećim poverenjem prema 
uzvišenoj Kraljevoj ličnosti. (Burni poklici: Živeo Kralj!) I 
jadni su gospodo oni političari, koji drže da će se sa nekim 
republikanstvom plasirati bilo u kome delu našeg naro- 
da. Bilo da propovedaju to republikanstvo.ili iz uverenja, ili 
iz zablude ili iz inata, svagda će u širokim slojevima našega 

naroda, a naročito seljačkoga sveta, biti žigosani   žigom 
izdasjstva opšte narodne stvari. 

Naš seljački narod u koliko sluša pripovelke o 
republikanstvu, federacijama'! konfederacijama, one su za 
njega magla, on ih ne razume, a sluša ih jedino u tom 
slučaju, ako razume pod njima sniženje poreza i globe. 

Naš narod jeste gospodo zdravoga i realnoga 
shvaćanja; on hoće da živi, on traži i političke prilike 
takve koje će mu moći što bo'je život obezbediti 
i dati kruh. On zna da mu takve prilike, može dati samo 
velika otadžbina, otadžbina koja se danas prostire od 
Rakeka do Devdelije, koju on voli u kojoj se on svuda 
oseća kod kuće, u kojoj se on oseća kao punopravni 
giadanin i u kojoj, gospodo, svuda može naći kruha. 

Hrvatsko pitanje gospodo, nije   pitanje hrvatskog 
seljaka, jer    on   je   realan,   on   hoće   da  nade i traži 
uslove svoga boljega života samo u velikoj i nedeljivo 
Jugoslaviji, gde može na široko   da plasira rad i pro- 
izvod svojih vrednili i poštenih dlanova. 

Hrvatsko pitanje, to je pitanje mjvećim delom 
hrvatske ili bolje da kažem zagrelnčke gospode, koja 
su zatrovana tradicijama i predrasudama stečenim u 
tuđinskoj državi. 

Na žalost, oštrinu tome pitanju davale su često 
puta i nesređjene i često puta haotične političke pri- 
like, koje je poratno vreme u celotne svetu, pa i kod 
nas,SDbom donelo a i danas, gospodo, mnogi nera- 
zumni zabludeh sinovi ove zemlje hoće tešku gospo- 
darsku krizu koja je pritisla celi svet pa i nas, da upo- 
trebe, bolje reći zloupotrebe, da seju razdor i neslogu 
u našem narodu, potrzajuči stare svoje političke ra- 
čune i pitanja, koja su jednom za uvek novim nacio- 
nalnim političkim kursom rešene. Ali, gospodo, život 
ne stoji, on teče i on će pomoći da se mnoga pitanja 
koja su nerešena, iz temelja rese, i on će pomoći 
unutrašnjem produbljivanju našeg nacionalnog osećanja 
i saživljavanja. 

Naše mešanje, naš društveni i politički kontakt, 
zajednički život, vojska, nastava, kolonizacija učiniće 
svoje. Mi, gospodo, ako hoćete i in'.egralni i sintetički 
Jugosloveni želimo da Beograd imade što pre 100.000 
stanovnika Hrvata katolika, a Zagreb isto toliko Srba 
i verujte braćo da će to i da dodje. Ja kao što duboko 
verujem u svoje jugoslovenstvo i veliku narodnu bu- 
dućnost, verujem tako isto i u to, i kako će onda tek 
bedno izgledati naši plemenski sitni računi i čeprkanje 
po njima od prilike onako, kao što je jedan od gos- 
pode poslaničkih drugova spomenuo, kako nama dams 
smešno izgleda da su se u Vizantiji ljudi podelili na 
dva ratujuća fronta od po pva predloga, ekidija. 

Uveren sam, ni da g. Maček, kao ozbiljan čovek 
i ozbiljan političar, nije mogao ozbiljno misliti na neku 
seobu Srba iz Hrvatske preko Save, kad on vrlo dobro 
zna, da nas tamo imade, t. j. u projektovanim grani- 
cama njegove federacije,  jedna dobra   četvrtina   sveta 
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koji je uvek politički i kulturno borio se braćom 
Hrvatima za naše opšte velike nacionalne ideale. Neka 
ne zaboravi g. Maček i njegovi, da je veliki hrvatski 
rodoljub Kvaternik, koji je svojom krvlju platio svoj 
idealistički oslobodilački rakovički podvig, rakovičku 
bunu, digao sa Srbima, da je njegov generalisimus bio 
narednik Cujić, i da je u toj buni palo osim Kvaternika 
oko 30 srpskih glava. 

Ali, gospodo, mnogi brat Hrvat kojega su krila 
slobode donela u bratsku Srbiju, osetio se od prvoga 
časa tu kod kuće, brzo se snašao, jer medju široko- 
grudnom braćom rodjenom nije se teško snaći, i gotovo 
svaki treći prečanin, koga sretnem u Beogradu, Hrvat je i 
dobro se oseća. Verujte, gospodo, da bi ta Mačekova 
evakuacija bila nemoguća. Nju ne bi prihvatio, uveren 
sam, ni uvaženi poslanički drug g. dr. Nikola Nikići 
koji se u Beogradu tako lepo snašao i navikao na 
slatko i na ćevapčiće. 

Gospodo narodni poslanici, pozicije vrhovne 
državne uprave glasaču u uverenju da će Kraljevska 
vlada jugoslovensku politiku voditi čvrstom i snažnom 
rukom; u tom pitanju ne može biti komoromisa; niko 
ne može biti ni na kakvom državnom službenom polo- 
žaju ili poziciji, ako bi se ogrešio o državnu i nacio- 
nalnu misao i narodno  jedinstvo. 

Očekujemo od Kraljevske vlade da će voditi se- 
ljačku politiku, da će provesti radikalno agrarnu reformu 
i seljaku, koji zemlju radi, zemlju i dati, jer seljak je 
temelj i zid naše države, njegova materijalna i moralna 
snaga naša je nacionalna dobit, ona je garancija za 
našu narodnu sretnu i lepu budućnost. 

Dakle, gospodo, to su istorijski razlozi, to je 
istorijska istina, da smo se mi i tamo osećali jedin- 
stveni i da ćemo se osećati i dalje. 

Gospodo narodni poslanici, glasaču pozicije budžeta 
vrhovne državne uprave u uverenju, da će ova Vlada 
provoditi čvrstom rukom snažnu i konzekventno jugo- 
slovensku politiku, svagda i da će ova Vlada voditi 
seljačku politikn, kojom bi se olakšalo seljaku do kraj- 
nih granica u njegovim teretima, jer mi verujemo da 
je seljak temelj i zid ove države iako taj temelj i zid 
bude čvrst, verujem da će i naša Jugoslavija biti čvrsta 
i imati lepu budućnost. 

Пошпретседник Др. Коста Поповић: Реч има 
народни послаиик г   Ристо TIOKHII. 

Ристо Ђокнћ: Господо народнн посланици, 
кад би се могло маказзма исецкати из предлога 
буџета расхода врховне државне упрапе, имало би 
се доста исећи, и да се никако не прихвати, и да се 
одбаци, a има много ствари које су на своме месту. 
Једно што се показало до сада да пе ваља, a то je 
што ми не сарзђујемо згједно са Краљевском вла- 
дом, са свима министрима. Стара болесг, непристу- 
пачност, од-[ње [се болује већ неколико месеци и 
ona траје. Кажу да грипа траје неколико недеља, a 
ова наша грипа траје неколико месеии, Да ли Немо 

ми моћи одобраван.ем буџета излечити и нас и 
Краљевску владу од те грипе, нека нзм Bor помогне! 
то сенезна. Даље, господо, у овом буџету ми мора. 
мо ставити Краљевској влади у дужност да мало no- 
веде рачуна и o ономе што директно спада под ње- 
зину управу, a што се сматра као нека врста само- 
сталног, a то су: Државни савет, Главна контрола, 
и министри без занимања и врховни испектори, У- 
прзва моиопола и 1\нерална дирекција и Пошганска 
штедионица и Хипотекарна банка, Аграрна банка, то 
су све усгачове које потладају под контролу влади' 
ну, али се све одметнуло у хајдуке преко Бањалуке. 
Господо, да ли je држава газда од саега тога, не 
знам, али се нама чини да no зако iy јесте, али да 
лн се то може контролнсати, ми то не зиамо. По о- 
вој читавој ствари не знам шта би даље говорио, 
него да учиним апел na Краљевску владу да мало 
боље контролише рад свих тих установа. Немам ни- 
шта више o овоме буџету да кажем, него да ћу гла- 
сати за. (Бурно одобраваше и аплауз,) 

Потпретсеаник Др. Коста Поповнћ: Реч има 
Др. Ђура Леушић. 

Др. Ђура Леушић: Господо народни псслани- 
ци, сгојећн на пашој декларацији, да и у овом часу 
афирмирамо наше становиште у питању монархијске 
форме владавине, ми ћемо чланови Народног клуба 
гласати за све партнје Врховне државне управе, изу- 
зев партија углави трећој, које се односе на Прет- 
сједништво Министарског  савјета. 

Потпрстседник Др. Коста Поповић: Има реч 
народни посланик Др. Никола Кешељепић. 

Др. Никола Кешељевић: Господо, буџет врхозне 
државне управе садржи и буџет Претседништна Вла- 
де. Одмах хоћу да изјавим да ми je од данашшегл 
дана, ако успе да буџет смањи и да испуни и у ствар. 
ност приведе једну своју изјаву. претседник Владе 
много симпатичнији. Господин Претседник Владе да- 
нас je и1Јавио да he укинути политичке мешетаре 
AKO TO осгвари господин Прегседник Владе, ja знам 
да he наш Накола и наш Мита бити уцвељени, али 
ja hy се особито радонатн као и сви ви. Што се 
тиче самога Претседнишгва Владе, са којим иду и дру- 
ги огсеци Врховне државне управе, o томе je гово- 
рено овде и тражило се, да се у извесним гранама 
Врховне државне управе учине уштеде. Међутим, 
господо, вн сте видели, да се уштеде праве na оним 
стварима, које су потребне као насушии хлеб, a код 
државних аутомобила то се не чини, a требало би 
учииити. 

Господо, ако се узме у обзир, да према тврђе- 
њу, да би се на аутомобилима могло уштедети је- 
дан милијон динара, ja мзслим, да би та уштеда мо- 
гла да се попне не на један, него на два, три, na и 
четири милијона динара, што би, несумшиво, имало 
значаја у самом буџету. У Претседништву Владе, 
господо, постоји једна усганова, која je дзнскле   ма- 
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тица наше штампе, коју стварно немамо, јер није сло- 
бодна, те с тога другу изјаву господина претседпи- 
ка Владе ne могу кредитирати нити му веровати. 
Господин Сршкић изјавио je лане у Скупштини, да 
he штампа бити слободна и либерална, само je ре- 
као да nehe дозполнти, да та слобода шкоди инте- 
ресима државе. Господин претседник Владе, изјавио 
je тада ово што сам рекао и жалио се на редакције 
новина како оне саме неће то, док новипари нас по- 
сланике пресрећу и моле да урадимо нешто да до- 
бију слобопу штампе. 

Господо, ако се да слободна штампа, која 
неће бнтн анонимна, него солиана штампа, која he 
носити na сваком чланку потпис, и која he за сваки 
напис, носити одговорност, биће користи и за држа- 
ву и за шгампу, али закон o штампи не може бити 
заштита личности за њихов политички и материјал- 
ни рад у држави. 

