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ALEKSANDAR  I 
PO MILOSTI 60ŽJOJ I VOLJI NARODNOJ 

KRALO JUGOSLAVIJE 

Pošto će se Naš Ministar inostranih poslova Jevtić Bogoljub baviti izvesnovieme u inostranslvu, to 
na predlog Pretsednika Našeg Ministarskog saveta a na osnovu Cl. 12 Zakona o uređenju Vrhovne državne 
uprave — postavljamo; 

Za zastupnika Našeg Ministra inostranih poslova Dr. KRAMERA ALBERTA, Našeg Ministra bez portfelja. 
Pretsednik Našeg Ministarskog saveta neka izvrši ovaj Ukaz. 

14. marta 1933. godine 
u Beogradu 

ALEKSANDAR, 5. r. 

Pretsednik^MInlstarskos savete, 

Dr. M. Srškić, s. г. 

(Narodni poslanici saslušali su čitanje ovog Ukaza stojeći i propratili usklicima: Živeo Kralj). 

Pretsednik Dr. Kosla Kumanudi: Prima ?e na 
znanje. Sad prelazimo na dnevni red. Na dnevnem redu 
je produženje pretresa u pojedinostima predloga Zakona 
budžeta o državnim rashodima i prihodima za 1933/34 
god. Nu redu je Ministarstvo fizičkog vaspitnnja naroda. 
Reč ima g. Ministar Dr. Lavoslav Hanžek. 

Ministar fizičkog vaspitan/a naroda dr. Lavoslav 
Hanžek (burno pozdravljen): Gospodo narodni posla- 
nici, ima ih koji smatraju da Ministarstvo fizičkog vas- 
pitanja naroda nema rezona. To su oni, gospodo, koji, 
rekao bih, gledajući spavaju i koji su prospavali ne 
samo ovo poratno vreme, nego naročito zadnju fazu 
koju mi sada preživljujemo. U uzbuni duhova onih, ko- 
jima mirovni ugovori nisu oživotvorili nade i očekiva- 
nja od velike svetske konflagracije i koji na putu svoga 
uznemirenog duha traže mogućnost da pravorek sveta 
promene u svoju korist, oni su našli i taj put da i u 
uzbuni duha svoje omladine potraže mogućnost oživo- 
tvorenja svojih ciljeva. 

Mi, kojima je osnov života zakon međunarodnog 
mira, mi koji smo posle toliko teških muka stekli svoju 
slobodu i mogućnost mirnoga života, gledajući u tu uz- 
bunu duhova drugih, ne možemo stajati skrštenih ruku, 
Mi ne možemo prepustiti svoju otadžbinu i buduće ge- 
neracije sudbini, onoj teškoj sudbini koju smo mi sami 
doživeli i preživeli. Ako se mir sveta stvara spremanjem 
za odbranu toga mira, onda je svakako potrebno da 
zakon o međunarodnom miru postane moralni zakon i 
u našem društvu. Zato je potreban odgoj daljih gene- 
racija u takvome duhu da one mogu biti spremne da 
brane mir sveta. (Pljeskanje i odobravanje) To je po- 
lazna tačka, sa koje mi želimo da u skladu sa pravo- 
rekom sveta svoj nacionalni razvitak dovedemo do o- 
noga cilja do koga su dospeli drugi narodi. Polazeći 
s te tačke odgoja omladine da ona bude spremna za od- 
branu mira, i Ministarstvo za fizičko vaspitanje postaje 

jedan važan deo državne i trrcdne politike, jer ima da 
priprema preduslove, koji će dovesti do konsolidacije 
u nutrini i da tim osigura vanjski mir. 

Ministarstvo za fizičko vaspitanje osnovano je kod 
nas vrlo kasno. Ono je započelo svoje delo 21 januara 
1932 godine. Dozvolite mi da samo letimice dam preg- 
led rada toga Ministarstva, da bi se moglo videti, pod 
kakvim auspicijama to Ministarstvo ukzi u buduću bu- 
džetsku godinu i svoj daljnji rad. 

Ministarstvo je po osnivanju   trebalo da sprovede 
unutrašnje uređenje i organizaciju samoga Ministarstva. 
Trebalo je da skupi sve potrebne podatke po svim gra- 
nama fizičkog vaspitanja u našoj zemlji, koje su osno- 
vane na privatnoj inicijativi, a koji   podatci dosad nisu 
bili prikupljani. Ministarstvo   je    radilo    intenzivno   na 
pribiranju tih podataka, a pored toga je održavalo stalne 
konferencije sa pretstavnicima naših sportskih udruženja 
da se upozna ne samo sa njihovim organizacijama, nego 
i sa željama i ciljevima tih sportskih   organizacija. Mi- 
nistarstvo za fizičko   vaspitanje  prikupilo je podatke o 
fizičkom odgoju u inostranslvu   da bi   moglo da se ц- 
pozna sa   načelima i metodama   rada,   koje  su već na 
ovome polju oprobane. Posle toga  svršenog posla Mi- 
nistarstvo je uredilo tečajeve za izobrazbu prednjaka na- 
ših sokolskih organizacija, dalo je inicijativu za uređenje 
tečajeva u vojsci,   spremilo   je zakon o podizanju   do- 
mova,   organizovalo je i dalo   inicijativu   za organiza- 
ciju i pomoć za  slet u Pragu, za veslačke utakmice u 
Beogradu i druge priredbe koje su se u zemlji   držale. 

Pored toga, Ministarstvo   za fizičko   vaspitanje je 
imalo prilike da dade iz svoga budžeta   znatne pomeći 
pojedinim društvima, za   koje je znalo i videlo, da im 
je rad u kome kraju potreban i da su zavredila te pomoći. 
Na kraju pored ovoga rada Ministarstvo je izradilo dve 
zakonske osnove, koje će biti od presudnog značaja za 
budući rad ovoga Ministarstva.   Prvo Zakon o obavez- 
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nom fizičkom vaspitanju (Pljeskanje), Taj zakon, go- 
spodo, nalazi se pred Ministarskim savetom i ja se na- 
dam da će u najkraćem vremenu doći pred ovu Skup- 
sti au. Bude li taj zakon primljen, onda je Ministarstvu 
za fizičko vaspitanje dato široko polje za budući period 
njegovog rada. Izrađen je i pred Ministarski savet iz- 
nesen Zakon o vatrogascima i vatrogasnoj organizaciji, 
toj tako važnoj ustanovi za naš javni život. Neorgani- 
zovanost, pocepanost vatrogastva, traži da se ta organiza- 
cija provede jedinstveno za ćelu zemlju. Pogibeljnost 
boja i rata, te opasnost od gasova, pokazuje potrebu 
da se vatrogastvo stavi na savremenu osnovu (Plje- 
skanje). Bude li taj zakon — a nadam se biti će — u 
najkraćem vremenu primljen od Narodne skupštine. Mi. 
nistarstvu za fizičko vaspitanje daće se zadatak da pro. 
vede tu organizaciju po čitavoj zemlji. 

Ministarstvo radi i na Zakonu o izmenama i do. 
punama zakona o sokolstvu, i Skupština će imati pri- 
like  da i u tom pogledu kaže svoju reč. 

Š(o se samoga budžeta tiče, on je prema lanjskom 
budžetu povišen za nekih 3 miliona i 900 hiljada di- 
nara. Ovo povišenje sasvim je prirodno, jer se posao i 
rad toga Ministarstva u toku ove godine toliko razvio, 
da~su i veća sretstva bila potrebna. Najviša stavka po- 
većanja otpada na izvršenje zakona o domovima. Taj 
zakon naime'donesen je u Ministarstvu posle budžeta 
za 1932J33 godinu u kojem sretstva za izvršenje toga 
zakona nisu bila predvidena, U ovogodišnjem budžetu 
predvideno je jedan milion i 750 hiljada dinara. Pred- 
videna je veća svota i za organizaciju vatrogastva, kao 
i za reorganizaciju pojedinih ustanova za fizički odgoj 
omladine. Mogu da istaknem kod toga da od čitavog 
toga budžeta na lične rashode otpada jedna upravo mi- 
nimalna svota, koja je ove godine još i snižena. Glavnj 
deo je budžeta doprinos savezu Sokola Kraljevine Ju- 
guslavije sa 8 miliona dinara, koji se autonomno bu- 
džetira, a druge stavke materijalnih rashoda jesu pripo- 
moći za pojedina društva, kao i troškovi oko osnivanja 
tečajeva, za nastavnički kadar za fizičko vaspitanje i or- 
ganizaciju samoga fizičkog vaspitanja. 

Ako budu izvršene nade koje ja polažem u rad 
ove Narodne skupštine; ako budu zakoni koje sam na- 
pomenuo doneseni, ja, gospcdo, mislim da će se tim 
zakonima proizvesti jedan osnovni preporođaj čitavog 
našeg socijalnog života. Ako uspe Ministarstvo fizič- 
kog vaspitanja naroda da u cilju svesnoga fizičkog od- 
goja, telesnoga i moralnoga, u cilja stalnoga odgoja u 
svesti državljanskih dužnosti, u svesnom nacionalnom 
jedinstvu i nacionalnih naših zadaća taka — uzmogne 
skupiti svu omladinu našu od 12—20. godine ako ova 
bude u stalnom kontaktu u sistematskoj naobrazbi u 
čitavoj zemlji — i ja smatram da neće trajati dugo da 
taj čitavi naš narodni problem bude stavljen na sasvim 
drugu osnovu i da bude rešen u smislu onih načela 
koja mi ovde zastupamo (Aplauz). Radeći na ovim po- 
slovima i sa ovim ciljevima,   gospodo, Ministarstvo se 

nada da i sa ovim minimalnim srestvima postigne 
najveći mogući efekat i ja vas molim da glasanjem za 
ovaj budžet odobrite ovaj rad i dadete poverenje Vladi 
(Aplauz,). 

PretsedniK Dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. dr. 
Vidović. 

Dr. Bogdan Vidović: Gospodo i braćo, fizičko 
vaspitanje naroda igra u životu narodnom veoma važnu 
ulogu, kojoj se mora obratiti naročita pažnja. Budžet 
Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda, koji se pred 
nama nalazi, tako je neznatan i mali, da postoji oprav- 
dana bojazan, da se njime neće moći udovoljiti onim 
velikim potrebama koje ovaj važni resor iziskuje. Ovaj 
budžet koji iznosi 11,729,377 dinara isti je onoliki ko- 
liki su budžeti pojedinih odeljenja drugih Ministarstava. 

Sudeći prema visini ovoga budžeta koji u nizu 
budžeta drugih ministarstava izgleda kao kakvo pastor- 
če, čini se da ovome resoru nije poklonjena dovoljna 
pažnja. 

Delokrug Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda 
je mnogo opsežniji, raznovrsniji, nego što mu je omo- 
gućen prema ovom budžetu. Dužaost toga Ministarstva 
bila bi, da svojim blagotvornim radom sačuva i pri- 
kupi sve snage narodne, da te snage organizuje i da 
od njih stvori jednu nepobedivu vojsku narodnu. Duž- 
nost toga Ministarstva bila bi, da u saradnji sa privat- 
nom inicijativom a naročito sa Sokolom Kraljevine Ju- 
goslavije zajednički saraduje na kulturnom prosvećiva- 
nju naših širokih masa, a iskorenjivanju rdavih navika 
u našem narodu, da bi time narodne mase prosvetili i 
preporodili te zajedničkom saradnjom stvorili novi tip 
„jugoslovenskog čoveka", koji će biti večili i najbolji 
čuvar narodnog i državnog jedinstva. 

Takvom novom jugoslovenskom politikom uspe 
ćemo, gospodo to, da ćemo svi širom naše lepe do- 
movine, od onih fz malenih seoskih kućica pa sve do Kra- 
ljevskog dvora biti vazda zajedno na braniku naše zajed- 
ničke domovine, na braniku našeg narodnoga i držav- 
noga jedinstva (Pljeskanje). B^z takvog jednog refor- 
matorskoga rada, gospodo i braćo, biće mnogi naš 
trud uzaludan i donošenje mnogih zakona bespredmetno. 
Mi treba svim silama da radimo kod našega seljaka i 
sugrađana da od njih stvorimo čestite građane, koji 
su prožeti sokolskim idejama, mi treba da ih privikne- 
mo na pametan rad i štednju. Uzalud će biti donoše- 
nje zakona o zaš'iti zemljoradnika, ako u ovome prav- 
cu ne radimo. Taj celokupan pametan rad na telesnom 
odgoju moćiće da stvori od onih naših mališana, koji 
sad polaze školu i sede u klupama osnovne š.:ole, sve- 
sne građane, stvoriti od njih d^bre, čestite i valjane 
Jugoslovene, koji će, kad dođe vreme za to, stupiti u 
našu vojsku da budu branitelji onih svetlih ideala na 
koje ih mi upućujemo. Time ćemo mi učiniti i do ve- 
likog dela moći omogućiti da eventualno skratimo i voj- 
ni rok, pa da lime odteretimo i naš državni budžet. 

Od kolike je važnosti   sokolstvo,  ja držim   da je 
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ono to bezbroj puta dokazalo svojim plemenitim radom, 
svojim nesebičnim radom na podizanju kulture i pro- 
svete u našem narodu. Ali kao najbolji dokaz za to, 
pored ostalih dokaza, može da nam posluži to, što su 
svi naši neprijatelji, i oni sa strane i ovi iznutra, naj- 
više uperili svoje strele na tu našu najbolju, na tu na- 
šu najplemenitiju, na tu našu naju?višeniju zajednicu i 
organizaciju. (Odobravanje). U ovome Domu bilo je 
već više govora o raznim napadajima i neki od naših 
drugova su izneli i svoje mišljenje i govorili o tome 
pitanju sokolstva. Ali, gospodo, treba svako da zna da 
sokolstvo, na koje je učinjen ovaj i ovakav napad, ne 
traži nikakve pomoći. Ono je dovoljno snažno i jako 
ne samo da se odbrani od ovih neprijatelja odavde 
(Čuje se: Tako je!) nego i da se odupre i svakom dru- 
gom napadu, ma od kuda on dolazio. (Burno pljeska- 
пје i odobravanje). 

Ali, gospodo, sokolstvo za to traži malo više ra- 
zumevanja i ljubavi za njega i za sokolsku uzvišenu 
stvar. Žao mi je ali moram podvući da se dešavaju če- 
sto puta nemili i nepojmljivi slučajevi koji moraju vrlo 
nelagodno da deluju na svakog čestitog sokola i na 
svakog čestitog saradnika sokolstva. 

Često puta moramo moljakati da se premesti ovaj 
ili onaj sokolski radnik u jedno mesto gde nema so- 
kolskih radnika. Č«sto puta ostaju napuštene zgrade i 
objekti državni izloženi nevremenu i propasti, a prema 
birokratskim odredbana i propisima ne mogu one da 
se ustupe sokolskim društvima i četama, koje vapiju 
za tim zgradama i kojima je potreban krov nad gla- 
vom. Gospodo, nas ne bole i ne zabrinjavaju mpadi 
sa strane neprijatelja, ma od kuda oni dolazili, ali nas 
ovakvi slučajevi duboko u duši diraju i zadaju nam 
bol. (Čuje se: Tako je!). 

I ja molim sa ovogn mesta kao soko Kraljevsku 
vladu, kao i ostalu g. g. Ministre da o ovim sokolskim 
potrebama povedu  računa. 

S ovoga mesta dato je ispred nekolicine braće, 
a i ostali naši drugovi dali su razne izjave u pogledu 
tih napada, a ja, braćo, uzimam sebi slobodu, da zaje- 
dno sa ostalom braćom, sa ovoga mesta, osudim te na- 
pade i da ispred nas 70 sokolova, koji se nalazimo 
u Skupštini, doviKnemo svima onima, da sa indignaci- 
jom prelazimo preko svih niskih podmetanja, koja obe- 
duju naše sokolstvo, koje teži samo za uzvišenim idea- 
lima, koji idu za boljitkom i napretkom našeg naroda. 
(Pljeskanje i uzvici: Tako  je!) 

Braćo, nigde nije jasnije označeno stanovište na- 
šeg Sokola, nego u „putevima i ciljevima", gde je ta- 
čno naznačeno mišljenje o tome, kako se mogu člano- 
vi sokola o;redeljivati. Sokolstvo, naročito poštuje i sva- 
ко versko uverenje i osvedočenje, jer smatra, da je ve- 
ra najsvetiji deo unutrašnjeg života svakog pojedinca. \ 
kad sokolstvo ovako otvoreno, iskreno i ovako napred. 
no govori, onda, braćo oni napadi, koji se na nas u- 
pravljaju, imaju sasvim druge   motive   nego   odbranu 

verskih principa i vere. Nikad, ni u kom slučaju, nije 
dokazano, niti može ko da kaže, da je jedan vernik, 
pripadlo ma kojoj konfesiji, pod uticajem sokolstva iz- 
stupio iz redova ma koje veroispovesti. Pokušano je 
da se ovo ublaži te su oni koji su napadali sokolstvo 
dali drugo tumačenje izjavama. Mi znamo ono što smo 
čitali i protestvujemo protiv toga, da bi metode našog 
sokolskog rada u telesnom odgoju bile nazadne. One 
su najnaprednije, one nisu samo delo Tirševo, već delo 
čovečaistva, počevši još od Grka do oca Jana i do 
današnjeg vremena, a nisu samo metode sokolske i slo- 
venske nego su svečovečanske. (Pljeskanje.) 

1 čudim se, braćo i gospodo, kako mogu ovi na- 
ši neprijatelji da nas napadaju tek sada, kad je to so- 
kolstvo s tim istim Tirševim idejama kod nas uzelo ko 
rena u 1862 godini. Zar je trebalo tim vernim papiri- 
ma 59 godina do sada, kad se sokolstvo za tih 59 go- 
dina ni u čemu u glavnom nije menjalo, da tek sada 
uvide da je opasno po veru, i jedino spasavnjuću cr- 
kvu?! Mi sokoli nemamo više šta i nećemo da odgova- 
ramo. Naš najodredeniji i najbolji odgovor biće naš 
neumoran, istrajan i nesebičan rad na prosvećivanju 
naših masa i svojim pozitivnim radom mi ćemo najbolje 
odgovoriti svima i ovima i onima tamo. (Pljeskanje). 

Gospodo, prisiljen sam i smatram za svoju duž- 
nost, da podvučem ovde još jedan prigovor i jednu 
neopravdanu kritiku u budžetskoj debat'. 

Naš uvaženi drug dr. Kraft sa ovoga mesta izneo 
je takode kritiku i dotakao se sokolstva    i    sokolskog 
rada. On ističe da se i u škole manjina, kojima je op- 
stanak i rad zajamčen zakonom, unosi   sokolstvo    od- 
nosno sokolski odgoj i da će to možda štetno delovati 
stičući da ga pri tom ne rukovode nikakvi  motivi ne. 

raspoloženja prema sokolstvu, jer je  i on sam bio" so- 
ko   i vežbao u Hrvatskom sokolu kao   gost, nego    da 
on to govori onako, iz svog uverenja, da bi to   zaista 
bilo štetno da se sokolstvo uvodi i u nemačke    škole 

Onaj hrvatski soko,   u kome je on vežbao, držao 
se potpuno Tirševih principa koji nisu ni danas    izme- 
njeni i tada se mladi naš drug Kraft,   kada je    vežbao 
u hrvatskom sokolu pridržavao tih istih uzvišenih idea- 
la. A danas kada se evolucijom taj    hrvatski,    srpski i 
slovenački soko promenuo u   jedan   jedinstveni   soko 
idući sa duhom vremena,   kada je od  tri    sokola   po. 
stao jedan, radeći po Tirsovim metodama i principima, 
njegova djeca nemogu vježbati u Sokolu. 

Naš uvaženi drug Kraft traži u istom govoru je- 
dnaka prava pri postavljanju u državnu službu i zame- 
ra što se u tom pogledu daje sokolima prednost. Mi 
možemo na to da odgovormia samo time, da u ovoj 
državi ko hoće da ima jednaka prava, mora da ima 
i jednake dužnosti. (Odobravanje.) Ja izjavljujem da se 
mi ograđujemo od ovakvih netačnih i neispravnih prj. 
govora i ostajemo nepokolebljivo na našoj liniji kojom 
smo i dosad išli. 

Gospodo, na kraju moga govora  moram   da  na- 



Stenografske beleške 243 

glasim, da smo mi sokoli bili prvi koji smo 1920 go- 
dine odbacili sva pletnensKa imena i obeležja i prvi 
primili uzvišeno ime jugoslovensko. (Odobravanje). Pa 
i ako i danas postoje još mzla kolebanja u shvatanji- 
ma, ipak, poštj je naša d'žavna i nacionalna politika 
pošla sokolskom stazom, nadamo se da ćemo se usko- 
ro naći svi na kraju krajeva u zajedničkim redovima 
u  borbi   za napredak i blagostanje ove države. 

Mi sokoli smo za jedinstveno, večito i nedeljivo 
jugoslovenstvo. (Odobravanje i pljesak ) Mi ne prima- 
mo nikakva istoriska, ni bilo kakva druga tumačenji. 
Jugoslovenstvo je naše veruju, sa njim stojimo i pa- 
damo. I kad je naša državna i nacionalna politika do- 
šla na tu platformu, prišao je veliki broj naše braće 
sokola, da svesni teških prilika u kojima se naš narod 
nalazi, iskreno, nesebično, bez koristi i slave, doprinesu 
konsolidrciji prilika u našoj zemlji i učine štogod mogu 
za napredak i procvat naše zemlje i to kako u ovim 
klupama t.iko i tamo u narodu. 

Gospodo, mi nismo nikada pravili razlike između 
jednih i drugih, između mladih i starijih, nego smo 
uzdigli uzvišeni naš ideal narodnog i državnog je- 
dinstva i naše lepo jugoslovensko ime. 1 nama je naj- 
miliji onaj brat, koji je bio eventualno u zabludi rani- 
jeg partizanstva, pa kasnije odbacio sve hrđavo iz pro- 
šlosti te stupio u naše redove da se zajedno sa nama 
bori za te uzvišene ideale. (Odobravanje.) 

Stoga mi Sokoli sa bolom u duši posmatramo 
izvesne nemile pojave, koje su posledica naših nedaća 
u nedavnoj prošlosti. Krajnje je vreme da se krenemo 
i prekinemo sa nesuglasicama i zadevicama, koje nisu 
dostojne nas braće, nego da svim silama pregnemo i 
da svi zajedno sarađujemo na ozbiljnom i teškom poslu 
konsolidacije naših teških ekonomskih i narodnih pi- 
tanja. Nema za nas pitanja ni srpskog ni hrvatskog 
ni slovenačkog, za nas postoji samo pitanje sređivanja 
naših unutarnjih prilika, pitanje poboljšanja naše admi- 
nistracije, pitanje rešavanja ekonomskih problema, i pi- 
tanje uništavanja dindušmanina naše države, a to je 
korupcija. Kada rešimo ove probleme, mi ćemo od 
naše države napraviti najsretniju državu i uz naše za- 
stave integralnog jugoslovenstva okupiti sve konstru- 
tivne elemente ovoga naroda koji će stajati uz nas 
kao čvrsta stena, od koje će se odbijati sve navale 
neprijatelja i spolja i iznutra. 

U nadi da će i Kraljevska vlada doprineti svim 
silama da se ovi važni problemi našeg narodnog ži ■ 
vola što bolje rese,, ja odavde kličem našem dičnom 
mladom starešini bratu Prestolonasledniku Petru i Nje- 
govom dičnom babajku naš sokolski: Zdravo! (Svi po- 
slanici ustajući dugotrajno odobravaju uz burne uzvike: 
Živeo!) 

Pretseđnik dr. Košta Kumanudi: Reč ima na- 
rodni poslanik g. Dr. Kraljević, 

Dr. Dragan Kraljević:  Gospodo  narodni posla- 

nici, kako ste videli iz ekspozea g. Ministra kao i "iz 
govora brata Vidovića, od čijeg se mišljenja nij'a'ne 
odvajam, naše Sokolstvo stoji na jednoj ispravnoj liniji 
i ono od te linije ne otstupa. Međutim, ja sam ustao da 
kažem nekoliko reći, pošto nisam imao prilike da go- 
vorim u generalnoj debati. Neću stoga zloupotrebljavati 
vašu strpljivost i prelazim odmah na pojedine ustanove 
koje su tome Ministarstvu dodeljene i kojima je to Mi- 
nistarstvo ne samo kontrolni organ, nego organ koji po- 
maže i nastoji prokrčiti teške puteve, posejane zapre- 
kama i kojima ovo Ministarstvo nastoji svim-svojim 
autoritetom, svom svojom snagom, osigurati prosperitet 
i napredak. 

U prvom redu tu je Soko Kraljevine Jugoslavije. 
Gjspodo narodni poslanici, šta znači Sokolstvo'zr 

naš narod u pr šlosti, gde se je pod raznim državnim 
tvorevinama razvijalo, ne trebam posebno napominjati, 
samo znam jedno, da je Soko uvek znao idealima svojim 
poleteti u ažurne plave visin? našeg nacionalnog neba 
na kojem nisu bile u takvim momentima označene gra- 
nice država, na kojem se nije znalo za pojedine mate- 
rijalne tuđinske imperialisličke težnje, već je leteo slo- 
bodno nošen na krilima vlastite snage svoje, snage, koja 
je uvek težila i stvarno i realno, ujedinjenju svih južnih 
Slovena. 

Ne mogu, gospodo, ovom zgodom da ne spo- 
menem stari „Slavonac" , od 1863. u kome moj ded u 
pozivu na pretplatu piše ovo: „Naročito ćemo krčiti i 
braniti put književnom i narodnom jedinstvu južnih 
Slavena, jer vidimo, da je samo na tom temelju jedino 
budućnost za nas moguća". 

To je, gospodo, pisano pre 70 godina, a moram 
još jednom da spomenem stihove koje je takode na- 
pisao moj ded u istom listu gde navodim sledeče: „Gde 
je meda te Hrvatske, gde Srbije te junačke, jesu Г 
umke pometali, kad su amo došetali". U ono vreme 
već je sokolstvo u duhu postojalo gde su sve težnje 
najboljih sinova išle za jedinstvom kulturnim, kasnije 
državnim, jer su samo u tome predosećali pojačanje 
svojih snaga a ujedno su znali da je u toj čvrstoj fa- 
lanzi najjača odbrana protiv svih najezdi neprijatelja. 

Osnivanjem Sokola Kraljevine Jugoslavije, oživot- 
vorena je U praksi ova ideja, koja je time dobila i 
materijalne forme, ne samo da to bude svrha, nego da 
po tome svome rezultatu bude jedan od najvažnijih 
faktora u rešavanju i vodenju naše državne politike. To 
sokolstvo ili bolje reći Soko Kraljevine Jugoslavije 
dobio je sve atribute viteštva, snage i ponosa narodnog, 
i najveći ponos i uzdanica naroda je naš sokolski sta- 
rešina Njegovo Veličanstvo Prestolonaslednik Petar. 
(Opšti oduševljeni poklici; Žlveo!) Ni pojedinac a kamo 
li društvo ne može da omeri snagu svoju dok se ne 
ogleda u borbi i na taj način može da vidi i oseti 
kolika je snaga njegova. I sokolstvo naše nije trebalo 
dugo da čeka pa da takvu borbu primi i  izdrži. 
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Život je kao uzbarkatio more na kome sa nalazi 
diska za koju se dvojica hvataju. Samo jedan može 
di se pomoću iste održi na površini, a drugi тла da 
potone. To je zakon o samoodržanju, zakon prirodnij 
pa ne održava se onaj, koji je slabiji, nego onaj koji 
je jiči. Tu ne pomažu nikakvi psaltiri niti brojanice 
nego samo snaga volje i snaga mišica. 

Lepo naš narod govori „ne vojuje svetio oružjei 
već vojuje srce u junaka", рз prema tome samsigurani 

da je pobeda bezuvetna i definitivna na strani sokol- 
stva, koje ima koren u narodnoj duši, a razgranato je 
po svim delovima naše države, i na čijim granama po- 
drhtava veselo zeleno lišće — omladina naša, uzdanica 
naša. Znam i uveren sam da će konačna pobeda toga 
sokolstva biti izvojevana, a ja tvrdim da je to već i 
danas. Ma šta došlo, Soko imade otvorenim okom i 
hrabrim srcem da dočeka i druge navale, jer mu je 
samo na taj način osiguran onaj raison d'etre koji mu 
žele osporiti neprijatelji njegovi. 

Pod min'starstvo fizičkog vaspitanja naroda spada 
sportj ja neću imenovati pojedine grane toga sporta 
ali znam da je on potreban, jer se viteški duh našeg 
naroda kultivira, jer će samo tim viteškim duhom moći 
naši Jugoslavija zauzeti položaj međi kulturnim drža- 
vama, koji ona i po pravu prirodnom i po pravu božjem 
ima da zauzme. 

Jedino što bi se imalo u tome primetiti to je da 
bi se u sportu moralo više paziti na zdravlje i da bi 
lekari bezuvetno morali biti tako reći dirigenti toga 
narodnoga orkestra, jer se prilikom regrutacija opazilo 
da su ц mnogim slučajevima usled preteranog teranja 
sporta oslabili srce ili nesrazmerno zaostali neki organi, 
tako, da dotični ne pretstavlja jaku jedinicu našeg na- 
roda, nego je već u mladim godinama fizički postao 
manje vredna individua nego što bi to bilo za želeti. 
Znam da i sama sporska udruženja i saveti nastoje da 
tomu zlu doskoče, a poznato mi je da je briga i ovoga 
Ministarstva da se to po mogućnosti popravi. 

Najstarija viteška organizacija je u Japanu i za 
nju se može reći da datira od pre 4,000 godina pre 
Hrista, i ta organizacija, „Samuraj", još i danas postoji. 
Koliko je ta organizacija delovala na snagu nacije, to 
ne treba naročito ni naghšavati, jer je to poznato. 

Pod ovo Ministarstvo spada i vatrogastvo, koje 
stvarno nije nikakav sport, ali ima svoj posebni kultur- 
ni zadatak, koji je u drugim državama mnogo bolje 
sproveden nego kod nas. I vrednost vatrogastva opa- 
zili su drugi narodi još mnogo ranije i dali su mu va- 
ljane zakone da bi se moglo razvijati u onoj meri i u 
onoj potrebi kako to sama okolina zahteva. Kulturnog 
i moralnog vatrogastva je u glavnom ideal da bližnjemu 
u nevolji pomogne i ta ljubav prema bližnjem pokreće 

na akciju. To oplemenuje srca i potpomaže viteštvo. I 
nehotice mi sada pada na pamet pesma Viktora Igoa, 
koja počinje recima „Mon per, o surir si du" a koja 
govori o tome, kako je otac Viktor Igoa, kako sam 
početak pesme kaže, bio junak sa smeš'<om na usnama 
i kada ga je jedan ranjenik Maur molio da mu dade 
vode i čim mu se on približio, potegao je na njega ku- 
buru, ali ga nije pogodio. Tada je otac Viktor Igoa 
rekao svome sluzi: „Don lui tu d' mem a boar", daj 
mu ipak vode, i rekao je otac Viktor Igoa svome sluzi 
„napoj toga Maura," i ako je Maur skoro kidisao na 
njegov život. 

Tako je značaj našeg vatrogastva u tome, da od- 
gaja i dok bude taj svoj zadatak vršilo, vršiće jedan 
nacionalni zadatak, jer mi ne želimo samo da imamo 
ljude sa jakim mišicama, nego i ljude srčana i pleme- 
nita srca, što je u vatrogastvu neophodno potrebno, 
jer samo tako može svaki pojedini vatrogasac da vrši 
svoju službu i svoj lepi poziv onako, kako to leži u 
samoj ideji te insiitucije. A sada, što bi rekli stari Rim- 
ljani ,Paulo, majora canamus". 

Nisam imao prilike i, otvoreno govoreći, nisam 
hteo uzimati reč u generalnoj budžetskoj debati i to s 
razloga, što je bilo previše gospode govornika, a nije 
imi bila namjera, da otežem budžetsku debatu, jer, je 
zglasavanje ovoga budžeta potreba naše države, pa сц 
stoga sada da izneseni nekoliko napomena. 

Čitao sam u jednoj staroj knjizi, i opet knjizi 
djeda moga, koja je napisana 1863. godine, a u kojoj 
stoji sledeče: ,1863. godine imala se otvoriti izložba 
zemaljskih plodina i rukotvorina, i odmah u početku, 
ikako piše moj ejed, nastala je rasprava o nazivu same 
zložbe. Mijdjed se osvrće na to sa sledečim mislima: 
„Šta će reć/ drugi narodi, kad vide u kakvoj smo mi 
neslozi. Sama imena neće nas spas'ti, šta nam hasni i 
ime hrvatsko i srpsko i slovenačko, ako mi stvar ne 
postignemo za kojom težimo, a budući je stvar za ko- 
jom idemo velika, to se ista može postići samo u ve- 
likoj ljubavi i Srba i Hrvata i Slovenaca ili mi zbilja 
ne vidimo šta drugi narodi čine; koju korist mogu oče- 
kivati od nas oni kad se mi sami međusobno ne mo- 
žemo sporazumeti i zar mi zbilja želimo ostati robovi 
u podnožju tuđinskih naroda. Tad nas, gospode, rasvi- 
jetli svjetlom ljubavi hrišćanske, istinske i bratinske". 
Na drugom mjestu stoji sledeče: ,1863. godine Hrvat- 
sko pjevačko društvo u Slav. Požezi je na Cvetkovo 
pjevalo misu u rimo-katoličkoj crkvi gde su došla mno- 
ga pravoslavna gospoda, gospođe i djevojke, a drugi 
dan na hrišćansko Durđevo isto je to društvo pjevalo 
Stankovićevu misu u pravoslavnoj crkvi gde su se vi- 
dele mnoga katolička gospoda, gospođe i djevojke". 
Dalje djed konstatuje sledeče: „To je ponovni dokaz 
naše međusobne ljubavi i sloge i ovo općinstvo ništa 
ne mari za Bogu mrsku prepirku o Srpstvu i Hrvatstvu. 
Mi još jednom velimo našim novinarima za vazda: naš 
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narod imade mnogo više nužde i tegoba, nego svađati 
se za imena. Više se on brine za svoje materijalno 
stanje nego za imena. Mi ništa drugo ne želimo, nego 
da narod ovaj postane ugledan, sretan, moćan i slavan, 
a da li će to da postigne pod imenom hrvatskim ili srp- 
skim, slovenskim ili slavonskim, to je nama svejedno. 
Glavno da se postigne. Tko drugo što želi, a specijal- 
no koji nspiruje mržnju, neka znade, da nikakvoga 
odziva takovi ne nalaze u narodu ovome, nego samo 
prezir pobuđuju, taj neka nečistim svojim perom ne 
obeščašćuje svetu riječ rodoljublja". 

Gospodo narodni poslanici, toliko nauke iz knjiga 
starostavnih   iz  moje   Slav. Požege.   To su reći moga 
djeda,   koga više nema na svetu i koga nisam upoznao 
samo po ovim retcima,   pa mi je čast izjaviti, da se ja 
ne odričem ni  jedne minute od onih ljudi,   a po naj- 
manje od vas, gospodo, koji ste osedili u politici, jer 
sam   uveren u to,  da svaki  od  vas pojedini želi ovoj 
državi, kao i ćelom narodu dobro i što ste vi pokazali 
nama mladima puteve, kojima mi treba da idemo.   Da 
nije bilo vas,   a s vama i onih   koji  su  ginuli za ovu 
državu, ne bi ni mi mogli sada ovde, u slobodnoj na- 
šoj   domovini, saradivati na boljitku njenom. 

Gospodo, poštivam iskustvo vaše, kao i vas same, 
jer mi mladi iskustvo možemo steći samo tokom 
vremena a nema te knjige, koja bi mogla zameniti ovaj 
deo vremena proveden u nacionalnom radu. Iskustvo 
se iz knjiga ne uči. Zato je život sa svim svojim tego- 
bama jedini koji to može dati. 

Ali, gospodo,   nemojte zameriti   niti   onima,   koji 
su dalje pošli — sve pod vašim   skiptrom i po   vašoj 
nauci — i prešli  preko  sitnih  stvari,  a koje   vi usled 
svojih godina zaboraviti ne možete.   Mi  svi  izgrađuje- 
mo, gospodo, nov Dom naš, gradimo kuću, bolje reći, 
tvrđavu i šta mislimo? Da li smo na zidu ili krovu?... 

Mi imamo da uđemo u temelje ove naše tvrđave, 
i na  njima tek će se podizati prvi zido i i   ukoliko mi 
budemo  čvršći u temeljima,   utoliko će stalnije  stajati 
zidovi na nama. Zato je i pozvano sokolstvo, kao jed- 
na   nacionalna   organizacija da,   uzdižući se na krilima 
svojih ideala, nastoji izjednačiti poglede o uređenju na- 
še države i kada bude,  sa požrtvovsnjem,  svaki poje- 
dinac, star ili mlad, sišao dragovoljno da podmetne svo- 
ja leđa za izgradnju ove naše  velelepne 7grade,   onda 
nemojte,   gospodo,   zaboraviti,   da će ih bili i takovih, 
koji će silom prilika morati silaziti u temelje.   U osta- 
lom to je imperativ, to je zapoved današnjeg vremena 
i sve ove teškoće,   kroz koje naš   narod  prolazi,  bile 
one ekonomske,  socijalne ili kulturne nisu drugo ništa, 
nego   strogi [ispit o našoj   vrednosti.   Naš  narod  želi 
odlučne poteze, pa bili oni  ne znam kako bolni za po- 
jedince, jer  samo u odlučnosti i radu mogu se stvarati 
nova dobra prema francuskoj poslovici.-   „Tout bonher 
se fail de courag et de travail". 

Zato, gospodo, moraju biti ovdje jedni,  koji za- 
povedaju i vode, i drugi  koju  slušaju  one prve. Samo 

tako, u jednoj narodnoj disciplini može se govoriti o 
napretku. A budući, da ovo Ministarstvo obuhvaća sve 
što je najbolje, najnacionalniji, najiJealnije, to ono ima- 
de ne samo pravo na opstanak, nego je, gospodo, to 
Ministarstvo diktirano iz narodne duše, iz narodne volje. 

Stoga vas, gospodo narodni poslanici, molim, i 
stare i mlade, da poradite, svaki u svome delokrugu i 
kraju, i tako će te naći onu pravu leguru, koja je po- 
trebna da naša mlada i snažna država Jugoslavija po- 
stane još snažnija, jača i čvršća pod skiptrom Doma 
Karadordevića. 

Čast mi je, gespodo, izjaviti da ću za ovaj bu- 
džet, koji je g. Ministar ovde obrazložio, glasati u ce- 
losti i u pojedinostima sa napomenom, da je taj bu- 
džet još uvek premalen za velike ciljeve i svrhe kojima 
je namenjen, ali se nadam da će g. Ministar, koji 
je do sad činio sve što je god mogao, a mogu reći, 
gospodo, da je učinio gotovo krajnjim naporima sa 
celim Ministarstvom ono, što je učiniti mogao, da je 
učinio više nego što se moglo i nadati. (Burno 
odobravanje) 

Pretsednik g. dr. Košta Kumanudi: Ima reč g 
Albin Koman. 

Albin Koman: Gospodo narodni poslanici, nacio 
nalna ideologija i program Sokola Kraljevine Jugoslavije 
poznat je svima i jasan je. Osobito je jasan u pogledu 
stava.koji zauzima prema konfesijama. Zbog ove jasnoće i 
važnosti programa, Soko je u svima delovima naše drža- 
ve prihvaćen kao najsimpatičnije i najomiljenije društvo. 

Izuzetak čini jedino Slovenija gde je Soko najsta- 
riji i najzaslužniji za podizanje nacionalne svesti kod 
Slovenaca, a gde ima u isto vreme i najjače protivnike. 
Ti protivnici jesu mahom oni krugovi, koji su hteli 
sve vanpartijske i vanpolitičke organizacije, dakle orga- 
nizacije koje služe celome narodu, podrediti svojoj po- 
litičkoj stranci. To su bile vode bivše Slovenske ljud- 
ske stranke. 

To im je bio i glavni razlog da su, nemogavši 
podrediti Soko svojoj političkoj partiji, osnivali zasebnu 
vitešku gimnastičku organizaciju, „Orao", koja je no- 
sila eminentno stranačko obeležje. Kao takvi, Orlovi su 
morali biti na osnovu zakona raspušteni. 

Ovi politički krugovi bivše S. lj. S. još i danas 
vode jednu potajnu borbu protiv Sokola i baš ta borba 
Sokola pobudila me da uzmem reč u debati Ministar- 
stva fizičkog vaspitanja naroda, da skrenem gospodinu 
Ministru pažnju na vanredno važnu ulogu, koju igra 
Soko u Dravskoj banovini, pa ga molim, da mu po- 
kloni svu pažnju i ukaže svaku pomoć u njegovom radu. 

Treba da pomognete, g. Ministre, ne samo Soko, 
već i ostale nacionalne organizacije i to osobito one 
po našim selima. Po našim selima osnivaju se drušva 
seljačke omladine, koja imaju svoj savez sa sedištem 
u Ljubljani. Pomenuta društva važna su naročito zbog 
toga, što osim vaspitavanja seljačke omladine u nacio- 
nalnom duhu gaje u prvom redu kod seljačke omladine 
ljubav prema seljačkom radu i seljačkom staležu. Ona 
uče seljačke momke da budu sposobni radnici u kul- 
urnim, gospodarskim i stručnim organizacijama. Poznate 
su utakmice pomenutih organizacija seljačke omladine. 
Tako na primer utakmice kosaca i utakmice žetelica, 
utakmice tesača, dalje utakmice za najrazličitije seljačke 
radove. Ove organizacije seljačke omladine dopunjavaju 
ad Sokola po selima i rade isto onako kao i seljačke 
roko'ske čete u Bosni i drugim banovinama. 

Zbog toga vas molim. Gospodine Mini:Ire, da опц 
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istu pažnju kuju poklanjate   Sokolu poklonite i organi- 
zacijama naše seljačke omladine. 

Dalje preporučujem gospodinu Ministru naše va- 
trogasce, da im izađe u susrtt sa isto toliko pažnje ko- 
liko i ostalim organizacijama, jer oni uprkos opasno- 
sti vrše svoj zvanični rad prema svome bližnjem bez 
razlike da li je on iste paitije i vere ili ne. 

Izjavljujem, da   ću   glasati za budžet Ministarstva 
fizičkog vaspitanja naroda. (Pljesak i burno odobravanje)- 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudl: Ima reč g. Dr' 
Đuro Ostojić. (Jedan glas: Nema ga). 

Pretsednik Dr. Košta Kununudi: Ima reč g. Mi- 
nistar za fizičko vaspitanje. 

Narodni poslanik Milan Dobrovoljac: Gospodine 
Pretsedniče, ja sam se javio za reč. 

Pretsednikl Dr. Košta Kumanudi: Kome ste se 
javili? 

Milan Dobrovoljac: Potpretsedniku g. Dr. Kosti 
Popoviću. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudl: Ima reč go- 
spodin Dobrovoljac. 

Milan Dobrovoljac: Sve države, gospodo narodni 
poslanici, ozbiljno su se prihvatile u ovo vreme posla 
i rada oko jačanja omladine. 

I sveli otac Papa u svojoj enciklici o kršćanskom 
uzgoju mladeži dopušta da s; omladina šta više odgaja 
i u vojničkom duhu. „To dakako", veli Sveti otac Papa, 
„ne isključuje da se države — zbog valjane uprave javn h 
poslova i zbog unutrašnje i vanjske odbrane mira, što 
je tako nužno za opšte dobro i što traži posebnu spo- 
sobnost i posebnu spremu, — ipsk drže osnivanja > 
upravljanja sličnih škola za neke svoje službe a napose 
ža vojničku*. 

I vi znate, da g. Duče, Musolini, odgaja one пај' 
manje, balilu i one,"veće, avangardiste sa drvenim puš 
kama i drvenim sabljama da se vežbaju. 

Mi imamo za odgoj mladeži, za fizičko vaspitanje 
Ministarstvo i u to Ministarstvo spada naš Soko Kra- 
ljevine Jugoslavije. Ali dok drugđe ta društva koja od- 
gajaju mladež blagosiljaju oni, koji se drže svetog oca 
Pape, dotle se kod nas puca na Soko na razne načine 
i sa poslanicama i proglašuje se taj naš Soko Kraljevine 
Jugoslavije kao] jedno bezver.ko, protivkrišćansko i 
bezbožno društvo. 

Tako su ga proglasili i gospoda biskupi u svojoj 
poslanici. Ali da su gospoda biskupi znali za slučaj 
Jansenov, za jedno istorijsko zbitije iz XVII i polovine 
XVII/ veka, oni ne bi izdali poslanicu. A ko je to bio 
Kornelius Jansen? To vam je bio jedan profesor u 
Luvenu, a posle biskup n Jpernu. Taj vam je napisao 
jedno učeno delo Augustinus ili nauka Svetoga Augu- 
stina o zdravlju, bolesti i medicini duše. I u tome delu 
na osnovu spisa Sv. Augustina pokušao je on da do- 
kaže, J<ako je svaki čovek, začet u istočnom grehu, zao 
i zato se može spasiti samo po Božjoj milosti. I taj 
Kornelius Jansen, stari profesor, on vam je uopšte je- 
dan veliki poštenjak i nije nikako mislio da bi s tom 
svojom knjigom nekoga uvredio ili da bi nekome uči- 
nio neko zlo. 

Ali posle njegove smrti, po onoj našoj narodnoj 
poslovici: „Besposleni pop i jariće krsti", započeše se bes- 
posleni klerici, teolozi, psiholozi svađati o tom delu. 
Na jednoj strani bili su jansenisli a na drugoj jezuiti- 
Jansenisti su hteli dokazati da je Jansenova nauka is- 
pravna, a jezuiti da je bezverska. Jedan je jezuita me- 
djutim video, da i jedni i drugi svadljivci nisu čitali 
Jansena, da i jedni i drugi i brane i napadaju isto delo 
a da ga ni čitali nisu, pa je sastavio izvadak iz toga 
dela u pet članaka, u lojima je napisao kako su Jan- 
senove ideje bezverske. 

I tada se našlo 88 biskupa, koji takodje nisu ni 
čitali Jansena niti imali pojma o njegovoj nauci, pa su 
pisali Sv. ocu Papi Inccentu X, koji takodje nije čitao 
Jansena, da prokune Jansena kao krivoverca (Smeh) 
tada je Sv. otac Papa s kardinalima, koji nisu čitali 
Jansenovo delo, ali su videli da toliki biskupi tako upor- 
no traže Jansenovo prokletstvo, izdao bulu „Cum oca- 
sione", u kojoj je jednostavno proglasio Jansena kri- 
vovercem i bezbožnikom. 

Sada su ustali jansenisti tvrdeći, da ta načela isti- 
na odbacuju kao bezverska, jer tako hoće Papa, a i 
da ta načela nisu sadržana u Jansenovom delu nego ih 
je napisao sam sv. Augustin (Smeli). 

Moglo bi se očekivali da će se sad stvar izviditi na 
najprostiji način, na taj način, što će se potražiti to delo 
i pročitati i prosuditi, da će doći do toga da sv. otac 
Papa i kardinali bar uzmu toga Jansena, čitaju i na te- 
melju vlastitih opažanja izreknu svoj sud. Ali šta se do- 
godilo? Na jedanput je svadja krenula drugim pravcem. 
Sad su počeli razmišljati, da li je Papa nepogrešiv ц 
činjenicama (de fait) ili samo u pitanju vere (de droit) 
Ova svadja nastala je radi toga, što su jezuiti došli ц 
nemogućnost da dokažu da ti članci postoje u Juise- 
novom delu, pa su mislili da je najjednostavnije i da 
je najbolje reći ovako: „mada oni ne postoje u Janseno- 
vom delu, ipak moraju za svakog katolika postojati, jer 
tako hoće sv. otac Papa." Tada se Volter tome silno 
smejao. 

I kad, poštovana gospodo narodni poslanici, upo- 
redimo tu poslanicu, onda dolazimo mi u istu nepriliku 
kao što su došli i gospoda biskupi sa Jansenom, gle- 
dajući kako katolički episkopat osudjuje delo Tirševo 
kao bezversko na osnovu pisaca iz Tirša, a sve to po 
ekscerptu od pet članaka, koje je u svojim brošurama 
napisao i sastavio jezuitski učenik, biskup krčki dr. Sre- 
brnič. I sada mi moramo da žalimo, samo to, da epis- 
kopat nije znao za onu veliku nepriliku sa Jansenom, 
da se nije setio ove istoriske blamaže iz XVI! veka, jer 
sam siguran da ne bi izdao tu poslanicu i ne bi tako 
lakoumno izrekao anatemu nad Tiršom i njegovom 
ideclogijom. 

Jer, kao što sam već rekao u načelnoj debati, 
veliki začetnik Sokola nije bio bezverac. Tirš se ispo- 
vedao i pričešćivao svake godine i rimokatolička crkva 
ga je pokopala sa svima rimokatoličkim crkvenim obre 
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dima. Njegova iedeologija nije biia bezverska. Ona nije 
bila ni protiv hrišćanske ni protiv rimokatoličke crkve. 
Taj Tirs u svojoj ideologiji poštivao je svako versko 
uverenje i nigde ništa nije napisao protiv rimokatoličke 
crkve a ni protiv hrišćanslva. Gospoda biskupi nisu u 
poslanici naveli ni jedan citat iz Tiršovih dela koji ц bi 
svoju tvidnju mogli dokazati. Ali, gospoda rimokatoli- 
čki biskupi smatrali su da je potrebno da se Soko Kra- 
ljevine Jugoslavije proglasi bezvernim društvom. Jaču, 
gospodo narod.ii poslanici, po onoj „fjcla ^untur" 
faktima dokazati da Soko Kraljevine Jugoslavije nije 
bezverno društvo, jer fdkta govore. Ko je bczverac, Uj 
ne traži blagoslov crkve. Sokolska društva Sokola Kra- 
ljevine Jugoslavije, tražila su da rimokatolički svećenici 
blagoslove njihove zast.ve i da prigodom ivihov h sve- 
čanosti čitaju svetu misu. Čujte, gospodo nar.dni po- 
slanici, prvi dokaz. 

Sokolska župa u Krku zamolila je svojim dopisom 
od 29. aprila 1932. god. br. 24 da bskupski ordinarijat 
prigodom Durdjevskog uranka- odredi svećenika, koji bi 
održao svetu misu, a g. biskup Krčki dr. Siebruiić od- 
govorio je dopisom br. 569 oi 30 aprila 1932 ovako: 
.Sokolskom okružju u Krku. Na cjenjeni dopis togi 
naslova od 29 ovog mjeseca br. 24, 1932. čast je pot- 
pisanom odgovoriti, da u smislu kanona 822 § 4. Cr- 
kvenog zakonika i raspisa Svete kongrengacije sakra 
menata od 26 srpnja 1924 ne može dati osnovne do- 
zvole, kad se radi o kojem profanom slavlju, a uranak 
sigurno je slavlje čisto profanog karaktera. B;skup dr. 
Srebrenič." Ja držim, gospodo narodni poslanici, da so- 
kolska župa u Krku, kad traži svetu misu, ne može biti 
bezverska. Čujte dalje. 

Sokolska žapa Varaždin, obratila se dopisom ol U 
jula 1932. br. 1271 na preuzvišenog g. nadbiskupa za- 
grebačkog s molbom, da dozvoli da se sokolski druš- 
tveni barjak crkveno blagoslovi. G. nadbiskup odgovara 
dopisom od 14 jula 1932. da ne može dozvoliti blago- 
slov barjaka, jer se Sokol osniva na Tirševoj ideolo- 
giji, a ovaj da je bio bezbožac i protiv katoličke crkve. 
Njegova je ideologija protuverska, pa bi blagosiljanje 
takvog barjaka značilo preporučivati verski indiferentizam. 

Sokolsko društvo u Vinkovcima zatražilo je od 
biskupskog ordinarijata u Djakovu dozvolu, da bude 
barjak društeni crkveno pos/ećen. Biskupski ordinarijat 
u Djakovu dopisom svojim od 7 juna 1932 g., koji je 
potpisao g. biskup Akšamović, otklonio je tu molbu ra- 
di toga, što se Soko Kraljevine Jugoslavije drži Tiršove 
ideologije i rimokatolički episkopat odlučio je, da se 
pretstavnici katoličke cikve apstiniraju od posvete za- 
stave  takvoga društva. 

Sokolsko društvo u Valpovu podnelo je biskup- 
skoj kancelariji u Djakovu molbu za posvetu društvene 
zastave i primilo je ovakvo rešenje: „Biskupski ordina- 
rijat Djakovo br. 181 — 1932, a. a. Velečasni RKT. žu- 
pski ured —Valpovo, Na zamolbu Sokolskog društva u 
vašuj župi u predmetu posvete društvene zastave izvo- 

lite pretsjedništvu društva dati sledeče priopćenje: S 
razloga što je „Sokol Kraljevine Jugoslavije" ideologi- 
ju Dr. Mi Titša za duševni odgoj proglasio u godini 
1931 svojom društvenom ideologijom ;a odgoj svojih 
članova i toga pravca prosvete, koji je kršćanstvu skroz 
protivan, nije do sada promjenio. — Jugoslovenski ka- 
tolički episkopat je odlučio, da će se pretstavnici ka- 
toličke crkve apstirnirati od posvete'zastave istoga društva. 
Ideologija dr. Tirša niječe opstojnost duhovnog svijeta, 
a posveta (blagoslov) pripada u red duhovnih dobara 
pak se logički može primjenjivati u životu onih druš- 
tava koji ideologiju kršćanske nauke pnznaju i na vjeri 
u opstojnost duhovnog svijeta temelje svoju prosvjetnu 
akciju. U vezi stim je i hrvatski mitropolita dr. Bauer 
11 jula 1932 izdao riješenje kojim se uskraćuje crkve- 
na posveta zastave sokolskog društva. — Biskupski or- 
dinarijat ne može da odredi bilo kojega svećenika dja- 
kovačke biskupije za posvjetu zastave „Sokolskog dru- 
štva", djk prednia zabrana postoji. Djakovo, dne 26. 
septembra  1932 Dr. Antun Akšamović v. r.". 

A g- biskup Carević u Dubrovniku piše župnim 
uredima: „Ako Sokoli žele zahvaliti dragome Bogu, 
kažite im da mogu u nedelje i blagdane prisustvovati 
župskoj misi, jer će svaki pojedinac zahvaliti Bogu (tj. 
ne kao društvo). — Sokolski barjak nije crkveni barjak, 
prema tome ne treba ga blagosiljati". 

Ali g. biskup Csrević blagosilja vatrogasne barja- 
ke i barjake pevačkih društava, ma da ta društva pe- 
vaju; „Kladilo se momče i djevojće" (Smeli u dvorani). 
1 ta društva nemaju crkvene barjake. 

Kada su sokoli Krčki prigodom Vidovdanske pro- 
slave došli u katedralu i postavili se kraj odra, Sokolsko 
društvo je dobilo dopis od Župskog ureda u Krku pod 
Br. 126 od 30. juna 1932. u kome piše ovo: „Akoso- 
kolsko društvo u Krku kod ove ili one zgode dođe sa 
svojom zastavom u Stolnu Crkvu, njegovo je mjesto, u 
koliko se tiče zastavonoše na strani evanđelja, između 
propovjedaonice i stupa, dok se ostali članovi mogu 
poredati iza zastavonoše u pobočnoj ladji". 

Kako vidite iz ovih navedenih primera ti bezvemi 
Sokoli Kraljevine Jugoslavije, koji se drže Tiršove ide- 
ologije, neprestano mole blagoslov od biskupa, guraju 
se u crkvu a biskup ih gura u kut kad u crkvu dodju. 
U tome dopisu župskog ureda u Krku ima i ovakav 
pasus: „Neugodno se je takodje opazilo što su ženske 
članice naslova došle u crkvu odjevene na način koji 
ne odgovara propisima kršćanske čednosti, prema kojima 
ne smiju biti ovako odjevene ni u javnosti a kamo li 
pred Kristom Bogom, u svetohraništu itd." 

Na ovo bih hteo spomenuti samo to — da kad se 
u uršulinski samostan primaju devojke i žene, da tom 
prilikom pred biskupom u crkvi vrše jedan obred u 
kome kandidatkinje nemaju na sebi ni pola on: odeće 
koju imaju  sokoliće u Krku  

Više o tome nije zgodno reći! 
Medjutim, vi ćete dalje videti da taj Soko Kralje- 
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vine Jugoslavije nije tako bezverski kao što ga hoće da 
prikaže rimokatolički episkopat. Iako se taj Soko Kralje- 
vine Jugoslavije drži ideologije Tiršove, vi ćete se, go 
spodo, začuditi, da se jedan rimokatolički biskup, a to 
je dr. Srtbmić, buni protivu Sokola Kraljevine Jugo- 
slavije a to zato, jer se taj Soko Kraljevine Jugoslavije 
ne drži dovoljno ideologije Tiršove po nahodjenju bi- 
skupa! Kada je Soko Kraljevine Jugoslavije odredio po- 
lovinom decembra prošle godine da se proslava stogo- 
dišnjice rodjenja Dr. Miloslava Tirša po svima sokol- 
skim jedinicama održi u subotu 5 ili u nedelju 6 marta 
ove godine, biskup Krčki poslao je svima sokolskim 
društvima jednu poslanicu i u toj poslanici — pazite 
ovo — veli ovako: .Ima pak stvari koje pripadaju Tir- 
šovoj ideologiji ali ih jugoslovensko sokolstvo niti ne 
spominje ni ne naglašuje, premda naglašuje, da je pri- 
hvatio sokolsku Tiršovu misao i Tiršovu ideologiju u 
čitavom opsegu. Tirš je naprimer bio protiv toga da 
se ikoga sili u sokolstvu, branio je poviše slobodu javne 
kritike nad sokolskim radom, u političkom pogledu bio 
je demokrata i radi toga odlučno proti političkih na- 
silja. Bio je republikanac. Sve to prikazuje češki sokol- 
ski pisac Jandasek u svojoj najnovijoj knjizi „Dr. Mi- 
loslav Tiiš učitelj demokracije". Ali sve te momente ju- 
goslovensko sokolstvo iz programa svoga rada isklju- 
čuje, premda „putevi" ističu da se Tiršova misao uzgoja 
prihvatila u čitavom njegovom opsegu. No sigurno je 
da se u čitavom opsegu provadja Tiršova misao uzgoja 
u koliko je ona bezverska." 

Dakle, biskup Krčki dr. Srebrnić želeo bi da naš 
Soko Kraljevine Jugoslavije propoveda ideju republikan- 
sku. (Čudjenje u Skupštini i protesti). Ali ja sa ovoga 
mesta odgovaram g. biskupu dr. Srebrniću da Soko 
Kraljevine Jugoslavije ispoveda ideju jugoslovenstva, a 
jugoslovenstvo znači naše jedinstvo, našu slogu, našu 
ravnopravnost, naše ujedinjenje sanjano od naših pesnika, 
naš neprelomni front proti bilo kojem tudjinskcm pre- 
padu, znači novo slavno istorijsko poglavlje pod junač- 
kom dinastijom naših Karadjordjevića! (Burno i odušev- 
ljeno odobravanje i pljeskanje). Znači nepokolebivu ver- 
nost i ljubav Kralju našemu Aleksandru I, jer je on 
„Oro beli koj' ognjem dugina venca iz katakomba gde 
vlada samrti sneg, izvede Srba, Hrvata, Slovenca, na 
sjajni sunčani breg Oslobodjenja, Ujedinjenja i Spase- 
nja.' (Burno odobravanje i pljeskanje), 

To je g. biskupu Srebrniću nerazumljivo, jer on 
čita katolički list koji je napisao 22. X. 1926. godine 
uvodni članak koji završava ovako: „U borbu dakle sa 
devizom: „nemamo Kralje, nego Krista Gospoda". On bi 
radje mesto Sokola imao orlove koji su imali geslo: 
„Isus Krist Kralj orlova i kralj   orlovske organizacije". 

Gospodo narodni poslanici, ja vas pozivam da mi 
kao poslanici jugoslovenskog parlamenta odgovorimo g. 
biskupu kratkim ali značajnim odgovorom: Imamo Kralja 
Aleksandra. Prvogl   Živio   Kralji  (Burno i oduševljeno 

odobravanje i pljeskanje sa jednodušnim   uzvicima: Zi- 
veo Kriljl). 

Tvrdi se, gospodo, da Soko Kraljevine Jugoslavije 
nupada rimokatoličku crkvu. A ja ću vam primerima 
dokazati obrnuto navodeći šta govore rimokatolički sve- 
ćenici o našem Sokolu Kraljevine Jugoslavije. 

Kapelan Josip бегсег iz Tovarnika uzeo je Ivanu 
Lukiću, sokolskom naraštajcu sokolsku značku, slomio 
je sa recima: „Šta ćeš ti kao Hrvat u sokolskom dru- 
štvu? To je srpsko društvo". 

Rimokatolički župnik Dragutin Teodorović u Veli- 
koj Kopanici, održao je 31. jula prcpovtd, u kojoj je 
mladeži kazao da zabranjuje stupati u društvo Sokola 
jer Soko upropašćuje mladež. Župnik Gerstner Ferda u 
Slavonskom Brodu k^zao je: „Sokol se protivi Hristu 
i Rimu dotle dok ne bude čisto hrvatski Sokol". Župnik 
Komerički Vinko u Desiniću, uskratio je sahranu Petra 
Korena, člana Sokolskog društva rekavši da: „ako budu 
Sokoli učestvovali u sahrani on neće učestvovati, jer su 
Sokoli društvo b z vere i protiv katoličke vere. Sokoli 
su morali usled toga da se uklone sa sahrane da bi omo- 
gućili crkvenu sahranu. Župnik Mirko Hranilović iz Kra- 
pine izjavio je na sastanku školske dece, da ne smeju 
ići u Soko, jer su oni od vraga. (SmehV 

Pavao Pašiček veroučitelj osnovne škole u Novoj 
Kapeli, srez Nova Gradiška, zabranio je školskoj deci 
da budu članovi Sokola i zapretio im, da im neće de- 
liti sakramente ako budu u Sokolu. Govorio je da ka- 
tolici ne smeju biti u Sokolu. 

Biskupski ordinariat u Dubrovniku 28-Х1-1932 
godine uputio je župnim uredima raspis, kojim im za- 
branjuje posvećivanje sokolskih barjaka. 

Na otoku Brača, Hvaru i Korčuli od strane kato- 
ličkog krira vodi se akcija protiv Sokola i svećenici 
govore, da neće davati poslednja pričešča niti blagos- 
lov kod sahrane onima koji budu  Sokoli. 

Župnik Tadijan M'halčević iz sela Komušine u 
Bosni izjavio je sa propovedaonice, da onaj ko osta 
ne u Sokolu   ne treba dolaziti u crkvu. 

Župnik u Tuzli završio je propoved recima: „Pro- 
klet bio ko ide u Sokolski dom." 

Hitrec Teodor, veroučitelj iz Križevaca, za   vreme 
časa veronauke govorio je šegrtima da ne idu u Soko 
jer u njemu čovek gubi stid, jer se uči besramnostima. 

Premda nije zgodno u kući  obešenjaka   govoriti 
o konopcu, navešću ipak jedan primer. 

Župnik Bubanić u Novom Marofu, izjavio je u 
propovedi, da što je više Sokola, to je više nezakoni- 
te dece. (Smeh). 

I tako vam ima, gospodo, bezbroj i bezbroj ova- 
kovih prinnra. 

A sada, gospodo, da čujete još jedan najnoviji 
pamflet koji se širi po Sloveniji protiv sokola. 
„Sa ogorčenjem smo saznali, da su vam vaši va- 
spitači, pedegozi pod pritiskom prosvetne vlasti pročita- 
li lažne dokaze o vernosti i iskrenosti sprara   vere, se- 
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kola Jugoslavije i time kanili izbrisati porazne posledi-- 
ce muževnih reči našega Episkopata. Drznuli su se i 
na takovu bestidnost, da su u okružnici po srednjim 
školama tvrdili, da katolički biskupi lažu i da sve to 
rade radi svojih naročitih ciljeva. Ovaj napadaj je to- 
liko ogavan, da ga mora celokupna slovenska omladi- 
na jednodušno otkloniti, osuditi i na njega dostojno 
odgovoriti." 

„Zato ti — Slovenska omladino, pokaži izdajica- 
ma, da si još uvek slovenska, da si katolička. Klikni u 
sav glas: dovoljno vremena ste tlačili naš narod, biče- 
vali ga i isisivali. Mi njegovi sinovi znali smo za sve 
fo, ali ste nam zapušivali usta, ali glas srca niste nam 
mogli nikada ugušiti a niti ćete to ikada postići. Upam- 
tite, krvopije i izdajice vlastitoga naroda, da se u ško- 
lama ne sme čitati sokolska okružnica, neka se u bu- 
duće ne usudi ni jedan profesor da tera našu omladi- 
nu u Sokol, jer u dušama našim mrzimo onu lažnu or- 
ganizaciju, koja je u istini banda bezidejnih slovenskih 
liberalaca, kako bi njezinom pomoću ostali što dulje na 
koritu." 

„Drugovi, dignite glave, jer naše spasenje pribli- 
žava se. A dotle svi u boj proti hidri i izdajicama na- 
šega naroda, medu koje spada viteška organizacija So- 
kola Kraljevine  Jugoslavije. 

Svi u složan boj proti izdajicama i uništavačima ka- 
toličkog slovenskog naroda. 

Nesmiljen boj Kramerovoj bandi (Smeli), koja je 
konfinirala borce za slovensku slooodul (Glasovi: Živio 
Kramer! Pljesak). 

Živila slobodna i samostalna Slovenija!" 
Pitam ja sada gospodina Ministra fizičkog vaspi- 

tanja naroda, što kani Kraljevska vlada i g. Ministar 
da učini, da ti napadaji na Soko Kraljevine Jugoslavije 
već jednom prestanu od popovske strane i što kani 
poduzeti, da Sokol naš može nesmetano da radi za 
Kralja i za Jugoslaviju. 

Hristos je rekao: .Dajte Bogu što je božje, a caru 
što je carevo." Ja bi zamolio gospodu biskupe, kada 
se već brinu toliko za Soko Kraljevine Jugoslavije, da 
se pobrinu i za to da njihovi svećenici to ispunjuju i 
da daju Bogu što je božje a Caru što je carevo. Jer 
evo, ja ću navesti samo dva primera, kako njihovi ka- 
pelančići daju Bogu što je božje, a Caru što je carevo. 

Jurić Mijo, župnik u Podravskom Kloštru, srez 
Đurđevac, rekao je 19 februara 1933 u crkvi ovo: 
„Hvaljen Isus, braćo Hrvati i Hrvatice, Ne mogu vas 
nazvati Srbima ni Rusima, već vas moram nazvati ju- 
načkim i čilim Hrvatima, što i jeste. Sve su to hulje u 
parlamentu i sve će to za kratko vreme izgledati kao 
u Rusiji." (Zgražavanje u dvorani i protesti). 

Kordić Marko, kapelan u Novalji, srez Rab, stavio 
je učenicima osnovne škole pitanje, koga bi trebalo pre 
spašavati u slučaju teške opasnosti: Madjara katolika ili 
Srbina pravoslavnog? Kad su deca odgovorili da treba 
Srbina jer je on jedno s Hrvatom,   kapelan Kordić tu- 

mačio je deci, da treba spašavati Madjara, koji je kato- 
lik (Protesti i uzvici: Skandal! Jedan glas: Šta je uradio 
g. Ministar unutrašnjih dela?). 

Matija Horvat, župnik u Sv. Martinu pod Okićem, 
srez Samobor, govorio je opštinskom odborniku Miji 
Zitkoviću, da ntša država nije sUlna i da za 14 dana 
može doći Italija ili Madjarska ovamo, pa će Jugosla- 
vije nestati. Sem toga govorio je, da ne priznaje našeg 
Kralja itd. (Protesti). 

U Sv. Mariji Magdaleni, opština Pušća, zagrebački 
srez 7. augusta 1932 god. bilo je prošćenje. Narod je 
izvesio na crkvu državnu zastavu, a župnik je odredio 
da se skine. Kad zvonar to nije učinio, župnik je mesto 
svečane pevane mise održao tihu, a po podne nije odr- 
žao večernju. 

U Starim Mikanovcima, srez Vinkovci, rekao je 
župnik Lukinac, sakupljenom narodu pred crkvom posle 
održanog blagodarenja na dan Ujedinjenja: .Vidite kako 
je to lepo kada dolazite u crkvu, ali nažalost, treba da 
vas je stid i sramota, kad poštujete više državnu vlast 
i zakone nego Boga. Bog je ostavio nedelju, da se ide 
u crkvu i da se moli Bogu." Žao mu je bilo što narod 
dolazi u crkvu na dan Ujedinjenja. 

Gospodo poslanici, vreme je poodmaklo, a ja sam 
vas možda umorio iznoseći ova fakta. (Glasovi: Niste, 
niste.) Ja ću samo spomenuti još jednu tužnu činjenicu. 
Naš uvaženi drug, stari istarski   borac i veliki  patriota 
g. Spinčić (Burno odobravanje, pljesak i uzvici: Živeo!) 
časni svećenik, koji je nedavno čitao svoju diamantnu 
misu, stavljen je pod istragu od strane Senjskog biskupa 
dr. Starčevića zato, što je rekao da ga je biskupska po- 
slanica protiv Sokola zaprepastila i što se pohvalno iz- 
'iasnio o sokolu. Sada Episkopat traž; da dr. Spinčić 

. bude dignut a divinis tj. da mu bude zabranjeno čitanje 
svete mise. Naš uvaženi i sedi starina dr, Spinčić neće 
više smeti da svodim starečkim drhtavim rukama diže 
telo Hristovo, neće smeti pred oltarom da sagiba svoja 
drhtava staračka kolena na poklon Hristu samo zato, jer 
je prigibao kolena svoja na poklon i pred onom idejom 
koja je svakom Sokolu Kraljevine Jugoslavije draga i 
sveta, a to je Jugoslavija i Jugoslovenstvo. (Dugotrajan 
buran pljesak i uzvici: Živeo!). Ovo što su učinili rimo- 
katolički crkveni poglavari za najveću je osudu, jer, go- 
spodo, to su muke kakvima je nekada Torkvemada 
mučio telesa. Tako oni danas muče dušu Spinčića. 

O zdravo Spinčiću, naš drugi Sedeju! (Burno plje- 
skanje). 

Gospodo, hoću da vam iz „Hrvatskog Sokola" 
od 1926 godine spomenem samo to, da je protivu g, 
Spinčića provedena istraga zbog sokola. Na strani 419. 
„Hrvatskog sokola" stoji: „Službu božju obavio je uz 
asistenciju monsinjor g. Dr, Ivica Sfarčević iz Senja, 
koji je i obavio posvetu vrlo lijepe zastave, kod čega 
je izrekao versku, ali i nada sve domoljubnu hrvatsku 
prigodnu propovjed, koja je ostavila na sve prisutne 
dubok dojam." Sad razumem zašto je onda posvećivao 
bcrjak, a tu psuje i isključuje Spinčića zbog sokola. 
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Gospodo narodni poslanici, ja ću glasati za budžet 
Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda, jer se ono brine 
za naš Soko Kraljevine Jugoslavije, jer se ono brine 
da se dižu sokolski domovi, a svaki je sokolski dom 
hram gde se po Tiršovoj ideologiji propovedaju samo 
drugim recima Hristove reči: ,Ljubi bližnjega svoga kao 
samoga sebe", jer se u svakom sokolskom domu uči. 
.Brat je mio, koje vere bio!", jer se u svakom sokol- 
skom domu propoveda: „Ah da je proklet tko cijeć vi- 
jere, na svojega reži brata, jer nesreća koja izvire, samo 
iz toga kalna blata". (Burno odobravanje i pljeskanje 
od svih prisutnih). 

Ja ću glasati za taj budžet Ministarstva fizičkog 
vaspitanja naroda, jer pod njega spadaju one crvene 
košulje, a tim crvenim svojim košuljama pokazuju, da je 
žar ljubavi u njima za Kralja i Otadžbinu, pa da su 
spremni svi da svojom krvlju zacrvene granice ove 
zemlje, da ih brane protivu crnih, protivu smedjih i Bog 
zna kakvih drugih košulja (Pljeskanje i burno odobra- 
vanje). Ja ću glasati zu budžet Ministarstva fizičkog 
vaspitanja naroda, jer dok protivnici sokola imaju samo 
načelo „Omnia ad majorem Dei gloriam', sve na veću 
slavu Božju, sokoli imaju uz ovo i drugo načelo: „Omnia 
ad majorem Dei et regis Aleksandri Jugoslavisque glo- 
riam", — načelo: „Sve na veću slavu Boga i Kralja 
našeg Aleksandra I i naše drage, večne i ujedinjene 
Otadžbine Jugoslavije". (Dugo oduševljeno pljeskanje i 
odobravanje. Živeo Kralj! Živela Jugoslavija! Burne ma- 
nifestacije i pljeskanje u dvorani. Čestitanja govorniku.) 

Pretsednik   Dr.   Košta   Kumanudi:   Ima  reč g. 
Vlado  Spahić. 

V/ado Spahić: Gospodo narodni poslanici, obra- 
zovanje Ministarstva za fizičko vaspitanje naroda, ne- 
sumnjivo će doprineti mnogo pitanju podizanja našeg 
kulturnog nivoa. Dokaz za to ja neću da tražim u do- 
sadašnjem delovanju ovoga Ministarstva, jer je ono i 
suviše kratko funkcionisalo, da bi se moglo govoriti o 
njegovim uspesima, nego ću upozoriti na činjenicu da 
što je god jedan narod na višem kulturnom nivou, nje- 
gova je fizička kultura razvijenija, njegovi su uslovi za 
opstanak širi, mogućnost njegove nacionalne ekspanzije 
i vitaliteta neosporniji. Na primer kod Engleza, Fran- 
cuza, Amerikanaca i Nemaca, fizička kultura je na za 
masnoj visini, pa nije čudo da se oni računaju u prve 
države sveta. Ja ovde mislim na fizičku kulturu u svim 
njezinim oblicima, počevši od osnovne fizičke higijene 
do najraznovrsnijih sportova. Kod naroda bez jako 
razvijene fizičke kulture, slučaj je potpuno obrnut. 

Mi sa dokazima u rukama možemo da utvrdimoi 
da naš narod ima mnogo interesa za sve oblike fizičke 
kulture. 1 tako je odmah po sretno svršenim ratovima i 
završenom Ujedinjenju počeo i nagli razvoj našeg sporta 
Koliko smo u tome napredovali, vidi se iz fakta da 
smo u toku nekoliko poslednjih godina uspeli da se 
plasiramo i u internacionalnom pogledu,   što je za na 

kulturni prestiž od ne malog značaja. Sport je širom 
sveta učinio čast zemlji i naciji, a nekoliko sokola g. 
g. Dr. Štukelj i Primožič, prvaci sveta na dvema olim- 
pijadama u Stokholmu i Parizu, futbaleri također čine 
čast zemlji ponovno u Montevideu i prošle godine 
kod svetskog natecanja u veslanju, Gusarev osmerac iz 
Splita postao je prvak svela i učinio takode čast zemlji. 
Postojala je, dakle, neka vrsta preduslova za fizičku 
kulturu, postajali su činioci koji su je omogućavali i to 
još od ranije. Jedan od tih važnih preduslova ispunjen 
je obimnom akcijom, koju je vodilo naše sokolstvo, o 
kome hoću ovde da progovorim kao stari Soko. 

Viteški duh našega naroda tako sjajno oličen u 
guslarskom desetercu, ispolinske narodne borbe za slo- 
bodu i nezavisnost, neravna borba sa iskonskim nepri- 
jateljima našega naroda i potreba koncentracije nacio- 
nalnih, fizičkih i duhovnih energija, diktovali su for- 
mulisanje jedne ideologije, koja će, ispovedajući fakat 
da samo u zdravu telu može da postoji zdrava duši, 
okupiti oko sebe zdrave nacionalne snage i povesti ih 
u borbu za nacionalni prestiž. 

Besmrtni  Tirš,   opkoljen svojim sumišljenicima iz 
svih   delova slovenstva,   dao je osnove ovoj organiza- 
ciji,   pa   već   1863.   osniva   se prvi  Soko u Sloveniji, 
1874. u Hrvatskoj, 1882.   god. u Srbiji. 1903. u Bosni 
i Hercegovini, 1904. u Sremu. Neću ovdeda pominjem 
slavna imena pokretača ovih sokolskih organizacija, jer 
su ona dobro znana i poštovana.   No   rećiću   samo da 
su slobodarski   duh sokolski, njegova težnja za nacio- 
nalnom slobodom, njegovo isticanje sveslovenskog brat- 
stva i uzajamnosti, bili prvi predznak   ostvarenja Jugo- 
slavije i jugoslovenstva,   prvi zračak krvavo iskupljene 
'lobode   svih   Slovena.   Idejno sokolsko jugoslovensko 
ujedinjenje   izvršeno je 1912. godine i to baš u časo- 
vima   kada   je herojska Šumadija, pred burnim i krva- 
vim   događajima,   skupljala sve svoje snage-^da se, so- 
kolskom   brzinom i hrabrošću   baci na svog vekovnog 
neprijatelja i zada   mu   takav udar da ga više nikakva 
sila nije mogla spasti. 

Pa su došli, gospodo narodni poslanici, oni teški 
ratovi, dugogodišnji i krvavi, došla je 1914. godina, 
koja je sokolstvu zapretila svom bezdušnošću jednog 
varvarskog istrebljivača. Sokoli ne treba da se busaju u 
prsa da dokažu svoje patnje i napore u tim danima. 
Sokolske organizacije tada nije bilo, ali je bio jedan 
bezbroj sokola požrtvovnih, borbenih radnike, koji su 
svaki na svom mestu, činili sve što su im snaga i um 
davali za pobedu nacionalne svesti. 

A kada su došli dani slobode, sokoli su bili prvi 
koji su tražili ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, i 
pokušali da na toj bazi stvore ujedinjenje sokola srp- 
skog, hrvatskog i slovenačkog u jedan jedinstveni Ju- 
goslovenski Soko, što je provedeno još 1919. godine, 
na Vidov Dan, u Novom Sadu. Na tome sokolskom 
saboru je jasno istaknuto da se sokolstvo mora osla- 
njati na nacionalnu državu i raditi u duhu njenih inten- 
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čija i velikih zadataka koji su predstojali mladoj, tek 
stvorenoj narodnoj državi. Tom prilikom, već, potražena 
je i ustanovljena stalna veza sa Ministarstvima vojske, 
narodnog zdravlja i prosvefe, a naročito je podvučeno 
da se sokolski rad ima nastaviti i po udaljenim selima 
našim, jer su pojedini sokolski radnici baš u tome seo- 
skom radu imali i pre ratova znatnih uspeha. 

No uskoro nastupiše partiske svađe. Političke pri- 
like počele su da podrivaju i Sokolstvo odvodeći mu 
članove u pojedine plemenske sokolske organizacije. 
Tako je jedan deo članstva otišao u Hrvatski Soko, 
dok su klerikalci u Sloveniji odveli veliki deo omladine 
u Orlovski tabor u kome se u ime vere širilo neso- 
kolstvo i nebratstvo. Ove, da ih nazovem „prkos so- 
kolske organizacije", primile su, sve što je bilo u stanju 
da jugoslovensko sokolstvo uništi i to tako trajalo je 
do 1929 godine, kada su ove .prkos organizacije" 
ukinute zakonom o Sokolu Kraljevine Jugoslavije, čiji 
je postulat bio, da se one dosadašnje organizacije, koje 
ne pristupe ovome Sokolu, — ukidaju. 

Stari jugoslovenski sokoli sa svim svojim brojnim 
organizacijama i članovima stupili su u ovu novu or- 
ganizaciju i time je Soko Kraljevine Jugoslavije, u 
stvari, pravi i jedini naslednik i nosilac ranijeg sokols- 
kog rada u na5oj državi. Svesni članovi drugih dveju 
organizacija postali su članovi velikog zajedničkog 
sokola, pa je prkosa i partizanstva nestalo iz sokolskih 
redova. 

Ova državna intervencija u sokolstvu, ma koliko 
da je docnije oštro kritikovana od onih, koji nisu imali 
smisla za realni sokolski rad, u stvari; bila je potrebna 
i korisna. Ona je, gospodo narodni poslanici, bila 
uprav ospasonosna. Nama nisu potrebne verske gimnasti- 
čke organizacije, a dva sokolstva u jednoj državi donose 
samo politički i moralni deficit. Kada je naša država 
uzela Soko pod svoje okrilje, znači da se je ona ide- 
ntifikovale s njim, s njegovim idejama i načelima, načini- 
ma njegova rada i ciljevima koje je Soko sebi postavio. 
To je, gospodo, fizički i kulturni preporod našeg naroda. 
Ono stoje učinila naša država, nije nikakav izuzetak, jer i 
svaka druga svetska moderna država pomaže svaku privatnu 
incijativu, koja je rukovedena ovim ili sličnim načelima, 
pomaže svaki visoki i svetao zadatak kao što je fizički 
i kulturui preporod narodnih masa. Razume se po sebi, 
da je i naše staro sokolstvo zasluživalo ovakvu pažnju 
i nagradu, koja je i došla samim tim faktom, što mu 
je na čelo došao naš prvorodeni Princ NJ. V. Naslednik 
Prestola Petar (Uzvici: Živeo! - Aplauz) • Prvi Soko i 
uzdanik Stare Karadcrdeve loze, kojoj je u tradiciji da, 
s narodom za narod, u ratu i u miru, krči nove puttve 
i uklanja prepreke za svestrani razvoj svoga naroda. 

Država je, dakle, dužna da i dalje pomaže sokol- 
stvo u punoj meri. I kada ja ovo kažem, ističem 
jednodušnu želju svih sokola da ta pomoč bude ne 
samo izdašna, nego i organizovana i dobro smišljena. 
Samo u   organizovanom i  dobro   smišljenom radu, mi 

vidimo mogućnost da se sve dobro i na vreme iskori- 
sti. A isklučena je svaka bojazan, da će se u Sokolstvu 
ma kada ma u kome obliku, zacariti nerad ili netloga! 
Sokolski rad je uvek otvoren, on se dade uvek kontro- 
lisati, u njemu se ne ističu ličnosti, niti štrče individualiteti, 
jer od toga rada, a to zna svaki Soko, nema ni ličnih 
koristi ni slave. Mi slavimo ljude tek onda, kad dođu u 
svoj zasluženi mir, kada o njima možemo da govorimo 
reprospoktivno, kada dođemo u položaj da; izmerimo 
njihov rad i odmerimo im hvalu po učinjenim koristima 
na opštem narodnom radu. A ako se u redove Sokola 
uvuče po neko ko štrči, po neko ko traži lične koristi, 
njega brzo nestane iz sokolskih redova. To se, gospodo, 
događa po principu izvesne naše, da kažem čisto sokolske- 
selekcije, koja ne dozvoljava da se>aš harmonični rsd 
prekida, bilo da to želi izvesna ličnost bilo da se za 
to zalaže ma ko. 

A sada, gospodo narodni poslanicu, hoću da vas 
sa ovoga mesta upozorim na jednu posebnu granu na- 
šega Sokolstva, na njegov rad na selu, daleko od varo- 
ške buke, tamo gde je najpotrebnije, na izvoru naše 
snage i naših nadanja. 

Rad na Sokolstvu u selu mi smo u Hercegovini 
počeli nekoliko godina pre svetskog rata i bili medu 
prvim pokretačima tog rada. 

Ovo seosko Sokolstvo u toku rata trpelo je za- 
jedničku Sudbinu sa sokolstvom u.varošima. Po oslobo- 
djenju, taj rad je^nastavljen mnogo intenzivnije, tako da 
sad imamo na stotine četa, koje su se osobito istakle 
na prošlim sletovima u^Bsogradu i u Pragu, gde su 
bile predmet osobite pažnje i divljenja. No, ja neću, 
gospodo narodni poslanici, da vam te čete pretstavim 
sa njihove — da kažem — formalne sirane i neću da 
govorim, kako one izgledaju u nepovoljnom sokolskom 
poretku. Moj je cilj da vam "prikazem njihov unutrašnji 
rad, njihove.napore ;;o'selima, da se, kada to čujete, 
zajedno sa mnom radujete novim danima, u koje ulazi 
naše selo. zahvaljujući radu seoskih četa. 

Sokolski rad na selu nije dakle, običan i gimna- 
stički rad, cbično gombanje, želja za senzacijama. Na- 
protiv, ovaj rad je početak velikog zamaha od istorijskog 
značaja, znnaha za našu fizičku i duhovnu kulturu. Ovaj 
rad pravi most zi izravnjavanje i spajanje jaza izmedju 
sela i grada, on je budjenje učmalasti na selu, gde se 
danas seljak organizuje'i priprema prosvetnim i privred- 
nim radom, da što bolje odgovori zadatcima, koji mu 
pretstoje. To što ga očekuje, to je delo narodnog pre- 
poroda, to je delo veliko i teško, to je posao, za koji 
smo i mi, gospodo, ovde pozvani. 

Radnici na seoskom sokolstvu snntraju, da je tip 
varoških sokolskih organizacija nepraktičan za selo i da 
ne odgovara seoskim potrebama. Ritam vremena traži 
ubrzan rad i formiranje seoskih masa u odbranbene fa- 
lange, ne samo lake, koje će braniti narodnu čast i šti- 
titi otadžbinske vitalne interese, nego i takve, koje će 
objaviti rat mraku i neznanju, koji su do sada pašovali 
po našim selima. Mrak i neznanje, destrukcija i neorga- 
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nizacija, isti takvi i još žešći neprijatelji od onih koji 
stoje na našim granicami. I radi toga smo, gospodo, 
u sokolski rad na selu uneli nove metode rada, udarili 
na sokolske zastave nove zavete i pečate itd. Zato naše 
seoske čete osnivaju mnogobrojne rasadnike, knjižnice, 
čitaonice, raznovrsne zadruge na zadrugarskim osno- 
vama, a otpočeta je i akcija za upis udela u zadrugu 
sokola privrednika. Ovo je novi tip zadruge, čije je se- 
dište u Mostaru, a njezini članovi će biti seoske sokol- 
ske čete kao i pojedinci na teritoriji te župe i van nje- 
Tim i takvim radom, od pasivnog izgradjujemo aktivno 
i nastojimo, da čitavu jednu pokrajinu privredno i kul- 
turno dignemo tako, da se možemo nadati da će u brzim 
vremenima nestati pasivnog kukanja. 

Samo ću vam ukratko izneti, šta je po uputima 
sokolslva za ove nekolike godine učinjeno u higijenskom 
pogledu. U higijenskom pogledu učinjeno je, da je na- 
pravljeno 1187 nužnika i 5000 pljuvačnica, a kuća je 
okrečeno opet na našu inicijativu do sada 13989, a za- 
tim je napravljeno 205 modernih dubrišta. Sav taj rad 
obavljen je po uputama i pod nadzorom sokolstva. 

Isto tako veliku, ako ne najveću pažnju posvetili 
smo upućivanju seljaka u bolji i moderniji način obia- 
djivanja zemje. Prilike su bile takove, da smo u neke 
krajeve uvodili kao novinu izvesne kulture kao i poljo- 
privredne sprave i umetna gnojiva. Tako smo do sada 
uspeli, da za članove sokolskih četa nabavimo i to: 7883 
kg. čilske salitre, 25303 komada voćaka sadnica razne 
vrste, 12 komada bagremova, 2500 komada kalem gran- 
čica, 58 komada plugova, 1 trijer, 1459ikg. semena dc- 
teline lucerke, 593 kg. semena kravlje repe, 48 kg. se- 
mena futoškog kupusa, 116.50 kg. semena repe sijanice 
i 180 kg. drugih raznih semena. 

