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POČETAK U 8.16 ČASOVA 

S A D R 2 A .1 : pića gostioničarima na crkvenim slavama; <lr. Milana MetikoSa 
na-Ministra  Finansija  o  regulisanju  penzija  staro-penzionera; 

Pre dnevnog reda:   I — Čitanje I usvajanje   zapisnika     (|r   A^i|,ii.| Metiko5a na Ministra saobraćaja o nulu činovnika 
XVIII  redovnog sastanka; j гумЦмка Direkcije državnih železnica u Zagrebu; dr, Milana 

2 — SaopStenje o potvrđenim zakonima: o izmenama i     MetikoSa na  Ministra  trgovine i  industrije o zaStiti ulagača 
(lopunama ti Zakonu o isplati ratne štete, u Uredbi 7% ime-     .    , ||1И^.Illj|| zavoda; 
Bticionog zajma, u Pravilniku o finaiisijskoj liHvidaciji agrar- 4 _ pltan.e n^odn6g poslanikf] dr. Stjepana Bačića na 
nih odnose u Posni i Hercegovini i u Zakonu o finansijskoj li- etsednika Narodne skupštine o položajima narodnih posla- 
kvidaciji ošteta za beglučke zemlje u Bosni i Hercegovini: nika u banovinskini , osno samoupravnim štedionicama 

3 — Saopštenje interpelacija narodnih poslanika: dr. Mi- . .     ,,        i -,    м 
lana Metikoša na Ministra saobraćaja o radu i zloupotrebama ■    Govom.ci:   Pretsednik   Narodne   skupštine   dr.   Košta 

Kumanucu. u zvanićaoj dužnosti Simovića Miladina, činovnika Finansijskog 
otseka; dr. Milana MetikoSa na Ministra saobraćaja O radii 
kotumpirauih činovnika Ignje Novakovića i Andrije Caplara; 
dr. Milana Metikoša na Ministra finansija Q otezanju  točenja     nansijskog /al.ona /,i  1934/35 godinu 

otseka;   dr.  Milana  Metikoša  na   Ministra  saobraćaja  o   rada Dnevni   red:   Pretres   izveštaja   Finansijskog odbora  0 
korurapirauih činovnika  Ignje Novakovića i Andrije Caplara;     predlogu budžeta državnih rashoda i prihoda sa predlogom ki- 
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Govornici: [zvestilac većine <1г. Ante Kuntarić (dva puta), 
izvestilac maniine Miloš Dragović, Ministar flnansija, dr. Mi- 
lorad Dordcvić, dr. Slavko Sećerov, dr. A\ilaii Motikoš, dr. Ste- 
van Ćirić, Alojzij Pavlič (dva puta), dr. Bogroljub Kujiindžić, 
dr. Bogumil Vošnjak, dr. Nikola KeSeljević, dr. Miloslav Sto- 
jadinović i dr. 2ivan I.ukić. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Отпарам XIX 
редопии састанак, Народне скупштине. Изволите 
чутп записник претходне седцице. 

Сскрстпр Мнлац Мравље прочита записник 
XVIII редовнрг састанка. 

Прстссдппк др. Коста Кумаиуди: Има ли при- 
медаба на записник? (Нема.) Примсдаба нема, за- 
писник je примљен. Изволите чути једно саопште- 
IbC. 

Секрстар Мнлаи Мравл>е Гсаопштава): Г. Ми- 
ннстар фииансија доставља Скупштини за n.env 
архиву један потврћен примерак Закона o измена- 
ма и допуиама у Закону o исплати ратне штете, 
у Уредби o 7% иипсстицмоном зајму, у Правилни- 
ку o финансијској ликвидацији аграрних олиоса v 
Босии и Херцеговини и у Закону o финанс^јској 
ликвидацији оштсте за беглучке земл.е у Босии и 
Херцеговини. 

Претссдиик др. Коста Кумацулн: Ono саоп- 
iiiTeibc прима сс иа знаље. Изполите чути питерпс- 
лације. 

Секретпр Милан Мравље (саопштава): Г. др. 
Милан Метпкош, народни посланик, упућује ми- 
терпелацију на г. Министра саобраћаја o раду и 
злоупотребама у званичној дужности Симовића 
Миладина, чинопипка Дирскцн.је државних желез- 
ница у Осијеку.  (Пнди прнлог); 

Г. др. Милаи Метнкош, народни посланик, упу- 
ћује интерпелацију на г. Мииистра саобраћаја o 
раду корумпнраних чиновника Иг!1>с Нопаковића н 
Аидрије Чаплара. (Вили прилог); 

Г .лр. Милан Метикпш, народни посланик, vny- 
ћује интерпелацију на г. Мшшстра финансија o 
отежању точења пића гостионичарима na иркве- 
ним сланама. (Види прилог); 

Г. др. Милан Метикош, иароднн посланик, упу- 
hyje интерпелЈацију na г. Ммпистра саобраћаја o 
регулнсаЈву пензија старо-пснзиоиера. (Внди при- 
лог); 

Г. др. Мнлан Метнкош, народни посланик, упу- 
hvje интерпелацију na г. Мпппстра саобраћаја o 
раду чппопппка и званичника Дпрекцпје државних 
железппца, Загреб. (Види прнлог); 

Г. др. Мплан Мстнкош, пароднн послаппк, упу- 
jiyje интерпелацију na г. Министра трговппе n nn- 
дустрије o заштити улагача код новчаних запода. 
(Впдп прплог). 

Прстседппк др. Коста Кумапуди: Ове he се 
иптерпелацпје доставити надлежној господп Mn- 
нистрима. 

Пародпи посланик г. др. Стјепап Бачић упутио 
ми je питање, да лн ми je позпато да пародни no- 
сланици г.г. др. Живко Петричић, Мпловап Грбз, 
Карло Ковачевић и Фердо Шега заузпмају поло- 
жаје у бановинским одпоспо самоупранппм ште- 
дионицама. Господо, то мп mije познато. To ппта- 
n.e које мп je испадлежпо упућепо спада у над- 
лежпост Верпфикациопог одбора и ja сам га тамо 
и спровео. Кад будем добио нзвештај Верпфика- 

ционо! одбора, ja hy га саопштппп Народној скуп- 
ШТИНИ; 

Прелазимо, господо, na диепни ред. Ha днев- 
ном реду je претрес извештаја Фииапсиског одбо- 
ра o предлогу буџета државннх расхода и прихода 
са предлогом Финансиског закона за 1934/35 го- 
дину, Има рсч известнлац већиие г. др. КуитариИ 
да прочита извештај. 

Известилац nchuuc др. Анте КунтариК чита нз- 
вештај Финансиског одбора. (Види прилог). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч из- 
всстилац г. Милош Драгопн!! да прочита извештај. 

Известилац мањине Л1ило1и Драговић прочита 
одвојено мишљење чланова Финанснског одбора o 
предлогу буџета држанних расхода и прнхода за 
1934/35 годину. (Види прнлог). 

Прстсслппк др. Коста Кумаиуди: Има реч Ми- 
нистар финансија г. лр. Милорад Ђор1јевић. 

Мтшстпр финаНСИЈа др. Мнлорад ЂорђевиИ: 
Господо ипродии посланици, ono je no трсћи пут, 
КЗКО се састлјемо и пристугшмо опоме крупном и 
:ш;;чајном држапиом И пародиом послу. Предлог 
буџета за 1934/35 год., који сам у имс Крал>евске 
владе пмпо част поднета Народном Претставништву 
на решсп.е и одрбрење изгледа, na први поглед, да 
приплачи маи.п интерес пего што je то био случај 
са буџетима који му претходе, које je донела ова 
иста Народна скушптпнл и којс тој истој Народној 
скупштипи ПОДНвО iiCTir Мтшстар фпнапсија. Мож- 
ла je то баш и због тс околности, IIITO je то no тре-- 
liii nvT рад исте Скупштипе и истог Министра фи- 
нансија. Taj иа№И интерес sa прсдлог буџета зг> 
1034/35 год. може се, иа првн поглед, закл.учипати 
и no извеснкм објективним момептима, no томе на- 
имс IIITO сс тај предлог буџета ие рззликује у мип- 
гоме mi no својој велнчппп, ini no enojoj унутарњој 
структурп од буџета који му претхоле. У ствари, 
гпсподо, то су само nonpinnc пмпреспје. 

Onaj прелдог буџета садржп у себп парочит.ч 
пптерес због тпгп, IIITO собом претстапља једпу ио- 
ву етапу v оаду на cpeljnnan.v. наших државних 
финансија. Kao свами трудбенпк, којн после извр- 
шеног посла, комс гс ie предао свом душом и спим 
својим мислима и бићем, осети унутарњу потребу 
да у једном моменту стане и предапе, да се окрене 
за собом, да погледа шта je урадио, да баци поглед 
ira npehenn пут, тако. господо, лгаслим да нн опога 
путг«, пре него IIITO уђемо v мсоиторну расправу и 
анализу ггредлога) буџета за 1934/35 год., неће бити 
na одмет да и мп бацимр јслап такап, макар и летп- 
мичан поглед на прошлост. na опу прошлост која 
je испуп.епа нашим заједпичкпм напорима. да ви- 
димо nrra смо урадилп, да процсппмо резултате и, 
ако je Morviif. пзвучемо закллчак: да ли ти ре- 
зулт-чти v геби саложе успех или пеуспех. 