Сем тога, у Пресбироу има авари, за које ja 
ne бих могао pefiH, да ми се допадају. Ако хоћете 
да уђете у државну службу, морате да прнкупите 
многобројна унерења, само што вас још не питају 
која вам je кума била покојној баби. Међутим у 
Пресбироу, то иде све просто. Пресбиро je оно оде- 
љење, које треба да буде наша најважнија органи- 
зацнја која обавештава иностранство o нама и преко 
кога ми добијамо обавештење o иностранству. Улога 
Пресбироа je no својој важиости равна ма ком ми- 
нистарству. Да je наш Пресбиро постављен на гакву 
висииу, да ту фупкцију врши као што треба, то не 
бих могао pelin. Тамо има младих људи којн имају и 
сувише велики утицај. Мислим да би то требало ре- 
гулисати и да би требало увести мало више реда 
n поретка, да се свакоме зиа, где му je место, како 
no квалификацијама, тако и no способностима. 

У отсеку буџета Врховне државне управе 
имамо и отсек за пензије. Морам рећи да je тај от- 
сек за пензије изазвао судски утнрђене афере, које 
истина пемају везе са Прегседништвом владе, али 
имају везе са оним, који су у отсеку пензија у Ми- 
нистарстиу фанансија. Te малнерзацнје, које су врло 
крупне, које, изгледа, изпосе више десетина милиона 
дннара, одјекнуле су врло хрђаво за ред и морал у 
надлештвима и осветиле се само ситним мишићима, 
разиим дпевничарима, помоћницима књиговоЈјз итл. 
a они који су били главна лица и умесили све те 
ствари, које су се провлачиле годинама, којих има 
на стотине, нико од тих пије повукао консенквепце, 
пико од оних, под чијом се то контролом вршило. 
Овде у Београду постојн личност која се зове Вук- 
чевић, којн je био мали дневничар у Подгоричој фн- 
иансијској управи, na неки Грујић и Кусовац. Ти 
људи годннама живе у Београду, a дошли су ro- 
лих прсгију у Београд. Taj Вукчевић je отиуштеп 
из службе, и био пуки сиромах, a купио je у Бео- 
граду,   после   неколико  месеци,  кућу  за неколико 

стотина хиљада динара, затим je купио за пеко- 
лико стотина хиљада дипара кућу у Сарајеву, na 
je купио куће у Вир Пазару, на Ријеци и Подго- 
рицн, у Бару, и још на пеким местима. Други, 
који није имао кућу, ни имање, купио je за 1,500.000 
динара у Његошевој улици у Београду. Ти л.уди 
шетају слободно, иако je доказано да су они nen- 
зије фалсификовали, шетају слободно и Bpahajy за 
сваку извршену малверзацију, која се редом от- 
крива, nape натраг Министарству финансија, И ти 
који враћају покрадене државне nape, пису у апси, 
neli су у слободи. Г. Министар финапсија требао 
je, да нам поднесе један од најважнијих закона, да 
нам поднесе једап врло строг закон o корупцији, 
који he се односити, не само на малверзацнје које 
he тек бити, пего и na оне које су Beh биле из- 
вршене. 

Ja hy вам pehn манир, како се ради са тим пен- 
зијама. Израде се na неки начин, у некој опшгиии, 
као што je до сада утврђено на суду, o чему мо- 
жете добити податке, лажни докумепти, који гласе 
рецимо на Јанка Марковића. Ти лажни документи се 
доносе у Министарство, пађу јатаке у Министарству, 
тамо се изради, јер за пензије, налог o плајјању, може 
бити само министрово решење. Министар то решење 
није никада написао, јер када би написао, знао би, o че- 
му се радн. Ha основу тога, што министар није папи- 
сао, стварно je лажно решење. Ha осиовутога лаж- 
nor решења, које миннстар није издао, створен je 
лажни налог. Када je тај налог извршеп, ондаЈсе 
ишло и на Главну државну благајну, или у Фннап- 
сијску дирекцнју у Београду, na се наплаћивала ona 
сума, која je често износила no неколико десетипа 
хиљада динара и прнмила се пензија за Јанка Мар- 
KOBHlia који никада није постојао од 1917 год., na 
овамо (Једаи глас: Има ли ко.ироле!) To je господо, 
утврђено н доказано n тн људи и дапас шетају сло- 
бодно no Беаграду, питајте колегу г. Др. Лазаре- 
вића и друге људе који знају да je ово сушта исти- 
на. Ти исти људи су долазнли у Мшшстарство и 
вршили наплату без тешкоћа, a другима ве дају no- 
вац док не донесу 300 докумената пли пуномоћство, 
na их и тада одбију, док су фалснфнкатори из руке у 
руку добијали паплату. To je судски утврђепо. Кад 
су наплатнли овде у Београду, онда су ишли у Дн- 
рекцију у Нови Сад, и тамо наплг^твали исте суме 
на основу тих лажних налога пз други пут. Зато се 
само код Главне државнеблагајне и код београдске 
Фпнансчјске днрекције може наплата вршити на 
благајни, иначе свуда се плаћа чековима код Хипо- 
текарпе банке, код филијале Поштанске шгедионице. 
Изгледа, господо, све je то било потребно, да би се 
могле оеаке ствари вршити. За све ово пенсиопи- 
сано je неколико ситвих чиновника у Министарству, 
a требало  je да повуку козеквенде они, који су мо- 
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ралн давати те налоге. Требало je господо, у Мини-    зна да je текући буџет,   како   се господа сећају из 
старству расчистити са оним, који су то годинама 
трпели. Ja разумем, да je било само два три оваква 
случаја, да се то могло омаћи свакоме, али ту je било 
стотиие случајева, и десетнне милнона динара нису 
се могле промаћи без зле намере и саучесништца чи- 
нопника у тим стварима. Taj je случај оргаиизиран и са 
инвалидима, и ту hy поднети доказе, да се тамо још 
горе и још страшније радило. Кад пођете даље no 
буџету Врховне државне управе, ви ћете видети, и 
поред тврђења Министра финансија да je динар ста- 
билан, да код Народне банке постоје тзв. курсне 
диференције, и онај додатак од 14 милијона пре- 
ставља велику суму за дапашље прилике. To je зато 
да се одржи курс динару и да тај динар изгледа 
чвршћи, него што je у ствари. Ja сматрам да таква 
за нашеЈприлике велика сума за noMoh динару, не 
доказује његову чврстину. 

Сем    тога   постоји у овом   буџету и партија: 
Државни савет, Код Државног савета последше на- 
именова1ве   био   je   један  бивши подбан. To je нај- 
виши административни суд.   Господо,   један   подбан 
смењен je зато, што пнје био  добар за оно место, 
где je био, na je доведен у највиши административ- 
ни суд, да суди  другима,   који   he радити админи- 
стративне и друге државне   ствари.   Господо, ja ве 
сматрам, да треба такве фунционере доводити у иај- 
виши административни суд,   кад су се показали  не- 
способним  на  положајима на којима су дотле били. 

Зато, господо,   што   се у овом   буџету налазе 
друге позиције, које су несумњиво неопходне и врло 
важне, иако смо ми   гласали   противу целог буџета 
у пачелу, ми, a ja то изјављујем у име Југословенског 
иародног клуба,  гласаћемо у појединостима за овај 
буџет, као и за све оне буџете, који су потребни и 
неопходни земљи,   алн   не и за оне буџете, за које 
ми морамо да   изјавимо   неповереше   Владн. (Живо 
одобравање у опозицији). 

Потпрешседнпк Др. Коста Поповић: Има реч 
r. Министар правде. 

Мштстар Правле Божидар Максимовић: Го- 
сподо, ja бих хтео само са неколико речн да напра- 
вим један мали експозе o предложеном пројекту бу- 
иета Министарства правде. 

И хтео бих на почетку да задржим вашу пажњу 
само на рачунском његовом делу, и да вам укажем 
на то, да je за текућу буџетску годину одобрено 
било за Министарство правде 387 и no милиона ре- 
довних и преко 2 милиова ванредних, или укупно 
нешто више од 389 милиона динара. Овога пута 
предлаже се и од Владе и Финансијског одбора 357 
милионаредовнихЈ! 1 милиои ванредних, штоукупно 
износи 358 и no милиона. 

Kao што видите разлика између текућег и во- 
or буџета износи 31 и no мидирн смањења. Кад сев 

прошлогодишпЈе дискусије, утврђен у укупноме из- 
носу код овога ресора за 43 милиона динара, сма- 
ihen наспрам претходног буџета, овда се може ви- 
дети да je била потребиа крајља компресија, na да 
се из тако малих и оскудних средстава одвоји још 
31 милион, за колико je садсмањење учињево. 

C обзиром на то, да je ово целокупно смањење 
извршево код правосуђа, скоро и не тангирајуИи ни 
у колико у издатке верске управе; као и с обзиром 
иа то, да су расходи овога ресора претежно личне 
прнроде,   лични   издаци, и као такви строго no за- 
кону фиксирани у износу чивовничких и личних при- 
надложности, a тек у своме незнатном делу су   из- 
даци материјалне природе, код којих  би   имало да 
се тражи смањење, онда је'разумљиво, што je у Фн- 
нансијском одбору са неколико страна учињена при- 
медба, да се  на судству претерзно  штеди. Али го- 
сподо,   као  штс   знате  и  саме   прилике  су  данас 
такве, да при троше1ву морамо тако рећи сваку пару 
сматрати достојном наше пажње. И због тога се мо- 
рало догодити да се оволико CMaibeibe ла1вске и ове 
године трали, и да се добије   и код нашег ресорз, 
као једна жртва неизбежна и обавезна код свих, na 
и на овоме послу и у овоме ресору. 

Госцодо, да ли je то смањење нзвршено сраз- 
мерно према осталим  ресорима,  другим речима, да 
лн je оно у сразмери   важности оних  потреба, које 
су евентуално овде остале незадовољене, и на другој 
страни предниђени   кредитн и потребе  задоволЈене, 
то je једна   ствар,   ргзуме се, o којој je тешко сад 
са сигурношИу  говорити. Али je извесно, да би се, 
при   евентуалном  даљем смаљењу   глобалног цело- 
купног државног буџета, тетко у будуће моглопо- 
ново скидати код   правосуђа.   Да  су прилике бнле 
повољније и да су оне допустиле,   требало je ових 
30 и нешто   више   милиона,   који   су том, као што 
сам рекао, крајњом компресијом створени код овога 
буџета, дати   опет  натраг Министарству правде. те 
да тим путем,   кад   већ не може уопште да се ра- 
чупа   на   повећаше   својих   кредита,   Мииистарство 
правде   доврши   организацију   судства, чему je већ 
крајње време. (Одобравање). 

И у погледу усганова судских и потребе са- 
мог законодавства организацноног, ми, ево и у петна- 
јестој годиии после Уједиље1ва стојимо са недокон- 
чаном организацијом судства. Колико je то штетно, 
o томе не треба говорити. Наш рад и наш потребаи 
политички успех доводи се тиме, ако не у питање, 
a оно сигурно у једио велико успореље, и сигурно, 
да то поново подвучем, то велико успорење овога 
посла долази великим делом нз овога узрока. 

Докле год, господо, у оним свакодневним ства- 
рима, од којих тако рећи свет живи, не буде исти 
поредак у целој земљи и иста јудикатура на целој 
њеној територијн, и докле год поједина судска под- 
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ручја један другог сматрају у правном погледу ино- 
странсгвом, дотле људи у маси никако неће MOIIH 

стсћи чисте појмоие, ии оунитаризму, ни o државном 
јединству, ни o југослоиенству (Пљескање). 