Na ovom   ogromnom   narodnom poslu svi su se 
naši radnici   pokazali kao prilježni.   Radnike,   koje   ša- 
ljemo  na selo i uvodimo ih u ovaj rad, biramo selek- 
cijom,'jer moramo biti vrlo obazrivi pri tome, koga mo- 
žemo da pošaljemo. U tome pogledu nama država izlazi 
u susret, ali moram naglasiti,  ne u onoj meri u koliko 
je' to potrebno.   Ja bih ovde mogao nabrojati nekoliko 
primera, koji to najbolje dokazuju, ali ću vas, gospodo 
narodni poslanici, poštediti od toga u uverenju, da čla- 
novi Kraljevske vlade imaju na srcu interese sokolstva, 
i da nikada neće dozvoliti da se ti interesi krnje. Naro- 
čitu pak, važnost polažemo na to,   da   nam se sokoli, 
naši stari i novi  članovi,   koji   se   nalaze   u   državnoj 
službi, ne razmeštaju, i na taj način ne onemogućuju u 
sokolskom radu.   Nažalost, ima   takvih slučajeva i naša 
bi želja bila da ih sasvim nestane.   Kad je već država 
uzela sokolstvo pod svoje okrilje, onda je dužnost nje- 
zinih organa,  a  naročito pak Ministarstva prosvete, da 
o činovnicima, koji rade na sokolu, naročito pak na seo- 
skom sokolstvu,   vodi  posebnu evidenciju,   pa da se ti 
tnladi sokolski radnici,   bez disciplinske i lične   krivice, 
ne premeštaju po mestima u kojima njihove sposobnosti 
ostaju neiskorišćene. To je,' ujedno, dužnost svih mini- 

starstava, a naročito u ovo doba, kada se pokušava da 
se na sokolstvo baca drvlje i kamenje, kao što je učinio 
pre nekoliko nedelja katolički episkopat. 

Akcija katoličkog episkopata nije uticala negativno 
na Soko i na sokolske radnike. Taj dogadjaj je samo 
učvrstio sokolske redove, doneo mu nekoliko hiljada 
novih članova i još više ih naoštrio za borbu protiv 
mraka i neznanja. No, ja bih sa svoje strane učinio 
predlog Presvetlom gospodinu biskupu mostarskom, u 
čiju nadležnost spada moj izborni srez, da zajedno 
sa mnom, o mom ruhu i kruhu, podje po Hercegovini, 
u koji god hoće srez, da obidjemo seoske sokolske 
čete, pa da se na licu mesta uveri, ima li u njihovom 
radu ičega što bi bilo bezbožničko i ispod dostojanstva 
boRobojažljiva čoveka. Ako taj biskup primi ovaj moj 
poziv koji mu šaljem iz ovog visokog Doma, uveriće se, 
kao što su se i mnogi drugi biskupi uverili, da je po- 
slanica kat. Episkopata bila izlišna, da je, gospodo, ne- 
osnovana, i da su gospoda biskupi bili u velikoj zabludi. 

Koristeći ovu debata, slobodan sam da u interesu 
bržeg i daljeg razvoja podnesem Kraljevskoj vladi ne- 
koliko predloga, od čijeg realizovanja će taj daljni rad 
u mnogome zavisiti. 

To su ovi predloži: 
1) da se u svim učiteljskim školama osnuje so- 

kolska četa kao jedinica, u kojoj će se učiteljski kandi- 
dati spremati za praktičan rad u seoskim sokolskim če- 
tama. U istima bi spremni sokolski radnici održavali 
tečajeve za stručno vaspitanje i vodenje sokolskih četa 
tako, da kandidati kao učitelji u prvom redu u'početku 
svoje karijere  mogu   biti   sposobni   radnici   u  četama; 

2) da se svima sokolskim četama dade državno 
zemljište za podizanje četnih rasadnika, i da se daju 
stručni saveti, od strane poljoprivrednih referenata. 

3) da Ministarstvo poljoprivrede izdaje poljopri- 
vredne alate, semena, voćne sadnice i priplodna grla, 
isključivo preko seoskih sokolskih četa, a to isto da 
čine i banovine. 

4) da se u rudnike, fabrike duvana i slične drža- 
vne ustanove primaju prvenstveno članovi sokolskih čet?, 
ako im je i takva zarada potrebna; 

5) da se sve sokolske jedinice oslobode poreze 
na sokolske priredbe i u slučaju, ako bi se uz takve 
priredbe održala sokolska igranka ili kakav pozorišni 
komad; 

6) da se pri Ministarstvu poljoprivrede osouje prak- 
tična poljoprivredna škola u koju bi se godišnje primalo 
bar tri stotine mladih seljaka iz seoskih sokolskih četa 
koji su svršili stručni sokolski tečaj, u kojima bi im se 
davalo stručno poljoprivredno obrazovanje, a ujedno bi 
se osposobljavali i za vodjenje sokolskog zadrugarstva 
i zadrugarstva u opšte; 

7) da se Sokolskoj župi u Mostaru, koja je prva 
i otpočela ovaj rad na selu, dodeli nekoliko državnih 
činovnika stručnjaka za ove poslove, a po njezinom 
izboru. 
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8) da se mostarskoj župi dade besplatno drvena 
gradja za potrebe sleta sokolskih čela, jer se taj slet 
ne može prirediti bez ove pomoći, a koji će se još 
ove godine održati, i 

9) da se sokolskim seoskim četama mostarske žu- 
pe dade pomoć za podizanje domova, potrebno drvo i 
besplatno palenje krečana. 

Govoreći o potrebama mostarske župe ja sam imao 
na umu i potrebe ostalih žapa, naročito onih, koje su 
razvile intenzivan rad na selu. Te potrebe su, gospodo 
narodni poslanici, na selu svuda iste, pa važe kako za 
mostarsku tako i za sarajevsku župu u kojoj se seosko 
sokolstvo takodje vrlo intenzivno razvija. Kao primer 
navešču da baš u sarajevskoj župi onaj, koga to inte- 
resuje, može naći i takve seoske sokolske čete u koji- 
ma su članovi isključivo katoličke veroispovesli. 

Ističući ove potrebe seoskih sokolskih četa, ja вчт 
potpuno uveren da ću kod Kraljevske vlade naći za 
njih i volje i razumevanja. Staranje o ovim predlozima 
ja predajem gospodinu Ministru fizičkog vaspitanja na- 
roda te g. g. Ministrima prosvete, poljoprivrede i šuma, 
koji i sa svoje strane znaju da ocene, kako vrednost 
seoskog sokolskog rada, tako i one ogromne koristi 
koje taj rad  donosi. 

U časovima kada se organizuju grupe i staleži, 
karteli i profesije, kada su već organizovani amali i 
kuvarice, kada već imamo kompletno moderno radni- 
čko zakonodavstvo, treba da se učini sve što je potre- 
bno da se i naše selo organizuje, da i kroz njega pro- 
struji  novi  duh i novi polet. 

Baza za taj rad je naše seosko sokolstvo, i ja, 
bez preterivanja, mogu reći da će za naše selo biti naj- 
zaslužniji onaj, koji ga pomogne u ovome pravcu. 

Ja mogu otvoreno i slobodno reći da su naše so- 
kolske čtte i u poljoprivrednom i u kulturnom i u hi- 
gijenskom pogledu učinile već do sada više nego sva 
druga nastojanja poslednjih nekoliko desetina godina. 
Osnovali smo čak i četne sokolske hambare, koševe, 
tako da nam poznata i dugo paćena glad neće više za- 
kucati   na vrata sela u kom deluje sokolska četa. 

Ovo što sam istakao to je samo kolektivan rad, 
rad pojedinih četa i time nije rečeno, da mi ne radimo, 

individualno sa pojedincima na njihovom intelektual- 
inom podizanju. Kao što bi sokolski rad na selu bio 
skup luksuz, ako bi se ograničio isključivo na vežbanje) 

isto tako ne bi me zadovoljio samo kolektivan rad. 
Ličnost je, gospodo narodni poslanici," danas isto tako 
važna, ličnost čista, svesna, vaspitana, ospasobljena za 
život i razvoj. Radimo dakle i na usavršavanju poje- 
dinaca a i u tome pravcu naši napori daju zadovolja- 
vajuće rezultate. 

Gospodo narodni poslanici, sokolstvo sa svojim 
blagotvornim radom kulturno vaspitava naš narod i fi- 
zički izdelava tako da postane zdrav, krepak, čio i sve- 
stan prema sebi i otadžbini. Sokolstvo je jedino kadro 
da dokrajči   delo   narodnog oslooodjenja i   ujedinjenja 

i ono baš zato zaslužuje svaku pažnju i obzir od svih 
onih koji vole svoj narod i otadžbinu svoju. 

Tvrdo verujem u svetliju i bolju budućnost naše 
mile otadžbine Kraljevine Jugoslavije, za koju je pala 
jedna čitava generacija i koja je stvorena od mora krvi, 
planina kostiju naših najboljih sinova. Verujem zato jer 
nikada nije izgubljena stvar za koju je pala jedna či- 
tava generacija. Glas grobova jači je od rike topova 
pošto ga čuju i budući vekovi, i večno će ga čuti sa- 
vest naroda. Ma ne znam šta da se dogodilo, mada se 
nebo na zemlju srušilo, odgovor će biti savesti: Živi 
će ostati verni mrtvima. I mi ćemo ostati verni dok 
nas jedan traje i visoko ćemo dignuti naš barjak na 
kome će se vijati: Narodno jedinstvo, rad i napredak 
Jugoslavije. (Burno pljeskanje). 

Prctsednik dr. Košta Kumanudi: Reč ima narod- 
ni poslanik g. dr. Djuro Ostojić. 

Dr. Djuro Ostojić: Gospodo narodni poslanici, 
priključujući se u svemu govornicima braći Sokolima, 
ja ću samo sa nekoliko reči da podvučem značaj sokol- 
skog pokreta na selu. Brat Spahić izneo je pregledno 
i sa podatcima mnogostruki rad naših sokolskih četa na 
selima. 

Gospodo, sokolstvo u zemlji gde je ono niklo, 
u sredini bratskog čehoslovačkog naroda, niklo je u 
prvom redu kao nacionalni pokret, kao jedan prvokla- 
sni nacionalni pokret koji je imao cilj, da osvesti na- 
rod, da ga ujedini, ojača i osposobi za sva iskušenja 
a naročito da ojača sokolski ideal slobode i nezavis- 
nosti. Taj ideal sokolski u bratskom čehoslovačkom na- 
rodu toliko je usadjen u duše pojedinaca i u tolikoj meri 
raširen u narodu, da je postala poznata izreka „Co Ceh, 
to Sokol". 

Tu blagotvornu ideju preneli su i naši prosvećeni 
sinovi u našu oUdžbinu i postepeno počeli da rade na 
njenom razvijanju. Ali tek posle oslobodjenja sokolstvo 
je na putu, da postane opšti nacionalni pokret. Gospodo, 
poznata je dovoljno stvar da 800/o našega naroda živi 
na selu i da se prema tome nikakav pokret ne može 
nazvati nacionalni dok nije obuhvatio široke seoske mase. 
Zbog toga ja vidim ogromnu važnost u sokolskom ra- 
du baš ovih poslednjih godina kad je sokolstvo sa raz- 
vijenim svojim barjakom krenulo na rad u selo. U seo- 
skoj sredini sokolstvo je prva i jedina organizacija koje 
unosi oblike civilizacije u zapuštena sela. Prirodna stvar, 
da su prilike krive, da na selu vlada nepismenost. Na 
sokolstvu je sada da preuzme funkciju prosvetitelja i 
kulturnog vaspitača našeg seoskog naroda. Sokolstvo je 
danas košnica svega naprednog rada na selu. Ono širi 
pismenost, održava knjižnice i čitaonice, mora da zame- 
njuje i zemljoradničke zadruge, gde ovih nema, jer 
treba da podiže i poljoprivredu isto onako kao što mu 
je dužnost da vodi računa i o zdravlju seljaka i o čis- 
toći njihovih domova itd. Sokolstvo je preuzelo na se- 
be pionirsku ulogu na selu i sa takvim elanom da mi 
možemo pouzdano  očekivati da će Soko n: selu oba- 
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viti veliku misiju, pa će se onda moći iz seoskih četa 
odvijati zdrave nacionalne organizacije, kada se i selo 
kulturno podigne i diferencira. 

U cilju, da ovaj  rad  ojačamo,  jer  trebamo  biti 
svesni di organiztm pored srca ima i stomak, potrebno 
je, naročito u današnjoj   teškoj ekonomskoj krizi,  da i 
država svestrano pomogne   sokoistvo na selu. Time se 
ne traži nešto naročito, nego jedino to, da država učini 
svoju dužnost prema Sokolu zbog toga, što seoske čete 
vrše upola državni program, koji bi trebalo da izvršuju 
njeni prosvetni i privredni sanitetski itd. organi. Seoski 
sokoli u ovoj privrednoj krizi traže samo rada i zapo- 
slenja,   kako bi u ovim teškim   prilikama   besposlice i 
neimaštine mogli da zaradom pomognu svoje zadruge. 
Oni ne traže   nikakvih   privilegija, nego da teškim i fi- 
zičkim   radom   za   svoje   familije zarade najpotrebnije. 

Gospodo, povodom ovog amandmana za sokoistvo 
izašla je od strane Uprave Saveza sokola Kraljevine Ju- 
goslavije jedna izjava. Pošlo se u njoj  pominje i moje 
ime, slobodan   sam da izjavim, di je daleko od mene, 
bila i pomisao da, zalažući se za taj amandman tražim 
neke privilegije za  sokole. Za sokole tražim samo pra- 
vdu i jednakost. Ali je u interesu same državne uprave 
da pri  jednakim   kvalifikacija prima   u   službu   prven- 
stveno članove sokola, jer sokolski moral i organizacija 
pružaju   najbolju   garanciju   za svoje  članove, kako u 
pogledu   moralnom   tako   u pogledu odanosti državnoj 
ideji, pouzdanosti u službi i savesnosti u   vršenju duž- 
nosti. To  je bio smisao ovog  amandmana, a ne, da se 
za sokole stvaraju neke privilegije, koje bi možda i ra- 
zni spekulativni tipovi pokušali da iskoriste stupajući u 
sokolske organizacije. 

Gospodo,   soko treba da bude moralna radionica 
u našem  društvu.  Sokoistvo   u   današnjim   vremenima 
mora da napregne sve svoje sile i da raširi svoju or- 
ganizaciju, tako da prima sve članove našega naroda i 
da ih tamo moralno   prepodi i osposobi  za velike na- 
cionalne zadaće sadašnjosti i budućnosti. Stoga se soko 
ne treba  da boji čak ni lošijih elemenata,  jer će ih u 
svojoj organizaciji obraditi, obrazovati i stvoriti od njin 
dobre  sokole i dobre  Jugoslovene.   Ko   bi bio  toliko 
zapušten i pokvaren, da se više ne da ni popraviti, so- 
koistvo če ga iz svojih  redova  isključiti.   A sve druge 
svoje  članove, sokoistvo će u svojim redovima prepo- 
roditi i učiniti sposobnim za uzvišenu   službu   Kralju i 
Otadžbini. 

Gospodo, i druge grane sporta i fizičkog vaspita- 
nja važne su, pa mi je drago, da raspravljajući budžet 
Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda, mogu da istak- 
nem da i u tim drugim granama fizičkoga vaspitanja 
provejava duh jedinstva, sloge i ljubavi. To je bez ob- 
zira na zatrovane naše prilike i bez obzira na to, što 
se veštački unosi nesloga u narodne mase, jedna vrlo 
lepa pojava, da sportiste rade svi zajedno, da su u za- 
jedničkom savezu i da svakom prilikom istupaju kao 
jedna celina.  Tu je ц prvom redu  futbal  najraširenija 

grana sporta koja oduševljava mase gradskog stano- 
ništva. Oni rade svi u slozi i ljubavi i viteški se nad- 
meću, ko će biti bolji i prvi. Ovu radosnu pojavu tre- 
balo je ovde istaći i javno pohvaliti. 

Gospodo, ja ću naravno glasali za ovaj budžet sa 
željom da se on iz godine u godinu povećava, kako 
bi ovo Ministarstvo moglo potpuno da zadovolji potre- 
be našega naroda u pogledu fizičkog vaspitanja. 

Gospodo, dozvolite mi na kraju da učnim neko- 
liko konstatacija povodom jučerašnjeg govora g. Milo- 
vana Lazarevića. 

Dok sam ja radio u Finansijskom odboru, g. La- 
zarević se osvrnuo na moj govor u budžetskoj debati. 
Ja neću ulaziti u polemiku sa g. Lazarevićem, nego ću 
samo učiniti ove konstatacije: 

1) Stvaralačke političare iz oslobodilačkih ratova 
ne samo da nisam napao ili omalovažio, nego sam ih 
s priznanjem pomenuo primajući citiranu misao pok. 
Ljube Jovanovića, da su oni trebali da povedu politiku 
u oslobođenoj i ujedinjenoj Otadžbini; 

2) Oslobođenje je izvojevao oružani narod sa 
hrabrom vojskom pod mudrim vodstvom Kralja — 
Heroja i 

3) Kao jedinka naroda i ja sam u velikom oslo- 
bodilačkom pokretu izvršio svoju dužnost. (Pljeskanje i 
odobravanje u dvorani.) 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Reč ima Mini- 
star fizičkog vaspitanja naroda. 

Ministar za fizičko vaspitanje naroda dr. Lavo- 
slav Hanžek: Gospodo narodni poslanici, izjava Pret- 
sednika Kraljevske vlade, dala u Skupštini 16 marta o. 
g., obeležila je jasno stav Kraljevske vlade u pitanju 
pravnih i političkih odnosa naše Kraljevine prema ka- 
toličkoj crkvi. Naročito je podvučeno da Kraljevska 
vlada ni pre poslanice episkopata od 17 novembra 
1932 god., nije vodila politiku progona, nego naprotiv 
najvećih povlaščenja prema katoličkoj crkvi i da Kra- 
ljevsku vladu od tog stalnog pravca državne politike 
nije odvratila ni akcija katoličkog episkopata, niti delo- 
vanje jednog dela katoličkog klera. (Aplauz). 

Treba još naročito u pogledu fizičkog odgoja 
omladine dodati da Kraljevska vlada u smislu odredaba 
Ustava ove Kraljevine, zbog valjane uprave javnih po- 
slova, zbog normalne izgradnje nacionalnog jedinstva, a 
i unutrašnje konsolidacije, zbog odbrane zemlje i vanj- 
skog mira ne može i neće dozvoliti, da se fizički odgoj 
mladeži vrši na isključivo verskom osnovu. (Burno plje- 
skanje i složni usklici: Živeo!) 

Neutralizovanje ovog odgoja u interesu; je svih 
vera i crkava, kao i naroda svake veroispovesti, jer je 
jedini način, da se izbegnu verski sukobi i borbe. 

Ipak, zato verski odgoj nije isključen, niti su stav- 
ljene bilo kakve zapreke, da se pojedinci u svrhu po- 
stignuća moralnog savršenstva u punoj meri mogu slu- 
žiti i onim sredstvima, koja im u tem mož^ dati njiho. 
va vera, 
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Od ovog načela ne može bili otstupanja, niti se 
mogu iznuditi poviašćenja, bilo za koju veru i crkvu, 
ma kojim sredstvima borbe. Jednako, fcli ostaje stalnom 
brigom Kraljevske vlade da u vršenju fizičkog odgoja 
ne bude povredeno ničije versko osećanje niti bilo ko 
prikraćen u pravima izvršivanja verskih dužnosti. (Gla- 
sovi: Tako je!) 

Ako posle toga kao resorni Ministar imam čast i 
dužnost odgovoriti Vam na toliko primedaba i pitanja 
koja su mi stavljena o delovanju SKJ u pogledu ver- 
skom i ćudorednom, molim Vas da prc svega uzmete 
na znanje, da sam i ja u izviđanju o optužbama pro- 
tiv SKJ i o svim ovim spornim pitanjima radio na 
ustanovljenju objektivne istine, isključivo u cilju, da sve 
što bi u pogledu načela ili rada SKJ moglo dati, bilo 
kakovo pravo na žalbu i pritužbe, bude uklonjeno i 
ispravljeno. 

Ja sam vrlo zadovoljan, što ću danas moći pred 
vama rezultatima moga izviđanja utvrditi: s jedne stra- 
ne, kako su tužbe katoličkog episkopata stvarno bile bez 
dovoljno razloga, a s druge strane, kako je SKJ svojim 
radom pravdao u potpunosti ono poverenje, koje su mu 
dali celokupni narod i država za rad na području fizič- 
kog i moralnog uzgoja jugoslovenske omladine. 

Episkopska poslanica tvrdi, da je osnivač Sokola 
dr. Tirš bio bezverac i da je to svoje bezverstvo uneo 
i u sistem soKolske odgojne metode i u ideologiju 
sokoistva. 

Budući je SKJ. taj, Tiršov sokolski sustav i tu 
Tiršovu sokolsku ideologiju preuzeo kao osnovu svoga 
delovanja, Poslanica tvrdi, da je SKJ bczversko i pro- 
tuversko društvo, pogibeljno za ćudoredni odgoj naše 
omladine. 

Da najpre vidimo, kako stoji s tim Tiršovim bez- 
verstvom? 

Pravilno bi bilo, kad bi se tvrdnja da je Tirš bez- 
verac dokazivala pismenim ili usmenim izjavama nje- 
govim, iz kojih bi to bezverstvo izlazilo, ili kad bi se 
ukazalo njegovo bezversko delovanje u provođenju nje- 
govog privatnog ili javnog života. 

Ustanovljujem, da biskupska poslanica nije pružila 
nijedno od tih mogućih dokazala. 

Biskupska poslanica tvrdi, da su to „dokazali pisci 
iz redova njegovih vlastitih pristaša" i to što ti pisci, 
istražitelji, komentatori o Tiršu iznose, smatra punim 
dokazom, njegove krivice. 

Za svakoga, ko je navikao pravično izricati svoje 
sudove jasno je, da se krivnja i odgovornost merl sa- 
mo po vlastitim recima i delima, a da se ne može za- 
snivati na izjavama i mišljenju drugog nekog lica. 

Istina je ima čeških sokolskih pisaca, koji Tiršove 
nazore tumače u pomenutom smislu, tražeći iz njego- 
vih dela upotrebljene reči, кго dokaz njegovog bezver- 
stva. Međutim u većini slučajeva ta literatura, plod je 
političkih borba ili literarnih pretenzija pojedinaca, dakle 
vrlo malo podesan, da bude osnov ispravnog mišljenja 

i pravičnog suda. Kraj toga, ali imade i mnogo pisaca 
koji o Tiršu tako ne sude, i njegove nazore tumače 
sasvim na drugi način. Primerice mogu navesti kao 
dokaz Reviju „20 vek", eminentno katoličku reviju, u 
kojoj se nalaze članci svećenika koji Tirša uzdižu i 
hvale kao idealna čoveka i priznavaju mu da je zasno- 
vao i za svoga života vodio sokolstvo, u verskom po- 
gledu besprekomo. 

Za čudo je, što nije poslanica episkopata uzela u 
i u ocenu ove pisce, katoličke svećenike, nego su im 
autoritetom poslali „pisci iz vlastitih pristaša" Tiršovih. 

Za čudo je što katolički episkopat i njihov ekspert 
ne znadu, da su ti pisci „iz vlastitih pristaša" u većini 
iz one grupe češke sokolske opozicije, koja oficijelnom 
češkom sokolskom voćstvu prebacuje natražnjaštvo, da- 
pače i klerikalizam i tu literatura stvara u cilju da do- 
kaže, kako sokolsko voćstvo nije ostalo verno Tiršovim 
načelima. 

Za čudo je, što episkopat ne zna da katolički pisci 
baš tim radikalnim sokolskim elementima prebacuju, da 
su „počinili izdajstvo volje i načela Tirša i Fignera", 
jer su si utisnuli na čelo pečat bezverstva i „u idealno 
zasnovani Tiršov Sokol unesli duh židovskog, slobodno- 
zidarskog internacionalizma". 

Ja neću slediti primer episkopata, niti se prikla- 
njati bilo kojem delu Tiršovih posmrtnih komentatora i 
istražitelja, jer je to, vidi se, jedan jalov i skoro ne- 
ozbijan posao. Meni je savršeno svejedno, kako će se 
taj papirnati boj svršiti i koje će mesto Tirš u filosof- 
skoj sistematici silom autoriteta tih njegovih sudija mo- 
rati zauzeti. 

Za mene je dostatno to, da episkopska poslanica 
Tiršovo bezverstvo njie dokazala i da je za tu tvrdjnu o 
bezverstvu i pruženi surogat dokaza sasvim sumnjive 
vrednosti. 

A život i rad Tiršov, šta nam oni kazuju? 
Roden kao katolik za celog je života vršio i svo- 

je verske dužnosti kraj velikih dužnosti češkog patriote 
i javnog radnika. 

Ništa nije učinio u životu protiv vere i crkve, ali 
je svojim delovanjem mnogo doprineo onom istom ci- 
lju za koji se i crkva bori. Umro je kao katolik i sama 
mu je crkva dala svečani pokor i svoj blagoslov za 
večni mir. Zar i to mogu oborili ili drugačije protuma- 
čiti „pisci iz vlastitih pristaša". 

Na kraju, kad se radi o sokolstvu, sasvim je spo- 
redno što je Tirš o drugim pitanjima mislio, koji su 
mu privatno-verski nazori bili, a odlučno je koje su 
i kakve misli došle do izražaja u njegovom sokolskom 
sistemu telesnog  vežbanja i u sokolskoj ideologiji. 

U prosuđivanju ovoga pitanja merodavno je nje- 
govo delo .Osnovi telesnog vežbanja", koje sadrži nje- 
gov sokolski sistem  načela i metodiku Ulovežbe. 

Pozivajući se na ovo delo, mogu pozitivno da tvr- 
dim da u tom delu nema ništa bezverskoga. 
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Idejni osnov sokoislva nalazi se u Tiršovom član- 
ku „Naš zadatak, smer i cilj". 

Mogu pozitivno ustvrditi da i na tom delu nema 
ništa bezverskoga. U ovim delima Tirš naučava ljubav 
prema bližnjemu, pravo na život, slobodu i napredak 
svakom pojedincu i narodu, potrebu usavršivanja čo- 
veka u telesnom, moralnom i duševnom smeru u cilju 
istine, dobrote i lepote. 

U Tiršovim dakle delima, koja se odnose na so- 
kolski lelovežbeni sistem i idejni odnos sokoislva, 
Tirš ne izlazi pred nas kao bezverac, nego naprotiv 
kao propovednik i pobornik istih onili ideala, koje je, 
kako poslanica sama priznaje, .već od svoga početka 
naučavala kršćanska vera i najsjajnije primere svojim 
sledbenicima dala". 

Pošto je sokolstvo uopšte, a tako i SKJ od 
Tirša preuzelo jedino samo njegov lelovežbeni sistem 
i jedino i samo njegovu sokolsku ideo'ogiju, a u ovima 
Tirš nije nigde unesao bilo kakvu bezversku misao, 
jasr.o je, da sokolstvo nije osnovano na bezverskim 
naći lima i protuverskoj nauci. 

Sckolstva se ništa ne tiče, što je Tirš mislio ili 
pisao u ostalim svojim delima, koja se odnose na ra- 
zna područja ljudskoga znanja ili umjeća, pa bi bilo 
upravo apsurdno sokolstvo dovoditi u bilo kakvu ve- 
zu sa tim mislima i pogledima Tiršovim. 

Dr. Miroslav Tirš bio je profesor estetike i pisao 
je o mnogim pitanjima sa raznih područja znanja i 
umjtća. 

Samo je po sebi jasno, da sokolstvo niti je 
upoznato, niti se rukovodi pomislima i pogledima izne- 
seniro u tim Tiršovin delima, recimo o „Poliktetu" ili 
o „Laokonovoj grupi", o „gotskom stilu" ili o „Mu- 
hamedu i njegovoj religiji". (Glasovi: Tako je!) 

Sokolstvo poznaje samo Tirša kao osnivača, or- 
ganizatora i vodju Sokola, kao autora telovežbenog 
sokolskog sistema i autora sokolske ideologije. 

U tome i takvom Tiršu Sokolstvo nikada nije 
gledalo niti ateistu, niti panteistu, niti naturalistu, niti 
malerijalistu, i to sve može da zanima kakvog doko- 
nog literarnog istoričara ili teologa, ali Sokola nije ni- 
kada zanimalo, niti je on zato pitao, niti je to vršilo 
na njega kakve posebne uplive, Još treba nešto napo- 
menuti: 

U verskom pogledu, istina, Tirš je naučavao slo" 
bodu veroispovedanja i strogu versku toleranciju. To je 
prihvatio Sokol kao svoje načelo od svoga prvog po- 
četka pa do danas. Ima ih, koji smatraju, da je ta to- 
lerancija veliki greh za svakog katolika. Ako je to ta- 
ko, mi taj greh na sebi nosimo od prvog čas;i postan- 
ka sokolstva do danas. Mi taj greh ne možemo osta- 
viti. Ja i vas, gospodovi naše sokolstvo i celokupni 
naš narod pozivam, da ustrajno grešimo dalje, ljubeći 
se i poštivajući jedan drugom svetinje, koje u srcu 
vome nasitno u pnom pouzdanju,   da   će   nam  Bog 

taj greh oprostiti radi Božjeg mira i ljubavi,  koje  tim 
„grehom" našim stvaramo! (Dugotrajno i burno   pljes- 
kanje ) 

Ocenjujući SKJ kao organizaciju, sasvim je pri- 
rodno, da će nam biti merodavna konkretna načela, na 
kojima se osniva sokolska organizacija. Ova načela sa- 
držana su u zaključku skupštine Sokola cd 29 marta 
1931 god. i izdana pod naslovom .Putevi i ciljevi" 
kao oficijelni program SKJ. 

U § 29 rezolucije Sokola pod naslovom „Vtra" 
govori se ovako: 

„Sokolstvo priznaje slobodu uverenja i misli sva- 
kog pojedinca. Sokolstvo poštuje svako versko uvere- 
nje i ostćanje, jer smatra, da je vera najintimniji deo 
unutrašnjeg duševnog života. Sokolstvo usvaja načelo 
verske trpeljivosti'. 

U poglavlju „Sokolstvo i vera" razradjene su ove 
misli, te se iznosi ovo: 

„Sokolstvo naročito poštuje i svako versko uve- 
renje i osećanje, jer smatra, da je vera najsvetiji deo 
unutrašnjeg života svakog pojedincd. I taj bitni deo 
čovekovog naziranja na svet, sokolstvo ceni i poštuje. 
Usled toga je sokolstvo dužno da jednako poštuje i 
svako ispoljavanje verskog uverenja i ostćanja". 

„Svaki pripadnik sokolske organizacije može slo- 
bodno da izvršuje zapovesti i propise svoje crkve i 
vere," 

„Ovo nije samo naša formalna izjava, već to ima 
svoj duboki koren u našem unutrašnjem životu, koji 
mora da bude prožet sokolskim vrlinama lepote, do« 
brote i istine, a što mora da se svuda i uvtk kod 
svakog pojedinca ispoljava iz same njegove duše. U 
smislu sokolske ideje i sokolskih nauka svaki pripad- 
nik sokolske organizacije mora da bude borac za istinu 
i pravdu, za sve što je dobro i lepo". 

»Svaki naš pripadnik neka nastoji, da se uvek 
što više približi najvišoj apsolutnoj istini i Pravdi, Do- 
broti i Lepoti". 

„U svrhu postignuća tog idealnog cilja svakome 
su na raspolaganje i srestva, koja mu pruža njegova 
vera i crkva." 

To je eto bezverstvo našeg Sokola i radi takove 
nauke, radi tih načela SKJ je zaslužio anatemu naših 
katoličkih episkopa! 

Gospodo, ja mislim, da tome ne može biti ni- 
kakvih komentara, i da je u tome pun dokaz, da naš 
Soko, bez obzira na Tirša i njegovu ideologiju, nije 
bezversko i protuversko društvo. 

Ako je to uzeo iz Tiišove nauke, onda je jasno, 
da i njegova nauka nije bezverska i protuvetska. 

Episkopska poslanica polazeći sa nedokazane pret- 
postavke Tiršovog bezverstva tvrdi, da je to bezver- 
stvo manifestirao „Češki Sokol" i nekadašnji „Jugo- 
slovenski Sokol", i da se SKI potpuno identificirao sa 
gledanjem Češkog i Jugoslovenskog Sokola, pa je bio 
i on time priznao, da je   protuversko   društvo.   Posla- 
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nica tvrdi da je Češki Sokol izjavio 1922, da Soko ne 
može biti pristaša Rima, mi jesmo i moramo biti pro- 
tiv  katolicizma. 

Ustanovljujem, da takove oficijelne izjave Češki 
Sokol, kao organizacija, nikad nije dao. (Burno ples- 
kanje.) Ova je izjava uzeta iz članka jednog privatnog 
lica  i pretstavlja samo privatno mišljenje pisca. 

Ja se, gospodo, suzdržavam, da bilo kojom reči 
okvalificiram ovaj postupak, ali ustanovljujem, da čla- 
nak privatnog lica nije oficijelna izjava češkog Sokola 
i da  češki Sokol takove izjave nije nikada dao. 

Biskupska poslanica tvrdi, da je jugoslovenski 
Sokol u Hrvatskoj i Slavoniji isto izjavio i da to po- 
kazuje odrešita i jasm reč .jednog Jugosokola" u listu 
»Novi Rod" od 1 III 1920 g. 

Ustanovljujem, da časopis „Novi Rod" nije sokol- 
ski časopis, nego časopis franjevca Miloševića, koji je 
u Zagrebu pokrenuo narodnu crkvu za kulturu duše. 
Da li je pisac toga članka slučajno sokol ili jugosokol 
bio, nije poznato. Medjutim jasno je ovo: Članak je 
privatnog lica otšlamp2ii u jednom časopisu religiornog 
pokreta i pitam, je li dopušteno to podmetnuti, kao 
oficijelnu izjavu jugoslovenskom sokolu u Hrvatskoj i 
Slavoniji? 

Na tim i takve vrednosti pretpostavkama gradila 
je poslanica zaključak, da je i Sivi takvoga mišljenja 
jer da je svečano proglašeno, da je SKJ naslednik ra- 
nijeg Jugosokola. 

Nema trunke dokaza, da je Tirš b'o bezverac. 
Naprotiv, katolička crkva ga јг poslednjeg momenta 
njegovog života smatrala kao svog vernog sina. Do- 
kazano je, da u sokolskom sistemu i u sokolskoj ideo- 
ogiji  nema ništa bezverskog. 

Dokazano je, da jugoslovenski Sokol citirane iz- 
jave nije dao. Što ostaje onda od tvrdnje, da i SKJ ne 
može drugačije, jer je isto kao i bivši Jugosokol, da 
će isto onako raditi kao i bivši Jugosokol? 

Eto, u ovo se rasplinula teza gospodina Srebrnića, 
parafrazirana u episkopskoj poslanici o bezverskom 
duhu i načelima SKJ i radi te, tako neobičnom meto- 
dom fundirane skolastičke šimere, naši su dobri bis- 
kupi bona fide i ad majorem dei gloriam, dali svoje 
časno  ime da bace anatemu na vlastiti svoj narod! 

U dokaz svojih tvrdnja poslanica se poziva na 
život i delovanje SKJ, koji ide za tim, da članstvo od- 
vrati  od vere i crkve. 

Poslanica navodi da imade prepuno primera, da 
je doista SKJ pod takvim protuverskim načelima i u 
takvim protuverskim tendencijama radio i djelovao. Od 
ono malo primera što je navela prema rezultatima ap- 
solutno objektivnog i pouzdanog proveravanja, m^gu 
utvrditi da ti dokazi protuverskog djelovanja Sokola ni- 
su tačni. 

Poslanica tvrdi da je SKJ u Splitu odgovorio bi- 

skupu koji ih je pozvao na sudelovanje kod Tjelovske 
procesije „da sokolska društva ne mogu sudelovati kod 
takvih svečanosti." 

Istina je samo to, da je Sokolsko društvo odgo- 
vorilo „da je društvo u nemogućnosti da u krojusu de- 
luje sa sokolskom glazbom u svečanom ophodu." U 
kroju znači u svečanoj odori. Još dodaje, da je: „upra- 
va primila sa zahvalnošću učtivi poziv i preporučila svo- 
me članstvu, da se cijenjenom pozivu odazove i prisus- 
tvuje svečanoj službi Božjoj i procesiji." 

Pa što ima u tome protuvjerskog i protucrkve- 
noga? 

Poslanica tvrdi, da je uprava Sokolske župe us- 
kratila, da članovi sokolske glazbe sokolskog društva 
na Visu za sebe a ne kao Sokoli, sudeluju na proslavi 
sedamstogodišnjice Sv. Antuna, samo su zamolili, da se 
dozvoli upotreba glazbala. 

Nije tačno, da je kod toga Sokolska župa išla us- 
kraćivala. Tačno je, da je zahtev za posudu glazbala 
odbila društvena uprava Sokola u Visu g. 1930, stojeći 
na stanovištu, da su glazbala kao vlasništvo Sjkol- 
skog društva isključivo za upotrebu u sokolske svrhe i 
da članovi sokoli ne mogu kao sokolski glazbari sa so- 
kolskim glazbalima sudelovati u bilo kakvim priredba- 
ma kao privatna glazbena grupa. 

Ovo je stanovište uprave sa gledišta društvenih 
pravila posve korektno. 

Uprava 1932 g., međutim, istoga društva stala je 
na gledište da se takova posudba članovima može do- 
zvoliti, pak su oni sudelovati sa sokolskom glazbom 
prigodom Uskrsnuća. Ova dozvola sa gledišta pravila 
nije korektna, ali ona dokazuje, kako je uskrata doz- 
vola od g. 1930 bila uopšte bez ikakvih verskih ten- 
dencija i da se radilo samo o različitosti shvaćanja 
društvenih pravila. Pripominjem, da uprava Sokolskog 
društva u Visu 1930 g. nije dozvolila niti uporabu glaz- 
be za Durđevdanski uranak, koji su priredili stanovnici 
pravoslavne veroispovesti u Visu. 

Pa gdje je u tom protuvjerska tendencija Sokol- 
skog društva? 

Poslanica tvrdi, da je u jednoj župi kraj Varaž- 
dina Sokolsko društvo koje je prisustvovalo svim cr- 
kvenim svečanostima, na prigovor Sokolske župe u Va- 
raždinu to sudjelovanje moralo napustiti. Radi se o So- 
kolskom društvu u Varaždinskim Toplicama. Ovo je 
društvo u varaždinskom tjedniku „Jugoslavija" od 18. 
septembra 1931, obelodanilo dopis u kojcr.\ je opisan 
sokolski rad toga društva. 

Sokolska župa u Varaždinu nije prigovorila t me 
društvu njegov rad, ni sudelovanje kod Uskrsne proce- 
sije, nego je d^Ia uputstvo, da se u buduće sve obja- 
ve za sokolsku i dnevnu štampu imadu slati putem 
župskog novinara i da društvo nema prava izveštaje o 
svome radu obelodanjivati samo. To je sokolska župa 
učinila sasvim ispravno i na osnovu postojećih propisa 
sokolske organizacije. 
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Dakle sokolsko društvo nije moralo napustiti svo- 
je sudelovanje kod crkvenih svečanosti, niti je to sa 
bilo koje strane zabranjeno. 

Biskupska poslanica iznosi, da kod velikog sokol- 
skog sleta u Splitu nije bio niko od sokola u crkvi o- 
sim članova poljskog sokola, jer da on jedini stoji na 
katoličkim načelima. 

Istina, prigodom sokolskog sleta prisustvovali su 
starešine poljskog sokola, Zamojski i Samolinski sv. 
Misi ali niko nije prečio ni ostale sokolske članove da 
udovolje svojoj verskoj dužnosti. 

Ovde dozvolite da učinim dve napomene: 
Ističe se da je poljski Sokol katoličko društvo, a 

opće je poznato, da je poljski Sokol organizovan na 
osnovu Tirševog telovežbenog sistema i na osnovu Tir- 
ševe sokolske ideologije. (Burno odobravanje.   Aplauz). 

Na tom osnovu bio je osnovan i bivši hrvatski 
Sokol. (Glasovi: Tako je!) 

Na tom osnovu, iako se ne pominje ime Tirša, 
bili su osnovani i Orlovi (Glasovi: Tako je!) 

Poljski sokol je dakle isto toliko katoličko društvo 
koliko je i češki sokol, koliko i Soko Kraljevine Jugo- 
slavije (glasovi: Tako je:) 

Što se tiče pitanja sudelovanja sokola kod crkvenih 
obreda začudo je što poslanica govori u takom smislu 
kao da bi sokolstvo imalo dužnost da svome članstvu 
naloži sudelovanje. 

Episkopat po svoj prilici nije upoznat sa odred- 
bama Ustava zemlje u kojoj živi i ne zna, da čl 11. 
Ustava od 3. novembra 1931. godine odredjuje: 

„Niko nije dužan da svoje versko osvedočenje 
javno ispoveda. Niko nije dužan da sudeluje u vero- 
zaKonskim aktima, svečanostima obredima i vežbama". 

Kad bi on to bio znao, mogao bi razumeti i to, 
zašto Sokolstvo ne može nalagati svome članstvu pri- 
sustvovanje crkvenim obredima, nego svome članstvu 
to može samo preporučiti i da korporativno sudeluje 
samo u koliko se složi da se 'ako postupa. (Usklici: 
Tako je!) 

Biskupska poslanica tvrdi, da sokolska društva od- 
vraćaju vernike od crkve, jer drže u nedelje i blagdane 
svoje sletove. 

Istina je da se to dogadja u većini slučajeva, ali 
ne u svrhu i radi odvraćanja članstva od crkve, nego 
samo zato, jer su to jedini za to podesni dani. 

Navedeni slučaj u Novoj Gradišci nije tačno pri- 
kazan. 

Radi se o slučaju od 20. juna 1931. godine kad 
se održao okružni slet n Novoj Gradišci, a kojeg dana 
je bio nadbiskup dr. Ante Bauer u istom mestu na 
osvećenju kamena temeljca doma milosrdnih sestara. 
Taj slet bio je zaključen i odredjen još koncem go- 
dine 1930. a oglašen mesec dana pred tim javnim 
oglasima. 

Svečana misa nije bila oglašena osim u crkvi i to 
mnogo kasnije.   Od strane  župnika nije stiglo nikakvo 

upozorenje da će se držati toga dana crkvena svečanost, 
kojoj bi mogla sokolska priredba smdali. Župni ured 
čak je iznajmio Sokolskom društvu vežbalište za 200 
dinara i prodao 10 odora bivšeg Hrvatskog Sokola 
SKJ za svotu od dinara 2.000 (pljeskanje i smeli) da 
sokolska glazba bude tom prilikom u kroju. Povorka je 
prolazila običajnim pravcem kroz glavne ulice. Glazba nije 
uo'.će svirala prolazeći kraj crkve. Pojedini članovi bili 
su u crkvi kod službe božije, naročito je jedan član so- 
kola svirao na orguljama prilikom mise. 

Niko, pa ni župnik iz Nove Gradiške u tome nije 
našao ništa neobično, najmanje kakvim izazovom ili 
smetnjom za crkvu. 

Slučaj naveden u poslanici u Voštanju na Sivi, 
nije tačno opisan, 

14 maja 1931 godine misija je odredila po p^dne 
propoved za matere. Tome izlet omladine nije ništa 
naškodio, jer omladina nije smela kod te propovedi 
prisutvovati (glasovi: tako je!) hlet se nije mogao od- 
goditi, jer je to bio jedini dan koji je još bio slobo- 
dan pre okružnog sleta da se vežbe sprovedu. 

Na stoji da su deca vežbala u dvorištu gostione 
niti da su sudelovala na plesu. Deca su vežbala u je- 
dnom vrtu za to određenom i nisu dolazila u gostionu. 

Interesantno je da su na prvi dan misije 10, 
maja tamošnji vatrogasci držali svoju veselicu, ali to 
nije nikoga smetalo, (pljeskanje) 

Slučaj   u   Krapini   sasvim   je   netačno   prikazan 
Skupština održana na glavnom trgu   nije   ni   primetila 
običnu povorku hol časnika koja nema   nikakav ofici- 
elni karakter. 

Govornici na trgu govorili su o soKolstvu i o 
Ljudevitu Gaju, ne pnmenuvši nijednom reći ni veru 
ni crkvu. Nijedan poklik nije pao protiv vere i crkve. 
Posle vežbi govorio je jedan govornik u dvorištu So- 
kolskog doma o značenju Sokolstva i radu na vjerskom 
zbliženju. On je spomenuo slučaj netrpljivosti verske 
jednog župnika. Prigodom tog govora jedan je čovjek 
iz publike viknuo: Dole crna internEcionala! Ne stoji, 
da je govornik upotrebio proste riječi, bilo koga grdio 
kao što nije istina da je uporedio Tirša sa Uristom i 
ovoga stavio pred Hrista. 

Kako se vidi svi ti navedeni slučajevi sasvim su 
netačno prikazani; svima je podmehmta neka naročita 
tendencija, svi su osetljivo uveličeni i prikazani tako da 
su vrlo daleko od prave istine i nikako ne pružaju do- 
kaz da bi Sokolstvo u svojem delovanju vršilo bilo ka- 
kove prutuverske akcije. Još je gore sa tvrdnjom da 
sokolski sastanci redovito svršavaju sa plesom i pijan- 
kom da se daju pretstave sa nemoralnom sadržinom, 
da se širi golotinja u vežbi jer su to u poslanici samo 
tvrdje bez ikakvih dokazu. Tu se dapače ni konkretni 
slučajevi iz onog mnoštva ne mogu navesti. 

Ipak sam ja i ovu općenitu tužbu proverio, i mogu 
kazati da nisam mogao naći ma baš nijednog slučaja 
koji bi bio i nalik na iznesene tužbe. 
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Gospodo narodni poslanici, 
Ja sam morao sve to da izesnem pred vas, da bi 

vas kao nadzorni organ SKJ zvanično obivestio o 
stvarnoj neopravdanosli tužbe biskupske poslanice. 

Kako vidite od svega toga je ostalo vrlo malo ili 
skoro ništa što bi moglo da opravda ovakav stav ka- 
toličkog episkopata, i što bi mogb objasniti neobičan 
način za kojim je episkopat u ovo teško vreme pose- 
gnuo protiv SKJ, a time i protiv prestiža državne vlasti. 

Mogu da ustanovim ponovo: SKJ ne osniva se 
na protuvaskom i protucrkvenom duhu, on nije ništa 
učinio ni proti crkvi, on n'je pogibelj ni za veru ni 
crkvu, ni za moralni i verski odgoj naše omladine. 
(Aplauz). 

Istina moglo se dogoditi, da bude pojava koje bi 
se tako tumačiti mogle, ako se uzme u obzir kakvim su 
izazovima, poniženjima i pogrdama sokoli izvrgnuti bili 
što je malo prije nabrojio nar. poslanik g. Dobrovoljac. 

Ipak i toga nije bilo ni prije ni poslije poslanice. 
SKJ zadržuo je svoj mir i dostojanstvo, svestan 

velike zadaće koja mu je poverena, zahvaljujući visokoj 
disciplini koja u njemu vlada. (Aplauz). 

To se u mnogom ima pripisati u zasluge i vodstvu 
i članstvu. 

Ja to konstatujem i držim da je to najveća hvala 
Sokolu, koji radeći pod geslom „Bez koristi i slave" 
— i ne traži da se javno pohvali, da je izvršio svoju 
dužnost. (Burno i dugotrajno odobravanje). 

Uveliko mi je dokazom da je Sokolstvo naše na 
pravom putu i izjava solidarnosti Sokolskih saveza češ- 
kog i poljskog, koju je nedavno dao našem Sokolskom 
savezu baš povodom napred pomenute poslanice. So- 
lidaran je i poljski savez koji nosi blagoslov Sv. Oca 
Pape i koji je po poslanici besprikorno katoličko društvo. 

Mi, gospodo, možemo biti zadovoljni s našim SKJ 
jer je u ovoj buri, zadržavši na svojim grudima nspad 
na sve nas, dao dokaza da je sposoban da na sebj 
nosi veliku brigu države za fizički odgoj naše omladine 
(Složni usklici: Tako je!). 

Zato ne mogu primiti ni traženje ni sugestije da 
se SKJ po nečijoj volji preudesi, bilo u pogledu načela, 
bilo u pogledu organizacije. Onima, koji to traže, mogu 
odgovoriti onako kako jena slično zahtevanjejezuitski 
general odgovorio papi Klementu XIII: 

Sint ut sunt aut поп sinil (Dugotrajan aplauz sa 
složnim usklicima: Živeo!) 

Sokol Kraljevine Jugoslavije treba da bude kakav 
jest, ili da ne bude! (Buran aplauz). 

Gospodo narodni posknici, ma da je udar protiv 
sokola došao neočekivano uperen na najosetljivije po- 
dručje unutrašnjeg života jednog dela našeg naroda, 
ostao je na sreću gotovo bez učinka. I hvala Bogu i 
njegovoj providnosti koja i zlu ne dopušta da uvek rodi 
zlo, mi smo u toj opasnosti dobili divan primer naše 
narodne vrednosti i nepobitne dokaze naše narodne ko- 
hezije i snage! 

Veliki naš plemeniti narod, i ako razdeljen po ve- 
rama toliko je po zdravoj svojoj prirodi prožet pošti- 
vanjem svoje i svačije svetinje, da ga nitko ne može 
n?gnati na borbu proti ma čijeg Boga, pa dolazio taj 
poziv i u ime Božje! Zato on odklanja i ne prima ver- 
sku borbu! 

Divni naš mukotrpni narod, stekavši svoju slobodu 
i svoje ujedinjenje nakon toliko teških i stoletnih muka 
i patnji toliko je svestan da je ova Kraljevina jedini 
mogući osnov života, jedini sigurni štit narodnih teko- 
vina, a unutarnji mir, ljubav i bratstvo svih delova na- 
roda, jedini usiov državne i nacionalne samosvojnosti, 
da ga niko ma pod kojom parolom ne može zavesti na 
bratoubilački rat. 

Zato on otklanja i ne prima versku borbu! 
1 ova Kraljevska vlada koja svoju narodnu i dr- 

žavnu službu vrši poverenjem vrhovnog čuvara verske 
slobode Njegovog Veličanstva Kralja, poverenjem celo- 
kupnog, našeg jugoslovenskog naroda crpe svoju snagu 
i svoje misli iz tih dubokih i nepresušnih narodnih iz- 
vora, viJeći koliko opasnosti nosi u sebi nepromišljeni 
čin preteranih verskih osetljivosti procenjujući kako bi 
teškim i štetnim posledicama mogla uroditi svaka verska 
borba, odklanja ne prima borbu u interesu celokupnog 
našeg naroda. (Uzvici: Žveo! — Aplauz). 

Ja vas, gospodo narodni poslanici, molim da i vi 
budete solidarni sa ovom Kraljevskom vladom i da nje- 
zin stav i u ovom pitanju svojim glasanjem za budžet 
odobrite. (Dugotrajno odobravanje i usklici: Živeo! Po- 
slanici su ustali sa svojih sedišta sa usklicima: aklamacijom 
— aklamacijom!). 

Prctsednik dr. Košta Kumanudi: Budžet Minis- 
starsfva fizičkog vaspitanja naroda primljen je aklama- 
cijom. 

Prelazimo na budžet Ministarstva inostranih po- 
slova. Reč ima zastupnik Ministra inostranih poslova. 
Ministar bez portfelja gospodin dr. Albert Kramer. 

Zastupnik Ministra inostranih poslova dr. Albert 
Kramer: Gospodo narodni poslanici, u okviru ovogo- 
dišnje redukcije budžeta i Ministarstvo inostranih po- 
slova moralo je, — i ako sa krajnjim teškoćama — da 
pristupi ponovnom najozbiljnijem i najstrožem revidi- 
ranju svih svojih izdataka, i da u predlogu ovoga bu- 
džeta za 1933,34 godinu dođe do krajnjih granica, za- 
državajući samo one izdatke koji su neophodno naj- 
striktnije potrebni za normalno funkcionisanje naše di- 
plomatske službe u sadanjim prilikama. 

Kao što je gospodi narodnim poslanicima po- 
znato, već u budžetu ovog Ministarstva za 1932J33 go- 
dinu, koji je iznosio svega 137,731.442 dinara, u pore- 
đenju prema budžetu ovog Ministarstva prethodne go- 
dine, bilo je izvršeno smanjenje u iznosu od 18,284.178 
dinara, dok se predlogom budžeta ovog Ministarstva 
za nastupajuću 1933/34 godinu, čini još jedno novo 
smanjenje u iznosu od 16,757.725 dinara, —dakle no- 
vih 12.17o/o. Koliko se daleko išlo u tome, i sa koliko 
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se ozbiljnosti vodilo računa da se ukloni svaki ne preko 
potrebni izdatak, pokazaće najbolje ciire budžeta ovog Mi- 
nistarstva od pre sedam godina, t. j. za 1924/25 godinu 
i predloga budžeta ovog Ministarstva za budžetsku 1933/34 
godinu. Dok je budžet Ministarstva inostranih poslova 
za 1924/25 godinu iznosio 225,191.042 dinara, — po 
predlogu budžeta za 1933/34 godinu rashodi ovog Mi- 
nistarstva treba da iznesu samo 120,973.717 dinara. To 
znači, da su izdatci ovog Ministarstva u toku poslednjih 
sedam godina smanjeni i svedeni skoro na polovinu, 
i da izdatci Ministarstarstva inostranih poslova po bu- 
džetskom predlogu za 1933/34 godinu iznose svega 530/0 

od budžetskih izdataka koje je Narodna skupština bila 
odobrila ovom Ministarstvu u budžetskoj 1924/25 godini. 

Da bi se ovako znatne, da ne kažem krajnje uštede 
mogle učiniti, moralo se je, teškim srcem, pristupiti za- 
tvaranju nekih naših prestavništava u inostranstvu, i 
sprovesti redukcija službenika ovog resora. Zatvoreno 
je pet Kraljevsk h pretstavništava u inostranstvu, i to: 
Kr. Poslanstva u Madridu, Hagu i Bernu; Otpravništvo 
poslova u Rigi i Kr. generalni konzulat u Hamburgu, 
što je, razume se, izazvalo redukciju personala ovog re- 
sora, medu višim i nižim činovnicima u ukupnom broju 
od 31 službenika. 

Dozvolite, gospodo, da sada predem na neka po- 
litička pitanja. Titular Ministarstva g. Jevtić vrlo žali 
da mu neodloživi državni poslovi ne dozvoljavaju, da 
vam lično prikaže naš rad na polju međunarodne po- 
litike. Molim vas da se zadovoljite sa ovo nekoliko mo- 
jih reči. 

Nema sumnje, gospodo narodni poslanici, da je 
danas teže nego ikada objektivno oceniti međunarodnu 
situaciju. Sa zebnjom beleže narodi Evrope svakodnevne 
glasine o zaoštravanju odnosa i o pojačavanju kompli_ 
kacija u međunarodnoj politici. Događaji koji Se odi. 
gravaju pred našim očima pokazuju tendencije, koje se 
mogu tumačiti kao pokušaj povratka na stare opasne 
političke teze i ambicije. 

Revizionička ofanziva koja bi htela da uzdrma 
osnove današnjega tolikim žrtvama stvorenog među- 
narodnog poretka i teška kriza, konferencija o razoru- 
žanju stvaraju atmosferu u kojoj može se da uistini 
razvija duboki pesimizam. Sigurno je, gospodo, da bi 
neuspeh ženevskih pregovora bacio Evropu u stanje 
pune neizvesnosti i ozbiljno zaoštrio postojeće kon- 
flikte. Mi svim src^m stojimo u redu onih, koji žele 
mir i prijateljstvo medu narodima i koji, po svojoj 
snazi, tome cilju i doprinose sve žrtve. U tome ne vi- 
dimo neku slabost, tim manje, jer je sav naš narod je- 
dnodušan u nesalomljivoj volji očuvati po svaku cenu 
integritet svoje tolikim žrtvama ujedinjenje domovine i ne- 
prikosnovenost svoje slobode i nezavisnosti. Svi naši na- 
pori usredsredeni su na to, da naše ujedinjene posluži sreć- 
noj privrednoj, kulturnoj i socijalnoj konsolidaciji na- 
šega naroda i plemenitijeg cilja nemamo, nego da kao 
nacija i država doprinesemo svoj deo opštem ljudskom 

napretku i mirnom prijateljskom sožitiju medu narodima. 
Revizionistička ofanziva ima svoj   najjači  oslon ц 

teškoćama konferencije za razoružanje. Ona je uperena 
protiv postojećeg stanja u Evropi,   koje se da u zami- 
šljenom obimu promeniti samo putem jedne nove opšte 
konflagracije, a uzela je naročito za cilj i našu zemlju. 
Tu se revizionizam nalazi u jednoj   teškoj [zabludi. On 
računa sa poteškoćama   naše   unutrašnje   konsolidacije, 
koje nisu manje, pa ni veće, od   poteškoća   sa  kojima 
su se borili drugi narodi pos'e svog ujedinjenja,   a   sa 
kojima se bore danas i veće nacije, nego što je naša. 
Neprijateljska   propaganda vodi se   u   izvesnoj   evrop- 
skoj štampi sa jednim aparatom izmišljenih vesti, iskriv- 
ljenih činjenica i preteranih   događaja,   koji je po svo- 
jim metodama i po svome obimu daleko nadmašio sve 
što smo do sada poznavali. Štampi su se pridružile čak 
i neke Radio stanice,   koje zloupotrebljavaju svoju   vi- 
soku kulturnu misiju, sistematski bacajući u svet najne- 
verovatnije   i najsraešnije   glasove o događajimi u   Ju- 
goslaviji. Mi duboko žalimo te metode i nećemo da vra- 
ćamo milo za drago. One su najopasnije  baš   za one, 
koji se njima poslužuju, jer ih bacaju u jednu samoob- 
manu, stvaraju kod njih autosogestiju, da bi moglo zbi- 
lja kod nać tako da bude, kako to oni žele. Mi može- 
mo tu da mirno,   ali u punom samopouzdanju kažemo 
prijateljima i neprijateljima: Jeste, prilike u svetu kao i 
u našoj zemlji   nisu lake!   Teška   privredna   kriza   koči 
proces konsolidovanj i.   Sve je to tako   kod nas,   kao i 
kod mnogih drugih naroda, ali nikakvi tuđi planovi, ni- 
kakve iz vana nameštane   konspiracije i prošvercovane 
paklene mašine, nikakva tumačenja neobuzdanih   ambi- 
cija izvesnih naših   domaćih političara,   ne mogu izbri- 
sati fakat   da je unutrašnja kohezija našeg naroda tako 
solidna, njegova nacionalna   svest tako jaka i njegova 
odlučnost   po   svaku cenu   braniti najveću   tekovinu i 
jedinu garanciju vlastitog života i vlastite budućnosti —- 
jedinstvenu državu Jugoslaviju, da će se na njima raz- 
biti sve akcije, svi ponovi sagrađeni   na zabludi i laž- 
noj pretpostavci o slabosti naše nacionalne snage. (Bur- 
no odobravanje i pljeskanje). 

Rad Konferenc.ie za razoružanje, koja zasedava u 
Ženevi, stupio je u odlučnu fazu. Pojedine komisije, kao 
i tehnički komiteti, rade na osnovu francuskog plana, 
koji će sada uzeti u obzir i najnoviju englesku inici- 
jativu. 

Naša delegacija savesno učestvuje u svima rado- 
vima konferencije. Cilj joj je uvek isti: Provesti jednu 
organizaciju mira i političkog reda u Evropi, koja bi 
svima državama davala garancije za njihovu bezbednost. 

Naša delegacija zastupa u punoj solidarnosti sa 
saveznicima gledište da se ovo da najbolje postići zaklju- 
čenjem paktova o uzajamnoj pomoći, koji bi obezbe- 
dili napadnutjj zemlji hitnu i efikasnu pomoć protiv 
napadača. Ti paktovi imali bi jak politički moral i efe- 
kat, tako da bi već samom svojom egzistencijom pret- 
stavljali u dobroj meri   branu   od   eventualnih  napada. 
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Samo sa ostvarenjem ovakve organizacije mira mi 
smatramo da se može pristupiti smanjenju nacionalnog 
naoružanja u kome, u današnjem postojećem političkom 
redu, nalazimo garantiju naše bezbednosti. Razume se, 
da bi i međunarodne garancije o kojima je reč, kao i 
razoružanje koje bi išlo s njima uporedo, imali da 
budu praćeni efikasnom kontrolom. 

U petak uveče pretsednik biitanske vlade g. Mak- 
donald sa ministrom g. Sfjmonom otputovao je za Rim, 
da se tamo sastane sa g. Musolinijem. Mi sa velikim 
interesovanjem i poverenjem pratimo taj put g. Mak- 
donalda i nadamo se, da će rimski sastanak dovesti 
do smirenja opšte evropske situacije. Svima su nam 
poznati veliki i neprekidni napori, koje su britanske 
vlade posle rata činile za održavanje i poboljšanje po- 
litičkih i ekonomskih pilanja u svetu, a u gospodinu 
Makdonaldu poštujemo jednog od najzaslužnijih pobor- 
nika  ideje mira i napretka u Evropi. 

Mi smo, gospodo, nedavno ponovno dokazali sa 
kolikom predanošću služimo ideji mira evropskog po- 
rttka te sporazumevanja i prijateljstva medu narodima. 
Potpisali smo 16 februara novi Pakt Male Antante, ko- 
ji na jednoj strani ima da omogući, da u nerazdružnoj 
zajednici sa našim saveznicima, svim svojim snagama 
branimo u skladnosti sa duhom nove međunarodne po- 
litike interese svojih zemalja, a na drugoj strani, da 
svoje udružene snage osposobimo za što plodniju sa- 
radnju sa velikim silama i što korisnije zbližavanje sa 
našim susedima. Kako je naš Pakt otvoren i pristupa- 
čan i drugim državama, time se omogućuje i eventu- 
alno proširenje njegovog okvira pa prema tome i pro- 
širenje opšte bezbednosti u našem delu Evrope. O no- 
vom Paklu Male Antante, o njegovom značaju govorio 
je opširno titular ovog Ministarstva — gospodin Jev- 
tić nedavno u ovom visokom Domu. Sigurno je, da je 
reorganizovana Mala Antanta najzad i ozbiljna opome- 
na svima onima koji misle, da se može mir u ovom 
delu Evrope nekažnjeno narušavati (Uzvici: tako je). Si- 
gurno je i to da je naša nova zajednička formacija naj- 
sigurnija odbrana protiv želja da se Evropa podeli u 
interesne sfere i da se mali narodi smatraju kao objek- 
ti neke velike politike. Tom prilikom sam srećan da 
vam mogu saopštiti, da je pakt od strane Rumunskog 
parlamenta primljen sa jednodušnim odobravanjem J 
da će biti skoro podnesen Njegovom Veličanstvu Ru. 
munskom Kralju na ratifikaciju. Čuli ste, gospodo i 
to, sa kolikim oduševljenjem je bio Pakt pozdravljen 
od strane narodnog pretstavništva bratske Ćehoslovačke 
Republike. (Burno odobravanje i pljeskanje). 

U toku godine mi smo produžili svoj intenzivni 
rad na sređivanju naših pravnih, privrednih, socijalnih 
i kulturnih odnosa sa drugim državama i u tom pogle- 
du zaključili veliki niz konvencija, od kojih su mnoge 
bile već pred vama ili će još pred vas doći. Sa osobi- 
tim zadovoljstvom mogu tu da konstatujem, da smo 
posle sastanka g. g, Ministara inostranih poslova   Kra- 

ljevine Rumunije i Jugoslavija krajem decembra 1932., 
koji se je ponovio povodom nedavne posete Njihovih 
Veličanstava Rumunskoj Kraljevskoj porodici u Buku- 
reštu, u najintimnoj prijateljskoj saradnji likvidirali i sva 
medu Rumunijom i Jugoslavijom još pendetna pitanja. 
Pregovori su završeni početkom ovog meseca i rezul- 
tati su konkretizirani u 27 konvencija, sporazuma i 
protokola. 

Od najvažnih pitanja, koja su regulisana, moram 
na prvom mestu naglasiti definitivno razgraničenje iz- 
među nas i Kraljevine Rumunije, koje do sada nije bilo 
završeno. Dalje je potpisana konvencija odnosm naših 
manjinskih škola u Rumunskom Banatu i Rumunskih u 
našem Banatu. Definitivno je regulisano vršenje policije 
plovidbo na Dunavu. Zaključena je sanitarno-veterinarna 
konvencija. Jedan od najznačajnijih rezultata naših pri- 
jateljskih pregovora je i taj, da će se sada definitivno 
pristupiti izgradnji velikog mosta preko Dunava, koji će 
spojiti saobraćajnu mrežu obeju država i biti od naj- 
veće važnosti za razvitak ekonomskih odnosa medu 
Rumunijom   i Jugoslavijom. 

Naš kontakt sa bratskom Ćehoslovačkom Republi- 
kom ne može biti intimniji i sa zadovoljstvom mogu 
da konstantujem da kulturne i privredne veze medu oba 
naroda dobijaju sve veći intimilet. 

Prirodno da su ostali naši odnošaji sa našim velikim 
prijateljem Francuskom u duhu stare srdačnosti i soli- 
darnosti, koja se ispoljava na jedan za oba naroda sre- 
ćan način. 

Odnosi naše zemlje sa drugim državama korektni 
su i normalni: sa mnogima od njih ti odnosi su prija- 
teljski. Sa susednim zemljama nastojavali smo da na 
prvom mestu otklanjamo sve teškoće, koje bi mogle 
sprečiti uzajamno poverenje, a za tim smo činili stalne 
napore da u interesu dobro shvaćenih zajedničkih inte- 
resa, ove odnose stavimo i na prijateljsku osnovu. Mi 
ćemo tu tim više uspevati, čim više budemo naišli na 
razumevanje i potporu i sa druge strane. 

Izvesni događaji u poslednje vreme kao da su bili 
kadri, da unesu u korektne odnose medu Svetom Sto- 
lcom i Jugoslavijom jednu neželjenu atmosferu. Kra- 
ljevska vlada i s njom čitav naš narod, puni poštovanja 
prema svima verama pa i katoličkoj crkvi, iskreno žele 
sa Svetom Stolicom dobre i sređene odnose. Sa zado- 
voljstvom bi pozdravili, ako možemo te odnose posta- 
viti na zdravu i trajnu osnovu Konkordata. Kraljevska 
vlada na tome radi i učiniće sa svoje strane sve, da 
do zaključenja Konkordata dođe što pre. 

Mi Jugosloveni po geografskom položaju svoje 
zemlje, sastavni smo deo srednje Evrope, ali istovre- 
meno i prirodni njezin spoj sa jednim od najvažnijih 
terena svetske politike, sa Balkanom, u čijoj sudbm' 
igramo istorijsku ulogu. Mi smo daleko od svake po- 
misli da tražimo ma kakvu prevlast na Balkanskom po- 
lnostmi, — naprotiv ostali.smo dosledne i iskrene pri- 
staše načela „Balkan  balkanskim narodima" i poborni- 
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ci ideje slobode za sve balkanske narode i njihove pot- 
pune nezavisnosti. (Burno odobravanje i pljeskanje). U- 
vereni da je ovo načelo podjednako drago svima bal- 
kanskim zemljama, mi ćemo u zdravo shvaćenom sop. 
slvenom interesu pridružiti svoje napore za sređivanje 
međusobnih odnosa medu balkanskim narodima i za 
uspeh politike prijateljskog sporazumevanja. 

Pored pitanja razoružanja, na međunarodnom dnev- 
nom redu još uvek je pitanje reparacija. Reparaciona 
plaćanja dužničkih država potpadaju sada pod odredbe 
Lozanskih deklaracija o odlaganju plaćanja medu evrop- 
skim državama od 9 jula 1932. Prema tim sporazumima 
se nemačka dosadašnja reparaciona obaveza briše za 
oko 90o/o, a ostatak duga, 3 milijarde zlatnih maraka, 
isplatiće se u vidu forfe-a posle trogodišnjeg moratori- 
juma. Lozanski sporazumi uslovnog su karaktera i nji' 
hova ratifikacija zavisiće od eventualne revizije postoje- 
ćih sporazuma po ratnim dugovima sa Vašingtonskom 
vladom na bazi preporuka Savetodavnog odbora stručnjaka. 

Neprimanjem daljih reparacionih anuiteta ili even- 
tualnim primanjem iz foife-a od 3 milijarde zlatnih ma- 
raka pogođena je najviše naša država. Sa ovoga raz- 
loga Kraljevska vlada, kao uostalom ni vlade rumun- 
ska, čehoslovačka, grčka i portugalska, nisu parafirale 
Lozanske sporazume. Kraljevska vlada pitanje ovog 
našeg položaja 1 stava prema Lozanskim sporazumima 
moreće ponovo da pokrene, ako ne ranije a ono bar 
prilikom ratifikscije tih sporazuma. 

Lozanska konferencija preporučila je da se i pi- 
tanja prava i obaveza po istočnim reparacijama, kao i 
pitanja u vezi SJ ovim, revidiraju u smislu preporuka 
Savetodavnog odbora stručnjaka Banke za madunarod- 
ne obračune. Kraljevska vlada pristala je na saradnju i 
na ovoj konferenciji koja će se verovatno održati u to- 
ku leta ove godine. 

Naša Kraljevina do sada isplaćivala je dužne anu- 
itete po ratnim dugovima iz anuiteta, koje je ona pri- 
mala iz reparacionih plaćanja. Kao i sve ostale države 
koje imaju ratne dugove, i mi smatramo da posle do- 
nošenja Lozanskih sporazuma pitanje ratnih dugova ima 
da bude rešeno na potpuno novoj bazi, vodeći pri to. 
me računa da je prestankom reparccionih plaćanja ka- 
pacitet našeg plaćanja, specijalno u stranim valutama 
potpuno izmenjen i da mi niukom slučaju ne možemo o- 
držati obaveze koje smo primili aranžmanima o ratnim 
dugovima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Fran- 
cuskom i Engleskom. Tu nije u pitanju samo načelo 
prava nego su isto tako važni i psihološki i moralni 
faktori. Nama je nemoguće izmiriti se sa mišljenjem da 
ništenje reparacija ne mora da ima za rezultat i brisa. 
nje ratnih dugova. (Glasovi: Vrlo dobro, tako je!) U 
toku ove godine i mi ćemo o tome da razgovaramo sa 
vladom Sjedinjenih Država, 

U odnosu našeg ratnog duga prema Francuskoj 
i Engleskoj potrebno je potsetiti da su pretstavnici tih 
zemalja   izjavili   na   Lozanskoj   konferenciji da njihove 

vlade neće pokretati pitanje ratnih dugova, dok se god 
ne bude definitivno resila sudbina Lozanskih sporazuma. 

Sa najvećim interesovanjem   očekujemo   rezultate 
svetske privredne konferecije,   koja   ima da se  saslane 
letos   pod   predsedništvom   gospodina    Makdonalda   u 
Londonu. Posebna dva komiteta po odluci Društva na- 
roda sastavili su program i pripremili organizaciju. Pro- 
blemi   kojima   će   se  konferencija baviti jesu: problem 
monetarne   i  kreditne    politike   kod  kojega se radi o 
uspostavljanju medjunarodne valute putem   vraćanja na 
zlatno važenje.   Zatim   dolazi problem povećanja nivoa 
cena i uspostavljanje na taj   način   harmonije  izmedju 
bilansa prodaje i proizvodnje, za njim problemi   cirku- 
lacije kapitala, ograničenja u medjunarodnoj trgovini, ca- 
rinske i ugovorne   politike,   i najzad problem organiza- 
cije proizvodnje i razmene   kod   kojeg se radi o izna- 
laženju ravnoteže   izmedju   proizvodnje i distribucije i 
u tom redu ideja dodiruju važna   pitanja žita i drveta. 
Formalni pozivi   su  upućeni svim državama   članicama 
Društva naroda i    velikom   broju   ostalih   država   me- 
dju kojima Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, i 
mi ćemo na konferenciji saradjivati. 

Djbra i uspešna spoljna politika, gospodo, mo- 
guća je samo ako se može oslanjati na solidarnost či- 
tavog naroda. Ja sam svestan da u našoj zemlji nema 
trezvenog čoveka koji ne bi odobravao načela i smer- 
nice, po kojima uredjujemo svoje odnošaje sa ostalim 
narodima, Razne senzacionalne glasine, koje se pronose 
sad iz ovoga sad iz onoga kuta, ne treba da ms uzne- 
miruju. Mi poštujemo svačija prava, od nikoga ništa 
nepravedno ne tražimo, sa svima želimo živeti u miru 
i prijaleljstvu. Ne možemo da verujemo, da postoji ma 
kod jednog naroda u Evropi ozbiljna namera narušiti 
mir i znamo, da su svi odgovorni faktori koji vode po. 
litiku naroda svesni posledica nove ratne katastrofe za 
civilizaciju čitavog čovečanstva. Imamo duboko poverenje 
u Društvo naroda, kojemu smo savesni članovi i sara- 
dnici, a istovremeno puni smo samopouzdanja u naći- 
onalnu snagu našeg naroda. (Burno odobravanje i pije. 
skanje). Kraj sviju kriza i teškoća, koje zadaju naro- 
dima, pa i našem, mnogo brige, ostajemo optimisti, du- 
boko verujući u kulturne i civilizatorske snage čove- 
čanstva. 

Molim Narodnu skupšfnu da odobri predloženi 
' joj budžet Ministarstva inostranih poslova. (Opšte burno 
" odobravanje i pljeskanje), 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik g. Dr. Grga Andelinović: 

Dr. Grga Andjelinović; Gospodo narodni posla- 
nici, Evropa, a s njom i celi svet, nalazi se u jednom 
grozničavom raspoloženju sličnom onome u godini 1914. 
Zar se nalazimo i u predvečerju teških sudbonosnih 
događaja, kao ono u avgustu pre 18 godina?! Nema 
razloga upadati u crni pesimizam, ali je dobro pogle- 
dati činjenicama ozbiljno u oči, e da izbegnemo teškim 
posledicama, koje bi mogle biti fatalne za civilazaciju 
Evrope i celog čovečanstva uopće. 
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Gospodo narodni poslanici, kad je mirovnim ugo- 
vorima definitivno završen rat medu narodima, svi smo 
bili duboko uvereni, da su sa mirovnim ugovorima 
stvorene i osnovice za novi i bolji život u Evropi. 
Mirovni ugovori u istini pretstavljaju i pobedu i oliče- 
nje najuzvišenijih principa čovečanstva. Nikada u ime 
večili principa nije vođen jedan rat, i nikad nije jedan 
rat ostvario   plemenitiji cilj, nego zadnji svetski rat. 

Mirovni ugovori sankcionisali su dve činjenice: 
Prvo, samoodređenje naroda. Tom principu imamo 

da zahvalimo ujedinjenje i uspostavu Poljske, oslobo- 
đenje i ostvarenje Čelioslovačke, ujedinjenje jugoslo- 
venskog i rumunskog naroda, oslobođenje malih bal. 
tickih naroda itd. 

Drugo, ekvilibar snaga u Centralnoj Evropi, u vezi 
s tim i ekvilibar snaga u čitavoj Evropi, a donekle i 
u čitavom svetu. — Mesto hegemonije jednog naroda, 
bolje reći jedne klase, koja je preuzela vodjstvo velikog 
i kulturnog naroda, a koji je svoju hegemoniju lokalno 
delio s madarskem i turskom oligarhijom, nikao je niz 
malih nacionalnih država, sposobnih za život, koje su 
pretstavljale stalnu važnost na tezulji Evrope i uspo- 
stavile nacionalni ekvilibar od Baltičkog do Jegejskog 
Mora. Da mirovni ugovori ništa nisu drugo doneli, nego 
slobodu novih nacionalnih država, osnovanu na velikom 
demokratskom principu samoodređenja naroda i time 
ustanovili ekvilibar, a onemogućili hegemoniju Nemaca, 
Mađara i Turaka u Centralnoj Evropi i na Balkanu, 
bili bi potpuno opravdani veliki rat i sve žrtve, koje je 
čovečanstvo U tu svrhu doprinelo. 

Gospodo narodni poslanici, da se zaštite mirovni 
ugovori, koji su pretstavljali osnovicu mira u budućnosti 
i temelje nove Evrope, bilo je nužno povući iz svetskog 
rata stalne konsekvence i sankcije. Čovečanstvo je mo- 
ralo biti zaštićeno od jednoga novog Atile i moralo je 
bar za stalni niz godina osigurati sebi miran razvoj u 
budućnosti. U  tu svrhu: 

1) Utvrđena je ratna odgovornost. Svakome je 
sada, blizu dve decenije od kobne godine 1914, jasno 
i vidljivo, da rat nije prouzrokovao hitac jednog mla- 
dog fanatika-mučenika, nego da je pozadina ratu mno- 
go dubja. Treba je tražiti u hegemoniji carske Nemač- 
ke i agresivnim namerama austro-ugarske oligarhije. 
(Odobravanje). 

Što se tiče namera, kojima su bile zadojene cen- 
tralne vlasti, dovoljno je istaknuti dva primera. Nemačka 
od godine 1914 nije, naprimer, mogla da shvati da 
jedan veliki narod od 25 miliona, kao žto su Poljaci, 
ima pravo na svoje ujedinjenje i slobodu. Ne samo 
to, nego su smatrale, da nema prava ni na život. „Иа- 
katistički postupci u Poznanju ostače strašan primer 
izbezumljenosti jedne čitave generacije. Mogli bi jedino 
primera da nadenrj u postupku Mađara sa Slovacima! 
Drugi je još eklatantniji primer Brest-litovski ugovor. 
Nemci, koji Vtrsaljski ugovor smatraju kao jednu u ne- 
bo vapijuću nepravdu, poležali su u jednom momentu 

svoje snage, svu svoju golotinju sa Brest-litovskim u- 
govorom. Šta bi bilo sa Evropom da su Centralne vla- 
de pobedile?! 

Bez obzira na materijalnu i logičnu odgovornost, 
mentalitet vladajućih naroda i država Centralne Evrope 
morao je da dovede do rata, ako se nije httlo pretpo- 
staviti da su drugi interesirani ili podjarmljeni narodi 
bili a priori spremni da izgube svako ljudsko dosto- 
janstvo; 

2) Pojedinim narodima nanielnute su reparacije za 
štete nanesene i prouzrokovane krivnjom pobeđenih 
država. 

Taj princip, kad ne bi imao drugog opravdanja, 
našao bi ga u činjenici, da su ratovi vođeni isključivo 
na teritoriji napadnutih i pobsdilačkih država: Belgije, 
Erancuske, Poljske i Srbije. Našao bi također i u činje- 
nici, da su pobedonosne države morale sklapati ogromne 
dugove, da bi se odbranile od napadaja centralnih vla- 
sti. Direktni uzročnik tog prezaduženja jesu Nemačka i 
njezini saveznici. — Ne može se pitanje reparacija re- 
šavati nezavisno od pitanja ratnih dugova. Ko to traži, 
radi ili lakoumno ili sa potajnim  egoističkim motivima; 

3) Mirovni ugovori u svrhu obezbeđenja mira na- 
metnuli su pobeđenim državama razoružanje. Najra- 
zumljivija i najpravednija mera, koju opravdava i sa- 
dašnji provokatorski stav stalnih vladajućih krugova u 
državama, koje su se u svetskom ratu kupile oko Ho- 
hencolerna, Mabsburga i Koburga. 

Kojim se pravom traži od Francuske i njezinih 
prijatelja, da ograniči svoje naoružanje, a da im se u 
isti mah ne pruža sigurnost, da neće opet biti napadnute 
kao godine 1914? Tim više, što vladajući krugovi Ne- 
mačke i Mađarske otvoreno ustaju protiv mirovnih ugo- 
vora i postavljaju dapače takve teritorijalne zahteve, za 
koje znaju da ih mogu samo ratom ostvariti. 

Pozdraviti je stoga najoduševljetiije akciju Velike 
Britanije, da ograničenjem oružanja ublaži napetost 
među državama. Verujemo u mudrost njenih državnika 
i tvrdo se nadamo, da će ova akcija imati uspeha i do- 
prineti velikoj ideji mira medu narodima. 

Gospodo narodni poslanici, ugovori o miru osno- 
vani su na pravu i moralu. Oni jedini garantuju mir 
u Evropi; oni mogu da budu podloga jedne Nove E- 
vrope. Samo se sa njima garantuje sloboda malim na- 
rodima i državama u Centralnoj Evropi i na Balkanu. 
Oni su uslov za ekvilibar snaga u Evropi i brana pro- 
tiv bilo čije prevlasti i hegemonije. 

To ne znači da su ugovori večiti! Ali se mogu 
menjati samo sporazumom svih interesanata i ne samo 
na uštrb jedne strane, pobednika, koji su pretrpeli kriv- 
njom centralnih vlasti sve strahote rata. (Uzvici. Tako je!) 

Protivnici mirovnih ugovora kažu da su oni zli a 
priori i za to jer su nametnuti. Zar su u ostalom na- 
padnuti pobednici imali čekati da im centralne vlasti 
nametnu svoje mirovne ugovore po primeru ugovora u 
Brest-Litovsku?! Međutim bi oni   sa svoje  strane   hteli 
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nametnuti reviziju ugovora pobednicima   i ne obazirući 
se na njihova prava, interese i privolu. 

Veliko poštovanje koje gajimo prema nemačkom 
narodu ne može da nas skrene sa puta, koji je jedini 
pravi i koji jedini osigurava častan i trajan mir među 
narodima. 

Rušiti ugovore, znači rušiti osnovu na kojoj po- 
čiva Evropa XX stoleća; znači novi svetski rat, koji bi 
mogao da sruši ćelu civilizaciju i poredak u Evropi. 

Gospodo narodni poslanici, ali što je pri tome 
najžalosnije, jest činjenica, da se je Italija, naš dojuče- 
rašnji saveznik, zemlja Viktora Emanuela, Kavura, Ma- 
cinija i Garibaldija, zemlja koja je ujedinjena na osnovi 
narodnog samoopredelenja, iz sitnili egostičkih razloga, 
stavila na čelo krstaške vojne protiv mirovnih ugovora. 

Mi već jasno vidimo konture novog Trojnog sa- 
veza: Italija, Nemačka i Mađarska. 

Pitanje je samo da li bi Austrija imala biti sa- 
stavni dio Nemačke putem „anšlusa" ili kao treći fak- 
tor u tom savezu imala da bude novo obnovljena Hab- 
sburška monarhija u malom. 

Program koji sebi taj novi Trojni savez postavlja 
jest: izmena mirovnih ugovora, izmena i obzirom na te- 
ritorije — dakle rat! 

Celi teritorijalni program Mađarske oligarhije zna- 
či — novi rat. 

Nemačka otvoreno postavlja pitanje »koridora" 
koji Poljska ne da bez krvi — dakle rat! 

Italija — kako nas uverava političar kalibra jed- 
nog Erioa — postavlja na tapet pitanje Dalmacije. 
G. Erio kaže: »Druga od tih razoružavajućih sila jeste 
Italija. Danas je ona ta koja stoji na čelu mržnje pre- 
ma nama, Italija snabdeva oružjem Mađarsku... Italija je 
stala na čelo revizionističkog pokreta... Ono što želi 
to je Dalmacija, koja je ugovorima ustupljena Jugo- 
slaviji. Ona bi da vlada na obema obalama Jadrana". 
Pak dalje: „Rim nastavlja svoju akciju dezagregacije 
na Balkanu. On bi hteo da dočeka, da se Hrvatska 
odvoji od Srbije. On pokušava manevrisati Albanijom- 
On živi u punom sporazumu sa^Madarskom. On deluje 
u Bugarskoj". 

G. Erio tvrdeći da Italija želi Dalmaciju pita: „A ja 
pitam revizioniste, da li oni misle, da će se Jugoslavija 
odreći jedne od svojih oblasti, ne braneći je, u danom 
slučaju, oružjem?" (Burno odobravanje i pljeskanje). 

I ja pitam Vas, gospodo poslanici, šta znače ove 
revizionističke težnje Italije i njezinih saveznika? Ako 
znače ono što g. Erio tvrdi, da „Italija želi da zauzme 
Dalmaciju', da „vlada na obema obalama Jadrana", da 
se „Hrvatska otcepi од Srbije", onda to znači da 
želi rat"! 

Ja bih bio sretan, kad bi te reči dojučerašnjeg 
pretsednika francuske vlade bile demantovane autorita- 
tivnom izjavom g. Musolinija. Bio bih sretan, kao i 
Vi svi, kao i čitav naš narod, jer mi želimo samo mir 
i opet mir i  po  treći put   mir,   te   odnose   najboljeg 

i najiskrenijeg prijateljstva sa   velikim italijanskim   na- 
rodom. 

Ali ako ne odgovaraju stvarnosti — što ne mogu 
i neću da pretpostavim — onda neka bude uveren i 
g. Erio i celi svet, da mi svoje ne damo bez rana i bez 
mrtvih glava. (Burno i dugotrajno pljeskanje sa uzvi- 
cima: Tako je!) 

Gospodo narodni poslanici, prema svemu izlože- 
nom proizlazi, da mi sada imamo u Evropi dva jasno 
obeležena tabora: jedan koji hoće mir i koji je za 
održanje mirovnih ugovora, i drugi koji traži reviziju 
mirovnih ugovora, usprkos saznanja, da time eventualno 
izaziva i novi svetski  rat. 

Trojnom savezu revizionista suprotstavljamo mi 
čelični Blok Mira, kojem je na čelu Francuska. Fran- 
cuska, koja je prva proglasila prava čoveka i prava 
nareda. Francuska, čiji je genije prvi stvorio i prvu 
Kraljevinu Italiju i Kraljevinu Iliriju. (Aplauz i odušev- 
ljeni uzvici: „Živela Francuska!") 

Mala Antanta, u najužoj vezi sa Poljskom, doka- 
zala je zadnjim svojim paktom, da uvek ima pred oči- 
ma velike ciljeve, koje je sebi postavila pri svome 
osnutku: Mir na bazi Ugovora o Miru. 

Nemamo razloga biti pesimiste i možemo mirno 
i sa svom sigurnošću gledati u budućnost, svesni da 
smo u pravu i da svoje pravo možemo braniti snagom 
vlastitog naroda i pomoću svojih prijatelja. 

Gospodo narodni poslanici. Vanjska politika Jugo- 
slavije ide utrtim stazama vanjske politike, koju je 
Srbija u svetskom ratu inaugurisala i kojoj je, i u naj- 
težim momentima, ostala verna. 

Ugaoni kamen naše vanjske politike jest: Prija- 
teljstvo sa Francuskom, jedinstvo interesa sa Čeho- 
slovaČKom i Rumunjskom, najuža bratska saradnja sa 
Poljskom i nad svim tim vernost i poštovanje dane 
reči i ugovora, na koje smo stavili svoj potpis. (Aplauz 
i uzvici: Tako je!) 

Nadamo se, da ćemo time najviše koristiti veli- 
koj ideji mira, koji nam je toliko potreban da viđamo 
teške rane, koje su nam svetski rat i njegove posle- 
dice zadale. Mir, kojemu smo služili, služimo i služi- 
ćemo predano, ali i dostojno jednog kulturnog i slo- 
bodnog naroda. (Burno pljeskanje.) 

Gospodo poslanici, da izvidimo vanjsku politiku 
dostojnu našeg naroda i da uzmognemo odgovoriti oba- 
vezama, koje smo na sebe preuzeli, treba da i naša 
unutarnja politika bude dovedena u sklad sa pravim i 
realnim potrebama naroda кго celine. Poslednji govor 
g. Pretsednika Vlade, lojalno moram priznati, uliva mi 
u tom pogledu opravdane nade. Želeo bih da misli, 
izražene u tom govoru, nadju čim pre svoju primenu 
u životu. Pri tom moram specijalno istaknuti i jednu 
misao gosp. zastupnika Ministra inostranih] poslova, 
želju da se čim pre pristupi konkordatu sa Svetom 
Stolicom. Pozdravljam dobru volju g. Ministra inostra- 
nih poslova i nadam se, da će naša Vlada  uložiti sve 
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svoje sile, da čim pre dodje do ostvarenja ove za- 
misli, kojom bi definitivno bio regulisan odnos naše 
države prema rimokatoličkoj crkvi. 