Потрсбпо je то. господо, нарочпто ралп -^ога, 
IIITO, као n поетхолиа лва бупета. и onaj буџет no- 
чива на истим основима нгчпе финансијске полп- 
тпке. И кооз iiicra, као И кроз претхолпа лпа буџе- 
та, провлачи ге јслпа осповпа иде.ја, јсдпа мисг>о 
волктља, a то ie ла буиет буде правплпа и озбил^на 
основа држапчог фппапспрап^а, да буде оспопна 
пОлУга за cpchnnan.e лржавппх финанси}а, ла се 
соеНивањем Државних фппапспја створе услови за 
рет у државпој админисграцији, за очување и по- 
дизање државног кредита n, као резултапта свпх 
тих настојања, да се очува нетакнута вредпост на- 
iner народног nonna. Цео претходни рад на овпм 
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основним принципимп прстставл.а у стпари две ета- 
пс наших напора, да name државие финаншје очу- 
вамо на висини, да пребродаио кризу. Овај пред- 
лог буџета трсба да претставлЈа трећу етапу наших 
иастојаи.гх  Методе које  се изражавају   кроз   две 
прстходие стапе у воНењу iramnx државиих фииаи- 
сија, нису варирале. Kao што сам у више каврата 
имао прилике да са овога места иагласим, ти мето- 
ди нису се састојали у неким експериментима, у им- 
провизонапим експедиенснма, — они су тран(или 
своју подлогу у класичиим методама, које су до 
сада у небројенр прилика у разиим землзама дове- 
ле до резултата, a то су: штедња, редукција расхо- 
да до кра.јњег могућсг мииимума,    a паралелно с 
тим, уколико то прнвредне прилике земље допу- 
ттају, изналажење нових прихода, искоришћење 
нових фискалних извора, који су дотле остали не- 
HCKOPHinlieHH. 

Мислим да je допуштено да одмах нагласпм, 
да смо се ми служилк много више првом метпдом: 
сталиом кшгсеквеитном редукцијом рзсхода, при- 
лаго1)Пв;!ч,('м расхода ствариим привредним могућ- 
ностима земл.е, Frero оном другом методом, удара- 
ња нових иамета, изналажења нових фискални<м чз- 
Dopa. Да то илуструјем са неколико цифара. Псћ у 
другој половини 1031 године, наше државие фииа!!- 
гије добилс су једаи снажан удар, прво обуставом 
репарационих примања iro Хувсровом мораггорију- 
му, моја je обустлва лишила iram   државни   буџет 
прихода ттрско 4П0 милиона динара и, заггим, сам IM 
појавом кризе, која се свом   силином   разбуктала 
крајем 1931 године и гпамтела пелом 1932 годшп.м, 
гмац>ујући полумеи послова, убијајући поверељс, 
доносећи сваког дана свс тежа и тежа разочарења, 
из којих су могле   резултирати   све веће муке за 
одржавлн.с буиетске равнотеже, за iropMaian и сре- 
fiOH рал на лпжавним фиигчгсијама. Нормалпо nam 
бу.мет за 1931 '32 годину нс би се.свртио дефицитом, 
.ii ки.је било omix спрл>них узро7са) који cv re ја- 
вили у TOKV саме  буиетске године. Тала већ, ГО- 
сподо, није се од стпаие name владе оклевало ни 
једаи час, и тако рећи истовремено са noiaBOM тих 
узрока који су могли довести буиетску равнотежу 
у питаи.е и пореметит;! доОар ред у наипгм дри<ав- 
ним фишнсијша, од страие владе предузете су це- 
лисхолне мере, да се ефекат те спол>нс опасиости 
којп со појавила за nam државни буцет, акп ne пот- 
ггуно елиминише, a оно бар свеле нз најмању мо- 
гућу меру. Одмах, 31 августа 1931 године, тадаш- 
н>8 влада извршила je редукцију расхода no буие- 
Tv Koiit ic важио за укупио 740 милиона лннара. Ta 
релгкција ггротезала се иа личне и материјалне рас- 
ходе. Ha личне већим делом, процентуално између 
.5—в% зато, што je то била већ цруга редукција 
ових рзсхода. јер je први пут извршена 1 априла 
1931 голине. Мржда није потребно, господо, ни да 
нарочито наглашавам, перспективе какве су се ia- 
виле прилнкпм доношења ншпег буџета за 1932/33 
годину. Тг>ј буџет je нзносно 11 милијарли 323 ми- 
лиона динара. On нам лаиас изгледа веома вслнки. 
Тала он нијс могао битм маи,и с обзиром на онс 
нормалне услопе. од којих зависи велнчииа јелнога 
буџета, na ипак тај буџет од II милијарди 323 мп- 
лијопа динара прстстпвл.ао je ефектпвпо cMnii.cif.c 
прсма претходугом буџету, за 2 иилијарде ROO ии- 
лијона лппара. To je најодлучнији,   најмасивнији 
потез у редукцији државних ргсхода, ко.ји je, кар 
што сам пагласио, био оспова свпх настојања др- 

жаве да буџет остане у равнотежи. 
У извршеи.у тога буџетг? nnje се nn једпог ча- 

са прсстало са опкм папорпма. којп су били пзвр- 
шепн и прп израдп самог тог буџета. У току пзвр- 
шења, тжо рећи свакодпсвпо, вршена je р^дукција 
расхода, и пмало се стално пред очпма, да се рас- 
ходи могу и морају вршнти само у границама ствар- 
пог дожавног прпмап.а. 

Министар финаисија морао се равпати према 
стварно убритм приходима у току буџетске годи- 
не. И тај буџет извршен je тако, да je no п.ему no- 
казана na крају стварпа уштеда, т. ј. стварно je у- 
трршено иач>е, него што je било одобрепо у noje- 
дитш партпјама и позицпјама за преко једну мм- 
лијарду, укуппо једпу мплнјарду и 111 мплпона ди- 
napa. Под какним je условима, међутим, тг>ј буџет 
извршиван, довољно je да вам само папомепем. да 
смо извршивању тога   буцета, из отрила    1932 г., 
приступили са обртним капиталом од цигло 19 ми- 
лиопа дипара. Како je ваљало радити, кгмо je ва- 
л,ало довијати се, биће вам потпуно јасно ако вас 
гготсетим ioni сгмо, да je сваког првог у месецу Ми- 
ииклру финансија било потребно нешто преко 400 
иилиона   лппара само за личие    припадлежпости. 
Ми смо прилпком допошсња тога буџета продви- 
дели и извссие фтжалне олакшице. Сстпћсте сс, да 
се je тала сматрало опранлапим и потребтш, с об- 
зиром na тежину кризе, 7<оја се oceha највише у ре- 
ловима нашег земл>орад1гпчког стотежа, да се од- 
луче оОикшице од 20r,'  укупног задужења земл.а- 
рине. Осим тога доиета ie била јелна дпуга мера 
рзстерећења, донето je укидање трошарине na ви- 
no и ракију. Hnie било иећутим, могуће остатп са- 
мо при томе. Због редукшп^е прихода у току извр- 
шења буџета, вал>ало je тражити пове пзворс, и ти 
су извори били nabenn делимице при доношеп>у са- 
Nfor буиета у пзмепама и допунама закона o такса- 
ма, a већим делрм у току извршеи>а буиета у ав- 
густу месецу 1932 г.: у пзмепама и допупалта зако- 
na o лржгмвпој трошариип, где je повећана троша- 
puna na iiichcp n заведепа трошарнпа na електрич- 
ny струју, у пзмепама и лопупама закона o порезу 
na погловии промет, којпм су стопе    тога    пореза 
iroinoionc. Моралп су бити коришћени вапредпп бу- 
џетски приходи са специјалнпм наменама, као ко- 
вање сребрног новца, од кога сс очемивала једна 
ванредна ггобит за државу v суми од 450—500 ми- 
лиона динаоа. Али ie та добит. као што вам ie по- 
зпатр, била искорпшћепа за ликвидирање државцих 
обавеза из ранијих година. У току те буиетске го- 
дине Влада ie моралг> тражити ол Народног прет- 
ставништва ioni један нов напор, гтредлажући за- 
кои o накнадним n ванредним кредитима у депембру 
1932 г., који je тжоће служио за покрпћс расходп 
садржаних у том законском пред^огу.   Ту je био 
пред^чћен И једап пов памет, злно^ењс вапредпог 
л.оприпога, који ie пмао долуше социјалтш кчрак- 
i ep, јер ie имао служнш директно за покоиће рас- 
хода за јавие радове, Koin су били предвпћепи тпм 
закопом. Оснм тога предвиђена je бнла и ре(1)орма 
горезе na нове зградс, и пзједпачење судских ал- 
мнмистративнпх такса Са таксама    код    редовнпх 

Ефекат нпје био значбјан.    алп се imie Mo- 
rao занемарити, укупно 74 милиопа динара. Сви тп 
иапори, вршепп у пранцу компресије расхода и у 
правцу искоришћавања повпх фискалних прихода, 
(на Kpajv рачупске 1932/33 године) imcv, нажалост, 
мргли дати као резултат потпуну буџетску равно- 
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тежу. Злфпти рачун за ту буџетску годину пока- 
зује дефицит од 733 милиока динара. Мн можемо 
uimi срећни, mro raj дефицит није био већи. Он je 
могао бити pelin и био би несумњиво већи с об- 
зром на тежину удара кризе, која се баш у току 
овог буиетског периода осетила, да се није од 
стране ЈСраљевске владе Сталним, систематским и 
крнзеквеитним кастојањем у свакоме тренутку и 
TOKOM извршења тога буџета јслнако мислило и 
ралило да тај дефицит, ако га всК буде, буде бар 
MITO Mi'ii.ii. Ваља напоменути да je и овај дефицит 
с,-; 733 милиона динара no буџету за 1932/33 годашу 
у ствари само књиговодствени, On се neii данас, 
упргво Beh крд.јем рачуиске 1932/33 године, т. ј. 
концем августа 1933 године, иије осетио ни у коме 
односу премо државном газдинству и народној 
привреди. Јер каше настојање паралелно с тим да 
се избегне буџетски дефицит, било je исто толико 
управљено и томе да се све ббавезе, које су у томе 
буџету cTBopeifc — натомињем да су раније буцет- 
ске обаисзе биле ликвидираие добитком 6д ковања 
новиа — лимвидирају до конца августа 1933 годи- 
ire. И, господо, са малим изузетком, који сс можг 
објааиити више алмИиисфаппшим исго финансиј- 
ским разлозимг.'. било je тешкоћа и запрека чисто 
административне природе, mro поједине обаВезе 
нису биле ликвидиране; али гро државних обавсза 
ликвидиран je већ концем августа 1932/33 године. 
Ми смо, дакле, завршили ту прву етапу у сређива- 
и.у натих државних финанбија, у огклањању свих 
недаћа које je криза донела; са резултатом ca ко- 
јим релмптт можемо бити задовољни. Ушли смо 
у буиетску 1933/34 голнну без оног великог и страш- 
иог баласта, који иас je iipimi.Kiiioo када смр утлп 
у ранкју буџетску годину. Други Јелап резултат још 
значајнијн ^ii интересантаији за бџетску 1933/34 г. 
— којп можемо ематрати зодовољавајућим, јесте 
тај — говорпм вам са позиппап.см сгнари, јер се 
ii.iiM нисам почео бавити тек онла кад сам посте-о 
Мииистар (|)тгаксија — што ии једиа ранија буџет- 
ска гпдипа, im у времену нјгјббље коњунктуре н 
пајвећег прбспвритета после para није била завр- 
mena ca бољим резултатом. Све буџетске голмпе 
биле су завршене, ako не сз дефицитом, који се 
показује no кп.пгама, a otro ca знатним сумама ne- 
псплаћеппх држаттх обавеза из ранијих подина. 