Кад сам већ o томе у речи, господо, нека ми 
je допуштено да учиннм и ову напомену. Држим, да 
би због тога no општу ствар било куд и камо боље 
и корисније, да je Фнпансијски одбор, у место no- 
враћаја креднта за Мннисгарство просвете чнје за- 
датке и сам, разуме се, превисоко ценим, те своје 
сугестије за буџетске промене учинно и остварио 
код Министарства правде, те да, се тај иосао, крупан 
и неизмерно велики, већ једном доврши и скине са 
дневнога реда. Onaj равг и она, ако се тако може 
рећи, прешпост појединих потреба, o чему je како сам 
малочас напоменуо тешко говорити са швеспом си- 
гурношћу, овде, чини мн се, и у овој прилици и па 
овај начнн, не би биле ни мало поремећсне с обзи- 
ром на задатке, којнма би се тиме имало да послужи. 
Надати се, да he ипак у првој иоле повољннјој при- 
лици MOIIH ово питање да буде скинуто са дневнога 
реда, и да he потребно интересовање и ангажова- 
ност   Народвог   претстацништва   у потпуности има- 
ти за то. 

Што се тиче, господо, заководавног и унифи- 
каторског рада Мивистарстна пргвде, на томе пољу, 
у главним цртама речено, nocoo je у овоме стади- 
јуму: Формалнн закови углаввом су довршени, про 
глашени и једним делом, већ и на снагу стављени. 
A што се тиче матернјалпих закона, они се налазе 
у последњој или претпоследи.ој редакцији. У заврш- 
ној фази биће још овај посао и ти текстови, ако 
хоћете и њихово параграфирање, да прође још је- 
данпут кроз комисије било уже било шире, али су 
кредити за тај посао досада увек билн недовољни 
и ако они у свом укупном затраженом извосу не 
претстављају веку велику цифру. И због тога овај 
je посао успораван и успорен. Народно претставни- 
шгво, може бити са правом, има непоБереше и не- 
расположење према извесним комисијама и љиховим 
наградама. Али, кад je у питању један овако крупан 
и замашан посао, који he на свима странама na јед- 
пообразни начнн имати да регулнле сва имовинска 
питаша у земљн, онда овај рад треба платити и 
добро и брзо, јер према користи коју он има да 
донесе у сре1)ивању земље, он никада nehe бити ни 
скуп ни преплаћен. 

Зато, господо, ja морам са овога места да учи- 
ним ту напомену, не правећи нокакве инкримивације, 
и да вас упозорим на то, да сте ви и у Фннанснј- 
ском одбору и у Народзом предсгаввиштву, у сво- 
јој свакако претераној ревности за штедпЈом, кад je 
пре неколико месеци био на дневном реду предлог 
заковски o накнацним и ванредним кредитима, из- 
брисали из тога закопског предлога један скроман 
кредиг ол 150.000 динара, који би био погребан да 

се њиме направи предпројекат или редакција гра- 
1)анског заковика и да се упути на једно широко 
анкетираше свима онима, којима претходно треба да 
буде упуИен, пре но што се направи дефинитивна 
редакција. {Милош Драговић: To he учивити чи- 
новници у Мннистарству правде). To ne могу да 
сврше чииовцици. 

Господо, знају и лаици, да je грађански зако- 
ник тако један обиман посао, тако велики и тако 
замашан, заају да je то материјал један тако огро- 
маи и тако велики, да je за његово сређивање и 
његову обраду потребно и било потребно, и на 
свима другим странама потребно, na je било потребно 
и код нас, да ту протече много времена, мпого сту* 
дије и много прибирања података, na да се направи 
тај посао, кзко треба. Taj материјал приправљен je, 
обрађен, naJBeliiiM делом, свршен и у тренутку, кад 
je требао да се већ нз сироног материјала претвори 
у параграфе и да се то објави и да се пусти на- 
широку анкету, пре no што се од претпројеката na* 
чипи дефинитивап пројект, — опда смо остали и без 
тога маленог и скромног кредига, који би био no- 
требан, да се тај посаоускори, убрза и дефинитпвно 
окопча. Mu смо покушали да ту, свакако из добрих 
намера, начињену грешку, корегирамо na тај начин, 
што би смо уз сагласност г. Министра фипапсија И 
евенгуално уз сагласпост Главне коптроле дошли до 
тог мзленог кредита. Али тај пут, са формалвих раз- 
лога, био je иемогућ, и морало се чекати доиошеше 
новог буџета, na да се у априлу направи nocaoi но 
и таДа са врло скромнпм и малевим средствима. 

Гссподо, ja сам naneo тај детаљ узгред и само 
због тога, да замолим Народпу скупштину, да no- 
клони сву потребиу пажњу овој ствари н да учипи Са 
своје стране све што треба, да се овај nocao доврши 
— (Пљескање). 

Господо, у погледу верске управе, да напоме- 
нем само толико, да je ona, у главном, задржала 
исга буџеткка средства, као у текућем буџету. Је- 
дина промена догодила се онде, где аутоматски на- 
ступа, као н. пр. код смањења чиноввичких поинад- 
лежности, које у рачупском делу буџета формалпо 
тек сада долазе до изражаја. Али како су креднти 
претворени у глобалве дотације за све ковфеснје, 
према нашем, последњих годива, израђеном верском 
законодавству, сем код римокатоличке цркве, код 
које још нема копкордата и због чега све ono, што 
држава даје љој, показује у буџегу специфирано у 
партијама и позицијама и код личних и материјалних 
издатака, — зато je једино код то;а дела буџета 
верске управе изражена та промепа. Сем тога, код 
ркмокатоличке цркве има и незнатпог nosehaiba. 

Код православне цркве јавља се у партији 171a 
и 1716 такођер na два места повећање, али које je 
п следица закопских прописа и законских обавеза 
дркаве    према цркви,   Уставу   српске   православне 
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цркве, која се обавеза не може једнострано мењати. 
(Упадице: Све то треба брисати). 

Господо, поводом ових неколико упадица, које 
се односе на овај део мога излагања, a у колико 
вас ближе интересују та питан.а која су потакнута 
једнним делом и позпатом бискупском посланицом и 
у јавности, a у Финансијском одбору приликом пре- 
треса буџета Министарсгва правде, ви сте o томе 
чули на данашњој седници изјаву Г. Министра Прет- 
седника, и са најмеродавиијег места добили најпотпу- 
нија обавештења o тој ствари. Из те изјаве, ви сте 
могли видети, не сзмо погледе на специјална и кон- 
кретна питања, која су том посланицом потакнута, 
него и сва друга nnraiba верског и међуверског ка- 
рактера, a исто тако из те изјаве могли сте најбољс 
разумети, зашто Краљевска влада није могла усво- 
јити амандман који je потекао из Финансијског од- 
борз, који тражи да се бришу свн кредити за верске 
управе {М. Драговик-.Сшо мало реакције на њихове 
пунктације). 

Ja мислим, да са оно неколико речи сумарног 
излагања o кредитима за ресор Министарстна праеде 
и o политицн и задатцима које треба да ради и 
ради Министарство правде, ja мислим да сам у 
главном упознао вас, у колико иисте довољно упу- 
ћеии у та питања, и молим да се с тим задопољите 
и да примите предлог буиета Министарства правде 
како je предложен. (Опште бурно одобранаи^е, пље- 
сак и узници: Живео). 

/Јотпретседиик Др. Коста Поповић: Има реч 
нарбдни посланик r. Душан Иванчеви!!. 

Dušan Ivančević: Iz ovoga ekspozea g. Ministra 
pravde (Nastaje objašnjenje između poslanika g. g. Kr- 
stića, Dragovića i Živojinovića). 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Gospodine 
Krstiću, pozivam vas na red. (Krstić: Opomenite g. Ži- 
vojinovića. Opominjem vas zapisničkom opomenom na 
red. {Krstić: On izaziva). 

Dušan Ivančević (nastavlja): Iz ovoga ekspozea 
g. Ministra pravde, vi ste mogli da čujete da prilike u 
sudstvu još nisu posve dobre, ali se s pohvalom mora 
priznati nastojanje i g. Ministra pravde i Ministarstva 
pravde da se prilike poboljšaju i srede, te stoga ja 
odmah još u početku govora izjavljujem da ću glasati 
za budžet bez i jedne reći kritike. 

Uzimam reč samo zbog jedne stvari i jednog pred- 
meta, o kome je bila velika debata na sednicama Fi- 
nansijskog odbora, i o kome se i inače vodi polemika, 
te hoću da o tome progovorim nekoliko reči. Na se- 
dnicama Finansijskog odbora padali su predloži da se 
ukinu državne dotacije crkvama. Ti su predloži padali 
naročito zbog toga što su u poslednje vreme od strane 
jedne crkve dolazili takvi ispadi koji nisu u skladu sa 
narodnom politikom. Ovom prilikom hoću da progovo- 
rim i kažem nekoliko reči o odnosu između pravoslavlja 
i katolicizma u Jugoslaviji. O tome se piše mnogo i u 

inostranstvu, pa čak i više nego kod nas, i lamo se to 
pretstavlja kao neki veliki naš nacionalni i verski pro- 
blem, iako mi znamo da to za nas nije nikakav problem. 

Gospodo, kad je episkopat katoličke crkve izdao 
onu poslanicu protiv Sokola, nastala je žestoka reakcija 
svega našeg društva kao i Sokola protiv te poslanice 
katoličkog episkopata. U vreme najžešće reakcije našega 
društva po Zagrebu su se širili mašinom umnoženi letci 
o nekim napadajima časopisa pravoslavne crkve na ka- 
toličku crkvu, a ti letci imali su da pokažu kako je ka- 
tolička crkva u ovoj prilici izazvana i uvredena, i time 
se htelo da kaže kako je u poslanici isuviše malo 
suviše blago kazano prema onome kakve su uvrede. 
Kad sam ja pročitao te letke, ja sam se doista zgranuo 
zbog pisanja koje je u njima citirano i koje je iz tih 
časopisa povadeno. 

Vi, gospodo, znate da je u toj stvari podnesena 
interpelacija od jedne grupe narodnih poslanika, a možda 
je nekima od vas poznato i to, da je ta stvar digla 
uzbunu čak i u štampi Zapadne Evrope. Ka i sam se 
posle toga vratio iz Zagreba, ja sam proverio kako je 
sa tim citatima koji su otštampani u letcima i mogu da 
vam kažem da ima tamo izvesnih netačnosti, koje stvar 
znatno ublažuju. Pre svega u tim letcima piše da su ti 
časopisi pravoslavne crkve te napadaje pisali u 1932 
godini. Interpelacija, koja je podnesena Narodnoj skup- 
štini, zasniva se na tim letcima u kojima su izneseni ti 
članci, i u kojima se nalazi taj falsifikat godine, a ja ga 
nazivam falsifikatom, zato. što to nije slučajna greška 
nego je to učinjeno zlonamerno, a ja sam proverio da 
su ti pisani 1931, a ne 1932 godine. A kada je na za- 
grebačkim letcima stavljena 1932 godina, to je učinjeno 
zato da se pokaže kako je to sveža rana, svež udarac, 
i kako je i zbog toga došlo do one reakcije u obliku 
poslanice. To je jedno, gospodo, a drugo, članak u „Ve- 
sniku pravoslavne crkve", koji je zbilja za osudu, bio je 
zaplenjen. Istina, zaplena je izvršena tada kad je jedan 
deo naklade već bio ekspedovan, a drugi deo je poli- 
cija zaplenila. 

Treće, gospodo, neupućen svet mislio bi da pra- 
voslavni časopisi vode sistematski tu kampanju protivu 
katoličke crkve, i da zbilja ima razloga da katolička 
crkva protiv toga reagira. To nije tačno. O nekoj si- 
stematskoj kampanji nema ni govora, a tome za dokaz 
najbolje služe poslednje sveske tih listova, sa prilo- 
ženim sadržajima, iz kojih se vidi da u ćelom godištu 
nema ni jednoga članka u kome bi se protiv katoličke 
crkve pisalo. Neobavešteni svet mislio bi i to da tih i 
takvih beležaka ima samo u časopisima pravoslavne 
crkve. Međutim stvar je jasna da takvih beležaka ima 
i u časopisima katoličke crkve. Znači da se sa obadve 
strane prave greške o kojima mi kao politički ljudi 
treba ovde da kažemo svoju reč. 