Gospodo, ne ulazeći u detalje kao ni u pitanje 
vladine politike uopšte, smatram svojom dužnošću da 
naglasim, da je u ovim danima nužno poKazati nužnu 
solidarnost ove visoke kuće u pitanju naše vanjske 
politike. Izjavljujem stoga, da mirne savesti glasam za 
budžet Ministarstva inostranih poslova. (Burno odobra- 
vanje  i pljeskanje.) 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Reč ima posla- 
nik g.  Šega. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanici! U vanj- 
skoj politici mogu kazati otvoreno i u smislu želja na- 
šega jugoslovenskoga naroda, da tražimo i želimo da 
se održi stanje mira i mirne saradnje sa svim susednim 
državama i narodima, a u prvom redu osobito iskreno 
prijateljstvo sa našim saveznicima u Maloj Antanti, koji 
smo pakt tako jednodušno, iskreno i spontano 1. ožujka 
ovde prihvatili i proslavili. 

Naš savez sa bratskim narodom Čehoslovacima i 
našom susednom_ Kraljevinom Rumunskom najveći je 
zalog mira, osobito ovde na ovom burnom Balkanu. 

I sa bratskim slovenskim narodom Poljacima naši 
su odnosi nepromenjeno najsrdačniji, upravo i uzorni. 
Prema susednom jugoslovenskom bugarskom narodu 
želimo takodje iskreno zbliženje da bar u skorijoj bu- 
dućnosti izgradimo bolje svoj jugoslovenski horizont. 

Gospodo, mi moramo po uzoru naših velikih pri- 
jatelja Franci'za i Čehoslovaka naći način i put do nor- 
malnih odnosa sa majkom Slovenstva Velikom Rusijom, 
a kada to postignemo onda će i veliko Slovenstvo moći 
nastaviti zajednički rad, koji je bio prekinut velikim ra- 
tom. Gospodo, nama Hrvatima bile su Francuska i En- 
gleska uvijek uzor slobode i nezavisnosti i kada su god 
Hrvati u svojoj prošlosti kušali da dodju do svoje slo- 
bode obraćali su se uvek prema Francuskoj i Engleskoj. 
Naročito moram osobito istaknuti da je ilirski pokret, 
taj preteča našega Jugoslovenstva, kojega su vodili po- 
najbolji sinovi Hrvatske, dobivao svoju snagu, svoj polet 
i svoju slobodoumnu misao iz nepresušnog vrela fran- 
cuskog i engleskog slobodnjačkog duha. 

Gospodo, Hrvati se ponose i time, da su svoje 
znanje i svoju radinost obogatili kod Nemaca u nji- 
hovoj školi znanja 1 ispunjavanja dužnosti. Mi se kla- 
njamo najvećem geniju nemačkog naroda i prvaku svet- 
ske kulture Geteu, koji je kongenijalno shvatio moral j 
lepotu duše našeg jugoslovenskog naroda iz naše umo- 
tvorine „Hasanaginice". Mi se ne ustručavalo da ovo 
izjavimo i priznamo baš niti sada kada se u celoj Ne- 
mačkoj odigravaju teški i opasni sudbonosni dogadjaji 
kojima ne znamo kakove će posledice imati. 

Gospodo, i prema čestitom i radinom demokrat- 
skom nemačkom narodu Austrije sa liepim Bečom, tim 
gotovo tisuć-godišnjim čuvarem i širiteljem znanosti i 
liepe umetnosti, kao i prema demokratiji Madjarske že- 

limo gajiti iskrene i dobre susedske odnose na korist 
izgradnje medjusobne naše privrede. Ujedno ali poru- 
čujemo tim demokracijama da budno paze i čuvaju, da 
se njihovi narodi ni od kakovih političkih pustolova, 
magnata i džentrija ne dadu zavesti na nepromišljene i 
zlokobne činove, koji bi dirali u nepovredivost mirovnih 
ugovora iz kojih je proisteklo oslobodjenje, ujedinjenje, 
život i budućnost našega celokupnoga jugoslovenskog 
naroda. 

Gospodo, stvaraoci ujedinjene nove Italije, koji 
su se okupili oko Savojske kuće i velikog Kralja Vik- 
tora Fmanuela II, lebdili su pred očima i stvaraocima 
našeg ujedinjenja i naše Jugoslavije. 

Velikom narodnom geniju italijanskog naroda odaje 
naš narod odano poštovanje i iskrena je njegova želja 
da one velike kulturne veze ne budu pomućene nikakvim 
časovitim avanturama jedne politike, koja misli da sme 
i kulturne veze pretvoriti u veze kakove ovisnosti. 

Tu nema kompromisa i sav naš narod, svi Jugo- 
sloveni imaju tu samo jedan odgovor: Hands off (Ruke 
sebi) kako je to svojedobno zagrmio veliki engleski 
državnik Gledston, kada je imperijalistička hohencolerska 
ruka htela zahvatiti u bliži  Istok. 

Nikada se neće naša miroljubivost odreći sjajnih 
tradicija junaštva celokupnog jugoslovenskog naroda 
kada treba odbraniti rodjenu grudu. 

Razumije se, da je naša težnja i iskreno nas/ojanje 
da sa prijateljskom Grčkom još više izgradimo naše 
zajedničke veze i na političkom a naročito na privrednom 
polju. To ćemo moći i prema Albaniji čim bude ona 
više štitila i branila svoju vlastitu neovisnost. Ujedno 
moramo tražiti čim skorije prijateljsko zbliženje sa Ke- 
malovom novom demokratskom Turskom. To zbliženje 
potrebno je radi medjusobnog izmenjivanja privrednih 
proizvoda. 

Gospodo, želim se na koncu osvrnuti još na tzv. 
pitanje manjina. Toga pitanja ne smije i ne može biti 
kod nas u našoj držali, jer mi svoju braću nesloven- 
skog jezika smatramo na svakom mestu i u svakom 
poslu sebi potpuno ravnima sa istini pravima i sa istim 
dužnostima. Mislim tu ponajviše na naše sugradjane 
Nemce i Madjare. Oni ne smiju u našoj državi nikada 
i nigde osetiti da su ma čime zapostavljeni. Ja tu po- 
svemašnju jednakopravnost tražim napose kao Hrvat, jer 
smo mi Hrvati u svojoj prošlosti iskušali tudjinskoga 
gospodstva, potlačivanja i uvreda pak ne bi želio da 
budemo i mi sukrivci ako se nanese ma kakova ne- 
pravda našim sugradjanima neslovenskog jezika. Neka 
sav svet to čuje i znade a napose naši susedi neka se 
ugledaju u nas kod postupaka sa našim sunarodnicima, 
kojih je kruta sudba odelila od nas. Mi se nećemo ni- 
kada ugledati u njih. Mi poručujemo svojoj braći tamo 
na Zapadu neka snose strpljivo svoju tešku sudbinu 
kao što je snašao kroz stoleća cijeli naš narod, neka 
ne gube nadu, neka nikada ne zaborave da sunce uvijek 
izlazi sa Istoka.  1 oblaci i magla a i jata gladnih ska- 
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kavaca mogu samo privremeno zastrti sjaj sunca. Istočno 
će sunce jednom i našoj braći otopiti njihove ledene 
okove. 

Gospodo, kao Hrvat i Zagrepčanin ne mogu mi- 
moići a da se ovde ne setim na našu brojem malenu 
ali zato tim više dragu j ljubljenu braću, naše Gradi- 
šćanske Hrvate. Taj je naš maleni ali dragi otočić u tu- 
đem Velikom Oceanu on je najsjajniji primer svesti, iz- 
držljivosti i otpora naše rase. Neka budu i oni uvereni 
da mogu svađa računati na nas Hrvate i našu majku 
Jugoslaviju ako će ikada trebati majčine zaštite. 

Gospodo, izjavljujem da ću glasati za proračun 
Ministarstva vanjskih poslova kome je na čelu sada g. 
Ministar Jevtić a kojemu želim daljnje uspehe u nje- 
govom radu. (Pijeskanje). 

ПоШПретседпик  Карло Ковачевић:   Реч   има 
г. Јефтимије Honounh. 

Јефтпмије ПоповиЋ: Господо народни посла- 
ници, као посланик Јужне Србије и као домородац 
не могу да пропустим ову прнлику, a да се не о- 
сврнем na разорну акцију бугарског македонског 
комитета и његових кредитора, која je директно 
уперена противу Јужне Србије, мога ужег завнчаја- 
јер тај разорни рад наших непријатеља није ни до 
данас престао, већ иапротии продужава се н даље 
све безобзирније. 

Јужиа Србија сматра да je још 1912. и 1913. 
године завршила споју борбу за иародно ослобође- 
ње и уједињење, са својом браћом Србијанцима. Од 
тада за нгс Јужносрбнјанце ne постоји више предмет 
ослобођгња, како би хтели да претставе неприја- 
тељи наше земље, већ постоји само жеља да буде- 
мо осгављени на миру, како би могли да развијемо 
своју делатност, на културном, економском и при- 
вредном пол>у, јер нажалосг наши су крајеви, не 
својом кривицом, већ тиме што су у тешком тур- 
ском ропству иајдуже од осталих наших покрајина 
били, — далеко иза њих у сваком погледу изоста- 
ли и потребно je огромно и времена и труда и рада, 
a и материјалннх сретстава, да бисмо могли да по- 
сгигнемо оне благодети које су потребне за живот 
једног културиог народа. (Узвици: Тако je). 

Лли нашнм непрнјагелЈИма то ннкако није ишло 
у рачун, н они су уложили све своје напоре да то 
спрече не бнрајућн сретства за то. 

У почетку свога говора ja сам напоменуо да 
je паш највећи пепријателз једна терорнстичка орга- 
нивација са седиштем у Бугарској, која je себи дала 
име — фирму „Македонска револуцнонарна орга- 
ннзација", и ако са Македонијом ништа више за- 
једничког нема сем те фирме. 

Ова терорнстичка организација још одмах no 
завршетку Светског рата, обповљеиа je у Бугарској, 
и ставила je себи у задатак да ради свим нлегалпим 
сретствима  противу   иаше државе, ради отцепљеиЈа 

Јужне Србије и њепог припојења Бугарској. Огада 
na све до данас она постоји na територпјн Бугарске 
државе, одакле свим сретствима и силама ради 
протнву иаше државе, не cawo ни у чему не сметана 
од стране бугарских власги, већ често и потпома- 
гана, и ако смо ми са Бугарском државом у ре- 
довпим дипломатским односима. 

Првих годипа no завршетку Светског рата они 
су почели из Бугарске да пребацују на нашу тери- 
торију разне комитске чете са задатком да народ 
Јужне Србије увуку У ту своју организацију, како 
би што лакше постигли свој циљ, али су код на- 
рода у Јужној Србији наишли на такав отпор, да 
je сам народ мимо државпих органа са оружјем у 
руци устао и на крају крајева многе од тих чета 
уништио, a оно што je се спасло, најурено преко 
границе у Бугарску. 

Када je овај комнтет вндео да je овакав си- 
стем љеговог рада енергичиим отпором народа Јуж- 
ne Србије потпуно пропао, снда je он прибегао 
другом сретству, a то je убацивањем тројки и че- 
творки радн вршења атентата на разие личности, на 
жељезнице, мостове,  кафане и друге јавне објекте. 

Паклене машине њихове, господо, допрле су 
и до наше престонице. Почињени су грдпи злочини 
на вашо] територнјн, од којих се гнуша цео цнви- 
лизовани свет. Убијени су мучкп наши најбољи л^удн 
на .1угу, као Gnacoje Хаџи Поповић, учителЈ из Би- 
толјЗ, генерал Ковачевић из Штипа, Велимир Пре- 
лић, правпи референт Скопске жупаније и многи 
други. Убијапе су жене n деца и уопште сагиран 
je пзш народ на Југу без милости и без обзира на 
пол и узраст. Ona je крвожедпост, господо, њнма 
бнла потребиа само због тогз, да би код светског 
јавног мнеп.а створили утисак, да народ на Југу 
пије задовољан нашом управом и да тиме манифе- 
стује enoje пезадовољство протнву наше државе, и 
и да она није способна да заведе правни порелак у 
својој земљн. 

Ja мислим да су они овим својнм поступцнма 
сасвим супротпо дејство постигли, јер данас и деца 
у целом свегу зпају, одгкле долазе ти атентатори, 
ко су они и кога сни убијају. Ha, гобподо, ja ми- 
слим да нема тога паметног човека,којн би убијао своје 
људе (како они претендују на јужносрбијанце да 
су љихопн) да би постигао пекакав безначајни ефе- 
кат, јер би га то болело, јер je то шегово. Напро- 
тив логички je закључак, да су тиме они сами при- 
зпали, да то што omi убијају, није њихово и да им 
оно служи само као средсгво за постигнуће неког 
другог цилјЗ, a који je тај циљ, ми га свп знамо: 
Треба да се оправдају nape њиховог кредитора. 
(ПлЈескапзе). 

Gnojy акцију овај je Комитет удружио и са 
другим пашим непријатељима који се налазе у Пе- 
шти и Риму,   те je тако сад шихова заједничка ак- 
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ција ca свију страна иаше државе појачаиа. У ово 
њихово коло уплели су се и иеки наши ренегати, 
који су се за новац продали нашим непријагељима, 
да срамно раде противу своје домовиие. Алн ja 
мислнм, господо, да су сви ти наши непријатељи 
свесни, да пред собом имају једну здрзву и жилаву 
нацију, која хоће да живи слободно и која je за 
слободу своју и уједињеше дала више од 1,000.000 
најбољих синова (Аплауз) и која je својим јуиаштаом 
задивила цео свет, која he, ако би дошао једап та- 
кав моменат да брапи своју слободу и иезанисност, 
умети достојио свим тим непријатељима да покаже 
како се своја слобода брани н како се за њу гине 
(Бурно пљескаље). 

Господо, није више никаква тајна, да ову ра- 
зорну акцпју бугарског комигета помажу јавно и 
званичне бугарске власти уз припомоћ нашег се- 
верног и западног суседа. Kao доказ за ово треба 
да нам послуже многе утврђене чин,енице, које су 
познате целом свету. Како ми врло добро знамо, да 
je бугарска влада равијих годнна званично одрицала 
да бугарски македонски терористички комитет посто 
ји на бугарској територнји, и да одатле своју акцију 
спроводи на иашој територијн, наводећи да тај ко- 
митет постоји код нес и да су то само јужио-срби- 
јанци који тај терор врше. Али кад je у Софији и 
у целој Бугарској у последње време почело међу- 
собно разрачунава11,е између два крила тога коми- 
тета и то прогогеровисга и михаилонисга, онда више 
иије могла бугарска влзда да то сакрије, већ je 
почела да се изговар), да je Бугарска no уговору 
разоружана   и   да   нема   снаге да Комитет разјури. 

Ja мислим, господо, да овоме није потребаи 
никакав коментар. Овде се јасно види да бугарска 
влада помаже комитет свесрдно и да се on налази 
тамо. 

Поред овога у прилог ове тезе могу да по- 
служе и многа друга факта. Тако ми сви знамо, да 
се пе пропушга ни један међунзроши сасганак, да 
званичпи бугарскн представници ne потргну питаље 
некаконих њихоних мап.ина у Јужној Србији. Ta њн- 
хова насргљивост je отишла толико далеко да je 
прошле године једаи члан бутарске делегације у 
лице добацио нашем нвчничном представиику г. 
Др. Ш.ховићу, пр :фесору меаицинског ф^култета 
у Беогр)ду „na и ти tu Бугагин', само због тога 
што je г. Шаховић родом из Охрида. 

Госпојо, ja сматрам да je овакав поступак крај- 
ши цинизам, да не употребим неку оштрију реч. Ta 
гсспода треба да буду једном начисто, да Јужно- 
србијанци ne допуштају ничије туторство (Вурни ап- 
лауз), a најмање Македокствујушчима и бугарској 
влади (Бурни пљесак), јер Јужносрбијчнци нису нн- 
каква мап.ина у овој држави, eeh цгциоиална већи- 
на која има сва права југословенских rpiijina, и ни- 
су инкога овластнлн ла у нм.   шихов^ вак ов?   др- 

жаве говори и сви они који no иностранству пара- 
дирају као неки изаслан^ци овог народа могу да 
престављају само оне, који су их платили з ;то. 

Опи имају своје предсгавпике у сиом Дому и 
само опи могу у име љнхово да говоре и нико внше 
(Бурни аплауз). 

И Бугарска и Македопскн комитет преплавили 
су цео свет брошурама тврдећи да су Јужносрби- 
јанци Бугарн и да се опи налазе у српском ропству. 

Господо, за цео паметан свет јасно je да je 
Јужпа Србија српска. To гоноре њени споменици, 
то говоре љени обичајн, то говори језик, a то го- 
вори и душа тога народа, то говоре и многи гро- 
бови, који су узидани у темеље дапашње Југославије. 
Јужпа Србија ne може да се одрекне cuora Краље* 
вића Марка и свога Цара Душана (Гласови: Тако 
je). Била српска, јесте српска и 6Hiie увек таква. 

Ta браћа која сада лију крокоднлске сузе за 
тај народ, за време љихове окупације поклали су у 
Јужиој Cp6t:JH неколико хиљада људи, жена и деце. 
Ja hy да наведем, господо, само убиства извршена 
у два среза и то у срезу Поречком одакле сам ja и 
у срезу прилепском. У срезу Поречком бугарски на- 
челник срески у Јужном Броду са својим органима 
поклао je 140 првака и као стрвине затрпао у једну 
рупу ne дозволившн њиховнм породицама да их са- 
хрзне (Гласови: Сра^ота) Ja liy бити слободан ука- 
зати на један зверски случај, који се догодио je- 
дпоме старцу од 70 година. Господо, тај je старац 
био свезан коњским уларом за који га je водио je- 
дан жандарм кроз село и начелпик je тога старца 
узјахао и тако су ra водили из једнога краја у други 
крај села. Дали су му у руке две свеће и те су 
свеће биле упал>п1е. Кад су свеће догореле до меса, 
овда je почело и месо да rop-i (Гласовк С-рашноЈ. 

И тако je он био мучен 24 часа док н. je у 
тешким мукама издахнуо. Па господо, далитосме 
да чипи један кулгуоан чпвек, да ли iO сме дј у- 
ради један култу^ан народ? Нс, roc одо, тј могу 
да учнне само д вл)аци. 

У срсзу Прилтском, само у три селз, и то у 
селу Долгавцу, Марп ру и Стровији, искасапљено je 
400 душа људи, жена и деце, и они су сви затрпани у 
једној рупи којз и данданис n 'Стсји. При иком овог 
покоља, госпкдо, та n6piha" таква су Јверства по- 
чиннла да ни афрички динљши ne ')и тако што 
могли да учине. Много je т, удчих жена распорено 
и из њихоне упробе ичвађена жива деца. Био je, ro- 
сподо, јед^ н још страшнији случај. Муж je заклан, 
ua су шегове цигсрице извађене и стављене на ва- 
тру, и када су биле испечгне, п.егова je жена била 
ii.Ttpana да једе. Ta ie жена после тота натерана да 
пред лешем свога мужа игра коло. Зато постоје 
факта и докумепта у битољском суду, a na срамоту 
цивилизације. Па зар овако браћа раде? Па ззр имају 
образа да сзд лију крокодилске   сузе   за   њиховом 
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судбином!? He, не, они су својнм неделима показали 
целом културном свету да je Јужна Србија српска 
и да су све њихопе приче само приче, н да Јужно- 
Србијанце сачува Бог да још једаппут не осете на 
својој кожи то братство и ту љубав. 

Господо, ja сам напред навео да je ова акција 
потпомагана из Пеште и Рима. Kao доказ за то ja 
hy се позвати на еминентног француског новииара 
и писца Жана Перигоа, који у својој књиви" Ле 
банди д^ријен" тврди да Бугарски комнтет доби- 
ja из Рима годишњу субвенцију од 6 милиопа лира. 
Поред овога у последње време цео je свет јасно у- 
видео да je све напред наведено тачно, пошто су 
почели упади иаоружаоих банди са њихопих тери- 
торија на нашу као и убациваље разних паклених 
машина. Taj француски новинар био je у могућностп 
да завири у све кутове овога Комигета и ове чи- 
н.енице које je он изнео потпуно су тачне. 

Господо, ja сам у краткиим потезима изложно, 
шта су ови наши непрнјатељи учинили за ових не- 
колико годииа. Али, сад да пидимо шта je наша Вла- 
да, шта je наш Министар спољних послова преду- 
зео да се наш суверенигет и мир наших грађања 
осигура? Нажалост, господо, ja морам да конста- 
тујем да je наша спољна полигика била и сувише 
слаба, и сувише савнјених ле1)а, јер још ни у јед- 
ном случају ннје иступила одлучио, Beii се уиек свр- 
шавало са једном обичном дипломатском нотом и са 
једним обичним дипломатским извињешем од сгране 
Бугарске пладе, a покаткад и ципичким одгонором. 

Ja знам, да су наши министри сполјНих посло- 

ва онако поступали, да би доказали колико им na 
срцу лежи очување мира, алн, господо, ми сви же- 
лимо мир, али не можемо никоме да дозполимо да 
иас као држану и иарод поинжава, a ja сматрам да 
je више пута наш националпи понос повређен; a кад 
je у питашу то, онда мора да пресгане сваки об- 
зир. Навеш11у као пример напад na наше Посланство у 
Софнји — скидање и цепање наше заставе и лупа- 
ње свих прозора и врата, које се догоднло, ако се 
не варам, npe две године. To се завршило једним 
обичним извињењем Бугарске владе. 

Пре три четири године, кад je један чиновник 
италијанског Пнсланства у Беогрзду у једној кафани, 
прн чаши вина, добио један шамар у међусобној 
расправи са једннм нашим грађанином, од тога je 
направљено читаво једно дипломатско питање. Још 
мало требало je да до1је и до прекида дипломатских 
односа. Видите, господо, да сам потнуно у праву, 
кад тврдим да je наша спољна политика бнла од. 
већ слаба и за нас посие унижавајућа, a то досто- 
јанство и понос нашега народа ие дозвол)ава, јер 
свему, na н жељи за миром има граница, a та потре- 
ба за миром треба да буде обострана, a не да ми 
будемо стално изазивани и унижавани. 

Завршавајући   свој   говор,  ja ca задовољством 

констатујем, да je садашњи Министар спољних по- 
слова господин Богољуб Јевтић, за ово кратко вре- 
ме, од како je на томе положају, показао много више 
енергије и одлучности у одбрани наших национал- 
них интереса, — и ja се надам да nehe и он пасти 
у ону исту грешку, у коју су упали сви његови 
претходницн и да he увек и у снакој прилицн ууети 
достојно да одговори na све нападе наших спол,них 
непријатеља. 

Стога изјављујем да hy гласати за буџет. (0- 
добраваи.е и пљесак). 

ИоШпреШселпшс Карло Ковачевић: Има реч 
r. Михаило Живанчевић. 

Михапло Живанчевић: Господо народпи по- 
сланици! Предратна међународна ситуација била je 
кзрактерисана тиме што се човечанстно налазило у 
међуиародном погледу у ери међународне анархије 
и ме1)ународпог дивл.аштва. Није постојао међународ- 
но-правни поредак нзме1)У држана, њихови односи нн- 
су били регулисани никаквим прописима и нису почи- 
пали ии na каквом правном поретку. Све се сводило 
на силу. Ona држапа која je била јача, ona je у то- 
лико била утицајнија, у толико je била сигурннја и да 
he обезбедити своја и лакше газити туђа права. 

Последица таквих односа био je светски рат, 
једна катаклнзма какпу историја пије згбележила, 
једна катастрофа која je уннштила пеколико милиона 
људских живота, н која je прогутала огромне мили- 
јарде л^удских уштеђевина и економских добара. 

Спршетком светскога рата папори сиих великих 
умопа и свнх водеЈжх државника бпли су управлЈени 
na то, јер су то биле тежп.е целог чонечапства, да 
се иише таква катастрофа не попови. Изгледало je 
много споредпије каква he бити карта Европе него 
како he се створити потребне гарапције да човечан- 
ство не дође понопо у ситуацију међусобпог клања 
и истребл,ења. 

Друштво народа требало je да буде та уста- 
нова која he увести ме^ународно-праипн поредак, 
усганова која he обезбедити владу праиа пад силом 
међу државама и народима. Ако je француска рево- 
луција значила ослобођење човека од човека и npo- 
будила идеју народпости, светски рат je у пуној мерн 
значно и имао да значи ослобођеп.е народа од на- 
рода, стварање једне ситуације, у којој he се свн 
народи појавити као слободне једивке у међупародном 
животу, MOIIH сзмосталпо да одлучују o својој суд- 
бини и заједпо са осталим народима o судбини це- 
лога чонечанства. 

Taj велики папор круписан je успехом, али само 
делимично. Друштво парода зпачи једап огроман ко- 
рак унапред, али je још далеко од онога што je 
неопходпо за обезбеђеп.е мира, што je потребно за 
истипски међународни правни поредак. Да би обез- 
беђење мира било потпуно, a међупародни правни 
поредак   осигурзн,   потребпо  je  дг се испуне   они 
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услови: сви међународни спорови морали би да буду 
расправљенн путем једног међународног суда, у свим 
међународним споровнма морало бн да важн начело 
арбитраже. To je додуше предниђено, али да то не 
би било мртво слово   на   хартнји, погребпо je  још 
нешто да се испуни,   Није   довољно   што  се пред- 
виђа међународни суд  правде  у  Хагу и теоријскн 
обавезна арбитража,  иего  je  потребно  да  посгоји 
још и једна међународна власт, која iie стајати изиад 
свих држава   и која he бати не само јача од сваке 
државе појединачно него и од сваког блока држава 
и која he бити у стању да натера било спаку noje- 
дину државу, бнло сваки блок држава, да свој спор 
са државом или блоком држава расправи код таквог 
једног међупародног суда.  Док  такве једне власти 
нема, док ne посгоји таква једпа међународна cnarai 
која he спровести ty припуду,   све  дотле ови про- 
Писи o принудној арбнтражи   и  међународном суду 
правде, имају пише   морални него праиии карактер, 
И све дотле сигурносг поједшнх држава зависи је- 
дино од моралпих обзира или страха других држава 
све дотле се не може рећи да су поједине државе 
Доиста npaisHO обезбеђене од изневађења и опасних 
ризика. 

Господо, поред овога, једна од најважнијих мера' 
која je имала да допринесе да се осигура н учврсти 
међународни правни поредак, јесте разоружање. Ha 
копференцији мира мпого je дискутовано o том пи- 
тању, Резултат je био да се стало на гледиште, да 
се у интересу обезбеђеиза мира мора спронести ра- 
зоружапзе, односно огрзничеше наоружања. Али спро- 
вођење разоружања претпоставља испу11>ење изве- 
сних других условч. Me може се претпоставитп, да 
се поједини народи наоружавају ради простог на- 
оружања. Има народа који се » оружзвају ради тога, 
да би погазили туђе право, да би насрнули на туђу 
територију, да би подвластилн неки други народ, 
да би уништили неку другу лржаву. Али има народа 
који се нзоружавају једино у том циљу, да би обез- 
бедилн своју егзистенцију, да би огарантовали своју 
слободу, да би заштитили своју државу, своју no- 
литнчку независвост и слободу. Поред тога, положај 
неких држава je више a неких мање угрожен, неке 
су аграрне a неке индустријске, те могу своју мирно- 
допску индусгрију лако да прегворе у ратну и изи- 
грају ограннчење наоружања. 

Према томе, господо, да би се могло спро- 
вести разоружање илн тачније ограничење наору- 
жања, пеопходна je протпоставка ствараже једне 
такве снтуације у свету, да народи смеју смањивати 
своје наоружање, a да при томе не буду изложени 
никаквим ризицима и да не дођу у опасносг, да 
изгубе своју национзлиу и државну ir зависност или 
један део државне територије. Отуда дакле питање 
сигурности које je неразделзиво везанО од питарва 
разорун^ап.а,  као претпост.шча за извођењ*? разору- 

жаша, нешто што разоружа1Бу има да претходи. 
Огуда, господо народни послаиици, и цео овај спор 
у погледу разоружања свео се био дуго времена 
на питање безбедносги. У томе погледу, државе су 
биле подел.е11е у два табора: једне су тврдиле да 
сам факаг разоружања преставља стварање ситуа- 
ције у којој Heiie моћи да се долази до међународ- 
них оружаних сукоба; друга група je тврдпла и сма- 
трала да се претходно морају створити условн без* 
бедности и међународне снгурностн, паЈтек кад на- 
сгане таква снтуација, онда више ни једна држава 
неће бацатп милијарде на своје оружаше, ако за 
то наоружаше не буде имала никакве стварне потребе 
и ако не буде морала да се пугем наоружања обез- 
беђује од напада пеке rpehe државе. Покушаји са 
уговором o узајамној помоћи и Женевским прото- 
колом, којима се ишло на то да све државе соли- 
дарно иступе у корисг неоправдано нападнуте државе 
a против нападача, остали су без резултата. Локарв- 
ски споразуми су делимично pemeibe. Бријан—Ке- 
логов пакт je здраво решењб али нема санкција, те 
више има морални карактер. 

Господо, европска ситуација после рата карак- 
терисана je још и поделом држава у два табора:је* 
дан je табор држава, које су победиле, a други je 
табор групз, које су биле побеђене. Прпе су одлучно 
пастојале на томе да се оргавизује мир na бази уго- 
вора и стања, које je створено уговорима o миру. 
Државе друге групе су се у прво време биле при- 
тајиле, затим су једна no једна, прво тихо, a потом 
и гласније, почеле да истичу захтеве o ревизији у- 
говора o миру и o враћању на оно стање, које je у 
Европн постојало пре светске катаклизме. У гоме 
знаку развија се дзнас та борба са том карактери- 
стиком, да победилачке државе нису све једнодушне 
и нису све у истој мери одлучне у одбрзни са- 
дaшlbeг craiba ствари, као што ни побеђене држаее 
нису у истој мери одлучпе у тражењу ревизије уго- 
вора o миру. У ствари, све побеђене државе једпо- 
душпе су у томе, да желе ревизнју уговора o миру, 
с том разликом што извесне државе имају једну 
специјалпу међународпу ситуацију, специјалш полн 
тички и ривредни положај, који им не домуштају 
да се [ICHO и одре^ено изр :<е у ТЈ.ме, докле iy 
друге државе у једном д,)угом положају и имају 
Morjlinocrn да у томе питању буду јасне, од^еђеннје 
и одлучвије. Тако, на пример, држава, која (ез 
икаквог увијаЈва тражи ревизнју уговора, јесте Ма- 
IjipcKa. Њој се после дугог оклевања прпдружила 
и H м ^чка. LUro се тиче Бугарске, њено je pacno- 
лсжење у том поавиу несум11>нво, али њено и^ја- 
rnibasaihe није тако јзсно и одлучно због њеног спе- 
цифпчног међународиог положаја. 

Али ono што je најчудније, у реду победилач- 
ких држава нашла се такође Једна, која се изјаснила 
за ревизију уговора o миру.   To je Краљевипа lita- 
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лија. Намеће се сада свакоме niiiaiije, како je то 
могуће да једна држава, која се раме уз раме са са- 
везницима борила и водила с њима заједно нелики 
Спетски рат, с шима заједно згседавзла na Коифе- 
ренцији мира и стварала садашњи међународии ред 
ствари, која je све то санкционисала и која за све 
то ciiocn солидарно одговорност, како je могуће, 
кажем, да та држава данас исгупи не само као ре- 
визионистичка држана него да нступи и као вођа 
ревизионисгичког мокрета. 

1'осподо, како се спршио Евроиски рат за Кра- 
л>евину Италију? Она je добнла све оно нашга je 
имала право, све оно што je на основу начела са- 
моопределЈе1Ба иарода могла добити. (Једзн глас: II 
внше je добила). Она je добила и нешто внше. Ona 
je добила иеколико стотина хиљада наших најсвес- 
инјих сународника, (Узвици: Тако je!) 6pahe Хрвата 
и Словенаца. Она je добила у оквир своје лржаве пеко- 
лнко сготина хиљада 11емаца из Аустрије. Међутим 
нема ни неколико хиљада Игзлијзпа који се нала- 
зе ван оквира данаши.е италнјанске државе. 

Па ипак Италија односио 11>ени држаиници 
траже ревивију уговора o миру. Господо, да ли je 
могуће веровати да je тај ревшионизам потпупо 
нскрен. To je готомо невероватно. .lep ревизпоиизам, 
како га схнатају држапе са којима флертује Игалија, 
несумп^иво не одгоизра и ие може одгоуорити пра- 
пом расположењу и тежп.ама италијапског наррда, 
који се борио за слсбоду, који уме да ценн своју 
a свакако уме да цени и слободу других народа. 
Но ревизноиизам не може одгоиаратн ни ннтересима 
Италије јер у првом релу   танг^ра n.eii ннтггритет. 

Кад je реч n ревизији уговора o мнру, o којој 
су у више махова говорили италијански државници, 
ту ревизију не могу спровести тн државници ннти 
њихов шеф владе једпострано. (Узвици: Тако je!) Да 
би било ревизије уговора o мнру, мора бити опш- 
тег споразума међу народима. A ревизнја путем сло- 
разума je нешто друго јер иолентп ноп фит 
иијурпа. 

Али има једна ревизија уговора o миру, која 
не би зависила од иеког општег споразума, која за- 
виси готово само од италијапских државника, то je 
репизија италијанских граница у корист Немачке, 
Аустрије и оних држава, чијих се више стотипа хи- 
љада супародинка палазе, и поред иачела самоопре- 
дељен^а народа, у оквиру Игалије. 

To je ревизија, господо, коју готово једнострапо 
могу да спроведу оии, (Узвнци: Тако je!), то je ре- 
визија која има свога иуног основа, ако се сгане 
строго na гледиште да ни у једној држави ие може 
бити елемената који нису етничког састава од којег 
je ibeiia иационална aeliHna. 

Што се тиче нас, ми то пигаи>с, како уговори 
нису смогућили да цео наш   елемеиат уђе у састав 

паше држане, нисмо посгавл.зли н не 110ставл>амо, 
јер водимо рачуна o фзкту да су народи данас 
тако измешани, факту који je нзјмгп.е играо улогу 
при повлачењу грзиица Италије, да je апсолутпо не- 
могуће тако повући грзнице међу државама да свака 
држава буде потпуно национално хомогенз, без дру- 
гнх етничких елемеиата. Али онима који то питање 
пссгављају, можемо да одгопоримо да би опи моглн 
и имали право вршити ревизију угопорз o мпру у 
своју ксрнст, да такву ревизију не могу једноставно 
пршитн, a још мање пацифистичким средствима. To 
се може радити само no пристанку друге сгране. 

Каква je споЛ)иа политика иаше државе, као 
државе која je учествовала na странн саи^зиикз, кас 
парода којп je и допрнпео највише шго се могло за 
ствараље данаилвег реда ствари, несрав1вено пра- 
веднијег и човечпијег, од оногд реда ствзри, na 
чијпм рушеиинама садаши.н ред ствзри постојп? 
11есум11.иво, политпка сарадње са свнма спзгама про- 
греса, сз свимј сиагали које су доирппеле рушеп.у 
међународпог феудалиша н сгвзрању овзга рет,а 
ствзри, на делу трајног и организовапог мира. 

Crni iiaiiopn паше сполЈне политике служе као 
јасан докзз o томе. Сва наша досадашња пастојања 
била су срачупата na то да се створе услови, којн 
he омогућнти што дужн и што трајпнјн мир. (Чује 
се: Тако je!) Mu см) одмах после para приступнли 
ствараи.у Мзле Аптапге, која mije била уперепа ни 
протнву кога, пи противу чијих права, etii Чнји je 
једипи и искључиви цилј био да чува садашњи 
р;д сгпари и интегритет респективппх држава. 
Ona се пије задоволЈИла само тим пегатпвнпм 
HIUBCM, како се тај CT^B тевдевциозно н сасвим 
погрешно назива. Јср, ззр je то срамота бити 
чувар мира n правног реда сгвари? Зар има чега 
узвишепнјег него радитн за стаар мира, који je први 
услов за папредак човечапства, основпи услов ци- 
вилиззције и прогреса! 

Послед1Бим пзктом Мзла Антапта je у томе no- 
гледу отишла и дал>с. Од једпог споразум! међу 
државама ona се претворила у једпу дипломатску 
унију, у међупародни ипдивпдуалитет, са искључпвим 
циљем да одржава мир н ради на упзпре1)ењу стварн 
мира. Али се ona као таква ипак није затворипа у 
себе, већ je отиорила врата свима државама које 
желе да сарађују на ствари мнрз, дакле државамз 
које су из Светског para изншле као побеђепе. Гос- 
подо, ако Мађарска дркава жели сарадњу на бази 
мира, ето joj прнлнке зз то. Ta joj je прилнкз ука- 
зана толнко пута и од поједнних члаиова Мале 
Антанте, na je указана и овога пута кад je Мала 
Антапта формирана као ме1)ународпи нпдшшдуалитет. 

Ревнзионистички ззхтеви Maljapcne ne значе 
ништа друго него теж1Бу за врзћање на старо, 
враНање на оно ради чега су изгубл>ени милиопи 
пајбол>их   сипова    човеЈансгва.   Ако има   пекол^ко 
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стотииа хиљада na и мнлион Maljapa наи границе 
данашње Мађарске државе, не смемо заборатити ни 
тај факт да се и од других народа зпатнн делови 
ке налазе у својој националној држави, него удру- 
гој држави, јер друкчије није могло бити. Лли ако 
овзко решење није могло до погпуносги да за- 
довоЈћи приниип самоопредељења народа, јер то иије 
ни Morylie учипити због помешаности нацнја и због 
раније колонизације Мађара Meliy другг етничке 
групе, овако стање je ипак праведније од онога 
што je постојало пре рата, када je у Мађарској 
држави 9 милиона Maljapa господарило нзд 15 ми- 
лиона других народности, које су биле потпуно 
сбеспрзвљепе. Господо, ja разумем тражење да се 
сгвори једно праведније craibe, злн ревнзија угопора, 
која би зиачила враћање на старо, била би прези- 
рање свих жртава које су пале за кови ред ствари 
и праведнији поредзк у свету, што се инкада ne 
сме  и  не може допустнтн. 

Господо, у последње време се мнсго гонпри o 
хиглергшу и фашнзму у њпховом међусобном сим- 
патисању, Наша јавиост, сасвим природно, поклаи.а 
велику пажчЈутимодиоснм^.Како наших, дакле, трсба 
гледати? 

Господо, иесумп.ипо je то, да je у Италији по- 
бела г. Хптлера поздравл.еиа. Многи су сс пнтали: 
откуда то долази и објашњавали, да та два режима 
треба да имају некнх карактерипх обележја сличпих 
Други су објаипБииали тнме, што фашизам, појачапа 
tBOJ пололој у свету пабедом хитлеризма a хитле- 
ризам показује симпатије према фашизчу због ње- 
гових сличинх унутрашљих полнтичких тежњи и ре- 
визиопистичких iiacTojan.a. 

Могу да кзжем само једпо, да фашистички 
прваци нису од узек гледали тако на сну ствар, да 
се иису os увек одушевљав^ли хиглеризмом и ре- 
визионизмом. Колнко октобра прошле године у „Ко- 
риере Падапо" лисгу да11аш[1ег талијаиског Минн- 
стра ваздухопловства r. Итала Бзлба, изашзо je је- 
дан чланак у време кад се на јако говорило o до- 
ласку на власт r. Хиглерз, попрЈтку монархнје у 
Немачкој и o ревизијн уговора o мнру. У томе 
чланку изме1ју осгалога вели се ово: 

„Ha тај пачип, вели овај лист, би читава свет- 
ска трагедија, која се одиграла, б:1ла само једна 
игра; значило би, да су они мнлиони, којн су поги- 
нули у рату, пали узалуд те бн читава послератна 
историја корачала уназад". 

Даље, исги лист сасвим умесно велн: 
„О Версаљском Угонору и полигици, коју су 

победници спроводили према Немачкој, може се су- 
дити више или маше строго. Апи нико од оних, који 
су се борили и победили ne може пристатн na је- 
дан тако пеморалап обрт и аплаудирати политици, 
која олакшава повратак na власт једиој класи, јед- 
пом режиму, једпом мепгалитету, који je, ако шиита 

друго, нераздвојно незао своје име за највећу не- 
срећу, која je погодила човечанство*. 

Господо, Италија нема интереса да дође до 
ревнзије уговора o миру, парочпто ne у опоме сми- 
слу, у коме то жели Немачка, јер, као што рекох, 
ревизпја уговора у смислу немачком дирпула би 
интегрнтет Италије. Ona пема интереса, да до1|е до 
ревизије уговора у иемачком смислу, јер Немачка 
жели апшлус, којн зпачи ревизију уговора, a коју 
he пре све друге државе моћн одобритп него Ита- 
лија (Пл.ескање). Јер, господо, аншлус Аустрије и 
Немачке, то je спуштање великог гермапског импе- 
рпума на Јадрап, na Трст, то je повратак онога при- 
тиска на Италкју, под којнм се ona децеинјама на- 
лазила и од кога се желела да ослободи баш у 
Епропском рату, mro joj je био главни и искл.учиви 
разлог, да не истра.е у оквиру тројног савеза, пего 
да прнступи Аитанти. Може лп се претпоставнтн, 
господо, да једна пација и једпа држапа, која се, у 
једном одсудном моменту у ono време, одлучпла да, 
можда морапно ако ne npamio, погззи саој уговор 
у Тројном савезу и да приђе другој групи, да да- 
нас има озбил.них разлога и Hiirepvca, да води не- 
какву сасвим другу политику! He, господо. Италмја 
овзкву ревпзизничку политику тешко може искре- 
но да прихвати и подржзвз. Оео пре може бити 
тактпзнрање и маневриса11>е са побеђепима, да би со 
појачао престиж, да би се вршно притисак na друге, 
да би један неде.»1ократски режнм, какав je фашк- 
стички, могао бити na челу неке меЈјуиародпе гру- 
пзцнје и показати пеки успех. Алн пека je тактизи- 
рање, то je једна опасна игра миром и пајвишнм те- 
KOBHiiava човечапства: п>еговом цинилнзацијом 

Господо, парод, кзо и река, креће се у ономе 
правцу, где je љегов ннтерес, где je најмањи напор 
и где je пајмањи отпор. Cno.'bna политнка се ne 
импровизује. Оза je детермипнсана историјом, гео- 
графпјом, спима ончм вечним моментима, којп ne за- 
висе ни од једие генерацнје a још мање од поједипих 
влада или поједипих држзвника. Спољна полнтика na- 
рода у том погпеду, т. ј. н.нхоеа историја, ona има 
једап правацдиктован тнм пепромеплЈиаим моментима. 
КадјеИталија пзпустила Тројпи Савез и окрепуласе 
противу Немачке и Аустрије, ona то пије радила пи из 
голе мржп.е према овима, ни из неке изузетпе Л)у- 
бапн према сзвезпнцима, већ шго je дубоко осетила 
да je историјска сз'дби11а н животни иптерес упу- 
ћује na другу страну a ne na сарадњу ca Немачком. 
Ta истина важи дапас, не мап.е пего рапије. Немачка 
има иптереса за апшлус, a Итзлија тога иптереса 
пема. Сасвим напротив. Немачка има интереса, да се 
Мзђарска не јача, Италија има иптереса да се no- 
ложај Мађарске побољша. Италија je у последње 
време, бар према ономе што се писало, покушавала 
да ради на некој комбипацији око Беча, која би 
сбухззтилл Ауст;нју n М^јарску,    na,   пепериватпо 
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je рећи чак и један део наше територије. Kao шго 
никада ми нећемо и не можемо дозволити, да се 
наш живи организам сече, тако исто ни Немачка 
неће дозвозити, у колико то од ње зависи, да се 
направи каква комбинацнјз, која he питање аншлуса 
за увек да затворп. 

Тачно je примећено, да ревизионизам значн рат 
и да нн иа какан други начин ие може карта Евро- 
пе бити измењеиа пего само ратом. Ревизија уго- 
гора o миру тражи промену територијалног ста- 
туса, која није Morylia ии no самом чл. 19 Пакта 
Друштва народа без пристаика свих држава које су 
тај Пакт потписале односно које би ревизија тангирала 
Дакле, ревизија je могућа само no слободном споразу. 
му. Па пошто je искл.учено, да ћекоја држава после то- 
ликих жртава, које je рат изискивао, пристати na то 
да буде антипутирана, то je сасвнм искл>учена ре- 
визија уговора без рата. Другнм речима, onaj који 
тражи ревизију уговора у миру, тај тражи рат. Пре- 
ма томе, тај не може да се размеће пацифизмом 
и од љега се не може очекивати, да he нскрено 
сарађивати на стабилизоваљу данашњега стаља у 
Европи. (Бурни аплауз). 

Господо, cno.'biia политика јецне држапе у не- 
раздруживој je вези са њезином унутрашп.ом поли- 
Тихом. Ma какав био Министар спољних послова 
једне државе, он je у прло тешком положају, ако 
иза себе нема једне компактпе нације, ако нема 
сређене унутрашље прилике, ако иза себе нема зби- 
јене редове својих суграђана и ако иза њега нема 
једне решености да се једна здрава национална по- 
литика, без икаквог колебања и презаља од жрта- 
ва, изводи до краја. 

Господо, сасвим природно, и наша je спол:>на 
политика у вези са нашом унутрашњом ситуацијом. 
Вама je познато да пзвесни наши противници јако 
полажу на извесне незгоде нашег унутаршег жнво- 
та. Али то je једна крупна заблуда од стране наших 
противника. Они с једне стране не познају нас, a с 
друге стране не познају ни наших прилика. Прво и 
прво, ми смо јужњаци. Када дискутујемо изгледа 
као да се свађамо; кад се свађамо изгледа као да 
се гушамо, a кад би смо се погушали, то би личи- 
ло на грзђанскн рат. To внје никаква специјалност 
наше данашњице. Ми смо тога толико пуга имали 
и у предратној Краљевини Србији која je била и 
племеиски и верски хомогена. Ми смо имзлн ситу- 
ација, када су многи тврдили да се земља налази 
на рубу пропасти. Имали смо ситуацију да се наше 
унутрашње борбе распламте до те мере, да се, на 
пример, изгласавање једнога зајма за наоружање 
квалификује као процаја земље страицу. He мислим 
да оптужујем ни једпу страиу. Такве су биле све 
наше групе. Једне су na власти, друге у опозицији. 
He мислим да je то добро, али тако je Али се sa- 
ro ипак грдно варају опи који    рачунају    na    пекч 

паш унутрашши раздор. To су наша породична об- 
јашњења. Ми имамо суверено право да регулишемо 
унутрашље односе. Ми ћемо то радити разговори- 
ма н преппркама; ми љих можемо регулисати сва- 
ijOM, Алн онога момента кад би неко покушао да 
иасрне на нашу државу и на љен интегритет, кад 
би покушао да насрпе на нашу пационалпу незави- 
сност, на нашу пационалпу полититичку слободу, 
тај lie наћи пред собом једпу фалангу, једпу чврсто 
збијепу нацију, без обзира на веру и племе, готову 
да поднесе cne жртве за своју слободу и за своју 
независност (Аплауз) Иисмо ли o томе дали сјајна 
доказа у својој прошлости? 

ИотПретседнпк Карло Ковачевић: Господи- 
не гонорпиче, ваше je време no Пословнику већ 
протекло (Гласови: Нека гопори, хоћемо да га 
слушамо). 

Михајло Живанчеви!! (настзплЈа): Задаци 
спољпе политике у дапањем времену су изван- 
нредно велики. Некада je спољпа политика има- 
ла више репрезентативни карактер. Данас je спољна 
политика обухватила трговинску политику једне 
земље; ona je у вези са фннансијском политиком и 
пропагандом. У погледу днпломатске акције, ja нећу 
да говорим, јер je то познато. Али, као што знате, 
успешпа трговинска политика може се заспивати 
само na разумној и паметпој спољној политици. 
Исто тако закључеље зајкова, регулисаље финан- 
сијских пнтап.а такође je условљено једино разум- 
пом спољпом политиком. Тако исто, господо, у 
оквиру спољне политике je и пропаганда, пропаган- 
да ne у смислу рекламираља, пего једна акција која 
треба да постави ствари на своје место и која 
треба да прикаже земљу у onoj светлости у којој 
постоји, и снтуацију онакву, каква јесте. 

To су несумњиво врло велики и крупни за- 
даци који захтевају огромпе nanope, тако да се 
данас од диплматског чиповника тражи далеко више 
пего некада, Некада je дипломатски чиновник требао 
да буде монден, човек који само зна француски 
језик, који уме да се лепо дотера, који уме да се 
лепо понаша и који има салопска својства. Данас 
дипломатски чиповпик има да буде у првом смислу 
један ерудит и стручњак. On има да буде способан 
и спреман, човек који познаје све проблеме ne само 
политичке, него и природне и финансијске, који 
позпаје прилике у страном свету, a тако исто и 
прилике у својој земљи, Отуда je квалитет чинов- 
ништва Министарства спољних послова од огром- 
ног значаја за успешну спољпу политику. 

Господо, ja ne желим дапати оцене нашем 
садашњем чиновништву из ресора Миннстарства ино- 
стрзних послова. Мислим да то није потребно. Алн 
бих само желео да истакнем огромап зпачај тога 
дипломатског апарата и значај функција које чинов- 
ништво    Министарства   ипостраних   послова   вршн. 



Стенографске белешке 273 

Не треба, господо, ни за тренугак, приликом поста- 
вљања наших дипломатских фуикцпонера, заборавити 
да то нису обични чиновници, као што je случај са 
другим чинонпицима. To су у првом реду претстав- 
ници нације и државе. Претстапник земље на странн 
није само опуиомоћени министар oeli и сваки други 
чиновник, na и најмањи. Грађани других држава ие- 
мају могућности да проучзвају на лицу месга нашу 
земљу, наше прнлике и наш народ. Они o нашој 
земл>и и нашем народу изводе закључке из односа 
које имају са чнновницима no пашим посланствима 
на страни. C тога je од огромног значаја, да се 
обратн највећа пажња приликом CTBapaiba чннопнич- 
ког кадра у ресору Мииистарства иностраних по- 
слова. Taj кадар треба формирати тако, да on успе- 
шно спроводи нашу спољну акцију и достојио ре- 
презентује нашу пацију и пашу државу. 

Госаодо посланици, у другом свету спољна по- 
литика готово ннкад није предмет партијске борбе. 
Ззшто? Јер ona није ствар партија и група веИ целе 
државе и паиије. Спољпа политика се не води с обзи- 
ром na иптересе ове или one групе или једпог мо- 
мента, Beli с обзиром на трајпе интересе, целе нације. 
Тако се ona води и код nac. Kao ствар целе нацнје 
оиа je третирааа и од свих ранијих Скупштипа. До- 
бро je што je и овога пуга сјајно показано да иза 
наше спољне политике стоји цела и недељива na- 
ција, без обзира на шепу диферепцнраносг у другим 
стварнма. Одају{ж са овог месга пуно прнзпање na 
резултатима наше досадашље сползне акције, изјав- 
љујем да hy гласати за буџет Миписгарстаа спољних 
послова. (Бурно и дуготрајио одобравап.е са покли- 
цима: Жинео!) 

Поширетсетик Карло Ковачевић: Има реч 
народпи посланик г. Мита Димитријевић. 

Мита Димитријевић: У склопу међународннх 
ћћтвња централно je питање за пашу земл>у као и 
за све друге — питање o разоружању и миру. У 
схвата1ву того питаша наша јавност као и наша 
сполјНз политика не опредељује се никаквим манев- 
рима. Идеја o миру, и тим самим реална и конструк- 
тивна идеја o разоружап.у, није за нас никакав ма- 
невар, neh je то наше убеђење, паша свест. Нико, 
можемо слободно рећи, није за последље време то- 
лико дао жртава у рату, који je с Балканским ратом 
за настрајао јоШи две године више, пико, код толи- 
ких жртава и страдап.а, ne жели мир више од нас. 
И зато, с политичке и с хумапе стране, наша ми- 
рољубива политика наше je убеђење, убеђење целог 
народа, свих паших широких маса. 

Насупрот бучних ратоборпих манифестација na 
северу, ближе и даље од нас, ми на југу Европе, 
ми Југославија, верпи смо, поуздапи и непоколеб- 
љиви поборници мира, Тежша за миром потиче из 
нашег   убеђења,   и   гом   тежљом   мзпифестујемо и 

пашу одапост, наЈЈу спагу и наше поуздање у борби 
за одбрапу мира. 

Mu смо уверепи да Европа може да живи н 
претставља своју високу цивилизацију у свету само 
као једпа заједпнца, као заједница културне и еко- 
помске ме1)ународпе саралње, али сарадње кроз не- 
пому^ени мир. 

Какав he обрт узетн питање o разоружашу na 
мучној копферепцији у Жепеви — видеће се. У 
сиаком случају ми остајемо верни у питап>у разо- 
ружап.а оном реалном схватап.у паше велике савез- 
нице Фрапцуске. Полнтичка и хумана вредност овога 
схватаља у томе je што оно чипн синтезу свих до- 
сад изражених гледишта. 

(1>рапцуска у питап.у разоружања snalie се оду- 
претн свнма маневрима са које било страпе да до- 
лазе, и којпма je циљ да оргапизују рат a не мир. 

Идеја o Европској упији, нако je такође ма- 
неврпма отстрап.ена м моменат, то je фрапцуска 
идеја. Она живи у духовима фрапцуским 18 слолећа, 
кроз филозофију Волтера и Жзн Жак Русоа, она 
je добила свој уннверсални нзраз кроз француску 
револуцију, кроз историјску „декларацију права чо- 
века и грађанина", она je, upe него што je прешла 
на савремену Фрапцуску, на Виктор Игоа, и најзад 
на Бријана и Пол Бопкура, та идеја o Европској 
унији, била je као завршно искуство живота, идеја 
и самог Наполеона 

У своме Меморијалу, који je писао Наполеоп 
пред крај свога живота, on сам, после свих ратних 
искустава, вели: „Ja сам од свакога народа хтео ца 
створим једно национално тело' — Јесте, господо, 
Наполен je разбудио пре 123 године наш илирски, 
наш југословенски пацпонализам — и даље вели 
Наполеоп: „To je био почетак, разбудити пациона- 
лизам у сваком пароду, a крај je био: уједии.ење 
националних тела у једно универсалпо тело, у Ев- 
ропску унију — у светски савез народа. Тек опда, 
после таквог универсалног уједињеша, народи he 
моћи предати се лепим сновима цивилизације; свуда 
једипство закона, свуда јединство морала, мишљепЈа, 
осећања и материјалних користи. Свуда — општи 
европски закон, општи међународни суд, један no- 
вац, један закоп. Све реке пловпе за све пароде, 
сва мора слободпа!" 

Овај идеал o универсалпом уједињењу народа, 
како су говорили фрапцуски филозофи 18 века, како 
je у предвечерју свога живота писао Наполеон, 
како je приповедао Бријан и сад Пол-Бонкур — тај 
идеал припада Фрапцуској и кроз Француску доћи 
he na крају крајева до остварења. 

Господо, Југославија, која je политички нераз- 
двојно љубављу и оданош1-1у везана за Француску, 
везује се са Фрапцуском и моралпо кроз овај идеал 
o миру,  o увиверсалнрм уједињељу народа,  o Ев- 
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ропској унији, чнјем санременом пропоиеднику, Арн- 
стнду Брнјану, нека je слава.' (Слава му!) 

Кад je реч o Француској, дужии смо истаћи 
ону чврстину с којом наша велика савезпица, иасу- 
прот свнх искушеша v a Рима, манифсстује своје прн- 
јател.ство и заштиту према Југославијн. 

Велики фраццуски лист „Ле Тан" од 5 јаиу- 
арз о. r. пише поводом тога: 

„Изгледа да je Рим решен да већ на почетку 
преговора угврдн да прнјател.ство Италије вреди да 
Француска учини и^везне уступке. Другим речима 
у Риму се саопштапа да Француска мора да учнвн 
извесие жртве у својпм односима према Италнјн. 
Италијански полнтичари чак циљају и дзлзе. Према 
италијанском гледишту ibeno пријатељство требзло 
би да има као контрапартију извесио дезинтере- 
совање Француске према Југссзвијн, и у поглеау. 
Мале  Литанте*. 

Мн зиамо кзквим je језиком одговорнла Фран- 
цуска на таква пскушежа из Рима. Не нзпуштзју се 
савезиици који су у оги.у и крви осведочнлн своју 
верност; не оставлЈају се савезпнцн који су се у 
нзјтежим искушеи.има рата зизлн да се диве јуиа- 
штиу и поштењу једни другима. 

У склопу питаи.а наше спољне политике, на 
прво место од взжнссги долазе наши односи с Ита- 
лијом: Они су такве природе да смо мн две земље, 
које смо упућене једна на другу, које везује прош- 
лост, a које још треба да веже будућност, кроз за- 
Једвнчку културу н екоиомску capaflihy. 

Ми поседујемо дан^с готово целу нсточну Ја- 
дранску обалу, готово читано снње коре, које je 
сзд у истини српско и хрватско, a преко нас и сло- 
веначко, a тим самим југословенско. Упркос томе 
што je Венеција на тој о^алн трговином својом и 
влашћу доминирала, расна бнлаиса je тамо свршена 
у нашу југословенску нацноналну корист. Пас je у 
Далмацији сто иа сто, a Италијпна, док je Задар 
бно наш бејаше само 10/0. Г. Сфорца и други ита* 
лијански политичари то прнзвају. Ми тврдо веру- 
јемо, да he будућност, која доиоси увек логику и 
демантује cee заблуде, отворити испред нас н Ита- 
лије бољу перспективу доброг, пријател>ског и ep* 
дачног сусетства, на чему треба искрено да радимо. 

Остаје ми да говорнм o Бугарској, o нашем 
брзтском народу бугарском, и да се с мало речи 
осирнем na последње моменте после закл)учења и 
ратификације Мале Антанте. Поменућу само one 
речи, које je г. Бевеш, увек разуман, политичар 
сталне ииицијативе и иптегралви Европл.ании, обја- 
вио no повратку из Беогрзда, у листу „Ческо 
Слово". 

„Конфереиција Мале Антанте у Београду по- 
иово je подвукла споразум свих њеиих чланоеа 
према напорима које чини Друштво Народа и према 
оним великим тежи^мз, које покпзује К^нфергпција 

за раноружање, a исто тако и према субверснвннм 
дејствнма, која се чине за ревизију уговора. Мала 
Антгнта показала je одлуку своју да остане у Цен- 
тралној Европи чврст бедем против свих субверсив- 
нпх тендеицнја и протнв политике међународиог 
негативизма. Мала Аптанта свесна je своје снаге, 
која je велика: ту су здружене три државе, које 
расползжу са 50,000,000 становника и са 650 000 кв. 
км. своје територије богате, спссобне да се развију и 
јачзју упоредно са двојиим повећашем становништва 
које све више расте. Таква групација држаиа, које 
су међу собом уједињене и које имају пред собом 
одређени циљ политички као и утврђеии план, неће 
допустнти да joj се импозира ма какав ревизиони- 
стички пројекат, na ма каквог карактсра био, na ма 
са какве стране долззио. Политика Мале Антанте 
доволјНО je јака да маиифестује своју снагу и своју 
сопствену политнку, која je у свему политика мнра, 
спокојства n обпове." 

Ja спадам у оне људе, који желећи иптегрално 
југословенство, ne затварам очи на све што се 
сгварпо дешзва око нас. Тако посматрајући, морамо 
peim да остварење овог ндеала не иде тзко лако. 

Иптегрзлва Југославија има дангс своју кризу 
и као идеја и као акција, ова има кризу и на се- 
веру н на истоку. Са решењем те крпзе, може се 
говорпти o реалпом остварењу интегралпе Југосла- 
вије. Ja ћу свде истаћи да се са бугарске стране 
једпако понављају исте званичпе речн o потребн 
споразума. Али ono што није добило зпаничан ка- 
рзктер, шго je пајстрашпије, то су акције које се 
врше против наше земље од незваничпе македонске 
револуцпонарне органнзације. Један наш друг и при- 
јатељ тако je лепо, јако и слнковито, али и страшно 
прнказао шта се cne чпвило прзтив нашег народа 
од такозване македонске револуциопарпе органн- 
зације. 

Господо, ми речи увек схватамо као речп, али 
нсто тако карактерпшеко n реалност као реалпост. 
У питању речи мн слабо дајемо важпости, a у пи- 
тап.у реалпости, оно шго се види, ми то озбил.но 
узимамо у обзир. 

Морамо одмах рећи, да су наши одпоси са Бу- 
гарском далеко од тога да буду онакои, какви би 
требалн да буду између два братска народа. Сада- 
mibu бугарски послапнк у Беогрзду у првом иптер- 
вју, који je дао нашој штампи, истиче лепо: ,да je 
дошао да ради на стварању eeher поверења у одно- 
с^ма између наших двеју држава", и даље вели: 
„јер само то неопходно noBepeibe биће у стању да 
нам омогући да изгладимо и уклонимо cne неспо- 
разуме". 

Г. Послапнк Крал)евине Бугарске правилно то 
каже, али на овом месту треба нарочито псгаћи, да 
у Бугзрској, као и рапије у недапној прошлостн 
Светског ратз, тако n слд, нема се довол.чо отпора 
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да се одупру, не народ, него поједине владе бугар- 
ске, према свима искутењима и подбадап.има од 
стране непрнјатеља наших. У томе и јесте слабосг 
бугарске званичне политнке, у томе je била, како 
су тврдили и тврде бугарски патриоти, и катастрофа 
Бугарске. Али при свем том ne треба очајаваги. 

Ja сам прнпадао onoj српској генерацији, која 
je била некад окупљена око „Словенског Jyratt, који 
сам лист једно време уре1зивао заједно са г. Божом 
Марковнћем, onoj генерацнјн која ни у крајње мут- 
иим даиима иије престајала дп верује у победу 
српско-бугарског братства. И сада треба да веру- 
јемо да расна, унуграшња уједип^ују!^ сила, наше 
братство, победиће на крају све заблуде, све грешке, 
све кеспоразуме. 

Kao и код нас, тако и у бугарској јавности има 
и тежња и покрет за стварањем једне ннтегралне 
Лугославнје са Бугарском, једне велике југословен- 
ске расве државе од Јадраиског до Црног мора. 
(Буран аплауз). 

Недавно je била отворена међу бугарском ин- 
телигенцијом жива дискуснја o томе. Истичем, по- 
ред многих другух, две личности иннцијативне акције 
у тој днскусији, r. Ииколу Антонова и професора 
Универзитета г. Михалчева. Г. Антонов у „Филозоф- 
ском прегледу" отварајући ту дискусију, вели na 
једиом месту: „Под ужасом рата, оги.а и крпи, пш- 
роке пародпе масе виделе су сву трагедију и сву 
лудост своје крваве борбе н паучили су да се цене". 

Тако вели г. Актонов. Затим он каже: 
„Широки пародпн слојеви у Југослувијн подр- 

жавају идеју братског споразума. Ново покољеље у 
Југославији види пешто шире, a то je ндеја o рас- 
ној целини Југославије. Ta идеја све више преобра- 
ha се у једну националну идеологију". И пајзад r. 
Антопои вели: ,3a Бугарску пема другог пуга него 
споразум са Југославијом. To je једини, најразумпији, 
иајцелисходнији и најприроднији пут". 

Ми, с наше стране, исто тзрдимо као и наша 
6paha Бугари, ми исто желимо и нз истом треба да 
радимо. 

Ja сам имао част и срећу да одмах после рата 
будем наш први дипломатски претставник у Софији 
у оном историјском прелазном времену Бугарске, 
измеЈју једне катастрофе, с једне стране катастрофе 
која je наступила политиком „безумља Буггрске", 
како то назна г. Гешов, позпати бугарски политнчар, 
и са друге стране, озарење изразите народне свести 
у духу југословенстиа, на челу са Александром 
Стамболијскнм, пајвећим Југословеном. Из једне ка- 
тастрофе отварао се, после једне полнтнчке заблуде, 
нов пут југослоненског споразума и акције. Морам 
призвати да се на том путу и поред свеопштег на- 
родиог осећања иије ипак далеко отишло. 

Kao некад тако и сада, Бугарска je на прекрет- 
иици. Мн и сад вндимо у Бугарској   две јасие тен- 

деције: једна прилазак ка ревнзнонистичкој оријента- 
цији која je отаорено иепријатељска према )iamoj 
земл>и, a друга ка братском споразуму с нама. У 
последње време поничу у Бугарској чак и органи- 
зације, које се називају нациопалним легионима, у 
духу јамачно Хитлеровских јуришних штурм-бата- 
љона. Друга тендепција за спорззум, широко народна, 
захвата и интелегеицију поред земљоделских маса 
које осташе вернс аманету Стамболијског o инте- 

гралпој Југославији. Ова тепденцнја све више н све 
отворније захвата и бугарску интелигепцију што по- 
јачава победу једие здраве полигике. 

Недавни повратак бугарских емиграната у п.и- 
хову земљу после десетогодишњег нзгнапства дао je 
разлог тим националисгичким бугарским легионима 
да пројаве своју живљу акцију и своју агитацију како 
против емиграната тако и против naiue земл^е. 

Наше снмпатије према бугарским емиграигима 
који су пре живели у вашој средиии, треба нарочито 
да нагласимо, потнчу из братског гостопримства и 
из нашег уверења, што смо у њима видели добре 
бугарске патриоте који желе установити с нашнм 
народом такве пријател.ске односе какви су заиста 
и потребни међу добрим суседима. Ове симпатије 
које су се показалеи приликом шиховог повратка у њи- 
хоиу отаџбиву биле су само израз широких симпатија 
народа југословеиског према народу бугарском. 

Стаље у Русији, господо народни послапици, 
не интересује нас са гледишта и.ихове унутраш1ве 
полнти^е. Ono je сада више питересаптпо са гледн- 
шта п.ених спољних односа. Треба одмах рећи да 
преокрет у Руснји пије пошао путем схватања Троц- 
кога и Комитерна, који су спремили и узалуд оче- 
кивали светску револуцију. 

Садаш1вн преокрет у Немачкој, с победом Хит- 
лера, то je пајјачи демапги. Хитлеровштина упућује 
Русију на тражење додира са Европом. Не можемо 
прећн JiyTi<e садаилћи одиос, који je створеп између 
Руснје и Француске, када се после закључења пакта 
ненападги.а деснло први пут за петнаест годипа да 
се између Француске и Совјетске Русије извршила 
размепа војпих изасланика. Пакт ненападаиЈа закљу- 
чен између Русије и Француске пада у исго време 
када и закључеп.е пакта пенападања између Русије 
и Пољске. Силом прилика Русија засад показује се 
и мирол^убнва. Шта he даље биги, видећемо. У са- 
flauiiboj ситуацнји почињу да дејствују приближпо 
исти момепги, који су раније били у основи закљу- 
чења савеза између републикапске Француске са са- 
модржном Руснјом. Географија и стратегија почињу 
да дејстаују поново. За некадашњи, прератни Савез 
самодржпе Русије и републвканоге Фрапцускс ro- 
ворило се да je парадокс, na je ипак тај савез држао 
Европу у миру, a сада се дешава још једна већа 
парадоксалност, да буржоаска Република Француска 
закључује пакт непападања са Совјетском   Русијом. 
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Ми смо имали недавно прилике да чујемо ми. 
шљеше нашег великог пријатеља г. Еударда Ерио-а 
o томе. За нзс мишљење г, Ерио-а нажно je, што у 
идејама и акцији г. Ериоа лежи у приом реду при- 
ј?тељство и брига o Југославији. У iiierouo мишљење 
и схватање o Русији, у његов политички систем улази 
поред озбил>11е бриге за мир у Европи, исто тако и 
брига o безбедности иаше земље. Систем схвагања 
и мишљења r. Ерио-а обухвата н перспективу без- 
бедности н наше земље, и то нас нагони да озбиљно 
размишљамо o љеговим концепцијама o Русији. 

Г. Ерио поводом тога велн: „Питање Русије 
нрло je деликатно. Ja се придржавам традиција 
Франсоа I, Ришељеа и Луја XIV, који су улазили 
у савез с државамз, независно од посгојећих у њих 
упутрашњих уређеи.а. Русија броји 164.000.000 људи. 
Стални кадар руске војске има 1,200.000 војиика 
(као некад и царска војска). Може лн Француска 
не мислити o том? 

Пакт ненападања   између   Француске и Русије- 
иаметао се сам од себе после  потписа таквог истог 
пакта од Пољака и после жел>е и тражеи.а Румуније 
да тај пакт потпишемо. Настојавао сам да напад не 
може битн   ни   из  ваздуха,  јер je развој мојне ваз- 

душне флоте у Руснји дошао до огромних размера". 
AKO уђемо у дубоки смисао речи г. Ериоа, до- 

лазимо до закључка да ни Француска ни Русија не- 
мају између себе ни намере  ни  географских близи- 
на за међусобно нападање. Овде je no среди осигу- 
paibe Пољске и Руснје одЈузајамних нападања, a тако 
исго и оснгурање Француске од евентуалног заједни- 
чког дејства Немачке и Совјета против  Фрзпцуске. 
To je главиа мисао Ериовог схватаља. 

Ми не можемо ништа унапред тврдити али се 
морамо радонати да Русија као наша нелика славен- 
ска земља улазн у оне здраве оријентације за мир у 
Европи. Te и такве орнјентације иесумп.иво he дејство- 
вати na постепено преоријентира11>е Русије и на пу- 
теве евентуално племенске и расне, што желе сви 
Руси и они у Русији, као и onu други далеко од 
своје отаџбине. 

Ja сам уверен да he Француска у овоме пакту 
ненападања са Русијом иаћи животне снаге да одржи 
мир. 

Што се тиче нас, не улазећи у унутрашње уре- 
ђеиЈеу Русији, ми ипак xohevio да верујемо да изнад 
црвених руских совјетских зидова прострујаће и 
расна снага наше словенске широке братске масе- 

У историји, ако ико побе1)ује, то побеђује расни 
мепталнтет и расно осећање народа. 

ГовореИи овога тренутка o Руснји na озај na- 
чип, мн потпуно делимо мишл>ење нашег великог при- 
јатеља Ерно-а ксји пактом ненападап.а вевујући 
Француску за Русију, руководно се идејом мира, 
a ни за тренугак није губио из вида и Југославију 
која улази у његов политички систем, као савезница 

Француске и за коју наш велики пријатељ r. Ерио 
показује пуву љубазност, аријатељстио и бригу за 
њену безбедиост и заштиту (Бурно одобравање). 

Према томе, ja сматрам, да овако тумачење 
РјСијс, не треба да носи никакав други карактер, 
иего само веру нашу да he, понављам, преко црве- 
них руских зидова, ипак доминирати ono што je 
суштаствено, a то je ocehaj словенског афинитета и 
one велике идеје o чувању мира у Европи. (Пљес- 
кање). 

ПотПрстседник Карло Ковачевнћ: Реч има 
r. Омер KaJMaKonnh. 

Омер Кајмаковић: Господо народии посла- 
ницн, ja hy у својим излагашима, бити врло кратак, 
да бих нас окуражио да ме саслушате. 

У току начелне буџетске дебате, било je мпого 
говора o нашој спољпој политици, и o њепој актнв- 
пости у правцу одбране наших интереса и у правцу 
срганизације пријатељских савеза и пактова. Ja сам, 
господо народпи посланици, имао часг да то у своме 
говору истакпем, и подвучем ту чињепнцу. После го. 
нора r. Михајла ЖивапчевиИа, у спецналпој дебати, 
ja сматрам, да je пепотребно да се овде дуже задр- 
жазам na спољпој политици, јер je on дао једну од- 
личиу апализу наше спољне полчтике и у опште до- 
raljaja у свету. 

Ja hy, господо пародпи послапнци, са вашим 
дспуштењем да једну ствар исгакпем o ревизијн. 
Уколико je реч o ревизији, ja мислим, господо, да 
се ми ne би имали разлога да бојнмо мпого од рг- 
визије, јер та ревизија, постанљепа још на једпу мо- 
ралнију оспову, ишла би само у паш прнлог. 

Јер, господо, у колико се тиче мвњина у нашој 
држави, то су оазе. Te м^њине, господо, дошле су 
разним ипвазијама у историји н оне се налазе у Ha- 
rnoj државн вап оквира својих етпичких граиица 
(Гласови: Тако jel), док нзше мањипе у другим др- 
жавама налазе се у оквиру својих етпичких грапица 
и оне претстављају узурпацију. (Аплауз). 

Господо, то сам сматрао за потребно да кажем. 
И још једиу чињеницу да истакпем. Од доласка r. 
БоголЈуба Јевтића за шефа наше сполјНЗ политике 
запажена je једна активност и тај његон долазак 
обележен je сналажењем и разумевањем догађаја, 
којн се у свету одигравају. (Пљескање) 

Сада, господо народни посланици, ja fay се до- 
такпути и једпог другог питањз, једнога питаша, које 
нема пнкакве везе са спољпом политикои, једпога 
питања за које, право да вам кажем, пије ни одго- 
воран господип Мипистар спољних послова, нити 
може бнти одговораи. To je питање један паслеђен 
баласт, једно, ако ми дозволите да кажем, насле- 
ђено зло у ресору Мипнстарства спољних послова. 
To je питање, господо, које се одпоси на чиновнн- 
штво Министарства спољпих  послова, и које je го- 
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сподин Живанчевић већ дотакао, a ja liy бити сло- 
бодан да уђем у то питање  мало дубље. 

Чииовништво Минисгзрства спољних послова 
претставља један мтворени круг, претставл)а, госпо- 
до, једио извесно привилегисаиЈе, a свако привиле- 
rncajbe, сваки затворени круг значи искључивост, a 
искључивост повлачи за собом негативне последице, 
негативве гшследице и са обзиром na вршење посла 
који има да се врши у том ресору, и с обзиром, 
господо, на квалитет људн у Министарству сполјних 
послова. 

Чииовништво Министарства спољних послова 
постављано je, ако могу да употребим реч, помоћу 
извесних протекција. Господо, ресор Миннстарства 
спољних послова je тим чиновништвом пренатрпаи. 
Тако he вам се десити, ако зађете у тај ресор да 
видиге да тамо пет до шест na чак н до седам чи- 
новника беспослених седи у једној соби. Систем no" 
деле рада у Министарству спољних послова je испод 
сваке критике, a што je најжалоснпје, млади људи 
који долазе у тај ресор, лишенн су сваке Morylino- 
сти да у најбољим годнпама стварају и приме какву 
дужност озбнлЈну, na према томе и одговорпост. 

Господо народни посланици, ja вас молим, кад 
говорим o овом питању, да ми верујете, да говорим, 
принципиелно и сматрам sa потребно да учиним je- 
дну ограду. Природно je, господо, да има врло спо- 
собиих чиповника и у Мнпистарству спољних послсва 
Али je трагика у том што ти чивовници ннсу у функ- 
цијама да би могли да послуже својнм спссобности- 
ма оној мисији којој су се посвегили. 

Господо народни послан^ци, услед тога затво- 
ренога круга, o коме сам мало npe говорио, услед 
тих привилегија с којима ти чиновпици долазе, ство* 
рила се једпа нарочита каста људи у нашој држав' 
ној администрацији и ja мислим, да je то један врло 
рђаи пут. Још rope стоји на страни, кад ти чипов 
ници оду, као што je мало час рекао г. Живанчевић 
кзо претставпици своје државе у иностранству. 

У пачелној дебати рекао je r. Др. Велизар Јан- 
ковић једну врло добру сгвар. Он je рекао: извр- 
шили смо у овогодишшем буиету компресију ра- 
схода код стручних министарстава, где сс инвести- 
ције увек рационално пласирају. Међутим, ако би вр- 
шнли редукцију у личпим расходима овога Мнни- 
старства ми би постигли један приличап ефекат фи- 
нансиски, релативан наравно. При пашим послан- 
ствима и мисијама на страви без разлике какве су 
врсте те миснје, могло би се редуковати просечно 
no два чиновника из каријере; тако се, на име, зове 
та привилегисана класа у државној адмипистрацији: 
„чиновници из каријере", да би се паправила разлика 
између њих и опих другнх обичних смртникз, који 
служе  no другим министарствима. 

При једном посланству на страни има три се. 
кретара излишна. Ако кажем при једном послапству, 

верујте ми, господо, да je то редоваи случај и код 
других посланстава на страни. Ja говорим o једном 
послаиству, при којем сам имао могућности да се 
лично o томе уверим. A ако хоћете да се уверите 
и o другим послапствима, најлакше се можете уве- 
рити, ако погледате у спискове у којима се налазе 
кмена тих чиновника из каријере. Имао сам господо, 
случај овакав: Секретар дође у 12 сати у Посланство, 
не стога што je био нечим спречен, него зато што 
нема посла за њега. Администрагивпи посао код no- 
сланства врше помоћни чиновници. Чииовници из ка- 
ријере потписују. Има и овакав један интересантан 
пример. 

Један секретар из једног посланства постављен 
je npe 8 месеци. Он je писао једном свом прија- 
тељу у Београд, вероватпо да му се похвали, по- 
што тај пријателЈ није из каријере a да би нагласно 
ту издвојеност, како je за 8 месеци решио само 2 
акта. Ja вас питам: да лн je један такав паразит 
луксуз за нашу сиромашну земљорадничку земљу, 
или није? 

Зпам и овај случај, господо, секретар пз једног 
посланства шифрује 5 a дешифрује 6 депеша у року 
од 2 месеца дала. Ти подаци су аутентичпи и они 
се могу nahn у званичном протоколу. Шта то 
значи? За један механичнн nocao плаћеп je дакле 
тај секретар са сумом од 30—40.000 дннара, јер 
треба да зпате, да један такав чинрвник кошта земљу 
12—15.000 динара месечно. Ако бисмо приступили 
бар редукцијн тога особља из каријере у нашим ми- 
сијама на странн u довели у централу на београд- 
ску плату, ми бисмо могли са платом таква 3 чи- 
новника на страни, са платом тројице чиновника из 
каријере, да решимо nmaihe јавних радова у три 
наша сиромашна среза. Ja вас пнтам, господо: je ли 
то корнсно у дапа^шем тешком времену ^ривредне 
депресије. Боље бн било да ми у 3 среза за свака 
3 чиновника на страпи решимо то пита11>е јавних 
рздова и да дамо сиромашном свету могућност за- 
раде у овом тешком времену! 

Господо, као свугде где се не рзди у ладо- 
вини, стварзју се групе и атмосфера нптрига, и кад 
ви данас погледате наш ресор Министарства спољ- 
ннх послова, видећете да има у Министзрству 3—4 
клике које се међусобом потиру. 

Има још друга ствар. Кад један млад човек 
проведе у том ресору 15—20 годинз и за то^време 
нема могућности да мисли и да рзди, можемо ли ми 
од тога човека тражити и захтевати да после, 20 
година врши ма какву дужност и да за ту дужносг 
сноси и одговорносг, од човека који je ментално 
неупотребив. Људи на тај начин лако губе и моралаи 
еквилибр. Ja ћу вам изнети један пример. При једном 
посланству на страни налазио 'ce једап човек ван 
каријере, који je сматрао за своју дужност да ко- 
/1ико толико послужи својој  земљи,  Можда je био 
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у том свом вршеи.у дужиости суиише резиосан. 
Кад uac не бих замарао, ja бих вам показао једш 
досије који саедочи каквим су се све средствима 
:],ул» из каријере борили прогнв њега само да га 
омету у шеговом послу. Снсгем je крнв, господо, и 
ja сам овде пагласио да Мчннстар спољних посчова 
ае може бити одговЈран, јер je on тај сисгем на- 
следио. Ja сматрам да ту нашу спољну службу треба 
из основа реформисати н поставити je na другу 
основу. 

Јер видите, господо, многе владе држе на 
страии у својнм мисијама људе стручњаке. Ви мо- 
жете ипдеги, поред шефова мнсија, који воде поли- 
тику, no инсгрукцијама својих шефоиа саолше no- 
литнке, — дз nocroje и сгручћаци за пољопривреду, 
за трговипу, за војску итд. Показало се у пракси, 
да мнсије тако органнзовапе врше боље свој задатак 
и показују бољи успех. 

Господо, свугде тамо где има људи нерадиика 
и где има људи испод просечне интелектуалие вред- 
иосги, свуд се тамо јављају и разне злоупотребе. 
Сетите се папример оиих скаидала no нашим ми- 
снјама на страаи, скандала, који су се деснли у 
Трсту н Риму, који бацају рђаву светлосг на ауто- 
рнтет иаше земље и којима се панела и моралпа и 
материјална штета нашој спољној служби. 

Ja имам озде прн себи документе која бацају 
нрло р1)аву светлосг na пеке наше миснје na страни. 
У спроводном писму, један госаодпн из иностран- 
стпа, пријател. иаше земље, ninue да се против 
једнога таквог шефа паше мисије спрема у Парла- 
мепту земље код чије je владе on акредитован, 
једна иптерпелација са компромитујућом садржином. 
Да MA се не би рзкло да сам злонамеран, ja o тим 
документима iieliy овде говорпти, него hy их ста- 
вити na расположепЈе и na употребу г. MvinHCTpy 
ииостраппх послова, односпо љеговом заменику г. 
Др. Крамеру. 

Господо народни посланицн, кац би се посма- 
трале наше мисије на сграни, no 11,иховом саставу, 
ви не би сте реклп да се ту ради o мисијама једпе 
земљорадничке земље, која nvia много разлога да 
cnoje пол.опривредпе продукте пласира na сграпи. У 
место једне мисије која бп морала дз има у своме 
оквиру стручп.аке, ви видите једну мисију која no 
своме изгледу даје маха ззкључку да се ту ради o 
мисији једне предратпе феудалне лржав:. Кад су све 
државе приступиле, у томе погледу, реформама, ja 
мислнм, да и ми треба да реформишемо своју 
спољну службу, јер ми данас више Псмамо опог н 
опаквог дипломатског кадра, кзквог je имала пред- 
ратпа Србнјз. Друге државе прибегавају другим 
сретстнима. Оаде у Београду, ви можете видети да 
друге државе узимају за шефове дипломзтских Mn- 
enja стручљзке и јавне радпике, јер се показало да 
се   спољна   служба услед оскудице   квалификација 

и способности персонала дипломатског, морз из 
оспова ргформисати. Иајзад, за рсформу говоре в 
други разлоин. Више се круппа ппгањз међународпе 
политике ne решавају дипломатским пугем, изз зат- 
порепих врата, свако пнтање износи се пред међу- 
пародни форум, сва се питања решавзју na разним 
копфереацнјлма, — no свим се тим пигги.има дзнзс 
третпра у штампи. Господо, у дапаплве време, ди- 
плзмзтска миспја као таква, ono што смо ми на- 
учпли да гледамо у днпломатском реду, то je данас 
под промењеним прнликама, изгубило свој резон 
д'етр. 

Чинећи ове папомене, господо, верујте ми да 
сам нх учннио у најбал.ој памерп, јер знам да у 
пита11>у ове критике коју сам дао добропамерно ни- 
сзм усамљеп, чак и кад би питали људе који се 
данас палазе у ресору Миппстарства сполјНих послова. 

Господо, видећи да je та пашз спољна служба 
подбацила, паша се Влада од 6 јануара досетпла n 
дошла na једну сретну идеју да се преко Цепгалног 
пресбироа организује такође и једпз друга ирста 
спол.не службе. Ja се овде слажем сз господпном 
КешелЈевићем који je говорпо o Цептралпом npec- 
бпроу и с правом крнтиковзо ra. Овај Ценгралпи 
пресбпро, господо, мора да буде ипструмепат поли- 
тике коју спроводн једап режим. Ми смо скоро н- 
мали један манифестациопи збор у Фочи na који je 
дошло преко 8.000 људи и, господо, тај Ценгралпи 
прссбиро није осетио шта значи тај збор и шта тре- 
ба он у данашње време да претставља нарочито кад 
je тај збор био сазван са задатком да парод проте- 
ствује противу свих оних пунктација које су се у 
последње време појавиле. Ja сам проверио ту ствар, 
и пашао сам, да je за ту ствар одговорап један не- 
способзн чиновппк којп заузнма важан положај, јер 
je, кад je упозорен na тај збор, одговорио: да то 
пије важно. Овде je, господо, тешко, не пнсати са- 
тиру. Ja се бојим да н неспособно и излншно чц- 
новннштво из Мннистирства спољппх послова не naije 
једиога дапа азил n ухлебије у Централпом пресбироу. 

Чипећи ове папомепе, господо, ja верујем да 
he их господнн Министар разумети и узети у оцену 
и због тога ћу, господо пародии посла^ици, са оду- 
шевљеп>ем глзсати за ojaj буџет. (Одобраваље). 

Поширстседник Карло Ковачевић ; Има реч 
г. др. Никола Кешељевић. 

Др. Нпкола Кешељевић: Господо, од 1914 
годипе до дзнас пикада дмскусија o буџету Мини- 
сгарства сползних послова пије вршена под тако те- 
шкнм услошша, под тако тешким прилнкама и окод- 
ностимз међу поједипим државама и народнма као 
данас. У таквим моментима у пашој земљи не може 
бити пикаквог поавајаља, пикаквог делеља. Сви љу- 
ди, сви подапици и сви грађзпи ове земље у погле- 
ду наше спољне политика имају једпо апсолугно 
исто гледиште. 
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Наша спољна политика, у последње време, кре- 
нула je оним путем, којим мора да иде т. ј. путем 
појачања наших ранијих споразума и пактова са при- 
јатељским нам државама. У том погледу нарочито 
треба нагласити закључеЦ)е пакта Мале Антанте, који 
je иесумшиво једини здраи пут и желети je да се у 
томе пранцу иде до краја, тако, да осим братске 
нам Чехословачке Републике н Краљевине Румуније, 
ускоро видимо у њему и братску Пољску, те he 
тако тгј пакт престављати једну мо1шу силу са KO- 

JOM морају рачунати не само појединци, него и све 
државе у Европи. 

У f-кмачкој je надвладао хиглеризам, у Италијн 
нећ 10 година посгоји фашнзам. Коизеквентна no- 
следица тих догађаја дотерала je дотле, да се Фран- 
цузи, који се сматрају у дппломатији као најсшсоб- 
нији и најокретнијн, нраћају на старе политичке по- 
гледе у односима према некадашњој царисгичкој a 
сада Совјетској Русији и да закључују са том Со- 
вјетском Русијом споразум, који поред економског, 
изгледа да има и чисто војнички карактер. Ту чип.е- 
ницу треба узети и код нас у обзир и водити ра- 
чуна   o том. 

Ми на Истоку имамо суседа, једне крвн са нама, 
братскуБугарску.коју lie као и нашу земљу у будућем 
копфликту nocTuiiH исте судбнне. Бздемо ли у евенту- 
алном будућем сукобу заједно, уверен сам да иам 
не прети никаквз опзсност, будемо ли у разним ло- 
горима пропаст je иеизбежиз једним и другим. Ни- 
как; е жртве, које бисмо допринели ми и они, да у 
Малу Антанту уђе и Бугарска, не би биле велике, 
јер je једини прави излаз у погледу иаших међу- 
собиих односа пуно јединсгво Бугарске и наше зем- 
ље у великој Југославији од мора до мора. [Спахи/г. 
Није ствар још зрела.) Ми морако с тиме рачунати, 
да на врућем политичком сунцу које даиас пече 
много пре сазревају ствари и да треба заборавиги 
сне ш го je између нас било, иарочиго оно што су 
овде неки говорници исгицали, јер то све није ни- 
шта према опом што би могли изгубити, ако не по- 
ijeMo путем слоге и једииства. 

Господо, ja мислнм да je нови правац иашег 
Министарства спољних послова и здрав и паметап, 
те да треба да идемо новим правцем којим су по- 
шли и Французи, a којим смо ми ишлн некадз, na 
да онда можемо очекиваги, да lie нас тај правац до- 
весги до зближења са пајвећим словенским братом 
на ис'10ку и да he на тај начин доћи до сошнљивих 
односа између нас и Совјетске Русије. 