Вама je добро позпато, господо. да су државпс 
обавезс из раниЈИх година v неку руку биле рак- 
рана у иаитм лржавлмм фи»га«СМ:.јама. One су у На- 
ролпој скушиттт и рапије бпле чесго пута пред- 
мет разговора и дискусије, na и предмет одобрава- 
п,a специјаиних в^нредних извора, који су требзли 
да послуже за ликвидацију гих обавеза. Да вас о- 
помепем сг>мо na закл>учен>е ciKunia.inor зајма од 
22 милиоиа долара, закључеиог 1928 године, чији 
je интегралпи пзпос, од пешто npeko I милијаоде 
дин. имао биги no слову самог злкопа искоришће!) 
искључино за ликвидацију обавеза из ранијих годи- 
na. И тада, господо, у 192S r. у момепту закллчења 
pora зајма; било je тих обавеза из рашјих подина, 
које су се вукле из сшгх претходних буџета. Џесум- 
н.ипо, дакле, да cv пам1 перспектив i извршење 
буџета за 1933/34 годину биле nemio повољније, да 
не кажем ружичастије, прво, зато, mro mrje било 
толико тога тешког баласта нз прошлости, на прп- 
мер обавеза из радијих голЈгаа, a затим, na доугом 
месту. mro je raj буџет био стварно мањи. Буџет 
за 1933/34 годипу одобрен je v износу од 10 мпли- 

јарди 438 милијона динара. On je показао, према 
претходиом буисту, смањење од нових 885 ми.шопа. 
To je лругп моменат у којем се спажпо ианифесто- 
вао raj илпоп у компреси расхода. У том буџету neh 
смањење расхода бнло je извршено у главном па 
метеријалким расходима. Тада се, no мало као н 
овога пута, сматрало да зпачајни политички и соци- 
ја nm обзпрп ne допупгтају да се у редукцпји лич- 
imx расхода пде даље. пошто се већ npc тог£> у три 
игха: првог априла 1931 г., првог септембра 1931 г. 
и првог апрпла 1932 годппе вршпла редукцпја лич- 
пих принадлежности, ir ona je код извесних слу- 
жбепика, жалп Боже. код пашнх службсппка, досе- 
гнула проценат између 25 и 30%. Смањење je изпр- 
meno највећим делом код расхода војске, код pa- 
схода caoopaliaja, тамо где се ono могло извршигп 
и где се од чега пмало отсеЈпг, јср cv ти буџетскм 
раздели, као што je позпато, билп највећи. Ие тре- 
ба да паггомињеи да сс и у току пзвртења тога бу- 
џетг«, којп je још na спази, радпло u радп no истом 
принципу, истим начином, да се ни једпога трену- 
тка nnje губила из вида потреба 1птедп>е, и да се m- 
ко pehu  свакодпевпо вршп компреспја расхода. 

ТсУ\ наш рад, госпрдо, TO наше свакодпевно по- 
словрп^ v државним фимансијама je, као што зна- 
те, отворепа књига. Ту пема нпчега скрпвепог. /]n- 
жавна фиионсијока администрација резултате а-.п- 
га пословања прпказује сваког меоеца у потпуно- 
сти. резултатс књиговодствене, a ne статпстпчке, у 
особеним преглелима. пз којпх се види, КОЛГИКО je 
na коју прсту држЈдапмх потреба, no кооме буџет- 
ском равделу утрошено, н колико je од које врстс 
државних прпхода убрано у државну касу. Послед- 
1Ш пзвештај, којп вп имате и којп je предач јап- 
иости, садржп податке sa npimx девет месепи у то- 
ку буџетске голипе, n тп подаци не дзју црнгу сли- 
ку. Далеко од тога. Omi дају слпку сасвпм повол.- 
ну n саШИМ задовол>а:гм'ућу, јер показују npe спе- 
га, да je за тих првнх 9 месецп код буџета опште 
алмтпгстрацпјс, који се покрива, као што знате, 
чжгго фпскалпчм приходпма, оствареп чист вишак 
ггоихода од 557 мплпјоиа дппапа, дг> je код буџетз 
државних прпвредппх пред\'зе11а, показап чпст ви- 
шак од 360 млиона, да су, оспм тога, no једпом и 
другом бупету пзвршепе компреспје које иду до 
jc'iire мптпјапде, то јест дз су рестрппгпрапи кре- 
дити, да je обустанл.епо адмпппстрапшпнм мерама 
n опемогућено втпење расхода n у граппцама оппх 
сума. Koie су у буџет упете и одобрепе. 

Господо. пг>1елсмептарпнја лојалпост паллже, 
л ' oiM ix учпшгм једпу резерву поводом ових цпфа- 
ра. One су провпзорпе n one, свакако, nehe такве 
бптп иа крају рачупске одпоспо буџетске годппе. 
Грб паптх расхода премз namoj адмттстЈтатпвпој 
структури, ггрема nainoj адмипистратпвггој органот- 
зацији, према условима. под којпма се врше дожав- 
не набавке, пала увек баш v последње месеце бу- 
петчже годнпе. И ми CMb eeli n протле и ове годпнг 
утлп у хај период, кад државшг расходп расту и 
ппжа/гост, v исто време у период, кад државни прп- 
\"4i падају. Сем тога, вп зиате, да no нашем ра- 
чуиоводстр.ечом спстему расходи no обавезама у- 
реДКо CTHoiH'itiiM v току једпе буџетске годппе, мо- 
rv се врппггп свс до копда т. зв. рачупске ronrme, 
т. i. до коппа августа Mecena. Биће i om зпатан лео 
расхОДв no бупстској 1933/34 голтш, којм iie бпгп 
правилно закоиски апгажоват! до краја буџетске 
ГОДИНе, т. ј. до краја марта, али који he имати за- 
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коноког рока да буду извршснн до краја рачунске 
године. Колико lic стварнр изнети ти расходи и ко- 
лико he још до коица буџетске подине бити ствф- 
ио убрано прихода no буџету за 1933/34 годииу, pa- 
зуме се, да«ас још je »емогуће pehu. Једно, међу- 
тим, можемо са сигурнош11у предвидети a то je да 
he повећање расхода с једне сгране, умањени при- 
ходи c друге сгране, учииитн да овај вишак.-који 
се данас пре.ма књиговодстаеним подацима за пр- 
вих 9 месецн псжазујс, iiche остати оволики, м1)жда 
lie noTiiyito ншчезиуги, можда he погпуно биги аб- 
сорбоваии вишком расхода у току иаредиих месе- 
ци, можда ће се na крају, у дефинитивном резул- 
тагу, чак појавити известан дефицит. 

To je све ствар иредви^ања. Само ja мислнм да 
hcie na.M у томе пигледу учшити поверење, према 
резултатима досадашЈвих напора, да ће иастзјања 
Краљевске владе и у тим наредним месецима бити 
111)одуже11а са циљем да дефицит, и то ако га буде, 
na коицу рачунске 1933/34 год. буде-што je могуНе 
мањи. Ja мислим да mac стварност, да nac будућност 
nelie демашовати ако већ сада устврдима, да тај де- 
(|;ицит no буџету зз 1933/34 годипу, и ако га буде, 
nehe пи у коме случају бити оноликн колики je ono 
књиговодствеии дефицит за буџетску 1933/34 годи- 
ну. /Јрупнм речима, та друга етапа на путу сређи- 
Baiba наших фиааиснја, боље рећи 0TWiaiban>a свих 
тешкоћа, које су се у сваком тренутку сусретале на 
овом трновом путу, који смо ми имали да пређемо 
кроз овај шјтежн период у нашој економској нсто- 
рији, да he тај резултат бнти повољнији иего што 
je ono иа крају one прве етапе. 

Господо, како ценити тај резултат? Како га ja 
цешш, вп ете то чули, a како ћете га вн ценптп, PO 
je ваша ствар. Ja мислим само да neheie узетп за 
педопуштепо ако папомепем, да npn процени nano- 
ра ц пастојап.а у једшом послу ове врсте ne треба 
узети sa мерило пеки апсолутпи, апстрактпи крите- 
риум. Такав критериум je, npe свега логички, те- 
шко iiaiin a сем тога on, у крајњој линији ne би пи- 
чему служио. И.ма логпчки само релативши крпте- 
риум као могућ да ее процепе ти резултати и да сс 
MI резултати окарактерпшу, алн успех или неуспех 
једпс (ј)ипапсијске политике у једпо.м овако те- 
niKOM перирду треба гледати релативпо, a гледају-^ 
hn релатпвпо треба се окренути лево n десно. Тре- 
ба помислнти na сптуацију другде, где, може бити, 
•reuncohe и ппсу толике no самој суттппн ствари, 
no опсежпостп проблема који су се имали решава- 
ти, no екопомској структури дотпчпе земље, na ее 
ИПВК свакодпевпо видн, да се јавпа управа тамо 
cvcpeiie ca тешкоћама које су у nainoj зсмлји, Богу 
хвала, остале до сада потпупо пепозпате. 