Ja još jedanput moram da kažem da taj članak 
koji je iz „Vesnika" preštampan i koji je citiran i u in- 
terpelaciji nekih naših drugova, oštro osuđujem, jer on 



Стенографске белешке 363 

ne samo da nije smeo biti napisan i olšlampan, nego 
uopšte nije se trebao naći čovek koji je mogao tako 
što da napiše. Ali za ublaženje ceie stvari hoću još 
jedno da kažem, a to je da taj članak nije napisao sve- 
štenik, nego ga je napisao svetovnjak. 

No ja, gospodo, najodlučnije moram da i od pra. 
voslavne crkve i od Srba pravoslavne vere odbijem to, 
da bi se oni kao celina s takvim pisanjem slagali, i da 
bi oni takvo pisanje odobravali. 

Prelazeći na odnose pravoslavne crkve prema ka" 
tolicizmu, hoću da kažem nekoliko reči koje nisu izra2 

samo mog ličnog raspoloženja, nego ovo što ću ovde 
da kažem, to je, gospodo, izraz raspoloženja i uverenja 
ogromne većine pravoslavnoga naroda, i pravoslavnog 
sveštenstva, a to je: može biti, gospoda, pojedinaca i 
od vernih pravoslavne crkve, a i cd sveštenika, pa 
možda i od samih episkopa, koji u svojim izjavama 
možda koji put i pogreše i iznesu takve misli, koje ne 
bi trebalo da se kažu, jer vredaju osećaje vernih druge 
koje crkve. Ja mogu, gospodo, i da dozvolim, da je 
bilo možda takvih grešaka, ali moram da odlučno izja- 
vim, gospodo, to, da srpska pravoslavna crkva kao ce- 
lina ne vodi nikakvu borbu protivu katoličke crkve, niti 
ima ikoga u Jugoslaviji od Srba pravoslavne vere, koji 
bi i pomišljao na kakvu versku borbu. 

Ova borba protivu katolicizma ne vodi se od strane 
pravoslavne crkve, ne samo zato što to nikome i ne pada 
na pamet, nego i zato, što je ta borba u Jugoslaviji 
nemoguća. Ta je borba nemoguća zato, što nju neće i 
ne želi ni pravoslavni narod, ni pravoslavni episkopat, 
a ni pravoslavno sveštenstvo. Mogu da kažem da Srbi 
u celoj svojoj istoriji nisu bili nikada ni za klerikalizam 
a tako isto ni za versku borbu, a danas su takovo što 
raspoloženi, manje no ikada. 

Tačno je, gospodo, to i mi se time ponosimo da 
su Srbi uvek vokli i poštovali svoju pravoslavnu veru 
i crkvu. Oni su je čuvali i branili i kad je trebalo, oni 
su za nju i ginuli, ali ja hoću da dobro podvučem to, 
da Srbi svoju veru nikad nisu naturali drugome. Mi 
možemo samo to poželeli da pravoslavni u Jugoslam 
i dalje čuvaju i brane svoje verske svetinje i da pc- 
štuju i verske svetinje svoje braće drugih vera, a želim 
i to da Srbi sačuvaju svoju široku versku trpeljivost, 
koju su do sada imali, i mogu da uverim sve faktore, 
koji možda drukčije misle, da će pravoslavna crkva s 
takom trpeljivosti biti samo na dobitku, a nikako ne na 
gubitku. 

Ja kao Srbin iz prečanskih krajeva, hoću da kažem 
to da su se naročito Srbi iz Srbije od uvek odlikovali 
svojom širokom i upravo divnom verskom tolerancijom. 
Ja mislim da nema naroda u Evropi koji je u verskom 
pogledu bio tolerantniji od Srba iz Srbije. Kod nas 
preko već nije tako kao kod Srbijanaca. Ovu krasnu 
vrlinu Srbijanaca treba da sačuvamo i zadržimo i dalje 
jer ona može da nam samo služi na čast i ponos. 

Ali, gospodo, u poslednje vreme nade se poneki 
Srbin u Srbiji, kao što se nade i katolik u Hrvatskoj i 
Sloveniji, koji zazire od toga, što se neka vera širi tamo, 
gde je dosada nije bilo. Ovi u Srbiji zaziru od toga 
što se ovde širi kLtolicizam, a oni u prečanskim kra- 
jevima isto tako zaziru radi širenja pravoslavlja. Ja 
mogu, gospodo, da kažem to da niko ne treba da se 
toga boji ni sa ove ni sa one strane Save i Drine, jer 
to je neizbeživa posledica našeg narodnog ujedinjenja. 
Ne može više biti ni pravoslavne Srbije ni katoličke 
Slovenije, već je ovo Jugoslavija koja u verskom po- 
gledu pretstavlja mozaik raznih i gusto izmešanih boja, 
koje ne treba da ikoga vredaju i da ikome od nas 
smetaju. 

To širenje vera i vernika po svoj Jugoslaviji, uko- 
liko je prirodno i ukoliko se vrši samo od sebe, mo- 
žemo samo da pozdravimo. To će pre ići u korist našeg 
ujedinjavanja nego na njegovu štetu. Mi možemo biti 
samo protiv veslačkog širenja crkvenog uticaja vrbo- 
vanjem vernika drugih crkava. 

Srpska pravoslavna crkva nikada u prošlosti nije 
se bavila prozelitizmom. Ona je svoje čuvala, tuđe nije 
otimala. Na toj liniji treba i danas da ostane, ali ona 
želi da takav   stav   zauzmu  i druge crkve prema njoj. 

Prvi srpski arhijepiskop, Sv. Sava, oslobodio je 
srpsku crkvu uticaja katoličke crkve, a isto tako i vlasti 
carigradskog patrijarha i od toga vremena srpska crkva 
je — služeći Bogu — uvek služila i narodu i narodnoj 
državi. Tako treba i danas da bude, i ttko i jest, 

Ovde ću otvoreno da kažem, kada neka crkva I 
nehotice može da radi protiv državnih i narodnih 
interesa. 

Pre ujedinjenja je Srbija, tj. severna Srbija, bila 
čisto pravoslavna zemlja. Stoga mnoga naša braća iz 
Srbije i nemaju u pogledu na katolicizam iste poglede 
kao mi sa one strane Drine i Save, koji smo vekovima 
bili izmešani s pripadnicima drugih vera. Među Jugo- 
slovenima pravoslavne, katoličke i muslimanske vere, 
nikad nije bilo verske borbe u pravom smislu te reći. 
Ali je medu njima često bilo perioda manje ili veće 
verske netrpeljivosti, koja je bila tim veća što se jače 
širila u mp.se narodne. No ta verska netrpeljivost malo 
kad je bila vezana za neku akciju ili pokret koje crkve 
ili vere, nego je ta verska netrpeljivost većinom bila 
vezana za političke akcije i planove bilo nekih naših 
partija, bilo Beča i Pešte, dakle tudinaca, koji su svesno 
i perfidno išli za našim podvajanjem i cepanjem, kako 
bi lakše vladali nad nama nesložntma i zavađenima. 
Verske dakle svađe i razdori većinom su bile plod po- 
litičkih planova, ponajviše tuđinskih. A obratno: verska 
snošljivost, pa često i primerna ljubav ne samo između 
vernih, nego i između sveštenika raznih crkava, dolazila 
je uvek u vezi sa takvim političkim akcijama koje su 
išle za mirenjem i slogom Srba i Hrvata. 

Stoga su i partije, koje su propovedale jedinstvo 
Srba i Hrvata,   istoviemeno uvek unosile i duh najšire 
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verske tolerancije u široke redove naroda, a plemenske 
i separatističke partije uvek su nastojale da podrže i što 
jači verski razdor. Sveštenici su se prema svom poli- 
tičkom opredeljenju davali u službu raznih političkih 
ideologija, te su jedni, služeći jugosiovenstvu, širili u 
narodu versku slogu i ljubav, a drugi služeći separa- 
tizmu, unosiirsu verski razdor u narod. Nije dakle uvek 
samo crkva vršila uticaj na politiku, nego je i politika 
vršila uticaj na crkvu. Kako je bilo tada, tako je 
i danas. 

I danas ko izaziva verske sukobe i unosi verski 
razdor u narod, taj svesno ili nesvesno ometa rad na 
ujedinjavanju naših jugoslovenskih plemena u jedan 
narod jugoslovenskog imena i osećanja. Ko je iskreni 
Jugosloven, taj mora poštovati verske svetinje svoje 
braće drugih vera, a ko to ne čini, taj je za nas nepri- 
jatelj jugoslovenske ideje, pa u krajnjoj liniji može biti 
obeležen i kao neprijatelj našeg narodnog jedinstva i 
prema njemu treba i postupiti kao s neprijateljem. Sa 
strane katolika dižu se žalbe da ih pravoslavni vredaju 
u svojim časopisima, a sa strane pravoslavnih to se 
isto kaže za katolike. Često i jedni i drugi opravdavaju 
svoje pisanje time da su izazvani. Pa se sad postavlja 
pitanje: kako uopšte treba da pišu crkveni časopisi, 
pa i onda kad su verni jedne crkve zbilja izazvani i 
uvredeni. 

Dve crkve, a pogotovo dve hrišćanske crkve, ni- 
kad ne smeju da se bore sretstvima, načinima i rečni- 
kom dveju političkih partija. 1 u politici kulturan či>vek 
pazi kako govori i šta govori. Politika doduše ima i 
svoje manje kulturne i nekulturne agente i korteše ko- 
jima se daje sloboda i dužnost da se bore, kako znaju 
i umeju, ali u crkvi toga ne srne da bude. Sveštenik 
ne sme nikad i nigde da grdi drugu veru i crkvu. 
Crkveni časopisi nikad ne smeju da se poseže rečni- 
kom partijskog lista koji peni od mržnje na protivnika. 
Naročito se zahteva miran i dostojanstven stav pogla- 
vara crkvenih, koji u svom dostojanstvenom držanju 
treba da su iznad svih javnih radnika. 

Mi smo danas u takvom vremenu kada je verska 
agresivnost jako nemila ne samo članovima druge vere, 
nego i svima prosvećenim članovima iste one verske 
zajednice, čiji članovi vode tu agresivnu borbu. Neće 
steći simpatije onaj koji napada ili osvaja tuđe verne, 
nego onaj koji čuva svoje i poštuje tuđe i koji svojim 
blagim hrišćanskim postupkom privlači verne drugih 
crkava, kao što magnet privlači železne trunke. — Pro- 
tiv dobrovoljnog prelaženja vernih iz jedne zajednice u 
drugu ne može n;ko ništa da ima. U tom se 1 sastoji 
sloboda verskih uverenja. Crkva koja gubi, neka ispituje 
razloge zbog kojih gubi i neka prema tome udešava i 
svoj unutrašnji rad medu svojim vernima. 

Mi smo nedavno doživeli težak napadaj katoličkog 
episkopata na Soko. Taj je napadaj dovoljno osuđen u 
svoj našoj javnosti, ali i da nije osuđen dovoljno, ve- 
rujte da se ja nikad ne bih požurio   da ga  ja osudim 

među prvima. Ne bih zato što mislim da nikako nije tak- 
tično da pravoslavni uopšte, a naročito pravoslavni sve- 
štenici, napadaju katoličke episkope radi ovakvih nez- 
godnih njihovih ispada. Mi imamo toliko naprednih 
drugova^.katoličke vere, da možemo biti mirni da ni 
jedan ovakav napadaj crkvenih poglavica neće ostati 
neosuden od strane političara i drugih javnih radnika 
katoličke vere. I, verujte, mnogo veći efekat ima osuda 
katoličke neke akcije, kada je osude sami katolici, nego 
ako je osudi deset puta više pravoslavnih političara ' 
javnih radnika. To isto vredi i za akcije pravoslavnih 
episkopa, ako bi se one pojavile u sličnoj formi. Mi 
ćemo pravoslavni takove akcije znati i sami da osudimo 
i suzbijemo s mnogo većim uspehom nego katolici. 