Ja морам изјавити, као што сам казао и при- 
ликом начелне дебаге, да од свих Министар:тава, прн- 
знајем да je у овој прошлој годиии само Министар- 
сгво спољних послова имало успеха и то ne малог. 

Ja му зато одајем част и хвалу, те у име Ју- 
гословенског народног клуба. изјављујем, да ћемо 
ми за овај буџет гласатц као и за буџет Министар- 

ствв војске н морнарице. Ja предлажем  да се   овај 
буџет усвоји акламацијом, 

//отпретседиик Карло Ковачевнћ: Реч има 
r. Др. Стојадиновић: 

Др.Милослав Стојаднновић: Господо послани- 
ци, ja liy с обзиром на протекло време бити веомакра- 
лк, HiKO питаша спољне политике засецају дубоко 
у интересе нашег народа, која питања и no својој 
многострукости и сложености тих проблема заслу- 
жују, да се o њима говори опширније. Ja сам у на- 
челној дебати већ поменуо пајважннја питања o ме- 
1)ународним односима, те ми je самим тим олакшан 
положај, да се ве бих н овог пута попављао. 

Господо, битка која се у свету бије с обзиром 
на међународне односе, којима je и r. заступннк Ми- 
нистра спољних послова дао нарочиии значај са на- 
помеиом да je ситуација у свету мутна и неодређепа, 
креће се у два правца и добива   два   типична   обе- 
лежја, с обзиром на промеи.ене прилике света, како 
у социјалном тако исто и пропагандистичком погледу. 

Ми смо видели да je   демократија   запада   на- 
клоњеиа малим иародима и да се ставља у положај 
браниоца њихових иптереса и права. To  je показао 
последњи рат. Toj особини демократије мали народи 
ДУУЈУ своју  слободу.   Био би   грех ако   са   овога 
места, истичући преиму11пва демократије у погледу 
права малих варода, ако дакле, ne бисмо имали иа- 
рочито у   виду   и   радничку   демократију.   Мислим 
овога пута na племеииту акцију радништва Аустрије, 
коме имамо да захвалимо, што   je   огкризена   Хир- 
тенбершка   афера,   која   се   састоји  у криминалном 
шверцу оружја у Мађарску и припремање, да се на- 
несе смртни ударац нашој  држави.   Да ли су у пи- 
тању аустријски радпицн или вођа   радничких   син- 
диката Кениг, који je одбио да примн мито од   ви- 
соког функционера аустријске   државе   у   суми   од 
150.000 шилинга за поновпи шверц   оружја, увек je 
та акција похвална. У сваком  случају   no   среди je 
једна акција, која заслужује свако   наше признање, 
и ми joj овом приликом одајемо дужпу хвалу. 

Ha супрот томе видимо да су пазадни еле- 
менти Европе мање наклоњени нашој држави и ма- 
лим пародима, у колико се њихове тежње на једној 
страпи сливзју у једну политичку реорганизацију 
пазадног карактера a na другој у ревизионистичку 
тежњу за измену већих размера или за ревизијом 
мировних уговора. 

Господо, баш тај моменат који се наглашава у 
свима западпим државама с обзиром na идејно фор- 
мулисање права малих парода као и опих држава, 
ксји теже да no сваку цену поремеге односе у 
свету и ni нашу штету, открива нам копрепу са 
тајпе која je у томе да се прво духови припреме за 
измепу садашњих одпоса да би из тога резул- 
тирала и психолошка могућносг и нужност тих ре- 
визија.   A у толико je и наша дужпост већа да ми 
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на ове појаве психолошког карактера, где се прет- 
ходно припремају духови на нашу штету, обратимо 
парочиту пажњу. Прво се дакле, код ревизиониста 
духовно припрема терен, прво се један народ треба 
да дисквалификује као културно нижи, na се тек 
онда, no једном пакленом систему стеари, створеном 
за ту ђаволску мајсторију, изводи све и ост*ло a 
мали народи треба да се лише својих основних 
права. To се нарочито ради кад су у питању бзл- 
канскн народи, a нарочито кад je у питању наш 
народ. Из тога се намеће сам од себе закл^учлк o 
потреби једне боље орглнизационе службе од стране 
Министарства, у колико се тиче наше пропаганде у 
земљи и на сграии, пропагЈиае културне и смишље- 
пе, која he бити дорасла да сузбије све махинације 
оних који теже да нас прво компромитују и да нас 
после тога лише наших легитнмннх права. 

Господо, господа предговорт1Ци нгрочито су 
наглаша^алн да дипломатска служба није више 
онаква каква je некада била. Прилике у свету много 
су се измеииле на штету диплом-тије старе школе. 
Ja сам још у прннм данима после ослобо!) ња, као 
уредник „Трговииског Гласннка", водио борбу да 
се инаугурише нови npatau у органпзацији службе 
спољне политике, пледирзјући живо 3:i реорганиза- 
цију дипломатске служба која бн ииала да се саобрази 
економским и социјалним потребама са дубоким позна- 
вањем не самопсихологије народа, него и економске и 
социјалне структуре љчхове. Јер, господо, прегсгавник 
на страни који не пружа довољно овог по.навања, не 
би могао да одговори ни своме задатку. У смислу 
ширих потреба државе назадност и несгвршеност у 
позиавању социјалних и економских чишенииа слаби 
нашу Meli и одузима јако оружје нашнм претставни- 
цима на стрвни. У своје време иледиралн смо у 
томе правцу и плод je тога био тај да су тада биле 
сазване конферепције у цилјУ да се установе нека 
начела за извршење реформе наше конзуларне 
службе. 

Ja сам, господо, много путовао no иносгранству 
na сам имао прилике да на лнцу места поближе no- 
сматрзм рад наших прегставништва и он ме, искре- 
но гозорећи, није задовол.ио. He велим да се служ- 
бане врши савесно и марљиво, али недостаје еруди- 
ција ширих размера, спретиосг и дубље позвавање 
економских и социјалпих проблема. To je велика 
штета и то нас слаби не морално, него нас Слаби 
тнме што оиемогућава нашу држазу да дође до 
јачег ивражаја своје снаге. Једиа шира рефсфма ове 
врсте немеће се сама од себе, и њу треба да при- 
хвати једанпут n паша Жуга кућа. Ja то чивим без 
икаквнх дал^х прегензија, всћ то говорим зато, 
јер ми je, као n свима ввма, стало до тога да се 
успешно сузбија пропаганда кулгурних фалсификата, 
која je против нас уперепа. 

Стога и кажем да je потребио имати   не само 

способне   днпломатске чнновнике,   него ja налазим, 
да   je   потребпо   нмати тгкво чнновништво a поред 
њега и остале способне сараднике у нашим престав- 
ништвима na страни, који би били способни да при- 
ме  и   културну  борбу. Јер, видите, да свн захтеви 
ревизиопизма имају за циљ да се народи претходно 
морално и културпо   дисквзлификују   н да се кроз 
смело   »иподаштавање   лише   после   својнх   права. 
Тих покушаја,   пажалост,   пма и код напредних де- 
мократија,   само   што   оне   то чине више у доброј 
намери и инспирисане   теориским схватап.ем ствари. 
Тако je и покојни   Едуард  Бернштајн створио тео- 
рију o праву народа   који je културно јачи да под- 
чини   народ   који   je кулгурно слгбији. Он je тиме 
правдао у   своје   време нзведену окупацију Египта 
од стране Епглеза.  Целокупиа теорија o потреби и 
праву   јачега   и  културиијег   народа да потчинн на- 
роде слабије културе у основи je лажна и слаба. И 
14   Вилсоиових   тачака,  н победа сзвезннка у рату 
са режимом који je из тога поникао, ицео ред сгва- 
ри   који   je   стаореа у Европи, негација je ових по- 
грешних схватања, И хвала Богу да je io тако,  да 
су мншљења   те   врсге оповргнута и да више ннко 
ne покушзва   да  TOVI назови супериориошћу правда 
ропство других. 

Алн, господо, ne заборавнге, да се пропагаида 
ове врсте наставлЈа систематски, пропгапда веома 
вешта, пупа перфидносги, јер вештачкп копсруише 
односе којима даје чак „тучну" базу да би лакше 
прешла у папад. Тако се прнпрема и ратна одго- 
ворпост. Ми видимо да, нарочито no6el)fHe државе 
Централне Eupone, раде врло мпого на токе, да су 
многи профгсори, ла je наука, ла je универзитег 
ставлЈеп у службу"једне политичке теспогрудне иде- 
је. Емипентпи духови Европе, којп су у служби 
идеје ревизнонизма то врше под маском одбрапе 
пацифисгичких идеја. 

Уважени колега г. Омер Кајмаковнћ говорио 
je у начелној дебати o читавом пизу немачких пи- 
саца, утврђујућн не љубав њихову и иоштовање 
према слободи нашег нчрода, него Јвихову директну 
мржњу. Ja бих у својој тор5и нмао много матери- 
јала у прилог гледишта o намерпом запоставља by 
балкапских парод-''. 

Једап од тих еминентних претгтавника немач- 
ког духа je песумњиво н Херман Кајзерлинг. To je 
једно значајно име у свету, то je чове« који се 
много преводи, o коме се говори и са признањем 
заслуга On je створно читав низ спретних снстема 
и тежи да кроз домипацију духа и пропаганду која 
се иначе приклзује као ^исго научна и лишена свих 
тенденцнја међу културним народима развпје пропа- 
гапду приказујући nac специјално као инфериорап 
парод, који и нема права na самосталан живот и ко- 
ји се самим тим држи силом a не no праву култу- 
ре и 11лд^о1жости духа.   Ja апстр^хујем његове  сн^ 
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стеме и нећу o њпма овде да говорим, али што се 
тиче љеговог политичког сисгема, он je веома бе- 
даи, јер се заснива na ниподаштавању нашега на- 
рода. Кајзерлиаг je тиме изневерио своје велике 
претке који су o пама лепше мнслили. Сланни не- 
мачки писци, браћа Грим, затим велики Гете, најпе- 
ћи Немац, најлепше су говорили и писали o нама, na 
ишли толико далеко, да су говорили и нашим на- 
родним језиком и Грим и Гете училн су наш језик, 
српско-хрвзтски, зналн га и преводили наше иарод- 
ие  песме. 

Ми ћемо мало наНи међу Немцима повијег до- 
ба, нарочито међу полнтнчким људима, оне који 
знају ове стаари, да су наиме њнховн велики прет- 
ци били наклоњеЈи нама, да су нас волели и цени- 
ли. Ми се надамо међутим да he у Немачкој ипак 
све више да преозлађује мншљење o способносги и 
вредности нашега народз, нарочито на културиом 
пољу, и да he из тога обсктраиог разумевања и по- 
штоваа>а нићи и новн услови за снажење нзших од- 
иоса  на свима пољима. 

Господо, Херман Кајзерлинг у читјвом низу 
својих теорија цоказује, да смо ми као парод кул- 
турно нижега ранга, и пошто вас je омаловажио у 
садашњости опсзнвајући нам будућносг, on се ви- 
нуо у прошлост, цаЛ)Ну и запетљану чепркајући no 
њој „доказе" да смо, долазе11И na Балканско полу- 
острво уннштили једну високу цивилиззцију, визан- 
тиску, и тиме доказали наше варварсгво, 

Господо, колико слабосги у излагању једпог 
ииаче паметпог човек^! Овом прилпком и пехотично 
пам се намеће упоређење. Нису ли били баш стари 
Германи, који су нападали и рушили стару римску 
цивилизацију, и ннсу ли они били у то време мпого 
вЈвћн варвари од радних Словена! Мо ти германски 
шрвари и у међедсвим кожусима и са роговнма на 
глави, ти снажии номзди, исто као и Словепи, no- 
сили су демократију на својим спажним пле1шм?, ro- 
сподо, a велика хрншћанска цивилизација која je за- 
менила сгару, латипску, дугује љима за све своје 
успехе. Нисмо ли и ми били носиоци једне здраве 
хришћанске цивилизације, која je заменила једну 
другу која je већ посгепено умирала гушећи се у 
своме хаосу и нераду! Цивилизације које су биле 
осуђене na прспаст нису се пичим вноЈе могле 
спасти. 

Напослетку пису ли се Срби одлнковали већ 
у средњем веку високим ступп^ем културе, државне 
органпзације и своје свести, a то исто важи и за 
иашу 6paliy Хрвате и Слозенце? (Одобравање) И 
no чему ми онда да смо као парод ипфериорпији? 
Вал^да само за то што то треба пристрасној оцени 
г. X. Кајзерлнпга да би копструисао своју слабу те- 
зу o  Балкану. 

Господо, ja бих нарочито упозорио г. заступ- 
ника Мипистра спољних послова на то да се у Ев- 

ропи спстематски и са смишл>епом пропагапдом ши- 
ри једна опасна идеја, која се заснива na тобожњој 
инфериорпосги пашега духа, и ако та пропагапда 
успе, да наш парод представи као ннфериораи, опда 
из тога резултира могу^посг даљег дисквалифико- 
вањв пашег народа и омаложаоање свих наших на- 
циопалпих државпих и политичких захтева. Да je то 
једпа велика опасност, која се води са страпе наших 
непријатеља и да звог тога ми морамо наћи начипа 
да оргапизујемо противпропагапду, ствар je коју ne 
треба дал)е дохазивати. 

Да ли ћемо ми то Mohn да осгваримо? Нажа- 
лост, господо, наша дипломација се показала у нај- 
веНем делу ibene активпости, поред ових прпзна- 
ња које иначе имам за њу, у погледу њеног чисто 
админисгратпвног рада, шене савеспости и nomreiba, 
да није дорасла да би нам обезбедила и пун пре- 
стнж na овој страпи, У осгалом и тешко je да би 
једап службеник у својству дипломатских фупкцио- 
нера, који врши многоструке админпстратнвне по- 
слове, могао то и да обзви. Потребни су нам за те 
специјалне послове пропаганде и одбрапе нацнопал- 
них права пред нносгрансгвом други n јачи људи. 
Огуда je наша света дужносг да не запостављамо 
наше велике духове, него да их узимамо у зашти- 
ту, да их респектује.мо, шго je најмаше у свему, да 
им омогућимо да их бар чује иностраиство. Ha ме- 
ero тога ми се оглушујемо o те методе рада. 

Ту скоро одржано je једпо врло важно преда- 
Baii.e. које ми, нажалосг, писмо довол.но уочили, 
нити га искористилн, To предавање било je у Рад- 
пичкој комори, a држао га je паш пајбол^и живи 
књижевник и публициста г. Душан Николајевић са 
њему спојствеаом ерудпцијом и доследпошћу. Г. Д. 
Николајеваћ сам из властитих побуда, као добар 
штриота и одличан познавалац ових питаља упустио 
се да овим својим предавањем води једну значајну 
битку са Херманом Кајзерлингом, као 'н са свима 
осгалим противпкцима наше земље, и то успешпу 
бигку протмв ibera, где je доказивао тачност наше 
националне тезе, и ми дугујемо сву хвзлу г. Нико- 
лајеви11у за овакав iberoB плодап и националан рад, 
као и свчмз онима којн и неплаћени, али позвани 
дуи<ношћу према своме народу, поред тога што пи- 
су званичпи претставпици, врше своју патриотску и 
n циозалну дуишост. 

ETO такав рад парочито не сме остати пеопа- 
жен и псоцељен — када већ остаје ненаграђен и ка- 
да таквим борцима духа ne указујемо ин^че дужну 
пажњу. 

Али мени je жао, Господипе заступниче Мипи- 
стра ипосраних послова, да се тај говор, да се та 
тако успела предавап.а Душана Никочгјевића o Xfp- 
мапу Кајзерлннгу, који je вршио историски фалси- 
фикат o ипфериорпостн нашега народа ne објављају 
и да Пресбиро ни једну једину реч o томе не гово- 
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ри нити je и помислио да од овог духовног оруђа 
иашег емннентног писца чини широку употребу. Не 
сиоди се пропагаида у служби народа на писање 
простих аката и визирзње пасошд, иего треба пока- 
зивати и cee оне лепе особине нашега духа и у то- 
ме правцу битн борбеи н агилтн потпупо према они- 
ма који хоће да нас поннзе, којн xohe да ослабеуг- 
лед наше државе и нацнје. Focno'o, одвело би ме 
много далеко ако бих o томе говорио опширно, o 
недостзцима наше културне пропаганде, чнтапе сате 
дало би се o овоме говорити, и то би бнло потреб- 
но. Мени je јако жао да ми na пољу културне пропа- 
ганде оваковелику неспособност показујемо за изра- 
жзваље велике спаге и вр?дност11 иашега народа ко- 
је су песумњиве. Мени je жао такође да се и вели- 
ки апараг државни не ставља у службу једне вели- 
ке и племечите ид(:је. У томе правцу и због тога je 
неопходно потребио да се изврше реформе у дипло- 
матској служби, које су немивовне због свнх проме- 
на у свету које ty наступиле у последње време и 
које и њима намећу гвозденом нужнош11у рад у то- 
ме савременом правцу, a пре снега на оспоиу дава- 
ibi преимућстна оннма који су јачи духом. 

Господип заступинк Мииистра пностраних восло" 
ва je говорио с правом o великом зпачају светске 
привредне конферевције. Читзв ни^ изразито привред- 
ннх и социјалних проблема ставља се данас на днев" 
ии ред и апсолугно je потребна организована борба 
за заштиту иашега народа у колико се тиче и тих 
проблема. Ja мислим да ћемо ми ту бнти добро и 
обилно заступљени и да ћемо умети да заштитимо 
наша права. 

Дозволнте ми само, господо, да се вратим на 
прву напомеиу, a то je да се данас све више и више 
иотнскују у дубоку позадину проблеми тако зване 
чисге дипломације, и оне суптилно салонме, која je 
сва у фразама н да je настало време да се тражи од 
функционера ове врсте дубоко познава?Бе сопијалних 
и економских политикау свету, ако хоћемо да и ми 
одржнмо свој престиж у томе правцу, да покажемо 
да у том погледу нисмо инфериорни ни слаби. Taj 
духовни престиж диктује потреба нашега народа. 

Господин заступник Мииистра иностраних посло- 
ра се врло лепо и згодно дотакао питања репартци- 
ја. Тиме би, господо, и ja завршио, само ми долшли- 
те да учиним неке кратке напомене. Мени je, госпо- 
до, још у свежој усиомевн како je Неиачка у сво- 
је време мотивисала одлуку своје Врховне команде 
да један део Северне Француске евакуише, са т, зв. 
Сигфрид линије na Хиндеибургову линију. To je јед- 
ва страшна песма. У своме званичном комуникеу рат- 
ничких Немаца вели се „пека се не плаши немачки 
народ, јер мн Немцн, осгављајући тај део тернторије 
Французима ишчупали смо и жиле из корена, ни јед- 
но дрво није остављено. Ми смо свуда посејали цар- 
ство смрти". 

И, господо, читајући за време рата, ja сам се 
пнтао и рекао: да ли he onaj који сеје царство смртн 
битн ика! одговоран и ко lie дч пла1ја све те грех:- 
ве! Сасвим je логичпа ствар да onaj, којн je, понла- 
чећи се из Француске и из земл^е сејао без нкакве 
потребе царство смрти, не може ни у колнко и ии на 
којп начнн да се ослобзди репарација, iiaJMaii>e пак 
може захтезе оче врсте да прави с неком вншом ети- 
ком чо^зечансгва н мироЛ)убнвошћу. 

И ми, који смо потпуно упропаштени за време 
рата, сасннм   праведпо и  правилно морамз тражити 
да нам се репарације плаћају,  као што je врло му- 
дро  у томе   правцу   учињена   и   резерва   приликом 
Лозанског споразума. Немачка je, господо, за време 
немачко-француског   рата   1871.   годпне   одбила да 
напусти Париз све док Фрлнцуска не исплати 5 мили- 
јарди француских фра1ака, које су,    господо, за оно 
доба, значчле   врло много.  Пнтање репарација није 
просто као што појединцима нзгледа. Накиада je акт 
правичносги.   Чак и социјална  дсмократија, која се 
иваче експонирау теж bn да се много штошта преда 
забораву, заузимала je став o погреби плаћања ргпа- 
рација. И мн можемо само поздравитн акт наше Вла- 
де, у коликосе тиче ibeHor лржан^ у погледу Лозац- 
ског споразума н љ?не-наше  тежње, да се no сваку 
цену има  остатн   при  томе да  се репарације имају 
платнтн. 

Господо, н ови питање репарација, које се с пра- 
вом везује за нитаље ратних дугова и сва друга пита- 
ња у читавом снлету љнхоаом, вндимо прн неиристра- 
сној аиализи, да се прав^лно pemeibe истих увек сво- 
ди на једну умешну, једну спретну проиаганду, a 
upe свега културну. Ja бих молно Иародну скупшти- 
ну и г. Министра да се пигању пропаганде посвети 
мало већа пажња, и да се једанпут, господо, то je 
диктовапо најнншим иационалним н државним потре- 
^ама, изведу корените реформе у нашој дипломат- 
ској и ковзуларној служби, као и служби ове врсте 
уопште, ради пресгижа нашег нацноналног и држав- 
ноги радиуспехадела мнракомеслужимо. (Пљескање). 

Потпретседпик Карло Ковачеиић: Пошто су 
се сва г. r. говорници код прорачуна Мннистарстаа 
вањских послова atii нзређалн, приступићемо гласа- 
њу. Гласа се седењем н устајањем. Господа, која 
су против, нзволи11е устатн (Гласови: Примзмо бу- 
џет Министарства спол.ннх послова акламадијом!) 

Молим господина секретара да чита партију 
no партију. 

Секрешар др. Драгољуб Јевремовпћ: Чита: Vi 
Раздео: Миннстарстно инострапих послона. Расходн 
опште државпе адмиписграције (упраие). Партнја 
305 no предлогу Фипансијског   одбора. 

ПотПретседпик Карло Ковачевнћ: ripiivia ли 
Народна скупштина партију 305 no извештају Фи- 
пансијског одбора? (Прима!) Господа, која су 
против,   нека   нишле   устати.   (Сви   седе),   Објав- 
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љујем да je причитана партија усвојена према 
извештају Финансијског одбора, Изиолите чути даље, 

За озим je Нпродна скупштинз, гласајући се- 
деи^ем и устајањем o свакој појединој партнји, у 
смислу чл. 102 Устава и § 67 Закоиа o пословном 
реду у Народпој скупштинн усвојила цео буџет рас- 
хода Министарства иностраннх послова VI Раздео и 
то од 305 до закључно иартије 325 према извеш- 
тају Фннапсијског  одбора. 

flomupemctdiniK Карло Ковачевић: Објавл.у- 
јем да je Народпа схупштииа усвојила предлог бу- 
иета расхода Мимистарства иностравих иослова, 
Раздео VI. 

Господо, пошто je Народној скупштшш стнгао 
један акт из Верификационог одбора, молим да га 
изволите саслушати. 

Секретар др. Дгагол>уб Јевремови^: Прзчита 
акт Верификационог одбора који гласи: 

НАРОДНО.1 СКУПШТИНИ 
Бсоград 

Верифчкациони одбор пр^мио je пре:<о г. Прет- 
седника Народне скупштиие осгавку Јзвана Војино- 
вића, иародног посланика na мандат народног по- 
сланнка за изборни срез Добрички, Моравске ба- 
нопине. 

По расмотреп.у изборних аката и кандидатске 
листе за срез Добрички, Верификациони одбор 
угврдно je, да je на кандидзгској листи за овај срез 
чији je кзидидаг Јован ВојигЈовић, свештеннк из Ор- 
љана, његов заменик г. Лзубомир М. Мигровић, кши- 
roeolja Топличке задруге из Прокуплза. 

Ha основу предљег и § 66 Закона o избору 
народних иосланика за Народну скупштиау, Вери- 
фикационом одбору чјсг je предложитн Народној 
скупштини да изволи огласитл и позвати за народног 
посланика r. Љубомнра М. Мигрови11а, кљнговођу Топ- 
личке зааруге из Прзкупља. 

Претседник 
Sa секретара, Верификационог одбора, 

Др. Никола Никић, с.р,   Др. Миленко Мзркови!), с.р. 
Члановн: Др. М. Лисавац, Никола Соколовић, 

До. Богдип Видовић, Жив, A. Стевановић, М. В. 
Попови!), сви с.р. 

Потпрешседпик Карло Ковачевпћ: Прима ли 
Скупитина овај извешг;!ј? (Прима). Објављујем да 
je  прнмљен. 

Пошто je прЈрачун Минисгарсшр ииостраних 
послова примљен и нзглзсјн, прекидам седницу и 
заказујем насгааак у чегири cara иосле подне. Ha 
реду je буџег рлсхода Мини:гарства финансија. 

Седница je прек^иута у 14,30 чзсова. 

— Наставак  седнице у 16,30 час. — 
ИреШседник др. Коста Кумануди: Настављамо 

седницу. Има реч г. Министар  финансија. 
Мииисшар фпнансија др. Мплорад Ђорђевић; 

Господо народцн посланици, и буџет Миннстарстза 
финаисија долази у ред оних буџетских раздела, 
који се јављају и у једном и у другом делу наше- 
ra државнога буџета, и у буџету опште администра- 
ције н у буџету   државвих   припредних   предузећа. 

У овом првим делу нашега државнога буџета 
Министар^тво финапсија je заступљено са укупном 
цифрзм од 303,207.958 дивара, a у свом другом де- 
лу буџета са 539,267.212 динара. 

Овај првн део буџета садржи расходе опште 
финанСијске адмнаисграције Минисгарства, као це дине: 
целокупну пореску службу,целокупну Царинску служ- 
бу, целокупму рачуиоводну благајиичку службу, ка- 
тасгарску службу, службу државних дугова и држа- 
нних KpeArtta, буџете државних привредних преду- 
зећа која потпадају под нaдлeжнoct Мипистарсгва 
фннансија, a то су управа државннх монсшола, др- 
жанна добра Беље и Тополивац и фабрика шв- 
hepa на Чукарици. 

Господо, ja мислим да сте из излагања све 
господе министара, na и из мога општег експозеа, 
којим сам вам у почетку начелне дебате приказао 
буџет за 1933J34 годину у целини, добнли прилично 
јасан утисак o томе колико je настојаиања било да 
се расходи сведу на Kpajihu минимум. Ако већ то 
верујете, ja вас молим да још више верујете да je 
предлог буџета Минисгарстаа флианснја рађен са још 
јачом тежњом, да се та крајња, ригорозна штедња 
спронеде до крајњих копсеквенца. 

Укупиа цифра расхода паше финансијске упра- 
ве, расхода садржаних како у првом тако и у дру- 
гом делу и?.шега буџета, износи за 1933/34 годнну 
842,475.170 дин. To je збир one две цифре, које 
сам вам малопре прочитао. Ta цифра je, господо, 
за 110 милиона мзња од буџега зз 1932/33 годиву, 
којн je сад на снази, за 330 милиона од претходног 
буџета за 1931/32 годин^, за 360 милиона од буџгта 
3i 1930|31 гоаину, за ЗЗОмнлнона одбуџега 1929ј30 
годину, за 220 милиона од буџета 1928/29 годи- 
ну, за 110 милиона од буџега за 1927/28 годину, 
за 231 милиоп од буџета за 1926/27 годиву, за 
767 милиона од буџета за 1925/26 годину, најзад за 
368 мулиона од буџета за 1924/25 годину. 

Кагачспристика буџета Министарства финансија 
за 1933/34 голнну, као и уопште буџета Министар- 
ства финансијз, у томе je, шт) у буџету финансиј- 
ске здминистрацнје преовл.-ђују великим делом ли- 
чнн расходи. Тако од укупне ц^фие од 303,207.958 
динара na личне расходе долии 82,26% a na ivme- 
риалпе расходе \1,7A^Q. Код б.-џета привредних пре- 
дузећа у надле нности М-чшсгарствЈ фичЈисиј i одно: 
je обрнут. Тамо пр^овлађују материјални расходи: 
личпи расходи   престатиљају само   5,08% a матери- 
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јалии 94,92. Taj однос сасвкм je разумг.ив и приро- 
дан код привредних предузећа као што су Монопол 
и фабрика uiehepa нз Чукарици. Материјални рас- 
ходи претставл.чју гро суме у буџету привредних 
предузећа јер je у ibHMa садржана и сума иа откуи 
сировина које служе'за прераду у тим преду:5?ћима. 

Укупна цифра личних расхода од 249 милиона 
динара, која треба да послужн за обарл^ше свих 
оних многобројних и многоструких функција, које су 
у надлежиости Мипистарства финансија, упоређгна 
са укупном сумом које Министарство пркбира на. 
noće фискалвих прихода, у које се сврставају непо- 
средни порези, таксе, трошарине н цариие, показује 
колико je код нас у наи:ој земЉи повољиији однос 
те такозиане фискалие режије према укуппој суми 
прихода које финансијска администрацпја убнра. Taj 
однос изражапа се пр^ближио са 5% Могу вас у- 
верити, господо, да такав о^нос ne постоји ни у 
једкој другој земљи у Европи. Ни у јелиој другој 
земљи у Еиропи 100 нбвчаних једипнца свих прихо- 
да убраних и унегих у државиу касу ne коштају 
државу маи>е пего шго je случај код нас. Али би 
можда сувише претеициозно би^о ако бисмо такав 
резултат прмшсивали билонашој генијглиости, бнло 
уредностн, експедитивности или рпциопалпом оба- 
Вљању послова. Далеко од тога. У томе погледу 
има још много што шта коц нас да се уради да би 
нЗша фннансијска администрацнја дошла у ргл фн- 
нансијских администрација у културно и привредпо 
развнјенијим земљама него што je наша. Разлог томе 
побоЛ)Ш£ном односу изме1}у фнскалне режије и у- 
купних фискалних прихода јесте у томе, што je 
пајвећи део нашег особља у финавсијској адмнни- 
страцији још па почетним степенима каријере, у 
најннжој чиновничкој групи, те су отуда ла то осо 
бље и принадлежности релативно мале и ниске' 
и следствеко, није претер^но висока ни укупиа ци 
фра расхода који се за ту адмистрацију   врши. 

To би био, господо, цифарии приказ и илу- 
строван предлог буцета Министарства фниаисија за 
1933/34 годину. 

У моме општем експсзеу, којим je отворена 
начелна дебата o предлогу буџета, ja сам имао прн- 
лике да пред Народном скупштином изнесем осиовне 
линије и главне смернице владине фипаисијске по- 
литике. Не мислим да би било потребно да се на 
исти ток ii овога пута враћам, међутим има ипак 
извесних значајиих момената на које бн желео да 
свратим вашу пажп.у. Желео бих да кажем неку 
реч o iiono закључоном аранкману са фруицуским 
поргерима, са францускнм имаоцн^а наших држанннх 
обвезница. 

Кго што je у јучерањем звапичном комувикеу 
наглашено, теш.шће око прикупљања довољних пла- 
тежних среставз у страпој валути за вршење инте- 
ресне и амортнзационе службе   no   спољним   дуго- 

вима наше државе датирају већ од дужег времена. 
Сама обустава немачких репарационих nлah^Iba која 
je дошла још од јула месеца 1931 године лишилт 
нас je једног годишњег примаи^з од око 450,000,000 
лннара у сграним девизама. Јешовремено са овим 
све јаче пооштрзвап.е привредне кризе и опзда^е 
вредности нашег извоза у иностраиство нанели су, 
исто тако, осетан удар рапнотежи нашег платежног 
бипанса, који je из дотадпњег стања потпуие сређе- 
ности прешао у стање отвореног дефицита. 

При овако неповољпом развоју прнлика, Кра- 
љевска влада морала ja немииовно да предузме cee 
оне мере, које би joj омогућпле nonpahaj равнотеже 
платежног биланса, a преко ове и повраћај здраве 
монгтарне ситуације неопходио потребне за ожив- 
љавач.е и нормализовање привредпих односа у згмљи. 

Логично je, да je у ову сврху морало у првом 
реду бити узето у обзир повремеио смањивзи.е пла- 
ћан.а државних дугова у иностранству, која пла- 
liaiba, као што je познато, прегставл.ају главну и нај- 
јачу ставку платежиог биланСа на страни и.еговг 
пасиве. 

Само, док je ca нзвесних страна ово смањн- 
вап.е или чак и потпјно обустављање плаћања, пре- 
п6ручив'знр као једнострана и брутална мера од 
сгране дужника, Краљевска влада стала je на дру- 
го и једино исправио гледишге, да тренутне те- 
шкоће у које je запала и ca којнма се уосталом борн 
цео ципилнзовани свет, иису последица и.ених нопих 
аката и да их, као такве, може пошгено и отворено 
приказати свима саојим спољвим повериоцчма, трз- 
жећи од п.их све one олакшице, које би joj омо- 
гућиле   што   скорије   враћаи.е   нормалних прилика. 

Постигнути аранжман са претставнпцима фран- 
цуских портера најбољи je доказ o исправности овак- 
вог становишта Краљевске владе. 

Да бих вам приКгзао што боље практичнн зна- 
чај овог аранжмана послужићу се следећнм цнфар- 
ским упоређеи.нма: 

Укупан годишп.и износ потребан за интересну 
службу no нашим предратним и послератним кон- 
солндованим зајмовима у иностранству достнже ци- 
фру од око 301,500.000 фр.франака. Закључени пак 
аранвман обухвата суму од 155,000.000 фр. франака 
т. ј, вешто више од половнне целе интересне службе 
у иносгранству. 

За службу no новим „фундинг" обаезницама 
државз he у току прве годиие имати да положи из- 
нос од 17,6S3.000 фр. франака, у месго горвег из- 
коса од 155,500.000 фр франака. У тону друге ro- 
дине служба по овим обвезницама захтеваће 24,500.000 
фр. франака a у току rpehe године 31,460.000 фр. 
франача. 

Укупно дакле, држ1ва he у току трогодншњег 
периода који се обухвата аранжманом, т. ј. за време 
од 14 окгобра   1932   до   14   октобра    1935 године 
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имзтн да положи нзнос ох 73,643.030 ф?. фрзиака 
умесго износа од 466,500.000 фр. франака, штозначи 
да he у спојим спољним плаћањима имати спмо no 
овом оснону уштеду у девизама од 392,857.000 фр. 
франака. 

Узимајући пак у обзир чињеницу да се према 
тексту постигнутог араижм нз о;талим ннострзним 
портернмз наших државних зајмова не wory при- 
знати повољнији услови пла11ања од оних које ужи- 
вају фраицускн портери, може се eth д.';нас закљу- 
чити, да hi потребан сиоразум са овииа битн по- 
стигнут на истој бази na којој и граижман са фран- 
цуским портернма. Под том претпоставком, укупна 
цифра плаћања интереса no државним зајмовима у 
иносгранству изнеће за време од три године око 
138,900.000 фр. франака уместо 903,500.000 фр. фра- 
нака, шго lie престављати смањензе излаза девиза 
из земље за излаз од 764,600.000 фр. франака. 

Како се с друге стране уз дате олакшице у по- 
гледу вршења интергспе службе предвиђа и обу- 
става сваке амортизације спољнпх зај.мовз за време 
од три годиие, то lie се и no овоме основу створити 
једна уштеда у изиошењу девиза за вредност од око 
165,000.00J фр. франака. 

Укупно сабране цифрг од 764,600.000 и 
165,000 000 фр, франака дају глобалну уштеду од 
93О,С00.000 фр. франака за KOIHKO се дакле сма- 
шује целокуина ингереспа и амортизацчона служба 
у стргној валути no др.гавним сполјПим зајмовимау 
току уговореног грогодишњег периода. 

Оза и оваква уштеда у страннм девизама биће 
на сваки начин од првокласне важностн гоуспосга- 
вљаље нормалне монетарие и фип;нсијске ситуације 
у земљи, и у томе и лежи прави значај постигиутог 
аранжмана са францускии портерима. 

Ocio6oljeHa терета трасфера оволике количине 
страних плагежних ср?тстава, Нгродна банка he сло- 
бодне вишкове девиза употребљавати за време тра- 
јаша целог трогодишњег периода, на noja4aB':ibe ч 
подржавање курса националног новца a доћи једно- 
времено и у могуНоосг да народној прнареди стаз- 
ља на р.сположење много веће шносс у стр^ној 
валуги него што je то у последњевреме био случај. 

C друге стране eMHTOBi'ibeM „фундинг" обве- 
зница и ослобођењем одговарајућих количина депо- 
нованих диаара код Народне баике за службу no 
спољним зајмовима, државној благвјнн 6iihe омогу- 
ћено да оживн свој до сад! ззмр»нути р.чун при- 
времених аванса код бапке и да појачањем ликвид- 
иих срестава ceora обртног капитала сгекне onaj 
потребан еласгиц irer у врше1Бу буџетских расхода 
који до сада није имала a који свакако може кс- 
рисно Д1 послуж-i интересима свих прииредних кру- 
гова у земљи. 

Толико, госоодо, o монетарном значају овога 
аранжм:на. 

Има он и своје дпуго значење. Самим тим, што 
he наша Нзрздна банка, благодтргћи уштедама, у 
страним девизама, за које joj се овим арзнжмаиом 
стаара MoryhiiocT, Mohn да поправи своју ситуацију, 
да поправи однос између подлоге и новчаничног 
оптицај!, односно укупннх обавеза no виђењу наше 
Народпе банке Самим тим Наро ^на банка се ставља 
у MoryiiiiocT да лакше, елгстичннје и више у складу 
са интересима народне привреде, обавља своју фун- 
кцију као opran, кло новч«ни завод, који у својим 
з^датцнма има и тај, да Народву првиреду снабдева 
повољним и јефгиним кредигои. И у чисто финаи- 
сијсчом погледу и са глед*-шта државних фннансја 
овај аранжман nehe остати без повољних резултата. 
Оне суме динара, које се ва име апуитетске службе 
буду ползгале, које се имају полагати кроз мора- 
торни период од три године код Народне банке, 
биће искориш11ене за оживљавање, у неку руку, 
онога замрзнутог обртног капитала државног од 
600,000.DUO динара. Делимичпом аморг^зацијом тога 
сбртног капитала сгварл се MoryiiiiocT Минисгру 
финансија да лакше, у току б}џетске године, napo- 
чито у току пасивпих мгсеца, у којнма je прилив 
прихоЈа недовољан, да покрије cne државне расходе 
и да у тим месецима финанснра пормално и уредпо, 

Такво финансирање, међутим, као што je поз- 
пато, увек je од највећег значаја и најповољнијег 
ефекта и за кредит земље и за добар ред у држа- 
вним финаиснјама. Господо, ja вас Hehy дуже зима- 
рати овим питањем, али ми je стало до тога да још 
једном нагл^сим, да можемо биги потпуно задово- 
љни постигнутнм резултатима у овом крупном пи- 
тању, које je нашу финансијску управу Beh неколико 
месеци тешко притискивало. Добрл je увек за дуж- 
ника да имауређен, регулисан однос са повериоцем; 
добро je то господо, и за садашњосг, a још боље 
за буду11ност)-за бyдyhнocт, - нз коју се, кад се 
рззумно и опрезно води финансијска политика једне 
земље, мора уцек рачупати у земљи као што je 
наша, која je још далеко од тога да je изградила 
соој иструмен iT, своје оруђе за своје економско 
подизање и унапређење. O томе се још у толико 
внше мора водити рачуна, што морамо бити начи- 
сто да без страног капнталз у будућносги ми тај 
циљ подизања и стварања оруђа за е:<ономско 
подизаше   и унгпређеље у  пашој   земл>и не можемо 
nOCTHliH. 

Господо, ja мислим да бих овде могао стати, ме- 
ђутим, слуимјући пажљиво сау госиоду говорни.че за 
врсме начелпе дебате o претресу буџета, ja сам добио 
нпспирлцију да кажем неку реч још o неким пита- 
шима, која су за време те начелие дебате била 
предмет нарочите пажше од стране зећиае господе 
говораика, и која he - јато свакако претпостављчм - 
бити предмет нарочите п:жње господе говорника, 
која буду после мене дошла на говориицу. 
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Ha прпом месту je nHiaibe земљариие. To пи- 
тање je у току начелие дебате добило прилично 
широк публицитет. Више се господе говорника за- 
држало на том питању. Ja бих желео да овога 

"пута само прецизирам неке ствари, да код неке 
господе говорника не би остале извесне заблуде o 
томе у ком се виду то   nHiaibe законски приказује. 

Господо, ne ради се сад ни o ннкгкчсм новом на- 
метуза који би у Финансијском згкону за 1933/34 годи- 
ну била предвиђена некаква нарочита одредба. Не, 
такве одредбе нема. 

У Финаисијском зткоиу за 1933|34 годину пред- 
ложена je само одредба, којом се висипа стопе 
осповног пореза na приход од земл.ишта утврђује 
на 10%. To je иста она стопа, која je важила и 
прошле године. У том погледу нема инкакпог но- 
вачења. Ilira je онда ново, што je дало повода и 
дугим, na мало и мучним, na чак и непријатпим 
дискусијама o томе питаљу, које je тако жучио 
овде додирнпано? Прошле године, ne у Финансиј- 
ском ?акону, него у Закону o нзменама и допупама 
Закопа o пепосредним порезима, који je дотао после 
буџета, у једном спецнјалном закопу била je дата 
сна олакшица дужницнма пореза на земљиште у ви- 
ду смап.ења за 20oio текућег задужеп.з, задужења 
за 1931 годину, no коме се паплата имала вршити 
у 1932 годипи. Ta закопска одредба   важила je   за 
1932 годиву и ona je истекла 31 децембра 1932 го- 
дине, тада, дакле, истоком годиие ona се аутомат- 
ски угасила. Према томе ne дапгс, него од 1 јапуара 
1933 годипе ми се палазимо у једном зжонском 
сгању, које Краљсвска влада не би желела да про- 
мени; не бп желела да га промени, јер joj, пажа- 
лост, — ja морам пагласпти ову реч и молим вас, 
да верујете, да то чипим са пупом искрепошћу — 
јер joj то пије могуће. 

Господо, ми смо досга разгонаралн у овоме 
дому o буџетској раипотежи, разговарали смо и 
подвлачилн с једпе и с друге страпе, колико je 
тешко у данашшим приликама успоггавити ту 
равнотежу, да она стопроцентно као таква важи. 
To je скоро немогуће. Има један велики део нашег 
државпог бумета, нашег буџега прнхода папосе, 
који je у директпој зависности од копјуктуре, од 
платежне моћи сгаповништпа; Министар фннапсија 
при опрезном предвиђању мора увек очекипати из- 
ненађења на тој страни. Опасност je скоро једино 
извеспа у томе питању. Друга je СЈ.туација код 
непосредних пореза, али je нарочито друга ситуа- 
ција на onoj другој страни књиге, коју има да чита 
Мннистар финансија, као што сам се једанпуг из- 
разио. To je на страни расхода. 

Господо, са последњим редукцијама, које су 
спроведене у нашем буџету и са обзиром na све 
тешкоће, са којима се при редукцији расхода су- 
срећемо, можемо рећи, да смо са нашу.м садашљим 

буџетом дошли прилично близу one крајње границе, 
до које можемо доћи. 

У таквој снтуацији, господо, пред таквим пер- 
спективама, пи морате разумети пастојарање Владе и 
Мннпстра финансија папосе, да се не одваја од 
прихода, који се при данашњем ста11>у ствари ипак 
може да сматра као сигуран приход, са којим je 
рачунала при израдн буџета за 1933134 годину. 
Господо, у томе питању није био no среди никакав 
обзир престижа, још Maihe — чусто мн je жепантно 
да гоиорим — питање какпог каприса или нната. 
Ради се o једној великој држпној нужди, o нужди 
која диктује neii сада, да се у току извршења бу- 
џета 1933,34 године обезбеди до крајп.их грапица, 
у колико je год могуће, од немилих нли пеугодних 
евентуалностн. Толико, господо, no томе питању 
землЈарине. 

,1ош   нешто   сматрам   као   своју   дужност,   да 
npe претреса у појединостима буиета   Минпстарства 
фипансија преинзирам и објасним. To je питан.е ду- 
Еапске политике, која je,   као   шго   je   познато,   у 
компетенцији Министарстна фнпапсија. Који су еле- 
мепти, који доминирају данас данашњом пашом ду- 
ванском политиком, који морају да доминирају том 
политнчом? Hi прном месту пад riOTpoiuii,e у земљи, 
ззтим пад извоза у ИЕостраисгно. У току последње 
године дана наша   потрошп.а   дуиана   н   дунапских 
npepaljeimna у земљи, пала je за  округло 2,000.000 
кгр. Наш изноз, хиала   Богу,   у 1932   годпни,   није 
био мањи, — on  je чак   и већи   него   и  једне   од 
претходиих годнпз, али то не значг), да iie и у овој 
годиш и иаредних годипа моћи се известн   и   прц- 
блнжно толпко.   CMaibeibe потрошње no пајобнчни- 
јем диктату здравог разума, днктује смањење произ- 
водп.е. Нашим   припредпим   предузећима   се   често 
пута, у   много   случајепа   сасвим   опрандапо,   чини 
при овор, да свој продуктшштет и   свој рентабили- 
тет ne подижу m onaj нипо, na коме би нначе била 
MoryiinocT   да се ona подигпе, само зато, шго се у 
споме 11ословап>у не руководе  методама и   принци- 
пима привагног газдинстна.  Видите,   господо, у пи- 
тању произпод1ве дуванз, хад   би се Управа   моно- 
пола руководнла дапас принципима   приватног   газ- 
дииства, она у овој години уопште не бн требала да 
дозволн садњу. Из ових неколико цифара видећете, 
господо, колика je   наша   дувапска   готовина   билз 
npe почетка последње каипање 1933   године, и   ви 
here видети одмах из Tkix цифзра, да he се — ако 
берба 1933 године буде иоле повољнија н боља — 
за   Управу   мопопола    поставитн   питан.е   смештаја 
IlpolIЗвoдlbe дувана. 

Господо, ми смо у почетку кампаље у октобру 
и повембру имали дувапске готовнне у колнчини од 
45,234.598 Кг. Наша потреба у дуванском износу за 
домаћу фабрикацију за две годипе, разуме се док 
берба од   1933 године не   дође   за употребу   и за 
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фабрикацију, износи 16,086.000 Кг. Господо, за и- 
звоз међутим можемо још рачунати до 1934 године 
да Иемо извести у Чехословачку 7 шфвона кг, за 
Пољску 4,400.000 кг. ма да та сума није сигурнз, 
н за осгали нзвоз до 2,000.000 Кг, што би укупно 
износило 13,400.000 кг. Снега дакле за извоз и за 
домаћу потребу и фабрикацију код иас н?ма he тре- 
бати 29,468.000 кг. Нама бзз бербе у 1933 години 
осгаје 16,000.000 кг, оиолико колико нам je потре- 
бно за 2-гоД11Шњу производњу. Према овакво бедној 
перспектипи у нашој дувзнској полатици ни]е било 
другог излаза него у смањењу границе пронзиодље' 
да се ииаче не би дошло у такап Иорсохак, да се Be- 
sna шга iie се са дунаиом, и да држава претрпи 
голему штету. Истина je, господо, да je упоредно 
са тим морало доћи и до смзшења цене. До сма- 
њеч>а цена морало je доИн шрочито због тог што 
се и код нас све више тражн и све троши ниже та' 
рифирани дувански производи - јевтини дувани, што 
je у осталом нсто и у земљама у које ми извозимо. 
Дово.ђно je господо, дз взс само упозорим на Чехо* 
словачку којз je стзлан увозник нашег дуваиа и која 
после рата ннје производила ни једиу кнлу дувана 
Она je данас успела да у 1P31 години произведе 
1б.О00.000кг. и тиме подмирује 60% своје домаће 
производиЈе и изгледи na даље повеНап.е произво- 
дње су врло неповољчи, јер се таквом политиком жели 
еманципгција од нностранства и није искл^учено да 
1934 године кад истекне компезацнопа конвенцнја 
коју имамо са Чехослопачкоу, да joj не продамо ни 
један килограм дувана. To су, господо, у главном 
разлози који су одредили онај сгав који вам je по- 
знат у политици пронзводње државиих монополз. 
Има још једно друго питање, o коме ja очекујем 
пуно приговора од črpane господе посланнка који 
су се јавили зз реч. 

To je питање последњег огкупа дувана. 
Господо, већ у току то-а откупа до мене су 

долззили приговори и жзлбе на рзд појединих от. 
купиих комисија. Господо, јасебојим да у тим жал- 
бама и прнговорима нема ипак мало више, не спорнм 
да има оправданих пригонора и жалби, али се бојим. 
и то взм морам отворено рећи, да у тим приговари" 
ма имз, може бити, мало олзког генералисања, у- 
општавања, што je нначе код нас врло чесга ствзр, 
тако честз дз се o n.oj скоро може говорити као o 
нашој расној одлици. 

Господо, мени je стало да Народну скупштиау 
уверим сзмо у једну ствзр, з то je да се декласи- 
рање дувана и дечзтегорисзп.е дувзнз није вршило 
ни no каквом мигу, ни no кзквом захтеву нн с које 
стране. Господо, већ и кзд je почео рад нз откупу, 
као надзорнз влзст над управом монопјлз, јз сзм 
нарочиго скренуо пзж1ву и нз формални категори- 
чки захтев пред претставницима упрвног одбора, да 
желим да се откуп врш^  обЈективно и у потпуиом 

склзду сз прописима закона, уредбе и саме објапе 
o садњи дувапа. Taj захтев ja сам и у току откупа 
поводом гсвора, који су до мене долазили, моновио 
у више махова. И свде баш имзм један натпис који 
je тим поводом no моме нзређењу од стране управе 
монопола био издат свима откупним комисијама и 
ja сада питзм, господо, ако je ко могао имати инте- 
ресз дз се откуп дуванз вршн no што нишим цена- 
мз и дз се ради тога врши декларисање и декате- 
ropncaibe, то je могзо имаги опрзвд^ног интереса 
само Миннстар фнпансија, управа монополз ne, јер 
она Министру фиплнсија предаје само чист вишак 
својих приходт no одбигку св ix својих расхода (То- 
дор Хаџи Димитријевијј: Који нису мали!) 

Господо, вн ћете ми учицити часг и указатп 
поверп!.?, да ja нисам захгевао од управе монополп 
да она вршн декатегорисанЈб дуван^, да откуп Свр- 
ши са што мзње п;рз и дз Миннстру да што већи 
приход. {Тодор Xatiu ДимитриЈсви/г. Ona знз што 
требз да раДи)- 

Господо, имз једпа чип.епииа, с којом he моћи 
свакн оа вас нз дуванских крајева бити потпупо 
споразумап, бар ако метне руку на срце, з то je дз 
je прошлогоди111Ч>а бгрба била лошија од pannje 
бербе {Тодор Хаџи  Димитријепић: Где у Врању?). 

Јз сзм гослодо, кат;<зд и сам био узбуђен кзд 
су ми долазилн г. г. посланици или сенатори и го- 
ворили да откупа дувана прве и друге кагегорије 
уопште немз, дз се дувзн тако декласира и дека- 
тегорише, да све иде у треИу категорију и то у пзј- 
нижу класу и у плзтиви шкарг. Међутим, кад су 
подагци сређепн и прибрани утврдило се, да фак- 
тичио стање ппзк покззује други резултзт. 

Наиме, од целокулпе котичине дувапз, рецимо 
у Вардарској бановипи, у првој категорији откуп- 
љено je 13,1%» у другој кзтегорији откупљено je 
47%, a у трећој кзтегорији откуиљеио je 32,1%. 
Дакле, господо, од прве две категорије дуванз от- 
куплЈен je нзјвиши део у 66,30/о. Сваки садилац има 
правз да изјави   жалбу на процењену   цену откупа. 

Господо, ja сам сматрао дз he бити у интересу 
дискусије, која предстоји no предпогу буџета Ми- 
пистарствз финлнсијз, да прецизнрам ових неколико 
тачака no овим глзвпим питањима, и дз вам саопштим 
дз Минисгарсгво финансија, ннје никојим иачином 
притискивало, дз се откуп дувана врши no нижим 
класама и категоријама, него што je фактички било, 
ннги je оно настојавало, да се откуп врши друкчије, 
него само објективпо и no свима законским од- 
редбама, и одредбамз o откупу дувана. 

(Цела je Скупшгинз пажљиво саслушала говор 
г. Министрз финзнсијз и поздрзвила бурним одобрз- 
взњем и дуготрајним пљескањем). 

Прешседиик Д-р Коста Кумануди: Има реч 
народни посланик r Живојин Стефанови!!. 

ЖиврЈин Стефаиовић: Гссшдо, и onaj буџег. 
3G 
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као и прошлогодишњи, Народна скупштииа д )IIOCH 

и прегреса у времену, кад наш цео народ притиска 
једна тешка економска криза, a нарочито земл.о- 
раднички део нашега народа, кбЈи je као што сви 
знамо најмногобројиији у нашој земљи. 

Цео свет зна, да криза није дошла ни no ка- 
квом закопу пити посгоји могућност, да се тим пу- 
тем отклони, алн je неоспорно, да се може закони- 
ма, наредбама, или каквим другим сличним мерама, 
да ублажи и створи сношЛјИвнјом, Крупнз je заблу- 
да, гоСаодо, ако се Сматра да je криза једини узрок 
за све тешкоће у иашој земљн. Наша je дужност, да 
чинимо све, што je у нашој моћи, да je ублажимо 
и народу олакшамо. Ja поздрављам сваку акцију 
држаине управе у тсм смислу и у том прапцу, јер 
ми IKMO на тај начин народу олакшати, a с друге 
стране мн ћемо код п.ега очуиати веру у државну 
управу, јер ћемо му дати доказа, да он није npe- 
иуштен само својој судбини. 

Г. Минлстар финанснја н^давно je обећзо пред 
иама, да he нам ускоро Доставити нов предлог За- 
кона o нзменама и допунама у Закону o непосред- 
ној порези. Taj корак Минчстра финансија je за сва- 
ку пОхвалу, јер je питање само no себи и важно и 
нужно, али je тако исто нужно да се, што пре, и 
пореска a може бити и општа финанснјска админи- 
страција, упрости те да буде приступачна свима и 
свакоме, a каква je она данас, она je и скупа и 
тешка. 

Ja бих могао да наведем масу примера у том 
погледу, који резултирају из те замршене админн- 
страпије, али liy се задовољиги само тиме, што hy 
вам рећи, да je недавно у мојем срезу приликом 
исплате произио^чима дуваиа, обусгављено мрогим 
пореским обвезницама за две годиие унапред поре- 
за. Taj случај најбоље карактерише нашу админи- 
сграцију пореске струке. 

Но ja себи резервишем право, да o том пига- 
њу говорим онда, када тај обеИани ззкопски пред- 
лог дође пред Народну скупштину, a сада полто 
сам напред поменуо дуван, нека ми буде допуште- 
ио, да се задржим мало на Монополсхој управи, као 
државној установи, ако je то она у истини. 

Moj срез који je прензсељеп, те се један вели- 
ки број најсиромашиијих грађана мора бавити TOM 
нерентабилном производиЈОм дуваиа, производн го- 
дишп.е око 300.000 кгр. дуванз и већ стога ja сам 
дужан да се мало згЈдржим на овом гштању. 

Кад сам једанпуг отишао no једној ствари r. 
Минисгру фннансија и жалио му се, он je одгово- 
рио поред осгалог, na то je самосгална Монополска 
управа. Од тада, н видезиш, како се и шга сг све 
у делокругу Монополске управе ради, ja сам готов 
да поверујем не само да je то самостална управа, 
него кад би ми неко рекао, да je то управа државе 
у држави, ja би и то поверавао. 

Начин рада Монополске управе и љезипих op- 
rana н посгупање истнх органа са народом ne само 
да je за критику него je и за оштру осуду. При 
том се од те наше прилично бирократске установе 
заборавл.а, да су дувапскн произвођачи најсиромаш- 
нији људи са села, јер ко мало боље сгоји, тај се 
с тнм нерентабилннм послом nehe да бааи. При том 
се заборавља, да je тај мплобројни сиромашни свет 
сталиа муштерија монополске управе, заборавља се, 
да na рачуп тих сиромашних људи живи неколико 
хил^ада чиновиика и радника. 

Један број монополских функционера, ja ми- 
слим, ипак na cpeiiy пашу мали број, замишља, рвди 
и понаша се тако, као да je народ ради љих, a не 
да су onu на тим положајима ради народа и цр- 
жаве. 

И no овом буџету, који се овде претреса, др- 
жава очекује у нареаној години једпу суму од ско- 
ро милиарду и no дипара чисгога прихода на ра- 
чун дувана, a да би се до те суме дошло, Мопопол- 
с«а управа je нашла као пајзгодннје и пајправедније 
решење, да се произвођачима снизи откупна цена na 
неверовзтпо малу суму, a с друге стране задржава^ 
јућн продајну цену npepaljeno: дувана. 

Код мене je једпа велика количина дувана, мож- 
да једпа половнпа, ne знам тачно, јер не знам, no 
чему je и то тајпа да се ne саошпгава, no два ди- 
нира no једном килограму. 

Кад се од тога одбије 100/о на преврину, 3% на 
комисијске трошкове, таксе и друга чуда, онда 
испада да се једап килограм дунана продаје no 
1.50 дипор. AKO узмемо у сбзир да се дуван радц 
преко ц^ле годипе, јер се са сејзшем почнње у мар- 
ту месецу, a држави се дуван предаје тек у јзнуа- 
ру и фебруару идуће годнне, a и кад се узмеу об- 
зир, да je дуван једпа најпежнија биљка на коју се 
мора непрестапо да пази, онда несумњиво излази да 
сваки килограм дувана кошта произвођача најмаше 
12 динара. Ja сам, господо, и сам био пронзвођач ц 
ne могу допустити, да ме ико у овом погледу ис- 
прзвља. Па кад стнар тако стоји, није ли онда rpex> 
да не кажем срамота, да се тај тако мучан nocao, 
тај израђени дуван откупљује од пронзвођача no 
1.50 дннар. Препесимо се само за моменат у поло- 
жај те сиротише, na Немо одмах увидети у каквом 
je тешком ona положају. 

Ми знзмо да држава може од nac тражити не 
само матер1јалне жртве него и наше живоге, и ми 
ћемо их и дати кад треба, као што смо их у не- 
давној прошлосги Beli и давали ради њеног опстан- 
ка. Али тражим?, да те жртве подједпако подноспмо 
cn'. AKO држави треба уштеде, нека запрне све сла- 
вине. Неправедно je да држава na ouaj начин до- 
лази до оволиких прихода na рачун произвођача, 
који на земљишге где дувап производе већ плаћају no* 
резу. AKO држави треба прихода, нека их она разреже 
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на све граЈјане као што треба, na да их плаћамо сви, 
како сиротиња, тако и они који су јевтино дошли 
до скупоцених палата. 

Господин Министар je малопре изјавио, ако би 
монополска Управа водила, како рече, домаћу поли- 
тику у погледу дувана, да нам онда дуван није ни 
требао у овој годнни% јер ra има доста. Ако држави 
дуваиа не треба, онда нека се o томе отворено из- 
јасни и нека ускрати прсизводњу дувзна, али бнсеу 
том случају бар и држава курталисала оног великог 
броја чнновника који  жнви на   рачун   те сиротиње. 

Ви господо, читате у нонннама свакодневно ка- 
ко се дуван кријумчари у велнким количингма. Износе 
се баснослоЈзне суме, којима je држава оштећеиа. До- 
лази се често у сукоб између oprana власти и тих 
кријумчара. Ja сам далеко од тога да штитим оне, 
који чине ono што je законом забраљено, јер закон 
мора бити нлјвиша снла у земљи. Ja сам чак у свој- 
ству претседннка општине те крнјумчаре гонио у 
своје греме. Лли не когу бити равнодушан онда, кад 
један велики број наших сиромЕшних, ваших вред- 
них грађана бива због тога кажњавап, кад се ње- 
гово имање продаје за наплату кгзне no строгим мо- 
нополским пресудама. Природно je, да у том слу- 
чају и њихоЕе породице падају на терет државе и 
друштва. 

Ja питам, да ли државна управа сме и може 
да се задовољи caiv.o тим, да су криумчари ухваћени 
и предани суду na суђење! или je дужва да се o токе 
питању озбиљпо побрипе и потражи лека томе злу. 
Питам тгкође, да ли je и шта Мопополска управа 
предузе^а да се то крпумчарење бгр умањи ако се 
не може у потпувости да спречи, јер то није пова 
болест. 

Јесте, гссподо, ево шта je предузето. Додеље- 
na je паграда извесним чиновницима за успешно суз- 
бијање криумчарења. Ta сума пење се na цифру од 
скоро 20 хиљада динара. Наређено je поред тога, 
те се no унутраач^сти одржавају копференције и 
договори како да се то спречи, разуме се опет уз 
маспе дијурве и попутнине. И као rpjha мера за- 
брањена je продаја цигар-папира без дувана. 

A после тога дошао je јуриш љених oprana ва 
све и свакога, чак и на оне који никада нису по- 
мислили да дуван кријумчаре, претреси без решења 
и стотипе других шнкања и безакоп.а, тако да се 
читав свет буни против тога. Са укида1Бем продаје 
цигарпапира дошло je дотле да се у земљи продаје 
криумчарени цигар-папир, na чак, како сам обаве- 
штен, додуше писам видео, и извесна количина ци- 
rap папира прокриумчарених са разним натписима у 
пропагандистичком смислу. 

Дуван, као што сам мало пре рекао, произво- 
ди најсиромашнији део земљорадника. И каа тај си- 
ромах има чист рачуи, да he му тај дуван држава 
откупити no 2 и 3 динара no килограму, и кад зна, 

да he тај плод свога зноја уповчити no 30 и више 
динара na другој страни na макар и кријумчарењем, 
и кад у оваквим приликама не може да дође до за- 
раде ни са које друге стране, и кад je уз то при- 
тиснут разпим дацијама, јер нема објекта, који није 
опорезовап, — ja питам, да ли ne би, свако, кад je у 
таквом положају, покушао криумчарење? НаиеНе се 
питање, да ли je могуће спречкти то зло. Ja кажем 
да та могућпост постоји. 

Онда кад Монополска управа буде откупну 
цепу дувана повисила на само 10 динара просечно, 
са крнумчареп.ем je свршено. Ре1ш he се: нема сред- 
сгава. И ona се могу свакад nahn. У том случају не 
би се морала бацити толика сума за сузбнјање кри- 
умчарењз, како у виду разних паграда, тако и у 
особљу. Затим кад се у мопополској управи npe- 
стане са онако великодушвим чашчешем било у виду 
новчапих награда или цигарета, и кад се o томе мало 
више поведе рачуна, онда he се nahn средсгава. 

Годиву дана и више, господо, ja указујем пи- 
смено и усмено na разне незаконите и пеправилне 
начипе, na поступке поједипих монополскнх oprana, 
али пије било вајде, како би паш парод рекао: „сле- 
поме памигивати''. Успео са свега толико, да no тим 
мојим претставкама буду упућени неки инспектори, 
разуме се уз масне дујурине и потпутнине, и ништа 
више. 

Господо, када све то није помогло, ja сам на 
господпна Министра финансија упутио неколико пн- 
raiba и једву интерпелацију. Ja се надам, да he ro- 
сподип Министар финапсија, ускоро са тим изаћи пред 
Скупштину, те себи резервишем право, да тада из- 
несем извесне махипације и незаконитости из обла- 
сти рада Монополске управе, a сада чиним папоме- 
ну, да je потребпо што npe изменитн Правилник o 
откупу дувана. Ja ne знам, откуда je и чије je TJ 

да се ове годипе, откуп дувана врши директпо од 
произвођача, a ne преко биргпсх поверепика, јер су 
поверепици раније увек били лица, која тај посао 
познају и разумеју, и произво1)ччи су били задо- 
вољни. Счда се тај посао обавља од стране људи 
неудућених у класе и цене. И поред тога, господо 
ne претерујем кад кажем, било je срамних посту- 
пака монополскнх oprana ca народом. 

Господо, с обзиром на то да ja високо ц^ним 
агилност и праведност господина Мчиистра фиван- 
сија и верују!^, да he on и хтетп и умети, разумети 
и уклонити све што не ваља, као и обзиром на то,. 
да сам члан Клуба владипе Behnne, ja изјављујем да 
iiy гласати за овај буџет. Али, ако гласам за овај 
буџет, то ne значи да се слажем са полптиком Мо- 
нополске управе. Ha против, јер je осуђујем, ja npc- 
тествујем противу таквога начипа рада и газдовања 
у тој пародиој устаповн, алп која je сад постала ne 
нзродна. (Oдoбpaвalbe и пл3ескап.е). 

ПреШседник др- Коста Кумануди: Реч има 
народни послапик г. Гавро Санто. 
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Ur. Gavro Santo: Gospodo, tokom dosadanje bu- 
džetske rasprave i suviše je jasno ukazano, da se ovo- 
godišnja budžetska rasprava vodi pod naročitim utisci- 
ma krize, i da se pored svih napora, da se tereti olak- 
šaju, mora još uvek nastojavati na tome, da se što više, 
što osetljivije, što iskrenije, olakša ovo stanje. 

Ima stvari gde ni dobra volja nije u mogućnosti 
da učini olakšice, pošto bi iste stvarno značile samo 
otezanje sa druge strane. Ali, ima i takvih, gde se može 
da učini, bez težih posledica i žrtava po budžetsku ra- 
vnotežu, bez nekih novacija i eksperimentisanja, već 
samo primenom zakona, koji već postoje! 

Jedan od takvih slučajeva, gospodo, jeste pitanje 
dohodarine i poreza na ratne dobitke. 

Do 2б juna 1932 godine trebalo je predati molbe 
za brisanje zaostataka ove poreske vrste. Molbe su pod- 
nete, ali najvećim delom po ovim molbama još nije 
postupljeno. Isto tako problem je i dovodi do neizve- 
snosti, kako će se uopšte sa molbama postupiti, jer 
ministarska naredba generalno označuje, da se zaostatci 
mogu brisati, odnosno otpisati po molbi, ali ne preci- 
zira tačno kako se to ima izvršiti, i kada se ti zaostat- 
ci imaju brisati. Istina, ista unekoliko objašnjava „da 
se može brisati, ako bi naplata ovih zaostataka upro- 
pastila egzistenciju porezovnika", ali ova generalna ob- 
jašnjenja ne daju kategoričan ni određen kriterijum za 
postupak. 

I ovo se najbolje dokazuje time, što se kod onih, 
čije molbe još nisu rešene — oseća nesigurnost u pro- 
metu sa zemljom, — a ne treba zaboraviti da država 
ima znatnih prihoda od prometa zemljom u vidu pri- 
stojbe, jer ovi poreski zaostatci intabulisani su, uknji- 
ženi, a na mnogo mesta njihov iznos je veći od vred- 
nosti same zemlje! 

Sem toga, uređenjem pitanja poreskih zaostataka 
do 1929 god. znatno bi se olakšalo porerovnicima, da 
svoje tekuće poreske obaveze ispravno ispunjavaju, a i 
od toga bi   država imala najveće koristi. 

U ovom slučaju potrebno je voditi računa još o 
jednom momentu. Kako je došlo do dugovanja ovih 
zaostataka? 

Porez dohodarine, imovine i porez na ratne do- 
bitke ratnog je porekla, iz godine 1916. Tada je do- 
hodak do 10 hiljada kruna bio oslobođen poreza i tek 
dohodak preko 10 hiljada kruna oporezivanju podložan, 
ali nakon rata razrez je izvršen naknadno tek 1923 
Na naplati se nije insistiralo ozbiljno, već su na- 
plaćivane samo akontacije, i kako 10 hiljada kruna 
i.]. 2 \ po hiljade dinara nije za to doba bio veliki iz- 
nos, može se reći da je skoro svako bio podložan opo- 
rezivanju pa i plaćanju, iako mnogi nisu ni znali da su 
subjekti ove poreske vrste. Ali, sa promenom prilika, 
sa padom vrednosti proizvoda i cene radne snage, od- 
jednom je postalo teško ovo plaćanje, čiji se sistem ni 
osnov nije menjao, i tako se, usled teškog plaćanja, 
iesto nemogućeg plaćanja, došlo   do   zaostatka, čija se 

ozbijnost najbolje ogleda i u ministarskoj naredbi o ђг- 
sanju zaostataka. 

I da bi se ovoj mučnoj situaciji dalo jedino mo- 
guće rešenje, ja molim, da se brisanje zaostataka na 
dohodarinu, imovinu i ratne dobitke, čim pre privede 
u delo, i to kako u cilju olakšanja porezovnicima, tako 
baš i u interesu državnom, jer će se to brisanje nak- 
naditi pristojbama od prometa sa nekretninama, a koje 
su znatne kao i od lakšeg naplaćivanja drugih poreznih 
vrsti, što je, inače, otežano i skopčano sa mnogim teš- 
koćama. 

Gospodo, poreski zakon iz 1929 godine unificirao 
je poreski sistem u celoj državi, i njime su uvedene 
izvesne specijalne odredbe u pogledu razreza dopun- 
skog poreza. Međutim, kao kod svakog novoga zako- 
na ovoga zamaha i ove vrste, bilo je nepravilnih shva- 
tanja i tih odredbi. Tako, zemljarina je netačno razre- 
zana, jer su pojedini porezovnici oporezovani i na tud 
imetak, naročito oni sa istim imenima. Zakon se spro- 
vodio sa hitnošču, i razumljivo je da se moglo i ovo 
događati, ali to treba ispraviti! Jer, nastale su parnice, 
raspre. I zbog toga čast mi je predložiti, da se službe- 
no, ех offo, izvrši reambulacija propisa od 1929 god« 
do danas, te da se popravke izvrše, i time dade auto- 
ritet zakonu i zadovolji princip pravednosti. 

Gospodo, opšte prilike kraja, koga imam čast da 
zastupam, pobuđuju me da učinim ovaj apel na vas^ 
Ona plodna Bačka, ona žitnica Evrope, preživljuje veo- 
ma teške dane, koji nisu poštedili ni ostale krajeve, 
ali koji se u njoj mnogo teže osečaju. Danas, gospodo, 
Bačka se nalazi u najtežnoj privrednoj krizi. Porezi su 
veliki, zaduženja velika, proizvodi nemaju prođe ni ce- 
ne, stočarstvo u stagnaciji; Rumunija i ruski damping 
zbog međunarodnih deviznih i graničnih propisa, kon- 
kurišu njihovim proizvodima. Uz to i nesrtće, koje 
ne dolaze od ljudi. Prošlu žetvu zatrla je pšenična lu- 
đa. Tamo, gde se dobivalo po 15—20 me. žita, prošle 
godine bilo je 2, 3, 4 me. po 1 kat. jutru i to loše 
pšenice. Cena pšenice bila je 70 — 80 dinara po 1 me. 
Ta elementarna šteta nije još uzeta u obzir niti je 
shodno zakonskim propisima porez otpisan i ublažen. 
Kukuruz, koji je dobro poneo, nije postigao ni cenu 
kojom bi se režiski troškovi pokrili! Vodoplavni dopri- 
nosi su teški. Njih snose samo posednici imanja duž 
rečnih tokova, iako odbrana od poplava spada u javnu 
funkciju cele države. I uz sve to kod izračunavanja 
katastralnog prihoda postavljen je ključ, broj za mno- 
ženje 34, što apsolutno ne odgovara stvarnosti. Kako 
sam to već pomenuo u načelnoj debati, ja se, gospodo, 
ponova obraćam i molim, da se ovo pitanje najozbiljnije 
shvati, i ključ množenja podesi prema stvarnim prilika- 
ma, t. j. smanji bar na polovinu, kako su to privrednici 
iz Vojvodine molili još od 1928 godine. 

Zakon o zaštiti zemljoradnika u svojoj bitnosti, 
izraz je staranja  i   obezbeđivanja  naših   zemljoradnika. 
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jer se uvidelo, koliko je potrebno  da oni   budu   zašti- 
ćeni u ovom dobu sveopšte krize. 

Ali, gospodo, ne može se jednom biti mati, dru- 
gom  maćija. 

Visoka ekonomska kultura predašnje Vojvodine 
stvorena je i podignuta na ovaj svoj današnji visoki 
nivo"putem uzornih imanja srednjeg —i velikog posed- 
nika. Na niima se pripremala i izvodila racionalna zem- 
Ijoradna, i sa istih je, kao nauk i primer, prešla na 
male posede. Ta racionalna, velikoga stila zemljoradnja 
iziskivala je ulaganje, neprestano ulaganje kapitala. 

I malo je takvih poseda, uzornih i racionalaih, ko- 
ji nisu u dugu. Uz to, agrarna reforma njih je najjače 
pogodila jer čak ni za ono, što im je oduzeto, često 
godinama ne primaju zakupnine. I jasno je da su i ti 
veleposednici došli u teško stanje, jer njihove poreske 
obaveze su veće, uz to anuiteti dugova i veliki samo- 
upravni tereti i svakim danom vidimo prodaje, uz do- 
boš, tih uzornih imanja koja su vršila skoro zemljorad- 
ničku, misionarsku i kulturnu dužnost u krajevima pre- 
dašnje Vojvodine. Poljoprivredni proizvodi su bili bez 
cena, kvantumi se nisu mogli plasirati, i insolvetnost 
se sve jače ispoljava, iz istih uzroka kao kod malih po- 
sednika i ostalih zemljoradnika. 

Gospodo, potrebno je, nužno je, pravedno je, da 
sedmere o zaštiti zemljoradnika prošire na sve zemljo- 
radnike, bez obzira na veličinu poseda. Jer inače, mi 
ćemo izgubiti velike posede te rasadnike racionalnog, 
umetnog i kulturnog obrađivanja zemlje, a šta to znači 
za'jednu čisto agrarnu zemlju — ja smatram nepotrebnim 
da to napominjem. 

Gospodo, veoma značajnu ulogu u našem privred- 
nom životu ima šećerna repa, biljka keja u normalnim 
godinama najviše donosi prihoda zemljoradniku. Ali, 
slaba potrošnja šećera — kod nas se troši svega četiri 
kilograma po glavi godišnje — donela je, kao posle- 
dicu, da fabrike više ne proizvode velike količine še- 
ćera pa, sledstveno, nema potrebe ni za sejanje repe u 
predašnjim razmerama i od toga štetu trpi zemljorad- 
nik. A slaba potrošnja je zato što je trošarina na šećer 
preterano velika: 8,50 dinara po jednom kilogramu! 
Molim da se trošarina snizi ili da se bar ustanovi da 
se za narednih pet godina ista neće povišavati. Gospo- 
do, za fabrikaciju šećera sejalo se ranije po 120 hiljada 
jutara repe a sad se seje svega 30 hiljada jutara, što 
je posledica slabije proizvodnje šećera. Obzirom na pri- 
vredni i ekonomski momanat ja molim g. Ministra da 
ovu stvar ozbiljno prihvati i ovaj predlog izvoli usvojiti. 

Gospodo, nemoguće je govoriti o olakšanjima, 
koja nisu u vezi sa pogoršavanjem budžeta, a ne po- 
men uti pitanje duvana. 

Nedavno smo videli bilans uprave Državnih mo- 
nopola. Istina je, on pokazuje jedno smanjenje, opada- 
nje predvidenih prihoda, ali isto ne iznosi ni 10—12%. 
Međutim, uprava monopola isvršila je restrikcije cena 
za otkupljivanje duvana za 50 рз 627o, Gospodo, ja pri 

sebi imam tačne   podatke i stoje vam na raspoloženju. 
Duvan koji se proizvodi u Dunavskoj i Savskoj 

banovini može se reći najtrošenija je vrsta duvana, to 
su poznati proizvodi Sava, Drava, jer su najaktivniji. 
Taj duvan se otkupljuie od proizvođača po 3, 2 i 1 
dinar po kilogramu a prodaje se po 175 dinara. Ali, 
sem toga, pri otkupu su zavedene manipulacije i for- 
malnosti koje, pored niske otkupne cene, opet pogađa- 
ju proizvođače. Tako pri otkupu odbija se od težine 
100l(. dalje na troškove komisija 30 para po kgr. tako 
da proizvođaču ne ostane skoro ništa, ili tako malo, 
da zaista nema mogućnosti za solidan život, ili—duvan 
se ne predaje monopolu na otkup nego krijumčari. Ili, 
treće, obustaviće se kultura duvana u ovim krajevima, 
koji proizvode duvan koji se najviše troši. 

Gospodo, uzimajući po 30 para po kilogramu za 
troškove, a u Čoki se preuzima dnevno oko 30 hiljada 
kilograma, ti troškovi iznose 9 hiljada dinara dnevno, 
a za to preuzimanje stvarni izdatci iznose, za pomagača 
i nadničare, maksimum za dve hiljade dinara. Zašlo se 
u ovome ne izvrši redukcija i naplaćuje ne 30 para po 
kilogramu, nego stvarne režijsi<e svote? Zašto se ne 
ustali ta taksa za troškove na 10 para što je dovoljno 
za ovaj rad i njegovo pokriće materijalno? 

Stoga molim i predlažem da se od proizvođača 
n Vojvodini ta troškovna taksa ustali na 10 para po ki- 
logramu. Molim i predlažem da se cene neprendenog 
duvana podignu na nivo iz 1931 godine, te da se hitno 
ispita i utvrdi pravo stanje fermentacije, jer, po tvrdnji 
proizvođača fermentacija ne iznosi l&^ i bezrazložno je 
to odbijanje које privrednicima nanosi štete i koje ne- 
ma svoga opravdanja. Molim da se ovaj predlog hitno 
sprovede. 

Glasam za budžet Ministarstva finansija, a glasaču 
i za sve ostale budžete. (Odobravanje). 

Претседнак др. Коста Кумапуди: Реч има 
народни посланик г. Василије Трбић. 

Василије Трбић: Господо посланици, пре него 
пређем да говорим o буџету Мииисгарства Финан- 
сија, хоћу да проговорим неколико речи o једној 
стварн, која мора да интересује сваког грађаннна ове 
земл.е, a нарочито народне посланнке. Ради се o 
овом: 15 ов, мес. без нкаквог повода са моје 
стране г. Миннстар пол>опривреде Јурај Дсметровић 
отшгампао je један чланак у „Политици" под на- 
словом „Експроирнјација шума и Трбић". У том 
чланку била je једнз маса неистина и инсинуацнја. 
Ja сам на то написао одговор и послао ra уреднн- 
штву „Политике". Међутум, Краљевска влада има 
једну врло мудру праксу, која се састоји у томе, 
ако неко нешто иапише o раду једног члана Вааде, 
опда тај напис цензура мора да шаље дошчном г. 
министру na преглед и одобрење, na ако Министар 
видн да га ништа не вређа, односно да може да се 
пусти у новине, on одобрава да се пусти. A ако он 
то не одобри, цензура  не да  да се такзв  чланак 
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пусти   у   новине.   (Једаи   глас:   Исго   то важ-i и зз 
београдску општину). 

Господо, на овакап начнн онемогућсно je гра- 
ђанима оне земље na чак и народним посланицима, 
да пишу и одговарају na поједиие члачке чак и онда, 
кад један члаа Краљевске владе прави инсинуацијг 
или сипа као из рукава погрде на једног народног 
послзника, он пема могуђносси да се брани иа нстн 
иачин на који je нападиут. Изгледа, да влада желн 
да заведе праксу, да се врши фнз-1чко обрачунз- 
вање између посланика и мпнистара, .li пристајем и na 
такву солуцију (смех). Ja немам ппшта против тога, 
али ja мислим да не треба да се заборави у onoj 
кући да he се ona пракса завестн, јер je то срамота 
да један министар може да каже што хоће, да na- 
пада и Bjelji, a да један посланнк нема могућности, 
да на го одговара. Није реч o једном мипистру, 
пего o пракси која се je усталилз и ja против 
такве праксе најепергичпије протествујем. (Одо- 
брапањ':). 

A сад господо, да npeljeM на буџег Минисгар- 
сгва фипапсија. И као пародпи посланик и кго члап 
пладине већине имам дужност да пзјаппм захвалпост 
r. Миписгру фипапсија на његозом труду око сре- 
l)iiBan)a паиих финанснја, na огромпом раду да се 
наше фипансије одрже и да држава редовно одго- 
вара својим обавезама, парочито у земљи и према 
чиповпиштну тако, да чипопннштво буде на вр^мг 
плаћапо, јер je то једна врло велика ствар. Ви зпате, 
да многобројпе паше вар:ши и варошице гото o 
искључиво живе од оног промета, који им-ју са чи- 
новницима, јер они своје плате, макар ка<о да су 
скромне, морају да   потроше у местимз   где   живе. 

Господо, данас није лако вршиги такву финан- 
сијску службу у овим тешкнм екопомссим прнли. 
кама, кад народ сгење под терегом екопомске кризе 
na када се тј служба врши редовпо и без засгоја, 
опда се једном таквом Мчписгру ф.шапснја мора 
одати прнзнање за труд и пзпорг које он чини, да 
би се флнансијскз служб! могла редлвно вршити. 
(Оаобраваше). 

Али, господо, сви ми овде у Иародпој скуп- 
шгппи, непрестапз смо попављали, a то je Кра- 
л.евска влада у свакој прилици признала, да je еко- 
номско стање пашега народа врло тешко н ono се 
ne може iiopehn. Кад бисмо ки хгели то да no- 
рекпемо, значило би да бисмо говорили грубу не- 
псгину. Под таквпм тешким околпостима ми смо 
били припуђени, да на предлог Владе допесемо један 
један пројекат закона o раздужеи.у сељака и сре- 
ђивап.у кредитних односа у земљи. Још у самом 
почегку, кад сам иидео тај предложепн пројекат, 
господин Илија Михбилов^ II ja предложпли смо, 
v. Мипистру фппапсијз, да одштампа за 2 милијарде 
обвезница да бисмо noMoliy тих обпезпица пзвршилн 
раздуже11.е сељака н да се открави смрзнутц кредит 

у земљи да би завладало поверење и да би уопште 
наш приаредпп жнвот у взроши и на селу крепуо 
напред. 

Мнпистар финансија, изнео пам je тада мпого- 
бројне разло-е због којих ne може да приступи 
једној такпој радњи, сматрајући да би наш динар у 
том случају отишао на ниже, пошго све обвезнице, 
no којима држапа имз да плаћа, значе исто што и 
банкпоте које издаје Народна банка, те бп као такве 
моралг имати и подлогу. A кад зато пемз подзоге, 
зпачи да би динар од тога имзо штете. Код таквих 
разлога и ja и г. Мпхаиловпћ, морали смо да од- 
ступино и да пристанемо na једну другу солуцију, 
каква je опз, шго je допзта у том законском про- 
јекгу, који као што знате, ни до данас није дошао, 
овде na распразу и решавање. 

Али, кад смо мн тражилн, те две милијарде дп- 
нара обпезппца, то je зчачило добро за целу земљу, 
зпачило je одкрављење свих кредита у целој земљи, 
na ипак г. Мппнстар на 70 није пристао. Али je 
господин Мнписгар финаисија у другој једпој при- 
лици присгао да штамиа 2 милијарде и можда внше 
обзезница. Ha то je г. Мчннстар ф-шачсија присгао, 
онда када je на седници нли на седпицзма Краљевске 
владе присгао na измене и допупе поједипих за- 
копских прописа o arpapnoj реформи o § 13. Ефекаг 
тога закопа израчупат je на висини од 900 милиона 
динара. Међутим, то je cacnnvi  криво   прорачупато. 

Према експозеу самог мппистра пољопривреде 
раздељено je na 213.293 землЈорадпичких породица 
до сада 541.794 југара земље у Словениј:), Хрват- 
ској, Славонијн и Војтдини. Према новом закону 
има се од 293.909 југара обрадиве земл>е и 282.844 
јутара пnuibaKa, која су остављепа велепоседницима, 
узети за св?хе аграрпе реформе још најмаље 100.000. 
Тиме he укуана површт a земље, која се има експро- 
присатн и платиги обвезпидима, изпашати 641.794 
јутзра. AKO се број јутара 641.794 који се имају 
ексароприсати, помпожи са 2.500 добивз се сума од 
1 милијарде 640 мнлпона, 488 хиљзда (1,640.488.000) 
дакле сума мал ne два пута већа од one предвиђене 
у новом закону. Па ако се узме и цена од 2.000 
динарз no јутру, дакле цена испод просечпе цене, 
фипансијски би ефекат био 1,283.588.000 дакле опет 
за близу 400 милиона већи од предпи^епог у закону 
ефекта. Оволико б<л д^жава имала да плати за зи- 
ратпо земљишге и за један мзли део пашњака, 

Премз експозеу Миппстра пољопрнвреде и 
образложењу повог закопа стазљено je под забрану 
903.295 јутара шуме. Од тога ]i neh експроприсачо 
у Дравској и Савској бановини 628 295 јутара, те се 
јсш има експроприсзти око 50.000 јутара тако, да 
би се укуппо експроприсало 678.295 југара. Узме 
ли се миннмалпа цепа од 1000 дннара no југру, 
финапспјски бн ефека.т износио суму од 678,295.000 
дииара. Имајући у   виду  да  се  ова   сума  има  да 
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осплати за 10 година са 5% интереса, jacuo je, како 
огромни финансијски терет имају да преузму земљо- 
радничке оргааизације и општиие у чију je корисг 
експропрЈфцнја шума проведена. Саме камате из- 
нашавају 34 милнона годишње. Ако се томе дода 
ануитет отплате, морале би ове организације пла- 
ћаги сваке године око 100милиона што преназилази 
финансијску и економску снагу љихову тако, да би 
се ове под тим теретом сломиле н упропастнле и 
своју сопствену имовину. 

Коначни резултат овог финансијског терета био 
би да би држава морала преузети обевезу према 
власницима шума са чиме се већ сзда рачуна, јер 
напротив, пуштају се у свет овакве вести, да се на- 
терају ове организације да приме шуму. 

Тако би укупни ефекат финаисијски аграрне 
реформе за државу био 2,318,783.000 динара. 

Преко сто милиоиа динара господо, губио бн 
народ само од овог вршења интересне службе. И ja 
питам г. Миннстра финансија, како мисли да нађе 
ово сто милиона динара, како би могао да врши 
ону интересну службу?. Јер држава кад даје обаез- 
иице, значи, да она мора и да je дужна да их плати, 
a она he их исплагнти за рачун оних, зз чаји се 
рачун ова земл>ишта експропришу. Дакле, држава 
мора ово са своје стране да плати, али питање je 
да ли то могу да даду држави и они дужници у 
овим тешким временима ono, што морају да даду? 
Hehe ли господо, да настане да неко од тих људи, 
који имају да плаћају да кажу: када je држава пла- 
ћала и за arpap у Боснн, за arpap у Далмацнји, и 
на другим местимг, нека плати и ово. Онда настаје 
питање, ако не буде могла држава да наплати од 
ових интересената дуже суме, ja вас пигам, како he 
држава оволику суму да илати, и како he да нађе 
оволику суму од сто милиона динара да врши ову 
иитересну службу. Ja дакле питам г. Мннисгра фи- 
иансија одакле he да најје ову суму? 

Кад je било питање o вершарини, ja морам да 
признам r. Министру финавсија, да из разлога што 
je иарод био прошле године у тешкој кризи, он je 
пристао да народу буде опроштена земљарина само 
за годину дана, Али, господо, као што и сви знате, 
има много разлога даверујемо, да народ nehe мсћи 
да плати земљарину ни у овој години. Јер се при- 
лике нису измепиле за годину дана на бол.е, него 
напротив на горе, и кад стојимо под тим ф;ктом, 
да су држави потребне nape, ми смо ипак пристали 
na то, да се та земљарина понова врати каква je 
била претпрошле године. Онда се ja питам, кад се 
и врати ова земљарнна од 20%, a HeMoryhe je напла- 
тити ануитете од аграрних ннтересената одакле би 
оида мокла да се врши ова н оваква служба? Ово 
питање господо, пије ни мало соцнјално, није пра- 
ведно соцнјзлно nHiaibe. Ja hy навестн разлоге, због 
чега оно није ни мало социјално, Пре свега господр, 

овај arpap има да плаћа Србија, у исто време, као 
и сви остали. Међугим, господо, ннко у Србији није 
добио ни један педаљ зсмљишта бесплатно. Па ипак 
та Србија треба да плаћа цео терет од овога arpapa. 
Ja не говорим o добровољцима, који имају право и 
no ономе, што им je Врховпи командант обећао, a 
и no законнма оае земље. Али сем њих добили су 
бесплатно земљу и многи други аграрни иитересентн. 
Ево примера те социјалнс иеправде? Видимо, да je 
један сусед купио од другога суседа земљиште, ме- 
ђутим тјко исто видимо, да су други добили зем- 
љиште бесплатпо од државе. 