Водите рачупа, господо, да nainii лпчпи расхо- 
ди који преставлЈају 50% целокупног шашег буџета, 
нису шикада бил доведепн у nmanje. Свн ти лпчни 
расходи, у суми која пешто прелази 400 милиона 
дииара, свакога месеца алиментирају пашу домаћу 
iiOTi)onnby, иду директао у привреду свакога Mece- 
na. Каква бн сптуација била, прнвредно ronopeliii, 
да оамо једнога месеца, a да me помињем 3—4 или 
5—6 месецп, та зшчајма и замашпа сума, не ИЗИђе 
из државпе касе да бп ушла у руке привреде?! 

I IpeKo тога, има још неких 200—300 милиона 
који no другсм оспову, no основу материјалпих 
[јасхода, излазе свамога месеца ИЗ државпе касе и 
улазе у приореду. Ja нећу помињати полптачке ре- 
перкуспје кије би такво стање могло пзазвати. Ви 

herc свакако процшити TO лако, свакако лакше ие- 
ло ja, M збаг тога апелујем на вас, да у оцењивању 
ових резултата помишл.ате и na те полптпчке ре- 
перкусије кије би други, гори и тежи резултати у 
uaiiniM државним финансијама за ово време моглн 
и.мапи. 

Господо, нису се нагаори Краљевске владе ii 
Министра (|)iiiiaiiciija кроз цео тај мучни период 
огледали само у правцу рада на буџету, у правцу 
'naicTOjaaaiba да се буџетска равнотежа одржи M очу- 
ва. Ви апате, господо, да смо ми у томе перподу у 
нашем финансијском пословању завршили и други 
значајан иоменат, без обзнра да лн се je on могао 
сматрати као успех шлп пеуспех. Један који je, ne- 
сумњиво, uajreiiin.e везап, ca ОВИМ икитрима, чп ' 
њеиим у правцу одржавања буџегске равнотеже, 
јесте закл>учење наших аранжмана са иносграшгм 
повериоцима у сврху олакшања вршења name апуи- 
тетске службе no нашим спољним зајмовима. O тим 
аранжмаиима смо говкЈрили; mije потребно да и 
овога пута улазнмо у детал>е; mio сам их међУтим 
помануо, то je зато да подвучем — откл&њајући 
при томе сваку личну претензију — да je ипиостраи- 
ство правилно ценило наше напоре, да државне 
финансије очувамо na висиии, да државни буџет 
одржимо у реду. 11 .aro смо тим аранжманмма до- 
били олакшице, које до сада im једпа дужничка 
земља mi приближно није у истом опсегу добила. 
Песу.мп.ив доказ да нас иностранство цепи као 
iicnpauiie и ваљаие Дужнике, који воде рачуна 0 
раме како газдују у својој земљи. (Одббравање и 
пљескање). 

Господо, (jmnaaicnjcKa администрација je у не- 
ку р.\к\' писмен суд целог државног апарата. Одње- 
иог исправног и праиилиог функционисања зависи 
добрим дело.м ne само рад у ресору, негоирад це- 
лог државаог апарата. Ta адмипистрацпја, може се 
слобрдно устврдигп, oGiionmi je мотор, којп ставља 
у покрет цео државни апарат. Раду те администра- 
ције, п.епом уређењу, побоЛ)Шап>у услова за ibeno 
пословање ми смо посвећенн у току целог рвог 
периода највећу пажњу. И дашас има песумњивих 
знакова KOJU TO побол>тап>е показују. Наше др- 
жавпо кпјИговодство je ажурно, у тои пргледу na- 
ma држава стоји може бити na првом месту ме1)у 
европскпм земљама. Ви зпате, господо, да смо вбћ 
подпели Народпом претставНиштВу два заирпта 
рачута, завршне рачуне за 1930/31 и за 1931/32 по- 
.иту. П'ислова11>е no свима фискалним гратама у 
државпо.м књиговодстау потпуно je ажурио, доказ 
тачипх књиговодствених података. који се нашој 
јавпостп пружају у току сваког месеца за проте- 
кли месец и протекли перпод од почетка оуџетске 
године. Значајан и велики напор, који je и ла- 
јнку лако да процени, јер као и у рбичнРЈ кући, 
само ако се води рачуна, кад се зпа nna će npii- 
ми a шта се троши, може omu реда, може бити 
папретка.' 

У нашој шореској адмттстрацпји извршспе су 
:а1ачајие промепе, постипнуто je несумњиво побољ- 
maihe, и са.мп том Побољшању у пореској адмИНИ- 
[ грацији може се приписати да je данас и порески 
морал бољи, да су резултати v наплати знатно ви- 
ше задовољавајући — него што су били у ма коме 
периоду. TOM he зпачају jo швпше допринети O- 
дредба, која je недавно прихваћена o оброчном пла 
ћању пореских дугова. Ja сам тада приликом ДИ- 
скусије закона; у коме je садржана та одредба, no- 
двукао нарочито значај те одредбе погледом na ту 
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тенденцију за вођења реда, iieher реда у пореској 
администрацији, поред друге добре стране што ће 
пореским обвезннцима бити лакше, што he они 
бнти aaminiieiui од сваке евентуалне шнкане, јер ће 
знати тачно колнко у којој годнни имају да платс. 

Све у свему, ова друга етапа, из које улазнмо 
у трећу етапу, коју претставља иредлог 63'џета за 
1934/35 годину, показује боље перспективе, даје 
мама, одговорним факторима за управл.ање држав- 
иим финаиснјама, једио унутрашње осећање, aelie 
спокојство и мир, него што je бнло оно са којим 
смо улазили и приступнли извршивању претхо- 
дног буџета. 

Да iipe})eM сад, госиодо, na предлог буџета 
KOJU he бити предмет ваших расправа и вашнх ре- 
шавања. On износн у укугшој цифри 10 мнлнјарди 
171 милнон дннара. Технички он се ne разликује 
од раинјег нашег буџета IH OH je састављен из бу- 
нета опште државне адмннистрације и буџета др- 
жавних  прнвредних  предузећа. 

И ова глобална цифра од 10 милијардн 171 
милион рашчлањава се na 6 милнјарди 914 мнлн- 
она укупних расхода no буџету опште државпе 
адмипистрације, покривених истом том сумом фи- 
скалних прихода и вишковима прнхода државних 
привредних предузећа, и на суму од 3 милијарде 
256 милиона расхода државмих привредннх пре- 
дузећа покривеннх приходима тих нстих преду- 
зећа у том износу и преко тога још сумом од 
385 мнлиоиа, оном сумом, која се као чисти ви- 
шак прихода државннх привредних предузе^а 
прибија фискалним приходима и служи за покри- 
he расхода опште државне администрацнје. 

И при изра{)нваи)у овог буметског предлога', ми 
иисмо н.мали претензнје да проналазнмо no други 
пут Америку. И овога пута ми смо се руководили 
исти.м пдејама, којим смо се руководили при пзра- 
ди предлога буџета за раније годипе. Штедља у 
расходима, реалпо предвиђање прнхода, пастојава- 
n.с да се no сваку цену обезбедп буџетска равноте- 
жа у тим рапијим предлозима буџе7.а, то je name 
врховио пастојање, које je пашло изражаја n у 
оиом буџетском предлогу. Раде1ш тај буџетски 
предлог, Влада je пошла од тога да тај буџетски 
предлог не може mi у ком случају битп Behn од бу- 
џета за 1933/34, којп je сада na спазн, пего само ма- 
ibH. Узимајући за полазпу тачку данашњи буџет, 
Влада je била утврдила цео низ компресија, које 
се на тнм врстама расхода нмају извртнти. Какие 
с.у резултате дале те кохшресије? Расход опште др- 
жавне админисфације од 6 милијарди 914 милиона 
Maite од данашњег буџета отпте државне админи- 
страције, a тај буџет у ужем смислу, прави буџет, 
мањи je за 75 милиона. Буџет приврединх преду- 
aelia од 3 милијарде 256 мнлиоиа маи.и je од дапа- 
шњег буџета за 191 милион. Укупии иапор компре- 
снја изражава се у цифрн од 275 милона.*Међутим, 
у упоре1)Иваи>у једног и другог буџета ваља води- 
ти рачуна и o извесним нужинм корекцнјама. Ово- 
годишњи предлог буџета оптте адмшшстрације 
садржн и нзвесна повећавања, аутоматска noBelia- 
вања, која су морала до1111 до изражаја у иатем 
предлогу буџета, јер без тога, тзј предлог буџета 
ne би бно на реалној и позитивној бази. To je по- 
Behame иа тшзијама у сумн од 185 милиона, које 
одговара фактичном стању ствари, iioBehame, које, 
и да није унето у предлог буџета, ne би значило 
умањење расхода за државу, j ep се тај расход врши 
аутоматски, без обзпра na то да ли има кредпта 

или ne. Друго je noBehame од 50 милиопа динара 
no закљученим уговорима за грађеЊе железница 
садржано у буџету расхода Мипистарства саобра- 
haja. 

AKO, дакле, елимипише.мо та аутоматска пове- 
hama да би само процепили тај напор компресије 
расхода no појединим разделима, оида je стварно 
смањење предлога буџета за 1934/35 годину, према 
буџету за 1933/34 годипу, 511 милиона динара. UHO 
je мате nero што je био смањен буџет за 1933/34 
годину према претходпом, још зпатпо мање но 
што je било сматете namer првог заједпичког \ 
бумета за 1932/33 годину према опом за 1931/32. 
Ствар природна, јер има једна грапица у одре- 
1)ивату висипе буџета, која се ne може прећи. 
Величипа буџета je одре1)епа, као што вам je 
пизиато, на npuoM месту обимом државног апарата, 
величнпом потреба тога апарата, a на другом месту 
стварним могућностима привредним, величином 
платежне мбћи народне, Кад се утар1)ује буџет, мо- 
ра се водигн рачуна o оба та фактора: ни једаи ни 
други ne може бити зинемареп. 