O pisanju strane štampe da katolička crkva stra- 
dava u Jugoslaviji, mogu da vam kažem samo to, da je to 
velika bestidnost onih koji tako pišu, a još veća onih 
koji im to javljaju. U Jugoslaviji ne stradava ni jedna 
vera pod vladom Doma Karađorđevića, ali dok su 
vladali carevi i kraljevi apostolskog doma Habzbuiškog 
nisu pravoslavni nikada mogli da se pohvale sa ži- 
votom u njihovoj  carevini. 

Završavam time: ni jedna crkva u Jugoslaviji ne 
stradava i ne trpi. U Jugoslaviji nema verske borbe 
niti je u Jugoslaviji iko za versku borbu, osim možda 
onih što dižu uzbunu, samo da neobaveštene zavaraju, 
ko je pravi krivac. Za versku borbu je najmanje ra- 
spoložen seljak koje bilo vere. Naročito za versku borbu 
nije raspoložen srpski seljak, koji za tu borbu nikad 
nije bio vaspitavan, i koji ima mnogo druge, mnogo 
važnije brige nego da zabada trn u zdravu nogu. Ali 
pravoslavni seljak, skupa sa sveštenstvom, spreman je j 
danas kao i ranije da brani svoju državu i narodno je- 
dinstvo od svake razorne akcije, naročito ako je ta a- 
kcija prikrivena crkvenim odeždama. 

Mi sveštenici, koji pored službe Bogu i Crkvi, 
služimo i narodu baveći se aktivno politikom, kažemo 
sa ovc ga mesta otvoreno ovo: onaj koji bi izazivao u 
Jugoslaviji verske sukobe i stvarao verske razdore, taj 
bi time u isti mah radio i protiv narodnog jedinstva. 
Ne pitamo radi li svesno ili nesvesno, ali tek on je ne- 
pritatelj narodnog jedinstva, i ne samo da neće imati 
sa naše strane nikakve moralne ni materijalne pomoći, 
nego ćemo prema potrebi tražiti od državnih vlasti da 
prema takvim verskim smutljivcima nastupi sa najve- 
ćom strogosti. 

Sve crkve u Jugoslaviji imaju punu slobodu za 
svoj verski rad, ali Jugoslavija ni jednoj crkvi ne može 
dopustiti punu slobodu borbe protiv naše državne i na- 
rodne politike. 

Sve crkve u Jugoslaviji imaju dovoljno razloga da 
otvoreno i svojski rade na širenju i jačanju jugoslo- 
venske državne i narodne misli, i zbog moralne i ma- 
terijalne pomoći koju im država daje, a još 'više zbog 
uzvišene ideje jugoslovenskog jedinstva, ali ako neka 
od crkava baš i neće da služi toj ideji,   državna  vlast 



Sfenografske beleške 365 

neće je na to ni siliti, ali zato državna vlast ni jednoj 
crkvi, pa bila ona koja mu drago, neće i ne sme da 
dozvoli da ona sa zvaničnih svojih mesta i sa zvanič- 
nim svojim aparatom u Jugoslaviji vodi protujugoslo- 
vensku politiku i udara na državne i narodne ustanove. 

Jugoslovenstvo ne samo da ne smeta hrišćanskoj 
nauci, nego je još i pomaže. Ono je u duhu hrišćan- 
ske nauke koja traži ljubav i prema širokim zajedni- 
cama, a ne samo prema svom plemenu. Za jugoslo- 
venstvo nisu ni sposobni ljudi sitaog srca, nego ljudi 
velikog srca, koje može da mnogo prašta i pregara i 
koje ume da ljubi svakog Jugoslovena pa ma koje vere 
bio. Sa osjećajnog gledišta jugoslovenstvo je ljubav, a se- 
paratizam je mržnja. Sa gledišta hrišćanske nauke o 
moralu separatiste, već zato što su separatiste, moralno 
su niži od pristaša jugoslovenske nacionalne ideje. Sve- 
štenici i episkopi hrišćanskih crkava u Jugoslaviji, ako su 
pravi hrišćani, mogu da budu propovednici samo jugo- 
slovenstva, a nikakc ne pristaše separatizma. 

U svakom slučaju mi se nadamo, da propove- 
dnici jugoslovenskog narodnog jedinstva i široke verske 
trpeljivosti neće više u svom radu biti ometani od pro- 
povednika hrišćanske ljubavi i prema neprijatelju, a 
kamo li ne prema rođenom bratu. (Pljeskanje.) 

Пошаретседнпк  др.  Коста  Поповпћ:    Има 
реч народни посланик г. Војко Куртонић. 

Војко Куртовпћ: Господо народни посланнци. 
од ослобођења na до данас интепцнја свих влада 
била je у томе, да се што пре изврши изједначење 
законодавства. Нарочнто je то запажеао и огроман 
успех постигнут je од 6 јануара na na овамо. Готоно 
сви закони no својој материјалпој форми и no про- 
цедури донети су, изузев грађанског законика и тр- 
говачког законика. Нема тога, који ne ocelsa да, као 
што je то лепо г. Министар правде у своме експо- 
зеу рекао, да без изједначења законодавства, да без 
унификације законодавсгва нема правог уједињења, 
И ми, који смо са Југа и из Зегске баповине, нај- 
воље то осећамо, јер смо граничари са старим гра- 
ницама предратле Србијс н нама се врло често догађа 
да поједине спорове грађанске и крнпичне имамо и на 
једној и на другој територији. Када нам се деси да 
имамо неки кривнчни спор на територији предратне 
Србије, ми вндимо тамо нопо законодавство. Ми ви- 
днмо да јг тамо ступио na снагу нови кривпчно-судски 
поступак н да су тамо формирави срески n окружни су- 
довн. И с обзиром да наш свет оц ослобођења na 
на овамо увек живн у томе увереп.у да je Југ 
запоставл.ен, да je занемарен, можете мислити, го- 
сподо народни посланнци, колико то боли наш свет, 
и како je тешко објаснити му да се стрпи до бо- 
љих времена и да ћемо и ми бити изједначени са 
осталим деловима наше Краљевине. 

У томе погледу нзжио je истаћн да Скопски 
Лпелациони суд]има своју падлежносг, односно npo 
стире се и на извесне судове у предрагним грани- 
цама Старе Србије, Лесковцу, Врању и т. д. a 
када je сгупио нови кривични поступак на сна- 
гу, ти судопи су деташирани Веоградском Ane- 
лационом суду ради тога што су тамо уставовљенн 
срескн и окружни судови и код тнх среских и 
окружних судова суди j се no слободном судском 
увере1ву и због тога бнлн су деташирани Беогрзд- 
ском Апелациоиом суду. Ta аномалија може се испра- 
вити на тај начин, ако r. Мипистар прпвде, у чију 
добру пољу не сумњамо, учиии све са своје стра- 
не, јер нема никакпих других запрека, да Југ н цела 
Зетска баповина добију среске и окружне судоие и 
да и у тим деловима наше држаие дође до прииењи- 
вања иовог кривнчво-судског поступка, у коме je 
застугтљена теорија слободног судијског увере1ва. 

Господо народни посланици, пи се cehaie и 
амандмана у финанснјском одбору којим je извесна 
група иародних пославика тражила примењивање 
новог грађшско-судског поступка. И сада, када вн 
то узмете у обзир и напраните упоређеп.е са нама 
из тих крајева са Југа и Зетске бановнне, можете 
видети, колико су други крзјев i у ззконодавном no- 
гледу отишли дзлеко, a колико смо ми заостали. 

Дал.е у нашим крајевима посгоје за муслимане 
и шеријатски судови, , Ти шернјатски судови треба 
да доносе распоредна решењз, да воде бригу o ма- 
сама и т. д. Међутим ти шеријатски судови у по- 
гледу расправе згостанштнна нису више надлежни, 
него je та надлежносг пренета na наше сгаратељске 
судије и наши судови, који суде no српском rpa- 
IjancKOM закону, no грађзнско - судском посгупку и 
no неспориим пранилнма, апсолутно су у немогућно- 
сти да те расправе заоставштина Ерше са разлога 
тога што требају да познају утапчено шеријатско 
право кигабул фераизи, и сад je настала пометњз 
да се стогине и хиљаде маса налазе код старател>- 
ских судија редоввих судова, a шеријатски судови 
ништа друго не раде вего доносе респоредна реше- 
ња, тако зпане фетпе no шеријатском праву. Сз ра- 
злога тога и због тих сукоба и омегања редоввог 
пословања код судова, ja молим господина Министра 
правде да то узме у обзир, расмотрн и цонесе по- 
требне одлуке како he се у будуће. равнати ти ше- 
ријатскн судови у погледу сноје вадлежности са 
редовним сгарател>ским судијама који су у првосте- 

певим судовима. Ja ne мсгу да нађем образложење, 
ja не могу да нађем оправдаве разлоге, зашто je 
фивансијски одбор редуцирао буџет министарсгва 
правде за 31 милион и пет стотнва хил^ада динара, 
када свако од^насЈврло добро зна да Мивистарство 
правде вије једно од оних пасивиих Министарстава, 
јер Минисгарство  правде преко својих судова при- 
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бира   таксе,   пренос     така   које    доиосе  огромие 
доходке у држанну касу. 

Када се то има у виду a с обзиром да једна- 
»гење законоданстна игра пресудну улогу у унифи- 
кгцији наше државе и државном јединству, онда 
никаквог опрапданог разлога није било да се оиако 
знатна сума cManui Миннстарству правде и да Ми- 
нистарство правде нема могућности да спроведе уни- 
фикацију законодавства како му je то дужност. Ве- 
рујући да he r. Министар правде и ла he Народна 
скупштина разумети ове оправдаие примедбе и да 
Иемо и ми с југа и из Зетске бановине уживати све 
благодети законодавства a кога данас, може се рећи, 
немамо a да ћемо у што цфаћем року то имати, ja 
изјављујем да ћу гласати за onaj бумет. 

ПотПретседник Др. Коста Поповић: Има реч 
народнн посланнк г. Дг. Костић. 

Др. Драгутин Костпћ: Господо, имам да се 
придружим жељи г. Куртовића и да замолим r. Ми- 
нистра да што пре на целој теригорији Ј>жне Срби- 
је и Зетске бановине уведе среске и окружпе судо- 
ве. Све бановине имају те судове само ове две ба- 
новиие немају. (Један глас: боље je за вас даиема тих 
судова.) Може битн да je боље за тсбе, a за мене не. 

Даље Господо, ja бих хтео да кажем неколи- 
ко речи односно другог дела буџета чнсто црквеног. 
Код нас има обична католнчка цркна, старокатоличка 
црква, имамо правосзавну, пмамо унијатску, мусли- 
манску, евангеличку, две мојсијеве, али господо, могу 
да вам нешто речем: да je католичка црква у лицу 
једнрг епископа у Прифену, коме није местс у При- 
зрену, јер je он скопски епископ, према нашој браћи 
муслиманима Ј. Србије, прилично насртљива. 