И сада, господо, onaj, који je добио бесплатпо 
земљу, ту земл)у мора да nлaha његов сусед, који 
je још дужан за своју земљу. Ja мислим, господо, 
да ако je у пнтању нека социјална правда ibe овде 
нема ЏБудетт Ауер: To je изврташе!) To иије из- 
вртање! Кад дођете овде онда рецнте да ли je то 
извртање, a сада седите! 

Дакле, као што видите, госаодо, поред свих 
TeuJKolia, у којима се ова земл^а палазн, поред свих 
TeujKolia у којима се наши земљорадници a rpaljann 
као и цео наш привредни свет палази, наша држава, 
господо, прави један луксуз и она се задужује за 2 
милнјарде и 300 милиона динара, a ja питам госпо- 
дипа Министра, са каквим he он лицем да објасни 
onoj ку]ш и народу и земљн како he да набави две 
милнјарде и 300 милијона дннара, која сума треба 
да се да само неколицини, неколико хиљада њих 
сопственика тога земљишта, a пије могао да нађе 2 
мнлијарде да се раздужи наш цео земљораднички 
свет? (Узвнци: Тако jel) 

Аграрни закоп ових дана долази на дневни ред 
и ja hy онда имати прилике да сасвнм опширно из- 
несем ono што треба да се изнесе o томе закону, a 
Народна скупштина je та која he имати o томе да 
решава и сваки he од послапика да каже шта нма. 
Ja сам само сада, с обз-фом што je овде буџет Ми- 
нистарства финансија, прешго на ову сгвар трзже11И 
одг. Минисгра да нам објасни: како ha да нађе ове 
2 милијарде и 300 милијона дипара или само, где iie 
да нађе ових 1C0 и неколико милиона дипара по- 
требних за службу око исплаћивања интереса на 
ову суму?. 

Сада нека ми дозволи г. Министар финансија 
да пређем na дуванско питање, o коме je г. Мнни- 
стар финансија говорно. 

Мени je мило и ja сам захвалан г. Мнппстру 
фипансија je p je ово први пут уопште да се у овој 
KyhH говори o питап.у дувака. Мопополска управа, 
ona je била толико независна да ни једап Министар 
финапсија до сада уопште o њој није говорио. Ona 
je у својим нав^кама чисто бирократски повезана у 
тврдом повезу и никаква идеја у ту Kyliy не може 
да уђс и иени je мило што je г. Миписгар фипан- 
сија данас имао толико храбрости да o шој говори 
овде у Hapoonoj скупштнни, 
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Ово ми даје повода да верујем да he и у будуће 
r. Мннистар финанснја мало више водити рачуна o 
пстинској полнтици те установе, која треба да даје 
држави једну петииу од целокупног државног бу- 
џета (Тодор Хаџи Димишрпјсппћ: Кад смз веН про- 
пали оида буде доцкан!) 

Г. Министар фнванснја каже да je од Управе 
монопола намеи.ена потрошња дунана у нашој землзи. 
Господо, то ne стоји, У н^шој земљи вше се пуши 
дупан него раније, односно сваке године виле се 
иуши дувапз него претпрошле {Todop Хсцт Дими- 
uipujeimlr. И жене пуше1), јер су раније пушили 
само људи a сада пуше и жене! Према томе отпада 
то, да се не троши довољно дуаана у земљи, али 
je пита11>е сада, који се дупзи троши моиополисани 
или немопонолисани, да ли су се изравлали дуван 
моиополски и дуван качар-мација односно шверцера. 
Изгледа да кошко се троши мопополског дуваиа 
да се исто толико троши и шверцерског. 

Г. Министар фииансија je још ов1)е казао да се 
троши само јефгини односно рђзви дувап. Ja то 
призиајем. Криза je свуда у свету na и код нас, и 
они који су навиклн да пуше фипи дуваи онн су 
приморани да пуше просгији дуван. 

Али, онда би бнло сасвим у реду, да се тај прост 
дуван и сади. Међугим, то није случај, код нас су 
поједини реони одређени, каказ се дуван у коме 
реону има да сади. He само no срезовима и општи- 
нама иего и no селима je наређено који се тнп ду- 
вана може сздити. И рецимо у Јужној Србнји од- 
ређено je, да се сзди најфинн^и дуван „скеч" и „Ја- 
ка" — не зпам све како се зову — a то су ситно- 
лисни и мнришљави дувапи. Један ектар ззсађен 
таквим дуваном може да да 450 килограма дуванч. 
Л да се среди 450 килограма тога дувана потребпо 
je 1800 раденика. (Чује се: Охо!) И такзн један ду- 
ван плаћа се 2, 4 и 6 динара no килограму. И кад 
држава сама ие може да noipouiri тај дуван у земл.и 
a не може да ra потроши нн на страни, онда не треба 
ни да сади такав дувзн, него да сази опакав дуван 
какав се тражи и у земљи и на страни. И онда ћемо 
бити иачисто, неће бнти ни ових свих жзлбн посла- 
ника, пошто посланици не долазе да се жале ради 
себе, него ради оних који су их послали овамо. 

A сад, господо, за то држава троши маље ду- 
папа иего што требз и зашто се ona у тој п^тро- 
iiiii)H изра^нала са шнерцерима? Један од великих 
разлога јесте тај, што се пронзвођачима исплаћује 
дуван како не треба (Одобравање). Јер, сне док je 
држава плаћзли бар приближпу цену, дотле није 
био толики шверц у земљи, али кад je Монололска 
упра^а ударила да узима дуван од прошвођача у 
6tcueihe онда je насгупило то, да се дуван шверцује 
у овачвој размери. 

Друго, Моноиолска управа ии до данас iiehe 
да схвати то, да онај ко je навикао да пуши, тешком 

се муком може од тога да одеикпе, и UH самн зна- 
те, да се једаи можда од хиљаде може са муком од 
пушенЈа да одникне. И кад je тај свет научио да 
пуши a нема пгра, јер je Монополска управа уда- 
рнла високе ц' ne дувану — кад би један радник, 
рецимо, за динар когао да купи 15 цигарз, онда не 
би дозволио сигурно нити дошао до тога да купи 
шверцован дуван na да стрепи да га ухватс и буде 
кажњен, али кад мора да за десет цигара најгорег 
дувана, да плати 2 или двз и no дипара, опда je 
он принуђен да купи сто грама или пола или цео 
кнлограм тога шверцованог дуванз за десет или два 
десет динара. (Одобрапање). 

Ja бих молио r. Министра финанснја да он по- 
зове Управу монопола да ona мало више размншљз, 
јер овако како она сад води политику, ja мислим 
да нема мнто потрсбе да мислим, јер узети дуван 
од произзођзча пошто xohe a прздавати га пароду 
no цени, no којој сама жели, мислим, да ту Моно- 
полска управа није потрошила много мозга за раз- 
мншкаше. (Смех и одобравзше). Тако може сваки 
да водн политику: да купи псшто хоће, a да прода 
пошто хоће, јер у земљи пема пико ко би смео да 
прода без њене дозволе нити може да садн дувац 
без монопош<е дозволе. 

Алп кад би Монополска управа имала мало тр- 
говачког духа, јер она je постала привредно трго- 
вачка установа, онда се ne би дошло до ових резул- 
тата, до којнх се сад дошло, што каже ономад је- 
дан члапак у „Политици" да je у Јужној Србији, 
само у Вардарској бановнни прошверцовано преко 
милион килограма дувана, иа чему je држава изгу- 
била 200 милиона динара. Пре свега ja одбнјам да 
je то тачш, јер ne верујем, да je толико шверцо- 
взно, али, господо, иека je шверцовапо 100.000 ки- 
лограма иека je шверцовано 50.000 кнлограма ду. 
вана, опет je то мпого и то ne сме да се дозволи, 
(Одобрзвапзе). 

Ko je за то на првоме месту крив? Крива je 
Моиополска управа, која npe свега mije хтела да 
плаћа дуван опако како треба да се пла11а према 
раду стјповиикз, који дуван производи и није хтела, 
да дзде народу јефтиннји дуван, који народ мора 
да троши. Ha тзј се начип само створио шверц. Го- 
сподо, данас се »верције и дуван и пзпнр. Зашто je 
било потребно Монополској управи да забрани npo- 
дају папира? Опз je мислила, да спречи шверц ду- 
вана, али она пије спречила шверц дувзпа. Сад се 
шверцује и дуван и папир и мссто једнога шверца 
ми имамо два шверца. Папир се шверцује са свих 
страна у овој вешии. Јутрос с. м дознао, да неко 
нуди четири папира за један дннар. Jane знам, ода- 
кле тај пзпир долазн, али кажем, да се шверцује 
cd свију страпа. И ето тако, Монополска управа je 
изгубила на папнру 100,000^000 динарз. Шта je то 
требало Монополској управи? Она тврди да je спре- 
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чила да се продаје папир, да би се могао продаватн 
дуван, али видимо да се данас шверцује и дуван 
и папир. Нека ме нзвани господии Мннистар фи- 
нансија, али ja не могу таквом раду Моиошлске 
управе да дам одобреше, и ne могу казати, да je 
он мзого памеган. Остаје само једна стнзр, остаје 
једна дужпост Народној скупштини, једна дужпост 
на Краљевској влади, једиа дужност na Министру 
финансија, да они ту Мснополску управу рефор- 
мишу, (Пљескање и одобрзвап.е) да ona у ствари 
буде на корист ове земље и државе и да се cue, 
што се може добити од дувана и унесе у државиу 
касу за опште државне приходе. Г. Мииистар фи- 
нансија, je мало пре говорко овде, како Моиополска 
упраза нема где да сместн илућу бербу. Каже, да се 
дуваи не продаје. Каква je ова Монополска управа, 
она не може ни да проца дуван. To може да учини 
т. ј. дуван може да прода Министар трговине нли. 
Миинстар финансија, али om то не може да уради' 
Пре месец и no дана Бугарска je продала, чини ми 
се, Немачкој дувана за 1,000.000.000 лева. Taj дуван je 
преношеи кроз нашу земл^у железницом. Али се у 
Новској осовниа на једном вагону запалила и же- 
лезничари су морали тај дуван да кстовзре из тога 
вагона и да га преговаре у други вагон. Јгдан мој 
земљак, кад je видео тај дуваи, рекао je, да je ду- 
ван за 40-50% гори од иајгорег нашег дувана. Ето 
видите, Бугарска јеуспел! да извесе у иностранство 
за милијарду лева свога дувана, a наша Монополска 
управа каже, да не може да извезе на страну наш 
дуван, Ja вер^јем, господо, народнп посланици, да 
она то ne може да уради. И ззто ja тражим од го- 
сводннаМинисгрз фннансија, да намести тамо у У прзви 
мопопола људе, који то могу да ураде. (Одобрава- 
ше и пљеск£ње). 

Исказујући дубоко поштовање према личности 
господина Министра, јер то пошговање према 1вему 
гајим, ja у исто време изјавл.ујем да hy гласати за 
буџет Министарства финансија. (Пљескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Ћорђе Парабу11ски. (Чује се: Није овде) Пошто г. 
Парзбућскн није присутан, то има реч r. др. Ми- 
лан Стијић. 

Др. Милан Стијић: Господо народни посла- 
иици, стојећи под свежом импресијом, коју носим 
са пајновијег обилажеи.а свога среза, ja морам ов^е 
да скренем г. Министру финансија паж11,у на неке 
ствари и при/шке, које, ако се за времене не спрече, 
могу довести до нежел^ених последица. Ja мислим, 
да за вас неће бити никакво изненађење ако кажем, 
да нгша равна Славсннја, Kfo и остали крајеви у 
Југославији, тешко подносе ову данашп.у кризу и 
беспослицу, да се њезина леђз грбе под данашњим 
терегима, али ona je свесна своје дужности према 
држави иа даје ono, што je у њеној платежној MOIIH. 

Господо посланици, наш сел)ак врло радо хоће 
да одговара својим дужпостима, својим пореским 
обавезама, и on од тога ne бежи. Њему je вапредно 
тешко, што ne може пити na време, нити у потпу- 
посги тнм својим обавезама, из шзпатих разлога, 
одговорити, али зато му тиме теже падају мере, 
које се често подузимају за паплату порезе. Разуме 
се, снажна рука г. Мннистра фипансија стеже по- 
резовпике, пеби ли се избила no која пара, али na- 
чип, na који се често долази до те паплате, ne може 
да служи   na   част нашим властима,   na ни држави. 

Господо, да не спомиљем то, како се народу 
дужпицима порезовпицима, одиосе често најпотреб- 
није стпари, и те се продају будзашто, ч десето- 
сгруко јефтнпије, него што je шихова стварна вред- 
пост, да се кадгод од те продаје и паплате не по- 
крнју пи егзекутивпн трешкови, да ne спомињем то, 
ja hy вам спомепути само једап случај паплаћива1ва, 
који се може, rcc шдо, свуда догодити, али који се 
пебн смео догодити у слободпој и културпој Југо- 
славпји. 

У једноме селу мога среза био je пренеколико 
дана вашар и, разуме се, народ je нагрпуо са свију 
страна из села, да уновчи што je имао и да, што 
се каже, даде Богу божје, a цару царево. Органи 
пореске власги сматрали су, да je то најзгодннја 
прилнка, да ухвате порезовпике сељаке, што но 
кажу „ин флаграпти", na делу. II na томе вашару 
уприличили су формалпу хајку na људе вребајући, 
шта je ко продао, na су трчали код њега и формално 
отимали за наплату. Разуме11ете, господо, до каквих 
je сцепа ту долазило и какви су коментари падали 
no готову, што се баш у тнм крајевима, у паслед11>е 
време, шире гласови, 'да ми стојимо пред ратом. 
Па, господо, ако ми овако наставимо, нама не тре- 
бају иикакве „пунктације", пама ne треба наших из- 
дајника, који су побегли у инострапство и рнју npo 
тиву наше државе, јер ми ћемо сами, оваквим по- 
ступцима, стаорити у народу једно уверење, које 
пнједап патриота не жели, једпо уверење, које до- 
води у питаше и сам мир у пароду. 

Господо, уместо да ми тај народ моралпо ди- 
жемо, да му дајемо моралпу подршку, мн тај народ 
озлојеђујомо, обеспокојавамо, терајући ra у крајност. 

Да видите, господо, како су све те мере биле 
не само претерапе, nero и пепотребне, јер сутрадап 
no томе вашару једно мало сеоце сиромашно, од 
једва пар стотипа душа, дошло je и све ono, што 
je угржило на томе сајму; око 20.000 днпара, упла- 
тило je na рачуп својих дугова. 

Господо, парод који не бежи од својих оба- 
веза, парачнто од својих обавеза према држави, ne 
ззслужује да се са II>HM овако поступа, ако ne же- 
лимо да „сејуНп ветар жањемо буру". И ja ради 
тога молим г. Мпнистра фипапсија да упозори по- 
реске oprane na поступак при тој и онако омрзпутој 
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фуикцији пореских органа, при иаплати дужне no- 
резе. Јер, господо, ми морамо да будемо искренн. 
11ије често узрок нн на овој данашшој кризи, није 
често кривња ни па порезовницима, на сељаку, што 
он не може д! одговори својим обавезама, него у 
већинн случајева имаду и општииске и пореске 
власти криви.у, што се у дзнашн.е време толикона- 
гомилало на грблчи порезовника. Шта се радистим 
порезопннцима, прочнтаћу вам писмо које сам добио 
јуче, a које je датирано 16 ов. мес из Подгорача- 
To je седиште једне општнне, која се сасгоји од 
више села. Ту један сељак пише овако: „Господине 
посланиче, присил)ен сам да се жалим na општнн- 
ског благајника и подблагајиика, који сам и ове 
зиме дао 240 динара и замолно г. подблагајпика да 
ми речс колико још лугујем, пошто редовно пл;ћам 
аренду и порез, рекао ми je: Још сте дужни 1700 
динара за год. 1931 и 1932. To je чуо и благајник 
и начелпик и још два писара. A сад, како je ročno- 
дипе посланиче? Молим, да сам редовито плаћао, 
могу доказати и намирама, no њима су ми онн н 
устаповили мој дуг". Дакле mije било кп.ига да 
установе дуг овога човека, него зато што je сачу, 
вао измире, no томе су му одвалили дуговину. 

Ja сам још пре, јер je нз те општине долазила 
тужба, да се сад наплаћује заостала дуговина na 
аграрну земљу, на а^енду, пнсао месној оргапиза- 
цији да извади списак дужника, да видим, како стоји 
ствар? Ja сам тај списак добио овде и молим вас- 
њих има само 180 нз седишта ове општине и они дугу- 
ју°за .'ренду OK01/i милиона динара заостатака. У том 
списку тај човек je забележен да дугује, ne 1700 
дипара, како су му у општини рекли, него се коп- 
статовало сад да дугује 3320 дип. И он сад пише: 
„Господине послапиче, ту престаје мисао. Моји су 
ппводи истипитн. AKO опи TO поричу у очи им могу 
казати да су лажци и лупежн, јер ja могу доказати 
шта сам уживао и намире су ми сачуване, јер су ми 
они сами казалн да их сачувам". 

Господо, да протумачим овај случај са том 
арендом, To je један део one страшпе слике десе- 
тогодишњег нашега рада код провођења агрзрне ре- 
форме. To су последице тога, јер je в^мља прелазиа 
ла зз 12 година из руке у руку и за 12 година про- 
менила je више власника, који већипом нису ништ- 
плаћали. И сад, кад се притисло да се ти заостатцл 
плате, тражн се да то плати озај, који се затекао na 
тој земљи и којн je ужива можда свега годипу илн 
две дана, јер ibera општинска власг оптерећује за 
све прошле године. У овом случају ja молим госпо- 
днна Мпиистра, да провери како стојн са питаљем 
тих дугова у Општиии Подгорач и да се утврди, кад 
je ко и колико уживао земљу, na ла према томе, 
колнко je исту уживао, и плати, a не да сад onaj 
који je no несрећн дошао последљи na земљу плати 
за   све   one   који   су раније ту зем.Ђу ужииали. За- 

хваљујући у већичи случајева пемару власти, које су 
зато биле позвате, нпсу се тн порески прописи про- 
нодили како je требало, no je CBIKH плаНао онолико 
колико му je благајник тражио и плативши то, сва- 
ки сељак бно je увереп да je извршио своју обаве- 
зу. МсЈјутим, сад после свега тога у ова тешка вре^ 
мена тражп се та] осгагак, да се плати и   последњи 
уживалац земље, ne   може  то да схвати и буни се. 
Како се поступа приликом паплате ових заостатака! 
ja имам o томе једпо друго  писмо и то од ор-ани- 
зације, и да се ne би казало да се за ово тужи ne- 
ки Хрнат, ево овде писма Петра Татићз,   колонисте 
Личапина или Босапца које je пнсао мепи 17 овог Me- 
cena- To писмо гласи: „Шго се тичг  тих   дуговаља 
поједипих   аграрних   иптересаната  и   како су посту 
пали. Са једне страпе партијски се заговарало. Поједи- 
ne страпке   су   штитиле  своје једномишл^епике, ка- 
зали су: ne морате   платити;   то   je   био почетак од 
године 1922 na дал)";. C дуге стране опћипе гл нису 
ппкако угеривале, и кад поједиппц дође да уплаги, 
01штински opranu даду на комади!! папира погврду 
примитка,    a     имаде   и    случлјева,   да    пије   заве- 
дено  у   главпу   књчгу   примитка   и   поједипап, од- 
посно платзц, оне je погврде изгубио и сад попозо 
плаћа.   И   опет   пекакпи   р^зрез од године 1923, па 
горе, n то се сада попело na велике своте. Ево ви- 
дећете и ви   сами   из  списка.   И пама je као аграр- 
ним интересепгима neMorylie то сзда исплатиги, него 
ако he nac порезног уреда органи  избапити na ули- 
цу, док тај сав порез исгерзју т.ј. уберу. A  када су 
долазиле паредбе од вншнх власгн преко опћкпе за 
прављепЈб молби si опрост пореза, реченоје, да arpap- 
пи интересепти немају прзвз na очрост, a тако исто 
кзда су правите молбе   ради   рззиих   цнклот, nepo- 
дице и туче,   пису nac   yonlie   узимали у заштиту". 

Па, гогподо, када   су   прилнке   оваке   и   када 
ствзри овако   стоје,   ми ne можемо да на тај народ 
толико   патрпамо   и ми морамо   да схватнмо то m- 
родпо огорчење и сва наша  пажња мора бити упе- 
pena онамо, да то oropHeihe   стишамо и да не пус- 
тимо, да то народно расположење оде правцем, којим 
ми ne желимо. 

Краљевска влада и Народна скупштипа су још 
једина пада тому усплахиреном народу и ми морамо 
да будемо na cnojoj висипи. Одавде треба да зрачи; 
треба да заједнпчки дижемо морал у народу и ве- 
дар му дух, да ra тако оспособимо, да може да 
одгозорз својим дужпостима према отаџбипи, да 
може да вршн своје грађанске и патриотске дуж- 
пости. 

Госпид^, прелазим na једпу другу ствар, коЈа 
je у вез» са неимаштипом у народу пашемЈ и теш- 
ким приликама, a то je да се у последље време у 
пеким крајевима размахао покрет за оспиваљем сс- 
љачких и земљорадЕичких пабавлЈачких задруга, где 
би појединц   члановн   могли  na  лакшп пачип да се 
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снабдевају са свим ствзрима, које су им од преке 
потребе зз свагдањи ж^вот. Ja мислим, да би Кра- 
љевска влада требзла да тому гпсвети нарочиту 
пажшу и да тим задругама омогуНн таково њихово 
делонаи^с на тај начин, да им влада укине рззне 
таксе и наплате, које се иначе врше код  трговаца. 

Сада hy, господо, иако то спада у фишнсиски 
закон, овде нешго споменуги, што мнслим да he пос- 
ле ове моје консгатације и после мојега нзпагањз 
г. Минисгар фипансија уочити једну неправду, иако 
се у том сложимо, да he настојаги, да ту неправду 
једним амандманзм у финансиском закону  отклопи. 

Господо, no чиновннчком закону од 1931 годи- 
не из марта месеца, no § 8, који гласи: „Изузетпо 
за струку, где се тражи непотпуна средња ити струч- 
на школа, мзгу бити примл.енл за службенике rpa- 
IjaucKora реда и подофоцири, ко'и наврше 10 година 
подофицирске службе у сталиом кадру, a под усло- 
вима Закона o устројству војске и мориарице". Према 
томз су одшш од 1923 годи^е, a неки и касније, 
али свзкакЈ Д) донешмвз овзга згжона, многи подо. 
фитр i, ni ом који су нафипи до 30 и 35 годшп 
у жшдармерији. прешли ради лакше службз у rpa- 
ђ1нску службу. Сада, шта се догађт? Каже се у том 
Закону, да право на пензију стиче onaj чнновник 
који наврши 10 годчна ефективне службе. Разуме 
се, сад? би се очгкивало, да he се овим подофици- 
рима, који су у BOJcu-i илл жандармерије провели 
до 30 година, макар 10 година урачунати у сфек- 
тивну службу тако, да ако сн накоа пар месеци илн 
годину дана, што je стјпио у грађанску службу, 
умре, његовз фзмилија буде обезбгђења. 

Међутим, нехо je нашао 3i потребао да у та 
Закон, у § И4 став 2 унесе ово: „Врзме пздоф!- 
цирске службе у војсци и морнарици у случзју no 
§ 8, не рачуна са у рок из § 113". A овај § 113 го- 
Bopt o томе, да сваки кора провести 10 година 
ефективних у грађанској служби. Заачи, господо, да 
ови људи, које je OBij Законод 31 марта 1931 године 
затекао у грзђанској службн, ако нису швршили 10 
година или више у овој служби, a имали би 30 ил^ 
35 година у војсци или жандармернји, неће имаги 
пензије. Ради тога, ja бих молио r. Министра фл- 
вансија, да се у финансиски ззкои унесе један SMIH- 

дман којим би сеова ствар регулисала, тако да се 
овим подофицирума призна време службе проведено 
у војсци или жандармернји. To би се могло учинити, 
ако бн се овај парлгрзф пресаилизирао овако: .В^еме 
подофицирске службе војске и морнарице, у случају 
прелаза no § 8, не рзчуна се у рок из сгава првог 
§ 113 оним лнцима, која буду примљ^на за службе- 
нике rpaljincKor реда нзкон ступања на снагу овога 
Закона". 

Ha озај начан, они који би се шкон овога за- 
кона определнли да пређу у грађзиску службу, рес- 
кирали   б^  да  служе  тих   10 година,  дт достигну 

празо на пензију, али ози којн су се већ загекли и 
који имају тако велики број годила у служби у 
војсцч или мзрнарнци, љима бл сг премз овзм §у 
тај број годнна нмао да признЈ за пензију. 

Господо посдаинци, схвзтгјући деликатзн, no- 
ложај у коме се налази г. Мнаистар фннзнсија во- 
де1ш наш фипачсијскп брод у овом тешкоч н бурном 
времену, ja имам у ibera, према његовом досадашњ?м 
раду, пуно повергње. И верујућп, да he он умети у 
даиаплБе време да одговори потпуио свима оним 
ахгезлуи, који се даиас на њега постављају, a ти 
су веомз велики и тешки, ja hy гласати за овај бу- 
џет. {UihtCKaihi и жшо одобрзвзиЈе). 

Pretsednik   Dr. Košta   Kumanudi:   Ima reč g. 
Mirko Najdorfer. 

Mirko Najdorfer: Gospodo narodni poslanici, ml 
imamo jednu odredbu odnosno zaključak Finansijskog 
odbora, koji je primio predlog g. Ministra finansija, da 
se zemljarina povisi. Zemljarina je, gospodo, jedan po- 
reski oblik koji je najmaćiliinskiji bio odredeл u pore- 
djenju prema ostalim poreskim oblicima. Kod svih 
ostalih poreskih oblika, poreski obveznik ima neko pravo 
da utiče na odredbu, koliko ti imati da plati, dok kod 
zemljarine, koja se odredjuje prema čistom prihodu od 
zemljišta, veličinu prihoda odredjuju činovnici prema 
merilu koje nikako ne odgovara današnjim prilikama i 
današnjoj jeftinoći poljoprivrednih proizvoda. O.ii su 
to odredjivali premi cenama koje su vredele za 1925 
i 1926 godinu, kad je bila cena pšenice 300 i 350 di- 
nara, kukuruzu 250 dinara, volovima 12 ili 13 dinara 
po kilogramu, a danas su сепе spale, ne na polovinu 
nego još i niže. 

Povisiti sada zemljarinu nije pravo. Ako fe hoće 
nešto da učini, mora se drukčije raditi. Jer, gospodo, 
vidit?, ako ko phća od svoje kuće, on mora da plaća 
najamninu i prema toj najamnini koja može da padi ili 
da raste, snižwa mu se ili poveć.iva poreza. Ako koji 
zanatlija mora da plaća, odredjuje mu stanoviti odbor, 
koliko ima da plaća, a svakako da odbor uzima u obzir 
sve prilike pod kojima živi i pad сепа, koje su danas 
na snazi. Isto tako plaćaju svi drugi. A ako g. Mini- 
star misli, da ima što povećati, to bi mogao povećati 
kod društava obaveznih na javno polaganje računa. Kad 
smo mi pravili taj poreski Zakon, onda smo došli u su- 
kob sa našjm prijateljima, baš zbog poreze na akcio- 
narska i industrijska poduzoća, jer smo tražili da ova 
društva koja su dužna polagati javno računa, da mo- 
raju po poslednjim formularima svoju bilansu činiti, 
tako da bude pristupačna potpuno kontroli finansijskih 
organa. To je dalo povoda, da su stanovita gospoda 
ustala protiv nas, a ja moram reći,- da je to državu ko- 
štalo ovaj par godina više milijardi. J^r najbogatiji svet 
u našoj državi je izmakao plaćanju poreze pod raznim 
izlikama, fingirajući ili tob-.že dugove, nemaštinu; fjr. 
girajući rodjake koji su dobijali veliku plaću, a da nisu 
ništa radili. Uopšte, nije se uzelo u obzir koliko u kome 
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preduzeću treba činovnika, a koliko je faktično % samo 
da se fingira, da se može napraviti pasivan bilans ili 
opet bilans na podlozi fiktivnih prihoda. I kad ste či- 
tali u novinama, kad su objavljene te bilanse, videli ste 
da sva naša novčana poduzeća, sve naše banke i šte- 
dionice nisu više nikada iskazivali, nego da uzimaju 
10% kamate, dapače i manje. I kad ste išli na teren, 
videli ste da se uzima i do 20 i 250/o' 

Ja bih bio toliko slobodan da umolim g. Ministra 
finansija, — a znam da on tešku muku muči da ura- 
vnoteži budžet, — da društva dužna na javno pola- 
ganje računa onemogući da prave takve nekorektnosti, 
gde država milione gubi. 

Gospodo, ja sam mislio da govorim o personalnoj 
porezi. Mislim, da u našoj državi ima nekoliko boga- 
taša, koji imaju vanredno veće prihode, negoli je egzisteni 
čni minimum. Ali kako mi već dopur.ski porez na svak- 
poreski oblik plaćamo, mislim da bi se to moglo upo- 
trebiti za one koji imaju uloženi novac u štedionicama 
ali i koji faktički dobijaju kamate. Jer onaj koji pod 
sadašnjim prilikama ima uloženi novac u štedionicama 
1 ne prima ništa, svakako da toga ne možemo ni opo- 
rezovati, 

Pokreće se jedno pitanje u našim novinama. Ja 
sam čitao da traže stanovite pecare žeste bescarinski 
uvoz melase. 

Je molim gospodina Ministra finansija da tome ne 
udovolji. Poljoprivredne pecare, koje su proradile, odmah 
su pokazale dobar rezultat.  Trošeći kukuruz, krompir i 
ostale žitarice, one tove i stoku, i mi ćemo na taj način 
izaći na strane pijace sa mnogo boljim kvalitetom stoke, 
te će joj se podići cena i naš narod time koristiti.  Ja 
mislim, da nikakav uvoz  melase, bez  carine  ne treba 
dozvoliti.   (Ministar finansija   dr. M. Djorcljević:  Ni u 
kom slučaju; to je isključenol) Na taj način, svi će mo- 
rati trošiti naše žitar'ce, a zatim urediti i tovališta, — i 
tako će starija stoka,  koja je bila izvan uporabe, morati 
da se kupuje i izvozi na stranu,   na strana tržišta, te će 
se stvoriti mogućnost   da   ljudi prodaju i stariju stoku, 
a kupuju mladju   na  ishranu.   Jedno sam slobodan, da 
upozorim gospodina   Ministra finasija,   a   to je na one 
nepodoptšine, koje se vrše prilikom ovršnih prodaja radi 
poreza. Ja sam bio prisutan jednom slučaju. Prodavala 
se za porezu roba jednome trgovcu. Tom prilikom video 
sam da se jedan lonac, čija je vrednost 20—25 dinara, 
prodavao za jedan dinar; prodate su utegr i sva ostala 
roba, u bescenje, tako da je taj trgovac odjednom po- 
stao siromah čovek. Ali, kad se i sve prodalo, porez nije 
pokriven, trgovac je ostao i dalje   dužnik,   jedva su se 
pokrili troškovi,   —   i   na  taj   način   uništena je jedna 
egzistencija. Posledica je ta, da je za državu jedan po- 
reski subjekat manje. 

Ja bih molio gospodina Ministra finansija da na- 
redi da se u ovakvim slučajevima uzmu u obzir sve 
okolnosti i da se ne dozvoljava, da se prodajom imo- 
vine u bescenje ruinira jedan čovek,   a   država   lišava 

jednog poreskog subjekta; u još većoj mjeri se to doga- 
đa sa seljačkim alatom, plugom, kolima, itd. 

Još bih bio slobodan upozoriti gospodina Mini- 
stra finansija na jednu stvar. Doduše rudarski zakon 
spada pod kompetenciju Ministra šuma i ruda, ali je 
ovde u pitanju prihod za Ministra finansija. Veliki je 
ispad prihoda Ministru finansija što mnogi rudari, po- 
duzetnici i posednici samorova, ne rade; oni ih drže u 
svojim rukama i čekaju kakvog milionera ili miliardera 
iz Nju-Jorka ili Londona, a država zbog toga trpi štetu. 
Mi znamo, da kod nas ima dosta reka u kojima ima 
zlata, iz reke Drave kod Legrada vadili su ljudi pre 
rata zlato, isplavljivaii ga i prodavali ga kod poreskog 
ureda u Kanjiži za 45 hiljada forinti na godinu; ima 
danas i mnogo drugih samorova, u kojima ima olova 
i srebra, koji su pokriveni i ne rade. 

To nije samo na jedno ili dva mesta,   ima   toga 
dosta. Ovakvi vlasnici samorova drže te terene,   'a da- 
nas je situacija takva da, ako hoćemo naše finansije da 
uredimo, moramo se pomagati svima sredstvima i svi se 
moramo starati i biti dužni   da   radimo   i   nastojavamo 
da se naš trgovinski bilans popravi i da se prihodi za 
državnu kasu uvećaju. Ako se to ne učini, onda je naša 
finaisijska situacija sve teža,   pa bih ja zato molio  g. 
Ministra finansija   da   on   nastoji   u   tome   pravcu   da 
dođe što   pre  do novog rudarskog zakona koji bi   je- 
damput za uvek onemogućio spekulativno pokrivanja ru- 
darskih polja samo rovima, nego da se oni prisile na rad, 
i tako zaposli svet, a drugo da se zakonom odredi   da 
ako ko na čijem samorovu pronađe   plemenitu, rudaču 
koja bi nam pomogla za kovanje novca, ili da se  ona 
eksportira, te da se  izravna trgovinski bilans   i na   taj 
način   država   dobije   izvesne   prihode,   da   taj   dobije 
nagradu, i da ovakve rudače budu isključene od tih sa. 
morova pa da država može sama  u svojoj režiji dalju 
eksploataciju tih samorova  preduzeti. 

To sam imao da kažem i izjavljujrm da ću gia. 
sati za budžet Ministarstva finansija. (Odobravanje). 

Pretscdnik Dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik g. Stjepan Šiftar. 

Stjepan Šiftar; Gospodo narodni poslanici, neka 
mi bude dopušteno da prilikom pretresa budžeta Mini- 
starstva finansija učinim nekoliko primjedaba i napo. 
mena, koje želim da uputim na g. Ministra finansija SJ 

molbom da ove moje napomene u svome resoru izvoli 
uzeti u obzir. 

Nedvojbeno je da Ministar finansija imade najde- 
likatniju i najtežu dužnost, jer imade da brine brigu da 
se državni porezi što prije, što pravednije, razrezu i 
uberu, a to je vrlo teško naročito sada, u ovo doba 
ekonomske krize. 

S druge strane opet, gospodo, naši porezovnici a 
napose naš seljak, došao je u tešak i neugodan polo- 
žaj, jer ne može da plaća ili bar na vrijeme ne. 

Ovdje bi se zadržao u glavnom o prilikama u 
mome   izbornom   Srezu, srezu bjelovarskom. — 1 ako 
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se moj izborni srez ubraja medu aktivne, ne dijelim to 
mišljenje, jer mi je poznato, kako taj porezo/nik 
muku muči i ne može da bude ažuran. 

Neminovna je potreba, da se poreski zakon re- 
formira, kako nam je to i g. Ministar finansija u ekspo- 
zeu  napomenuo, što ja s ovoga mjesta pozdravljam. 

A sad nešto o simom porezu. Narod govori ovako, 
sam državni porez podneo bi se, kada tu ne bi bilo 
svega onoga, što se na njega veže, tu je općinski 
namet, banovinski namet, cestovni prirez, kuluk, bano- 
vinske takske itd. 

Kruna svemu su zaostatci iz ranijih godina, a koji 
su kod pojedinaca golemi, pet do deset puta veći od 
redovnih propisa. 

Mnogo se prigovara da je narod bio nelnjan i 
d i iste nije na vrijeme platio, i to kada su vremena 
bila bolja. 

Gospodo, ovo nije tačno, ja sam već lane prigo- 
dom budžetske debate navro uzroke, a sada ih ponav- 
ljam i nadopunjujem. 

Ova krivnja ne leži na narodu, već  na nnšoj ad 
ministradji i sistemu, ponešto na nesavesnom činovni- 
štvu, koje nije na vrijeme poreze raztezalo i ubralo. 

Ne malo nezadovoljstvo izazvano je u narodu 
zbog toga, što su se počele naknadno uterivati neke 
prenosne takse na darovne i kupoprodajne ugovore, 
koje je osporila cenzura taksa u Beogradu i to posle 
jedne, dve ili više godina. Čudnovato je, da je ta cen- 
zura sve te tražbine povisila ravno 100%, tako da kada 
je poreski obveznik dobio tu povišicu ne vredi mu još 
jedanput toliko zemlja za koliko je povisila cenzura. 
Narod se žalio na poresku upravu, te žalbe su upućene 
Ministarstvu finansija i sve do danas s te strane nije 
ništa učinjeno. 

A sada, gospodo, hoću da kažem nekoliko rtči o 
naplati poreda. Ja poznajem i sam taj posao kao bivši 
načelnik, sli mnogo zavisi od načina i takta, kako se 
porez naplaćuje. Od toga zavisi u mnogo slučajeva i 
uspjeh u naplati porezi. Isto lako, važan je za uspješno 
vršenje poreske službe i moralni kvalitet poresko fi- 
nancijskih organa. Ja poznajem poreske organe, koji 
iscrpe pre svega sva sredstva i dobar ton, nego dođu 
do naplate poreza, pa tek onda, ako ta sredstva ne po- 
mažu pristupaju egzekutivnim i prisilnim merama. Kao 
takva poznajem i šefa poreske uprave moga sreza, koji je 
takovim načinom uspio da ubere 95% redovnog poreza. 
Da je tako rađeno i ranije, ne bi se nagomilao pore- 
ski zaostatak. U takovim slučajevima nastupaju egzeku- 
tori, pomoćni organi poreskih uprava. Kod nameštanja 
istih treba posvetili naročitu pažnju na moral i kvalifi- 
kaciju istih. Ja ovo napominjem stoga, jer mi je po- 
znato, da imade medu njimi i onakovih, koji imajući 
uza se žandarmerijsku asistenciju bezobzirno vrše na- 
platu poreza i zaostataka, uz to bivaju arogantni, t. j. 
imaju rdavo ponašanje, više puta i ucjenjuju, i takav rad 
ide često tako daleko, da je prava sramo'.a.   Na žalost. 

ovakovih nedostataka imade i kod nekojih samouprav- 
nih opštinskih organa. JJ skrećem pažnju u najboljoj 
nameri na sve ovo gosp. Ministru finansija i molim ga 
da u interesu državnog autoriteta sa svoje strane učini 
sve š'o treba, da se prekine sa ovakovim metodama. 

A sada nešto o katastarskim upravama. U mome 
srezu imade još mnogo zadruga, familija i vlasnika, 
koji su se u naravi već pre više godina podelili, nu te 
deobe zb:g nekih nevidljivih tehničkih poteškoća još 
uvek nisu provedene. Usled toga jedni za druge pla- 
ćaju porez što izaziva nezadovoljstvo. Neminovna je 
potreba, da se katastarskim upravama izda naređenje, 
da taj posao što pre svrše, a za taj posao da im se 
dade dovoljan broj spremnog stručnog osoblja. 

Gospodo, ja moram da se dotaknem malo i pi- 
tanja naših državnih činovnika, slušbenika i penzionera. 
Nama je poznat taj golem kadar. Ja neću baš kazati, 
da su svi oni hrdavi, svuda ima izuzetaka, u svakoj dru- 
štvenoj klasi ima ih dobrih, vrlo dobrih i odličiih, ali 
ali ima i onih drugih, ja neću da kažem, vi već znate 
kakovih. 

Prigodom postavljanja u državnu službu, treba po- 
svetiti naročitu pažnju, da se u državnu službu namje- 
štaju prvenstveno spremni, te odani državnom i na* 
rodnom jedinstvu. 

Potrebno je posvetiti što veću pažnju ocjeni či' 
novnika. Valjane i lojalne treba u zakonskom roku una- 
pređivati, dok ne>avesne, neiposobne i nezadovoljne 
treba staviti pred disciplinske sudove, koji če imati za 
dužnost da preispitaju njihov rad, kako bi taj prigovor 
protiv ovakovih u narodu otpio. 

Mi ne smijemo, gospodo, da dozvolimo da se u 
narodu stvori uverenje, da mi podržajemo i stvaramo 
neke nezadovoljnike i da je ova država radi činovnika, 
već da su činovnici radi države i naroda. 

Nadalje, gospodo, potrebno je izjednačenje fakul- 
tetski obrazovanih upravnih činovnika, naročito iz resora 
Ministarstva unutrašnjih dela sa njihovim kolegama u 
sudskoj struci sa razloga, jer je njihovo izjednačenje već 
u početku stvaranja naše države bilo zanemareno. Uzrok 
te neravnopravnosti biće zato, jer se je u njihovim re- 
dovima nalazio u pojedinim krajevima naše države ve- 
liki deo upravnih činovnika bez fakultetske spreme. 
Skrećem pažnju, da je izjednačenje upravnih sa sud- 
skim činovnicima jedino sprovedeno u Dravskoj ba- 
novini. 

lito tako potrebna je nadopjna odnosio revizija 
Činovničkog zakona i Zakona o državnom saobraćajnom 
osoblju, a medu inim skrećem pažnju na onaj paragraf 
koji koči napredovanje vrijednim činovnicima u V 
grupi, iako imadu po zakonu dovoljan broj godina pro- 
veden u službi, a nijesu još navršili 60 godina života. 

Ne mogu da ne spomenem prigovore naših pri- 
vrednika: obrtnika, trgovaca i zanatlija i industrijalaca, 
koji se žale da ih uz sve poreze, namele i takse mnogo 
terete   doprinosi   bolno   opskrbnih   troškova   okružnim 
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uredima više   puta i tako, da su   veći od svih   drugih. 
Ti okružni uredi trebalo bi, da pojednostave svoje 

poslovanje, da budu radniku pristupačni i ksrisni jer 
danas kako su centralizirani, udaljeni su po 200 kilo- 
metara od radničkih centara, kao što je u mome gradu, 
koji je imao okružni ured, a sada se ured nalazi u 
Osjeku. Potrebno je da se i takav ured, odnosno ekspo- 
zitura vrati. 

Na koncu moga govora, hoću da skrenem pažnju 
g. Ministru finansija da prigodom odobravanja bano- 
vinskih budžeta, a naročito onog Savske banovine, u 
kojima se odobrava taksa na direktno rodeću lozu 30 
para po čoKotu, da se to dokine. Narod se mnogo žali 
na tu taksu i veli da je platio zemljarinu, pa sad opet 
i tu globu. Ispravno bi bilo, da se narodu ta taksa 
briše, a sam narod uputi na sprovodenje Zakona od 
1925 godine na direktno rodeću lozu. 

Sa druge strane opet, molim gospodina Ministra 
finansija da se u Savskoj banovini dokine kuluk, otkup 
javnih radnja, koji se kuluk u praksi pokazao neprak- 
tičan i neprovediv, a da se dozvoli banovini 15% ce- 
stovni prirez. Ako ikoje banovine, a to Savska imade 
muku da muči, da održi ceste sposobne za promet, a 
koje su većinom na ilevastom terenu. Uspješno održa- 
vanje svih cesta biće moguće jedino na taj način, jer će 
se svi radovi i nabavke moći učiniti na vrijeme. Molim 
stoga gospodina Ministra da laj cestovni namet odobri, 
narod će tu odredbu sa zadovoljstvom pozdraviti, jer 
znade da daje sebi i zi svoju najbližu potrebu. 

Kako sam kazao ovakovo odobrenje cestovnog 
prireza nije novost, jer je već uveden u jednoj bano- 
vini, a to je Dravska banovina. 

Gospodo, ja bih time završio svoj govor i molim 
g. Ministra finansija, da od ovih mojih napomena učini 
uporabu, a ja ću kao što sam i u načelu, tako i u po- 
jedinostima glasati za ovaj budžet Ministarstva finan- 
sija. (Živo odobravanje i pljeskanje). 

Претседпик Др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Стеваи KahaiiecKH. 

Стеван Каћански: Господо народни посла- 
ници. У изборној агитацији тумачили смо бирачима 
програм Крал.евске иладе. 

Између осталог обеИали смо, да he се хнтно 
спровесги ревизнја Пореског закона. 

Скоро he се навршитн две године од датог 
o6eiiaiba a за репизију пореског закона до данзс нн- 
шта није учин.ено. Обећање je и на даље остало 
mio o6eliaibe. Напротив, земљарипа која je прошле 
године нешто снижена, сада се поново повишава, 
ма да се економске прилике нису побољшале. 

И ако су прошле економске годнне, приходи 
нашег сељака услед рђе на житу и других елемен- 
тарних непогода много подбацили, и ако je платежиа 
моћ нашег сељака пала na минимум; пгреске властн 
без икаквих скрупула немилосрдно убирају пореске 

заостатке и у бесцење продају и најпотребније сгварн, 
радило и стоку нашег сељзка, 

У доба житног режима сељак није могао своју 
пшеницу no enojoj вољи продати оиоме коме je хтео, 
него je морао уступнти извозном друштву. За дужну 
порезу je сељак своју пшеницу повудио пореској 
управи, која je ту пшеннцу н запленила. Међутим 
фннансијски дирекгор грми преко телсфона и нај- 
строжије наређује, да се у месго заплењене пшенице 
од сељака одузнма и продаје шему погребпа стока 
и радило. 

Ga таковнм овлаштењима чиноввици пореских 
управа упзд^ју у поједнне домове и носе све што 
им до руку дође. 

Колико су неки чипопници Пореских управа 
ревносни у провађању добивених наређеља, павађам 
ове случајеве: 

У Олшгини GT. Бечеју код једног апотекара 
долази порескн чиковиик да тражи наплагу доспе- 
лог пореза, a дл се претходно из пореске главне 
ки.иге, није уверио да ли je порез плаћен и није? Апо- 
текар му похаже своју пореску књижицу и увери 
ra да je сав свој порез на време исплатио. Уједно 
je апотекар пријатељски упозорио порезника да му 
je дужпосг била пре него што пође порез убиратп, 
да из главне порезне књиге види, ко je платио и да 
ие срамоти one rpsl^ne, који су свој порез на време 
платили. У знак захвалности na пријатељску при- 
медбу, порезник je апотекару у љеговој кући ре- 
као да je дрзак. 

Један други порезник, рођак финанснјског ди- 
ректора, no приватним стаповима и радњама отвара 
касе, и тако je неуљудног понашања да je читавом 
срсзу дозлогрдио. 

Далеко би ме одвело, када би навађао још 
бгзброј примера продазаша у бесцење приватних и- 
мовина и неуљудпог попашањз нских порезника. 

Ja hy поједнне случајеве посебно доставити г. 
Мипистру, те hy ra молитп да против криваца по- 
сгупи. 

Када na горње чип.енице упозоравам г. Мнни- 
стра финансија ja ra ca своје стране у име станов- 
ништва мога среза молим, да најстрожије нареди по- 
резнпцима да када BCII пемилосрдно поступају са 
нашнм сељаком, да бар буду учтиви. (Одобравањ?). 

Претседиик Др. Коста Куманудп: Има реч 
r. Пера Иванишевнћ. 

Пера Иванишевић: Господо народни посла- 
ници, у генералној дебати нисам узео уч'шћа из 
једног простог разлога, што сам веровао да he у 
томе делу буџетске дебате одмерити своје полити- 
чке снаге, и копља упакрстити претставници поје- 
диних политичких група, као н претставници новог 
политичког курса, заступљеног у повооспованим 
скупштинским клубовима. Веровао сам, да je листа 
нзших  гов^рнкка м»ље   вишг исцрпљена, приликом 
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дебате o Закону o општин.ша, и o Закону o избору 
народних посланика, када се миогим дала прилика 
да своја полнтичка гледишта бране. Али сам се у 
своме предвиђа1Бу преварио, јер се за генералну де- 
бату јавнло скоро трећина од целокупног броја на- 
родних посланика, пероватно из рззлога, што je то 
екоро једина прилика, када могу народни посланици 
изиосити ne само своја политичка гледишта како na 
спољну, тако и унутраши.у ситуацију, иего датн и 
одушке споме расположеп.у или нерасг10ложе11>у пре- 
ма самој Влади, и према раду ресорних министара 
подпргавају1)И HIHXOB рад критици. 

3acTynajyIiH ca својим поштованим колегама иа- 
родним посланнцима Зетску бановиву, која je била 
увек на мртвој стражи у одбраин својих национал- 
них ивтереса, и заступајући своје бираче у Требињ- 
ском и Јђубиљском срезу, из чије je средине било 
у Требињу 1914 године ни мање пи више него 83 
вешала, само из две општипе, нека ми буде допуш- 
тено, да у две три реченнце извесем своје гледнш- 
те, као и гледиште мога краја, кога имам част прег- 
стављати овде у Народној скупштнви. 

Наше je гледиште јасно и одређепо: мн стоји- 
-мо на принцииу народног и државног једииства; je 
даи народ са једпим језиком и етннчким особипама 
од Триглава до Ђевђелије, и од Вел>кове Крајине- 
до плавог Јадрана, једиа држава, један Краљ са је- 
дном владом и са једним Парламентом у Београду 
Другим речима: једна моћна и јака Југославнјз, која 
je за време балканских рагова, као и за време све- 
тског рата омеђила даиашп>е границе главама и ко- 
стурима најбољпх својих синова троимепог племена. 
a која je својом сопственом гнагом ушла у ред 
великих европских држава, и добила санкцију једне 
недел.иве самосталне државе од највећег и највишег 
политичког форума. Она иије постала ни нагодбама 
ни погодбама наших политичких племепа, као ни 
нагађањима ни погађањнма појединих политичких 
људи. 

Велики политички људи сва три племена, пре 
и после Његоша и ПЈтросмајера, радили су годи- 
нама и деценијама на уједињењу и припремали зблн- 
жење Срба, Хрвата и Словенацз, који су вековима 
били под туђнном, неко мање веко више, јер су 
веровали да' je једини спас раздробљеиим племенима 
у оснивању једне ззједничке и независне државе, 
која he бити способна да одбрани своја племена од 
сваке туђииске нзјезде. 

Велике српске победе за време балканскпх ра- 
това на Церу, Куманову, Битољу сјајие победе за 
време светског ратз, као и пробој солунског фровТО| 
што je била последица пропасти Аусгрнје, створиле 
су ову и овакву држзву. И три рођена брата, једне 
крви,"^ једнога језика; једних идеала, постигли су 
свој  циљ. 

Нгма   честитога   Србина,   Хрвата   и Словеица, 

коме лежи na срцу добро свога народз, н свога 
племена, који nehe у својој души признати, ма како 
га политичке амбиције раздирале, да нам je у за- 
једници једини спас, и да ми, сва три племепа, мо- 
рамо имати једну јаку и моћну државу, у одбрани 
како паших општих, тако и племенских интереса, 
јер само јака држава неразједепа уиуграшњим бор- 
бама биће кадра и способва, да одоли свима цашим 
спољним непријатељима. Да наша мученнчка истори- 
ја иије нас могла бар толико паучити, да слаблЈб- 
љем нашег унутраш1вег организма, дајемо маха на- 
шим непријател^има, да потцењују нзшу унутрашн.у 
снагу ? 

Господо народии послаиици, нека ми буде до- 
пуштено да са овога високога месга приметим, да 
се чини велика неправда српском племену, a специ- 
јално Србнјапцнма, који жртаоваше и своју соп- 
ствену самосталпост и незавнсност своје Крзл.евипе 
за љубав великих идеја Штросмајера, Iberyma и 
многих других наших великана. Будимо поштенн и 
искренн и признајмо, дг je Србија покрај огромних 
својнх жртава у крви и материјалу ишла до после- 
дњих грзница у попуштању према својој браћи у 
иптересу братске слоге и љубави. Редак je, господи, 
пример у историји да победннк жртвује своје име 
и своје заставе славом овеичане на бојним пољима 
за љубав народног једвпсгва. 

He заборавимо, господо, да нма код нас свих 
пешто више, што je изнад домашаја, изиад наших 
ситпих амбиција, то je велика идеја државног и на- 
родпог јединства. Ta велика идеја ne лежи само у 
срцама амбициозних политичара, nero много више у 
срцима малога, ситнога човека, у срцима хил)аде хи- 
љада незнаних јунака, који ивстинктнвно осећају да 
љегова cpeha и његово благостање леже у заје- 
дничкој солидарности и да се on много oceha сигур- 
пији и у пољу и на дому кад се oceha чланом је- 
дне велике, моћне државе. 

Ja бих могао, господо, да се оснрнем и na 
скорашње пупктацнје код појединих бивших Кра- 
ЛјСвских министара и политичара, који су док су 
стајали na државном и пародном једннству, стајали 
уз свој народ, Али, господо. o тим je пупктацнја- 
ма толико говорено да je менн остало само да по- 
ставим једпо питање: 

Да ли људи који су били дугогодишњи Ми- 
пистри, шефовн старих странака и којп су билн naj- 
neliH поборници пародпог и државног јединства и 
којн дапас пљују na ono што су говорили, имају 
моралне спаге, да говоре у име истога парода? Да 
ли они, који су водили народ, за које je народ гла. 
сао као за своје вође једне упитаристичке државе, 
док су билн na бази унитаристичке државе, да ли 
мисле, да би пзрод и сутра пошао за љима и опда! 
кад бн их   ови   повели  другим  путем, no 1ћиховим 
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ранијим изјавзмч, путем нздајничким? Кад су они ro- 
иорили истнну народу, да ли тада или сада? 

Али, господо, сва ona политичка надмудрнва- 
ља појединих људи, ne би бнла толико штетнз, када 
ibHKoae изјаве не би послужнле нашим спол>11им не- 
прчјатељима као докуменат o иесређеннм приликама 
у нашој држани. 

Покрај овога злз, које поједиии политичарн HI- 

иосе овој држави, има још једио no мгм дубоком 
уверењу ако не веће,  a ono сигурпо  ни   мгње зло. 

За 14 годкпа од нашег уједи11>ења и слобод- 
пог живота сви су економски, културпи, соцпјалпи 
проблеми бачени у поззднну a истурепч су пачред 
опи проблеми, који растржу и разједип.ују наш no- 
лптички живот. 

Зетска баповипа, која je увјек стајала како у 
економском тако и у културном погледу no шјгоре 
од свих покрзјипа, приморана je да п:сматра поли- 
тичке, тако да се изразим, теревенке у пгшој земљн, 
ne даЈЈћи од себе пикаквог зпака, бојећи се, да сво- 
јим утицајем на упутрашље политчке догађаје не 
изазове још веће комплнкације, Док се овако на се- 
верном и западпом фронту бије бој око тога, да ли 
пароду треба дати аутопомије илп федерацнје, до- 
тле Зетска бановпна, ксја je свој cneni зздатак вр- 
шта кроз чптавих пет стотипа годнна н борила 
се за народпо ослобођење н уједињеп.е, с прапом 
счеку, je и од ове и сваке друге Владе, да cejca више 
бриге и више стараша као и разумевап.а посвети 
еконмским и социјзлним проблемнма у овим краје- 
вима. Вечите кризе и вечите „пагодбе" и „погодбе" 
са политпчарима, који у пароду ne значе ништа, нзј- 
више oceiia Зетска баповнна и пајвише погађз тс 
крајеве. Непрегледне шуме у Зетској бановини, рибо- 
лов na СкЕдарском језеру, јужпо воће и поврће у 
Прпморју, и cyiueibe поједипих пољч од баруштнпа, 
уклањање маларпје, тражи магерпјалнпх жртава. За 
овнх 14 годипа на терпторпји Зетске баповинпе нг 
направи се ни једап км железнице, како би се ono 
огромно благо које лежи на тлу Згтска бановине 
могпо искористити. Ни једпо се поље не исуши и 
ако би се тп Kpi]t.BH могли натравнтп акгивпим n 
житпии. 

Са колико се мзло познзвања прплика води 
тамо социјална и екопомска политика и ргшавају 
поједипи, како крупнм, тако иснтнн проблеми, нека 
пам послужи за пример Монополска управа, 

Управа мопопола je решила да садп.у дувана у 
земљи смап>и с обзиром на то што се omj кваптум 
којн производи nama држава на може на страну 
извест, 

Алп место да Мопополска управа при допоше- 
п.у поједипих прописа n закона o садп.и дувана 
прибиви податке од својих стапица дувапских, те на 
освову тих података да се пишу закопи, и расписују 
расписи, ona и у овако тешкпм   времевнма   решапа 

саа та питања   чнсто   кабинетскп,   теорнјски.   По   9 
тачки   тих   прапкла   једпо село   може саднти дуван 
само тако, fKo у томе селу има десет садиоца, ако 
има само девет цело je село лишено сад1ве дувана. 
Али се пде и дзље, na се каже, да једпа  општпна 
може сздити дувзп само онда, ако се у тој општи- 
ни може да засади 200.000 струкова дувана. Два је- 
днпа среза у Зетској бзповини управо у Херцеговпп 
која припадају Зетској баповчпи, a то je у Требињ- 
ском и Љубињском, народ се бави производњом ду- 
вана. Треби11>ски дуван no своме кпалитету и no сво- 
јој ароми спада у првокласне дувапе. ja мислим го. 
сподо послапици, да нема нико mi међу вама ни од 
пепушзча, да није чуо за т;ебињски дуван, тако да 
многи зпају да постоји требињски срез  no  требињ- 
ском дупапу. Ma да je требишскн  дувзп   no  гласу 
ипак бнвша Аустрија није  допуштала велику садњу 
дувапа из простог разлога,  што je Срез  требињски 
пасел^еп чпсто нзцчоналним елементом, тако   да   це- 
локупна количиаа дувана na терпторпји Среза   тре- 
бтискога не износи више од 10 вагона. Па ипак о- 
нзј сиромашни свет, глецао je да  искористн   најма- 
ње парче зр.мље, да би могао дуван   посадити, и о- 
бичпо je засађиван дувап no оним вртачама и доло- 
вима, где друго ништа не може да успе сем доброг 
дувапа. To му je било једиво средство, зашто je мо- 
гао којп   динар   да узме,   како   би   бар    могао   со 
купити.   OBCU   тач. 9 сел^к у Tpe6iiihCKOM као и у 
љубип.ском срезу, толико je погођен да му je немо- 
ryhe да искористи ни опу злеуду количипу смањену 
дувана. Тамо села   нису велика то су  засеоци, којн 
су растур nn пспод брда и који се зову више no по- 
родичним   презимевимз.   Како    Управа   монополска 
тражи 10 садиоца у једноме селу, a толико пема пи 
кућа,  опда  je  сасвим   природво,   да  je требињски 
срез тако рећи лишен сад11,е дувана. Толике жалбе, 
толики протестн и толике интервенције код Упране 
монопопа пису помогле. Пред  јауком тих песретни- 
ка којима je   дувзп  једини   изв^р   за живог, Моно- 
полска управа je остала глувз. Од 15 милиопа стру- 
кова прошлогодишњег дувана допуштено je ове го- 
дине само 3 милнона, a   од 150 села   могло   je озе 
године засадити  дуцан свега 37 села. Цепа je npo- 
шле године била 9.40 дип. 

Непријатељска Аустрнја пустнла je томе наро 
ду такозвану пушилулу тј. сваки од садпоца дувана 
имао je права да известан број кила задржи за своју 
употр^бу, јер je звала „да мед вадити, a прст ne лн- 
зати немогуће je". Немогућпо je једпоме херцегодач- 
ком сиромашном сељаку, који производи дуван да 
ne задржн коју цигару за себе, јер on нема ни кр- 
шпе nape да купи монополски дувап. Још прошле 
или претпрошле годпне изишла je нзредба од Упра- 
ве монопола, да сваки селзак при узимању ћага-цн- 
гар папира, мора узети и паклић дувапа. Шта се де- 
сипо: Последица je те наопаке наредбе била да нк- 
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ко на територији Херцеговине ни Далмације није 
узимао наш папир него се кријумчарило нз Италије 
тако, да je талијански папнр преплавио нашу земљу, 
и да од папира Монополска управа није имала ско- 
ро никакве користи. Kao што се види од такве је- 
дне наредбе Монополске умраве, држава je имала 
куд и камо веће штеге него користи. Кад сам био 
прошле године у Јђубнњу, сељаци су ми обратили 
пажњу како то да наша држава допушта да се та- 
лијански папир троши, кад сам им казао да je то 
забрањено, онн су ми рекли да није забрањено, јер 
кад цео свег пуши и узима тај папир почевши од 
сељака до чиноиника и финанца, онда рекоше ми 
не  може бнти ни говора o забрани. 

Још пешто. Није свеједно ограничнти садизу 
дувана у једиомс крају, или срезу који даје no 1000 
или 200 вагоиа као и ономе срезу који даје 10 ва- 
гона дувана. Није једно нсго ограничити садњу ду- 
вана у Војводнни и у Јужној Србији као и у Хер- 
цсговини, једноме гладноме крају. Док се у пом. 
крајевима сем дувгна може да рзди још нешто и 
има где да рзди, дотле у Херцеговинн у оним вр- 
тачама и доловима не може ништа друго успевати 
сем дурана. 

Политика која се води према тим гладпим кра- 
јевима она je убитачва, јер доводи народ нарочито 
у AaHaiuibe доба до просјачког шгапа. Наролу се 
не допушта ни онде, где може да дође до неке за- 
раде, да  заради. 

У Херцеговини су били у главном два изнорг! 
од кога je народ жнвотарио. Први извор бно je 
Америка, други извод био je дувап. Америка нема 
више да шал^е доларе и да синови херцеговачки 
који раде тамо у рудннцима могу послати ма шта 
својим кућама, јер су сами осгали без рада. Садња 
je дувана укинута и нзрод je остављен на мнлост и 
немилост.да се спасапа како зна и како уме. 

Ma да ne спада под ово Мистарсгво, мииистар- 
ство фининсија, нека ми буде допуштепо да прого- 
ворим неколико речн o ресору Мннистарства шума 
и руда. To je питаље козе у Херцеговини. Коза je 
свакојзко једна штеточнна нарочито за младу шуму 
али je невоља у томе, што Херцеговци у оним брд- 
ским крајевима ne могу живети без козе. Лепо je 
то, господо, сести написати закоп: коза je штетна 
зз шуме, треба je укинутп. Ja сам пре пеки дан 
добио претставку из зубачке општине и приморске 
(Крушевице), где л>уди моле и богораде да им се 
коза оставн. У претставци се каже шума je општинска 
али им je бив. Аустрија одузела и претворпла у 
државну својину. Шума je велика и то je веНшГом 
она шума црпогорица, коју ко:п не брсти mini може 
уопште нанетп штете велпкој шуми. Наш je живот 
без козе немогућ, велн се у молбн, или нек пам о- 
стане коза пли век нас преселе у Војводину, јер 
ћемо се пре од живота растати него од козе. 

Сви смо ми, господо народпи посланици, ту 
да чувамо закон и да га поштујемо, али смо на 
првом месту ту да чувамо народ, јер није народ 
радн шуме пего шума ради нзрода. Закопи који 
угрожавзју егзистенцију народа једнога краја треба 
их мењати, као и све оне законе који не базирају 
на народним потребама. 

Каквих cee код нас закона има, ради куриозма, 
ja hy вам навести овај случај, који нас norceha до- 
ста на Кочи11евог „Јазавца". Прошле године затекнем 
се у једном селу код једног свог пријател>а. Дома- 
ћиа куНе рече ми, да су двојица младн1ш дошли из 
оближ11>ег села, да м^ се нешго жале. Саслушам о- 
бадзојицу. Један од њих рече, да су га зимус оп- 
тужили жандарми среском начелнику, шго je ухва- 
тио у некој neliHHH једну куну и да ra je зато срес- 
ки пачелник казнио са 1000 динара.Други je ухва- 
тио лисицу у гвожђа, јер се била нанадила и појела 
му пола кокошију у кокошињаку, и да je љега 
срески начелник казнио са 500 динара. Ja то нисам 
могао вероватн, отишао сам код среског начелпика 
и збиља M-i je срсски начелник показао неки шум- 
ски распис o лову, у коме je стајало, које су све 
корисне животиње, које треба штитити и прописане 
су казне за сваку од тих живогиња, ако би их сељак 
убио. Тако je na пример прописана казна за зеца 
100 динара, за лисицу 500 динара, за куну 1000 
динара, вук мислим да je процењен са 1500 динара. 
Један je убио вука на својој овци и зато je одго- 
варао. Ha оскову оваквих наопаких прописа и за- 
кона народ je пропиштао у Херцеговини од жан- 
дарма, финанса и лугара. Па не само у Херцеговиии 
него у целој Зетској бановини. 

Данас у ouoj општој кризи, када богата Војводина, 
житница нгше државе, грца под тешкнм теретима 
и када je у некада богатој Шумадији сел)ак преза- 
дужен, нико се не пита na како живн нзрод у Зет- 
ској бановини кзда тамо „Од камена ником до ка- 
мепа". Taj расадних српства и највећи поборпик др- 
жавпог и народпог једипства, стење и клеца под 
тешким теретом светске кризе и наше немарпости. 
Нема внше Ловћевских јупака са соколовнм погле- 
дом, него сретате no путу и видите no селима и 
варошима црне фигуре испнјеиа лица и мутпог пог- 
лсда. Ta изворна cnara, која je увек давзла искру 
у камепу, почиње да пресушује. A кад то живо 
врело тамо прссуши тешко he нама бити свнма, 

Ни једап политички исгорнјски догађај у Ha- 
rnoj историји није извршеп без учешћа Зећапа и Хер- 
цеговаца и Бокеза. Шумадчји као Пијемонту срп- 
ског племена, било je само потребно, да се тако 
фигуратпвио изразим — да притисне електрнчно 
дугме и да у свако доба нађе Херцеговце na окупу, 
са својом брашпеницом у торбп да притекне у no- 
Moli браћи Шумадинцпма. 

Буна Луке Вукаловића,   легендарног   херцего- 
38 



304 XLIV Редовни састанак — 19 марта 1933 г. 

вачког јунака из шездесетих година, Невесињска 
буна седамдесетпете године, Требињска вешала 
из 1914 и 1915 године, огромно учешће херцегова- 
чких добровољаца на Солунском фронту, даје мора- 
лно право тим крајенима, да и онн заседну за бо- 
гатом трпезом око које су се скупила 6palia Југо- 
словени, a не да им се бацају мрвице као убогоме 
Лазару. Данас се ва жалост више води рачуна o 
пунктаторима, молитичким незадовољницима, него o 
хиљадаиа хил.ада гладних и понижених у Зетској 
бановини, чију невољу добро искорииЉавају тп исти 
пунктатори, федералисге и каквих све нема no- 
литичких шићарџија. 

Крајње je време, да КралЈевска влала приступи 
и то што upe решавању проблема Зетске бановине, 
како би се колико толико надокнадитн могло оно, 
што су многе и многе владе si 14 година пропус- 
тилг. Народ верап својој историјској мисији не тра- 
жи ни аутономије ни федер1'ције, нити жели какве 
„нагодбе ви погодбе'' него жели јаку и моћну др- 
жаву, која he га заштитити од спољиих непријатеља, 
јер je свестан тога, како се свака слобода скупо пл^ћа. 
Народ тражи унутра ред, мир и спвкојство, a на 
првом месту тражи рада и запослења. Ледном речи 
гражи .хлеба, хлеба господару". 

„Хлеба, хлеба, господару, разлеже се потмули 
ехо кроз кланце и богазе оног сурог стења, али 
тај глас не избија у врхове горе где „оро гнездо 
врх тимора внје", eeli остаје глас вапијућег и ув- 
peljfHor у своме поносу коме се може рећи: .Дрнче, 
ти си своју улогу извршио".(Пљеска1ве и одобрав1ње) 

ИотпреШселпик Карло Ковачеви!!: Има реч 
господин Миливоје Исаковић. 

Миливоје Ђ. Исаковић: Господо народвн по- 
сланнци, критнкују11Н no сваку цену, то значи бити 
непоправљиво пакостан; критиковати разложно и са 
чињеницама у памери, да се што поправи, no моме 
схватаљу, пријатељска je услуга ко]у треба ценити. 
Moje излагање npeialie се у духу тога, и ja молим 
да се то тако схвати. 

Ми се заиста налазимо у тешким приликамш, 
тежии вего икада. flanauiibn Мннистар финансија др. 
Ђорђевић најмање je крив за ово; напротив, у овако 
изузетно тешким прилнкаиа on се одлично сналази, 
сигурно и боље и успешвије него многи други до 
сада. To je моје интимно уверење стечепо на објек- 
тивном проматрању чињениш, као што je и то, да 
je Hiiua вслика cpeha, што се у оваквим приликама 
на onoMt месту шлази човек квалитета r. Toopljeeniia. 
Будућа покољеиЈа хладније he н објективније судпти 
o свима нама, na и o г. др. Ђорђевићу као Мини- 
стру фивапсија, и неће бити разлога да r. Ђорђевић 
страхује за овај суд. 

Заузет великнм, тешким, замршеним пробле- 
мима данашнице, г. др. Таорђеви!! није у могућностн 
све детаље да види нити може  све Maii>e важнп да 

контролише. Он мора да се ослони и на своје сарад- 
нике. Ha жалост, има извесних знакова који ми дају 
разлога, да верујем прво да г. др. Ђорђевић не на- 
илазн свугде на пуну лојалиост и коректвост; друго, 
да се повешто, не тако згодио, овде-овде спроводи 
и учини и мимо интенција и мимо знап.а г. Др. Ђор- 
ђепића. Кад   ово   кажем ja се   сећам оних пемилих 
случајева    приликом   наплате   државвих дажбина у 
Мачви. Није могу1)е да се све оно са знањем г. др. 
Ђор1)еви11а догађчло. Ja баш ово са овог места твр- 
дим, да би одбио све интриге,   које   се због  овога 
око имена r. др.   Ђорђевића у овоме   крају  плету- 

У опом тренутку уздржаћу се од наво1)ења чи- 
њепица с тим   да их r. Министру   приликом   првог 
личног сусрета саопштим и верујем   да he они му- 
ченици у Мачви, који су толико   овога лета претр- 
пелн, добити пуво задовољеи.е. 

У порес«ој струци влада велико шаренило, сем 
тога и велики засгој у пословимч,   јер се no nopec- 
ким  управама,   у већини   случајева,   врло мало шта 
друго ради сем што   се   прикупл^ају држанне даж- 
бине. Кад ово кажем, ja   имам   пред очима све оне 
одјзве,   пријаве и слнчно,   које   je попала прашинч. 
Тако исто ja имам пред очима и посао ослобо1јења 
од дажбина због поплава и елементарних непогода, 
који ни до данас у моме крају није обављев. Најзад 
ja имам пред очима и позршно   опорезива11>е   и сву 
ону формалну процедуру,   коју   порески обвезници, 
сељаци, не знзју a чије непозпавзње порескн органи 
готово бездушно искорншћују. Све ово долази отуда, 
што поједини порески органи, no своме менталитету 
и својој спремн и савести, у доста  случајева, пред- 
ставл^ају Нојев ковчег, na je моје   мишљење, да се 
то бар данас, кад имамо толико школованих и кул- 
турннх људи, не мора толерирати. Једна метла, која 
би размахвула no пореским управама, a томе je веН 
днанаести час, учинила бн   велнко   добро и народу 
н држави и струци. 

Чињевице у овом смислу пружићу Господииу 
Мипистру кад год буде хтео. 

Сопствеиици водецица na Дрини и на Сави 
грцају од рззних великих дажбнна. Они су прете- 
рапо оптерећени. Ова претераност нарочито дапас 
тешко пада, када се врло мало меље и кад се оно, 
што се меље јевтино продаје. 

Исти случај je n ca сопствепицнма вршаћшс 
машива. Они, у најбољем случају, рале највише ме- 
сец дана, раде врло јевтино, јер се машина нагоми- 
лало, a оно мало и што ујме, продају за багателу. 
Међутим, дажбине су на Bpiuahe машипе толике и 
такве, да neh многи отказују рад. Ово треба што 
npe смањити и учииити сношљнвим. 

Поједини органн фапансијске контроле, на paš- 
ne начине, шиканирају нате л>уде, који, у крајевима 
преко Саве и Дунава, продају ракнју, сопствени 
пронзвод. Има их n таквих,   којн подмећу кривице 
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a и таквих, који ииају увек сведоке, са којима деле 
погказивачку награду и друго. Има их и таквих, 
који питају којој сграпца припада, na, jao оном 
ако не погоди, шта je у вољн зеленку. Ja молим 
да се овоме стане на пуг, јер не гарангујсм да he 
стрпљеиЈе трајаги до краја. Сад се од неког доба 
појавила и нека напасг испигивања »амирвица no 
дућаиима. He помаже ни рачуп, ни признаница као 
доказ, да je го и то ту и ту купљено, него се греш- 
ни сеоски дућанџија, дегаљисга, кажњава за грехове 
варошких гросисга и ово треба добро преуредити 
и поставити на правичпу основу. 

Moj крај je врло незадовољан извршеном кла- 
сификацијом земљишга. Из канцеларнја одавде, не 
могу да се виде грубе иогреоЈке, које су том при- 
ликом на тереву учињене. Покушавао сам да издеј- 
сгвујем ревизнју класнфикације. Иисам могао успети. 
Рехло ми се, да не постоји законска могућност. 
AKO OBO не постојн сигурно постоји могу^иост, да 
се иа тражење, o трошку занатересованих пошље 
стручњак на лице места да види, да лн je или не, 
учишена греажа. Заинтересованих je право, да ono 
траже a иЈдлежних дужност, да ово испитују. Пре- 
ма резултату, ако се ово докаже, наћи iie се и за- 
конска могућност да се ово исправи, a ако се ве 
докаже, онда ником нишга, бар се ншсо nehe моћи 
жалитн, да му се ннје изшло у сусрет. 

У Мачви су врло чесге деобе. Има врло много 
случајева, да no овим деобама и поред поднетих 
пресуда рдспоређиваље пореза на деобаре не изар- 
шује се одмах, него се целокупва пор^за no неко- 
лико годива наплаћује од дотадашњег старешине 
задруге. Због овога долази до нежељених сукоба, 
који опет доводе до врло озбиљ^их последица. По- 
реске власти правдају се да су за ово криве ката- 
старске секције. Сељаци опег жале се на ове да 
раздеобе неће да врше без великих дијурни. Како 
било, настаје један заилет који штети све редом и 
привзтне и државу. Треба наредити да се овакне 
раздеобе пореза на деооарг одмах извршују. Ако 
су у овом послу баш нужни органи кагастарске 
секције, опда нека се трошкови око љих и њихових 
излазака сведу на најмаи^у меру. 

Има једпо болно питање које такође треба шго 
пре решати. To je пигање исплате реквизиција. До- 
ста je 10 и 12 година како људи чекају да им се 
њихово плати. У данашњим тешким народним при- 
ликама, кад се народу не може да помогне, века 
се да ono шго je шихово. Ако не може да се извр- 
ши исплата реквизија готовим новцем, онда иека 
им се признанице од ових приме у отплату пореза. 
AKO ие може све одједаред, нека буде за 2, 3 ro- 
дине, јер досгд je било чекања, a шта ћемо ако 
нам тако шго данас, сугра затреба. 

Бановинска оптерећења са осгалнма претстав- 
љају један при^нчап терет. Свет je под утиском да 

су бановине досга издашие и народ жели да се ба- 
новински прнрези и дажбине смање. Нарочито je 
велика повика на таксе, на оружје, na онда и на 
остчло. Ja бих замолио r. Миписгра да из банонии- 
ских буџета креше сне оно шго није неопходно по- 
требно. Мачпански срез некад je био у првмм радо- 
нима у погледу производње шећерне репе; данас у 
великој кризи житарица, Мачва ne може д« добије 
одобрење за производњу шећерне pene. To je вели- 
ки грех, толико већи, што he Мачвани радо приста 
ти да оао товаре и у Митровицн и у Клеику. Ja 
молим да се ово одобри. 

Код буџета Минисгарства просвете говорио сам 
o аномалијама у погледу школских такса. Ja молим 
г. Мииистра финансија да прихваги моје примедбе у 
томе смислу. Још iiy ra замолити и да се школске 
таксе према сгудепгима који су раније, npe ове 
школске године почели студије, не npHMeihyjy, него 
само на даље, на нове студенте, који су почелн сту- 
дије у oaoi ш<олској години.  (Одобравање). 

Иотпретседник Карло Коначевиђ: Им« реч 
пародни посланик г. Добровић. 

Милан Добровић: Господо народни посланици, 
од државних приаредних предузећа, која спадају 
под ресор Мннистарства финансија, добива држава: 
од управе државннх монопла 1600 милиона, од др- 
жавног имања у Бељу 11 мнлиона 700.000, од фа- 
брике uieliepa на Чукарици 5 милиона динара. При- 
ход од 1 милијарде и 600 милпона, што га даје 
Управа Монопола, довољан je за садашње прилике. 
Ja бих ишао и тако далеко, na бих пристао, да тај 
приход буде и маљи a да садиоц-i дувана добију 
бољу цену, a пушачи да добију боље сорге дувана 
Више hy се задржати на приходима државвог имања- 
Беља и фабрике meiiepa на Чукарици. 

Државво имање Беље састоји из: пољопривред- 
ног газдивства, баштованлука, станице за селекцију 
биља, кланице, рибарске ценграле, једне привредве 
желелпице и машинске рЈдионице. Све то годишње 
доприноси преко 10 милиона динара. Огроман ком- 
плекс шума доприноси томе газдинству преко 2,800003 
динара. 

Модерно уре1)ено рибарство природно и умет- 
iio даје милиои и 700 хиљада динар!, фабрика ше- 
hepa преко U милиона диизра a има још багер и 
цигљане; ш;о све укупно даје приход са тога има- 
ii.a од укупно 25 милиона динара. Али има доста и 
издатака. Тако на личне расходе даје се за дирек- 
тора и друге чиновиике 1,400.000 динара, за тех- 
иичке n грађевивске послове 1 и no милион; 
имаде власгшу железвицу, која кошта 1,600.000 ди- 
на^а. Машинске преправке и нове набавке сгају преко 
4 милиона динара. Разни доприноси, који се дају 
чнновницима у нарави коштају 4 милиона динара. 
Укратко, сви ови издатци изнашају 14,000.000 ди- 
napa и кадодбнјемо од прихода оау суму. онда чисг 
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приход са тога имања износи преко 11 мнлиона ди- 
нара. За овако велико газдинство тај приход није 
иелики, ако га још сравнимо са приходом фабрике 
mehepa na Чукарици, којн нзнаша преко 5 мнлиона 
динара, онда изгледа да je сама, фабрика шећера 
на Чукарици реитабилније предузеће за државу. 
Ha први поглед тако од целог имања и фабрике 
шећера на Бељу изгледа, али ако сравнимо како ради 
фабрика шећера на Чукарици са фабрнком шећера 
на Бељу оида ћемо доћи до сасвим другсг релул- 
тата. И једна н друга фабрика производи исту ко- 
личину шећера, na су приходи и једне и друге ф> 
брике од продаје шећера иодједнаки око41 милион 
динара. Али разлика у расходима je огромна. Адми- 
нистративни трошкови na Чукарици су 8 милиопа 
дипара, док па Бел^ изпосе само око 5 милиона 
динара. Репа се плаћа и на Бељу и на^Чукарици са 
17 мплкона динара; фабрикација шећера na Чука- 
рици кошта преко 9 милиона a на Бел^у само 5 ми- 
лиона. Остали расходи су им подједнаки. Према 
томе расходи Чукарице и Бсл^ разликују се за из- 
noc од 5 милиона дпнара, јер гфОШВОДна шећера 
на Чукарици толико нише кошта. C тога произлази, 
да приходи Чукарнце подбацнју a приходи фабрике 
uiehepa на Бељу спасавају цело господарство од 
губитака. Ja сматрам, да бн овде била потребна јача 
ревизија, да се види, зашто фабрику шећера на Чу- 
карици толико више кошта производња од произ- 
вод1ве mehepa на Бел>у. Да ли je за ово кривица 
до управе или од падзора, na ако je до управе, on- 
да се управа промепи, да се доведу стручни л>уди 
или да се пошл.у na Бел.е, да виде како се управља 
и мапипулише na, да се и приходи фабрнке шећера 
на Чукарици повпсе од 5 милиопа na 9 милиона 
колико допрппоси фабрика na Бељу. У вези са тим 
моје je мишл>е11е, да je незгодпо што су ове две 
индустрије додсљене Мпппстарству финапсија. Ja 
сматрам, да бн било исправпије, да су те две фа 
брике додељепе Министарству тргсвппе и ипдустрије. 
Кад то Минпсгарство води аригу над свом инду- 
стријом у целој држави управл^, онда би требале и 
ове две фабрике да дођу под тај ресор. 

Доз;олите, да проговорим пеколико речи o 
пензијама и пензнонерима. 

Из задњег месечног извештаја, који je дао r. 
Министар фипансија види се колики су концем ја- 
оуара били приходи и расходи за првнх 10 месеци 
ове буџетске године. Може се констатопатн, да смо 
за пензије за првих дссег месеци исплатили преко 
158 милиона више него je бпло предвиђено. Ако и 
за задша два месеца буде сличан пораст, опда he 
се за пенчије исплатити преко 180 милиона више 
него шго je предвпђено. Г. Мипистар финапсија je 
осетиз тај мањак na je у буџету, којп се сада овде 
претреса предвидео, да се пензпје повећају за 42 
милиона, Али  ако   преплат:;мо   158   милиона виле, 

него што je било превиђгно, у onoj годннн, онда 
ona 42 милиона што се сада предвиђају више него 
што смо ставилн у буџет, изгледа да je прелпло, 
јер lie нам фалити преко стотину милиона. 

Резервни кредчти изпашају cavo 25 милиона и 
изгледа, да he г. Мннистар фпнансија имати много 
муке и бриге, како he толике пензионере да плати. 
Када промотримо, колико иензионера ужива пепзију 
пиде11еио, да се све више пове1јавају. Јер док je 
1930 годипе било 53 хиљзде пепзионера, a нз ра- 
ннјих годпна морали смо преузети пепзиопаре ау- 
строуггрске Монархије, они се стално и од оне 
годпне, кад пише није било партиских режпма, умно- 
жазају и њихов 6poj je све nehii. Години 1931 било 
их je већ 55 хил^да, a ове годппе нарастао je б^ој 
пепзнопера na 58 хиљада. Ако се тако пастави, за- 
иста he до1ш до тога, да he се морати провести 
нека ревизија   пензпопера. 

Ja бпх се ту зтдржао, јер сматрам да uva no' 
влашгених и оште11епих пензиовера. Старн пеизио* 
иери, који су служили 40 година у ефекгивној др- 
жавној служби a добили су пепзију no старом за- 
копу добивпју ваљда за половицу Maibe пензнје од 
оиих, који су пензионисани no повом закону. Начел- 
вицп, који су пепзпоиисани no старом закопу, до- 
бивају око 2.000 и нешто више дипара; a начелпик 
којн je пен^иосаи no новом закопу, a пије сл/жпо 
можда пи 30 годипа, добчва око 4.000 динара. Значи 
добппа дупло од опога, који je пенз^описан no ста- 
ром закону. Ja верујем, да he ово присилити нас и г. 
Мипистра, да се пађе пеки излаз како да се та ne 
правнлпост с обзиром na пензнопере no старом за- 
копу н с обзиром на оне no новом закову изравна 
и како да се то питање регулише, парочито с об- 
зиром na оне, који нису навршили потпун број ефек- 
тивпе државпе службе. 

Кад говорим o пензионерима, ред je да cno- 
нем и иввалпде. Ивпалиди no броју опадају, од 74 
хиљаде колико je било i-.пвалида у 1931 години, 
њихов број je у 1932 години nao на 70 хиљада! 
Према томе се смањују и издаци за њихове потпоре 
и ту нема опасности, да iie се noBehaBam 

Изихове принадлежпости од државе врло су 
мале. Ha једнога инвалида отпада 1400 динара, док 
na једнога пензнопера стпада годишње no 14.000 
динара. Ha one у вишим класама сразмерно отпада 
знатпо више. 

Кад neh иввалиди добнвају тахву слабу npn- 
noMoii од државе, ja бих бар молио г. Министра да 
им се та npnnoMoh што редовније и што тачпије 
испла11ује, да не морају да чекају дуго док дођу 
na ред. 

Бригу o пнвалпдима води Министарство со- 
цијалне политике, a исплату врши Мпнистар финап- 
cnja. По моме сззпању, r. Мипистар фипансија од- 
редио je парочитога чиновпика при Министарству 
социјалпе политике, који води бригу o тој исплати 
пнвалида. Имао сам прилике уверити се да овај ročno- 
дин врло савесно врши свој посао. Али код дирек- 
цнје запиње. Разне дознаке које те дирекције треба 
да пошаљу  Министарсгау   соцпјалне   политике,   na 
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да ово од Минисгарства флиансија тражи исплагу, 
задоцњавају. Требало би с тога наредити дирекци- 
јама да редовно, снакога месеца прикљупљају a 
шаљу на исплзту, одиосно na преглед у Минисгар- 
ство социјалне политике cee те спискове, како се 
не би са исплагама закашњавало. 

Пре кратког времена, ми смо овде изгласали 
један закон, који ja сматрам врло потребним, да се 
за погон аугомобила мора употребЛ)Чвати меилвина 
шаирита и бензииз. To je било потребно, да би тиме 
бар донекле накнадили великн увоз бензина са стране. 
Одређен je и проценат no коме се та мешавипа мора 
вршити: 80% б'.'11зина мора се помешаги са 20°/° 
шпиритуса. To je све лепо, господо. Једино запиње 
код цене. Јасно je да Народно претстзБништио није 
могло iy цену да утврђује. Iby je требало утврдити 
у споразуму са произвођачима. Било je муке док се 
je нашла база, мислим на 5 и 77 пара no кгр. Али 
ова je мешавина ипак скупл>а за 1,30 no кгр. од 
иекадаши.ег чистог бензнаа.— 

Потроши.а бензина б^ла je 1930 године 35 a 
1932 43 милиона килограмз. Ако узмемо, да he та 
потрошша сада иешто опасги, да iie се можда сма- 
њити на 30 милиона кгр. онда he она износити, ако 
се помеша 40.000.000 литара.Рачунајућчтих 40.000.000 
литара no 1.30 динара, за коликз je ова мешавина 
скупља од шпиригуса, онда he износигн разли;(а 
око 50.000.000 динара. To значи, да he они, који се 
служе аутомобилима било својим, било путничким, 
било аугобусима, мораги да плате за ту мешавину 
преко 50 милијуна динара инше но што су до сада 
плаћали зг бензин, Тих, дакле, 50,000.000 дииара 
иду као посебпа награда ошшвј који производе 
тај шсиритус и ту мешзвину. Значи, господо, да ми 
одузимамо од целине 50,000 000 динара да их дамо 
неколицини фабриканата. {Миписшар финансија др. 
Мил. Toopljemih: He одузимамо ми ништа, него ова 
разлика долази отуда шго je бензин сада скулљи, a 
ми не одређујемо цену бензину.) Озе податке што 
сам изнео добио сам од л^уди који купују одавна 
бензин и знају како стоје стварн са овом мешави- 
иом са шпиритусом и ja верујем, да су ови подаци 
ипак доста тачни. 

Кад Beh говорим o том шпиритусу у бензину, 
ja бих желео да скренем пажњу и на трговнну са 
бензином. 