Господо, n да ва.м иисмо поднели буџет са овим 
смањењем од 511 или, узмнмо, 250 милиона, да сми 
га оставили онаквог какав je био онај за 1933/34 
шд. имали би објективиих разлога, кОЈИма би мо- 
гли n тај буџет бранити. Јер, знате да ни један од 
тих основпих елемената, од тих битних услова од 
којих зависи велнчина буџета, није стварпо mi мио- 
го иромеии.и) обим државиог апарата: on je остао 
псти. OuiiM тога апарата, жалибоже, није могао би- 
Tii смањен! Стаи.е у привреди на крају 1933 године 
mije битпо прометепо према стаљу на крају 1932 
годпие: ono je стационарно, може се pehn. Извесни 
сгатистички подаци показују пеко мало олакшање, 
али ипак стање за државне фипанснје није проме- 
њепо nero je остало опакво исто какво је.било и 
1932 r. Влада je међутим, желеГш да до краја прн- 
веде у дело своје иастојап.е да величипа државних 
плаћања буде у потпуном складу са стварпом пла- 
тежном Mohn земл>е и парода, учипила и овога пу- 
та један зпачајап напор, H3BpmyjyhH ту компресију 
од 511 милиона динара, иду11П редом no разпнм ка- 
тегоријама рзсхода и apinehu компреспју у про- 
цептима, KOJU варирају од 5 до 50'/о. Има у овоме 
буџету кредита који су према кредиту у буџету за 
ову 1933/34 годииу сматепн за пупнх 50%. 

Прво imrame, које сваки од вас н сваки заин- 
тересовани свакако себп поставља при процети- 
нату величине и нарочито ваљапостп једпога бу- 
џета јесте, у данатњпм прилнкама, да ли je буџет 
велики, да ли не би могао битијош матп. Ja, гос- 
подо, нећу и онога пута na дугачко нпсистирати 
ila свима оним момептима n аргумептима, који се 
могу наводити у одбрапу тезе, зашто један буџет 
пије мањи nero што je. Ви знате врло добро да 
пзрада буџета mije дело чисте и просте нмпрови- 
зације. Буџет mije дело фаптазије Мппнстра фн- 
паисија, nero je рачупски акт, који пма великим 
делом, облигатно, аутоматски, да региструје из- 
датке који резултпрају из позитпвпих закопа. Да 
би се то нзмеиило, треба мењатн те позитнвпе за- 
коне, треба метати, можда, целокупну оргапиза- 
цију државну, треба провентилирати, претрести 
целокупан nam огромни закоподавпи арсенал. Ка- 
кав je то посао, ne треба парочито говоритп. 

Ja мислим да heMO се ипак добро разумети у 
процетивату тога питања, да ли je буџет ппак ве- 
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лики, да ли он mije могао битн мањн, ако ra ана- 
лизирамо, ако га расчланимо на cue његове ком- 
понеите и сваку од тих проценимо. 

Од ове укупне суме од 10,171.000.000. дииара, 
na личне расходе укуппо долази 5,117.000.000 дп- 
иара, на материјалне остатак од 5,053.000.000 ди- 
нара. Чињерица je да се у оиоме буџету показују 
нрви пут личнн расходи BCIIII пего материјални. 
Процена личних расхоДа приказује се са 50,35;;, 
a иатеријалних са 49,62%. До те промене дошло je 
због оног масивног повећања креднта пензија од 
185 милиона динара. 

Проблем личних расхода код нас je од најве- 
her значаја за државне финансије. И да бн се на- 
ијло решење тога ироблема, да би сс покушало 
тражити решење, вал^а га расчланнтн na његове 
компоненте. Ha шта се плаћа ових 5,117.000.000 
динара? Плаћа се прво na број чиновника који по: 
стоје, плаћа се на име впснне њихових принадлеж- 
иостн. Број чиновника je 207.000 у укупној цифри. 
Али нису то чпповпици у ужем смислу речи, нису 
то госиода, да народскп кажсм. Међу њима су н 
сви жандарми, подофпцирп у војсци, којих има 
укупно око 37.000. Mei)y њима су и сви радници, 
упослени у привредним предузећнма, међу њима 
je и све неразврстано особље, сав помоћни nepco- 
нал, диевпнчари, контрактуални итд. итд. 

Из прегледа, који нмате, ви ћете видети тачну 
рспартнцнју те суме од 207.000. У тај број актив- 
них државннх чиноника долази 60.000 држаниих 
пепзиопера и 70.000 ппвалида, ЛИЧНИХ и породич- 
НИХ. Укуина та цнфра од 5 мнлпјарди 117 милиона, 
она се распрређује на број од 330.000 државних 
платежника. Можда je тај број велики, можда бм 
се он могао смањити ако се прпступп коренитој 
реформи адмипнстрацнје, промени система и начи- 
на послован^а, ако се нека надлештва укину илн 
споје. Данас, госгшдо, при решава11>у o томе пи- 
тању мора се водити рачуиа и o другим обзирима, 
a ne само o чисто финансиским. Мора се воднтн 
рачуна o обзирима економскнм, политичким и со- 
цијалним, и то су били обзири којима се руково- 
дио и ваш Финансијскн одбор, који je у своме из- 
вештају, који сте јутрос чулн, пагласио да није 
могао инсистирати на смањивап.у бројај на ства- 
рању новог 11ролета1)11Јата, који би био избацпван 
na улицу без икаквих средстава за егзистенцију. 

Што се тиче другог питања, питања велнчина 
принадлежности, редовне законске принадлежно- 
сти, one које се исплаћују огромном броју држав- 
иих службеника, претежно већини и од којих пре- 
тежпа већина чиповннка једино и искључиво жи- 
ви, те принадлежности нису претеране, оне су знат- 
но ииже него што су и код земаља, за које се не 
може peiiH да су екоиомски и финансиски од Ha- 
rne земље јаче. Te принадлежпостн су према прво- 
битним законским основама, према којпма су утвр- 
ђене, као што рекох, до сада у три маха редуци- 
ране и оне he бити у извесној, не нарочнто значај- 
пој мери редуциране и са ступањем иа снагу овог 
буџета, јер, као што je познато, у § 17 предлога 
финансиског закона предви^ено je овлашћење за 
наплату једног ванредног доприноса од 1% на 

укупне принадлежности већине лржапнпх платеж- 
ника. 

Финансиски одбор задржао je СВОју пажн.у 
нарочито на другој једној појави, на појави спо- 
редиих  примања буџетских  или  ванбуџетских.  У 

ти се није улазило, и желело се да се та споредна 
нрнмања која постоје као привнлегија само једног 
незнатног броја чиновника, редуцпрају и no no- 
треби укину. To становиште Финансиског одбора 
поклапало се у потнуностп н са становиштем Кра- 
љевске владе, и зато je Краљевска влада у нозпа- 
том амандману, — који je у целостн прочитан ма- 
ло час пред вама, у извештају Финансиског одбо- 
ра, — предложнла за себе овлашћење да може 
подврћн ревизији све прописе којима су нормира- 
иа та специјална примања и те споредне прина- 
длежности. 

Мн морамо бити начнсто одмах, да цео тај 
рад финансиски nehe донетн неке нарочите и осо- 
бите резултате. iVlu ne можемо очекивати, да heMO 
na raj начин постићи уштеду на стотине милирна 
динара. Далеко од тога. Ta одредба данас донесе- 
na у изузетно тешким времешша, кад огромпа Ma- 
ca чиновништва живи само са својпм редовним 
принадлежностима, има претежпо иорални a затим 
социјални карактер. Из текста тога амандмана, ви 
сте внделн, да je Влада тражила овлашћење, да из 
уштеда које буду постигнуте пз ревизије спецн- 
јалних додатака, хопорара, награда н другпх cno- 
редппх примања државних службеника искористи, 
да да нова унослења новим капдидатнма којн ме- 
срцима na n годинама чекају на упослење у др- 
жавној служби. (Bypati аплауз.) Проблем није 
прост, ни једноставан. Ja сам прикупио податке, 
да би се тачно ориентпсао o томе питашу o укуп- 
ном броју тога младога света којн je свршио шко- 
лу, a који данас лута улицама и тражи да добије 
n пајскромпије запослед^е. Број није такав, да нас 
може оставпти потпупо равподушппм. Код СВИХ 
Мпппстарстава има данас 1722 молбе младића са 
факултетским квалификацијама који чекају упо- 
слење; 2290 молби иладића са стручном ^премом 
који су свршнли неку стручни школу и који чекају 
то исто, a има младића са гимназпјском матуром 
1165, тако да укупно до сад има нх свега 5187. Том 
нитању, питању упослења тога младога света Вла- 
да je посветила своју пажњу, n посветиће je и у 
будуИе, јер то he за љу бнтп arene, да ОВОМ послу, 
да ревизији спрредних примања и редукцији na- 
града н хопорара и свих осталпх примања присту- 
ini ca енергијом, да би овај велики и крупан про- 
блем што ефикасније решила. (Буран аплауз). 

Овај амапдмап т. ј. уоквирено оплашЈ^ње, 
je|i тек на оспову тога амандмана имају се разра- 
дити поједина пнтања и израднтп поједине уред- 
бе, у колико влада до дапас за п.пх mije имала 
потребна овлашћења. Taj nocao радиј1е се са i<paj- 
ibOM обазрнвош!^, јер ту ne можемо поступати 
револуционарно, него морамо се трудити, да буде- 
мо праведпи према свима и свакоме, a парочито 
да избегавамо да се на једпој страни учини прав- 
да, a да се na другој страни учипн неправда. Зато 
таовлашћеша биће искориифена тако, да уредбе 
које буду допете, буду систем промишљеног рада, 
рада у коме lie доминирати na првом мссту соци- 
јалпи момепат, a тнме кажем, да he домиппратп 
ocehan.e праведпости и да he жел.а, да се буде пра- 
ведан према целом свету, бити пстакнута na np- 
ВОМ   месту. 