AKO, господо, мисионарстно и прозелитизам ком- 
венирају том бискупу, нека се он крене у Кореју и 
ii Макџурију, na може ићи н у Тибет да тамо споју 
„велику идеју" у потпуности спроведе, Лли, госпо- 
до, Јужна Србнјт није ни Кореја, нити Тнбет, ни 
Манцурија. 

Муслимански и православни жнпал> среза под- 
горског, који имам част претставлзати у овој Скуп- 
штини, врло су озлојеђени пасртл>ивош11у овога бис- 
купа на муслимаве села Крвосерије тог среза. 

У том селу била je једна једииа католичка кућа, 
Касније преверио je још једаи муслиман. И за те две, 
словом две католичке куће бискуп je поднгао ка- 
толичку цркву у том чисто муслиманском селу. Уз- 
буђеи>е je и омраза због овога између муслнмана 
и покрштепЈака дошло до врхунца. Људи су се у 
чуду питали, зар ми за то дајемо порезу држави, 
да она наше рођене nape да католичкој иерској ор- 
ганизацији која нас овако и на овај иачин сада, у 20 
веку изазива. Било je   муке   умнрити   муслимански 

живаљ. Али, господо, насртл;>ивост са подизањем 
цркве није престала, Beh се je само разбуктала. 
Нашло се неколико бедника, који су прешли у ка- 
толичку веру из муслиманске. Тако je неколико нај- 
сиромашнијих, из врло појмлјИвих разлога, који ни- 
како не могу бити идејне природе, нити се могу 
објаснити примућством католицизма над нсламом у 
очима ових најсиромашннјих грађана села Крвосерије. 
прешло недавно у католичку веру. Доскора се је- 
дан звао Ћазим, a сад се зове Никола, Шаним je 
постао Јозеф, a Ислам je постао Нуха, и то господо 
у четвртој десетини 20 века. Ja, господо, против ове и 
овакве акције, као човек и пославнк Подгорског сре- 
за најенергнчније протестујем. И позивам Краљевску 
владу да ово свим законптим сретсгвима спречи, да 
се ове немиле појаве убију у зачегку, јер ако се 
онако продужи, може доћи до врло нежељних ин- 
цидената, јер су муслимани Подгорског среза л>уди 
врло виолетии и примитнвии и могу врло лако специ- 
фички, на и>има својствен начин, реагирати на ову 
бесну прозелитску акцију. 

Недостаје нам још другнх Штадлера! Ви врло 
добро знате, господо, какав je, у окупнравој Боснн, 
не само код муслимана и православних, већ и код 
свих напредних Хрвата католика револт изазвао Штад- 
лер, кад je једну босанску муслиманску циганку по- 
католичио. 

Штоје најжалосније,господо, није никада било 
прозелнтизма, док су бискупи у Призрену бнли като- 
лички Арбанаси, већ се то појавило сада, кад je у 
Призрен дошао за католичког бискупа један Југосло- 
вен (Словенац) који xohe да се покаже већим като- 
ликом од папе. 

Ja као Србин из Јужне Србије и прнпадник 
православлЈа, које je толико мучено и гоњено, како 
на западу наше државе, тако и na југоистоку, нај- 
боље и најдубље осећам сву нелагодност насртљи- 
вога католичкога прозелитизма у мојој ужој отацбн- 
ни. Мени као Србину, не иде у главу да се у XX 
веку просвећеви католички бискупи могу сматрати 
мисиоварима „ин партпбус инфиделиум," у најблнжој 
околини Душанова Призрена, као да je она насеље- 
на Хотенготима или Зулукаферима, међу којима je- 
дино може бити места католичким мнсионарима! Меве 
ова делагност боли тим пре, што се код нас у Ср- 
бнји никада иије знало ни за какву верску петрлељн- 
восг. Ми смо овде у овом витешком Београду има- 
ли геверале Хрвате и министре: као што je био пок 
ген. Франасовић, ген. Хорватови!] и пук. Орешко- 
вин. Ми смо за њнх сазнали да су католици тек 
онда, кад je при љихову погребу, за њима мртвима, 
пошао католички свештепик. 

Антисемитизам, тај мрачни остагак средњих ве- 
кова, који je харао Европом од инквизиције до да- 
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нас, нама je Србима био и остаје увек туђ и непо- 
знат и назда   ocTaiie   такав,   док и   једног   Србина 
траје  Чуднопато, али истинито, да једна од  нај- 
културиијих земаља, каква je велика Немачка, та 
земл.а великих филозофа, великих песника и великих 
научника, има сада пароксизам дивљег антисемитиз- 
ма, o коме код нас. нити je било речи, ne у XX веку, 
него ни у средп.ем, нити he икада бити речи. 

Ja бих молио не само државне власти, већ и 
чланове Врховне управе исламске заједнице да на 
факта o којима je реч обрате најсавеснију пажњу и 
сузбију их, у интересу мира и стабилности државе, 
јавнога морала, и то што пре и што потпуније, у 
чему he и моја скромна сарадња битн унек на рас- 
положењу. 

Што се тиче врховне муслиманске управе, ona 
мора у Јужној Србији бити много толерантнија и 
предусретлЈИВија ирема муслиманима из Јужне Ср- 
биЈе, него што je сада. Имамо мн доста муслимана 
јужно-србијанаца, наше крвн и аореклз, пишта Maibe 
преданих овој лржапи, него босански муслимани, 
којп могу заузимати места како шернјаских судпја, 
тако ibHXOi!iix помоЈшика и писара, Али na жалост 
„Мураселу" (Одобре11>е) од Врховие упрапе Музлн- 
манске верске заједнице за та места врло ретко ко 
од муслимана јужиосрбнјапаца добије. 

Што je најчудноватније и најинтересаитиије, и 
до даиас je на челу јужпосрбнјанских муелимаианскх 
задужбина (вакуфз) je дан ne јужпорбијански му- 
слимап, већ типични босански муслиман, који лоред 
огромне припадлежпости од вакуфа, има и маспу 
начелпичку пензију. Крајње je време, да се он са 
свог положаја смеви, и да на његово место дође 
једап угледап муслиман јулишсрбијанац наше крви 
и порекла, којн nehe бити пишта лошији од овог 
босапца, којп се je na том положају и суинше дуго 
задржго, 

Ми имамо у Скопљу Велику медресу Краља 
Алексапдра I. где се уче наши муслпмани. Ha тај 
подмладак треба обратити најбољу пажњу н учипити 
све, чувајући сву дубипу и чистоћу ислама у њему 
да се on што upe и потпуније пационализира и осети 
интегралпим Југословепом. 

Са тим и такиим подмлатком, који мора бити 
патрпотски одгојеп, мн можемо заменити сва места 
у муслиманској верској оргаиизаиији Јужпе Србије. 

Ja тврдо верујем, да hc уважени Господин Ми- 
пистар правде свему овоме обратити највећу и naj- 
дубљу пажњу, и поступити тако како верски ин- 
тереси јужпосрбијанских муслимапа, тих верпих по- 
даника Њ. Величанства Крал>а, потпуно правилао 
схваћени у државотворном смислу, буду у савршеп- 
ству задовољепи. Изјављујем да iiy за буџет Мн- 
нистарства правде у свима iberOBHM поједипостима 
гласати. (Одобравање). 

ГЈотпретселник Др. Коста Поповић: Реч има 
г. Кешељевић. 

Др. Никола Кешељевић: Господо, мени je уве- 
лико олакшапо. Ono што сам хтео да кажем, рекла су 
моја два друга г.г. Ивапчевић и Куртовнћ. Господин 
Иванчевић o изиесним пепормалиим и рђаним ства- 
рима које се односе на верска питања, господип 
Куртоиић o среским судонима. Ми смо из једпога 
краја, где пема тих среских судова. Али господо, у 
предлогу буџета Мипистарства правде палазе се у 
отсеку за религијске извеспе ствлри у архнви Ми- 
пистарства, o чему сам ja већ гонорио и nshy овде 
то да понавлЈам, него hy овде указати na то, да од 
пре дие године постоје у Претседништву пладе, 
у Врховном инспекторагу докумепга, из којих се 
ниди да je дубровачки епископ наимепонао око 20 
разних свештеника језуита за вероучитеље, који пису 
na тим местима пити na та места долазе. Ja hy вам 
навести пет до шест случајева. 

Грбавац Леополд поставл>еп je одлуком бис- 
купског ординаријата у Дубровпику од 2 августа 
1932 год. бр. 1031132 за помоћпика жупника у селу 
Челици, општипа Цаптат, среза дубровачког, са ме- 
сечпом платом од дипара 730.63, почев од 1-IX-1932 ro- 
дипе. Грбавацје поставлЈбн као паследник Форетића 
Брупа, који je разрешен службе 31 августа 1932 го- 
дине и тим дапом су му обустављепе припадлеж- 
пости. Међутим парохијску службу у Челипима о- 
бавља још од 1 децембра 1928 годипе, Дон Лука 
Антупоиић. 

Форети!! и Грбавац пикада нису били у Чели- 
пима, пити им je икада био уручеп декрег o имепо- 
вап.у. Форетић je исусовац и живи сгалпо у Загребу. 
Палмзтићева улица 33. 

За Грбавца пије могло пикако утврдити да- 
пашп.е ни рапије боравиште. 

Kopen Матија цостављеп je одлуком бискуп- 
ског ордипаријата у Дубровнику од 2 авгусга 1932 
годипе бр. 1026 за пароха na Лопуду, среза дубро- 
ачког, са месечном платом од 769.48. Kopen je no- 
тављен за наследннка Бепковића Јлкова, који je 
разрешеп службе 31 августа 1932 годипе. Међутим 
парохијску службу na Лопуду обавља још одЧ де 
цембра 1929 године Дон Вицко Лисичар. Корен 
Матија и BenKOBuli Јаков пикада нису служили на 
Лопуду. 

За Корена се пије могло утврдити нн дапаш1[,е 
пи рапије боравиште, a Бепковић je исусовац и na- 
лази се у бискупској  гимназнји у Травпику. 

Месарић Павао постављеп je одлуком бискуп- 
ског ордипаријата у Дубровнику од 23-Х-1932 ro- 
дине Бр. 1285 sa жупннчког помоћника у Лумбардн 
среза корчулапског са месечном платом од 730.50 
Mecapnh je посгавл.ен као наследник Павелића Ми- 
ховилз, који je разрешен службе у том месту 31 
септембра 1932 годипе. Међутим парохијску службу 
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у Лумбарди још од 1902 године, обављз Дон Вицко 
Баничевић. Месарић Павао je исусовац н налази се 
као мисионер у Белгији. Месарић Павао и Павелић 
Миховил никада нису били у Лумбарди, нити им je 
икада била уручена одлука o томе именовању. 

Рамшак Флоријан постављен je одлуком бис- 
купског ордиваријата у Дубровнику од 15-Х 1932 
године Бр. 1407 за жупника у Лисцу општина Стон 
среза дубровачког са месечном платом од 730,66 
почев од 1-Х11-1932 године. Рамшак je постављен 
као иаследннк Марковића Томе, који je разрешен 
службс 30-Х1-1932 годнне, међутим парохијску служ- 
бу у Лисцу обавља још од 1 августа 1931 године 
Дон Иво Драгичевић. Рамшак je исусовац и стално 
се налази у ЈБубљави, Зривскога цеста бр. 9а. Мар- 
ковић Томо, такођер исусовац, налази се стално у 
Загребу, Палмотииева ул. бр. 33. 

Рамшак и Марковић никада нису служили у 
Лисцу, нити   им   je   уручена  одлука o постављењу, 

Пристов Иван постављен je оплуком бискуп- 
ског ординаријата у Дубровнику од 30 авгусга 1932 
године Бр. 1169 за жупиог управитеља na Лопуду 
среза дубровачког, са месечиом платом од 769.48 
почев од 1Х-1932 године. 