Бепзин продају у нашој држави, Hehy да ка- 
жем два велика концерна, Beh, како да их назовем 
моиопола. Јасно, то су велике светске инострапе 
фирме, и пошто само оне нмају те десгилације, оне 
су једине у стању да те производе, онако како др- 
жава прописује. 

Негде, пре била je у Новом Саду једна лици- 
тациЈа. Неко наше падлештво требало je становиту 
врсту ОЈНзина,. 

Потпр^шседник Карло Ковачевнћ: Молим вас, 
ваше je време истекло. 

Милаи Добровиђ (наставља): Ево, одмах hy 
да заврипш. Само да кажем нсколико речи o бензнну. 
Ta количииа бензина према npuoj лнцитацији на којој 
су била само та два лицигаига понудили су бензин, 
исту количину једиа no цени од 8 милиона дииара 
a друга no 8 милиопа и 200 хил.ада. Пошто су била 
само два лицитанга, лицнгација je понишгаи и no- 
сле месец дана бнла je одређена друга. Опег су се 
појаанла та двз лицитаига, н сзаки je спизио своју 
понуду за 100 или 200 хиљада дннара. Опет су се 
те покуде крегале око 8 милиона динара. Међутим 
без обзира на та дча понуђача, нашао се један при- 
јатељ из Румупије који je правовремело сгигао npe 
него што су се отнориле коверге. Предао je и ou 
своју коверту, и na велико nsnenaljeibe те комисије 
тај Румун понудио je исту количину бензина, али 
ne за 8 мнлиона или 8 милиона и 200 хиљада ди- 
нара, него за 4 милиона динара {МиипсШар финан- 
сија М. 'loopljeeuh: Како се свршила та лицигација?) 
Ja не кажем да je то падлештво купнло скупљи 
бензин no 8 мнлиона. Ja верујем да he то надлештво 
куоити исти бтнзин зз 4 милаона динара. O томе 
смо сви начисто. Али нешто hy, госаодо, да кажем. 
Колико je лицитацнја одржаво у нашој држави код 
разних надлештава где су се опет у главном ова 
два велика лиферзпта натјецалн, a где лије доспео 
onaj Румун да те цепе побије. Кад би смо то сра- 
чунали, господо, само кроз једну годну дана, ja мн- 
слим да би се нашла јсдпа огромна цифра. Ми смо 
видели код oaor шпиригуса где смо пронашли 50 
мил она зараде појединаца na штегу целине, да 
бисмо овде можда месго 50 милпона нашли и пола 
милијарде зараде коју 3apaljyjy поједнпе фирме на 
штету општих ингереса. Ако je то тако, a ja веру- 
јел да je тако мпого тога било, онда сви треба да 
се замислимо и питамо,како се могу толике зараде 
на та два артикла, као што je бензин и шпиритус, 
да зарађују; да те зараде иду у џеп поједчнаца ве- 
ликих концерна, или би било правилније, да те за- 
раде иду у корист држав?, у корист фнскуса. Ако 
o томе промислимо, ja држим да heMO морати дohи 
до y6el}eiha, да се за те врло важне потребе и др- 
жави потребпе продукте евентуално удеси ono што 
je удешено и са петролеумом који je држава узела 
под монопол. Зашто да тај монопол искоришћују 
две, три, четири фабр^ке и велика предузећа, кад 
би мпого боље могло то да иде као државни мо- 
нопол, na би се користила целина и држава. 

Ha крају ja бнх још умолио r. Миннстра Фи- 
пансија, да OMoryhH да се заостале исплате, које су 
у npounoj години под крај буџетске године треба- 
ле да се исллате, a сад пошто je година свршеиа 
оне су прешле у iuyhy буџетску годину и тако че- 
кају претходно док ne до1)2 до свих раннјих исплата. 
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Имам један пример из свога среза. Једна мар- 
вогојска задруга, која je продала у марту месецу 
прошле годиненеколико блкова држави за расплод, 
иије још прнмнла купо-продајиу цену. Онј je про- 
дала неке бикове и у мају месецу и у јуву месецу 
\Л за оне бикове продате у мају и jytiy држава je 
исплатила цену, док за оне бакове иродате у марту, 
то није учинила. Свакојако мораћг чекати до авгу- 
ста само зато, што je бикове продала при крају 
буџетске годчне. Ha све могуће начине, ja сам по- 
кушгвао, дн се изврши ова нсплата бикова, али писам 
jcneo, јер je то учиљено у прошлој години. Ни 
Рачуновотсгво ИМ Дчрекција, ии Мннисгарство фи- 
нансија немају нгчииа, дз та задруга дође до испла- 
те откупљених joj бикова. Ja бих молио г. Минн- 
стра фипансија, да нађе пута и начина, дз се ова 
свота, која није велика, исплати, јер зздруга ntli 
дуго чека. Н^лазим да то може да се учини с об- 
зиром на зараду од ковања иовца, која има да се 
употреби за исплату овјквих лете1шх дугоза. 

C обзиром на све то, ja нзјављу^м, да hy гла- 
сати за овзј буџет Минисгарства финансија. 

Пошпретседник Карло КовачевиЋ: Има  реч 
г. Матија Мацековић. 

Matija Maceković; Gospodo narodni poslanici, mno- 
go cenim gospodina Ministra finansija i odobravam njegov 
rad na polju finansijske politike, izjavljujem da ću za pred- 
loženi budet glasati. Pošto mi se pruža prilika, to ću se   u 
kratko osvrnuti na rasporedij carinarnica u Medumurju i 
okolici. Do godine 1926 delovala je jedna jedina carinar- 
nica drugoga reda u Čakovcu sa skoro   neograničenim 
delokrogom. Kako je odlukom Ministarstva finansija od- 
redjeno, da se sve carinarnice osim glavnih centara Be- 
ograda, Zagreba,    Ljubljane itd.   imadu dokinuti i pre- 
mestiti na granicu; učinjeno je to i sa Čakovačkom ca- 
rinarnicom, koja  je premeštena u Kotoribu. Znajući, da 
se hoće provadjati štednja bili smo svi sa odlukom  Mi- 
nistarstva   finansija zadovoljni. Medjutim   cela   se   stvar 
sprovela naopako, tako, da je iz male ali rentabilne ca- 
rinarnice čakovaćke uspostavljena carinarnica prvoga reda 
u Kotoribi, carinarnica prvoga reda sa ograničenim de- 
lokrugom t.j. samo za uvoz dviju tvornica u Varaždinu, 
ekspozitura carinarnice u Čakovcu za izvoz, ekspozitura 
u Donjoj Lendavi i ekspozitura na   Letenjskom   mostu. 
U Kotoribi sagradjena je carinarnica   po tamošnjoj   op- 
štini na račun kaldrmine, koja je i dovršena no nespo- 
sobna za nastambu, jer su   providjeni u toj zgradi   en- 
gleski klozeti, kupatila i vodovod u   kuhinjama, ali bez 
vode, jer nema   niti bunara, a niti potrebni rezervoara. 
Da se ovo dovrši potreban je kredit od  prilike 70.000 
dinara koga ne može niti država a niti opština da dade. 

Sve je ovo bilo nepotrebno, jer je Čakovac imao 
sve uslove i kada se uzme da se i Čakovac nalazi do- 
sta blizu granice, mogla se je celokupna carinska služ- 
ba kao i pre dirigovati iz Čakovca,  a činovnicima bilo 
bi u toliko pomoženo da bi   mogli  svoju decu jeftinije 

školovati, da bi se društveno mogli sasma drugačije o- 
sećati i da ne bi izbijale afere koje se svršavaju pred 
sudom, kao što je to bilo slučaj u Kotoribi. 

Prepoučam gospodinu Ministru finansija, da ras- 
poredjaj carinannica dobro ispita i ono što je suvišno 
dokine, jer si ne mogu nikako pretpostaviti^ da se može 
podržavati jedna pasivna carinarnica kao što je ona u 
Varaždinu sa dva činovnika i služiteljem, a ima kroz ćelu 
godinu moguće nekoliko vagona sirovine, koja je roba 
i onako oproštena od plaćanja carine. Ne želim ovde 
tražiti ukidanja carinarnice u Varaždinu, jer volim Va- 
raždin isto tako kao i moj poslanički drug g. Perko. 
nu dužnost mi je da se brinem za onaj siez koji me 
je u ovu v/soku kuću poslao i da ujedno pazim, da se 
sprovede štednja u državnom gazdinstvu. 

Kod ovakoga rasporedjaja, naplaćuje Ministarstvo 
finansija dosta velike i nepotrebne sume. Opetovano mo- 
lim gospodina Ministra, da napred navedeni broj cari- 
narnica smanji. (Čuje se upadica: A šta je Matija, sa 
Štrigovom?) Ta će se stvar pravedno resiti. 

Što se tiče dvovlasničarskog pitanja, siguran sam 
da će gospodin Ministar finansija, pošto ova stvar ne 
spada samo u njegov resor, nego takodje u resor go- 
spodina Ministra vanskih i unutrašnjih poslova zajedni- 
čki na potpuno zadovoljstvo interesenata rešiti. 

Konačno molim gospodina Ministra finansija da 
kako to traži i gospodin poslanik Branko Avramović 
odredi preklasifikaciju zcmljižta i u Medjumurju, jer je 
i tamo isti slučaj, da je zemljište koje bi spadalo u 
treći razred sprovedeno u prvi razred i obratno. Ovaka 
klasifikacija učinjena je za vreme vlastele, koja je kod 
toga valjda imala i računa. 

Završujući, molim gospodina Ministra finansija da 
ovim mojim napomenama posveti pažnju. (Odobravanje). 

ПоШПреШседник Карло Ковачевнћ:  Има  реч 
г. Хаџн-Тодор Димнтријевић. 

Хаџи Тодор Димитријевић: Господине Ми- 
нисгре и господо посланици, прошле године, кад 
сам говорно o буџету Мннисгарстаа финансија, ja 
сам био један од оних регких млађих говорника, 
који je имао куражн да каже, да je финансијска по- 
литика нашег r. Министра финансија добра и да тим 
правцем, којим je on почео, треба и даље да иде. 
И то je било баш онога даиа, када je овде била 
највећа борба и када се мислило да he r. Министар 
фииансија пасги. Kao што видите, господо, прошла 
je година даиа, a наш r. Министар фипансија одржао 
се на саоме положају, na и данас не мисли o паду> 

Онда, кад су многи велики пали, он je сстао. To 
значи, да je политика нашсг г. Министра фнванснја 
била добра. Падали су миннстри у времену кад су 
биле дебеле године, a овај наш г. Министар финансија 
одржао се je у једној мршавој години. Алн, тим 
што ja одајем ззхвалносг г. Мииисгру финансија н 
што му одајем признање, то још не значи да je у 
љеговој кући сзедобро... (ДушаН Жипапопић: Ga- 
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мо да ти не потражиш нешто од Мнпистра фннаи- 
сија, кад тако говориш!) — Не( не, ja пе говорим 
овако што мислим нешто да тражим. Госиодин Ми- 
инстар финансија je ту, na he поспедо^пти да ja, 
иако сам говорио у његову корист, за годину дана 
нисам отишао к њему да тражим никакав преме- 
штај чнновнички, никакво постављење, једино сам 
једном отишао да се жалим протип Моиополске у- 
праве. Дакле, кад сам хвзлио рад г. Мнннстра фи- 
нансија, ja сам то радио из чистог срча, a кад сам 
нешто кудио, ja сам то чинно са циљем да се по- 
прави оно што није добро. — Г. Мипистар фннаиснја 
je обећавао да he се ствар са Монополском упра- 
вом поправити и ja верујем, да би се ствар попра- 
вила када би Моиополска управа била под руком 
г. Мннистра финанг.ија. Лли, како je Мопополска 
управа самостална установа, како она није директно 
под руком г. Министра финанснја, онда се преноси 
одговорност са једног na другог, — и онда се де- 
ma за ono, што наш нзрод лепо каже: „Бнле се је- 
трве преко свекрве". 

Господо, no Закону o откупу дувана иарод, 
произноЈЈачи бирају своје поверенике и после се по- 
гађају са држапним чинонницима, монополскнм ор- 
ганима, и удесе једну цену како нађу лч сходно, 
a ако се ne погоде, има то да реши друга внша 
власт. Међутим ове годице изненада сваки сељак 
имао je да преда cnoj дувзп Моиополској управи 
директно, a знате под какним формулама? Имз једна 
листа за откуп дувана која садржи 42 класе, a 
и ja сам сигуран да ни један монополски чиновннк 
не може поделитн дуван на 42 врсте, категорије и 
класе. Наш сељак, који je учио азбуку, он je учио 
a, б, в, г, д, lj... a није учио a и бе, и сад тамо 
му се увек каже класа бе, он разуме се, ne уме ни 
да бекне, a некмоли да зна шта je то бе, сдрежу му 
сами толико и толико, и хајл напоље! (Смех). 

To je једва велика неправдз, која се десила 
срима произвођачима лувана у овој години, оним 
произпођачима дувана којн су главна подлога наше 
финансијске политнке јер дуван je тај који дзје 
нашој држави око 2 милијарде динара годишњег 
прихода. A шта то зпачи? Значи да прошвођачи и- 
мају да раде, a немају права да кажу: „ово je моје 
добро, ja га не дам no ту цепу" већ ra мора датн 
пошто год комисија xolie. 

Шта je најзпгчајније, ма да ове годнне није 
било лопереннка од парода, комисијски трошкови, 
не само да су осталн исти као и прошле године 
него су још и већи. Још пешто што je непогично и 
што je само овде могу1п10, то je ono, да ако једлн 
мопополски чиновник само промени кзицеларију na 
из броја 10 оде у број 12 да цени дуваи да н за 
то он добије дијуриу. и то, господо, na onoj мр- 
шавој н тешкој годнни. Непрестано се говори: штед- 
ња,   штедња и опет   штедп.а, a када   су у   питању 

монополски   чинонници, ту нема   шкакпе   штедње 
ту нема ннкакве кризе, за љнх мора битн, na ма цео 
парод скапао од глзди. 

Нећу много на овоме да се задржавам, јгр je 
време кратко и мислим да onaj који има разума и 
срца, na му се мало каже, може мпого да разуме; 
a ако нема срца, могу му и педел.ама говорити na 
опет ништа од тога неће бита. 

Eno, господо, опде предампом, што каже na- 
родна пословица: ,Ако коза лаже рог не лаже!" Ово 
су cne дукомепта из Среза пчиљског. И какво je 
peiueibe? Све само шкарт! Од куда може бити то 
да кад једш произпођач донесе 40 бала дупана да 
преда, да све оде у једну исту класу тј. све у шкарт? 
To нпје смз1вивање цена као што рече r: Министар, 
то je просто једно отимаше дувапа од парода? Оту- 
да се je и десило то, да у Врању од 900 пропзво- 
ђача дувана, дачас их има свега 29. Да су моглп 
нешто, пеке користп од тога дувапа иматн, ne би 
се могло то десити да од 900 произвођача спадне 
свега на 29. To Враи*е, у оно вреке, када je npe- 
стало све, када нпје §нло ппкаквпх прпхода за жи- 
вот, када су престале и две тамошп.е фгбрпке да 
раде, кад народ нема иишта друго да продз, он се 
je морао одрећи н садње дувана, оне садље дупапа 
коју je вршно и под Турцима и под Бугарима и 
ппгћано му je, a не плаћа му се данас у његовој 
рођепој Отаџбини  слободној Југославијп. 

Ово су, господо, предамном све док.умепта. Уз- 
мите na пример овакав један случај да сељак из 
једног оближњег ce.ii донесе na београдску пијаиу 
једно кнло cnanaha. Taj he сељак узети за то кило 
cnanaha 6 динара, a кад пропзвођач допесе 100 
кг. дувана и не добнје ни пребијене nape. Па ако 
je то право, онда права na овом спету нема. (Mii- 
нистар фшшпсчја др. Милорад Ђорђспић: Па 
добпли су предујам) Добио je човек предујам, од 
150 динара и за тај предујам он je касао неделЈу 
дапа док га je добио и то на папиру. Знамо ми, како 
се добнја тај предујам. A сем тога предујем треба 
да се даје у јуну и јулу месецу, када се дуван ради, 
a не тек у јесен. И онда шта се je рздило? Кад je 
човек прнмпо предујам, одузет му je за дужпу no- 
резу, изко je платио порезу. ОбрачЈпат му je тај 
предујам за порезу коју je neh платио. Ja сам онда 
ишао у пореско оделеље и казао: аман, господнпе 
управпчче, л.уди су платили порезу, a тамо су им у 
стовзришту дувана узели предујам за порезу. A он 
ми каже; спискови су рађепи у месецу јапуару, сад 
je прошло од тсга 9 месецн и .^уди су међувремепо 
платпли порезу, али спископи су старн, према којима 
иису платили порезу. 

Господо посланици, када би београдски бога- 
таши бар једампут платили своју порезу, a ne дпа 
пута к?о ови јадни и несретпи сељаци, онда би нзша 
држава друкчије стајала, него што стоји. 
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Ja hy B'TM сада н?вгсти неколико слу- пјепп, na 
да пидите; како се ове годиие nnuhio ^уван од 
стране органа монополске управе. ИлиИ Алимпије из 
Зуковца добио je за 36 кг. дув511а1.20 дин. Костић 
Стојан из Ранутовца зз 62 кг. дувана није добио 
ништа, Костић Душан из Рануговца зз 56 кг. добио 
je 35 парз, РистиЈ! Стапко :ta 52 кг. 95 гара итд. 
(Један глас: Како je то могућг?) Ево ти na пнди 
акта. (Показује акта). 

Господо, овим je људнма учињена страховита 
неправда. Има људи којима je цеи>ен дувап, na се 
пису јавили стопаришту дувана, видејји како дуван 
иде у шкзрт, јер нису нмали куражи ни да дођу 
да узму овакав обрачун, и не само да нису добили 
ништа, него су jom Монополској управи остали 
лужни. 

Господо, ja нећу миого да се на томе задржпм, 
него liy конкретно одговоритн на оно што je г. Мн- 
икстар казао o дуванској политици. Он каже: пад 
чотроши.е за 2 милпона кг. дуван?, a после тога je 
n пад извоза. Међутнм то није тачно Можда je пад 
потрошње монополског дувава, a не дувана уопште. 
I UTO пада потроши.а монополског дувзнп, то није 
чудо, јер кад човек мора да прода дуван за 2 ди- 
нара, a монополска управа тај исти дуваи прода за 
300*дин. кг., газУме се да се морају појавити кри- 
јумчари и да he се на тај начин смаи.ити потротња 
монополског дуваиа. 

Нетачпо je и то, да je потроилиа лувапа пала 
због кризе, јер се баш у време криче више пушн. 
Пушач има втге секирације, ni се и више пуши. 
Дакле, пали су само монополскн приходн, a не n 
потрошња дувана, јер je велика разлика за 2 дииара 
кг. дувава купити, a за 300 дин?ра продати. He 
може да бу"е мање norpoinibe, кад се дозволило 
мушеље, да се сме пушити чак no трамвајима, бно- 
скопима и гсориштима. Л где то има? Нигде у спету, 
na чак ни у Турској. 

To je pijasa политика да се због иекнх прнхода 
допусти ono, што ни у ком случају не би смело да 
се допусти. Почеле су да пуше и жене и госпо- 
ijime итд. Дакле, производња дувава и потроилна 
мора да се увелича, повећа, a никако да се смањн. 
Али како ми имамо овакву Монополску управу, pa- 
зуме се да произ^оцља мора да се смањч. 

Што се тнче пада извоза, треба имати на уму 
да ЈмГимгмо монопол BOII дуго'временп, да пчаћамо 
толике начелннке, коитролоре, толикн л^уди одоше 
na страну ради студија и порецтоликих стручњака, 
ипак нисмо иашли ни једиу држапу у којој бидобро 
пласиралн дувап, него само Чехословачку и Пољску 
и то на једвите јзде. Зашто? Зато што HMIMO ето 
једну такву „добру* полнтику. Ту се"гможе рећи 
ona позната: „Спала књига на два слова". Каже се 
да страие државе nehe да купујунаш дувап. Зашто? 
Зато  што  ми  нмамо и друге   монополе   приватне. 

Нппримср, ми имамо монопол na пиво, где Вајферт 
треба да ^аради, и онда, разуме, се Чехословачка 
тражн да joj се дозволи увоз њеног mina na да нгм 
откупи дувап. Потребна je као што виднте узајамиа 
noMoh и привредна политнка. Због тога наш дуван 
нема нзвоза у инострпктво. 

Г. Миннстар je казао, да je смањепа потрошња 
диктовала и снвшеву производњу. И то ne стоји. 
Смањена по-фошња није, јер се дуван троши и ja 
овде имгм документе где je људимз, који су npo- 
изводили дуван прве категорије, забрањено с- ljeii>e 
дувана, a онима који су производпли сзмо шкарт, 
љима je сађење дозволјСно. Г. Мннистар каже, да кад 
би се Монополска управа руководила методама при- 
в тпог газдовашз, оида бн за ову годину забраннла 
потпуно caljeu.e дувава. 

Господо, ja сам миого путовао no другим 
земљ^ма, ja сам живео у Америци, где je произ- 
водпјЗ слободвз, где нема конополз, и никад се 
niiKo nuje жално, него и они капиталнсти и произ- 
вођзчн и сама држава нмају користи. Акерика која 
удара само бандероле na дуван има више користи 
од тога него наша држава која има монопол дувана. 
Каже да je разлог и то, што се пуши јефтинијц 
дуван због кризе. A кад се цепи дупан, онда се 
тражп да bu се донесе на оцену прва катггорија 
дувапа. Према господипу Мнпистру треба да се npo- 
изводн лотнја врста, a Монополска управа каже да 
се доносп за откуп само прва класа. Значн да се 
друкчије говори овде, a друкчије се ради TSMO где 
се дуеан пронзводи. Међутим, мора се производити 
прва класа, јер мопополски чнновници бесплатно 
пуше само прву класу. 

Жзли се на то, како држзвз нема прихода. 
Дсбро, зли зашто се монополским чиновницнма, 
којч никада нису ззвнрили у произво^1Бу дуваш и 
no коме закопу дају бссплатио цигарете екстра ка- 
тегорије? Hi другој страни, ако се сиромашан про- 
извођпч ухвати само за два грама дувана, казни се 
са месец дана затпора и продаје му се cee што се 
у iheroBoj кућн nalje. Ту дзкле пема one правде 
којз треба да влада. 

Госполо, највиши чпновнчци који имају no 7 
н више хил^да динара месечно плате, добнјају nsj- 
финије дуване бесплатно, a ме1)ут11м човек који 
пропзводи тај дувпн, нема права нп да ra пуши. 

Г. Министар фипансија каже, да Чехослопачка 
производн и садп 60% од своје годншп.е потрошп.е. 
Разуме се, господо, Чрхссловачка je културпа држава, 
и ма да na п.еној тсрнторијп нпкада рапије ннје про- 
изаођен дуваи, ona je успела дапас толнко, да се 
i!?h 60% дувана производи na ihenoj сопствепој те- 
риторији. Ja сам живео, господо, у Чехословачкој 7 
година, и знам врло добро п.ихову културу. Разуме 
се, да су onu као паметнп и културни л>уди виделп, 
да кад   наша   држава шима није   хтела   да продаје 
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дуван no 40 дннара кнлограм, они су запели na су 
сами засејзли дувап на својој зсмлјИ, иако љихов 
терен и њихови предели апсолутно нису за дуван. 
Али, господо, кад je за певскљу, она je морала да 
приступн onoj новој културн, и почела je да сади 
дуван, јер није могла да га добије no цени, no којој 
je и>ој конвеннрало. Зато морам овде да кажем, да 
наша моиополска управа има апсолутно рачупа да 
продаје Чехословачкој дуван no 40 дипара килограм, 
кад би ii>y тај дуван коштао 20 динара no килограму, 
и онда бн имали чисте зараде 20 динара no једном 
килограму, a то je, господо, зарада са 1007u. 

Г. Министар финанснја каже да није било де- 
класира11>а нити декатегорисања дуваиа. Г. Министар 
то само каже да није било ни декласирап.а ии де- 
Kareropucaiba, a ево, овај докумепат доказује напро- 
тив да ra je било. (Показује Скупштини докумепта.). 
Г. Министар каже: Ннсам ja захгееао да се дају 
ниже цеие, него што je онај дуван вредео. Ja ве- 
рујем да г. Мннистар фипапсија није то тражио, ни 
захтевао, али, господо, шго каже врањска пословица: 

,Цар царује na Царигрзд, a чеирл.уга ... na Сојкпн 
град". Г. Министар je то могао да каже с тога, што 
je on седео у својој капцеларији, a mije посетно 
никада ппједно стовариште дувапа. On каже треба 
метнути руку на срце na говорити no души, Не, 
господо, руку на срце, него наши најбол>и произво- 
1)ачи метнулн су руку na трбух, зато што им je 
трбух празан. 

Г. Мипистар каже, да ове годипе пије бпло 
дунана, као што треба. Господо, ми смо имзли, по- 
сланици и сепатори из Вардарске бановине, једну 
конференцију са прегставпицима наших највиђепијих 
привредних установа n Монополске управе. Иа тој 
коиференцијп г. Ипват Бајлонн, гуверпер Народпе 
банке, казао je да Врап.зпци пајбоље сортирају ду- 
иан у целој Југославији, a стручњак г. Вуличенић 
казаз je, да у Врању и ове годипе има одличног 
дувана. Дакле, две најмеродавније личности казале су, 
и то јелан да je ове године најбоЛ)И дунан у Врању, 
a други да je сортирап најбоље. Па кад je TSKOI 

господо, да погледамо каква je била процена? Про- 
цена je таква испала да je готово сав дуван у Врашу 
огишао у шкарт! 

Што je још гланпо, парод врањског очруга нај- 
oojbe плаИа порезу у целој држапи. Кад бп покојпа 
Драга Митријјевић плаћала порезу као што плаНају 
iipoH3Boija4ii дуванз, ne бн ona имала на погребу 
сандук од 80.000 динара. 

Господо пародни посланици, ви сте читали ne- 
давно у ноаипама, да je Управа државних монопола 
била оштећена од самих својих монополских чипои- 
пика, з на који начин? Ha тај начип, што она даје 
снима својнм чиновпицима бесплатно дуван на име 
репрезентације, a ови су raj дувап продавалп мало- 
иродавцима дувана, и на тај начин су оштетили др- 

жавну касу. Што je још најгоре, господо, да би 
нронија бнла још већа, Упрзва монопола даје дувап 
na репрезентацију чак и госпођицама својим чинов- 
пицзма! 

Ми морамо признати Ибђу собом да je пушење 
дувана порок, n откуда то паде на памет^Управи 
монопола да тим пороком спабдева бесплатпо још 
и   госпођице   које   рзде у Управи монопола? 

Господо пародпп послапици, сви наши вапаји, 
што смо ишли и господииу Мипистру Претседппку 
и господину Директору Управе држаиних мопопола 
и т. д., сви су опи осталп безуспешни. Дувап je узет 
од народа опако како су то купцн хтели. Tn купци 
пису имали надзора од старијих и радили су шга 
су хтелн. KoMiicnje су процењивале дувап n no 6 
днн. кг. Човек се жали и каже: „Ja га спорим". 
Дође други господин и шта он уради? On процени 
тај цувап — 3 дипара кг.! 

Кад су људи тако потпупо пропали, a да су 
пропали види се no овим документима, они су до- 
шли к меии, донели ми ова документа и замолили 
ме да их покажем r. Миннстру фннансија, да их 
покажем пашој југословенској Влади, како се no- 
ступало према тнм сиротим произвођачима. Истипа, 
господо, вас све народне посланике не тапгира ово 
дуванско питзп.е, али то не значи да и ви, у чијпм 
се срезовима не сади дуван, да и ви не бисте били 
заинтересовани поред ополике неправде. 

Што се тиче производње дувана, каже се да 
производп.у многнм треба забранити. Л како су те 
забрапе вршепе? Кво овде hy вам показати црно на 
бело како je то вршепо. 

Господо, одузима му се право na сађеп.е ду- 
вана због тога што je позпат као слаб „мроизвођач." 
Међутим no процепп се види да je врло добар произво- 
Џч. Затим му се одузима право на сађеље дувана 
зато што je познат као „аљкав произво1јач". Међу- 
тим, све су ово врло добри произвођачи. Затим се јед- 
номе одузииа зато што je познат као „слаб и алЈкав" 
произво1)ач {Душан ЖивоЈипопп/г. Ko даје те изве- 
штаје?). Ове извештаје даје један контролор, који 
ваљда нема ни 4 разреда основпе школе, што се 
види no овоме како je писао, a од тога човека за- 
внси дакле и живот и опстанак једног произвођача 
дувана. Господо, ранијс, док смо били под Турцима, 
наш народ je патио ©д цицваре, коју су наши се- 
љаш! морали да кувају Турцима, a сада наш парод 
пати од контролора, који траже печепо npace, вина 
и ракије, што Турчин није тражио. И сада, господо, 
молим вас због тога што сиромах човек пије 
имао npace или вина и т. д., што то није набавио 
за господина контролора, господпн коптролор на- 
писао je тамо да je овај аљкав произвођач, и онда 
се произвођачу одузима право na сађење дувапа, 
које je увек још од свога деде и прадеде наследио. 

39 
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(Душаи }Кипојинопић: To je корупција)! To je више 
него корупција! 

И нема закона у овој землзи, и нема аугори- 
тета у овој земљи да се таквим контролорима сгане 
на пуг. Omi вршљају, они су are, они су кабада- 
хпје, они раде шта xohe! 

ИотпреШседник Карло Ковачевић: В&ше je 
врсме нстекло, господине говорниче! 

Хаџн-Тодор ДимнтријевнН (наставља:) Оиај 
произвођачкн народ иајвише даје држави, јер npo- 
изводи дуван. Драга браћо, господо народни по- 
сланицн, то je најтежи посао, што један човек мора 
да ради. Дуванско семе које треба да клијл, сиро- 
мах произвођач носи у појасу, да би га загрејао 
спојим телом, na да га онда поссје. Произнодња ду- 
вана цонела je туберкулозу иашему народу, јер no 
оним мрачним, мемл^ивим становииз, она снрота деца 
од најнежније младости морају да ra калупе и да 
живе у дуванској прашипи. 

Потаретеедиик Карло Ковачевнћ: По Послов- 
нику ваше време je истекло,   господине   посланнче- 

Хаџн-Тодор Димитријевић (иаставља): Ево, 
одмех hy свршити, молим Вас! (Узвици од стране 
посланика: Нека говори! Баш лепо говори, баш тачно 
говори!) 

Господипе Прегседннче, ja сам редак гонорник. 
Никада не олузимам време онамо, где не би тре- 
бало. Ево, сад ћу, брате, да завршим. 

Од тога сиромашнога народа... 
[1ошпретсе:шик Карло Ковачеви-ћ; Према no- 

словиику само Претседник одређује, кад je време 
говора истекло. Претседпик no Послоннику даје реч, 
a не могу посланицн давати реч! Пословник се мора 
поштовати! Ви сте га створили, a нисам ja! (Узвицн: 
Па пустите га века још мало говори!) 

Хаџн-Тодор Д|шитр11јевић (насгавља): Onaj 
наш произвођач толико je намучен од тога контроло- 
ра, од тога најпижег чиновника на селу, али ne само 
од шега, него и од оних виших, који пишу бајаги 
неке KibnujKC. Коптролор ВуличевиИ написао je неку 
К1нишку, договорпо се са благајннцима да продају 
садноцима дувана no 20.— динара од кљншке. Кад 
човек прими опу цркавицу, онда му се каже: „Дај 
20.— дииара за ову књишку!" A та кљишка не 
нреди ни 2.— динара! Томе пароду ннје пи потребна 
та кљишка! Они му још продају друге књишке, мора 
да платн — вс знам — за рожданик, за саповипк, 
и онда апсолутпо пљачкају onora произиођпа (Ду- 
шан Живојинопић: Што ne оптужите те пљачкаше? 
— Граја). 

Потпретседник Карло Ковачевпћ: Немојте 
сметатн говорнпка! Пустите ra да сврши! 

Хаџн-Тодор Димптријевић (наставља): Кад 
ми послапицп добијамо дијурпе, које пису мале, и 
господа министри, и чиповпици, викада се ne узима 
за просветарицу,  али  сиромашни   произво^ач  мора 

да плати н за просветарину, прилепи му се лмарка 
и каже: Ово je за просвету! Сироти народ не сако 
да плаћа порез, него плаћа и за просвету! 

Господо народнн послапици, пошто ме je г. 
Претседник много спомнњао, ja ћу да свршим. Ja 
мнслим, да ere jacno увидели и разумели, каква се 
мопополска полнтика води у нашој земљи. И ако 
мнслите, да сам се негде пребацио, ви ћете изви- 
пити, н*рочито r. Министар, јер кад човек говори 
из срца, не може друкчије него овако. (Аплауз и 
узвици: Тако jel —Душап Жипојинопић: Ти штитнш 
нптерссе парода свога краја!) 

И поред све necpehe, која je оваквом проценом 
постигла произнођаче дувана, чи^н сам ja претставник 
за срез пчии^ки, уии1)ајући да се наша држава на- 
лази у једном тсшком привредпом и фипансијсксм 
положају, чак шта више н у политичком рђавом поло- 
жају, кад су дошле vi one пунктације, од овпх л.уди, 
који xolie минпста;ске портфеље итд., ja мислим, да 
сваки исправан rpaljannn ове земље, искрени патри- 
отз, да неће ометати рад Влзде, која се труди, да 
све доведе на прану меру, него да he помоћи ко- 
лико може, и зато hy ja поред свега тога што ве 
само да сам незадовољап, него сам огорчен против 
one мопополске политике, ja hy ипак гласати за буџет 
Министарства фипанснја. (Аплауз и узвнцн: Живео!) 

IlouiapciUcenmiK Карло Ковачевић: Реч има 
пародни посланик г. др. Милап Метикош. (Није ов- 
де). Пошто пије присугап г. Метикош, реч има г. 
др. Фрањо Господнетнћ. 

Dr. Franjo Gospodnetić: Neka mi bude dozvo- 
jeno da istaknem neke probleme koji živo zadiru u in- 
terese dalmatinskog primorja te hoću da svratim pažnju 
gospodinu resornom Ministru čije napore u ovo teško 
doba visoko cijenim. Spominjem kao prvo pitanje li- 
kvidaciju agrarnih odnosa u Dalmaciji. Ovo se pitanje 
provadja tako, da su danas faktično ugroženi i interesi 
zemljoradnika i malih zemljovlasnika, te je radi velikog 
ekonomskog interesa, koje ono ima za naš kraj, potreb- 
no da se tempo njegova provadjanja pospješi osigura- 
njem i efektivnim doznačenjem potrebnih finansijskih 
sretstava kao i napose pojačanjem broja geometarskog 
osoblja. Ministarstvo pravde upozorilo je u decembru 
prošle godine Ministarstvo finansija, da za sporo sprova- 
djanje agrara nisu krivi sudovi koji su stavili na raspo- 
laganje 20 sudaca i 40 dnevničara, već da je u prvom 
redu nedovoljan broj državnih geometara proizveo taj 
zastoj, nadodavši, da se ne plaćaju putni troškovi za 
članove komisije i sudbeno osoblje, radi čega se i ne 
vrše procjene, jer članovi komisija, a osobito geometri, 
odbijaju učestvovanje bez akontacija. Pokazala se i u 
tom pravcu preka potreba, da se na teret kredita stav- 
ke 682 budžeta za 1932/33 godinu isplate svi zaostatci. 
Odeljenje katastra i državnih dobara Ministarstva finan- 
sija uvažujući pospješenje Ministarstva pravde odgovo- 
rilo je, da su  dodeljeni  Finansijskoj direkciji   u Splitu 
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četiri geometarska lica i da će biti upućeni na rad, čim 
ova četvorica dovrše tekuće radove kod sekcija, gde se 
sada nalaze u službi. Slobodan sam pomenuti, da ta 
lica još nisu upućena na rad, na što svraćam pažnju,. 
jer je to od preke potrebe da se to što pre učini. Mi- 
nistarstvo finansija odgovorilo je Ministarstvu pravde, da 
je svojim naredjenjem od 13 septembra 1932 godine 
pozvalo Finansijsku direkciju u Splitu da pristupi reša- 
vanju putnih računa za članove procenbenih komisija. 
Mogu da spomenem to, da je Finansijska direkcija u 
Splitu, koja prima 11 miliona mesečno dotacija i koja 
treba za same lične rashode 14 miliona, nije nipošto 
u mogućuosti, da sama iz svojih prihoda isplati druge 
izdatke materijalne prirode, kao što su i ovi izdatci za 
dalmatinski agrar. Svratili smo zi to i pažnju gospodinu 
resornom Ministru, da po ovom slučaju nije dovoljno 
da se krediti jednostavno i samo otvore, već da Se efek- 
tivno stave i na raspolaganje. Nadam se, da je gospo«, 
din Ministar uvažio zahtjev poslanika iz Dalmacije da 
se za zaostatke dostavi 300 hiljada dinara, kao što ntm 
je to i obećao. 

I u buduće pokazuje se potreba, da se isplate tih 
troškova predvidjenih u stavci 682 Ministarsta poljopri- 
vrede u iznosu od 1 i po milion dinara po novom bu- 
džetu stave na raspoloženje Finansijskoj direkciji, da se 
tako provedba agrara požuri. To očekuje onih 96.852 
prijava agrarne u Dalmaciji od kojih je pretežni broj 
na ostrvima, a u samom mom srezu za jednu desetinu 
preko 9000. Ovo zavlačenje pogadja strahovito i zem- 
ljoradnika i zemljovlasnika. Zemljoradnike jer ne pristu- 
paju obnovi i regeneraciji zemlje očekujući dodelenje 
vlasnosti kao i s razloga što im se ne isplaća u današ- 
njim teškim prilikama nikakva težačka nadnica, ako radi 
po današnjim uvjetima. 

Pogadja male zemljovlasnike koji ovako od svoje 
zemlje ne crpe nikakva prihoda, jfr ^е zemlja ne ob- 
navlja i slabo obradjuje, kao što je i naravno dok visi 
ovaj agrarni postupak. Prihodi su ipak nikakvi, jer se 
vino kao glavna kultura ne unovčuje nikako. S druge 
strane veliki tereti pritiskuju, jer mora da se odgovara 
i na poreze i javne dažbine i kuluk za ove zemlje koje su 
pod udarom agrara, a da se s protivne, strane nema ni- 
kakvih koristi od istih. I za to dužan sam da naglasim, da je 
ovakvo stanje i zemljoradnika i malih zemljovlasnika 
strahovito u Dalmaciji. Potrebno je zato da se povuku 
potrebni zaključci i da se od ovih ljudi koji su lišeni i 
zemlje i prihoda obustavi i ublaži utjerivanje poreza i 
dažbina. Dogodiće se da će ovim sporim rešavanjem 
agrara ostati i obveznice za porez i javne dažbine u naj- 
većem dijelu, i to za naplatu zaostalih kao i onih koji 
će se u buduće morati platiti. Ovako se likvidira i ubiji 
svaka egzistencija tih ljudi, koji nisu u mogućnosti da 
plate bilo kakav iznos za porez. I zato pokazuje se po- 
treba, da se na ovim zemljama, koje su pod udarom 
agrara, obustavi ili bar ublaži svako   zaostalo   i   daljnje 

naplaćivanje poreza i javnih dažbina, iz naslova tih ze 
malja koje su pod udarom. 

Drugo pitanje koje se tiče dalmatinskog agrara 
jest isplata kupona i amortizacija obveznica u smislu 
amandmana donesenih u finansijskom zakonu. U za- 
konu o likvidaciji agrarnih odnosa u Dalmaciji 0% go- 
dišnji interes za obveznice imao je da teče od 1 janu- 
ara 1931 godine. Donošenjem ovog amandmana, a radi 
usporenog rešavanja agrara i nedenašanja agrarnih pre- 
suda predvidja se izmjena u isplati roka od kada teče 
interes kao i roka amortizacije. Interes se prema amand- 
manu ima isplatiti od 31 decembra one godine 
u kojoj agrarna presuda postane izvršiva. Slobodan sam 
spomenuti da te mjere nisu ničim opravdane. Poslanici 
iz Dalmacije složno su tražili, da se za interes koji bi 
se imao za godinu 1931 i nasljedne da plati, ne po- 
ništavaju kuponi, već da se isti upotrebe baš za na- 
platu poreza i ostalih obaveza prema državi nastalih do 
konca one godine u kojoj presuda postane pravosnažna, 
i tim olakša i državi, koja neće te kupone plaćati u 
gotovu. Tim bi se moglo pomoći i pri isplati zaostalih 
poreza baš za ovu zemlju pod udarom agrara koji se 
inače i ne mogu platiti iz razloga koji sam prije naveo. 
Poništavanjem ovih kupona bez daljega učinilo se najgo- 
re, što se po ovom pitanju moglo učiniti. Opaziti mi 
je, da je i samo Ministarstvo poljoprivrede tražilo, da 
se interesi uplaćuju bar od 1 januara one godine, u 
kojoj su osude postale pravosnažne. jednom kada se je 
i finansijski efekat predvideo u iznosu od 5 miliona di- 
nara u partiji 58 pozicija 27 materijalnih rashoda po 
naslovu državnih dugova, a to za interes po kuponima 
broj 2 i 3 kao i odgovarajuće otp!ate. S tim u vezi imao 
bi se izmeniti prvi stav u amandmanu, da se dohotci ispla- 
ćuju od 1 januara one godine u kojoj presude postanu 
pravosnažne. 

Jedno drugo pitanje od važnosti je točarina na 
vino. Zakonom od 20. IV, 1932 uvedena je državna i 
banovinska trošarina na vino i rakiju u formi paušala, 
koju plaćaju toćicci vina. Ta je paušalna taksa previ- 
soka. Budući, da za gradove važi čak općinska troša- 
rina od dinara 1.50, vino time poskupljuje upravo onde, 
gde se najviše troši, te se je uz istodobnu visoku pau- 
šalnu točarinu prema određenim kategorijama otežalo 
prodaju vina. To važi i za selo i z\ varoši, gde mali 
ločioci i obrtnici ne mogu da podnesu te takse, jer je 
danas i konzum u veliko smanjen. Pok zuje se potre- 
ba, da se ta paušalizacija snizi i ublaži i da ^е prilago- 
di potrošnji zavođenjem novih kategorija, koje će biti 
snošljive. Radi visokih paušalizacija, troš-irine i skupili 
podvoznih troškova dalmatinsko je vino ostalo nepro- 
dano i to navlas, j r je daleko od unutrašnjeg tržišta i 
radi skupih veza i dalečina, ko)i nama daje današnji 
saobraćaj, mi smo u apsolutnoj nemogućnosti da to naše 
vino, koje znači naše žito, donesemo na tržište. Jer 
naše primorje još pasivno i ovako otsječeno, ne može 
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da osjeti puls jačeg ekonomskog života svog zaleta  iz 
sjevernih krajeva  zemlje. 

Sve to zahtjeva, da se tom primorju dadu posebna 
olakšanja, koja će omogućiti njegov ekonomski život. 

Izgiasanjem zakona o naknadnim kreditima u de- 
cembarskom zasjedanju prošle godine ova je Skupština 
dala jedan mali obol, da se javnim radovima ublaži 
oskudica pučanstva pogođenog od današnje teške krize. 
Već evo teče od tada četvrti mesec i na izmaku je 
zima, pak s lim se radovima treba žuriti. U pasivnim 
krajevima osjeća se i veća oskudica i potreba žurne 
pomoći. Čuje se vapaj sa sela i taj dopire do nas na- 
rodnih poslanika, i do Kraljevske vlade, a mi kao da 
smo pri svemu tome bespomoćni. Potrebno je, da se 
obustavi svaki drugi izdatak, dok se prvenstveno taj ne iz- 
vrši kao neodloživi, jer vrijedi samo brza pomoć i koja je u 
pravo vreme. Daleko bi se zaneo, i ako to nije pitanje po o- 
vom resoru, da srednje dalmatinskoprimorje očekuje spoj. 

unskom prugom koja bi olakšala i podigla ekonomski 
život onog kraja i srca one naše Dalmacije, za koju 
ćemo da budemo i mi i vi na budnoj straži i braniku 
kao nerazdeljivi dio naše otadžbine. Onom kraju treba 
da se posveti nježna pažnja i da se ostvare uvjeti nje- 
gova ekonomskog života i razvitka. Uz podignuć* sao 
braćaja i unapređenje pomorstva potrebno je da se 
pronađu načini i putevi kako će se glavni produkti toga 
kraja moći da unovče, jer tamo je potpuni zastoj. 

Pri koncu nek mi se dozvoli mala digresija. Po- 
zdravljam izjavu g. Pretsednika Vlade, da će se dono- 
šenjem zakona o banskoj upravi i samoupravi omogu- 
ćiti pravilno funkcionisanje i zaštita svih onih interesa 
koji su za jedan kraj povezani, a koji neće biti na 
uštrb državnoj cjelini. Time će se otupiti oštrica svim 
onim gravaminima koji se danas postavljaju, a poslu- 
žiće se najbolje cilju, za kojim moramo da težimo, da se 
u okviru nepogrešive ideologije jedinstvenog jugoslo- 
venskog naroda nadu baš u tim zakonima putevi i 
jamstvo za ravnopravno rješavanje i unapređivanje svih 
onih interesa pojedinih naših krajeva, koji će biti u 
skladu sa interesima cjeline i koji će u sklopu jedin- 
stvene i nedeljive otadžbine naći svoje najbolje rješenje. 

Vjerski mir je u ovoj zemlji preko potreban, te 
pozdravljam izjavu Pretsednika Vlade koji je naglasio 
punu ravnopravnost i zaštitu svih vjera u izbegavanju 
svake vjerske netrpeljivosti i nadmetljivosti. 

Politički   momenat   traži,   gospod j,   od   svih nas 
još nešto. 

Jugoslovenstvo traži, da mu se da prava sadržina 
i da se ono postavi na čvrste temelje jedne jake poli- 
tičke organizacije. Vrjeme je da se prestane sa ekspe- 
rimentiranjem i da se predje organizovanom radu jedne 
jače akcije za veličinu i pobjedu te ideologije koja je 
i naš i državni program. Kao nacionalista smatram, da 
je za to došao skrajni čas. U vjeri, da će g. resorni 
Ministar posvetiti svoju pažnju po pitanjima ovde 
istaknutim,   izjavljujem   da   ću   glasati   za ovaj budžet. 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Reč ima na- 
rodni poslanik g. Petar Grajić. (Glasovi: Nije ovde!) 
G. Petar Grajić nije ovde. Reč ima g. Josip Antunović. 

Josip Antunović: Gospodo narodni poslanici, u 
specijalnoj debati po budžetu Ministarstva unutrašnjih 
poslova, ja sam već izneo sve potrebe moga sreza i 
sve ono što je moj srez, koji se graniči sa fašističkom 
Italijom, uteralo u jedno bedno stanje. Šatro jednu od 
glavnih rak-rana i jednu od glavnih nevolja toga sreza 
nisam spomenuo, već sam, gospodo, to rezervisao u 
debati našeg g. Ministra finansija, a to s toga razloga, 
jer ta rak-rana ne obuhvaća samo srez Biograd na 
moru, već i takozvanu treču zonu, a to je čitav srez 
Biogradski, ceo sre: Preko, te deo sreza Prekovačkog i 
deo sreza Rab u Savskoj banovini. Ta rak-rana, koja je 
utjerala čitavu zonu u veliku bedu i nevolju, i bila je 
izmena krunskih novčanica. Po oslobođenju 1923 go- 
dine novčanice su bile maćuhinski u onim srezovima 
izmenjene. 

Gospodo, ja sam prošle godine u budžetskoj de- 
bati dovoljno ilustrirao sve i dokumentirao, kako su 
predašnje vlade, vlade onoga doba, a to su one part:- 
zanske, maćuhinski postupale sa onim narodom i molio 
sam našu sadašnju jugoslovensku vladu, da bi uzela to 
u rasmatranje i našla leka tome. Čitav narod onoga kra- 
ja, uvek računa s tom činjenicom, da će doći neko, 
koji će to ipak izravnati, da se vidi, da su i oni gra- 
đani jednakopravni svima drugima u ovoj zemlji. 

S obzirom   na  teške    ekonomske    prilike,    koje 
vladaju u našoj zemlji, gospodo,   nema   ni finansijskih 
sretstava,   da se to može tako   popraviti, jer je tu   je- 
dan finansijski efekat od nekakvih jedanaest do dvana- 
est miliona dinara, a to,  ipak, u današnje vreme jedna 
je jaka cifra, pa sam ja uputio g. Ministru finansija je- 
dan predlog, moleći ga, da digne ovo   pitanje s dnev- 
nog reda, tako, da bi time dao ispravak   izmene krun- 
skih novčanica i ono, što bi narod imao da primi, neka 
time isplati ne porez   sadašnji ili ovogodišnji, nego za- 
stareli porez, na ime one   poreze, koje su samo balast 
na poreskim knjigama i koje   fiskus neće   moći   nikad 
da utera. Time bi ovo pitanje   bilo rešeno, i narod   bi 
bio zadovoljan i skinuto   sa dnevnog   reda i   narod bi 
platio zastareli porez. I ovom  piilikom apelujem   na g. 
Ministra,   da udovolji ovome zahtevu,   jer ovo   pitanje 
izmene krunskih  novčanica   nema   veze sa bilo   kojim 
drugim novčanim pitanjem   bilo koje druge   banovine. 
{Ministar finansija Dr. Milorad Dorđevič: Zamenjea je i 
perper u Crnoj Gori) Razlika je gospodine Ministre, b:o je 
dat   perper za dinar, a ovamo je bilo dato za svakih še- 
snaest kruna jedan dinar. Dok su u   celoj državi izme- 
njene krune u relaciji 1:4 i 1:6, i Sušak koji je bio eva- 
kuisan  kasnije od treće zone, i koji je sa  sedam puta 
manje žiteljstva dobio je u relaciji 1:4 i 1:6, samo treća 
zona   dobila je u relaciji 1:16. 

U kome su odnosu ti perperi, to ja ne znam, ali 
g. Ministre, glede kruna, to je tako jedno zasebno pi- 
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tanje u čitavoj trećoj zoni, da je goruće od svakog 
drugog, i ja vas molim, g. Ministre, da uzmete to u 
rasmatranje, jer to nema nikakvog finansijskog efekta. 
Narod razume, da ne može da dođe do para, ali da mu 
se dozvoli da stare poreze, poreze koje su zastareli, 
može isplatiti tim bonovima. 

U uverenju, gospodo, da će g. Ministar uzeti ovo 
u pretres doista i da će to povoljno resiti, kao i da 
ja neću nikada više doći na ovu govornicu da opet 
govorim o tim   krunama, ja ću za ovaj budžet glasati. 

Potpretscdnik Dr. Košta Popović: Ima reč narod- 
ni  poslanik Milan Bunović. 

Мплан Буновић: Господо послапици, мој срез 
просгире се na северној граници наше дрзге стаџ- 
бине, у срезу je било пр^лично иелепоседа, где су 
мешгани надничили, и тако себе и споју пзродицу 
издржанзлн. Агрзрним ззконом су велепоседи рас- 
парчани тако, да мешгаиима од тих није допало нншта, 
чак шта вите већим делом je прешла у руке, којима 
се иије требала препустити. Али то je свршена сгвар 
и  o томе безначајно би било говоритп. 

Једини посед je још у цглини, a то je посјед 
који je сада под државном упраном, то je државно 
добро БелЈе. Beh прошле годпне сам са овога места 
рекао, да би потребно бнло од овога оромног 
добрз одпојити неколико хиљзда југара земл>е, и 
да се делимачно разделн сиромашпијим мештанима, 
a осталн део пак да се одвоји у сврху колонизи- 
раи.а национзлиог елемента na граници. 

Господин Министар фннапсија ни прошле, ии 
one године није предвидео, да се од државног добра 
БелЈ^ одвојн један извесан део за сиромашне ме- 
штане, којима je егсистенција у питаљу, као што 
иије предвидео ни колониззци!у пационалног еле- 
мгнта на границн, a то све из државних интереса, 
да држава ne би отпала од прихода, које би то 
земљиште донело. Врло много говорника je у ово- 
годишпјој дебатн са фактима доказивало, да земљо- 
радља није рептабилна због ниских цена пољопри- 
вредних артикала. C једпе страие тврди се, да зем- 
љорадил није рентабилна ни за привагпика a камо 
ли за државу, a с друге стране г. Министар финап- 
сија баш због те рентабилиости ne одобрава, да се 
одиоји земља од државног добра БелЈе. 

Господо, ja сматрам својом дужношћу, да и овом 
приликом замолим г. Мннистра финаисија, да, иако je 
државни интерес, јер je у пигап.у приход држави, да 
узме у обзир и други државни интерес a то je, да 
je иа границама потребан чврсг бедем, na да требд 
населитн националним елементима границу. Верујем, 
да су ови интереси пречи и јачн од оинх, због 
којих се не одобрава да се одв IJHIOBO неколико хи- 
љзда југара земл>0, који неће довести опсганак 
има11>а  у  питаше,  јер  he још доста земље остати. 

Молим, r. Министра, да одвајаше земље омо- 
гући, да се граница насели нацноналним елементима, 

ако je то икада било опрапдано, то je даи-с, јер 
ако се то не одобри, онда не само што на граници 
nehe се копцентрисати национални елеменат, него 
чак и они који су без иметка, a којих има досга, раз 
селиће се са границе у унутрзшљост држапе. To 
тнм више што постојп јак покрет у тои правцу, те 
се људи уписују за селпдбу у Јужну Србнју. 

Господо, верујућн да he г. министар увиаетп 
ову потребу и одредити да се у ту сврху одиоји 
неколико Х1'л>ада јутара земље од државног добра 
Беље,   гласаћу за предложени    буџет. (Одобравање). 

ПоШПрешседник Др. Коста Поповић: Има реч 
народш послаиик г. др, Младен Лисавац. 

Ur. Mladen Lisavac: Gospodo narodni poslanici, 
jedna stvar koja je ovde često u Skupštini pomenuta, za 
koju smatram da je vrlo teška i da je veliki teret na- 
rodni, to je ono o četnu sam juče govorio u budžet- 
noj raspravi Ministarstva poljoprivrede, naime zaduženje 
i prezaduženje seljaka koje treba sanirati i koje, iako 
spada u resor poljoprivrede, još viš: spada u resor Mi' 
nistarstva finansija, jer samo pomoću Ministra finansija 
u stanju je   Ministar   poljoprivrede,   ovu stvar da reši. 

Gospodo rooja, ja ću biti ovde vrlo kratak i spo- 
menuću ovo. Po mom mišljenju, ova se stvar daje samo 
tako resiti, ako nađemo najjeitinije sredstvo za rešava- 
nje toga pitanja, a najjeitinije sredstvo za to rešavanje 
leži po finansijskoj nauci i nacionalnoj ekonomiji u upo- 
trebi emisionog puta, jer u svakoj nacionalnoj ekono- 
miji čitamo da se samo pulem emisije, mogu najlakše 
najjeftinije i najbrže nabaviti sredstva da se neka stvar 
isplati i izravna. U pogledu emisije zna se i to: da po- 
kriće emitiranih novčanica mora biti satno pokretna 
stvar, nikako pak neka nepokretna, i s tim se svi sla- 
žemo, jer ni jedna emisiona banka ne daje zajmove na 
hipoteke, na nekretnine, svoje zajmove, nego samo na 
pokretne stvari, na robu i druge produkte. Međutim, 
ma da je to istina, ipak smatram i držim da se samo 
emisionitn putem može naša stvar do/esti u red i da 
se tako mogu seljački dugovi srediti. A zašlo? Jer i 
seljak osim svojih nekretnina, ima i pokretnog imanja, 
a to pokretno njegovo dobro reprezentuje jednu ogrom- 
nu svotu. Pokretno je sve ono što zemlja godišnje donosi 
ono što seljak ima u polju, u svojem košu, u 
svome malu, a to, gospodo, iznosi po najobičnijoj sta- 
tistici godišnje na 12 milijardi dinara. Žito, kukuruz, 
ječam, zob, voća, stoka i sve drugo što seljak ima, to 
dakle reprezentuje jednu ogromnu svotu od 12 milijar- 
di dinara. Recimo, da to i ne iznosi 12 milijardi, nego 
satno polovinu od toga i da to vredi samo 6 milijardi 
dinara, što je godišnja vrednost jedne pokretne stvari, 
koja se svake godine prinavlja. Taj godišnji iznos od 6 
milijardi dinara može da posluži kao podloga, kao po- 
kriće za emisiju novčanica, koje bi se mogle upotrebiti 
na podmirenje, ili bar na sređivanje   seljačkih   dugova. 

Upitaćemo se možda: Pa dobro, ako seljak želi 
da upotrebi svoje žito, kukuruz, stoku i t.d. koji se na- 
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lare u njegovoj ruci, a koji se mogu lako i prodati ili 
su možda već sada zaduženi. Istina, sigurnost od samog 
godišnjeg prinosa ne bi vam bila velika, ali ima jedan 
način da se taj veliki godišnji prinos i osigura za ovu 
emisiju,   a taj je,   kad bi se onaj deo   seljačkog  duga 
koji je pokriven emisijom osigurao    zalogom na nepo 
kretno seljačko dobro i to na   prvom mestu, na   prvih 
250/0 vrednosti seljačkog imanja.   Možda ćete me   upi- 
tati, pa kako može nešto biti intabulisano na prvom me- 
stu, kad već ima tu dugovanja uknjiženih? Ja kažem da 
može, jer bi ce emisijom   isplatila intabulacija već osi- 
guranih dugova, pa bi emisioni dug stupio na prvo me- 
sto, ostavljajući druge dugove, iza 250:

0  vrednosti   se- 
ljaka da stoje kako jesu.   Vi ćete   možda rtći da je to 
i tehnički nemoguće izvesti, jer bi troškovi bili ogromni 
da se na milione raznih   nekretnina intabuliše po 25% 
novog emisionog zajma.  Međutim,   zato postoji prese- 
dan, državni porez: zemljarina i kućarina koja je i dan-, 
danji   osigurana  sa trogodišnjim   prvenstvom  bez inta- 
bulacije, po zakonskoj odredbi legalno.   Nigde ne stoji 
u zemljišnim knjigama, da je intabulirar.a ova trogodišnja 
zemljarina i kućarina,   pa ipak svako,   koji   hoće neko 
imanje   da kupi,   ili da da zajam   na to imanje,   prvo 
ide i pita u poreskoj upravi, da li ima trogodišnji zao- 
statak, jer mu ne bi mogao  dati   zajma   ili   kupiti   od 
njega imanje, dok ne sredi prvo ovo legalno osiguranje 
za trogodišnji porez. Isto lako moglo bi biti da se pu- 
tem zakona stvori jedno legalno prvenstvo i osiguranje 
do 250/o današnje vrednosti toga imanja za novi   emi- 
sioni dug. Tih 25 od sto vrednosti današnjih imanja, daju 
potpunu sigurnost, jer će svako, ako  dođe do  prodaje 
nekretnine, biti siguran da će se isterati bar V4 njegove 
vrednosti, bila prodaja  dobrovljna ili izvršna, da će se 
dobiti bar V., od onoga što zemljište danas vredi. Ako 
vredi zemljište danas 10.000 din., onda će biti sigurno, 
da će se moći dobiti bar 2500  din.   Prema tome   po- 
kriće leži u godišnjem prinosu, a osiguranje u legalnoj 
založi na nekretnini,   isto je tako i kod   industrije,   jer 
se pokriće sastoji u zlatu od najmanje 25 od sto položenih 
kod Narodne banke, a daljih 75 od sto u devizama ili me- 
nicama ili, bolje rečeno,   u onoj robi koja iza tih me- 
nica leži, recimo u onim svilenim čarapama, kombine- 
zonima ili astrahanskim   bundama   koje se nalaze   kod 
trgovaca,  čije se menice kod   emisione  banke nalaze. 
Gospodo moja, svako će priznati da svakako više vre- 
di i da je sigurnije u vrednosti i u ceni ono žito, ku- 
kuruz,   stoka,   živina,   jaja i sve drugo, što seljak ima, 
nego je sva ona roba, koja leži kod trgovca. Kad ovo 
može pružiti sigurnost,   valjda može pružiti istu sigur- 
nost i roba koja leži bilo na zemljištu, bilo u kući se- 
ljakovoj.   Vi ćete   možda reći,   pa šta    bismo od toga 
imali,   kad i naša   Narodna  banka daje danas zajmove 
sa 71/oOd sto?   To   je   istina, ali ona radi    sa trgov- 
cima,    sa   ljudima    koji   trguju sa robom   koja može 
biti danas u modi, a sutra ne, pa radi ovog ogromnog 
rizika ona i uzima po 7 i po procenata za svoje zajmove. 

I kad uzmemo da Narodna banka sa rezervnim 
fondovima ima 240,000.000 dinara, a izdaje zajmove 
privatnima do dve milijarde i četiri stotine hiljada di- 
nara, onda ona ne uzima 7.V:.

0/o kamata u razmeru svojeg 
kapitala i ostalog imanja nego 75%, i onda, ako je neki 
trgovac i bankrotirao ona tu štetu može lako nadokna- 
diti, jer ima pokrića u visokoj kamatnoj stopi. Međutim, 
kod zemljoradnika koji je pružio svoj godišnji prinos 
kao pokriće i osigurao ga još sa 25% prioritetne vred- 
nosti svojeg imanja, onda tu nema nikakva rizika i 
dotična emisiona banka može bez rizika svoje banknote 
sa tim pokrićem i sigurnošću štampati. Tako je, go- 
spodo, i kod neke druge banke na рг. Švajcarske banke 
koja daje novac sa 270, a опг možda plaća dividendu 
6, 8 i 10o/0 svojim akcionarima, pa pri tom nema ni- 
kakve štete, jer radi sa sigurnim mušterijama. Dakle, ta 
banka ima pokriće sigurno, a verovnici imaju jevtin 
zajam sa dva na sto. 

Onaj višak preko 25o/0, to bi bilo daljih od 25—76% 
vrednosti zemljišta. To bi se moglo uraditi izdavanjem 
založnica u toj visini. Te založnice koje bi bile osigu- 
rane vrednošću imanja od 25—7570, bile bi sigurne 
zbog toga, što je visina vrednosti zemljišta do te vi- 
sine, manje više, sigurna, naročito pri jednom sređenom 
ekonomskom životu, kad se uzme da zemljoradnik može 
mirno da spava i da radi svoj posao i da svoju eko- 
nomiju racionalizira i unapredi. Te založnice mogle bi 
se i zalagati, i pošto bi one donosile, recimo, 6% inte- 
resa, bar do dve trećine svoje vrednosti. Interes na za- 
ložene založnice pokrivao bi se sa onih 4% koji bi se 
dobijali iz založenog dobra, a sa daljih 20/0 mogao bi 
se amortizovati kroz izvestan niz godina i sam zajam. 

Onaj deo seljačkog duga koji prelazi od 75—100% 
naivao bih zamrznutim kreditom, tj. kreditom koji 
realno postoji, ali privremeno, dok se ne otkravi, ne 
nosi nikakav interes. Opterećeno imanje, kad bi se sada 
prodalo, onaj deo duga koji je osiguran na poslednjih 
75 —1C0% vrednosti opterećen od dobra, bio bi izgubljen 
jer troškovi sudski, tužbeni i izvršni taj bi deo progutali. 
Ono pak što je preko 100% današnje vrednosti opte- 
rećenog dobra moralo bi se smatrati trulim kreditom, pa 
bi se moralo kao takav i otpisati, jer ono što se danas 
ne može naplatiti, ne može se tražiti ni u buduće, a 
kamo li od seljaka. 

Na ovaj način mislim, da bi mogli svi seljaci bitj 
smireni i ni jednom ne bi ništa moralo biti prodalo. 

Od emisionog dela zajma, od prvih 25o/t vrednosti 
dobra, plaćali bi se samo troškovi emisije,'bez ikakvih 
kamata i bez ikakve premije za eventualni rizik. Od 
amortizacionog dela seljačkog duga, dakle od daljih 
50% vrednosti dobra, plaćalo bi se samo 6% najviše, 
a možda i manje, ako bi novčana pijaca dozvolila 
kasnije konverziju tih založnica na nižu kamatnu stopu. 
Od zamrznutog dela seljačkog duga, onog koji je osi- 
guran na poslednjih 25% vrednosti seljačkog dobra, ne 
bi se plaćao nikakav interes dok se taj dug postepeno 



Stenografske beleske 317 

kroz deset godina ne otkravi i ne zameni postupno 
amortizovanim založnicama sa бод kamata. — Efektivno 
bi seljak plaćao na sav svoj dug oko 4%, a u ime 
amortizacije još 1% ili ?%i pa bi se tako sa niskom 
kamatom od 5—6% oslobodio svojeg duga u izvesnom 
nizu godina. 

Pre rata amortizacioni dugovi su se otplaćivali uz 
mali procenat kroz 40—45 godina. Interes je bio 4°/0 

a amortizaciona kvota 3/4»/0. Založnice tri i po pro- 
centa prodavale su se alpari na svakoj berzi, i to nije 
bilo samo u Francuskoj ili Engleskoj, nego i ovde kod 
nas u Bačkoj i Banatu i u Hrvatskoj i to znadu svi 
koji su s time imali posla. 

Ja dopuštam, u današnjim prilikama ne bi se našao 
neko u Francuskoj ili Engleskoj ili Americi, koji bi 
kupio te založnice alpari po 3 l/270, ali po 670 sigurno 
bi to svaki onde primio, jer bi to bio jedan papir, za 
koji bi se moglo kazati, da je prvoklasni papir, pošto 
je siguran. 

Osnova je ovom mojem predlogu u tome, što taj 
teret pada individualno na svakog dužnika a ne kolek- 
tivno na sve. Svaki dužnik koji ne bi platio ratu, ne 
dolazi u opasnost da mu se proda imanje. Drugo je 
nešto, kad bi država uzela na sebe da ona preuzme taj 
zajam. Državu ne može niko prodati. Država je do du- 
še sasvim sigurna, ali od kada je Rusija uskratila priz- 
nanje dugova, od kada su pojedine države uskratile da 
plaćaju reparacije, postali su ti državni papiri donekle 
sumnjiva roba. Ali ovi papiri konvertiranih seljačkih du- 
gova su individualno osigurani na pojedinim imanjima 
i s toga su sasvim sigurni, jer ako dužnik ne plati rok, 
može mu se prodati sve njegovo imanje. 

Prirodna posledica loga bila bi još ova, da bi vre- 
dnost zemljišta, u najkraćem vremenu, morala skočiti 
za 10,20 ili 500

0, jer nitko ne mora ništa da proda, svi 
su dugovi sređeni, svi su ljudi sigurni da mogu odr- 
žati svoje imanje. Samo onaj, komu se ponudi tako vi 
soka cena, da ima računa da proda svoje imanje, taj 
će svoje zemljište onda i prodati. Pošto bi bila mala 
ponuda, a velika tražnja, prirodno je sasvim, da bi vre. 
dnost zemljišta skočila. Na taj način i sami bi verov- 
nici mnogo bolje bili osigurani nego  do sada. 

Gospodo, sada bi neko mogao pitati, pa to će biti 
neka  inflacija. 

Mi smo, gospodo, uzeli ovu relaciju zato što je 
potpuno fundirana. A fundiran je prvo u svakom pogle- 
du onaj iznos koji se svake godine u seljačkoj ekono- 
miji obnavlja. Ako je jedne godine malo rodilo, druge 
godine rodice više i tako će se kroz izvestan broj godina 
izravnati prinos u prošeku. To služi kao podloga, to je 
sigurno. Sem toga to je jedan godišnji prinos, kurentna 
roba koja se može Iako svakome prodati. To nije luk- 
suzna roba koja danas može nekome trebati, a sutra da 
mu ne treba. 

Dakle, gospodo, ova poljoprivredna roba takva je 
koja se može uvek prodati, a prema tome držim da je 
najsigurnija, pa bi se i seljački dugovi mogli na ovaj na- 
čin najlakše i najbrže svršiti. 

Može   biti   da   je, zbog kratkoće vremena, ostalo 
ovde po nešto nejasno, ali o tome se može još razgo- 
varati i ja držim, da će svakome biti jasno i da se ovaj 
način može uzeti za podlogu rešavanja ovog tako važ- 
nog pitanja koje koči celokupnu našu narodnu privredu, 
ne samo onoga dužnika, ne samo onoga bednika, koji 
je uložio  svoj  novac   u   banku pa otuda ne može da 
dobije ni onoliko koliko mu treba da živi, nego i samu 
banku, koja će   biti   inače u nesređenim prilikama da za 
2—3 godine pojača samu sebe. Jer, sada su banke ure- 
đene   na    osnovu   toga   da će se naplaćivati po 16 do 
20% interesa. Ali kad im se   bude plaćalo svega samo 
po 8%, onda će njihovi činovnici i njihova režija pro- 
gutati i samu banku. Propašće banka, a propašće i ula- 
gači, ako ovo stanje bude i dalje nastavljeno. 

Držim, dakle, da je krajnje vreme da se pristupi 
definitivnom rešenju ovoga pitanja, da se uzme jedan 
način koji će zadovoljiti i dužnika i verovnika, u koli- 
ko se to može, pri čemu će, naravno, svaki ' od njih 
morati po nešto da popusti. Ja držim, da će g. Mini- 
star finansija ovu stvar uzeti kao svoju i da će smat- 
rati da je Ministar poljoprivrede samo otac i majka 
onome bolesniku, seljaku, koji danas boluje, a da je on 
sam, kao Ministar finansija, lekar koji treba tu da leči. 
On je glavni faktor ovde, a i Ministar poljoprivrede će 
se, razume se, radovati da njegovo čedo, njegov 
bolesnik, što pre ozdravi. Ja ću glasati za ovaj budžet 
s obzirom na to što imam potpuno poverenje u današ- 
nju upravu i u g. Ministra finansija. (Pljesak i odobravanje). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Pretres 
budžeta rashoda Ministarstva finansija VIII razdeo u po- 
jedinostima je završen. Sad prelazimo na glasanje. Gla- 
sače se sedenjem i ustajanjem. Gospoda koja su protiv, 
izvoliće ustati. Molim g. sekretara da čila partiju po 
partiju   ovoga razdela. 

Sekretar МПап Mravlje čita VIII razdeo: Minis- 
tarstvo finansija, rashodi opšte državne administracije 
(uprave) partija 371 i XVII razdeo — Budžetski rezer- 
vni krediti. 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Prima li 
Narodna skupština partiju 371 po izveštaju Finansijskog 
odbora? (Prima). Gospoda koja su protiv neka izvole 
ustatr. (Svi sede) Objavljujem da je pročitana partija 
usvojena prema pročitanom izveštaju Finansijskog od- 
bora. Izvolite čuti dalje. 

Za ovim je Narodna skupština, glasajući sedenjem 
i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu čl. 102 
Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj 
skupštini usvojila ceo budžet rashoda Ministarstva fi- 
nansija VIII razdeo i to od 371 do zaključno 396 par- 
tije, prema izveštaju, Finansijskog odbora, kao i bu- 
džetske rezervne kredite od partije 988 do partije 990. 

Потпрешседник др. Лвдо Хасанбеговић: Сад 
прелазимо на претрес буџета привредних предузећа. 
Пошто се није пријавио ниједан говорник, прела- 
зимо одмах на гласање. Гласа се седењем и устаја- 
њем. Молим г. секретара да чита партију no партију. 

Секретар Милан Мравље  чита предлог   бу- 



318 XL1V Редовни састанак — 19 марта 1S33 r. 

џета ргсхода н прихода Управе држаЕнкх монопола.' 
Партија  1. 

ПоШПретседник др. Лвдо Хасанбеговн^: При- 
ма ли Народна скупштина прочитану партнју 1 no 
кзвешта]у Финансијског одбора? (Прима). Објављу- 
јем да je прочитана партија примљеиа. 

За спим je Нгродна скупштинз, гласајућн седе- 
њем и Јстајањем o снакој појед^сј гартији, у смислу 
члана 102 Устава и § 67 Закона o пословном реду 
у Игродној скупшткии усвојила цео предлог буџе- 
та расхода н прихода Упране државвнх монопола 
од партије 1 до партнје 15. 

Сскрстар Гавро Милошевић: чита предлог 
буџета расхода и прихода државних кмања Ееље и 
Тополонац. Партија  1. 

ИоШПретседипк др. Авдо ХасанбеговиЋ: При- 
ма ли Народна скупштина прочитану партију 1 no 
извештају Фннзнснског одбора? (Прима). Објављу- 
јем да je прочитана партија примљеиа. 

За овим je народна скупштина, гласајућп седе- 
њем и устајпвем o свакој г.оједнној пзртијн у смнслу 
чл. 102 Утва и § G7 Закова o послсвиом реду у Ha. 
родној скупштинн Јсвојила цео предлсгбЈџета расхо- 
да и прнхода државних нмаиа Беље од пгртије 1 до 
18a, и Тополовац од пгртије 1 до закључне партије9. 

Потарстседпик др. Авдо Хасанбегови11: Сад 
ндемо даље. 

Сскретар Гавро Милошевић чита греллог 
буџета расхода и прихола лржавне фабрике шећера 
на Чукарици. Партвја 1 no извештају Фингнснјског 
одбора. 

ПошПрешселпин цр. Авдо Хасанбеговић: При- 
ма ли Народна скупштнна прочитану партију? (Прн- 
ма).  ОбјаилЈујем да je прочитана партија 1  прнмл^ена. 

3-1 овнм je Иародна скупштина, гласајуИи се- 
де11>ем н устаја11>ем o свакој појединој партнји у 
смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o гословном 
реду у Народној скупштип", усвојнла све партије 
овог буџбтског раздела почев од партије 1 до пар- 
тије 4 згкључно. 

Иошпрешссшшк др Авдо Хасанбеговић: Сад 
прелазимо na буџет прихода. 

Реч   има   народпи послапик   r. Владо Спахић 
Владо Спахпћ: Гссподо народпи посланици 

почећу ca цррсдном пословицом: „Нптн ме Боже 
помози, ни уби мимо ctei". И збиља скоро je такво 
време данас дошло. 

Kao мора притисла je привредпа криза цео свет 
na и вашу земљу. 

Са овога места много je говорепо, довољно и 
опширно изложеии су узроци и последице светске 
кризе, na je сувишно o томе и једну реч потроши- 
ти. Али сваки парод, свака држава позвана и дуж- 
на je, да се стара и брине o cnojoj земљи, да тра- 
жи пута и начина, како би што пре кризу зауста- 
вила, ублажнла и излечила. 

Краљевска влада и Народно претставништво 
доста je уложило труда у тсм правцу тражећн из- 
лаза, a то нарочито важи за г. Министра фипансија 
који je интензивпо и пеуморпо рааио,   дз ои се код 

нас поправпло или бар довекле ублажило тешко 
економско финансиско стаље. Но видели смо, го- 
сподо, да су муку мучили и светски капацитети, 
светски умови, али и псред свега п.иховог рада и зау- 
зимањз, ово je питаље остало na мртвој тачци, OCTEO 

je њихов труд и рад јалов. По ком скромном ми- 
шљењу, без рада и зараде нема пи решеп.а светске 
крнзе. A до овога ne може се доћи, ако се ne раз- 
бисгри сва тешка и мутна светска политичка ситу- 
шија, ако се ne избистри у тсликој мери, да буде 
загарантован мир бгр за 10—15 годпна. Чпм се по- 
литичка ситуација рашчисти и oct'rypa за извјеспо 
време мир, настаће повереље изкеђу појединих на- 
рода, између поједивих држава, умртвљеви капитал 
пласираће се и отпочеће рад у свим правцнма и 
на свим псљима, a аналогио токе постепепо нестаја- 
he незапослеппк радинх маса и сво je прави и здра- 
ви пут peuieiba светске кризе. 

Ово je неколкко pt4H спокепуто као увод, a 
сада ћу бити слсбодан, да се позабавим специјглпо 
нашом кризом. 

Господо пародни послаппци, и ако je наша зем- 
ља агрнкултурна коју, сачиљава преко 80% тежака, 
који су кичма, стуб и ослон, који хране црваимра- 
ва, који су стпорили и који he гнпути ако устреба 
бранећи домовииу, али поред свега тога за ово 15 
гсдпна еодклз се политика против љихсвих нвтере- 
са док се фаворизирала и помагала политика бан- 
KOKpaTHje. Huje било социјалве равнотеже, није би- 
ло ссцијалпе правде. 

За илустрацију мојих тврдиЈа вавести ћу за гри- 
мер рад и пословап.е трију држгвних установа и то: 
Хипотекарпе, Привнлеговане Аграрпе и Народне Бан- 
ке. Ове банке Д1'јелиле су вовгц и помаггле посед- 
кике, велспсседнике, велетргсвце и ивдустријалце, 
док су км средњи сталежи као: тежгцп, сбртници, 
трговци и запатлије били изван домашаја и вису се 
моглн користити кредитом већ ове бапке су давале 
кредите банкама и разннм велетрговцима no јевти- 
noj каматној стопи, да би могле експлоатисатн цц- 
пуштепсга тежака, обртннка и занатлију. Са овим 
нећу да много дуљим већ само Jiy се позгбавити o 
Народној банци. Народна банка даје трговцпма, раз- 
вим бавкама вовац на кредит од 6% камата, a ови 
су давали тежаку од 30—4С%. Када једап трговац 
има кредит од Народпе банке пеколико стотина хи- 
љада динара no 6% a обично овај трговац тај кре- 
дит од Народве банке добија, када има своју елас- 
титу кућу на коју ne плаћа кирију и кад има тако- 
ђер и других ргзних npi хода, na ca овим трговцем 

један псчетвик трговац који мора плаћати на д>ћан 
кирију и који кредит добије од приватне банке са 
20—250/о камата, он поред своје стручне спреме, со- 
лидвости, окретпости ве може на крај изаћи, јер не 
може и није у стгљу заралити ову разлику на ка- 
мати коју iberoB гроспста — трговац KoiiKjpeiiT пла- 
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ha Народној банци. To исто тако долази да би се 
данас из гроба дигао КраљевиН Марко са својим 
шарцем или Обилнћ Милош са сиојим топузом не 
би помогла снага Крал>ени11у Марку ни срце јуначко 
Обили11у Милошу, један обични војннк оборужан 
пушком у руцн сравнио би   их са земљом. 

Резиме: ouo je неравна борба, која noBeliaii3 

данашње тешко стање, o слабијем се и o сироти11>и 
није водило рачуна. И овде се може примепити она 
нрича, како je покојни КраЛ) Никола наредно сер- 
дарима, да дијеле кукуруз, којн je био сиротнњи 
намељен. Наредио je да дијеле кукуруз право ко 
Бог, a један je сердар буквално разумео и дијелио 
ко има више и коме je Бог више дао т.ј. ко je и- 
мао више земље, више и.ива, крава и оваца, тај je 
више кукуруза добио. 

Кад Beli o кукурузу говорим, слободан hy би- 
ти да вапоменем како су неки несавесни људи, ко- 
јима je прошле годиие у тешкој и гладној години 
било повјерено, да би се нзроду што внше помогло 
да на основу бесплатних упугница добаве жито у 
пзсинне крајеве, да би сиротиња куповала no јев- 
тиној цијени. Иако су ове уп^тнице биле намјењене 
гладнзј сиротињи да би извукли своје животе, ипак 
иашло се бездушника, који су за рачун глздне си- 
ротиње са упутницама трговали. Тако су упутнице 
по Сарајеву продаваие од 1500-2000 динара, a тако- 
tje и no другим разним мјесгима продаване су и 
котирале као вредносни папири на берзи. Колико 
ми je позиато у Сарајеву код „Шпедиције" на ове 
упугнице долазило je брашно број 0 — које свака- 
ко није CHpoTHifaH намјењено — те je овај и још 
други случајеви био полицији пријављен. Полнција 
je истрагу повела, али колико ми je познато до да. 
нас у овој ствари није нико ни позват на одговор- 
носг, a камо ли да je кажљен. Категоричкп тражим, 
да се поново поведе истрага у Сарајеву, a такође 
н у другим мјестима, и у колико се докаже криви- 
цз појединаца, који су за рачун гладне снротиње са 
упутницама nape добијалн, да се егземпларно каз- 
не и ко je продааао и куповао. 11арочито ово вреди 
и неопходно je потребно поради ове године, јер се 
гакође упутннце дјеле како би се притекло сиро- 
тињи у nOMoli. AKO се истрага еиергично проведе 
кривци пронађу и казне с тиме he се отклопити у 
овој години злоупотребе са упутницама. Укратко ос- 
врнућу се и моја je намера да дискутујем у питању, 
које иајвише интересује и од чега живи мој Столач- 
ки срез a то je дуван, винова лоза и сгока. 

Господо народни послаинци, како вам je поз- 
иато култура дувзна у Херцеговиви најтешње je 
везана са егзнстенцијом једног великог дела Херце- 
говине, разумл>иво je да се питање дуванске произ- 
водње у тим крајевима не може и не сме третирати 
једнострапо т.ј. само са становишта монополских 
фискалних интереса, иего треба   да се   производња 

управља и према интересима    социјално-економским 
херцеговачког становништва. 

Јер, у случају,   када   би   се култура дувава у 
Херцеговини неким случајем укннула, то би зпачило 
да нема   живота,   нема опстанка   за 60% становии- 
штва. После   дувана   долази   винова лоза. До 1922 
године, док није дошла   инвазија   филоксере и док 
je било тражње и добре цене вину, виногради су билн 
добро врело прнхода   херцеговачког   стаиовнншгва. 
Али од 1922 r. инвазијом филоксере у Херцегонини 
тешко je noroljeuo винбградарство, јер регенерација 
вннограда, многе je   л.уде   упропастила, у црно за- 
вила, пошто обвавлЈајући винограде задужили су се 
код разних   бапака   са скупом   каматном  стопом, a 
даиас   кад   je успешно   регенерација  проведена, од 
ове гране газдииства врло мала je корист, скоро ни- 
каква,   услед   општег   пада   цена   вина и сразмерно 
малог извоза. Херцеговачка вина некада била су на- 

далеко познага, слала су се бечком ћесару и у То- 
кијо цару Микаду. Песма се певала. Нема Цима до 
Рима, a Модрића   до   Цариграда. A данас je време 
дошло да he се многи виногради запустити, јер випу 
нема цене ни тражше. Виногради се raje где треба 
и ue треба.  По нашим   најплодиијим   крајевима где 
paija ишеница  белицз,  кукуруз и друге  разне кул- 
туре и тако   то   далеко  иде да je годишња произ- 
водп^а BHHS виша за 1,500.000 хектолитара, него што 
je у земљи потрошња и што се напоље извезе. Ово би 
се безусловно морало регулисати, јер ако овако no- 
траје за коју годину дана, ми heivio се моћи у вину 
купатн. To исто важи и за дуван којему треба садњу 
дозволити само у пасивним крајевима. Иеколико речи 
nporoeopHhy o стоци.   Стоке у колико   има нема за 
исту тражње. Цијена je врло малз^ако да je и ова 
граиа газдинства   подбацила и много   ne упливише, 
ве може нн из далека ублажити тешко стање и би- 
једу у којој се налази   херцеговачки тежак. Г. Ми- 
пистар финансија прије иеколико мјесеци једном при- 
ликом   саопштио   нам je да се  ради na томе да he 
ускоро направити са Француском трговипски уговор 
и да iie onehn   коптингепат стоке   Французи од нас 
куповати, али од тога изгледа нема ништа. Господо 
народни посланици,   ипак   за  Херцеговиву дуван je 
жпвотно   nHTaihe,   јер у Херцеговини   где се дуван 
гаји ту не   може   пишта   друго успевати сем вино- 
града,   чија   je   скупа   обрада, a који   су дан-дапас 
перентабилпи. Ове годипе Херцеговина песамодаје 
погођепа већ je ynponau]Iiena) јер je објавом управног 
одбора државних монопола редуцирана садња дувапа 
скоро   за   50% a цене   за  300/о- Да би се пасивни 
крајеви,   дакле с једне стране,   постепено довели у 
бол^е   материјалпо   craibe, a с друге  стране омогу- 
hнлo и држави да из тих сиромашних крајева може 
добити за заједпичке потребе   што веће доприпосе, 
naiviehe се неминовна   потреба да се тражи пеки на- 
чин којим би се то стаи>е   променило на боље, од- 
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noćno којим би се н пасивни крајеви претворили, иако 
не у активне, a ono бар у много мање пасивне кра- 
јеве. Дозволите да вам наведем бербе дуваиа у Хер- 
цеговини у следећим  годинама: 

1924 год. бсрба je била 6,984.000 кгр. no 22 н 22 дни. 133 мил. 
1925 .   ... 2,793.000 . . 19 и 56 . 54 . 
1926 .   .  . . 3,736.000 „ „ 14 и 76 „ 55 „ 
1927 .   .  . . 1,450.000 „ „ 22 и 33 „ 33 „ 
1928 .   ... 2,241.000 „ „ 19 и 06 „ 43 „ 
1929 .   ... 4,750.000 „ „ 20 и 70 „ 98 „ 
1930 .... 6,351.000 „ „ 16 и 50 105 „ 
1931 .... 4,026.000 „ „ 12 н 60 „ 51 „ 
1932 .... 3,244.000 „ „ 9 и 50 „ 31 „ 
1933  2,000.000 „ „6  „ 12 „ 

Из овик цифара,   госиодо народнн   посланнци, иај- 
боље се види и разабире шта очекује херце1свачки 
тежак од овогодишње дувакске бербе.  Па када се 
још одбије   Г20/о   влаге, (до сада   бнла влага 10%), 
30 пара   комисијских   трошкова,   крупарине   7—8% 
коју je ове годчне убрала и наплатила Господарска 
задруга у Сплиту у с^мој Херцеговини   око 2 н no 
милиона динара. Ово je законом 3aumiliena пљачка, 
јер у име   крупариве   ннје   платила   произвођачима 
нити 100.000 диаара.   Внше je  убрала и наплатила 
него he ове године добитн   сељзци за цјелу дуван- 
ску бербу. У другим   бановинама   mije се наплаћи- 
вала^крупарипа,   Категорички  тражим,   да се врати 
новац, који je   наплаћен  од произвођача у Примор- 
ској баиовнии. Иначе je расположеље код произво- 
ђача да се дуван не осигурава од крупарнне или да 
платн максимум, ако то мора бити 2%. Процена ду- 
вана у низима. Ове  године  nponnben je дуван био 
у зеленом стаи.у и у низима,   те се   показало да je 
код четири станице дуванске процјена била виша у 
зеленом   CTaiiiy,   иего у сувом   —  низима — за 43 
иагона н то: у Љубушком срезу 20 вагоиа, Мостар 
10 вагопа, Чапљина 10 и СтолацЗ. У интересу управе 
државних монопола, да седувгн процјени у зеленом 
cTaii>y, јер пз папред наведеног разабире се да нема 
иикакве сврхе, практичности, и циља,   дик наиротив 
даје се могућиост, да произвођачн у што већим ко- 
личинама дуван отуђују. Цигар-папнр o овоме Heliy 
да дуЛ)Им,   гопорио   сам и у прошлој   годинн,   алн 
сстало je то без икаквог успеха, нако су дошли до 
уверења и господа од Упраиг монопола, да je про- 
даја ограничеша цигар-папира no  државне интересе 
штетна. У великим количинама цигар-папирсе уважа 
нз Италије и Аустрије тако, да je у прошлој годнни 
саграђено 5—6 нових фабрика. Ča штетом коју трпн 
држава на цигар-папирима  могле  бн се двије банс- 
вине исхрапити.   Господо   народни  посланици, да je 
политика управе држ?вних монопола шаблонска, не- 
еластична и бесциљна, навесги hy следеИе примере: 
1) нн у ком случају не би смела наметати потроша- 
чима квалитету дувана; 2) требала би строго водити 
рачуна o платежној моћи   потрошача дувана; 3) та- 
кође  требала   би  строго водити рачуна   да   би   се 

умањио шверц дувана који досеже око 4,000.000 кн- 
лограма годишње, a то да постигне у интересу и 
државе и произеођача предлажем, да се квалитет 
производима побоЛ)Ша, цијене смање, јер овако од 
пушачз стварају се непушачи и пушаче навикава да 
пуше лошнју квалитету, a све то нде иа штету др- 
жавне касе. Смањењем цена дувану још iie се јаче 
повећати шверц. Случај се догодио и r. генералпом 
директору Марковићу, када je биз у Сарајеву, да je 
и њему нуђен шверцоваии дуван. Ако овако остане, 
овда у Херцеговини нема опстанка, нема живога, 
мора се 60% народа иселитн и зато би се морало 
na вр:1јеме побрннути. 