Посподо, ако узмемо, као што je за сада узео и 
Финансијски одбор да у нашем предлогу буџета 
ова цифра од 5 милијарди и 117 мил., предвиђена 
na име личних расхода, претставља суму која и ако 
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велика ипак мора бити ту — je;) onaj који je упо- 
c.ien код држаие мора бити плаћен, a друго што 
претежни крупни штереси не допуштају да се у 
иасама баце на улицу државни службеници — ако 
даклс iv цифру од 5 милијардп 117 милиоиш сма- 
трама Kad цифру која не може битн подложна ди- 
скуоији, као цмфру која аутоматски мора ући у бу- 
I.ICT, опда ћете видети да наиа 'остаје још прнлнчио 
уска маржа, no којој см:) се могли кретати желсћи 
да постигнемо што uelie уштедс у нашем државиом 
буџету, Лир, господо, 'није то само цнфра од 5 ми- 
лијарди п 117 милиона дин., koja аутоЛаггски тре- 
ба да iia})e свога изражаја у државном буџету. Има 
и других сума. Ту су државни дугови, обавезе које 
сс не могу елимииисати и кршити једностраио. Др- 
жава, у иптсресу СВОГа угледа и кредита, мора и- 
зђршити те обапези, a те обавезе нису садржане са- 
МО у укупној сумп у раздељку државних дугова, 
тлквих држанипх обавеза има још растурених no 
СВИМа буџетским разделима, као папример уну- 
rpamii.a служба кредпга од -lOO мплиоиа ДИНара no 
буџе1у Министарства војске и Морнарице за no- 
гребе земалтске одбраме, апушег за грађење др- 
жашшх жељезбшца или за отплату јужнпх жељез- 
ппца у буџету Министарства саобраћаја, тако да 
укупно обавезе те врсте, које аутоматски долазе, 
износе у предлогу буџета за 1934/35 годииу 1 ми- 
лпјарду 701 милпои дијнара. У такву категорпју о- 
бавеза и расхода долази и гро расхода пригвредних 
предузећа. У onoj цифри за личне расходе ми смо 
рачуиалп n лпчпе раСходе ових предузећа; али њи- 
хови маторијалш! расходч морају се третираги no 
једном другом крит^)ијуму, a не no критеријуму 
иатеркјалих расхода no буџету опште државие ад- 
мииистрацпје. Ту су najiilniM делом расходи од ко- 
јих завнсн ocTBapeihe прихода, и њихово елимини- 
саи с значило би или обуставу рада у гим преду- 
зећима или смањивање тога рада, смањивање рен- 
табплностп н свпх оннх користи дирекгних илн нш- 
дпректиих, које та предузећа греба да пруже. Тпх 
расхода чисто привредних, који са фискалних оп- 
терећењем немају тжакве везе, има код саобраћаја 
у суми од 1 милијарде 097 иилиона динара, рачу- 
најући ту n n ппте и жељезиицу и Поштанску ште- 
дионицу и Рсчпу пловидбу. Код Мппнстарства inv- 
ма и рулиика ти расходи ■износе 219 милиона ди- 
иара. Монопол и остале установе којима рукује 
Министар финаноија, ка i шпо су Беље и Тополо- 
вац, фабрика шећерја на Чукариц^, болнице и хи- 
гијспско устаиове 89 милиоил динара и остале при- 
вредне установе 63 милиона динара. Ако дакле у- 
змемо збир cBrtx тих расхода највећим делом ауто- 
матских ii рбЛИгатаИх, оида je укупан збир од 3 мп 
лијарде 644 милиона динара. M ако тај збир одби- 
јемо од укупног износа материјалних расхода са- 
држаних v предлогу буџета у суми од 5 милијарде 
053 милиона оидп нам остај« у ствари свега I ми- 
лијарда Ш) милиопа као простор na коме се Ми- 
»истар (јшиалсија Mouao кретати v својим насгоја- 
вањима да врши момпресију раосода, Све остало 
лп.газ!! у буџет скоро псзависио од тога, шта Mn- 
нистар фипапснја хоће nm неће, шта му je мило 
ii.m иије MIMO, то №ора бити унето, јер без тога 
цеЛокупни апарат ne може функционисати у колико 
сс тиче привредних предузећа, односно држапа ne 
»оже npmimi плаћаља у колико сс тичс државних 
обзвеза. Л ima зпачп у суштппп н шта претставља 
ова  пифра  остатка  од  1   мплијарду 409 мплпопа 

динара? Господо, то je у стварп сума која служи за 
подмиреп.е свих опих државпих погреба, кроз 
коje се изражава држава као јавноправна институ- 
ција. Ту су садржапе пзтребе Врхов^не државие 
управе, потребе нашег прааосуђа, шаше пројовете 
потребе за чува11>е упутарпЈС безбедпостп земље и 
ci'.'i иатеријални расходи жандармерије, потребе за 
редовно одржање војске и cne друге културпе и со- 
цијалне потребе, кроз које се маши^естује делат- 
5iocT државе. Ето, господо, кад се тако апатомскн 
анализира, посиатра onaj предлог буџета n кад се 
дође до овога остатка којп, као што малочас ре- 
кох, претставл>а тај простор у којсм се Mini. фц. 
iiaiicnja више ИЛИ мап.е може слободпо кретати 
опда видимо да овај буџет пије претерапо велики 
и да би можда мањн буџет озбпл>по укочио IIOJI- 
мално функционисање држав. апарата. Има једна 
грампца, госпоДо, na Kojoj се мора статп. Затто 
нам je интересантнз то пнгап.е величипе буџета? 
I [нтересантно je због намета, због велпчнпе фискал 
«ог onrvpeiion.a кије тај буџет садржи нли koje raj 
буџет собом иоси. Ono господо, овога пута iimje 
веће a.m на жалост mije ни мање пего што je бнло 
прошле године. Од ове укуппе цнфре расхрда, фи= 
скална оптерећењ^ претстављају у ствари само да- 
жбине паметс који се огледају у непосредним по- 
резима, посредпим порезима и разним приходима^ 
рачунајући у посредне порезс: таксе, трошарнне' 
впшкове монополских прихода и царине. Од укуц' 
не суме буџета опште адмиписграцнје од (5 мили- 
јарди 914 милиша, ваља одбити вишак прихода 
државиих привредппх предузећа 385 мнлиона, ра- 
чунајући тако стварно оптерећење no основу др. 
жавног буџета према овом предлогу изпоси 6 ми- 
лпјарди 529 милпоиа, т. j na главу становппка 46(1 
дииара. Слика, разуме се нпје потпуиа, јер уз то 
оптерећење долааи и onrepehatbe самоулравиим 
дажбинама, које изпосс 1.473,000.000, т. ј. 101 ли- 
uap no глави гпикжника. Укуппо onrepelicn.e, пред- 
стављеио глобалпом цифром од 8.002,000.000, a tro 
глави стан0в1ника 577 динара, шије варирало према 
прошлој години, можда ће, ако Бог да, бити пешто 
киже »дуће године, али зпачајпо je и карактерц- 
стичшо, да je eno код свих европских земал>а било 
веће, сем фискалног оптерећења Бугарске. Све др\-- 
гс земље у Етзропи, — a зиачајно je нарочито да и 
све земл>е, које се могу логпчно упоредитн no спо- 
јој екоиомској n финансијској сназп с иашом др- 
жавом, пмају веће фискално оптерећеп.с, псго што 
г;; пма Лугпславија. Однос тога oiiTepeliciija прсма 
укупном нациоиалном доходку, у вези са овим 
предлогом буџета, mije такође промењен. Taj о- 
днос изражаиа се са 22—23%, рачунајући укупии 
iianiioiia.iim доходак са ne више од 35.000,000.000 
дипапа, onaj дсо доходка, којп сс уповчава, n onaj 
део доходка који се торшн у домаћем газдппству. 
Гоотодо, у том поглсду ми «ie стојимо лошнје, пего 
остале вропске земље. У свпма тим земљама, тај 
однос између укупнаг фискалног оптерећења ;i 
укупног националног доходка пеповол.ппјп je, пего 
mio je случај код nac. Вероватпо je да he за вас 
бити од интереса да чујете неколикр цифара, којс 
показују укуппу величипу буџета разпнх земал.а: 
I lam буџет износи 10.171,000.000 дин.; буџет Мађар 

• ске, мање no простраиству n no броју стаповппка, 
износи 13.418.000.000; буџст Румуппје, у дппарпма, 
разуме се. 15.384,000.000; буџет Бугарске 3 милп- 
јарде и 924.000., скоро 4.000.000.000. Аустрија има 
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укупаи буџет од 23.702,000.000. 
To су neh цнфре, господо, које ckopo сиојом 

величином и интересантношћу искључују могућ- 
ност упоређеша са оном скромпом цмфром, која 
со  изражаиа у пашсм буџетском предлогу. 

Господо, друго јсдно питање од нарочитог 
значаја код претреса буџета јесте: да ли и ови, и 
овако одмеренн буџетски расходн, могу битн no- 
кривенн приходима, који су предви^елн. O npii- 
ходима и o тсжњи Владе, да ти прнходи у буџет- 
ском предлогу буду одмерени тако, да погпуно 
одговарају реалпости, да омогуКе јсдап потпуно 
здрав и реалан живот, бнло je говора приликбм 
прстрсса опих спсцмјалних закопа садржапих у 
ономе иедашиз примЛ)Сном финансијском програму. 