Пристов Иван постављен je као наследник Ко- 
рена Матије који je напрел. поменут. Међутим 
парохијску службу на Лопуду, као што je seli 
поменуто, још од 1X11-1929 године, врши Дон Вицко 
Лисичар. Пристов je исусовац и стално борави у 
Лзубл)ави, Римскога цеста бр. 10. 

Корен Матија, који je neli поменут (под 2) 
жупни управитељ на Лопуду, разрешен je службе од- 
луком ординаријата бр. 1168 од 30 авгусга 1932 ro- 
дине и премештев за жупног. управитеља у Стону 
(Стон Велики), међугим, парохијску службу у Стону 
обавља још од 1 септембра 1932 године Дон Љубо 
Бачић, каноник, a раније je био Нико фЈитела. 

Пешко Стјепан поставлЈен je одлуком бискуп- 
ског ординаријата у Дубровиику бр. 1170 од 30 
августа 1932 године. за парохијског управ11тел>а у 
Колочеку, среза дуброиачког, са месечном платом 
од 766.42. Пешко je поставл:.ен као васледник Дон 
Мика Шутића који je умро na Колочету 20 августа 
1932 године. Међутим, парохијску службу на Коло- 
чету, после смрти Шути11а, обавгаДон Вицко Лнси- 
чар, као екскурзер. Пешко, међугим, налази се као 
нсусовац — мисионер   сталпо у Арагони (Шпанија). 

Ja иаводим овде бројеве решен.а o њиховом 
поставл)е1ву и њиховнм платама, које прима и распо- 
ређује бискупија. A како их ona pacnopeljyje, ja hy 
вам најбоље показати, ако вам овде прочитам једну 

жалбу бискулову на талијанском језику, упућецу 
Ватикану у крјој се каже: „Овим се умолЈава ваша 
екселенција, као највећа иистанција, да изволи при 
закл:>учењу конкордата са Југославијом тражитн од 
југословенске владе да означена под бројевима од 
1 до 8 нмаша ординаријата дубровачког, — na ту 
наводи свегу Марију, свету Клару, свету Катарипу, 
острво Локрум које je наша држава купила од пра- 
вога власника, паследника аустријског пресголопа- 
следпика Рудолфа, за 14 милиопа дннара; затим 
цело острво Даксу, које je прпватна својппа, — све 
то скупа изпоси око 50 милиона динара, — уступи 
овом ордипаријагу. 

Дал>е, да видите како се овај исти бискуп од- 
носи према нашем закоподавству. On у свом акту 
кој-1 носи паслов: Окружпица душебрпжном све- 
штенству, говори o томе како треба васпитавати де- 
цу. Taj његов акт гласи: 

ОКРУЖНИЦА 
душебрижпом   свештенству, 

Гисподин    Исукрст   поверио    je светој   иркви 
заклад св. вјере и дзо строгу дужпосг бискупима и 
свеиепицима да у име Iberono научавају свету вје- 
ру свима народима када je казао апостолима: „Дапа 
ми je сва власт и na пебу и na земл.и. Идите дакле, 
научаззјте   све народе крстиће их у име Оца, Сипа 
и Духа светога, учећи их да држе све шго сам вам 
заповједио.   И   ево   ja   сам   за вама у све дапе до 
свршетка сиета (Мат. 28, 19—20). Зато црквепи [за- 
коппк одређује да католичке вјерпике има научава- 
ти   у   светој   верн само црква no свом учителЈСТву, 
то јест Римском   папи   и бискупима који ссим жуп- 
пика за ту службу   могу узети и друге саособпе о- 
собе (KOM. 1322, 1327, 1328), самим вјерпчцима дакле 
ne   прнпада   право да онн сами, иезависпо од свете 
цркве одлучују, ко he шихову дјецу поучавати код 
вјере. Ову вјековцма утврђепу католичку пауку из- 
посимо вам сада предраги вјерници да взс упозори- 
мо   на   вашу дужност којом сте као католици оба- 
везни. Недавпо су издани нови школски закони који 
су, на преставку католичког епископата у накнадно 
издзним „Правплпицима" исправлЈеин, али још пису 
њима   уклоњепе   све препреке повреде права като- 
личке цркве. Тако, § 43 Закона за пародпе школе и 
§ 1 Правилника даје право родитељима и закопитим 
старатељнма   деце   дз   они   одреде, ко he љиховој 
деци   предавати   веропауку. Tora права католицима 
не може пико na пи држава  поделити, јер су като- 
лпци дужпи дати своју децу поучавати у веропзуку 
само   од   онога   кога  за то одреди и овласти пад- 
лежна црквена власт.   To je пак редовито свећешж, 
з само   онде   где нема свећеника може бити друго 
лице, алн   вазда  само тако лнце које je овлаштеио 
од надлежне црквепе власти. 



Стенографсј<е белешке 369 

Код уписивања младежи у школе католички 
родитељи су дужни у савести и пред Богом изја- 
вити да њиховој деци има предавати само онај кога 
одреде црквени поглавари. 

Предраги вјерннци, извршите ову свету дужност 
и недајте се ничјим наговором одвратити да je не 
испуните, јер би се иначе тешко огрешили o като- 
личку сноју свету вјеру. 

Благослов Бога свемогућег и Оца и Сина и 
Духа светог врху вас н прибивао увијек. 

Јосип M. бискуп с, р. 
У Дубровиику '2i маја 1930 године. 

N. В. Pastores animarum stricte obligamus ut hos 
literas prima Domenica post acceptione ех ambone 
perlegant, et ab omni prorsus comentacione apstinent, 
ne fors incosideratis verbis persecutionibus potestatis 
civilis se  exponant. 

Ir.super obligamus ut ad Ordinarium statim defe- 
rant si ad seducendos catolicos parentes a liqui agita- 
ciones  fierent.   et   personas nominens, aquibus fierent. 

Господо, пнтам ja бискупа дубровачког, како 
би он разговарао ca Мусолннијем, који je њима по- 
казао како се ово пнтаље решава. Код нзс сни у 
својим католичким гимназијама, имају свој иаставни 
план, иад којнм нема права надзора ни Мицистар 
просвете, који апсолутно не сме и нема права ништа 
тамо да се меша. Ha крају, да се Власи не сете 
каже латински овако: „Обвезујем вас да ове речи 
са амвона прочитате и од сваких, ма каквих комен- 
тара да се уздржите, како не би, необазривопЉу, 
изговорили неке речи, због којих би могли aohu у 
сукоб са грађанским властима". 

Господо. оваквим бискупима мора Г. Министар 
правде да даје средства из буиета и не сме да им се 
меша ии у шта, јер кажу нападаш им веру, a што 
се опи боре против државе и противу закона, r. 
Министар je пемоћан да ма шга радн. Господпи Ша- 
рић je направио још једну страшиу ствар.... {А.чојз 
Павлич: Ти на разумеш ову ствар. Вас je леманто- 
вао г. Претседннк Владе данашњом нзјавом. Ви сте 
водили културиу борбу код чисте буџетске дебате, 
и бар да ne дирате наше светиње) Зар су то све- 
тише? Г1о моме схватању пико нема јаче право од 
државе и нацпје {АмоЈз Паплич: Ви провоцирате су- 
кобе. Треба да дође до конкордата. Министарство 
сполјНих поспова je за ове ствари, a ne ви) Ако о- 
сганем ja једипи жив, борићу се да пико ne може 
имати власти сем онога коме припада. Башзбогове 
одредбе која je крупна у буџету, ja лично a у име 
Југословенског клуба нзјављујем да hy гласати про- 
тив   буџета Миннстарства правде. 

Иотпредседиик Др Коста Поповић: Реч има 
народни послапик Хасан Торомаиови!!. 

Хасаи Торомановнћ: Пред нама je предлог 
буџета Мнпистарства правде. Како немам памјере да 
стављаи   ма  какве примедбе предлогу овог буџета« 

јер знам и уверен сам, колико je темељито прруче^ 
и no Краљевској влади, и no Финанснјском одбору, 
то унапрво изјавл.ујем, да )iy гласати за буџет Д\и- 
нистарсгва правде, као што сам гласао и у начелу, 
за буџет. 

Алн, господо, ne могу прећи преко овог, да 
не замолим са овог места и у овом Дому, како вас 
господо посланици тако и господипа Министра прав- 
де, да би r. Минпствр правде пашао пачина, да изиесе 
пред вас измену Закона o уређеп.у шеријатских су- 
дова и o шеријатским судијама од 21 марта 1929 
године, и то у § 3 којн гласи: „Код сваког среског 
суда у чијем подручју живи пајмање пет хи;1)ада 
муслимана, поставиће се посебно одељење као сре- 
ски шеријатски суд. Мипистар правде прописаће у- 
редбом под који he срески шеријатски суд спадати 
срезови у чијнм подручјпма живи мање од 5.000 
муслимана. 

Измеиу овог Закопа, односно § 3, требало би 
изменити тако да гласи: „Код сваког среског суда 
у чијем подручју живи најмање 2 хнљаде муслимапа 
поставиће се посебно одељење као срески шеријат- 
ски суд. Господо народпи посланици, овнм Законом 
погођено je неколико шеријатских судова у бив. 
Боспи и Херцеговнни, те су укинути и припојепи 
другим срезовима односпо шеријатским судовима, a 
вама je. госпоао, познато, да je дјелокруг н органи- 
зације ових шеријатскнх судова затекла наша др- 
жава, те их je и Видовдански Устав оставио са истом 
органн^ацијом и дјелокругом na територији бивше 
Боспе и Херцеговипе. He могу npeiin и преко тога, 
да овом прнлпком ne захвалпм Краљевској Влади 
која je доиела onaj Закон за цјелу Краљеаину у ше- 
стојзпуарском режиму, када га нијесу бпле у стању 
да донесу пријаиње паргијске пладе у којима je била 
и Лугословепскз муслиманска оргапнзацпја, која je 
била организоваиа на верској бази. Ta оргапизација 
хтела je увек да има матерпјала са којим he окуп- 
ЛјЗти муслимане тобож за одбрапу вјере, пјерских 
ocjehaja, шеријата и тд., али не HMajyiiH партијског 
и политичког рачуна, да пораде na доношењу овог 
закона као и закона Исламске вјерске заједнице, ово 
су увјек забацнвали, како бн лакше могли искори- 
стити Муслнмане и п.ихово nonepeibe у своје пар- 
тијске сврхе. 

Господо, како су Муслимани одобрили шесто- 
јануарску политику, признали и усвојили величе по- 
литичке припципе дате у појединим актима Њ. В, 
Краља, одазвавшп се изборнма 8 новембра са 90% 
као н досад и то под југословенском заставом, a ne 
зелепом заставом под којом су окупљалн своје при- 
сташе, тр je наша дужносг, да их уздржимо и са- 
чувамо na тнм принципима, да се с њима и њиховим 
поверењем више не тргује. Да се Муслимани још 
бол>е учврсте na овим принципима, наша je дужпост 
и задатак,   a   особито Крзљевске владе, ^а пастоји 
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удовољити свим муслиманским осјећајима и оправ- 
даним захтевнма, те да немају политички противни- 
ци материјала с чиме ће да напздају наш рад, a о- 
собито нас послаиике муслиманске вјере. Како je 
ca овим Заковом донекле ударено у неким срезови- 
ма ва eeh стечено прапо у шеријатским судовима 
na да се томе прнговору међу муслиманским ста- 
новништвом стане на крај, уверен сам да he Мини- 
стар правде и Крлљевска влада ово нсправити, a 
a тиме неће бити оштећене цржавне финапсије с об- 
зиром што шеријатски судови Законом o таксама 
убирају неке таксе, пристојбе и тд. a тнм више где 
имају у којем шеријатском суду трн лица, a таквих 
случајева имз, да се изузме један шеријатски судија 
и да се постави код ових пових шеријатских 
судова. 