У фабрикама, у дуванским ставицама катего- 
ричкн тражим, да се првенствено запосле радннцн и 
раденице, који he од рада зарађивати насушни ле- 
бац, јер тога досад није било већ je имало предност 
ono раднаштво које je зараду трошило у разие лук- 
сузе. Господо министрн и господо народни посла- 
иици, долазио сам безброј пуга пред Господина Ми- 
нистра и г. генералног днрекгора Маркопића и на- 
челника АлексавдровиИа и досада све моје жеље, 
молбе, предлози нису нанлазили na pa3yMeBaibe. У 
ннтересу и Упране држапних конопола и произво- 
ђача требало би o дуванском питању повести оз- 
бил.ног рачуна како бн се нашао излаз, солуција, да 
би се ово питање решило насбострано зздовољство. 
Господа у Управи мопопола требала би да имају 
проницллвосги, еластичности, ироткане са трговач- 
ким духом, na he се кренуги на боље дувапска no- 
литика од које he имаги инше корисги и народ и 
држава. Јер није то никакво знање и yMnjehe из ro- 
дине у годину редуцирати садп.у дувана, редуцн- 
рати цијепе, a произвођаче теретити са вишим na- 
метима и теретима, Желео би да у будуће rocno- 
дину Mhni)CTpy и г. гоиералном директору ne могу 
прннути ону народпу: „Џаба je глуву говорнти и 
Јшраву памнгивати". (Бурно одобравање). 

Потпрешседник др. Авдо Хасанбеговпћ: Има 
реч r. Тоша РаЈиН. 

Др. Тоша Рајић: Господо народни посланици, у 
току начелне днскусије o буџету за годину 1933/34- 
ја сам изјавио да hy гласати против буџета r. Ми- 
нистра фипапсија, н пека ми je дозвољено, да овом 
приликом изпесем све разлоге, који ме пагнаше na 
ту одлуку и ако сам раније у главпнм потезима 
то већ пагласпо. (Ледап глас: чујмо!) Пре свега го- 
сподо, желим да пагласим, да hy бпти објектпвзн 
и ствари поставити iid место камо оне спадају. 

Господо, у моме крају, у Војводпнн, пореско 
оптерећење народа je толико, да тај народ није више 
у могућности, да их сноси и ja смело тврдим, да je 
куцнуо псследњи час, да се тргнемо и доношешем 
једпог правилпог пореског Закона, којим IICMO се 
сви изједначити у пашим обаиезама према државн 
учипимо крајовојнеправди. (Један глас: већ смо се 
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изједначили), Не, пнсмо се изједначили, јер док јг 
у Војводини катастарски чист приход множеа са 
коефицијентом од 34, дотле je у Слоиеначкој тај 
коефициеиат 17, a у Хрнатској 27. To никако није 
изједначење. И баш због тога, ja поздравлЈам ону 
изјану г. Миннстра финансија дату у Финансијском 
одбору, да ћемо још у току априла — маја месеца 
ове годипе донети законске одредбе, no којима- 
ћемо се у плаћаљу пореза изједначити. Само се бо- 
јим да до овог закона nehe доћи. 

Пошго сам у ранијим свбјим говорима био on 
ширнији, то hy се овом приликом оснрнути у крат 
ким потезима на начин наплате пореза у мојим кра- 
јевима. Господо, ja сам овде већ говорио и вама je 
познато, да у мојим крајеиима, услед pije у житу и 
услед сточне заразе, народ mije био у могуИности 
да дође до потребних сретстава у тој мери, да своје 
иајнужпије потребе подмипи. Природна ствар би 
била, да услед тих елеменгарних пепогода за које 
иарод није крив, да je услед тога требала да се 
обустави скзекутивна наплата порезе, јер верујте 
господо, да народ хоће да плати, али није он крив, 
ако нема сретстава. Међутим, уместо одгоде паплате, 
порезни егзекутори препланише наша села и односе 
оно, што je сељаку најпотребније, односе му теглећу 
стоку, кола, плугове, Kocalie машине, сејачице и тако 
даље, и ja се сам питам и волео бих да ми г. Ми- 
нистар финансија објасни, да, кад се сел^аку однесе 
овај најпотребнији алат за обраду земљ«, кад му се 
однесе теглећа стока, са чим he после земљу обра- 
дити? Питам се, шта he му после узети порезни 
егзекутор, кад on услед ових поступака ne буде 
своју земљу обрадио. Иде се и даље и вређа се 
чак и убија се понос оног народа, кад му се односе 
креветске хаљипе, столнце, свечана одела игд. И ако 
се погледа резултаг овог и оваквог рада, онда ви- 
димо, да je on у сваком правцу негативан, јер се 
све ове сгнари, услед апатије у народу и немања до- 
вол>но новца продају у бесцење тако, дасеумного 
случајева ne покрију ни т, ошкови егзекуције, a у 
исго време ствара се незадозољспш и огорчеље у 
народу(Тако je!). Ja ћу господо, навести само неко- 
лико случајева оваког рада, за које je угврђено да 
су истинити. Шеф пореске управе у Јаша Томићу, 
неки Зубовић, иначе нслужен финанс, без прописаних 
квалификација, наређује, да се приликом егзекуције 
хватају људи no улицама и да се врши лични пре- 
трес. Природпо, да су то његови још мање образо- 
вани егзекутори једва дочекали да изврше ово на- 
ређење и да одрже "хајке na виђеније људе, као у 
јесен ловци na зечеве, и да их хватају и на улици 
те да их претресају. Истн шеф пореске управе за- 
плешује за дужну порезу један аугомобил, али га 
не излаже продаји, већ га он употребљава за свој 
лични подвоз. Одузима једном поседнику десет коња 
и предаје нх  на   чунање   једном биргашу,   његовом 

пријатељу,   да их чувз,   док   се   дражба не одржп. 
Кад je дражоа одожана тих десет коша продати су за 
ЗНО динара словима трнхиљаде једпа стотнна четрде- 
сег  динара и то бирташу je одмах псплаћено 2700 
димара за трошкове издржаваи.а тнх коља,   док су 
трошкови егзекуције изнели 600 динара, тако, да je 
држава на овом послу наплатила 60 динара.  Питам 
ja господина Мипистра фипансија да објасни  зашто 
и коме je то све потребно? Зашто je потребпо да се 
Лзуди na овај начин искориш11ују и упропашћују? И 
са овога места скрећем пажн.у господипу Министру 
на ове појаве n ако сам то Beli рапије достопио му, 
na ми je чак и обећао, да he тога човека уклонити, 
na као што видите пишта ne беше од тог обећања. 
(Један глас: Доста што ти je o6eliao, иије важно да 
изврш111ј Господо народни послапици, паш парод ни- 
када   није   био рђав порезни платнша.   On хоће да 
плати, ако   му створимо могућност да дође до no- 
требпог новца. Зато je потребпо да ono што сам ja 
увек говорио,   да   се  створи један привредпи план, 
да му омогућимо, да своје сточне производе, споју 
стоку, свиље, своје жито, кукуруз итд. може уз од- 
говарајућу цену и продати, a ту je потребпа пијаца 
како у земљи, тако и на стрзпим тржишгима.  Tora 
привредпог плана нажалосг нема (Такоје!- Одобра- 
вање).   Услед високих заштитних царинз, страна ин- 
дусгрија пема могућности да своје производе увезе 
у нашу земљу и природпа je ствар, да пи те страпе 
земље   nehe   наше сточарске и пољопривредне npo- 
изводе   да   приме   у onoj мери како би то требало 
да буде. Kpajn.e je време да се ове грешке исправе 
(Тако je, одобраваље).   Навешћу  још један   пример, 
да би се видело, како се ради без млапа често пута 
скроз штетно.   Код   nac je на пример заведена тро- 
шарина   на  шећер v изпосу од око 8,50 динара no 
једном килограму. Природна je ствар, да се потрошња 
шећера тиме   много yMaihyje, што je и no привреду 
и no финансије и no   живот   нашега   народа штета. 
LUeliep   je данас важап артикал за прехрану народа 
a често   пута   и   лек.   Сиромашнијн   слојеви народз 
пак пису у могућпости   да га троше, јер je скуп и 
огуда опадање потрошње,   услед тога се пак мање 
производи, што значи,   да се и мање   површине за- 
сејавају peioM, a тиме трпи и наш згмљорадник и чн- 
тава пр-шреда, јер се те земље, које су дотле биле 
засејане шећерном репом засејавају житом и кукуру- 
зом и тиме   се  још   увеличзва  производња жита и 
кукуруза, којега имамо na претек. (Тако jel) Мислим, 
да није потребно   пагласити   колико губе паше же- 
љезнице услед тога, што се десетине хиљада narona 
мање шећерпе репе превози. Да ме не би криво ра- 
зумели, господо,   ja овде поново xohy да нагласим, 
да сам увек   био и оспјем   присталица и поборник 
истинске пациопализације тих фабрика шећера, што 
ne могу   да   замислим   да   би  се могло извести na 
други пачин, него да их држава отку.ш, али дотле 
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док се то не изврши, ми, господо, у ннтересу наше 
целокупне привреде, у интересу нашег земљора- 
дника, у интересу нашег потрошача, морамо са тим 
фзбрикама онако каково у ствари јесу данас, те не- 
завнсно од интереса фабрика, a баш у интересу no- 
мепутих, у приом реду земљорааника, дејсгвовати у 
пранцу снижења трошарипе и тиме у правцу пове- 
јјања потрошње. (Тако je!) 

Прн завршетку говора господо, хоћу да нагла- 
сим, да све дотле, док г. Министзр финансија не 
испрзви неправде нама нанете, док ne поднесе 
Скупштини предлог Закона o и.чједиачеи.у пореза, 
док не изда napei^eii.e за обуставу грубе наплате 
пореза, — ne само да нећу гласати за ПјСгов буџет 
eeii да liy у овом Дому увек гласати и радпти npo-, 
тии свих оних мора, које њоговом ппицијативом буду 
потицале. (Одобравап.е a протести). 

Иотирсшссшик Др. Авдо Xaca!i6eroBiih: Има 
реч г. Др. Иван Мохорич. 

Dr. Ivan Mohorič: Gospođo narodni poslanici 
kod rasprave ovogodišnjeg budžeta prvo pitanje, koje 
se nama nameće, jeste to dali smo u predloženom pro- 
jektu pravilno ocenili i predvideli sve ono šta se u da- 
našnjim nestalnim privremenim prilikama može i što 
treba unapred predvideti u pogledu uslova rada i stanja 
naše privrede kao i uspeha privrednih napora zemlje, 
га koje je baziran, odnosno sa kojima mogu i trebaju 
da računaju svi javni budžeti a u prvom redu državni 
budžet. Gospodin Ministar finansija u svome ekspozeu 
kaže, da je novi predlog budžeta rađen u prvom redu 
sa tendencijom da se državni rashodi svedu na najnižu 
moguću meru, kako bi se ti rashodi doveli u sklad ko- 
liko god je to bilo moguće prema sadašnjem stanju 
državne organizacije sa stanjem narodne privrede. On 
kaže dalje, da je ovaj budžet rezultat privremenih mera 
kao i velikih napora, koji se smatraju u današnjim 
prilikama najefikasnijim, a to su rigorozna štednja i 
smanjenje državnih rashoda do krajnih granica moguć- 
nosti. Ministar finansija kaže nadalje da je ceo rad na 
budžetu na bazi tih osnovnih ideja izvodjen s obzirom 
na privredno stanje zemlje u kome se, kao što je po- 
znato, u toku prošle i ove godine ogledale izvesne pro- 
mene, o kojima se neminovno moralo voditi računa. 
Drugim recima, novim predlogom budžeta ima za svrhu 
— tvrdi Gospodin Ministar finansija — da se državni 
budžet prilagodi stanju narodne privrede, čiji prosperitet 
zavisi dobrim delom od javnih nameta, koje ona ima 
da podnosi, Najzad, kaže, da se ova tendencija uveliko 
ugleda u sadašnjem predlogu budžeta, kojom se je 
uspelo da se isti osetno smanji prema onome koji mu 
je prethodio. 

Naš je prema tome zadatak, da ocenimo da li i u 
koliko sastav ovogodišnjeg budžeta zaista odgovara ek- 
spozeu gospodina Ministra finansija i da li smo se pri- 
lagodili izvršenim redukcijama u budžetu privrednoj si- 
uaciji zemlje.   Ja ću pokušati da dam na osnovu zva- 

ničnog statističkog materijala nekoliko odgovora na 
postavljeno pitanje: 

I. Nejednakomernost budžetskih redukcija. 
Budžet državne administracije smanjen je za 585 

milijona dinara ili u procentima za 7,73 od sto. Ovo 
smanjenje je na žalost samo prividno, jer ako pobrojimo 
izdatke, za koje se daje u finansijskom zakonu ovlaš- 
ćenje pojedinim resornim Ministrima, u koliko se oni 
cifarski uopšte mogu oceniti, onda vidimo, da suma tih 
izdataka iznosi baš onoliko koliko je budžtt administra- 
cije smanjen. Prema tome i tu realan efekat ušteda je 
izigran i osujećen. Medjutim, ako u detalju razgledamo 
budžete rashoda pojedinih grana državne uprave vidimo 
da oko 2/.j ovog smanjenja, dakle 371,5 milijona dinara 
odpada na smanjenje budžeta za službu državnih du- 
gova i daljnih 130,4 miliona dinara na smanjenje bu- 
džeta rashoda vojske i mornarice, dakle preko 500 mi- 
lijona na ova dva budžeta, dok svih ostalih 15 razdela 
budžeta civilne uprave doprinose smanjenje svega 83 
milijona dinara, što mora svako priznati, da obzirom za 
naše privredno stanje nije dovoljno. 

U daljnoj analizi budžeta rashoda javne uprave 
vidimo, takodje, da je kod pet razdela umpsto smanjenja 
predvidjeno povećanje i to kod penzija 42,6 milijona 
dinara, kod vrhovne državne uprave 2,3 milijona dinara, 
kod s:obraćaja 26,8 milijona dinara, kod poljoprivrede 
6.9 milijona dinara i kod fizičkog vaspitanja naroda 3,2 
milijona dinara, dakle ukupno povećanje u iznosu od 
82 milijona dinara. Izgleda dakle, da nije upotrebljena 
jedna i ista mera za sve grane državne uprave, što na- 
laže dužnost, da tražimo uzroke za opravdanje ovakvog 
postupka. 

Ako uporedjujemo procente smanjenja budžeta 
rashoda kod pojedinih grana javne uprave vidimo da 
kreću izmedju 3,25 od sto i 23,83 od sto, dok procenat 
relativnog povećanja budžeta kod napred navedenih 
grana iznosi čak 1.25 od sto do 27,62 od sto te je 
prema tome možda još frapantnija nego kod smanjenja. 
Ako uporedimo pojedina smanjenja sa prošekom reduk- 
cije budžeta, onda vidimo da se nalazi pet grana uprave 
ispod prošeka i to: 

Budžet Ministarstva unntrašnjih poslova зз 3.25 
od sto. 

Budžet Ministarstva prosvete sa 3.75 od sto. 
Budžet Ministarstva finansija   sa 4.67 od sto. 
Budžet Ministarstva za socijalnu politiku i narod- 

no zdravlje 5.99 od sto. 
Budžet Ministarstva vojske 6.12 od sto. 
Iznad prošeka od 7.73 se kreću redukcije kod 

Ministarstva pravde sa 8.03 od sto, 
kod Ministarstva trgovine i industrije  10.47 od sto, 
kod Ministarstva inostranih poslova 12.17 od sto, 
kod Ministarstva gradjevina 16,85 od sto, 
i kod budžetskih   rezervnih kredita   16.67 od sto. 
Iz ovog posmatranja vidimo, da je baš kod onih 

budžeta, koji se moraju obzirom na teške današnje pri- 
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like i uopšte obzirom na minimalnu privrednnu aktiv- 
nost naše zemlje označiti kao apsolutno liipertrofni i koji 
ne stoje u pravom odnosu sa ostalim, a naročito sa bu- 
džetima privrednili resora niti prema preratnom nivou 
ovih budžeta u Kraljevini Srbiji, smanjenje i ovog puta 
najminimalnije. To važi naročito za budžet Ministarstva 
prosvete i Ministarstva unutrašnjih poslova. Pre rata u 
Kraljevini Srbiji trošeno je na primer godine 1911 na 
prosvetu 7.2 milijona dinara, na policiju 2.2 milijona 
dinara, na finansije 2.5 milijona dinara, na inostranu 
službu 2.8 milijona dinara, na sanitet 2.2 milijona di- 
nara, na pravdu 2,6 milijona dinara, a na unapređivanje 
narodne privrede 3.7 milijona dinara. Dakle, troškovi 
za administraciju i unapređivanje narodne privrede bili 
su znatno veći od troškova finansijske službe, policije 
i sanitet te su iznosili preko 50y0 cd troškova za 
prosvetu. Danas međutim vidimo, da pretstavljaju iz- 
datci za narodnu privredu, to jest za Ministarstvo poljo- 
privrede i Ministarstvo trgovine i industrije u ukupnoj 
sumi 107 milijona dinara manje od 1/7 Ministarstva pro- 
svete, manje 1/5 budžeta policije, 1/3 budžeta Ministar- 
stva finansija. To nam naznačuje jednu karakrerističnu 
liniju i tendenciju u razvitku strukture naš'li budžeta ad- 
ministracije, koja je pogrešna i štetna. Za sastav budže- 
ta državne administracije usvojena je jedna šema koja se 
naročito od 1926 godine sve više tehnički usavršava 
u vidu koncentracije kredita i u cilju, da se izvođenje 
budžeta što više oslobodi od stega Zakona o državnom 
računovodstvu. 

11 Nejednakomerni razvitak budžetskih izdataka po 
pojedinim granama uprava. 

Kretanje budžetskih nivo"a u pojedinim granama 
administracije pokazuje u pojedinim godinama promene, 
koje se nikako ne mogu dovesti u sklad sa opštim 
stanjem i razvitkom privrednih prilika u zemlji. Tako 
na primer vidimo, da je po završnom računu za budžet- 
sku godinu 1926—1927 na penzijama izdato 626 mili- 
jona dinara,, a prema završnom račuuu za godinu 1930 
—31 rashodi isnose već 1015 milijona dinara, dakle 
skoro pola miliarde ili sa 40,1 ^ više, što pretslavlja je. 
dan porast od oko 100 miliona dinara godišnje. 
Prema predlogu budžeta za godinu 1933/34 predvideno 
je na rashodima za penzije i invalidnine 915 milijona 
dinara ili za 500

le više nego je iznosio u godini 1926— 
1927 stvarni izdatak. Ovako povišenje izdataka za pen- 
zije pada u oči naročito, ako pomislimo, da su iz- 
datci za invalide u meduvremeno u osetno smanjeni i 
nalaže nam dužnost da se razlozi stvarno ispitaju, te u 
pogledu ovog budžeta odrede izvesni kriteriji, kako ne 
bi bila Skupština u tom pogledu svake godine stav- 
ljena pred iznenađenja i svršene čine. Pre rata su Кга- 
jevini Srbiji izdatci za penzije iznosili 4.8 miliona di- 
nara, što je kod budžeta od 125.2 miliona dinara pret- 
stavljalo 4^', dok iznosi danai ovaj postotak 13.10%. 
Već prošle godine prigodom rasprave budžeta tražio 
sam. da se izvrši pregled, ko sve prima u našoj državi 

penziju i na kakav način, neka lica su uspela da izdej- 
stvuju sebi penziju, iako šu služila u državnoj admini- 
straciji čak i manje od godinu dana. Ovaj zahtev, moram 
da ponovim i ove godine i da naročito skrenem paž- 
nju da iznenadan i vanredno velik porast budžeta dr- 
žavnih penzija od 1925 godine, dakle od godine, kada 
je u privredi nastupilo padanje cena, o kojem svi javni 
budžeti barem danas moraju da vode računa. 

Za prvih deset meseci tekuće godine, budžet pen- 
zija već je prekoračen sa 21.73";,, što znači u ciframa 
za 190 miliona za ćelu budžetsku godinu. 

U istoj, ako ne ц većoj meri, zaslužuje našu paž- 
nju budžet državnih dugova. Prema završnom računu 
za računsku godinu 1920J27 rashodi za službu državnih 
dugova iznosili su 584 miliona dinara, u godini 1927/28 
663 miliona dinara, a za godinu 193031 1096 miliona 
dinara. Prošlogodišnji budžet predvidjao je za tu svrhu 
1558-7 miliona dinara ili preko 20% od celokupnog 
budžeta, te je uporedjen sa završnim računom od 1926- 
1927 se popeo skoro na trostruki iznos, što nikako 
nije u skladu sa razvitkom naše privrede u pomenutom 
razdoblju. U ovogodišnjem budžetu, cifra je smanjena 
za 370-5 miliona dinara ili za 23"/o, što ne odgovara 
niti našem očekivanju, niti stvarnom efektu aranžmana, 
koji su već postignuti, odnosno za koje su pregovori 
još u toku za odgodjenje plaćanja naših dugova na iz- 
vesno vreme, u toku kojeg bi se moglo doći do među- 
narodnog regulisanja pitanja savezničkih dugova, koje 
će i za naše prilike biti od velikog interesa. Naročito 
ne mogu da se snađem, ako uporedim, da je u teku- 
ćoj godini, kada su plaćani još anuiteti, utrošeno samo 
51% od budžetirane sume, te bi prema tome bilo za 
iduću godinu dovoljno, da se stavi u budžet cifra od 
802   miliona dinara. 

Posmatrajući ovako budžet rashoda državne ad- 
ministracije moramo da konstatujemo, da se tu postupa 
kod smanjivanja vrlo nejednakomerno, te da je u me- 
đuvremenu od 1926 godine, od kako je naša privreda 
bila postigla izvesan stabilitet, budžet rashoda pojedi- 
nih grana prekomerno nabujao do visine, koja je za 
današnje prilike nepodnosiva, te da je dužnost sviju 
nas, da po svaku cenu nastojimo, da se ovi budžeti 
sprovođenjem podesnih mera i u organizaciji pojedi- 
nih grana uprave svedu na nivo, koji se pokazuje za 
današnje prilike kao podnosiv i odgovarajući. 

111 Nerealna predvidjanja u budžetu. 

Okvir izdataka svakog budžeta je dat visinom 
ostvarljivih prihoda. Zato je prvi i osnovni zahtev, 
koji se stavlja na svaki budžet, zahtev, da bude realan, 
t. j. da odgovara stvarnim prilikama, te da predvidja 
prihode u iznosima, koji se mogu istinski naplatiti. 
Gospodin Ministar finansija kaže, da se je u tom po 
gledu rukovodio stvarnim prilikama i efektom ovogo- 
dišnjeg budžeta. Mi raspolažemo podatcima o kretanju 
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državnih rashoda i prihoda za prvih devet meseci te- 
kuće budžetske godine, koji nam daju sledeću sliku: 

Za prvih devet meseci rashodi za opštu državnu 
administraciju iznose 4.484 miliona dinara ili sa 790|0 

od ukupne za ovo ueme budžetom predvidjene sume, 
a kod prihoda ostvareno je za prvih devet meseci 80'10% 
budžetom predvidjenih prihoda, te su prema lome pri- 
hodi podbacili za 1.130 miliona dinara. U najnovijem 
iskazu stanja prihoda i rashoda do kraja januara t. g. 
povećala se ova cifra na 1.300 miliona dinara. I ako 
dopustimo, da se može ovaj procenat korekturama koje 
spominje Ministar finansija u pogledu vozarinske takse 
za oktobar, novembar i decembar kao i u pogledu pri- 
hoda od državnih dobara i Državne hipotekarne banke, 
za kojih 110 miliona dinara maksimalno povećati, onda 
ostaje budžet ostvarenih prihoda još uvjek za ćelu mi- 
liardu i 190 miliona dinara ispod predvidjenOg iznosa. 
Pored toga moramo uzeti n obzir, da su najbolji me- 
seci u pogledu naplate državnih prihoda, već prošli, te 
da posle nove godine nastupaju za poreske obveznike, 
pa bilo da je to seljak ili ma ko iz poslovnog sveta, 
najteži meseci, u Kojima će procenat naplate biti mno- 
go manji. Prema lome mora se računati, da će do kra- 
ja budžetske godine podbacivanje dostići cifru od oko 
1 i po miliarde dinara. To pretstavlja maržu, za koju je 
trebalo najmanje ovogodišnji budžet smanjiti i to u 
pretpostavci, da će se moći u idućoj budžetskoj godini 
realizovati isti prihodi, koji su se velikim naporima i 
od strane Finansijske uprave i od strane poreskih ob- 
veznika ostvarili ove godine. Medjutim svi znamo, da 
je i to neostvarljivo. Zato je budžet, koji o tim mo- 
mentima apsolutno ne vodi računa, nerealan i ne- 
ostvarljiv. 

Navedene cifre potvrdjuju, da je predvidjanje ne- 
kih članova Finansijskog odbora i moje tvrdjenje na 
ovom mestu prilikom rasprave budžeta za tekuću go- 
dinu bilo tačno i zasnovano na stvarnim procenama i 
opažanjima, da se naime budžet za godinu 1932|33 u 
predvidjenoj visini neće moći ostvariti. 

Pa šta je onda nastupilo? Mi vidimo, da nije na- 
stupio niti zastoj u samoj administraciji u pogledu i- 
splate ličnih prinadležnosti, jer je g. Ministar finansija 
kod izvodjenja budžeta podešavao rashode prema pri- 
livu prihoda. Medjutim ovim načinom gestije ipak nije 
se moglo izbeći, da se je na kraju meseca decembra 
nagomilalo na kasama isplatnih blagajna likvidnih a 
neisplaćenih računa ц ukupnom iznosu od 327,6 mili- 
ona dinara. Ako ovom iznosu dodamo još one račune, 
za koje je materijal već dobavljen, a koji još nisu bili 
formalno likvidirani, i ako priračunamo još povećanja 
izdataka, koje je nastupilo za plaćanja u inostranstvo 
zbog oslabljenja kursne vrednosti dinara u medjunarod- 
nim odnosima, onda ćemo doći do cifre okruglo pola 
milijarde dinara, koliko će od prilike iznositi deficit. Za 
pokriće ovog deficita trebalo bi izraditi naročiti plan, 
kako, te otkuda, namaknuti sredstva.  Za iduću godinu 

budžet bi morao da računa sa nadaljnim najmanje 20Jd- 
smanjenjem opštih državnih prihoda, te bi prema 
tome, polazeći sa baze 6 milijardi opštih državnih pri- 
hoda, koje pokazuje ovogodišnja gestija, morao da pre- 
dje na maksimalno pet milijardi za godinu 1933 34, 
Ovakav budžet bio bi realan i stvaran, a sve što je 
preko toga predvidjeno, neće se moći na osnovu posto- 
jećeg režima prihoda ostvariti i pored sviju napora, 
koje Ministar finansija i njegovi organi u to ulažu. 

U proglasu, koji je izborna Vlada meseca oktobra 
1931 godine uputila narodu o zadatcima i radu ove 
Narodne skupštine, medju ostalim je rečeno, da će 
Vlada nastojati, da smanji izdatke za javnu administra- 
ciju i izvršiti reviziju celokupnog poreskog zakono- 
davstva, kako bi na taj način mogla rasteretiti narod od 
javnih tereta, čija težina se u današnjim teškim pri- 
likama niskih cena, smanjenog nacionalnog dohotka i 
smanjenog obima poslova, te skučene privredne inici- 
jative, vrlo teško oseća. Postepenim redukcijama ras- 
hoda opšte državne uprave i budžeta državnih privred- 
nih preduzeća, uspeli smo da sidjemo od 13 na okruglo 
10 milijardi dinara, te bi se prema tome moglo sa pra- 
vom očekivati, da će biti data mogućnost, da se i po- 
reski tereti nekoliko smanje, bar onde, gde se oni naro- 
čito teško i odiozno osećaju. Medjutim šta vidimo? 

Ne samo, da nismo uspeli ni jednu olakšicu, da 
damo poreskim obveznicima, nego je bila Vlada već u 
toku prošle godine u nekoliko mahova prinuđena, da 
osetnim povećanjem i neposrednih kao i posrednih 
poreza i uvođenjem novih dažbina nastoji, da održi pri- 
hode barem donekle uravnoteži te da kovanjem me- 
talnog novca pokrije manjak. Poreske povišice, koje je 
votirala Narodna skupština u toku meseca avgusta, kfo 
i docnije u zakonu o naknadnim kreditima meseca de- 
cembra prošle godine, mogu se po svome efektu oce- 
niti na oko dvesta pedeset miliona dinara, imale su svog 
odjeka i zato je naša dužnost, da uočimo situaciju, koja 
je time stvorena, 

Opštih poreza: u tu svrhu potrebno je, da pregle- 
damo priliv opštih državnih prihoda počev od godine 
stabilizacije, tj. od budetske godine 192G27. Uporede- 
nje tih godina pruža nam sledeću sliku: 

Vrsta prihoda prema završenim računima budetskih predloga 
1926J27 1927|28 1930^1  1933134 

u milijonima dinara 
Neposredni porezi          1,558 1,754 1,796      1,808 
Trošarina                           710 802 907        870 
Takse                              1,184 1,132 1,196      1,230 
Carine                             1,681 1,659 1,479        780 
Monopoli                        1,668 1,779      1,606 

Iz ovog upredenja vidi se, da su tereti neposre- 
dnih poreza, trošarine i taksa od 1927 god. do 1931 
god. ostali više manje na istoj visini i da se u nare- 
dnoj budetskoj godini računa sa istim odnosno čak i 
povećanim prihodima od poreza, koji su faktički ostva- 
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reni u godinama najpovoljnijih cena kao i u godinama 
najbolje poslovne konjunjunkture. 

Ja mislim, da ćete se svi složiti sa mnom u tome, 
da se ne   može   pretpostavljati   mogućnost   ostvarenja 
državnih prihoda na posrednim i neposrednim porezima 
u idućoj budžetskoj godini u onoj razmeri i sa onim e- 
fektom koji je postignut   prema   završnom   računu   za 
1930|31 godinu, ako se ne namerava izvesti opet nova 
povišenja. Prema tome unete cifre prihoda treba   ozna- 
čiti  kao  previsoke, te prema tome ne mogu pružiti so- 
lidnu   bazu   za   raspored   državnog budžeta. Iz   iskaza 
ostvarenih prihoda u toku prvih deset   meseci   1932|33 
godine proizilazi,   da   bi   matematički   proračunano   za 
ćelu   godinu   dana   neposredni  porez  mogao  da  do- 
stigne u najboljem slučaju 1765 miliona dinara zajedno 
sa dugovanim porezima, te bi prema tome i sa   uraču- 
natom korekturom za poreze, koji su   bili u međuvre- 
menu povećani, ostao za 43 miliona ispod ovog, što se 
očekuje prema predlogu   za   1933|34   godinu,   i   to  sa 
pretpostavkom, da bi se u narednoj godini moglo imati 
istu poresku osnovicu, koja je postojala za  razrez  po- 
reza,  a i iste uslove za njegovo naplaćivanje koji su bili 
u tekućoj godini. Međutim mi svi   znamo   da   će   biti 
poreska osnovica, pa i sami uslovi sa dobivanje goto- 
vine za naplatu poreza u idućoj budžetskoj godini nesraz- 
merno teži    nego su bili u tekućoj godini i zato   stoji 
moje tvrđenje, da se može realno računati samo sa pri- 
hodima koji će biti u najboljem slučaju  za  od  prilike 
20%   slabiji   od   ovogodišnjih.   Kod   taksa,   već   je  u 
poslednjem iskazu gospodina Ministra finansija konsta- 
tovano, da u toku prvih devet meseci   nije   uspeo, da 
ostvari više od   707o.   Međutim   vidimo,   da   predviđa 
Ministar finansija   za godinu 1933,34 i isti iznos 1.230 
milijona dinara, koji je bio usvojen za godinu 1932 33, 
od kojeg će   u   ovoj   godini   prema   efektu   prvih   de. 
set meseci moći da ostvari do kraja svega 878 milijona 
dinara. Iz izvoda završnog   računa  za  godinu   1931(32 
proizilazi, da je od preliminirane   sume   1245   miliona 
ostvareno svega 1044, dakle za 200 miliona manje a u 
ovoj  godini opadanje nastavlja se za daljnih 120 mili- 
jona  dinara. Bilo bi imaginarno u takvim prilikama ra- 
čunati   sa   prihodom   od   1230   miliona    dinara.   Sam 
prihod od vozarinske takse   predviden  je   u   visini   75 
miliona preko iznosa, koji je u  poslednjoj   budžetskoj 
godini   ostvaren   a mi svi znamo, da se je promet od 
tog vremena samo smanjio a ne povećao. Znamo i to, 
da o takvom povećanju ni u idućoj godini ne može bitj 
govora. Na tom faktu neće moći da se menja mnogo ni 
činjenica, što je prošle godine uvedena školarina u iz- 
nosu  od 40 miliona dinara, a   mececa decembra   u za- 
konu  naknadnim budžetskim   krediiima   nekoliko   taksa 
povećano, jer može efekat tih povišenja da iznosi jedva 
neku desetinu miliona dinara. 

Trošarina: Kod trošarine nov budet predviđa pri- 
hod od 870 miliona dinara više od onoga što je prema 
završnom računu za budžetsku godintl 1930j31 ostvare- 

no, kada je konzumna snaga stanovništva bila ipak još 
mnOgo jača od današnje. 

U toku prošle godine trošarine su povećane, te 
zavedene i nove tošarine na električnu struju za osve- 
tlenje i pogonsku snagu. Na drugoj strani opet je za 
prošlogodišnjim budžttom reformirana trošarina na vino 
i rakiju na način koji je imao za posledicu veliko sma- 
njenje prihoda. Ta reforma je postala naročito fatalna 
za banovinske i opštinske finansije u prečar.skim kra- 
jevima, koji budžeti su bili izgrađeni na bazi ovih pri- 
hoda. Posledica ove reforme za Dravsku banovinu bila 
je na primer da je do kraja prošle godine ostvarena 
jedna polovina svih budžetskih prihoda i svaki može 
sam da si pretstavi kako mora da izgleda pod ovakvim 
uslovlma rukovanje sa budžetom i gazdinstvom u bano- 
vinama, ispad na prihodima je izneo kod Dravske ba- 
novine 22, miliona a za opštine 17 miliona dinara za 
koje nema nikakvih kompenzacija. Ova greška u po- 
gledu banovina nije još popravljena pa i kada bi se 
ovim finansijskim zakonom popravila naićićemo u ovoj 
budžetskoj godini na teško naslede iz tekuće godine 
čija likvidacija već sama po sebi pretstavlja veliki teret. 
Ovaj manjak prihoda, samouprave međutim toliko teže 
osećaju, jer je njima raznim specijalnim zakonima pre- 
neto u toku poslednjih pet godina raznih rashoda za 
milijardu dinara bez ikakve kompenzacije. 1 ako su već 
u ovoj godini od sredine avgusta na snazi nove i pove- 
ćanje trošarine, ipak je efekat stvarno naplaćenoga pri- 
hoda za prvih deset meseci samo 921, to bi trebalo 
da iznosi pozicija prihoda od trošarine za 1933|34 go- 
dinu, ne 870 miliona dinara, kako je u budžetu pre- 
dvideno, nego u najboljem slučaju 790, što će se moći 
maksimalno u tekućoj godini da ostvari. Prema lome 
ovaj prihod bi trebalo za 70 miliona smanjiti te da 
bude realno unet. Kod trošarine mi smo već prekora- 
čili granicu makcimalno dopuštenog opterećenja. Vtć 
prošlogodišnje povećanje imalo je za posledicu sma- 
njenje konzuma, te prema tome nije donelo pozitivnoga 
i očekivanog rezultata za državnu blagajnu. Tu će i 
svako dalje povišenje imati samo negativne   posledice. 

Monopoli: Kod monopola poslednjim povišenjem 
dostigli smo krajnu granicu konsumne sposobnosti i 
cd toga vremena prihodi stalno su u opadanju kako u 
ostalom sam ekspoze g. Ministra finansija priznaje. U 
godinu 1930/31 ostvareno je 1779 miliona dinara pri- 
hoda, u godini 193i:32 1518 miliona dinara, a za 
prvih devet meseci tekuće godine ostvareno je 1179, 
miliona što bi odgovbralo godišnjem prinosu cd 1572 
miliona dinara. U pogledu iduće godine ne može se 
očekivati neko bitno poboljšanje prihoda, jer se opa- 
danje svuda još nastavlja, te je prema tome predložena 
procena od 1606 miliona dinara neopravdano optimi- 
stički uzeta. Glavnu ulogu kod monopola igraju duvan- 
ske prerađevine sa žigicama i cigar papirima, koji uku- 
pno daju oko 90% monopolskih neto prihoda. 

Statistika potrošnje nam je najbolje  ogledalo ma- 
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terijalnih prilika pušaca. Cigareta „zeta" i „sava" u pr- 
voj godini zabeležili su potrošnju od 1.3 miiiona 'kO' 
mada, u drugoj godini već 1 1/2 milijardu, a u prošloj 
godini preko četiri i po milijarde komada ili 90° „ od 
celokupne potrošnje 4.996 miiiona komada cigareta tako 
da dolazi potrošna, finijih vrsta cigareta, koje bi bile iu- 
krativnije za erar, svake godne manje u obzir. 

IV Umesto obećanoga smanjenja tereta neposre- 
diiih poreza — novi porezi i oštrija praksa. 

Narod najjače oseća teret neposrednih poreza i 
ako oni ne pretststavljaju više od 250j0 opštih državnih 
priiioda. 1 da možemo pravilno oceniti cifre predvi- 
denih prihoda treba da ih uporedimo sa stvarno napla- 
ćenim prihodima kao i sa budžetskom procenom za 
mnogo povoljniju godinu 1930[31. Ovako uporedenje 
daje nam sledeću sliku: 

Završni račun Budžet 
Vrsta poreza                    1930|3) 1932|33 193i|34 

procenjeno stvarno 
naplaćeno 

Zemljarina                     720 661 456 466 
Porez na zgrade          200 171 260 270 
Tečevina                        290 296 200 200 
Rentnina                          40 55 30 60 
Društveni porej             140 301 120 120 
Službenički porez         220 274 220 2£0 
Porez na neženje         — — 2 2 
Kamate                            20 33 22 22 

Ukupno    1630 1796 1310 1360 

Poslovni promet 280 143 300     370 
Vojnica 1 4  posebni  3 
Dugo/ani porezi 

1 
100 150 50 

3 
75 

Suma 2011   2094 1663    18P8 

Ova slika nam kaže, da je budžet neposrednih 
poreza i to opštih u ovom projektu za 50 miiiona veći 
od prošlogodišnjeg, budžet posebnih poreza za 70 mi- 
iiona veći, a budžet dugovanih poreza za 25 miiiona, 
dakle ukupno za 145 miiiona dinara. Polovina ovog po- 
većanja ide na račun povećanog poreza na poslovni 
promet, koje iznosi 100%, na uvođenje poslovnog po- 
reza na uvezenu robu i na novo zavedeni 10% luksuzni 
porez. Prema završnom računu za normalnu i stabilnu 
godinu 1926j27 je preliminar neposrednih poreza sada 
za 250 miiiona dinara veći i ako se misli, da je naci- 
onalni prihod najširih slojeva naroda, može se smelo 
kazati za 4/5 stanovništva od tog vremena nazadovao 
za preko 40%, onda je svakome jasno, koliki disparitet 
postoji između poreskog opterećenja u relaciji prema 
nacionalnom prihodu. 

Najvažnija međutim činjenica, da pored smanjenja 
državnog budžeta za sa 3 milijarde dinara, mi nismo 
uspeli da damo ikakve olakšice u pogledu poreskog 
opterećenja. Mi doduše vidimo, da je za idući budžet 
prema efektivnoj naplati u godini 1930,31  prinos teče- 

vine smanjen za jednu trećinu, društveni porez za 60, 
zemljarina za jednu trećinu, službenički porez za 20%, 
a prihod od naplate dugovanih poreza na 50 od sto. U 
uporedenju sa budžetom za tekuću godinu očekuje se 
kod zemljarine kod tečevine i kod društvenog poreza 
iste sume, a u pogledu poreza na zgrade, na rente i 
službeničkog poreza čak i povećanje prihoda. Svako od 
nas međutim zna, da poslovne prilike u godinama 1931 
i 1932, koje služe kao osnovice za razrezivanje ovih 
poreza ni iz daleka nisu bile jednake. 

Ministar finansija će morati naročito kod tečevine 
i društvenog poreza pa i ostalih vrsta neposrednih po- 
reza, ako ozbiljno misli, da ostvari prošlogodišnju pro- 
cenu i u godini 1933|34 da pooštrenom praksom i po- 
viFivanjem poreske osnovice u praktičnoj primeni za- 
kona kod razrezivanja poreza još više potencira postu- 
pak, koji je već u prošloj godini vodio do ozbiljnih 
komplikacija. 

Sigurno je da će u ovoj situaciji porasti broj eg- 
zekucija kao i procenat nenaplativih poreza. Poreski ob- 
veznici doći će u krajne neprilike, da udovolje propi- 
sima zakona baš zbog toga, jer većina novčanih za- 
voda i pored propisa uredbe o regulisanju plaćanja 
neće biti u stanju da udovolje zahtevima poreskih ob- 
veznika, koji će pokušavati da podignu za plaćanje po- 
reza u nedostatku gotovog novca svoje uštede sa teku- 
ćih računa i uložnih knjižica kod novčanih zavoda. Na 
drugoj strani opet svi imamo interesa, da se preduzmu 
sve mere i dadu izvesne olakšice, da se u dokaznim 
slučajevima kada odnosni novčani zavod nije bio u 
stanju da isplati traženu sumu za poreze, ne proda na 
dražbi imetak dužnika. 

Iz podataka o budžetskim predviđanjima u pogledu 
pojedinih vrsta poreza, koje sam goie izneo, oseć^ino, 
da se budžet prihoda nije dovoljno prilagodio privred- 
noj situaciji i da je uzeto za bazu, da će se pomoću 
vanrednog prireza uvedenog zakonom o naknadnim kre- 
ditima moći u ovoj godini ostvariti 104o

o od onog, 
što je predvideno u budžetu za godini 1932133, jer ne 
bi inače suma prihoda od opštih neposrednih poreza 
mogla biti povećana od 1310 na 1360 miiiona dinara. 
Kod poreza na zgrade u godinu 1930,31 stvarno je na- 
plaćeno 171 miiiona dinara, dok se za iduću godinu 
predviđa 270 miiiona dinara, dakle za celih 100 miii- 
ona dianara više. Ovako povišenje omogućeno i do- 
nekle finansijski opravdano time, što je zakonom o na- 
knadnim kreditima zaveden porez na nove zgrade i to 
po diferencijalnoj meri, koja izgleda, kao da ima za 
svrhu, da smanji građevnu delatnost, koja nam je me- 
đutim u ovo doba baš bila vanredno dobrodošla. Ja 
moram da ozbiljno sumnjam, da bi porez na nove zgrade 
mogao da donese više od trećine ove sume. 

Očekivani prihod od poreza na poslovni promet- 
preliminiran je sada kod d uplirane   osnovice, oporezo 
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vanog uvoza i zavedenog luksuznog poreza samo za 
70 miliona više nego u godini 1932|33. Ja mislim, da 
je ova cifra najrealnije uzeta, jer se time implicite pri- 
znaje, da je poslovni promet i u unutrašnjosti pao za 
preko 40%. u koliko podleži oporezovanju. Naplaći- 
vannje ovog poreza u prošlom deceniju nije bilo orga- 
nizovano kako treba, jedino tako možemo, da si obraz- 
ložimo, da je u godini 1930 31 naplaćeno svega 143 
miliona dinara, što bi drugim recima odgovaralo pro- 
metu od 14.300 miliona dinara, dok ceo svet zna, da je 
promet, koji podleži plaćanju poreza, iznosio najmanje 
30 miliona. 

V   PITANJE DUGOVANIH POREZA 

Ima jedna cifra, na kojoj treba da se zadržimo, to 
je iznos   dugovanili   poreza.   Prema   izjavi g. Ministra 
finansija, datoj u Finansijskom odboru,  ako   sam tačno 
obavešten, suma dugovanili   poreza   iznosi u našoj dr- 
žavi oko 2.700 miliona dinara. Drugim recima   dvaputa 
toliko, koliko iznose prihodi opštih neposrednih poreza 
u budžetu za 1933/34 godinu. Ako ovako uzmemo stvar, 
onda je to jedna cifra, kod koje   moramo da   se zau- 
stavimo. Prvo pitanje, koje nam se nameće jeste, kako 
je moglo uopšte doći do toga,   da je suma   dugovsnih 
poreza nabujala do take vanredne visine, te da   analizi- 
ziramo uzroke ove pojave   po   pojedinim vrstama du- 
govanili   poreza i po područjima, na kojima se je ovaj 
zastoj u plaćanju poreza pojavio u tako neobičnoj meri- 
Ja prosto ne mogu da razumem,   kako se je moglo u 
ranijim godinama dopustiti, da do toga dođe.  Ja  sam 
se interesovao koliko iznosi suma dugovanili poreza na 
području dravske finansijske direkcije i saznao sam, da 
dugujemo svega   39.96  miliona  dinara,  što  nije u ni- 
kakvom srazmeru prema cifri od 2.700 miliona dinara za 
ćelu državu. Ako bi se bilo onako bezobzirno postupalo u 
drugim banovinama, ja sam uveren, da bi bila suma dugo- 
vanili poreza manja. Ako bi bili u stanju da naplatimo 
taj porez, sve neprilike, sa kojima  se bore danas   dr- 
žavne finansije, bile bi na mah uklonjene. Međutim mi 
vidimo, da se predviđa u budžetu   prihoda samo suma 
od 75 miliona dinara kao vanredaii prihod   od   dugo- 
vanih poreza. Ova cifra predstavlja 30;'0   od   dugovanih 
poreza, što moramo da označimo kao vrlo  nedovoljno 
već s obzirom na to, da je u godini   1930/31   stvarno 
naplaćeno 150 miliona dinara. 

Meni su i suviše poznate prilike u praksi napla- 
ćivanja poreza kao i privredno stanje naroda i nesta- 
šica gotovog novca, da bi si mogao praviti neke ilu- 
zije u pogledu stvarne mogućnosti naplaćivanja dugo- 
vanih poreza. Ali me interesuje stvar sa jedne druge 
t^-čke gledišta i to s obzirom na psihološku stranu ovog 
pitanja i na posledice, koje može ovakvo stanje imati 
za opšti poreski moral u zemlji. U Finansijskom od- 
boru je već u nekoliko mahova kritikovana odredba § 
14 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nepo- 
srednim porezima od 25   marta   1932   god.   kojom se 

ovlašćuje Ministar finansija, da može rashodovati poreze 
razrezane do kraja 1928 godine. Sporedna je stvar da- 
li i u koliko   se  je Ministar   finansija   praktički  služio 
ovim ovlaščenjem, glavno psihološko dejstvo jest, da je 
ovakva odredba bila   uzakonjena i time   stvoren   pre- 
judic za daljni postupak u pogledu naplate   dugovanih 
poreza da se tu ne igra otvorena igra, dokazuju   nam 
već činjenice,  da je   naplata  dugovanih   poreza   uneta 
u budžet   samo    sa    sumom   od   75   miliona   dinara. 
Tu onda  nije   teško  iskazati,   da   je   164%   od   pred- 
videne sume efektivno naplaćeno.   Ne sme nas iznena- 
diti zato, da se   znatan deo poreskih   obveznika   sada 
nada, da će ovaj ili idući finansijski zakon   biti u tom 
pogledu, obzirom na teške prilike u privredi, još široko- 
grudniji te da će ozakoniti rashodovanje dugovanih po- 
reza još u većem obimu. Ja se onda ne čudim,   ako i 
onaj, koji ima srestva za plaćanje poreza, pokušava   da 
ostaje dužan, nadajući se,   da će ga zgodnom prilikom 
finansijski ili koji drugi zakon osloboditi   od   obaveza. 
Pošteni poreski obveznik, koji opaža i posmatra ovakvu 
politiku mora da bude ozlovoljen, što   poreski   zakoni 
važe samo za onaj deo, koji na   vreme i tačno   otpla- 
ćuje razrezane poreze.   Ovakove   posledice  moraju da 
nas ozbiljno zabrinu i Narodna skupština ne bi izvršila 
zadatak,   koji joj je stavljen u dužnost   raspravom dr- 
žavnog budžeta, ako ne bi zahtevala, da ovo pitanje iz- 
vede potpuno na čistac i da traži sve garancije, da će 
se poreski zakoni podjednako u celosti primenjivati na 
sve poreske obveznike. 

VI   CARINSKI PRIHODI 1 TRGOVINSKA POLITIKA 

Pored ispada udela na reparacijama za naše dr- 
žavne finansije bio je najteži udarac smanjenje prihoda 
od carine. Dok je po posebnom završnom računu za 
1930/31 godinu prihod od carina iznosio 1479 miliona 
dinara, on je prema ovom budžetskom predlogu sveden 
na polovinu, pa nije ni to sigurno, da će se moći ostva- 
riti. U tekućoj godini ostvarenih je samo 66,50/0 pred- 
videnih prihoda od carina. Maksimum carinskih prihoda 
postignut je godine 1925 sumom od 1759.6 miliona 
dinara, koja je za milijardu dinara veća od sume, pred- 
videne u predlogu. To je bila godina, kada je 19 juna 
uvedena u život nova carinska tarifa, koja je bila in- 
strumenat za vodenje naše trgovinske politike. U toku 
idućih godina mi smo u pregovorima sa stranim drža- 
vama dali brojne i vrlo velike koncesije smanjivanjem 
uvoznih carina, ćija posledica je bila, da smo i pored 
povećanog izvoza i uvoza u carinskim prihodima stalno 
nazadovali. Ovo se vidi iz sledečeg uporedenja: 
God.    Tona izv. Tona uvoza   Vredn. uvoza     Carinski 

u mil. dinara      prihodi 
1925 4,398.466 1,513.862   8,752.8    1,759.6 
1926 4,884.718 1,241.054   7,631.8    1,704.1 
1927 4,251.459 1,330.256   7,286.3    1,656.8 
1928 4,526.762 1,565.409   7,835.3    1,624.9 
1929 5,329 866 1,671.521   7,594.7    1,518.5 
1930 4,733.223 1,513.583   6,960.1     1,500.7 
1931 3,323.416 1,133.110   4,800.3    1,165.5 
1932 2,308.239  880.145   2.859.6    1,053.7 
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Ja mislim, da su ove cifre   najbolji   odgovor na 
razna netačna tvrđenja u pogledu naše carinske tarife i 
hteo bi samo daješ dodam to, da iznosi prema zvaničnom 
nčunu generalne direkcije,   carinsko   opterećenje robe 
24,230j0 od vrednosti u godini 1931   (statistika   spoljne 
trgovine stranica G24) te je prema   tome   manje  nego 
je ona carina, koju se sa nekih strana preporučuje kao 
dopuštena i snošljiva Ovim međutim nisam hteo da kažem 
da je naša carinska tarifa idealna.    Nasuprot priznajem, 
da je ona potrebna revizije i to u mnogim  pogledima. 

Ali je jedno drugo pitanje, koje   nam se ovde na- 
niLĆe i koje nas veoma zabrinjuje, to je smmjenje vo- 
lumena naš;g izvoza. Dok su naši privredni krugovi u 
godini 1924 za 3,615.700 tona izvoza dobili 9.538 mi- 
Иопл dinara, oni su u 1931 godini za   3,323.416  tona 
primili svega  4.800 miliona dinara, a u godini 1932 za 
2,308.239 tona 3055.6 miliona dinara. Ako uporedimo ove 
cifre sa opštim nazadovanjem volumena svetske trgovine 
vidimo da je ona opala sa 50 od sto, dok je kod nas spala 
po vrednosti na 1/3, dakle  mnogo jače, nego je zabe- 
ležen opšti pad volumena i vrednosti svetske trgovine. 
Naš trgovinski bilans   ostao  je i pored   velikog   pada 
cena izvoznih artikala aktivan i ako   nije   zaveden   ni- 
kakav trgovinsko  politički   režim   uvoznih   zabrana   ili 
ograničenja, odnosno kontingentiranja, koji se praktikuje 
u svima susednim pa i privredno   najnaprednijim drža- 
vama. Takođe je važna činjenica, da od   1925   godine, 
kada su sve zemlje, sa kojima stojimo u najživjim pri- 
vrednim odnosima, povisivale carinske tarife,   naša   dr- 
žava osim u par iznimnih slučajeva nije se služila ovim 
sretstvom niti za zaštitu domaće produkcije a još manje 
za to da parira udarce kojima je inostranstvo pogađalo 
haš izvoz. Induztrijalizacija naše zemlje napredovala je 
mnogo slabijim ni malo sistematskim tempom,   kako je 
sproveden agrarni protekcionizam u susednim državama 
i mi smo dunas još vrlo daleko od toga, da u odbranu 
miših živolnih interesa, sprovedemo i u Jugoslaviji pri- 
vredni nacionalizam, koji je već sproveden   do krajnjih 
granica mogućnosti u Austriji, Nemačkcj, Italiji,   Fran- 
cuskoj, Cehoslovačkoj pa i u   drugim   zemljama.   Van 
svake sumnje je, da  privredni   nacionalizam   u   ovom 
obliku i obimu, u kojem se on ispoljava   u   Današnjoj 
Evropi u eri napretka, tehnike, saobraćaja i svetske pri- 
vrede neprirodna pojava, o kojoj smo svi duboko uve- 
reni, da neće meći doprineti   rešenju   kritičnih   prilika, 
koje vladaju danas u svetu ali znamo ujedno, da   naša 
prii-reda ne može    ostati izolovana jedinica bez odbrane 
protiv sviju mera, koje   preduzimaju   strane države,   te 
da mora poći   paralelnim putem i u prvom redu spro- 
vesti privrednu preorijentaciju u tom cilju,   da  postane 
naša privreda što nezavisnija od inostranstva, da stvara 
i organizuje što više mogućnosti   za   rad i proizvodnju 
u zemlji, da pojačava privrednuaktivnostpojedinacaicdine. 

Za to bi bilo prirodno, da smo u posleratnim go- 
dinama svake godine barem stotinu miliona dinara utro- 
šili na to, da odgajimo tehnički podmladak za nacionali- 
zaciju postojeće kao i za organizaciju nove industrije, koja 
nam je bila potrebna. Dok su bile za  teorijsko i opšte 
prosvećivanje stomilionske sume na raspoloženju u isto 
vreme   za   svrhe   specijalizacije   i   za  stručne   škole   i 
bile su predvidene sasvim neznatne i nedovoljne svote, 
pa ni onaj trošak, koji je kao prihod od klasne   lutrije 
stavljen Ministarstvu  trgovine i industrije   na   raspolo- 
ženje, ne može se trošiti baš za najpotrebnije i najko- 
risnije svrhe sve dotle, dok se ne izmeni anahronistički 
zakon o unapređivanju industrije i zanatstva. 

Naš politički život privrednim   pitanjima  nažalost 

nikad nije poklanjao dovoljno pažnje. U prvoj polovini 
prošlog decenija veći deo privrednih krugova smatrao 
je, da će ono stanje, kada su posle rata ukinute u sred- 
njeevropskim državama sve uvozne carine na životne 
namirnice, na proizvode poljoprivrede i stočarstva, a 
koji režim je trajao do 1925 godine, trajati večno. Kada 
je u 1925 nastao preokret on nije kod nas dosta ozbilj- 
no shvaćen, te nije preduzeto ono što je trebalo da se 
preduzme. Danas postalo je za nas sve jasnije, da se 
mora poljoprivredna produkcija i u Jugoslaviji preori- 
jentirali prema potrebama domaćeg tržišta, a da u iz- 
vozu može računati samo na prodaju specijalnih proizvo- 
da, za koje postoje kod nas naročiti uslovi, koje strane 
držive nemaju. Osim toga za naše najglavnije produk- 
te izvoza potrebno je, da se stvore naročite organiza- 
cije i ustanove, da se taj izvoz reguliše, kako to strane 
države traže i kako nam briga za budućnost naše pri- 
vrede imperativno nalaže. 

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo, da je 
načelo preferencijalnog tretiranja, koje je bilo od strane 
naših delegata na međunarodnim konferencijama postav- 
ljeno i branjeno, u načelu pobedilo. Ali načelna pobeda 
nam još ne donosi onih koristi, koje je naš svet od prefe- 
rencijalnog tretiranja očekivao koje je bilo za poboljšanje 
položaja našeg osiromašenog seljaštva potrebno. Preferen- 
cija! nas ne zadovoljava ni po broju artikala, za koje 
nam je od strane pojedinih država koncediran niti po 
veličini kontingenta, za koji je odobren, a najmanje 
po visini prelerencijalne vrednosti, koja nam je data. 
Mi stojimo danas neposredno pred novim trgovinskim 
pregovorima. Na redu je Njemačka, Austrija i Mađar- 
ska, a svaki čas mogu se pomenutim državama priklju- 
čiti i druge, jer su svi ugovori, koje imamo sa stranim 
državama, kratkoročni te su većinom već istekli tako 
da se njihova važnost samo prećutno produžuje. 

Već nekoliko godina borim se za to, da mero 
davni krugovi uvide, da nekada klasično načelo bezu- 
slovnog i neograničenog najvećeg povlaščenja od go- 
tovo sviju evropskih zemalja nebroj puta povredeno i 
izigrano te da treba napustili politiku bezuslovnog i 
neograničenog povlađivanja ugovornih država, jer vi- 
dimo, da je to išlo na štetu odbrane interesa našeg 
izvoza i na štetu naše nacionalne produkcije. Mi treba 
da imamo u rukama oružje za uspešuo vodenje prego- 
vora sa stranim državama, a carinska tarifa sama po 
sebi zato već odavna nije dovoljno sretstvo te pretsta 
viju danas potpuno zastarelo oružje za ovakvu borbu. 
Mi moramo da idemo putem recipročnih i kompenzacio- 
nih ugovora, kod kojih ćemo biti u stanju da izdej- 
stvujemo najbolje koncesije za naše agrarne proizvode, 
u koliko se to u tom pogledu u danim prilikama uop- 
šte može još nešto postići. Ja žalim što moram da 
konstatujem, da i ustanova, koja je u svrhu regulacije 
našeg izvoza od strane države u 1930 godini osnova- 
na, sve do danas osim kod izvoza pšenice u prošloj 
godini nije uspela da igra veću ulogu ili da pruža pri- 
vredi one koristi, koje je naša privreda sa pravom od 
nje očekivala. 

Naročito veliki nedostatak je, što za izvoz naj- 
glavnijeg artikla, to je naših šumskih proizvoda, koji su 
predstavljali jednu trećinu izvoza još nije stvorena za- 
jednička izvozna organizacija, kako već odavuo sa us- 
pehom funkcioniše u svim ostalim eksportnim i inpor- 
tnim državama. Smatram, da je najhitnije potrebno da 
se u tom pogledu preduzmu potrebne mere, da se ova- 
kva organizacija što pre sprovede, jer postoji velika 
opasnost, da ćemo inače pretrpeti nenadoknadive štete. 
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VII   POMANJKANJE JEFTINOG KREDITA 

Jedan od bilnih uslova za uspesan ekonomski rad 
jest organizacija jeftinog kredita i stabilnost valute. U 
tom pogledu našoj privredi stavljeni su vrlo teški i ne- 
povoljni uslovi. Na krelitnom tržištu nastupila je posle 
panike ulagača jedna devijacija, u kojoj je preko polo- 
vine mobilnih sretstava poslovnog sveta prešlo u Poš- 
tansku štedionicu, a delimično i u Državnu hipotekarnu 
banku i Narodnu banku. Samo Poštanska štedionica ra- 
spolaže danas, kako smo čuli, sa miijardom i tri stoti- 
ne i četrdeset i tri miiiona uložaka, od loga 455.000.000 
uloga na štednju, a ostatak skoro devet stotina milijo- 
na na tekućim računima. Dok je kod svih privatnih 
novčanih zavoda priliv uložaka potpuno prestao, kod 
Poštanske šted:on'ce samo u poslednje vreme porasli 
su za stotinu milijona dinara. Ovaj novac ranije je cir- 
kulirao preko banaka i ostalih novčanih zavoda, koji 
danas nemaju skoro nikakvog priliva uložaka. Uložci 
su danas zbog neutemeljenog nepoverenja prema pri- 
vatnim novčanim zavodima koncentrisani kod Poštanske 
štedionice, koja za novac na tekućim računima ne is- 
plaćuje nikakve kamate. Ovaj novac uzet je iz normal- 
rog privrednog krvotoka i ako nećemo da organizam 
potpuno oslabi, mora mu se opet vratiti. To je interes 
ne samo novčarstva nego i same Poštanske štedionice. 

Naš poslovni svet danas ni kod Narodne banke 
niti kod privatnih novčanih zavoda ne može dobiti, kre- 
dita, uopšte a pogotovo ne jevtinog, kako iziskuju da- 
našnje prilike, pa mu je time do krajnosti otežano po- 
slovanje, smanjen interes na poslovima i cela inicija- 
tivnost u privredi. Od preke potrebe je, da se izvesan 
talog uložaka Poštanske štedionice stavi na raspolože- 
nje našoj privredi, da se ona može koristiti jevtinim 
kreditom, da može opet povećati obim svoga poslova- 
nja i to pod što povoljnijim uslovima. Uslovi, koj • je 
postavila uprava Poštanske štedionice za davanje kre- 
dita, bez stvarnog razloga tako su ttški i preterani, da 
je privreda ne može primiti te prema tome od uložaka 
kod štedionice nema one koristi, koju bi mogla i tre- 
bala imati. Tu lezi na stotine miiiona kapitala, dok pri- 
vredna inicijativa uzalud pokušava, da dođe do kredita. 
Ja bih želco, da Ministar saobraćaja пч prede puko to- 
ga pitanja i smatram, da bi trebalo naći puta i načina, 
клкт bi privredni svet imao od kga maksimum koristi 
i da bi se baš ovde na jedan efikasan način počelo sa 
radikalnim smanjivanjem kamatne stope, koja [i danas 
i kod Narodne banke i kod sviju privilegovanih nov- 
čanih navoda, Hipotekarre, Zanatske i Agrarne banke 
mnogo previsoka za smanjen rentabilitet većine privre- 
dnih grana, a da ne govorim o privatnicima-zajmodav- 
cima, koji pretstavljuju najopasniji privredni parazitizam, 
koji treba svuda energično suzbijati. 

Naše novčarstvo nalazi se u teškom slanju. U kri- 
zi poverenja kad je likviditef novčanih zavoda iscrpljen, 
di šle su kasno i za većinu zavoda čak i prekasno izve- 
sne zaštitne mere, koje međutim same po sebi opet ne 
pretstavljaju nikakvog pravog izlaza iz situacije. Naše 
novčarsto treba pomoći materijalno naročito organiza- 
tornim i konstruktivnim merama da bi moglo opel da 
počne uspešno vršiti svoju raniju ulogu posrednika i 
finansijera, U toku debate o rrgulisanju plaćanja seljač- 
kih dugova imali smo prilike da saznamo koliko 
privrednog parazitizma ima zbog neizgradenosti kredit- 
nog sistema i manjkave kontrole u našoj zemlji. Mi 
svi osećamo da treba najintenzivnije poraditi na odgoju 
naroda u štednji i na izgradnji   kreditnog   sistema.   Sa 

sadašnjim načinom kontingentiranja eskontnog i iom- 
bardnog kredita kod Narodne banke nemoguće je po- 
boljšiti situaciju. Ovom politikom koči se još i ono 
malo života što je u privredi ostalo, dok o oživljenju 
privredne aktivnosti u okviru takvog režima nema ni 
govora. Danas se odbijaju molbe za kredit prvoklasnih 
firmi, odbrcuje najbolji materijal, što nikako ne može 
biti u interesu obnove i pojačanja privrednog rada. 

Sve to čini se navodno iz razloga da se ne pre- 
korači zakonom propisana marža zlatnog pokrića dinar- 
skih novčanica, koje su u opticaju, a za koje je zakon- 
ski određeno pokriće sa 33 i 1/3%. Mi svi međutim, 
znamo, da je kurs dinara i njegova kupovna moć ovisna 
od privredne aktivnosti a ne od teorijskog pariteta pre- 
ma zlatu i u poslovnom svetu niko ne može da razume 
da merodavna mesta sve do danas nisu uvidela svu 
štetnost ovakve kreditne politike! 

Za industriju naše zemlje nema posebnog novča- 
nog zavoda, kako postoji za agrarni, hipotekami i za- 
natski kredit. Svojevremeno učinjene su bile već sve 
prethodne radnja i pripreme za osnivanje ovakvog za- 
voda i za izdavanje industrijskih obveznica, pa se je 
iz nepoznatih razloga docnije od toga odustalo. Među- 
tim svi osećamo da je danas više nego ikada aktuelno 
i potrebno da se stvori jedna institucija, koja bi od 
privatnih banaka preuzela barem jedan deo krodita, koji 
su bili angažovani za industrijske invenslicije da bi te 
zamrznute kredite zgodnom finansijskom operacijom 
mobilizovali i time celo novčano tržište rasteretilo. 
Najzad pitanje smanjenja kamatne stope za kredite kod 
privilegovanih zavoda ne može se skinuti sa dnevnoga 
reda. Potrebe života i naroda preče su od zakona, koji 
su primljeni u vremenima kada su kod ras vladale 
sasvim druge prilike boljeg prosperiteta i uspešnijeg 
privrednog rada. Rešenje ovih pitanja trebalo bi da 
bude jedna od prvih briga Kraljevske vlade, ako se 
hoće ozbiljno naći izlaza iz današnjeg mrtvila, a ja ni 
malo ne mogu sumnjati, da je to njezina iskrena želja. 

VUI   NEDOSTATCI NAŠE DEVIZNE POLITIKE. 

Nekoliko puta je u Finansijskom odboru pokre- 
nuto pitanje, zašto je naš uvoz u tolikoj mcri opao. 
Kao razlog spominjane su naše uvozne carine. Koliko 
je ovakav prigovor neumesan vidi se najbolje iz činje- 
nice, da ove iste pa i više carine koje su bile na snazi 
od 1925 godine sve do danas, nisu ometale uvoznike, 
da uvoze u tom međuvremenu u dobrim godinama za 
6—8 milijardi robe godišnje u našu zemlju. Sigurno je 
da je jedan od važnijih uzroka za padanje uvoza sma- 
njena kupovna snaga naših konzumenata. Ovo smanje- 
nje ima za posledicu i smanjenje mogućnosti prodaje 
uvezene robe. Drugi razlog je što je padom dinara 
strana roba u ceni csetno poskupila, tako, da se mogu 
mnogi industrijski proizvodi u zemlji jevtinijc nabaviti, 
a treći i glavni uzrok su valutne i devizne teškoće, koje 
koče   uveliko  i  našu  uvoznu  i izvoznu trgovinu. Zato 
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je potrebno da i o tome   ovom prilikom progovorimo 
par reči. 

Glavni je izvor za dobivanje stranih platežnih 
sredstava u današajim prilikama za našu zemlju izvoz. 
Pošto je naš trgovinski bilans aktivan, to bi devize, do- 
bivene od izvoza, mogle da podmire u celosti potrebe 
našeg uvoza. Šta se međutim zbiva? 

Poznata je stvar, da srnu bili prinuđeni sa najvaž- 
nijim zemljama, sa kojima   stojimo   u   trgovinskim ve- 
zama, zaključiti zbog nedostatka stranih platežnih sred- 
stava, u toku prošle  godine sporazume u kliringu.  Ti- 
povi ovih sporazuma   bili su prema finansijskim odno- 
sima sa pojedinim zemljama različiti.   Oni su imali ta- 
kode razne  tehničke   nedostatke  te   prema tome   nisu 
mogli da zadovolje sve apetite i očekivanja koja su na 
njih stavljeni.   Klirinzi   su   imali i vrlo uticajno dejstvo 
na   sam    razvitak   obima   naše   spoljne  trgovine te su 
tendirali   već po samoj prirodi ideje kliringa u glavno- 
me na to, da se aktivnost salda koji je postojao prema 
pojedinim zemljama, smanji, i vrednost izvoza što mo- 
guće približi vrednosti uvoza. Kliringi su najzad uveliko 
smanjili mogućnost dobivanja   slobodnih deviza za pla- 
ćanje   importne   robe.   Može se mirno reći,   da  je od 
cirka tri milijarde dinara, koliko je iznosila vrednost iz. 
voza, preko pola milijarde apsorbirana obračunom u kli- 
ringu tako, da se priliv slobodnih deviza u toku prošle 
godine ц našu zemlju može ceniti na preko dve milijarde 
dinara. Od ovoga eksporteri bili su dužni da stave 80% 
na raspoloženje   Narodnoj banci za otkup, jer Narodna 
banka, kao što je poznato,   vodi nadzor nad   deviznim 
prometom sa inostranstvom po uputstvima koja joj daje 
gospodin   Ministar   finansija.   Centralizirajući ovako pri- 
nudno četiri petine deviznog prometa, koji proističe od 
izvoza.   Narodna   banka [je bila i u stanju da određuje 
proizvoljno   uslove   za   otkup   deviza i stranih   valuta. 
Strana platežna sredstva, koja su bila ponuđena Narod- 
noj banci,   kupljena su u punom iznosu, ali pod razli- 
čitim uslovima,  što nam je svima   sasvim nerazumljivo 
i upotrebljena  su u prvom redu za plaćanje države za 
razne obaveze koje proističu iz potrebe redovne službe 
na strani, iz računa za dobavljeni materijal iz inostran- 
stva pa i za finansijske obaveze.   Prema   završnom  ra- 
čunu za  godinu 1930/31  potrebe države i njenih usta- 
nova   na   devizima   iznosile   su 2633 miliona dinara, a 
priliv deviza   od državnih preduzeća i ustanova iznosio 
je 1645, tako da je manjak za račun države, koji treba 
pokriti iz donosa izvoznih deviza bio cirka 1 milijarda. 
Ako  pretpostavimo   da   je  potreba   smanjena  u istom 
srazmeru kao i priliv deviza, onda je trebalo od izvoz- 
ničkih deviza   zadržati   kod  Narodne banke jednu i po 
milijardu za potrebe države. Da je ta naša procena pra- 
vilna  uostalom   potvrđuje   nam i sam štampan izveštaj 
Narodne banke koji je ovih dana publikovan. On kaže 
na stranici 20 do reči sledeče: 

U toku cele prošle godine bilo je kupljeno ukupno 
deviza za dinara 2,138,800.000  a   prodalo  ukupno de- 

viza za dinara   2.271,500.000, dok je u pretprošloj go- 
dini   bilo   kupljeno   deviza   za  dinara 6.736,000.000 a 
prodalo za dinara 6.105,000,000.   Od pomenutih iznosa 
od privatnih je kupljeno deviza za dinara 1.118.800.000 
a za privatne potrebe prodato deviza za dinara 765,300.000. 
Ostatak kupovine i prodaje deviza naime 1506 miliona 
dinara izvršen je državnim i samoupravnim ustanovama. 

Međutim potrebe države na devizama fiksirane su 
pretežnim delom u fiksnim iznosima stranih valuta. No 
pošto je   vreJnost   dinara   međutim   na   jesen oslabila, 
ista količina  stranih   platežnih sredstava može se naba- 
viti samo   izvesnom   nadoplatom od cea 300/o-   Ako uz- 
memo u obzir,   da iznosi 80% deviza dobivenih od iz- 
voznog   prometa   2138   milijona  dinara, vidimo   da je 
posle podmirenja potreba za državna plaćanja od 1506 
miliona ostalo kod Narodne banke, za sav putnički, tu- 
ristički pa i za robni promet uvozne trgovine svega de- 
viza u iznosu 765  miliona dinara na raspoloženju,   od 
toga   pretežni    deo   prodat   je   u    januaru   i   februaru 
1932 godine, kada je   Narodna banka   dnevno   umesto 
ranijih   20   miliona   davala samo   200.000   dinara   na 
dispoziciju   ili   1"0  ranija  stvarne    potrebe.   Time    je 
bila   privatna   trgovina,   pošto sa 20° 0  koje   je mogla 
dobiti kod   ovlašćenih   banaka,   što predstavlja 534 mi- 
liona dinara, nadalje i iznosima   deviza   od izvoza bez 
osiguranja   valute,   maržom   efektivno donosa   i izvoza 
preko iznosa   osiguranog   prema cenovniku te konačno 
pošiljkama emigranata, koje su prema tvrđenju Narodne 
banke iznele u prošloj godini svega 206 miliona dinar.i, 
nije mogla da podmiri  svoje potrebe od preko 2 mili- 
jarde, upućena   i   prinuđena,   da   si pomogne na drugi 
način.   Taj   način   samopomoči   ide međutim   na štetu 
vrednosti našeg nacionalnog novca.   U vreme, kada je 
Narodna   banka   preko   svojih   filijala   stavila  berzama 
jedva 20% onog iznosa stranih deviza i valuta, koje su 
preduzeća   efektivno   trebala, počelo je divlje i nekon- 
trolisano trgovanje sa dolarima, lirama, funtama i drugim 
valutama.   Pošto su pored   importera ove valute kupo- 
vali i privatnici u bojazni ža dinar, a pošto je samo za 
import   trebalo   nabaviti   preko   milijarde dinara stranih 
deviza, to je po prirodnim zakonima o ponudi i tražnji 
cena tih valuta,   trgovanih   na   nelegalan način, počela 
rasti, a cena dinara zbog velike ponude padala. 

Najzad imalo je i državnih nadleštava koja su o- 
dredivala kurs stranih valuta prema dinaru vanredno 
visoko i to sa stvarnim opravdanjem. Tako je Generalna 
direkcija državnih železnica, koja mora da obračun va 
dnevno milionske sume sa inostranim upravama želez- 
nica pa je prema tome prinuđena da uoči faktično 
stanje međunarodnih obračunskih kurseva, dne 28 ok- 
tobra odredila sledeče kurseve: 

1 švajcarski franak     ....    14-90 
1 engleska funta 26570 
1 francuski franak .    .    .   '.    .      Зчо 
1 lira  4-  

IM 2-30 
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1 r. m 1840 
1 šiling 9'60 
1 penge 11-40 
1 lej 0-48 
1 lev 0.56 
1 zloti 8-65 
1 drahma 0'47 
1 hol. gulden 3M0 
1 belg. franak 2-20 
1 dolar 77-— 

u vreme kada je Narodna banka platila samo 20% prim. 
na fiksne kurseve stabilitentne relacije. Čovek mora da 
se onda pila je li ima jedinstvene devizne i valutnejpo- 
litike ili može u ovoj državi svako nadleštvo da radi 
šta   hoće. 

Ima medjutim još treći uzrok slabljenja dinara. To su 
vezani dinarski raćuni inostranih poverilaca u zemlji. 
Ove vezane dinare notirJa je čehostovačka devizna 
centrala obzirom na ograničenu mogućnost prodje i 
upotrebe već u junu mesecu prošle godine za skoro 
20% niže nego slobodni dinari i stalna, te prekomerna 
ponuda ovakvih dinara u inostranstvu vodila je do toga, 
da je kurs dinara oslabljen. Za oslabljenje dinara, me- 
djutim, nije bilo niti ima danas nikakvog stvarnog raz- 
loga u pogledu njegove unutarnje kupovne moći kon- 
tigenta novčanica u opticaju, njegovog zlatnog pokrića, 
odnosno stanja trgovinskog bilansa, i sredjenosti držav- 
nih finansija. Vara se onaj, koji misli, da je medjuna- 
rodni obračunski kurs valuta ovisan isključivo od zla- 
tnog pokrića i redovnog plaćanja anuiteta. Da bi to bi- 
lo tako, dinar ne bi bio smeo da menja kursnu 
vrednost. 

Vrednost valute u medjunarodnim odnosima, ovis- 
na je najviše od privredne aktivnosti zemlje, Napori, 
koji su učinjeni u pogledu državnih plaćanja u prošloj 
godini za serviz dugova, koji servis su u najvećoj me- 
ri, obustavile već godinu i po dana ranije naše sused- 
ne države, išli su na uštrb privredne aktivnosti zemlje i 
same vrednosti dinara, koju vrednost se je baš htelo 
na taj način u interesu kredita države održati i pojačati. 

Ovo je nepobitna činjenica, ali nas danas manje intere- 
suje to što je bilo pogrešno u prošloj godini, nego 
nas interesuje to, što će biti u budućnosti. Mi vidimo 
da je u deviznom prometu zavedena Kod većine stra- 
nih država izvesna reglementacija. Strane države upo- 
trebljavaju baš deviznu politiku kao najefikasnije sred- 
stvo za regulaciju uvoza i izvoza, dakle za vodjenje 
praktične trgovinske politike. Kod nas ovo do sada nije 
činjeno, nego je vodjena jedna politika, koja je imala 
teške posledice za naš privatni trgovački kredit u ino- 
stranstvu. Ona je vodila do toga, da većina stranih fir- 
mi danas traže plaćanje unapred, stavlja mnogo teže 
uslove nego je to običaj u prometu sa ostalim zemlja- 
ma: Ja držim, da treba u našoj deviznoj politici izves- 
nih korektura u lom pravcu, da se za sve devize i va- 
lute zaračunava jednaki prim i to prim, koji odgovara 
faktičkim prilikama i uslovima, u kojima se privatno 
trguje, jer možemo jedino na taj način suzbiti štetne 
pojave, koje su u poslednje vreme nastupile. Ako se 
udovolji tome osnovnom predlogu, prilike će se kroz 
najkraće vreme znatno poboljšati, jer ima inostranstvo 
pored besne kampanje, koju vode pojedine grupe pro- 
tiv naše države i naše nacionalne valute, poverenje u 
dinar i u budućnost naše države. Ovo sam imao pri- 
like ponovno i u   najrazličitim   prilikama konstantovati. 

IX INDEKS CENA PRIVREDNI BAROMETAR. 
U toku budžetske rasprave u Finansijskom odboru 

nekoliko puta je paušalno napadana industrija u zemlji 
te su iznošeni nekontrolirani podatci, kojima se je htelo 
dokazati, da su prodajne cene industrijskih preduzeća 
u zemlji prema stranoj industriji, nesrazmerno skupe. 
Ovo pitanje, koje je nab'čeno, toliko je važno, da je 
potrebno, da se ova paušalna tvrdjenja svedu na pra- 
vilnu meru i celo pitanje u nekoliko osvetli. Ja ću u tu 
svrhu navesti podatke o indexu cena na veliko, koji 
izračunava ззта Narodna banka, a o kojima moramo 
smatrati, da su tačno ispitani i provereni. Prema najno- 
vijim podatcima, koji su sadržani u njezinoj publi- 
kaciji „Narodna privreda u 1932 godini" na stranici 44, 
index cena na veliko je iznosio: 

Biljni Stočni Mineralni ludustrijski Opšti Izvozni Uvozni 
proizvodi proizvodi proizvod* proizvodi indeks 

(55 proiz- 
proizvodi 
(20 proiz- 

proizvodi 
(20 proiz- 

1932 voda voda) voda) 

Januar 69,0 60,5 75,7 69,2 67,8 66,4 65,1 
Februar 70.3 57,6 75,7 68,8 67,3 65,3 644 
Mart 76,0 55,0 76,7 68,3 67,8 66,7 65.8 
April 74,3 53 6 76,4 66,2 66,1 63,1 68 8 
Maj 73,5 53,5 75,8 65 0 65,4 61,9 67,7 
Juni 72,2 55,0 76,4 63,4 64,9 62,5 67,9 
Juli 73,2 57,8 76,4 63,4 65,6 61,1 66,1 
August 64,0 53,6 77,3 63,4 62,6 57,0 66 5 
Septembar 57,7 56,8 74,8 64,0 61,8 56,3 68,3 
Oktobar 58,1 58,5 76,8 67,5 63,9 55,5 72,9 
Novembar 59.7 60.2 76,8 67,6 64,7 56,9 73,1 
Decembar 61,6 

67,5 
57 3 

56.6 

76,8 

76,3 
68,1 64,8 57,9 73,7 

Prosečni godišnji indeks 6b:2 65,2 60,9 68.3 
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Iz ovih indekskih brojaka proizlazi da je indeks in-p r ihodr, bilo u gcdini 1930J31 u pogledu čistog priho 
dustrijske proizvodnje (6G.2) u prošloj godini bio ispod 
prosečnog indeksa biljne proizvodnje (G7.5), nadalje da 
je on samo za jedan poen iznad opšteg indeksa, a za 
dva poena ispod importnog indeksa. Ja mislim, da su 
ove cifre dovoljno jasne te da njima ne treba nikakvog 
komentara. Prema tome neki disparitet izmedju indeks- 
nih cena za agrarne i industrijske proizvode kod cena 
na veliko, o kojima je bilo nekoliko puta govora, a o 
kojima je govorio i sam gospodin Ministar finansija, ni 
posle tolikih vanrednih i po industrijsku radinost nepo. 
voljnih dogadjaja, koje je donela prošla godina ne po- 
javljuje se u onoj meri, u kojoj bi želeli mnogi da ga pri- 
kažu, te da s njime dokažu da je u tom disparitetu jez- 
gro uzroka naše unut:irnje privredne krize. 

Fakat što  distribucija u nekim   krajevima još nije 
dovol-no organizovana i neizgredjena  te zbog toga ro- 
ba u detaljnoj prodaji pre no što stigne   u ruke potro- 
šača  nesrazmerno   poskupljuje,   ne   može se upo'.rebiii 
kao razlog  protiv   industrije,   nego   je   potrebno, da se 
sprovede bolja   organizacija   distribucije  i osigura jefti- 
nija detaljna prodaja robe. Da je indeks industrijske pro- 
izvodnje   u drugoj polovini   prošle godine povećan od 
63.4 na G6.2, nije   se   čuditi,   jer su povečane socialng 
dažbine,   dupliran   porez   na  poslovni promet, zaveden 
dopunski porez   u  vidu   vanrednog  prireza, opterećena 
pogonska snaga, povećane željezničke pristojbe i posku- 
pljena nabavka   svega   što   industrija   na    sirovinama i 
pomoćnim sredstvima, te inventarnim   predmetima trebi 
iz inostranstva. Smatrao sam za  svoju  dužnost,   da to 
ovde naglasim, da se ne bi na osnovu pojedinih sluča- 
jeva stvarali pogrešni zjključci. 

OCENA BUDŽETA DRŽAvNIH PJREDUZEĆA. 

Prelazeći na ocenu predloga budžeta državnih pri- 
vrednih preduzeća i ustanova, hoću da  u   prvom   redu 
naglasim, da su i tu izvršene  redukcije relativno otpri- 
like u istom nbimu kao i kod  budžeta   državne   admi- 
nistracije naime u isnosu 7.99% ili  okruglo 300   mili- 
ona dinara, od čega preko   polovine   otpada   na   Mini- 
starstvo saobraćaja. Celokupni viškovi   prihoda smanjen, 
su u   ovoj   godini   prema  prošlogodišnjem  budžetu za 
217.7 miliona dinara ili 28.91% na pola milijarde dinara, 
taJ<o, da je uloga viškova prihoda   državnih   preduzeća 
na pokriću opštih državnih prihoda spala na svega 7.66 
oi sto i ako uživaju ta preduzeća najraznovrsnije privi- 
legije,  jer  su   oslobodjenn   od  sviju dažbina, poreza i 
prireza te se mogu koristiti u carinskom i saobraćajnom 
pogledu kao i u  pogledu   dodeljivanja   javnih   licitacija 
najširim   pogodnostima;   Ako sve  to uvažimo moramo 
iskrero pmnati, da je   efekat   rada tih ustanova pod o- 
vako povoljnim uslovima vrlo   mršav. Medjutim i ovde 
ne možemo da generališemo, nego je potrebno, da de- 
taljnije posmatramo situaciju,  koja nam se otvara pred 
očima. Ako počnemo sa Ministarttvom poljoprivrede vi- 
dimo naprimer   da su državna dobra Belje, koje je ore- 
ma završnim računima 1927l28 dalo   20 mllionn Hinnr. 

da procenjeno na 33 miliona dinara, a stvarno napla- 
ćeno samo 11.8 miliona dinara. Državna fabrika šećera 
na Čukarici i posle izlaska iz prodajne organizacije Sa- 
veza fabrika šećera, pokazuje jednu čistu dobit od 5 
miliona dinara, što je najbolji odgovor na sve ono što 
se sa strane pojedinih kritičara iznosi u pogledu zarade 
poduzeća ove industrijske grane. 

1927|28 dalo   20 miliona dinara 

Povišenje prihoda po struci Ministarstva prosvete 
je fiktivne vrednosti jer je postignuto time, što je opet 
jedan ceo niz artikala, koje je do sada izradjivala pri- 
vatna industrija, koja plaća državne poreze i ostale jav- 
ne dažbine, monopolisan u državnim štamparijama upr- 
kos i protiv sviju protesta iz privrednih krugova te se 
za izrade lošijeg kvaliteta naplaćuje viša cena, nego što 
je to bio slučaj u igri slobodne konkurencije privatnih 
preduzeća. 

Vrlo nepovoljnu sliku nam pružaju privredna pte- 
duzeća   iz   područja   Ministarstva šuma i rudnika. Ovo 
Ministarstvo je jedan resor, u kojem je vlast i gazdinstvo 
udruženo u jednim i istim referentima i u istim nadleš- 
tvimn, što nikako ne možeda bude u Interes u stvari. Dr- 
žavna preduzeća ovog resora nemaju povlastice monopol- 
skog položaja, nego se nalaze u dosta oštroj konkurencionoj 
borbi sa privatnim privrednim preduzećima, te se mogu 
održati samo na laj način, što uživaju na uštrb državne 
blagajne mnogobrojne pogodnosti   i   slobodštine.   Pa   i 
pored toga je efekat    njihovog  rada skoro beznačajan. 
To pokazuje naročito završni   račun  za godinu 1931132 
prema kojem je od precenjenih 120 miliona dinara pre- 
liminirrnih prihoda ostvareno svega 28,8 ili za 91,2 mi- 
liona dinara manje nego je budžetom predvidjeno. 

U našoj zemlji je 42 od sto celokupre površine po- 
kriveno šumama. Skoro polovina te površine su državne 
šume, koje imadu  godišnju  sečnju   od 5   miliona   ku- 
bičnih metara drveta. Međutim sistem upravljanja ovih 
šuma takav je, da država ima    od   toga vrlo   neznatne 
koristi.   Prema   završnom   računu   za   1930/31   godinu 
ostvaren čisti prihod od državnih šuma iznosio je 29,3 
miliona dinara, dok je bio   budžetom   predviden  višak 
prihoda 45,5 miliona dinara. Završni  račun za 1931/32 
godinu pokazuje međutim jedan deficit od 7,7 miliona 
dinara. Za prvih   10 meseci godine 1932/33 vidimo, iz 
iskaza Ministra finansija, da iznose stvarni rashodi 56,6 
miliona dinara, a stvarni prihodi   47,6   miliona   dinara. 
Prema tome rezultira za :0 meseci jedan višak rashoda 
(deficit) od 9 miliona dinara,   koji će   se do   kra.a bu- 
džetske godine još znatno povećati. Predlog novog bu- 
džeta međutim   predviđa   za   iduću   godinu   kod  šuma 
višak 27,5 miliona dinara. Svaki laik mora da uvidi, da 
ova cifra ne odgovara stvarnosti, jer je nemoguće   raču- 
nati, da bi se posle dve  uporedno  deficitne  godine i 
kada se izgledi   za budućnost   našeg   šumarstva   samo 
sve više zamršavaju,   mogle preko noći u takvoj   meri 
poboljšati.  Državne šume pretstavljaju ogromno narodno 
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bogatstvo, čiji donos bi kod regulisanih privrednih pri- 
lika u našoj zemlji mogao di bude jedan od glavnih 
vrela državnih prihoda. Međutim, mi smo morali u Fi- 
nansijskom odboru da čujemo očajni vapaj pretstavnika 
Vardarske banovine i njihove žalbe, da posle 14 godina, 
još uvek nije rešeno pitanje razgraničenje šuma, Mi 
čujemo u svakoj konferenciji drvarske industrije, kako 
državna preduzeća prodaju šumskt proizvode ne samo 
ispod cene koštanja, dakle na očitu štetu državne bla- 
gajne, nego i na štetu rada ostale polovine šumskog 
poseda u našoj zemlji, koji se nalazi u privatnom po- 
sedli, i koji radi pud mnogo težim uslovima no državna 
preduztća, a kojem se zbog ovakvog dumpinga sma- 
njuje prihod i rentabililet. Tu je nebroj puta tražena 
remedara, koja međutim do danas nije postignuta. 