Ja сс iieliy опога пута много задржавати на 
томе веН hy се ограничити да нарочнто нагласим, 
да су предвиђања прихода у овомс буџетском 
предлогу вршепа са крајп.ом опрезношћу, да смо 
ту водили рачуиа пс само o ефектИвној маплати у 
буџетској 1932/33 годпми BCII ефективној наплати 
у последњим месецнма до самог момепта израдс 
буџетског предлога. Настојали смо, дакле, у иите- 
ресу рсалиости предвиђања, да тај период напла- 
те, 1ге1)иод нзвршеи.а буџста, приближимо колицо 
je могуће Biiine иериоду за који ћемо да вежемо 
иоии буџет и да према томе елемепту вршимо 
предвиђања. 

Да пређемо на саму апалнзу појединих кате- 
горнја прихода ii да цкфарски прикажемо предви- 
bene суме у томе буџетском прсдлогу, одвело би 
ме можда и даље него што бн нам бреме допушта- 
ло. Ме1)утим, пемојте ми замерптп што h'y се ту 
позвати на оцену која je у томе иогмеду дата од 
стране Bunio чланова Финансијског одбор-а прили- 
ком претрсса буџста прихода, a Нарочито од črpa- 
ne члаиова који су ссби дали озбиљна труда да 
проуче сумс прнхода и да детал.ио нспитају усло- 
ис остварљивости гих прихода. Њихов je суд за 
процеиу реалности буџета прихода у 1934/38 го- 
лппи био пово.Ћам п мислим да ћете и ВИ у тој 
околности nalili разлога да верујете да се у томе 
погледу буџету прихода за 1934/35 годину ne би 
имало миого што-шта приговорити. Са колико смо 
пажње, са колпко искрепе тежње приступилм ово- 
мс послу да иаправимо буџет реалан, доказ вам 
je цео oiiaj фииаИСИЈСКИ програм, доказ вам je сва 
ona .i-via б()|)Г)П, спе one големе teiUKohe, које смо 
одлучплп да претходмо пребродпмо na тек опда 
да прпступимо овоме послу. 

Господо, ja сам нагласпо да je овај буиет ра- 
l)en у једпом, у привредпом погледу, сГационарном 
стап>у и док су прилике овакве ми се надамо да he 
raj буџвТ, овако смап.еп, са опако предвиђеним 
приходима, Mohir битп извршен. Међутим ми смо 
се равпали upu изради буџета према приликакја 
опакпим какве су one резултирале ИЗ 11[)едходне 
же-гве и претходпс коп.јуктурс. Буџет he бити и- 
звршпвап под условима које he сгворпти ona коњ- 
јуктура, ona прнвредпа сптуацпја која буде влада- 
ла у току 1934 годппс. Каква he битп та ситуација, 
тешко je pehu упапред. У namoj земљи, као што 
зпате, кл.уч ситуације je увек у приносу наших 
главних земдлуски^ ^рсЛЈзвода и још више v услбви- 
ма уИОВЧења ТИХ пронзвода. Услови уповчеп.а тпх 
прпхода, мејјутнм, за nac као и.чвозппчку земл.у 
ппсу, жалибоже, v пашпм рукама: omi зависе од 
ме1/упародне трговипске сптуацнје, зависе од ме- 

1)Упародпе трговинске политике. Да ли he та сптуа- 
ција и та политика у паредној години битн 60.1.1 
ii iioBo.i.imja у смислу уНовчења наших главних 
земал>ских ироизвода!, од кога завкои општи трго- 
вински промет, општа трговинска ситуација, то je 
за дапас немогуће казатп. У томе погледу ви од 
Владе n Мппнстра финансија ne можете очекивати 
одређепу пзјаву. Ту je Мпппстар финансија остан- 
љеп свима евептуалпостнма, свима флукгуацијама, 
које време n промене коњјуктуре собом доносе. 
Можете, међутим, имате права, да од Владе и од 
Министра финансија очекујете да се будпом na- 
жн»ом у вођењу државних финансија, у изврше1ву 
државпог буџета, мотре na све те промене у ситуа- 
цији, да марљиво и брижљиво процењују ćisap- 
пу MOh парода п да целокупап свој рад, у овоме 
домену државпнх послова, прилагођавају тој пла- 
тсжиој Mohn парода. 

Господо, завршујући, ja имам част да у име 
1\'раљевске владе пред вама изјавим, да iie се Вла- 
да \т овоме погледу у току извршења буџега за 
1934/36 годппу добро старати да изврши своју 
дужност до краја, да обезбеди извршење буџета 
под што нормалнијим условмма. A кад кажем: под 
што нормалнијим условима, разумем ту: под усло- 
иима који he изражавати у потпуности то прпла- 
гођавање државних расхода, управљање финанси- 
ja уопште, na n привредне политнке, стварној пла- 
тежној Mohn народа. (Одобравање и плЈескање)^ 
Влада he n у току годппе продужптп своју ПОЛИ- 
тику свакодпевпог старања да државпп расходп 
буду у сагласностп са стварном Moryhnomhy при- 
мања. Влада he учиппти све што до ње стоји да 
очува буџетску равнотежу, уверепа да тиме najuo- 
Л1е служи onoj свстој ствари погпуног копсолндо- 
вања ирплпка, потпуног завођења реда у namoj 
држави. (Бурпо одобравање и пљескање). 

Претседник др. Коста Кумзнудн: Има реч г. 
др. Славко Шећеров. 

Др. Славко llIelicpoB: Господо народни no- 
сланици, претрес и примање буџета за једну го- 
дину претставља најважнији парламентарнн акт ие 
само код nac пего у свпма земљама. Буџет задире 
у интересе и жпвоте свих оних који примају, као 
n оних којн дају државп. II зато га треба ca naj- 
већом ncKpenoinliv и најширом озбил>нршћу пре- 
тресатИ, оцепити га n према томс гласати ,,за" илп 
„против". И овај предлог буџета за 1934/35 годппу 
може се оцењивати са гледишта финансикжог, при- 
вредног, социјалног и политичког. Ако га цеппмо 
са гледпшта финансиског, тада морамо да се за- 
уставимо на речима и изјавама г. Министра фиИан- 
снја којпма je on приказао борбу и свс nanope 
Крал.евске владе за одржавање буџетске равноте- 
же n за стабилну вредност новца. 

Ja hy гледати да вам са пеколпко речи прпка- 
жем резултат те борбс као и мотпве који су nac 
павелп да пам прсдложимо дал,е извеспе мере, за 
које сматрамо да he бити корисне, да те nanope 
заврше n доведе до потпупог успеха. Досадашп.ч 
папори за одржање буџетске равпотеже огледају 
се у сталпом смањењу расхОда, којн су се само за 
две последп.е буџетсКе годипе завршили са с.мап>е- 
п.е.м 6д 3 милијарде 800 милиона динара, a псто 
тако у сталном noBehan.v прихода које се upnin из 
годппс у годину. И ако je, господо, то песумњпво 
тако, ипак та борба била je мало -- nehy да ка- 
жем oHeMoryheiia — алп отежапа   оппм   наслеђем 



10 XIX REDOVNI SASTANAK — 26 FEBRUARA 1934 

које je Министар финансија н пре1)ашња Краљев- 
ска влада добиле од буџета за 1931/32 годнну a то 
je буџетски дифицит, који je износно, и o коме 
je Министар финансија гоиорио, неких 620 мили- 
она динара. И, сасвим природно, н ако се имало 
ванредних прихода, ипак услед ове нечувене при- 
вредне и аграрне депресије, н буџет за 1932/33 ro- 
дину mije могао да се заврши равиотежом него се 
завршио дефицитом од /33 мнлнона динара. И 
овај дефицит, o коме je опширно говорио г. Ми- 
нистар фннаиспја, и ако ие сиречава извршеше 
р^схода овогодиш1Бег буџета, нпак му даје изве- 
сних потешкоћа, и због тога je био приморан да 
тражи од Народниг иретставииштва да се пове- 
ћају приходи још у току ове буџетске године. A 
значај тих предложених фискалних закоиа no и- 
зменама н допуна>ма Закона o непосредној порезн, 
Закона o трошаринн н Закона o таксама јесте и 
тај да се набаве приходн који he колико толико 
осигурати и бол>е изравњаш оиај дефицит, који 
би се евеитуалио могао појавити у току извршења 
овог буџета. И ако се адмннистративиа компресија 
расхода врши се пуном озбнљиошИу, ми у томе 
одајемо пуно признање и Крал.евској влади и г. 
Мшшстру финансија, али ипак изгледа ми да то 
сужавање расхода административним путем не 
може да уклони извесне расходе све дотле, докле 
правне основе не буду измељене. И кад бацимо ле- 
ТИМИЧНу слику на садашње извршење иуџета како 
нам се ono приказује н стварно наплаћене прнходе 
и стварио остварене расходе, тада излази да смо 
за ових 9 месеци текуће буџетске године имали 
око неких 6 милијардн 909 милнона динара лрн- 
хода, a всроватно да можемо очекивати у току још 
последње четврти око 2 милијарде 300 милиона та- 
ко да на крају буџетске године са евентуалним но- 
вим приходима, којн се могу очекнвати ,од нових, 
пореских, трошаринских и таксених и који he се 
наплаћивати до краја рачунске године, могу до- 
criiliH око 9 ii no милијарди динара. И зато octaje 
извесиа маржа, која, може бити, неће моћн бити 
покривеиа, a опасност ове неиокривене марже, као 
што сте чули, и сам je г. Министар нарочнто на- 
гласио. 