Нопим Законом исламске вјерске ззједнице као 
и Уставом исламске верске заједвице, поред своје 
дужности као шернјатски судија он je и претседник 
среског вакуфскомеарифског поверепства, a сре- 
зови ко]и су законом o шеријатскнм судовима изгу- 
били ову иистнтуцију шерпјатског суда, изгубили 
су и у верском и у шеријатском поглеау најсиособ- 
није и најспремиије људе којн могу најбоље послу- 
жити у свима подухватима који су на корист наро- 
да и државе нарочито у муслиманском стгновни- 
штву. У толико ћу молити г. Мниистра праеде и 
Крал^евску владу да овој мојој молби са овога ме- 
сга да места. 

Што се тиче изјаве Др. Костића у погледу no- 
сгављаи>а шеријатских судија u јужиим крајевима 
сматрам да тамо треба постаиљати квалификоване и 
најспособиије судије na макар их добили из Слове- 
није, јер сматрам да они вису странци и нијесу na 
макар они дошли од Ђевђелије до Марибора само 
ако су Југословеии и југословенски држављани. 

Пошпретсецнпк Др. Коста Поповић: Реч 
има народни посла^ик Ристо Ђокић. 

Рпсто Ђокић: Господо народви посланици, ja 
мислим да je један од најтежих положаја свакеко поло- 
жај г. Министра правде, јер no самом нашем саставу 
најпећи број има адвокатп у овој Скупштини, мислим 
95 (Пљескање), na после п.их највише попова. To 
двоје je довољно кад њима управл^а na давишени- 
кога нема под својом командом. Зато га ja жалим, 
и из те жалостн гласаћу за његов буџет, али баш из те 
жалости, xohy веколико вапомена да учиним. Др- 
жава се није постарала, да донесе закон o растави 
цркве од државе, што je учинила и назадна Алба- 
нија, a то je нама потребно, јер смо мешавина вера 
и то приличво поједпаких вера. И не само да то 
није учинила него je држава на себе примила дуж- 
ност, у оквиру екзекутора и под заштнтом Мини- 
стра правде. Она купи од нас свију и њима капом 
и шаком даје, na опет господа епископи каголичке 
и православне цркве no  који   пут  пруже  језичину. 

na говоре против државе и екзекутора,   љима   даје 
да могу говорити и писати. 

Дакле, господо, овде je скоро, поводом ове 
бискупске посланице, поднешен закон да се раста- 
ви црква од државе. Краљевска Влада унапред се 
од тога оградила, или je страшљива или није зрела 
или има ортаклук са епископатом православними ка- 
толичкнм, то ja незпам, али тако je то речено. Па 
онда још једво господо. Поднешен je закон од не- 
колициве наших другова да се језуити, другови na- 
mer Павлпча, протерају из наше земље. {Адојз 
IJaiiAii'i протестује). Господин Павлич може бити 
потпуно миран. Крал.енска Влада и од тога nehe 
ништа учинити, јер знамо, да није у стању да из- 
тера језуите из своје среднне, Краљевска Влада не- 
ће ви тебе Павличу, не бој се. To je иаша добра 
жеља и 90% стаповннка ове земље, али од тога ни- 
шта nehe бити, остаћеш жив, бре брате. He бој се, 
ако ти што не учини Счма М;;рјанац, Министар правде 
ништа ти nehe учинити. 

Госпозо, говорећи o томе, ja морам папомену- 
ти овај теоет, ради чега смо одрамали и закаснили 
да донесемо буџст, и пагезали да ли he се повисиш 
земл.арпна. Да вам изнесем бројке, колико наше црк- 
вене вере од буџета уживају. према броју стаповпика 
и проценту. Православци дозивају 38 милијона, като- 
лици 27 милијона, старокатолици три милијона 700 
стотина хиљада, муслимани 15 милијона 377 хил.ада, 
евангелнсти добпјају милион 500 хил3ада, мојсијевци 
приблнжпо. Да je финансијски одбор и г. Миннстар 
финансија oso преузео, a казао не дам никоме ништа 
боље би било. Нашем г. Патрнјарху није дуга бра- 
да али je велики трошак. Ha сам аутомсбил и ре- 
презентацију троши се 480.000 динара (Павлич: Ja 
протестирам протнв озачвог говора). 

Нећу да се упуштам, господо, {Папмич упада 
у реч. Претседник звони). Heiiy да говорнм, колико 
троши Њ. Светост бискуп Бауер и они остали, јер 
нећу да ми се каже, да ja то говорим ради тога, што 
je католик. Нећу да говорим mi o реис-ул улеми, 
поглавнци муслимавске цркве, али, n сподо, ja апе- 
лујем на Г. Мивистра правде да опомене ове верске 
поглавице који су се одметнули као одметница Mapa 
у ајдуке преко Бања Луке. Некад се, гссподо, cno- 
менуло да државна управна власт није iiena врста 
егсекутнвних oprana за прибирање оних napa, ca ко- 
јпма he они роварити против ове државе. Ja сам 
православац, своју сам децу крстио у православном 
правцу и затто да ja пла11ам 55 пара, не дам ових 
napa за патријарха: мождаод тих 55 napa да допадне 
и Павличу нешто: не дам. {ВасилиЈе Tpuuh: Ово je 
срамота да се овако говори o патријарху српском, 
који je највећи поглавар српске цркве; ja апелујем 
на Г. Претседника Скупштине да узме у заштиту 
патријарха српског), Ви се закалуђерите, само ja Hehy. 
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ПотПретседнпк Др. Коста Поповпћ: Немојте 
господине говорниче да своје речи злоупотребља- 
иате у овоме Дому. 

Рнсто Ђокић (наставља): Ja бих јошмолног. 
Мипнстра да се побриие мало за Закон o адвока- 
тима. Сада како je време настало, када се менице 
протестују, HMaiba продају и те невоље су рзск^шле 
сел)ака. Ja пачелно кажем да сам против тога зааи- 
иања. Потребно je да у сваком суду има повише 
судија, na да они буду и адвокати, na билн браниоци 
или тужиоци, a миннстар je у стању да тсј снстем 
мења. Господо, има адвоката који су часни изузеци, 
њих има велики прошнат, али, господо, има адво' 
ката којп нишга друго нису, пего концесиопираии 
разбојници. 

Kao што je некада у време Оарнне Новака, 
што су се дочекивали на путу Тугци и трговци и 
разбијзли n пљачкали каравани, тако су данас адво 
кати. Ja знам два таква адвоката. Један je у моме 
срезу Др. Криле, који je до сада промен-;о 11 адво- 
катских места и Др. Микољин, чији je брзт дефра- 
уданг Поштзнске штедионице, где je проневерио 
11,225.000 динара. Оли то обичанају. Лош их има и 
против п>их и тужбе, и те тужбе узима и изипђа 
Адвокатска коморз, a Адвокатска комора још никада 
није ставила предлог Миинстру правде да се казни 
неки адвокат, или да му се одузме право адвокатске 
праксе, бнло да се морзлно казни, да не ради оно 
што je до сада радио. 

To сам имао овом приликом да кажем. 
Ja Иу да гласам за овај буиегски предлог. Ha- 

дам се да lie Минисгар правде, док je на томе no- 
ложају, он бнти онако добар, кзо што je био добар 
полицлјац и нешто урздиги против адвоката и владика. 

ПотпреШсетик Др. КостаПоповнћ: Господо, 
завршев je претрес no првом разделу државних рас- 
хода: „Врхоина држзнна управа". Crora iieMo сад 
присгупити гласап.у. Гласа11емо седењ?м и усгсјги.ем. 
Господа изроднн посланнци, која су за то, да се 
пгим'. први раздео: „Врховна државна упрана" нека 
нзволе седети, a која су протнв пека изволе устати. 

Изволите чуги r. изпестноца. 
Изпесшилац Ото Гавриловпћ прочнта nap- 

inje буџетске од 1—46. 
ПотпреШседник Др. Коста Поповпћ: Молим 

nac, гссподо, ко je за то, да се прочитЈне буџегске 
партије приме, нека изволи седети, a ко je против 
кека изволи да устане. (Спи седе). Пошго су cm 
господа посланицн седели, објављујем, да je Народпа 
скупштинз једногласио усвојила буџетске партије 
од 1—46. Изполите чути дзље. 

Изпссши.шц Ото Гаврилопић прочита други 
раздео: .Пензије и иввалидске потпоре". 

Потпретселник Др. Коста Поповпћ: Има реч 
г. Алојзије Пзвлич. (Чује се: Није овде). Има реч г. 
Милап ДобровиН (Чује се: Није оиде). 

Пошто није пи он ту, онда прелазимо на гла- 
сап.е седењем и устајањем. Ko je за то да се овај 
наслов: II раздео „Пензије и инвалидске потпоре" 
примн, иека иззоли седеги, a које против, нека из- 
воли устаги. 

Изволите чути известиоца 
ИзпесШилач, Ото Гаврпловић прочита буџетске 

партије 47—57. 
ПоШпрстсслчик Др. Коста Поповић: Пошто 

се нико не јавл>а за реч, питам Народну скупштпну, 
прима ли прочитаве буџетске napinje 47—57?(При- 
мз). Објавл^ујем да je Народпа скупштива примила 
прочитапе партије  47—57. 

Известилац Ото Гавриловић чита: li! ра)део 
„Државни дугови" 

Потиретседиик Коста Поповић: Пошто се ни- 
ко не јавља за реч, приступићемо гласању седењем н 
усгајап.ем. Ko je за то да се поједине партије приме, 
нека изволи седети, a ко je против, тај нека устане. 
Изволите чути известиоца. 

Извсстилац Ото Гавриловић прочита буџет- 
ске партије 58—63. 

Иошпршседтш Др. Коста Поповпћ: Пошто 
се нико ne јавља за реч, питам Народну скупштину, 
прима ли прочитане буџетске партије 58—63? (Прима). 
ОбјавлЈујем да je Народна скупштина једногласпо 
примила буџетске  партије 57—63. 

.Известилац Ото Гаврнловпћ прочита: IV 
ра1део „Минисгарсгво правде'. „Расходи опште др- 
жавне администрације" (Управе). 

Потпретседиик Др. Коста Поповић: Госпо- 
до, сзд ћемо o IV разделу буџета Мннистарсгва 
правде гласати no партијама усгајаљем и седењем. Ko 
je 3i то, да се поједине паргије усвоје, нека изволи 
седети, a коje против нека изволи устати. Изволите 
чутп г. известиоца. 

Изпестп.чац Ото ГаврпловиЈ! прочита буџегске 
партије 64—187. 

Пстпретседник Др. Коста Поповић: Молим 
вас, господо, ко je за то, да се прочигане буџетске 
партије од 64—187 приме, иека изволи седети, a ко 
je npoTiinan, века пзволи устати. (Велика већина 
седи) Пошто je већипа седела објавл^јем, да су npo- 
читаие буџетске пзртије 64 —187 примљепе. 

Ja hy, господо, ca вашом дозволом, да ззкл.у- 
чим данашп.у седнпцу. Зз идућу, паредну седпицу, 
предлажем кзо дневни ред: 

„Продужење претреса у поједичостима пре- 
длога буџета државиих расхода и прихода са пре- 
длогом Финансиског ззкона за буџетску 1933/34 
годину." 

Прима ли Скупштпна предложени дневни ред? 
(Примз). Објзвљујем да je дневни ред примљеп. 

Дапзтп.у сеаницу закључујем, a идућу зака- 
зујем за сутра у 8 n 30 часова пре подпе. 

Састанак je закл^учен у 12 и 15 часова no поноћи. 
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