Medu rudarskim preduzećima nalazi se 14 državnih 
rudnika, 2 željezare, 2 solane, po jedna tvornica cinka, 
električna centrala i ciglana, dakle ukupno 21 predu- 
zeća. Od ugljenika skoro polovina rudnika je pasivna 
i svako bi mislio i očekivao, da će se u pasivnim rud- 
nicima obustaviti rad, jer nije pravo, da se eksploatišu 
nerentabilni rudnici na štetu opštih prihoda, kad imamo 
u zemlji dovoljno aktivnih rudnika, koji nisu u slanju 
da iskoriste svoj kapacitet i da zaposle profesionalno 
rudarsko radništvo. G. Ministar finansija uočio je tu 
situaciju i tražio, da se obustavi rad u pasivnim rud- 
nicima, ali je g. Ministar dr. Šibenik uložio protiv toga 
svoj politički veto i tako je ostalo pri tome, da se mo- 
raju dalje eksploatisati pasivni ugljenici. Ali ne samo 
to, nego da se je počelo veslačkim merama forsirati 
produkciju državnih ugljenih rudnika time, što se je 
njima iz godine u godinu sve više povećavao procenat 
učešća na liferacijama ugljena za# državne željeznice. 
Tako se je kod poslednje raspodele liferacije postiglo, 
da je procenat liferacije na primer ugljenika iz Dravske 
banovine, koji je iznosio 1930 godine još 43 od sto 
smanjen januarom ove godine na 20 od sto, dok je 
udeo državnih rudnika povećan u isto vreme od 28 od 
sto na 45 od sto. Ovo međutim izvršeno je protiv volje 
i interesa same uprave državnih željeznica, jer im 
državni rudnici dobavljaju ugalj lošijeg kvaliteta nego 
bi ga po istoj ceni mogli kupiti od privatnih ugljenika. 
Neko vreme događale su se pak i takve anomalije, da 
je ugalj iz Bosne dobavljen pojedinim državnim i sa- 
moupravnim ustanovama u Dravskoj banovini, koja obi- 
luje vlastitim proizvodima — praksa, koja je izazvala 
opštu kritiku i potsmeh. 

Pored svega toga stanje državnih rudnika je vrlo 
teško i svi znamo, da radnici po nekoliko meseci ne 
primaju isplaćene nadnice, jedan nedostatak, koji je pored 
onoga, što sam unapred Izneo, sasvim nerazumljiv, i 
koji bi trebao u interesu javnog reda i ugleda držav- 
nih preduzeća radikalno odstraniti. Za privatne rudnike 
ovakva politika imala je za poslcdicu, da je samo u 
Dravskoj banovini kadar od preko 3.300 profesionalnih 
rudara izgubilo zaposlenje. Ол jadnici, koji nemaju ni- 

kakvog poseda gde bi se mogli skloniti, žive danas u 
najvećoj bedi i oskudevanju, a država gubi desetine 
miliona od poreza, koje je od tih preduzeća ranije 
primala. 

Prema iskazu budžetske gestije za prošlih 10 me- 
seci iznosio je efekat ostvarenih prihoda 2.0,2 miliona 
dinara, a rashoda 167,3 miliona dinara. N;:žlust me- 
đutim ne znamo, koliki deo od neplaćenih likvidiranih 
računa otpada na rudnike. Iz podataka završnog računa 
za godinu 1931|32 proizilazi, da je višak prihoda dr- 
žavnih rudnika iznosio svega 36,5 miliona dinara. Na 
nedavnoj sednici saveza rudarskih preduzeća — kako 
čujemo — jedan visoki funkcioner državnih rudnika iz- 
javio je, da iznose leteći dugovi Ministarstva šuma i 
rudnika nekoliko stotina miliona. Iz budžeta nažalost 
sve to što danas zapravo remeti pravilno i uredno gaz- 
dovanje u državnim preduzećima ne vidimo. Prema to- 
me efekat eksploatacije i u primeru da su svi računi za 
prvih deset meseci plaćeni, iznosio bi na 43 miliona 
dinara ili za ćelu godinu pod pretpostavkom, da će bi- 
ti efekat u sadašnjim zimskim mesecima isto tako po- 
voljan kao i u jeseni prošle godine 51,5 miliona dinara. 
U budžetu za 1933|34 godmu je kod prihoda predviden 
višak od 62,6 miliona dinara, što bi značilo ili da raču- 
na g. Ministar finansija na mogućnost 206]o poboljšanja 
opšte privredne situacije ili da h )će Ministar šuma i 
rudnika još nadalje forsirati državne ugljenike jer ne 
mogu pretstaviti, da bi bez stvarnog opravdanja, mogao 
uneti u budžet prihoda ovako visoku cifru. Međutim, 
ako pomislimo, da jedno privatno preduzeća sa istom 
produkcijom kao državni rudnici plaća ako 30 miliona 
dinara poreza i dažbina, koje državnici ne pl.ićaju, da 
mora oko 20 miliona otpisati na vrednostima instalacija 
i mašinerije da plati oko 30 miliona dinara dividende, 
što što sve kod dražavnih rudnika dolazi samo sa 1.2 
miliona dinara u obzir, onda je svakome jasno da je 
eksploatacija državnih rudnika prema današnjem sistemu 
upravljanja pored sviju povlastica u suštini i u celini 
osetno pasivna. 

XI   POTPEBA NORMALIZACIJE BUDŽETA 
SAOBRAĆAJA. 

Medu državnim pnduzećima i ustanovama naj- 
veći je budžet saobr. čajnih ustanova, železnica, rečne 
plovidbe i pošta. Kompleks pitanja, koja zasecaju u taj 
budžet, koji isnosi skoro 3 milijarde dinara je vanred- 
по opsežan. Transportna a naročito tarilska politika, 
koja vode te ustanove, igra važnu ulogu za uslove 
unovčenja produkata naše nacionalne proizvodnje, za 
uspeh rada naše poljoprivrede, zanatstva i indu- 
strije, za regulisanje cena na domaćim tržištima 
i za poJ4čavanje pozicije našeg izvoza u inostran- 
stvu. Vodenje saobraćajne i tarifne politike u na- 
šoj zemlji obzirom na njezinu geogmfsku kon- 
figuraciju nije laka niti jednostavna stvar, jer je 
južni deo naše Kraljevine u saobraćajnom pogjedu slabo 
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razvijen, jer može strana konkurencija dolazeći po plov- 
nima rekama na naša glavna unutarnja tržišta sa uspe- 
hom suzbijati naše domaće proizvode, jer je naš izlaz na 
more još uvjek moguć za pretežni deo Kraljevine samo 
obilaznim putem ili uskotračnom železnicom, čija eks- 
ploatacija je relativno za 60"|p skuplja od normalne. 
Kraj ovakvih momenata železnička uprava je morala 
učiniti velike napore, da udovolji barem nekim najpri- 
mitivnijim potrebama narodne privrede. I zaista je ona 
posvetila svu svoju pažnju teškom stanju naše poljo. 
privrede te pomoglo našeg poljoprivrednika znatnim 
snišenjem podvoznih stavova za glavne poljoprivredne 
proizvode. 

Gospodin Ministar saobraćaja izneo je u Finansij- 
skom odboru u svom opširnom ekspozeu kritičnu sliku 
današnjeg stanja našeg saobraćaja i skrenuo pažnju na 
neke momente, preko kojih Skupština ne bi smela je- 
dnostavno preći ne dnevni red. Zaista posmatramo li 
sastav budžeta državnih saobraćajnih ustanova i predu- 
zeća, koji je vrsno raspodeljen i na administraciju, usta- 
nove i na preduzeća, i pročitamo li posle toga još i 
Finansijski zakon, koji sadrži medu ovlašćenjima za Mi- 
nistra saobraćaja vrlo važne i onerozne odredbe, onda 
moramo priznati, da to nije jedan normalni budžet i da 
se stave na prihode od državnih železnica zapravo ne- 
mogući i nepodnosivi zahtevi. Železnice moraju posle 
podmirenja svojih troškova za eksploataciju i admini- 
straciju i postignutih viškova da namaknu  sredstva: 

1) za celokupnu pomorsku službu, koja i ako su 
minimalna, te po izjavi samog g. Ministra nisu dovolj- 
no za održavanje postojećiii pristanišnih i drugih na- 
prava, ipak teško padaju na teret; 

2) Nadalje se uzima iz prihoda železnica Пб'!,, 
miliona dinara za građenje novih pruga, dakle za in- 
vestije, za koje bi trebalo namaknuti novac drugom 
finansijskom operacijom u vidu dugogodišnjeg zajma 
odnosno iz opštih državnili prihoda, s ne iz tekućih 
sredstava železničke uprave. Da se razumemo, hoću 
odmah da naglasim, da priznajem potrebu javnih radova 
i hitnost izvođenja istih naročito na našem jugu. Me- 
đutim moram ujedno i odmah da primelim, da je sa- 
dašnji način građenja za nas veoma skup i da bi pod 
tim uslovima mogli da gradimo i sa domaćim ' predu- 
zećima, jer nam strane firme, koje danas uživaju naj- 
dalekosežnije koncesije, nisu donele u zemlju kapital, 
koji je potreban za građenje pruga, ali se zato koriste 
uveliko obilnim koncesijama da mogu bez carine uvo- 
ziti u zemlju i onaj materijal, koji se kod nas izrađuje, 
što ide van svake sumnje na štetu domaće radinosti i 
našeg nacionalnog prihoda; 

3) U Finansijskom zakonu predviđa se, da ima 
Ministar saobraćaja iz železničkih prihoda platiti i ot- 
plate za otkup vicinalnih pruga u godišnjem iznosu od 
3.5 miliona šv. fr., što danas od prilike odgovara sumi 
od preko 45 miliona   dinara,   izdatak,   koji van   svake 

sumnje spada medu izdatke  Vrhovne   državne   uprave 
odnosno u servis državnili dugova; 

4) Ali to sve nije još dovoljno i u samom bu- 
džetu eksploatacije predviđa se dalje pod partijom 10. 
suma od 86.4 miliona dinara za plaćanje anui- 
teta i 92.7 miliona dinara za obaveze po ugovorima 
ukupno dakle 183 miliona dinara. Ni ova pozicija ne 
spada u redovan budžet eksploatacije nego bi trebala 
da nada na teret opštih državnih dugova, jer je tu sa- 
držan anuitet za južne železnice i za druge invensticije 

5) Naša železnička uprava je postala i vrlo va- 
žan poreski organ Ministra finansija, jer naplaćuje od 
publike, koja putuje i od robe, koja se prevozi, 10 od- 
nosno 15ul„ poreza od važećih tarifa u vidu vozarinske 
takse. Od te takse Ministar finansija očekuje prihod od 
285 miliona dinara; 

6) Poznata je stvar, da prevozi železnica za dr- 
žavna nadleštva potrebnu robu po režijskim stano- 
vima, koji su vanredno nisko odmereni i koji stoje 
duboko ispod cene koštanja te da vrše vojničkom eraru 
velike usluge sa n^ročito sniženom tarifom za prevoz 
vojske i vojničkih stvari. Ali sve to još ne igra to- 
liku ulogu iako se pomenuta nadleštva u velikom 
obimu služe ovim povlasticama, još ne igra ovo nika- 
kvu ulogu, preme povlasticama, koje traže od državnih 
železnica pojedini resori kao Ministarstvo socijalne po- 
litike. Ministarstvo unutrašnjih dela, prosvele itd. za 
davanje besplatnog podvoza 50—75 od sto popusta 
za robu i putnike iz raznih socijalnih obzira odnosno 
za mnogobrojne kulturne, političke i druge slične svrhe. 
Budžetski može se iznos ovakvih koncesija prema o- 
ceni stručnjaka uzeti u račun sa oko 200 miliona dinara- 

7) Najzad Ministar saobraćaja ima prema § 37, 
tačke 1. Finansijskog zakona da subvencionira našu re- 
dovitu i slobodnu morsku plovidbu po sporazumima 
koje će s njima zaključiti. Taj izdatak prema izjavi sa- 
mog g. Ministra finansija ima da se uzme u račun sa 
50 miliona dinara. Ako saberemo sve pobrojane iz- 
datke, sa kojima je opterećen budžet saobraćaja iako 
u njega ne spadaju, dolazimo do zavratne sume od 
856 miliona dinara. Ako pomislimo, da se mora sav 
ovaj novac, koji je potreban za te ogromne izdatke i 
terete, koji idu iz normalnih prihoda preko normalnih 
troškova stvarne eksploatacije železnica prikupiti putem 
voznih karata i vozarinskih tarifa za robu, onda će 
svaki moći da razume, zašto su naše tarife relativno 
skupe i zašto je danas tako teško izdejstvovati popuste 
i u slučajevima, gde svi stvarni razlozi i momenti go- 
vore zato, da se u interesu naše privrede zatraženi po- 
pusti odobre. 

Ovakav način budžetiranja i ovakvi finansijski 
diktati na račun prihoda državnih železnica onemogućuju 
već godinama svako vodjenje jedne uravnotežene ta- 
rifne politike, onemogućuju, da se uvaže stvarno ute- 
meljeni predloži stručnog tarifnog odbora i ostalih 
privrednih organizacija,   da  se    izađe   pojedinim   pri- 
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vrednim   granama   u    ovim   teškim   danima   izvesnim 
olakšicama u susret. 

Ali ne samo to, što se ne izlazi u susret, — u 
tom pogledu već je nastupila jedna apatija privrednika, 
— nego nas je ovogodišnji ekspoze obogatio još drugim 
iznenadjenjem. Tako je nagovešteno povišenje putničke 
tarife, od kojeg se očekuje za 40 miliona dinara no- 
vih prihoda, nadalje je izrađen projekat nove robne 
tarife, kod koje je niz najvažnijih artikala uvršten u 
više tarifske klase, no što su važile do sad1, tako, da 
se može kazati, da bi izvodjenje ovakve tarifne reforme 
značilo za privredu prosečno 35',|o-no poskupljenje pod- 
voznih troškova. 

Dva pitanja nam se nameću, kad spominjemo 
projekat povišenja podvoznih tarifa na železnicama i 
to, da li je u sadašnje doba uopšte oportuno, da se 
pristupa povećanju žtlezničkih tarifa, da li je potreba 
za (ovišenje stvarno utemeljena i ko će najzad nositi 
posledice povišenja tarife. 

Svi govornici u Finansijskom odboru prigodom 
rasprave budžeta Ministarstva saobraćaja izjasnili su se 
protiv povišenja željezničkih tarifa i izjavili, da je u 
sadašnje doba neoportuno, da bi se neko povišenje 
sprovodilo. Oni su pravilno naglasili, dj bi se posle- 
dice ovakvog povišenji morale neizostavno manifesto- 
vati u još nižim cenama, koje bi dobio poljoprivrednik 
i posjednik šume za svoje proizvode. Ovakav postu- 
pak kosio bi se sa načelima, izraženim u Prestolnom 
govoru, sa kojim je ova Skupština otvorena, kao i u 
Adresi narodnih poslanika Nj. Vel. Kralju. 

Tanfski odbor kao stručno telo pretstavnika naše 
privrede, odbio je predloženi nacrt povišjnja tarifa i 
stručno obrazložio iscrpnim cifarskim materijalom svoje 
mišljenje, te izneo razloge, koji govore protiv poviše- 
nja. Ja zato smatram, da nije ovde potrebno, da de- 
taljnije ulazimo u taj komplikovan problem, jer bi nas 
to odvelo i suviše daleko i ako mislim, da bi bilo ve- 
oma korisno, da i o pojedinostima tog pitanja dobije 
Skupština potrebne informacije. Prihodi državnih željez- 
nica za iduću godinu predvidjeni su sa 2.182,8 miliona 
dinara ili za 250 miliona manje, nego u tekućoj godini. 
Ova procena usvojena je na osnovu rezultata bruto 
prihoda po završnom računu za 1931|32 godinu, a koji 
iznose 2,223-7 miliona dinara. Medjutim, ako gledamo 
situaciju na osnovu blagajničkog stanja za prvih deset 
meseci tekuće budžetske godine, vidimo da je stvarno 
utrošeno 1.7357 miliona din., dok iznose bruto prihodi 
za to vreme 1.628 miliona din. tako, da se pokazuje 
već tu jedan manjak od 107 miliona dinara. Toj cifri 
treba medjutim još dodati sumu od 167 miliona din. 
za neplaćene i već likvidirane račune, tako, da iznosi 
ukupan deficit 274 miliona dinara. Već završni račun 
za 1931,32 godinu pokazuje kod železnica deficit od 
144-4 miliona dinara i ako znamo, da nisu u tom vre- 
menu izvršene obaveze iz ugovora sa parobrodarskim 
društvima u pogledu subvencioniranja plovide i mnoge 

druge. Broj utovarenih vagona smanjen je u prošloj 
godini prema 1931 za 180.996 vagona ili za 11.25J". 
Pošto je pad prihoda iz putničkog saobraćaja još jači, 
to treba prema efektu prvih 10 meseci tekuće godine 
uzeti za podlogu novog budžeta maksimalno cifru od 
1.954 miliona din. Sve što ide preko toga, je hipotet- 
sko ili nerealno. Naše željeznice medjutim nisu pa- 
sivne, nego se ovaj višak rashoda pokazuje iz razloga, 
kako sam napred izneo, što moraju da finansiraju ve- 
lik deo servisa dugova, kao i gradnju novih železnič- 
kih pruga. Prema tome krajnje je vreme, da se visina 
tih zahteva, stavljenih našoj železničkoj upravi, ogra- 
niči na sumu od maksimalno 200 miliona dinara, te da 
se na taj način omogući racionalnija politika eksploa- 
tacije, a u prvom redu jedna pametna privredna tarif- 
ska politika umesto dosadanje fiskalne, koja ima pre- 
više štetnih posle lica po našu ekonomsku aktivnosi. 

Gospodin ministar saobraćaja priznao je, da se 
već oseća jak uticaj konkurencije automobila na željez- 
nički saobraćaj, te je konstatovao, da su željeznice iz- 
gubile naročito na kratka odstojanja mnogo putnika. Ćo- 
vek bi рмпа tome očekivao, da će Ministar saobra- 
ćaja, da paralizira ovu konkurenciju, sniziti tarife. 
Medjutim š.a se dogadja? Umesto da se spuštanjem 
taiifa pojača u konkurencionoj borbi sa motornim trans- 
portnim sretstvima, on povećava putničke tarife baš za 
treću klasu, u kojoj putuje skoro 96n

0 sviju putnika. 
Ministar seobraćaja je konstatovao nadalje, da preko 
polovine od sviju članova medjunarodne željezničke 
Unije nema nikakve fiskalne takse na prevoz .ie tarife 
za putnike i robu, a svi ostali manje takse, nego je 
kod nas. Iz ovoga ja bi zaključio, da treba i kod nas 
ovo pitanje uzeti u razmatranje i naći puta i načina, 
kako bi se ona smanjila, 

Onda je izneo interesantne podatke, do kojih ne- 
prilika su dovele prekomerne redukcije u saobraćaju, u 
pogledu održivanja postojećih pruga i mostova, u po- 
gledu kolskog parka i naznačio vrlo važne momente, 
kako bi se neznatnim investicijama mogle postići real- 
nije uštede i pokazati još bolje rezultate u eksploata- 
ciji. Smatram, da treba stvoriti Ministru saobraćaja mo- 
gućnosti, da službu u naznačenom pogledu raciona- 
lizira. 

Ovom prilikom hleo bi da se zadržim nekoliko na 
pitanju ličnih rashoda Ministarstva saobraćaja. Već 
prošle godine skrenuo sam psžnju, kako je teško ma- 
terijalno stanje kvalifikovanog radništva na železnicama. 
Mesečni bruto prihodi kvalifikovanog radnika iznose 
posle 4 godine službovanja 850 dinara, od koje sume 
mu se odbije 10 od sto na račun opšte redukcije, 23 
dinara za bolesnički fond, 9 dinara službeničkog pore- 
za, a 70 dinara doprinosa za penzioni fond, tako, da 
primi efektivno isplaćenih pod pretpostavkom, da je 
radio 25 dana u mesecu, svega 663-05 dinara. Medju- 
tim zbog nedovoljnih kredita, d'.ktira se ovim radnicima 
nedobrovoljna otsustva i svako si može zamisliti, kakva 

42 
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je egsistencija jadnog radnika sa familijom kod napor- 
nog rada na održavanju pruge pri prihodu ispod 600 
dinara mesečno. 

XII Deficit Rečne Plovidbe 
Budžet rečne plovitbe pokazuje teorijski višak 

prihoda od 14^ miliona dinara. Završni račun za god. 
193031, u kojoj su postojali za rečnu plovitbu nesraz- 
merno bolji poslovni uslovi rada. pokazuje medjutim 
višak rashoda nad prihodima lO'O miliona dinara, sa 
efektivnim deficitom 4-4 miliona dinara. Podatci iz za- 
vršnog računa za 1931J32 godinu iz opreznosti nisu u 
ekspozeu Ministra finansija navedeni, osim sume ostva- 
renih prihoda u iznosu 98 miliona dinara. Po rezulta- 
tima prvih devet meseci ove godine vidimo, da su iz- 
nosili rashodi 88-2 miliona dinara, a prihodi samo 73-8 
miliona dinara, dakle višak rashoda nad prihodima 14-4 
miliona dinara, što će do kraja budžetske godine, pošto 
sada nastupa mrtva sezona, porasti na ca 18 miliona din. 
Prema ostvarenim prihodima za prvih devet meseci 
odgovarao bi stvaran budžet prihoda z« iduću godinu u 
iznosu od maksimalno 90 miliona dinara, na koju su- 
mu bi se morali komprimirati troškovi eksploatacije i 
administracije. Svi osećamo, da je komercijalna služba 
kod rečne plovitbe potpunoma zatajila i da je u poli- 
tici našeg rečnog brodarstva potrebna jedna temeljita 
preorijentacija, ako hoćemo da učinimo kraj hroničnim 
deficitima, koji iz godine u godinu sve više rastu. Uz- 
roci, koje je naveo za sadašnje stanje g. Ministar sa- 
obraćaja, moraju da nas ozbiljno zabrinu, naročito ako 
pomislimo, koliko bogatstvo pretstavlja naš plovni park 
rečne plovitbe. Deficit nam je toliko teže razumljiv, 
obzirom na monopol i privilegisan položaj naše rečne 
plovitbe. Za vodjenje borbe, u kojoj se nalazi naša 
rečna plovitba, prema kartelisanim stranim brodarskim 
društvima treba imati jedan jasan plan, ako nećemo do- 
živeti, da se do iduće godine i narednih budžeta situ- 
acija još više pogorša. 

XIIi) Fiskalna eksploatacija pošta 
Zapravo klasičan primer fiskalne eksploatacije jed- 

ne društvene ustanove je budžet pošta, telegrafa i te- 
lefona. Na osnovu prihoda ostvarenih u godini 1931|32 
u iznosu od 496.3 miliona dinara očekuje se višak od 
152.5 miliona dinara. U samom ekspozeu Ministra fi- 
nansija kao i Ministra saobraćaja je konstatovano, da 
je privredna depresija imala na ovu granu državne pri- 
vrede vrlo osetnu reperkusiju, jer se baš kroz ustanovu 
pošta, telegrafa i telefona najbolje ogleda privredni ži- 
vot države. Dok su bruto prihodi p. t. t. u godini 1930/31 
iznosili 507.9 miliona dinara, za prvih devet meseci te- 
kuće godine naplaćeno je svega 316 miliona dinara, 
što bi odgovaralo godišnjem donosu od 422 miliona. 
Ja sumnjam ozbiljno, da bi se u idućoj godini mcgli 
ostvariti uopšte veći prihodi od ovogodišnjeg, jer opa- 
žamo još uvek opadanje poslova i smanjenje privredne 

aktivnosti, pa smatram da je svaka cifra preko 420 mi- 
liona problematične vrednosti. P. t. t. grana eksploatiše 
se u našoj zemlji sa skoro 50%   čiste dobiti nad stvar- 
nim rashodima. Dok je u ШОјЗ! godini višak prihoda 
iznosio 25 ot sto budžeta rashoda, postepenim redukci- 
jama rashodi su se smanjili od 401 na 337 miliona di- 
nara i višak povećan od 106 na 152.5   miliona dinara. 
Ove redukcije išle su u mnogom pogledu na štetu sa- 
me službe, jer su diktirane   iz   Ministarstva   finansija i 
mehanički sprovedene od strane račundžija.   One su u- 
mrtvile mnogo inicijative, sprečile nužne investicije, ko- 
je bi bile u toku od 2 do 5 godina amortizirane, a koje 
bi u veliko doprinele povećanju prihoda. U ovoj grani 
najjače se oseća razorno dejstvo naše budžetske politi- 
ke, jer je poštanska služba, njezino tehničko usavršava- 
nje i njezino   administrativno   poslovanje   za   poslovni 
svet od najvećeg značaja. Danas su prihodi osoblja poštan- 
ske službe nedovoljni za pristojan   život.   Međutim, ne 
smemo zaboraviti, da taj svet dnevno   rukuje za  dese- 
tinama miliona poverenog mu   novca,   saznaje u službi 
najvažnije poslovne tajne, te bi u interesu same službe 
morao   biti   egsistenično   bolje osiguran.   Od njega se 
traži vrlo naporna služba i od toga   dolazi, da   je broj 
bolesnika vanredno visok. 

Gospodin Ministar saobraćaja sam je priznao da 
je politika ugovornih pošta, kojih ima preko 1100, ne- 
podesna za napredak ove ustanove, te da ove pošte ni- 
su na visini. Zato bi bilo potrebno, da se u budžetu 
predvide mogućnosti da se barem u velikim i privred- 
no razvijenim krajevima ugovorne pošte zamene pravim 
državnim poštama. Gospodin ministar je spomenuo na- 
zadovanje, koje se opaža u telegrafskom prometu i mi 
svi znamo, da je tome uzrok, što dostava jednog te- 
legrama traje pet do šest sati, pa i više, dok u drugim 
državama ne bi trajala svega ni jedan sat. Dok se u 
finansijskom zakonu daju Poštanskoj štedionici sva mo- 
guća ovlaščenja, dotle ne vidim ni^de ovlašćenje za 
nabavku inventarnog materijala, koji je za p. t. t. služ- 
bu od preke potrebe, pa će verovatno kao i u ranijim 
godinama nastupiti situacija, da na tom nedostatku kre- 
dita trpi celokupan napredak i samo održavanje službe. 
Imamo niz istrošenih telefonskih centrala, kojima su hitno 
potrebne izmene i proširenja, postoji potreba izgradnje 
novih telefonskih vodova, čiji rentabilitet je više nego 
osiguran, ali sve to ostaje neizvršeno, jer stege {držav- 
nog budžeta i formalizmi zakona o državnom računo- 
vodstvu sprečavaju, da se izvrši ono, što život, pa, ako 
hoćete, i interes državne blagajne iziskuje. 

Ako igde bio bi ovde umesan i potreban jedan 
fond obrtnog kapitala ili fond za nabavku inventarnih 
predmeta, koji bi omogućavao, da se može ova struka 
usavršavati, kako to napredak tehnike i potrebe poslov- 
nog sveta iziskuju. To je potrebno naročito sada kada 
su prestale nabavke materijala na račun reparacija. Na 
žalost ova grana   bila je uvjek   pastorče u okviru   dr- 
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žavnog budžeta,   pogotovo od kada je podređena dru- 
gim resorima. 

Ministarstvo trgovine i industrije po poslednjoj 
redukciji postiglo je ideal, da se može finansirat: vla- 
stitim priiiodima, jer su prihodi preduzeća po struci 
Ministarstva trgovine i industrije veći no što je izdatak 
za administraciju tog resora, Mi smo čuli u Finansijskom 
odboru mnogo stvarnih predloga i opravdanili ždja, da 
se rad ovog Ministarstva pojača, što je jedino moguće 
izgradnjom pojedinih odtlenja, koja danas oskudevaju 
na stručnom personalu, te nisu u stanju niti da savla- 
daju tekuće administrativne poslove a da uopšte ne 
govorim o konstruktivnom organizatornom  r.du. 

XIV 1NTERRESORNI OBRAČUNI 

Još ima u vezi sa našim   budžetom   jedna   stvar, 
koju treba ovde izneti, to su interresorni računi i obra- 
čuni. Nama svima je poznato, da pojedina državna pre- 
duzeća i ustanove, odnosno pojedina n^dleštva izvršuju 
usluge na račun i na osnovu kredita drugih nadleštava ' 
preduzeća. Tako dobavljaju državni rudnici ustanovama 
i jedinicama, koje podpadaju   pod   najrazličnije   resore 
ugalj, državne šume dobavljaju   šumske proizvode, že- 
jezare  svoje   poluhbrikate i izrade, željeznice   prenose 
robu za   pojedine   ustanove i u urednoj   administraciji 
trebalo bi da se izvrši ili isplata   protivvredtiosti u go- 
tovom novcu, odnosno u koliko   postoji   pored   potra- 
živanja i dugovanje, da se izvrši   prebijanje.   Međutim 
šta  vidimo? Od   kako su   nastupile   teškoće u pogledu 
finansijskog dotiranja pojedinih grani uprave i potreba 
krajnje kompresije rashoda, počelo se iskorišćavati kre- 
ditovanje na račun drugog resora.   Šta biva   posledica? 
Posledica je bila, da danas Ministarstvo socijalne poli- 
tike duguje za dobavljene   vodovodne cevi 56 miliona 
dinara željtzari u Varešu, koja dolazi usled toga u svom 
radu u velike neprilike, državne željeznice imale su oko 
500 miliona potraživanja prema pojedinim resorima na 
kraju prošle budžetske godine, koje su time ugasile, a 
da  su željeznice raspolagale sa tim novcem, situacija bi 
bila znatno drukčija nego danas.   Ova dugovanja   čini 
se  da su i uzrok, što radnici   na   državnim   rudnicima 
ne dobivaju na vreme isplaćene nadnice. 

Gospodo, iz predloženog prikaza stanja finansija ne 
vidi se stanje letećih dugova, koje je za prosuđivanje opšte 
finansijske situacije veoma važno. Isto tako bi bilo o- 
portuno, da se ujedno sa budžetom predloži i iskaz 
stanja fondova po pojedinim resorima, koji su već pre 
nekoliko godina dostigli zamašnu sumu od preko 800 
miliona dinara. 

XV REZIME 

Iskaz blagajničkog stanja o kretanju prihoda i 
rashoda državnih preduzeća za deset meseci tekuće bu- 
džetske godine zaključuje konstatacijom da je od viška 

prihoda nad rashodima,   koji je   bio   predviden ц bu- 
džetu   državnih   preduzeća   za mesec   april 1932-januar 
1933 godine sa 627.5 miliona dinara u toku prošlih de- 
set meseci ostvareno 51.3 miliona dinara ili 8.18 od sto 
predviđene sume.   Od budžetom   predvidenih   prihoda 
preduzeća ostvarena su :,/4 ili tačno 76.5   od sto,   dok 
je od predvidenih rashoda 80 od sto stvarno utrošenih. 
Kod opštih prihoda administracije ostvareno je 80 od sto 
ili 20 od sto   manje nego јг   predviđao   budžet.   Ovo 
znači da je sistem upravljanja državnih preduzeća takav, 
da nije bio u stanju, da se prilagodi   izmenjenim prili- 
kama u privrednom životu. Iz ovih cifara izlazi na dalje 
i to, da konipre5ija rashoda ovde nije išla u paralelnom 
srazmeru sa opadanjem prihoda, te da postoji osetan i 
zabrinjavajući disparitet izmeuu   procenta podbacivanja 
prihoda i rashoda. Ako nećemo da dođemo do još ve- 
ćih komplikacija, moramo ovde  preduztti opsežne me- 
re. Ova slika neće se do kraja godine  moći bitno po- 
boljšati, jer se nalazimo sada u   najtežim   tako   zvanim 
mrtvim zimskim mesecima, koji pokazuju najmanje pri- 
hode, dok je režija nepromenjena.   Ona sama   po sebi 
bez naročitog   komentara pruža ujedno i dovoljnu sliku 
o stanju naše privrede, koja se u finansijskom   uspehu 
državnih preduzeća najbolje ogleda.   Prema tome   ovaj 
budžet bi trebao da bude mjmanje za 25 od sto manji 
od tekućeg, ako bi prilike ostale  nepromenjene. On je 
međutim smanjen samo za 7 od sto.   Šta će nastupiti? 
Nastupiće još veće teškoće nego se već   danas   pojav- 
ljuju i zastoj u phćanju kao i proizvoljno   smanjivanje 
ovim zakonom odobrenih kredita, pa se   moram   onda 
pitati, da li i u koju svrhu nam je onda budžet u nr- 
ostvarljivoj visini potreban. Ovo pitanje moram da po- 
stavim već zbog toga što je Ministar finansija, kada je 
i izrađivao sadašnji  predlog budžeta imao pred sobom 
cifre računskog zaključka za budžetsku godinu 1931|32, 
koje pokazuju,   da   je od   preliminarnih   481.5   milion 
dinara ostvareno viškova piihoda   samo 223.5   miliona 
dinara, pa mi je onda još manje pojmljivo, kako se je 
mogla uneti cifra od preko pola milijarde dinara u bu- 
džetu. 

Ja sam izneo ove cifre sa željom i sa interesom, 
da osvetlim pojedine pozicije i stvarno stanje našeg 
budžeta posmatrano sa gledišta privatne privrede, koja 
preživljuje vrlo teške dane, a o kojoj državna admini- 
stracija nažalost ne vodi uvjek onoliko računa, koliko 
bi se u našoj nacionalnoj državi sa pravom moglo od 
nje očekivati. Moja želja je da ovim napomenama do- 
prinesem stvarnoj oceni okvira državnog budžeta i da 
donekle dodirnem i istaknem neka važnija pitanja, koja 
su u neposrednoj vezi sa javnom administracijom, dr- 
žavnim finansijama, politikom upravljanja državnih pre- 
duzeća i stanjem naših finansija. Ja delim potpuno mi- 
šljenje gospodina Ministra finansija o potrebi opti- 
mizma kao i mišljenje Ministra trgovine i industrije, da 
se moramo pouzdati u sebe, u vlastitu snagu, da mo- 
ramo sprovodenjem racionalne   štednje i sa   udvostru- 
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čenim radom i naporima, da lećimo  sadašnju krizu. U 
tom smislu treba razumeti moja izlaganja. 

Meni bi bilo veoma žao, ako bi međutim proble- 
mi i pitanja, koja nam se kod rasprave državnog bu- 
džeta nameću i koja su ovde u toku diskusije istak- 
nuta, ostala posle završene rasprave i zaključenog gla- 
sanja za državni budžet kao u ranijim godinama i ovo 
godine nerešena i zanemarena. Ovo bi bila kardinalna 
pogreška. Mi se u poslednje vreme opet mnogo iscr- 
pljujemo u raspravljanju čisto političkih pitanja i za- 
tvaramo oči pred realnošću i nikako ne možemo da 
stignemo da posvetimo onu brigu rešavanju ekonom- 
skih pitanja, koju ona zaslužuju. Obično se zadovolja- 
vamo sa nekim palijativnim i policijskim merama, iz- 
građenim na brzu ruku, sa kojima pokušavamo dosko- 
čiti situaciji. Ovakav postupak nije dobar i krajnje 
vreme bi bilo da se privredna pitanja stave na 
dnevni red i prvenstveno tretiraju. To nam nalaže bri- 
ga za budućnost našeg naroda, za ozdravljenje naše 
privrede, koje je preduslov i za sredjenje političkih pri- 
lika u zemlji. Državni budžet nije lična stvar zasluga i 
napora g. Ministra finansija, niti je stvar samo Kra- 
ljevske vlade, nego postaje ovom raspravom i izgla- 
sanjem pitanje prestiža sviju nas, koji se nalazimo u 
ovom Domu, koji smo pozvani da na ovom velikom 
poslu saradjujemo, jer je naš politički autoritet anga- 
žovan zato, što se ovde izglasava kao i zato, kako 
se vrži javna administracija, kako se upravlja i troše 
milijarde teško prikupljenog novca iz sviju redova na- 
šega naroda. 

Gospodo, ja sam izneo razne nedostatke u naj- 
boljoj nameri, da ih merodavni krugovi kojih se tiču, 
čuju i da o njima povedu računa. (Opšte burno odo- 
bravanje, pljeskanje i povici: Živeo!,) 

ПоШпрстседник др. Коста Поповић: Реч  има 
пародин посланик г. Браико Аврамовн!!. 

Бранко Аврамовнћ: Госиодо народни посла- 
ници, кад сам прочитао прни пуг реч r. Министра 
финансија у пашој јавности o нашем буџету, и кад 
сам вндео, да je озај садашњи буџет предвиђен са 
10 милнјарди 448 милнона динара, ja сам се веома 
обрадовао, јер сам се надао, да he бити она снижа- 
вања, у овом буџету која очекује наш иарод, a јо-л 
више сам се обрадовао, кад се паралела повукла 
од стране r. Министра финансија између овог 
предлога буџета и буџета који je важио у 1931/32 
години и који je истекао 31 марта 1932 године. У 
тој паралели г, Минисгар фннансија je констатовао, 
да се буџет за скоро 4 милијарде дннара смаљио 
према предлогу буџетв, који je пред пама. Ту сам 
мислио, да he заиста бити оних смањеља, која паш 
народ очекује. 

Међутим, грдно смо се превалили, кад смо у 
место смаљета доживели, да се ипак опет предвиђа 
456 милиона дннара на земљарину и оних 20%, које 
je прошле године снижено и да наш народ видида 

ми ипак водимо неку бригу и рачуна o љему и o 
naшем земљораднику и да увиђамо нерентабнлност 
полЈОпрнвреде, и место да се тих 20% сиижавају, 
одчосно да се задржи снижеље из прошле годнне, 
они се задржавају и предвиђа се 456 милиона ди- 
нара на земљарину у овом буџету. 

Господо, поразно je то за нас посланике у Ду- 
навској баноиини, која je пољопрнвредна пар ексе- 
ланс ратарска бановнна, кад наши сељаци, и ja сам 
данас имао прилике, кад сам био код куће, да ме 
запитају: „Па шта ви то радите, господо, ви дозво- 
л.авате да се повишава земљарина у овим тешкнм 
временима?!' 

И они т. ј. сељаци не умеју да чптају буџетске 
цифре. Али, ачо они не умеју, уме опозиција, која 
he то да uvi протумачи. Нама послаиицима из Вој- 
нодине тешко je у овакој ситуацији да пред наро- 
дом брапимо овакву једну стаар и да браинмо гла- 
сање за овај буџет. Ja сам даиас добио тако pehu 
категоричан налог, да гласам протнв буџета и фи- 
нансијскога закона који предвиђа nonehame земља- 
риве, јер само за Дунавску бановину то je предвн- 
ђено 222,314.000 динара. A то je 50% од целокуп- 
ног нзноса. Ja iiehy гарантовати за тачност ових 
цифарз, јер сам их из бановине добио, али то je 
мало поразна ствар за нас из Дунавске бановине 
кад се вратимо ку1ш са овога гласања. 

Много се говорило и npe и сада o перента- 
билности земл>орадље. И кад се узму сви земљорад- 
иички дугови, који се нису ии уколнко сман.нли н 
чије се питање до сада није успело потпуно решити, 
онда je јасио да je овај државни приход са землЈа- 
рине који предвиђт Мипистарство финансија потпуно 
переалан. Ja држим, да he се r. Мииистар финансија 
преварити у своме очекивању, јер он nehe убрати 
45,000.000, ja сумњам да he on убрати и 50о/0, т. ј. 
половину јер данас земл>орадник и сељак, не да 
nehe да плати, него не може да плати. Можда je ове 
године и могло да се нађе нешто no амбарима што 
je од стране oprana егзекугора остало пеузето, али 
иду11е годнне  ja сумњам да he се и то Hahn. 

Исто тако и ситни земљорадник — ми смо на 
прогресивном начину порезе — тај ситни земљорад- 
ник који има мало имања сразмерно je мање пла- 
hao, него онај који има велики посед, Али онда, као 
што су малн поседи у врло тешкој ситуацији исто 
тако и велики поседи грцају од терета. Ми, господо, 
имамо случајева да држава сама управља приватним 
великим поседнма, за које je Државпа хипотекарна 
банка дала зајмове na сопственици нишга нису могли 
да отпла11ују, као шго je случај са JlaljeBuheBHM 
имањем у Срему. Из тога се најбоље види како 
подбацују и велики поседи na и угледна државна 
добра. 

Ja жалим што г. Министар финансија пије у- 
зео  поличички   моменат   код   ове ситуације и што 
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нас из Дунавске бановине ннје донео пред један 
излазан начин да бар донекле смемо да гласамо за 
овакве цифре и овај буџет. 

Ja, господо, сматрам да !1риходи у погледу 
земљарине nehe да се остааре, јер ne могу да се 
остваре, и зато морам гласати   протип овог буџета- 

ПоШПретседпик Др. Коста Попови^: Завршен 
je претрес раздела државпих прихода. Сад присту- 
памо гласању. Гласаће се седењем н устајап.ем. Они 
који прихватају овај раздео, ceflelie, a ко je против, 
устаће. 

Замеиик извесшпоца секретар Гавро Мило- 
meinili чита партију 1 предлог буџета дражавних 
прихода за 1933/34 годину no предлогу Финансиј- 
ског одбора. 

ПоШпреШседнпк Др. Коста Поповцћ: Прима 
ли Скуиштина прочитану партију 1 no пр^длогу 
Финансијског одбора? (Прима). Објављујем да je 
примљено. 

За овим je Народна скупштина, гласајући o 
свакој појединој партији у смислу чл. 102 Усгава и 
§ 67 Закона o послониом реду у Нарздној скупшгини 
седе11>ем и устајањем примила све партије буџета 
предлога државиих прихода за 1933/34 и то од 
партнје 1 до партије 22 закључпо. 

ПошПретседник Др. Коста ПоповиН: Пошто 
je једногласно примл)е110, прелазпмо на претрес у 
поједипостима Финансијскога закона уз предлог бу- 
џета за 1933/34 годииу. Има реч народпн посланпк 
г. Ивап Мохорич. (До. Ивач Мохорач: Ja сам го- 
ворио) Реч има народни посланик Тоде ЛазфевиЈ!. 
(Није овде). Пошго није присутан, реч има народпи 
послапик г. Фердо Illera. 

Ferdo Sega: Gospodo narodni poslanici, dužan 
sam da vam. Gospodo, predočim u kakav težak položaj 
zapalo je stanovništvo gradova usled uvek novili za- 
hteva i povišavanja raznih poreza, trošarina i taksa. 

Gospodo, ja uvek apelujem da čuvamo svoje gra- 
dove, jer su naši gradovi naša prosvetna i privredna 
središta, oni su elementi napretka i razvitka, gradivi nas 
reprezentiraju pred ostalim kulturnim svetom kao na- 
predni narod. 

Gradovi su naši najjači poreski objekti, možemo 
mirne duše reči da gradovi uzdržavaju državu u dve 
trećine. U gradovima se stvara naša narodna glavnica 
i pomoću gradova mi možemo postati finansijski i pri- 
vredno slobodni i samostalni. S toga ne uništavajmo 
svoje gradove. Gradovi su preopterećeni porezima i sta- 
novništvo gradova ne može više podnašati nikakav po- 
reski teret. 

Gospodo, ja ovo isnosim da to osobito čuje g. Mi- 
nistar finansija, koji nemilosrdno kljaštri gradove, što 
će dovesti samo još do veće krize i do nepredvidenih 
posledica. 

Danas stradaju svi: gradjani i činovnici, zanatlije i 
trgovci, a ponajviše radnici i privatni nameštem'ci. 

Gospodo, ja se ne žacam ovde otvoreno izjaviti 
da je tome stradanju uveliko kriva i naša finansijska 
politika, koja ne vodi dosta računa o praznim džepo- 
vima gradjana. Gospodo, prošle godine onako hitno 
ovde izglasani zakoni o povišenju trcšarine na električno 
svetio i šećer, podvostručenje poslovnog prometa, a na- 
pose z.kon o povišenju poreza na novogradnje imaće 
upravo nedogledno teških posledica za celokupno grad- 
sko pučanstvo, kao i na celokupnu privredu. 

Gospodo, prema ustanovlenim podatcima uvezeno 
je u Zagreb u godini 1932 500 vagona šećera t. j. za 
nekih 300 vagona manje nego ranijih godina kada je 
uvažano oko 800 vagona godišnje. To je najvećim de- 
lom skrivilo povišenje trošarine a efekat će biti na pod- 
bacivanju trošarine. Šećer je potrebna hrana za ljudski 
organizam osobito kosti, a od ovih visokih trošarina 
kosti pucaju. 

Povišenjem trošarine na električno svetio ubiraće 
država nekih 10 miliona dinara u Zagrebu. Nova režija 
radi obračunavanja i ubiranja ove trošarine stajaće 
gradsku upravu kojih jedan i po do dva miliona dinara. 
To je ukupno nekih 12 miliona dinara novi teret na 
već i onako prazni džep zagrebačkog gradjanina. 

Onako nenadano povišenje poslovnog prometa 
imaće poskdicu da će mnoge tvrtke koje nisu mogle 
računati sa tim povišenjima iskazati oselni manjak ц svo- 
jim bilan ima, što će vrlo nepovoljno delovati na 
poreze. 

Ali gospodo, najgore će posledice proizvesti zakon 
o naknadnim i vanrednim kreditima, kojim je povišen 
dosadašnji tri postotni porez na prihod od novogradnji 
na 6 po sto na zgrade dovršene do konca 1932 a 12 
od sto za zgrade koje se potpasti pod porez posle toga 
roka. 

Ovom zakonskom odredbom nesmiljeno je sru- 
šeno stečeno pravo po svim predjašnjim zakonima. Na 
predratnom području Hrvatske bile su novogradnje 
potpuno oproštene od plaćanja kućarine kroz izvesno 
vreme, ali se plaćao opšlinski namet ili prirez. 

Svi naši dosadašnji ministri finansija poštovali su 
prijašnjim zakonima stečena prava. Šta više oni su bla- 
godat ovoga zakona i proširivali kasnijim odredbama 
finansijskog zakona tako da je tim zakonom u godini 
1927|28 dano poresko oslobodjenje svim novogradnjama 
u Beogradu za vreme od 30 godina, a u Zagrebu radi 
propusta naših bivših političara samo na 20 godina, a 
istovremeno je ovim zakonom bilo zabranjeno opšti- 
nama ubirati od novogradnja bilo kakve namete. 

Gospodo, ovim zakonom zadan je smrtan udarac 
gradjevnoj delatnosti najamnih stanova kako to doka- 
zuje i pretstavka zagrebrčke inženjerske komore. Za 
grad Zagreb znači to upravo jednu katastrofu, jer od 
gradjevne delatnosti živi oko 40 000 osoba, a posredno 
je time pogodjena gotovo cela privreda. 

Pogodjen je svakako najviše onaj naš vredni radnik 
i zanatlija tzv. mali čovek,   kako  zovu  našeg čestitog 
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sugradjanina živužeg tamo na celoj periferiji grada Za- 
greba. Mali čovek svojom imovinom, ali velik u svom 
mukotrpnom radu, velik u izvršivanju dužnosti, velik u 
svom istinskom domoljublju. Tome stradaocu treba 
zaradom pomoći, jer će njega potpuno uništiti to večno 
povišavanje tereta a smanjivanje zarade. 

Gradjevna industrija bila je do sada ona koja je 
davala do sada hleba najvećem broju radnika, a ujedno 
je zaposlila celi obrt i veći deo trgovine. U Zagrebu će 
država ubirati na tome porezu nekih 40 miliona dinara; 
ali će zato prestajanjem gradjevne delatnos'i propast 
bezbroj erzistencija, a gubitak na porezu b će mnogo 
veći nego li brojni efekat ovog novog poreza. Uz to 
će biti potpuno pokolebana vera u zakone, kada se za- 
konom utvrdjena pogodnost na izvesni rok godina ukine 
pre isteka toga roka. 

Tom prilikom želim svratiti pozornost na bedno 
stanje naših penzionera. Ovi umesto prvih dana u me- 
secu dobivaju svoju skromnu penziju tek koncem me- 
seca a više puta nakon mesec i više dana. Usled toga 
strada pojedinac kao i cele obitelji, krivnjom vlasti, koje 
ne vrše svoje dužnosti napose u Zagrebu. 

Tražim za penzionere više ljubavi, više shvaćanja 
i više uviđavnosti. 

Gospodo, 
Ovde izjavljujem, d.i sam ja protiv tako visokih 

školarina i raznih taksa na našim sveučilištima i pot- 
puno shvaćam rezoluciju naše sveučilišne mladosti od 
16/1 t. g. s kojom jednodušno i s potpunim pravom 
traži ukidanje školarine. Školarina neka se ukme bar 
za sve odlikaše, a na polovicu smnnji za đake sa dobrim 
uspehom. U Engleskoj natječu se sinovi najbogatijih 
lordova, da budu oprošteni od školarine, jer je to oso- 
bita počast. 

Ovakva školarina kakova je danas pretjerana je 
te tereti ponajviše srednji stalež i činovnike, кој; su 
već i onako potpuno ok'jaštreni. Država je dužna dati 
svojoj dobroj djeci besplatnu izobrazbu. Izobrazba nije 
privilegija samo za bogataše. 

Gospodo! 
Najodlučnije se izjavljujem   protiv toga, da se za 

pobijanje takvog đačkog pokreta   poziva   policija, koja 
provaljuje na akademsko tlo i tamo   ganja našu   decu. 

Gospodo! 
Mi valjda nismo tako naivni, da možemo tražiti 

od naše mladosti, da će povlađivati nama i slaviti nas 
konzervativce, da ne rečem reakcionarce, 1 ovaj naš 
režim, mladost ima svoje pozore i svoje mladenačke 
ideale. Ne mislim tu braniti možda kakove kažnjive pro- 
tudržavne ispade ili poklike. Kada će jednom ta naša 
mladež zasjesti naše klupe onda će vidjeti realnost ži- 
vota, ali mi ne smijemo dozvoliti, da ih samo ksžnja- 
vamo a ne znamo i opraštati. 

Konačno moram ispraviti ovde iznešenu tvrdnju, 
da država doprinaša najviše po pojedinom đaku u Za- 
grebu. Brojčano to možda stoji, ali beogradska univerza 

i te kako je bile bogato snabdevena reparacijama, pa 
sada ne treba tolikoga materijalne izdatke kao Zagreb, 
koji nije ništa dobio. Molim'da se ne ističe ovde koji 
je kraj u našoj državi gde više dobio, jer bih i ja 
mogao predložiti i te kako teške proturačune. 

Gospodo, 
Sve me to sili, da tražim od Kraljevske vlade da 

revidira sve ove navedene poreze, trošarine i takse i 
olakša život našem građaninu. 

Пошпрешседник Др. Авдо Хасанбеговић: 11ма 
реч г. др. Мирко Ивандекић. 

Др. Мирко Иваидеки-ћ: Господо народии no- 
слаиицп, да би осигурао буџетску равнотежу г. 
Митстар фпнансија, у низу мера преду:!ео je изме- 
ђу осталог и повишеше земљарипе, и то на тај на- 
чип да je §-ом 16 предложеног Фииансијског закона 
укинуа оно олакшање на земљарину која je иорми- 
рана посебпим законом од 25 марта прошлегодине, 
што у пракси значи толико, да he пам земљзрипа 
оне годпне бити повишена са 20 од ero укупног 
п.еног износа. Обзнром да je повишеље землЈарине 
једна врло крупна ствар, да она дубоко задире у 
интересе пајширих слојева наше привредне сгруктуре 
ji hy се с вашом дозволом, да позабавим мало овим 
питагем. Да би могли да створимо правилан закл.у- 
чак no овоме пнтању, потребпо je no мом скромпом 
мишљељу да ово питање повишења земљарине по- 
сгавнмотако, да сно буде ссветљеноиса политичке 
и са привредне стране, je p сматрам, да no овом пн- 
тању могу и једнп и други разлози имати утицдја. 
Ja hy о->де да сарстам и једне и друге рззлоге, да 
би наша одлука no овом питању била што тачпија 
n mro обрззаоженија. Господо, кад се говори o по- 
литичким разлозима, било код овога конкретнсга, 
било код ма кога другог питања, то су no мом 
скромном мишљењу од емннептпе важности поли- 
тичка целисходност и опортунитет; ово су случајсви 
кад такви полигички моменти долазе у обзир, кад 
су no среди крупни витллнп интереси no држгву н 
no мацпју. Ово су случајеви обично, где треба хнтио 
и одлучпо донети решете, ово су глучајеви где се 
обично отраше са оном познатом формулом: Сааус 
реи публице супрема лекс есто. У овтквим случаје- 
вима, господо, често пута морају да нзмичу и да 
узмичу остали разлозн испред ових политичких раз- 
лога. Мада je важно питање повишеп.а зсмљарине, 
ма да то повишење земљарине пада тешко у оним 
данима на наша измучена плећа, ja сматрам да ono 
nnTaibe у конкретно« облику, кзко се оно предложе, 
na ппфарски одиос око 100 милиопа динара, не може 
бнти централни проблем нашег живогз, да бп код 
тог iniTaiha могли играти улогујПолитички разлози. 
Ово тим пре, што no мом скромном мишљењу баш 
из ових разлога, то повишење створило би такво 
расположеп.е у најширнм слојевима нашега вародз, 
које би врло штетно утицало   на нашој страни ирн 
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утврђивању политнчког режима који ми овде засту- 
памо, при утврђивању полнтичког курса који ми 
овде подупиремо. Зато »о моме скромном м!'шљењу 
господо пародни представници, код овога iiHTaiba 
не могу долазити у обзнр никакви политички раз- 
лози, када je реч o повишењу земљарине 11>ихдакле 
у   овом питању треба потпуно отклонити. 

AKO погледамо, господо, стоар са привредне 
стране, и поред најбоЛ)е своје нолјС, ни ту не могу 
да нађем разлога који бн могао навести за оправ- 
дање овом повншењу, Министрн фннансија не одсту- 
пају рздо од буџетских прихода. И то je природно. 
Оки то чине у крајњој нужди, само онда, ако су 
гто среди какви разлози који he их, тако рећи на 
то  натерати. 

Кад смо ми лањске године, сад he битн година 
дана 25 марта, приступили снижењу земљарине, ја- 
мачно су постојали такви разлози, који су изазв:ли 
и то категорички диктовали сниже11>е земљарине. 
Према томе, повишен.у земл>арнне, no моме скром- 
мном мишљеп.у, могло би бити омо онда места, 
ако би у naiuoj пољоприередн наступило побољша- 
ibe и то у таквом сразмеру, у какном се тражи 
понишење. Господо, кад се сада долази са захтевом 
o повишењу земљарине, ono се чини у чврсгом уне- 
рен^у, да je то побољшање наступило, јер нначе 
радило би се o једној искриг&ЗДо] логици, што не 
могу претпоставити, кад се ради o једној крупној 
ствари као што je земљарнна. Међутим, ко иоле no. 
зиаје наше прилике, ко знаде сигуацију у какиој се 
наша полЈОпривреда палази, тај ће бити na чисто с 
тнм, да тога побољшања у пол^опривреди пашој за 
сада пема и o томе ne може бити говора. Контиген- 
тирап.е стоке за извоз, господо, разне сточне боле- 
сти, које су затвориле код нас у Војводини бившој 
у Бачкој и Бапату читаве нетерипарске округе, које 
су нашу стоку децимнрале, онемогућило je пол,о- 
привреди, да под повољним условима уновчи стоку. 
Маши селзаци хранили су пет и впше месеци готово 
утовљену стоку, чекајућн повол>ннје услове, a нису 
могли да их сачекају. Катастрофална неродица пше- 
ниие у пашим житороднии крајевима, довела je паше 
сељаке, полЈОпрнвредпике, у очајан положај лапе 
после жетве. Има их, којима je родпло једва толнко 
пшенице, колико су семена бацнли и то у таквом 
квалигету лошем, како ne памти наша пол^при- 
вреда. Иаша пшеница no квалнтету удара до 82 кг- 
a лањске године, пшеница једва износн no квали- 
тету 62—64, дакле, такав нвалитет, којп je апсо- 
лутно непогодан за нзвоз, јер се тамо тражи нај- 
Maii>e 76 кг. no квалитету. 

Господо, кукуруз у пашим крајевима истина 
родио je обилно, али како сел>ак није имао ништа 
друго да уновчи лане, после бербе кукуруза бацио 
na пијац толику количину кукуруза да му je цепа 
спала управо невероватно,  за   18   и   19  динлра  no 

метарској центи продавао се код nac кукуруз, a 
данас кад би требала цена кукурузу да се прибли- 
жи врхунцу, данас на пољопривредној берзи цена 
кукуруза бележи се једва 63 динара no метарској 
центи. Можеге замнслити, кад je jecenac притегао 
порески шраф и то тако ригорозно као никада до 
сада, у каквом се стању пашао и у каквом 
се стању палаза наш пољопривреднпк од ко- 
га се тражи да плаћа Btliy порцнју но што 
je плвћВО до сад. Све што je имао и 
уновчио наш сељак јесекас, то je платио да удово- 
Љи својим обавезама, да би избегао пленидбу n екзе- 
куцнју пореску, on je и своју последп.у пару дао 
за порез. Он продаје своју стоку, продаје кукуруз 
у бесцеп.е само да избегне пленитбу и егзе- 
куцију. 

A, господо, како му je било при том, то ми 
сви знамо, јер су то ноторпе чињепице. Долазити, 
господо дапас у оваквпм прнликама n тражити да се 
землЈарина повећа, ja сматрам да се je то могло учи- 
пити само тако, јер се пије имало довољно разу- 
мевз1ва за ону патжу, у којој се наш земл>орадпик 
палази. 

Говорн се, господо, за тезу повишења да je 
цена житу скочила и да она бележи na привредпој 
берзи и преко 200 данара. Истипа, господо, али je 
питање где се палази пшеница и где се палази 
жиго.? Пшеница се налази не код земљорадника, не 
код онога који плаћа земл>арину, него се ona пала- 
зи данас у рукама шпекуланата и трговаца, дакле 
код оних људи којн ne плаћају порез на приход 
од земл>пшта. Флуктуција у uenn пољопривредпих 
продуката апсолутно не долази у обзир кад je ro- 
вор o рентабплитсту поллпривреде н кад се говори 
o привредпом cTaii>y паших земљорадпика. За ihera 
су важне, господо моја, оне цене које имају пољо- 
љопривредпи продукти кад он жетву уноси, и кад 
он убира свој кукуруз, јер опда доспевају и њего- 
ве обавезе, з;млЈарина доспева 15 августа и 1 но- 
вембра, дакле, после жетве и бербе кукуруза. Не- 
може се дакле и onaj разлог узети у прилог пове- 
ћање и ва његово оправдап>е. 

Говори се, господо, да je разлог био у лово 
ЛјПОЈ наплати порезе, na кажу неки да би можда и 
ono могло служиги за оправдање повећања земљарипе. 
Истпна, господо, порез je паплаћен у неким општи- 
нама и срезовима са 100° 0 или може бити још 
више, ачи при том, господо, имамо да звамо и то 
да порески шраф никада није био тако ригорозно 
у дејству као сада. A имамо да узмемо при том и 
то у обзир да земл^орадник плаћа порезу коју мора 
да плати, na може бити и за 100 од сто само 
због тога што својим другим обавезама услед 
закона o заштити земљорадпика ne удовољава. 
Знамо, господо, да je земљорадник по^ закопу 
o заштити   земљорадника  до  20  децембра уживао 
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погпуно ослобођење a сада од 20 деиембрз мора 
да плаћа камате no меинц^мз, a поред тога и 
дужну порезу. И питање je господо, да лн lie ca 
наалатсм и у буду11е бити као до сада, ja мислим 
да неће. Дакпе и тај разлог ne може служнти као 
оправдање. 

Остајс,   господо,   један   јидини  разлог a то je 
нада да ће бити боље.   Иада je господо једиа фпк- 
иија и ja мислим да се na фикцијама   ne    могу ба- 
знрати оиаке озоиљне стпари  као што   je nonehan.e 
;<емљарние. Ca   какним   перспектима   улазнмо у бу- 
дуНиост, xoliy да наведем само то да у моме срезу 
и у граду које имам част   заступати,   a   мислим   и 
код вас да стаар стоји исто тако,   спремају   се две 
листе: једна оних, чије су непокретнине   узете   под 
секвестар за порез што никада инје чињепо, a друго 
оних чије сс   покретнине   продају   за   порезу.   Шта 
зчаче листе? Значи да нема више   покрепшна   које 
се могу узимати за иорез. По закону кма најпре да 
се узимају у o зир покретиине a ондз некретниие, и 
кад ствар овако стоји, онда то зи'.чи да покретнина 
нгма и да сада долазе на   ред   некретнпие.    To   je 
перспектиаа за будућкост и из   овога   не   могу   да 
видим да може бнти наде за   побољшаље.   Кад   би 
било наде ми бисмо требали да будемо на врху^цу 
и да видимо неки знгк светлости али  ми   се   нала- 
зимо још увек у тами, ми не ввдимо   луче   свегло- 
сти да би cwo могли из ове сигуације   да   изиђемо. 

Па стога господо ни овај задн.и разлог за оп- 
равдање не може да има овде места. Из свих ових 
разлога ja сам принуђен да гласам дочуше, јер сам 
у владиној neliHHH, за финанспјски   закон,   изузев § 
16, јер не пгедвиђа  ол?кшнце  која  треба  да   npe- 
двиђа. 

Претседпик др. Коста Ку^ануди: Има реч г. 
Милугин Jeninli. (Ни;е присутап). г. Јевтнћ није 
присутан. Има реч r. др. Стеван Крафг. 

Dr. Stev/n Kraft: Gospodo narodni poslanici, 
dozvolite mi nekoliko opservacija u vezi sa odredbama 
§§ 46, 46a, 55 i 16, 3 predloga Finansijskog zakona. 
Predlog budžeta Min. fizičkog vaspitanj i naroda za go- 
dinu 1933/34 predviđa pomoć Savezu sokola Kraljevine 
Jugoslavije u iznosu od 8 miliona dinara § 46 pred- 
loga Finansij-kog zakona da 1933/34 sadrži bliže od- 
redbe o lome, kako će se isplaćivati taj kredit, po 
ćijem naređenju, na osnovi čijeg predračuna rashoda i 
ko vrši likvidaciju izdataka iz ove pomoći. Ceneči važ- 
nost i korist ove velike institucije po telesno vaspitanje 
i zdravlje mladih naraštaja, ja rado prihvaćam ovu 
pomoć Savezu sokola Kraljev ne Jugoslavije, pod uslo- 
viina § 46 Finansijskog zakona, kao što odobravam i 
pomoć koja je ovim budžetom data raznim vatrogasnim, 
streljačkim    siportskim društvima. 

No, gospodo narodni poslanici, Soko Kraljevine 
Jugoslavije imade još jedan drugi značaj, on imade sem 
telesnog  vaspitanja i zdravstvenog  jačanja i još druge 

zadatke i vaspitne ciljeve. Jugoslovenski soko je po 
prirodi stvari slovenska institucija, on vaspitava svoje 
članove, a naročito mladi narjštaj u slovenskom duhu, 
i to ne samo u čisto jugoslovenskom, nego prirodno i 
razumljivo i u duhu sveslovenskom u duhu „Svesloven- 
ske zajednke", u duhu bratstva svih slovenskih na- 
roda kako to svedoči ne samo^ tradiciji i praksa So- 
kola, nego i zavet što ga polažu članovi Sokola. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice, ja vas molim da govorite o Finansijskom 
zakonu. 

Dr. Stevan Kraft: Ja govorim o §§ 46, 46a 55 
17 i 16, t. 3 Finansijskog zakona. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ja vas molim 
da citirate sve paragrafe o kojima ćete govoriti. 

Dr. Stevan Kraft: Ja sam citirao paragrafe. 
Protiv toga gospodo narodni poslanici, mi sa 

gledišta nemačke nacionalne manjine u ovoj državi ne- 
mamo ništa i ne možemo imati dok sve to ostane u 
granicama prirodne, nacionalne i rasne opredeljenosti, 
niti to išta menja na našoj pripravnosti, da glasamo 
predvidjenu budžetom pomoć Sokolu Kraljevine Jugo- 
slavije. Mi taj slovenski karakter i smer rada Sokola 
nalazimo prirodnim toliko isto, koliko sam jugosloven- 
ski rad Sokola, njegovo vaspitanje članova i mladeži u 
duhu potpune solidarnosti, bratstva i jedinstva Srba, 
Hrvata i Slovenaca, prepuštajući načelno samim Jugo- 
slovenima da shvataju to jedinstvo kao integraciju ili 
kao sintezu. 

Ali je, gospodo, isto toliko  jasno i nepobitno   da 
mi   nemački   gradjani   ove zemlje po prirodi stvari ne 
spadamo i ne mežemo spadati u to nacionalno i rasno 
opredeljeno kolo,  ni u smislu sveslovenske bratske za- 
jednice, ni u smislu jugoslovenskog narodnog jedinstva, 
jer nismo Sloveni,   već   posebna etnička   individualnost 
drugoga nacionalnoga obeležja, drugoga jezika i druge 
kulture, koja je u ovoj zemlji priznala kao ravnopravna 
i zaštićena u svojoj nacionalnoj, jezičnoj i prosvetnoj biti 
i domaćim   nšim   zakonima   i   medjunarodnim ugovo- 
rima. Koliko god smo svesni,   gospodo narodni posla- 
nici, i stalno vodimo   računa da kao manjinska etnička 
grupa živimo u slovenskoj   državi i da u njoj trebamo 
i moramo da obezbedimo nacionalno-prosvetni opstanak 
i razvitak svoj, koliko god želimo i uzvraćamo bratstvo 
jugoslovenskom narodu u smislu  gradjanske solidarno- 
sti, u smislu zajedničkoga rada, zajedničke borbe i za- 
jedničkih žrtava za slobodu i napredak države i njenih 
gradjana,   u   smislu   humanosti i opšteg kulturnog pro- 
gresa,   u   smislu   mira   i   prijateljstva   medju narodima, 
toliko   isto   tražimo,   želimo   i   molimo u interesu toga 
bratstva   i   prijateljstva,   u  interesu integralnog prikup- 
ljanja svih snaga na konstruktivnoj saradnji na sredenju, 
jačanju   i   blagostanju ove zemlje, d<i se prirodne gra- 
nice i prirodni i potrebni obziri između nacionalne ju- 
goslovenske i naše manjinske  nemačke narodne zajed- 
nice  ne  remete,  ne  brišu   i ne poništavaju ni puteni 
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uprave, ni putem zakonodavstva. Iskrena, opšte priznata 
lojalnost naše nemačke narodne manjine zavredila je 
nakon 14 godina lojalno susretanje i na drugoj strani, 
i samo takvim susretanjem, moći će se očuvati i vra- 
titi opet uzdrmano poverenje i vera kod nekoliko sto- 
tina hiljada nemačkih naših gradjana, da i njima 
ova država, njena Vlada i uprava dobro hoće, da 
će im obezbediti građansku ravnopravnost, političku, 
privrednu i socijalnu, ne samo formalno, strpljivim pa- 
ragrafima, nego i materijalno, u stvarnosti naše uprave 
i javnog života i da će tako i oni u loj zemlji naćj 
slobodan i obezbeden nacionaino-prosvetni svoj opstanak 
i   razvitak. 

Ja mislim, da je već vreme, da se konačno uvidi 
da očuvanje i primena tili prirodnih granica i obzira 
prema nacionalnim manjinama pretstavlja jedan važan 
politički interes same države, pa ukazujući na to, ja 
molim nadležne, neka ne liše dubljeg opravdanja jednu 
skrcz dobronamernu i po državne interese pozitivnu i 
korisnu politiku, kakovu su kroz 14 godina sprovodilj 
dosadanji politički pretstavnici njemačke nacionalne 
manjine. 

U tom smislu i sa tim pobudama ja se ogradju- 
jem protiv svakog ekstenzivnog tumačenja i primene 
načela narodnog jedinstva Jugoslovena na njemačku 
našu narodnu manjinu, koja po prirodi stvari ostaje 
izvan domašaja toga načela, isto tako i protiv sistemat- 
skog i više manje prinudnog proširivanja po bitnosti 
svojoj slovenskih institucija i udruženja na našu narodnu 
manjinu i njene pripadnike. Osobito žalim prenebrega- 
vanje tih prirodnih granica i nužnih obzira na polju 
prosvetno školskom. Ako i gde, onda su rečeni obziri 
tu na mestu, jer prosvetno-š^olska pitanja pretstavljaju 
najosetljiviju tačku u odnosima različitih etničkih indi- 
vidualnosti u jednoj zemlji i o njihovom sretnom i za- 
dovoljavajućem rešenju zavisi u prvom redu konačni 
značaj i efekat odnosa ne samo izmedju manjine i ve- 
ćine, nego i dvih narodnih i prosvetnih zajednica kao 
takovih. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ja vas ponovo 
pozivam da govorite o finansijskom zakonu, jer sam 
imao prava što sam vas već opomenuo, jer vi govorite 
o manjinama. Manjine nisu na dnevnom  redu. 

Stevan Kraft: Gospodine Pretsedniče, manjine 
postoje i njih tangira zakonodavstvo i uprava zemlje i 
sa obzirom na to što sam bio bolestan mnogo dana i 
što nisam dospeo da ove svoje nužne opaske učinim 
prilikom drugih delova ove debate, ja molim... 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ja sam vam 
dao preko reda reč i ne mogu dopustiti da o čemu 
drugom govorite  nego o finansijskom zakonu. 

Dr. Stevan Kraft (nastavlja); Ja žalim jer pretres 
finansijskog zakona spada u pretres budžeta i poznat je 
uzus parlamentarni da je pretres budžeta jedna politička 
debata i da u tome pretresu u koliko odredbe § 46, 
55 i 16 dodiruju bitne interese  

Pretsediik Dr. Košta Kumanudi: Ti paragrafi nema- 
ju nikakve veze sa narodnosnim manjinama. Ja vas po- 
novo opominjem da govorite samo o finansijskom za- 
konu. Parlamentarni je uzus da se u generalnoj debati 
govori o političkim  pitanjima, a ne u specijalnoj. 

Dr. Stevan Kraft (nastavlja): Ja sam pokušao da u 
generalnoj debati te opaske iznesem, ali pošto je vreme is- 
teklo, nisam imao mogućnosti da iznesem razna gledišta, a 
mislio sam da to što sam hteo u ovoj diskusiji da iz- 
nesem da je to od interesa i od važnosti i za vas, go- 
spodo kolege. Medjutim ako je Narodna skupština dru- 
gog mišljenja i ako njen Pretsednik ne želi da mi do- 
zvoli da završim svoj govor, zašta bi mi trebalo četvrt 
sata, ja odustajem od reči. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Nije da ne že- 
lim, nego ste dužni da se kao i ostali poslanici držite 
Poslovnika i dnevnog reda. Vi ste imali prilike da iz- 
ložite svoje ideje, pošto ste u generalnoj debati za ovaj 
budžet već uzeli reč i govorili, i to imali ste pravo da 
govorite pola časa, a vaš je govor medjutim trajao 
preko jednog časa, pored svih opomena pretsedavajućeg 
g. Karla Kovačevića, ga poštujete propise skupštinskog 
Poslovnika. 

Izvolite završiti VEš govor. 
Dr. Stevan Kraft (nastavlja): Žalim, da je kod do- 

nošenja školskih zakona pri statuiranju vaspitanja učenika u 
duhu nacionalnog jedinstva kao prvog i glavnog zadatka 
nastave propušteno, da se izričito stave potrebna ograni- 
čenja u pogledu narodnih manjina, jer bi se time pre- 
dupredila i sprečila kriva tumačenja i samovoljni po- 
stupci prosvetne uprave. Ne zna se od danas na sutra 
što jeste i što nije, hoće li jedna nemačka škola ili ne- 
mačko odeljenje ili i cela jedna kategorija škola sutra 
još da postoji ili ne, hoće li još imati nemačke nastav- 
nike, ili će svi od reda biti premešteni, a na njihova 
mesta postavljeni takovi, koji i ne znaju i ne razumeju 
nemački, dok desetine nemačkih nastavničkih kandidata 
čekaju nameštenje, a desetine nastavnika Nemaca rade, 
na nenemačkim školama. — Protiv toga sistematskog 
postavljanja i školskih nadzornika i školskih upravitelja 
i nastavnika, koji ne vladaju nemačkim jezikom na ne- 
mačkim manjinskim školama, ja protestujem i u interesu 
škole i nastave i u interesu dobrih i zdravih odnosa, 
poverenja i prijateljstva medu nacionalno-prosvetnim 
zajednicama naša dva  naroda. 

Ja smatram svojom neotklonivom dužnošću, da 
pred Narodnom skupštinom ponovno uložim najozbilj- 
niji protest protiv uvodjenja Sokola u naše nemačke 
manjinske škole. — Čast, priznanje i pomoć Sokolu u 
prirodnoj domeni njegovoga vaspitnog rada, ali niti on 
može imati kakovog posla sa nemačkim našim školama, 
niti naše škole sa njime. — Ja govorim kao iskren 
prijatelj ne samo osetljivih političkih interesa države, 
nego i samog Sokola. Ja sam na delu pokazao, da 
nemam nikakovih predrasuda proti njemu, pa se nadam 
da   neću   b ti  krivo shvaćen, — ovde doista vredi ona 
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stara: „Clara pada boni amici". I zato moram, gospodo, 
da stavim kritičnu opasku i § 46a, koji je uneo u 
predlog Finansijskog zakona Finansijski odbor i stavu 
17 § 55 toga predloga, koji je stav isto lako unesen 
po Finansijskom odboru. — Tim bi se odredbama čla- 
novima sokolskih organizacija dalo prvenstvo pri pri- 
manju u državnu i saobraćajnu službu i na rad u dr- 
žavnim i banovinskim preduzećima i uvela bi se u 
službenim listovima državniii i saobraćajnih činovnika 
naročita kvalifikacija i ocena prema njihovom radu u 
Sokolu. — Ja tome povlašćivanju jednoga reda gra- 
djana, ne želim da prigovorim sa gledišta narodne ve- 
ćine, jer se ne osećam na to pozvan. — Ja to nisam 
nikako učinio ni u mome govoru u generalnoj debati 
budžetskoj, kako je to pogrešno anticipirao uvaženi 
drug g. Dr. Bogdan Vidović, jer tom prilikom nisam 
dospeo da govorim o tom predmetu. Ali na ovom 
mestu moram po dužnosti da utvrdim, da bi uzakonjenje 
ove povlastice u pogledu na nacionalne manjine ob_ 
žirom na efekat, koji bi ta zakonska odredba imala 
značila, ne samo ugrožavanje gradjanske ravnopravnosti, 
nego upravo povredu političke, privredne i socijalne 
ravnopravnosti gradjana iz redova nacionalnih manjina 
i da bi pretstavljala jednu od onih metoda, koje i naj- 
lojalnijoj manjini daju osećaj, da u nacionalnom svome 
životu nije obezbedjena, da je u slobodi nacionalnog i 
prosvetnog opredeljivanja, ispovedanja i življenja ugro- 
žena. — Ako se, gospodo narodni poslanici, samo na 
jedan čas postavite u naš položaj, ako zamislite situa- 
ciju obrnutu, vi ćete me bez svake dvojbe razumeti i 
po onom najopćenitijem moralnom pravilu, da ne treba 
drugome pričiniti i od drugoga tražiti ono, što ne bi 
želeli da se vama učini i od vas traži, vi ćete iz po- 
stavljenih premisa povući pravilan zaključak. 

Ja se radujem i odajem čast vodstvu Sokola, što 
se je ono samo ogradilo od unošenja tih odredaba u 
Finansijski zakon, jer one sigurno ne bi bile od ko- 
risti ni za unutarnji sastav ni za visoki moral Sokola, a 
prikazale bi rad i ciljeve Sokola i unutar zemlje i van 
nje u krivom svetlu. — Nadam se da će, povodom ove 
svakog poštovanja vredne inicijative, ispasti iz Finansij. 
skog zakona ne samo § 46a, nego i § 55 stav 17, a 
lime otpasti i zamerke, koje sam po dužnosti i u naj- 
boljoj nameri kao pretstavnik jedne narodne manjine 
morao da stavim. , 

Zalim jedino još, da Kraljevska vlada po izjav 
gospodina Ministra finansija ne odustaje od toga da 
zemloradničkom narodu dokine, odnosno ne obnovi 
olakšicu 20 od sto sniženja ukupnog zaduženja zemlja- 
rinom za godinu 1933, a pošto nisu privredne prilike 
zemljoradnika postale od lane na bolje, nego gore j 
narod taj teret neće moći snositi, ja neću moći glasalj 
za Finansijski zakon. 

Прешседиик др. Коста Кумануди: Реч има 
народни посланик г. Милован Лазаревић. 

Мплован Лазаревић:  Господо, за последњих 

10 година, a нарочито :ta ону последњу рачунску 
годину, запажа се стална тежња да се Фннансијскн 
закон прави на парче, без икаквог смишлЈеног рада 
и неког система финзнсијског. Убацују се у Финан- 
сијски закон ствари да би се подмирили појединач- 
ни и личии интереси, који у администрацији праве 
хаос и стварају нередовно и нездрапо финансијско 
стање. 

Не сме се допуштати и дал>е, да се поједина- 
чна питаи.а која су сгвар специјалних закоиа, уба- 
цују довољно непроучена н непроцењена у Финан- 
сијски закон, са тим методаиа треба једном престати 
у општем иитересу, који мора бити важнији од no- 
јединзчних  интереса. 

Овакве се ствари na парче, скоро свакодневно 
убацују и у овај Фшшкијски законски предлог, 
што не би смело бити. 

Такав иачин, господо, вије смишл,ев. Ои не мо- 
же завести ред у државној администрацији који je 
преко потребан, ни постићи какав успех у финан- 
сијској политици која се жели да спроводи. Ове на- 
помеие ja сам, господо, учинио у најбол>ој намери, 
скретајући тиме пажи.у и господину Министру и 
Финансијском одбору, као и свој осталој господи 
народним пославнцима, желећи да се са оваквим 
штетпим методама једном престане. Мора се госпо- 
до, тежити да се опште потребе заштите и уздигну 
над свима поједивачним интересима. (Министар фи- 
нансија Мнлорад ЂорђевиН: Потпупо умеспо ) 

Јз мнслим господо, Даћ'е и r. Мивистар и ви 
прнмити озбиљво ове моје иапомене. 

Дал.е, господо, ja морам да учивим једну на- 
помену друге врсте која je у вези са овим законом 
финансијским. У последи.е време, a нарочито пос- 
леди^их неколико дана, наша je Јавност у земљи у 
великој мери заинтересована једшш питањем, a зем- 
љорадничкн народ на селу том вбшћу забринут. To 
je питање Bpahaiha порезе од 20 од сто која je сма- 
њена прошле године специјалним законом o непо- 
средиом порезу. Taj порез који je у прошлој годи- 
ни био смањен г. Минисгар финансија жели да по- 
ново врати овим фииапсијским законом за ову го- 
дину на меру на којој смо били прошле године ка- 
да смо буџет доносили. Ja верујем, г. Министарфи- 
нансија строго пази да расходе државне подмири и 
да потребу коју он поедвиђа овим буџетом поами- 
ри. To je, у осталом, господо, и дужност једног 
Министра финансија који озбиљно води рачуна да 
се буџет који он са Народном скупштином даје зе- 
мљи, и реализује. Ha то се не би могла учиннти 
никаква замерка. Али има, господо, једна ствар o 
којој тако исто г. Министар финансија, Финансијски 
одбор, затим и Народна скупштина морају да воде 
рачуна, a то je: да ли je могуће такво оптерећење 
у ово време, када je беда и сиромаштина захватила 
целу земљу, када je народ у толикој   мери   финан- 
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сијски исцрпљен, да ли on, господо, може то ma- 
тити. To je тако исто чињеница o којој мора да се 
води рачуна. Није само дужност водити рачуна o 
томе, да се створе приходи да би се подмирили 
расходи земал>ски, него се мора гледати и финан- 
сијска MOII нашега народа у чије име овде решава- 
мо. Ja тврдим, господо, да у овоме добу једне стра- 
ховите кризе, која je притисла нашу земљу, која je 
исцрпла и последњи фннанснјски остатак код name- 
ra народа, која и село и варош аабрињава за су- 
трашњииу, on не може овај намет платити, ja сам 
с тога господо као и ви, a ja мислим да погађам и 
ваше жеље, убеђен да се ово шго r. Министар фи- 
нансија мисли да спроведе, спроиести не може, да 
he то бити само мртво слово на хартији. Забуиа je 
господо, једна била и ja се надам да he наш r. Ми- 
нистар фииансија ту забупу расветлити. Забуна je 
била у томе да се жели и да г. Министар xohe да 
финансијским законом ирати онај порез који je спе- 
цијалним закопом био смањен, да га сада поново 
врати. 

C обзиром na тешко стање код земљорадника. 
дужност би била г. Министра да пре финансијског 
закона, cxnahajyliH данашп.е тешко економско и фи- 
нансијско стање у землЈИ, поднесе Народној скуп 
штини измене закона o непосредном порезу, да се 
она одредба, којом смо ми прошле године спизили 

•порез на земљарину са 20 од сто, да се та одред- 
ба продужи и за ову годнну. Јер, ова година го- 
сподо, и економски и финанснјски гора je него што 
je била она пред њом. Свет he, господо, питаги, 
он нас Hehe моћи да р&зуме, он he нас питати: За 
Бога, где ви стекосте то уверење да je економско 
и финансијско стап.е код земл^орадпика данас боље 
него што je било прошле године, кад сте нам ту 
порезу смањили? И ja мислим дз су опи у пуном 
праву. Ja апелујем и на вас, a држим да he топри- 
мити и г. Министар да се ова ствар на један начин 
ликвидира и погрешка исправи! a земљорадник no. 
штеди нових намета. Ja мислим да je пут да се за- 
кон o непосредном порезу где смо прошле године 
смањили за 20 од сто, да то снижење продужимо 
и за ову годииу у нади да he она иду11а 1934 ro- 
дина бити боља no што je ова, Па ако буде боља» 
r. Министру nehe пишта сметати да тражи да му 
се ради подмирења државних потреба опет врати 
ова сума, na ако би потреба захтевала и већа, али 
онда када буде Beha економска и фипапсијска Moh 
самога парода. Овако nac, господо, пико ne разуме. 
C тога бих ja желео, пре пего што приступимо гла- 
саи>у no овом питању, ради обавештења наше јав- 
ности у землЈИ и ради умирења онога народа na се- 
лу, да г. Министар изјави na који начин on налази 
и мисли да ово питаље треба ликвидирати и да во- 
димо рачуна o екоиомској MOIIH самога нзшег на- 
рода. 

Ja сам, господо, желео да учиним ову nano 
мепу у уверељу да и сам г. Мнпистар увиђа теш- 
Kohe у којима се палази сељачки спет и да he гле- 
дати да, према MOryhnocTH, уради оно што je дапас 
једипо Moryhe. (Пл.ескап.е    и    живо    одобравање). 

Претседник Др. Коста Куманудн: Има реч 
г. Алија Селманови!!. 

Алија СелмановиН: Господо пародпи посла- 
пици, ja сзм хтео да проговорим неколико речи o 
пашим мопополима, ма да ми нзгледа да тј значи 
млатити празпу сламу, јер сам уверен да neiie бнги 
пикакне вајде 

Са политиком наших мопопола ja ннсам задо- 
вал.ап. Наша монополска политика погрешиа je у 
мпогом правцу, због тога и приходи подбацују. 
Мепи се чини, да je моиополска управа лишена 
стручних лица и да су са монополисашем дуваца, 
соли и осталог чипонпицн моиополскнх управа, ве- 
iiHM делом, монополисали и своје положаје. 

У питању садп.е дувапа имао сам једно искус- 
тво, да ne верујем у разлоге који се наводе од 
страие меродавпих фгктора у правцу ограничења 
садње. Кад сам прошле године радио na томе ре- 
чено ми je да на светским пнјацама подбацује npo- 
даја дувапа у опште и да паша држава као и дру- 
re из rope паведених разлога морају сздњу дувана 
што више ограпичнти; наиодили су се примери са 
Бугарском, Грчком и Турском. Међутим, ja могу 
да кажем ове годипе je Бугарска продала дувапа 
за једпу милиарду  и 100 милиоиа лева ино:транству. 

Што наш дувап нема прође, ne лежи рззлог пи 
у његоиом квалитету ни у смањнвап.у погрошње у 
свету, nero лежи у pljaBOj трговачкој политици na- 
ших монополскнх  управа. 

One би требале да преко стручних лица ство- 
ре везе са пијацом и за овај паш извој паправе 
пропагапду. Код нас у земљи дувап je уопште 
скуп, скуп je несразмерпо na штету упутрашње по- 
трошње. 

Куповна Moh паших нотрошача и иначе je na- 
ла, док монополски артикли стоје на скалн високих 
цјепа. Кад те цјепе, које су пам свима позпате, срав- 
пимо са квалитетом дувапа који пушнмо, опда до- 
лазимо до немогућих закључака. Какве су последи- 
це од тога? Потрошач ne може да купи мопопол- 
ски дуван и купује од шверцера. Кад би држава 
куповала од произвођача дуван скупл.е nero што 
ra дапас купује, a продавала ниже, постигла би се 
два цил.а; да се опемогу1ш шнерц и смање издатцн 
за oprane фипансијске контроле, a na другој страни 
пов^Јала би се norpomiba свих дувапских продука- 
та у дуванској режији. To je толико јасно за сваког 
лајика, да се ja чудим да те просте чип.епице ne 
могу да схвате мопополски  стручњаци. 

Што се тиче буџетских ствари ja сам за то, 
да се ударн трошарина на випо и на  ракију. Пово- 
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дом тога предлога прошле године, вођена je бор- 
ба као на фронту. Међутим, да je ударен порез на 
вино и na ракију, постигао би се финансијски ефекат. 

Ja сам потпуно унерен да r. Министар финан- 
сија улаже све силе за побољшање иаших финан- 
сија, те изјављујем да hy   гласати   за   овај    буџет, 

Претссдник др. Коста Кумаиудп: Лисга ro- 
ворника je закључена. Завршеи je и последши раз- 
део. Ja hy стога данашљу седницу закључити, a и- 
дућу заказати са следећим дневннм редом: 

1-   Наставак претреса у  појединостима   и   ко- 

начно гласаше o предлогу буџета државних расхода 
и прихода са предлогом финансијског закопа за бу- 
цетску  1933/34 годину. 

2- Претрес извештаја Одбора за проучавање 
законског предлога o споразуму и аранжману o ор- 
ганизацији Таердапског  сервиса. 

Наредна седннца одржа11е се сутра у 9.30 ча- 
сова. Каошго сте чули, гласаће се и o финансијском 
закону и коначно o предлогу буџета. Данашњу сед- 
ницу закључујем. 

(Седница je закључена у 22.50 часова). 