Госиодо, у сваком случају ми смо блнжн бу- 
џетској равнотежи у овој години но што смо бплн 
у прошлим годинама. Тежња Финансијског одбора 
je била да будемо ближи правој, истннској буџет- 
ској равнотежи за идућу годниу, ближи него што 
смо и ове годнне. Ja hy бити слободап да вам због 
тога објасним нзвесне предлоге који су с тим у 
вези. Предлог за буџетску 1934/35 ближи je у рав- 
нотежи буџетској због тога што je on мањи ове 
годнне за иекнх 267 милиона рачунскн, a стварно 
je мањн за 511 милиона као што je казао r. Мини- 
стар финансија. Расходи углавном износе 10 ми- 
лијарди 171 милион, a прлходи, према досадашњим 
nocTojeliHM законским прописима, као што сте вн- 
дели, могу иам дати око 9 и no милпјардп, n како 
се услед повпх порескпх, трошарипскпх и таксе- 
них закопа прпходп треба да повећају за 400 ми- 
лноиа, то he пам се онда укупни прнходи кретати 
од 10 милијарди илн нешто испод 10 милијарди 
дииара, како je то и г. Мииистар фииамсија у сво- 
ме експозеу изнео, a н раиије у Скупштини у Фи- 
нансијсКОМ одбору, ако се ти приходи само буду 
реализовали. Али и при таквом стању ствари има 
нзвесне непокривене марже, која he нам износити 

око 200—300 мнлиона, a за покрнвање тих иепо« 
крнвених расхода, којн не могу бити уклоњсни иц 
администратпвном компресијом,    Финаисијски  од. 
бор, у споразуму    са г.    Министром фииансија   ц 
Краљевском владом предложио je мере, које у до. 
садашњим буџетима нису прнмешиване. Ту вам   je 
у првом реду, господо, спровођење адмннистратив- 
не шт&ЈЏ^е. у оквнру постојеЈшх закона, н зато  се 
тражи за Министарски савет овлашћење, да може 
иредузети све мере, да у оквиру постојећих закона 
може  смањивати  државне  расходе  и  вршити   ра- 
циоиалну штедњу. Али и тај, како да кажем,  за- 
коиски иалог Мииистарском савету да врши адми. 
нистративну компресију у оквнру постоје1шх  за- 
кона, веровапно да iHehe бита довољан, те се з5ог 
тога Финаисијскн одбор сложио са предлогом Кра- 
љевске владе, да се прнступи и изменама правних 
оспова, no којпма се врше расходи и даје се овла- 
mlicibe Мшшстарском савету, да уредбом са закон- 
ском снагом мења правпе основе, не само код др. 
жавпих него и код самоуправпих расхода у дру, 
гом обиму но што су onu постојали no досадаш- 
п.пм законским прописнма. Фипапсијски одбор као 
једпу хптну меру, која се има без одлагања спро- 
вестп, предлаже даље да се одмах смање сва при- 
мања ма под којим називом и видом се ona врши- 
ла и да се споредне припадлежности као дпевпице, 
хонорарс, паграде, таптнјеме и томе слично сма- 
њи до 50% у свим државиим привредним и новча- 
ним установама, a исто тако да се изврши ревизија 
специјалних додатака, хонорара, награда и других 
споредних  прппадлежпости, које уживају држав- 
ни службеници no досадашњим законским пропи- 
сима,  и  да се  та  прииања ограпиче до највише 
50% редовпих принадлежности. И као Tpehy меру, 
оба ова овлаш11ења пмперативна су само утолико 
уколпко се одпосе на то да та примања не могу 
бпти Beha од 50%  од досадашпЈИх у погледу пр- 
вих н да не могу бити већа од 507» од редовних 
пзпоса у погледу других, али ona дају могу1шости 
Крал.евској влади да допесе уредбе и да та при- 
мања сведе и на мању меру. Исто тако je важна 
за даљи рад на утвр1)1шап.у и na ревизпји личних 
расхода, одредба која говори  o  снстематнзацпји 
места. Bn сте вероватно пратпли, како се у нашем 
бумету појављују места која много пута нису за- 
коном предви1)ена и да у многим Мшистарствима 
имамо no двострука надлештва која вршч исту нли 
сличну фупкцију n да због тога нмамо много пута 
n дуплу падлежност. И зато je потребио извршити 
систематизацију места и испнтати опсег пословања 
државних падлештава, те или их смањити пли их 
укинути у колико се показују сувишпа. Ta овлаш- 
lieiba предлажемо да се даду Краљевској влади да 
nx ona у току ове буџетске днскусије примепи тако 
да и то буде једап нзвор за евеитуално смањење 
личних расхода. Можда,  господо, уштеда no пр- 
вој тачки nehe бпти велпка као што je г. Мипистар 
финансија и казао, и можда je то више за морал- 
ни ефекат. Али ипак у садашњим временпма тре- 
бало би да    напомепем да спецпјални    додаци у 
овом трепутку изпосе 150 мплпопа динара, na гос- 
подо, 75 милнопа динара у садашњим времепнма 
nehe битп на одмет и ja мислим да he Миппстру 
финансија бнти  лакше  ne  исплатнти  75  милиона, 
него nx псплститн.   Али, господо, најве1ш извор за 
Moryhe уштеде лежи у овлаш11ењу које Миппстар- 
скн савет добпја према нашем предлогу да cnpo- 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 11 

воде рациоиалну штедшу, да уредбом Mciba праине 
основе и обнм дocадашIbиx расхода. Моглн би се 
поставити с праиом прнговори, да лн je оправда- 
но да законодавпа власт, Народно претставништво, 
Народиа скупштнна и Сенат преносе и делегирају 
ту своју законодавну функцију иа Министарски 
савет, и да ли се у том погледу није отишло да- 
леко? Господо, да се то правилно оцеии, ja бих 
поставио претходио ггатагве: je ли могуће брзо и 
ефикасио мењање правннх основа редовним зако- 
иодавиим поступком кад постоје четнри инстан- 
ције. Узмимо баш случај за фниансијске одредбе. 
Фииансијски одбор и плснум Народне скупштине, 
Финаисијски одбор и пленум Сената и кад сем 
тога треба имати на уму да приликом доношења 
сваке уредбе, уредбе прво изра1)ује ресорни Ми- 
нистар и после дола-зе пред Министарски савет, 
тако да имате неких пет инстанција кроз које мо- 
рају пролазитн овакви закоии. Очевидно такав по- 
ступак који обухвата свих пет инстанција je врло 
спор и ннје ефикасаи и ne бн довео до оних резул- 
тата које Финанснјскн одбор предлаже, a за које 
ми верујсмо да цела земља жели да се нзврше брзо 
и ефикасио. 

Не стојимо само ми пред тим проблемом. Пред 
тим проблемом стоје и свн другн парламенти у 
страним земљама. Никад се ite може извршити фи- 
нанснЈска сааација редовним закоиодавним поступ- 
ком. AKO се сећате оне класичне фннансијске сгна- 
ције Француске из 1926 године, и она je извршена 
на основу делегираннх закоиодавннх овлашћења 
која je добила влада Поенкареова и која их je и 
пзвршила. 

Било je, господо, говора и o томе да бн можда 
било боље задржатн контролу Финанснјског одбора 
ради прегледа и сагласности с тим уредбама, и та- 
да бисмо имали две инстанције: финаисијски од- 
бор Народне скупштнне и финансијски одбор Се- 
ната, a сем тога још н Миннстарскн савет. Зато je, 
господо, у интерссу саме стварн потребно скрататн 
број инстанцнја н убрзатн рад на тим пословима a 
то се може постићи само 'преношен>ем власти на Ми- 
иистарскн савет. И зато смо im слободни да вам то 
и предложимо, смагграјући да he то већина примити. 
Господо, на крају крајева делегираше властн зави- 
си од политичког става: onaj који иш поверење у 
Мииистарски савет и Краљевску владу он ће извр- 
шнти то npenouieibe, a onaj који то поверење нема, 
nehe то учнинти. Ja сматрам, господо, да влада г. 
Николе Узуиоиића заслужује наше поверење. Јер, 
сам Претседник владе г. Узуновић не само да je 
аретседник клуба иего je претседиик Југословенске 
иационалне странке. (Пљескање и узвици: Живео!) 
Према томе он ужива наше пуио поверење тако да 
се ми можемо на њ ослонити и веровати да неће 
учинити нешто што би било штетно no иптересе 
земље и да neive з.чоу11отребити ту делегирапу власг. 

Господо, тај политнчкн моменат доводп nac да- 
ље и до тога да оцешујемо овај предлог буџета И 
са гледишта народпе прнвреде: да лн je привреда у 
таквом стаљу да може чекати na фипансијску саиа- 
цију редовпим, спорнм, закоподавпим поступком. 
Ja мислим да бп се n сви привредпици сложили с 
тиме да ако треба извршити финансијску сапацнЈ 
земље — да се ona изврши путем делегирања вла- 
сти a ne редовппм поступком којн би та.1 посао у- 
спорно. МеЈЈутим, сташе наше привреде и ако je 
стацпопарпо, као што je казао г. Министар фнпап- 

сија, ппак пма извеспих елемената који нам задају 
велике бриге. Наша спољна трговипа повећана je у 
току прошле годипе за 5,S'/o. Трговипскп бнлаис je 
активан, алп on je актнвап само дотле, док арапж- 
ман o одлагању плаћања ануптета no државпим ду- 
говима траје, a то he бити до октобра 1935 године. 
Чим оно престаје важити, a ако ми заиста будемо 
морали плаћати дужпс апуитете у страним девиза- 
ма, опда паш бнлапс плаћања ne може остати акти- 
вап, пего he бити паснвап. A то време није далико, 
него csera пола године после завршетка буџетске 
године за 1934/35 годину. И паша пронзводња je у 
главном стацнопарпа. Наш главпи жетвени принос 
не показује никакву засебпу одлику, нити се пока- 
зује нкакав ве1ш npnnoc од просечног. Имамо мож- 
да једино у ипдустријн, дрварској и текстилној nn- 
дустрији да показују извесне зпаке папретка. Исто 
тако пам je н железнички промст сгацпоиарап, чак 
показује извесно смањење. Наступило je извесно 
стацнопарпо сгање н у лнквидацији привредних 
npe^'seha. Број стечајева опао je, поравнања ван 
стечаја су опала, али узрок томе внше je у прнме- 
ни и искорпп^авању уредбе o поступку посредо- 
вања него у са.мој чињепицп да их je пестало. 

Кретање цена je више мање стацнопирапо. Чак 
можда у погледу прпвредпом ono je опасно, одпос- 
no иде na rope, јер цепе падају. Док je тоталпи ии- 
декс у годипи, 1932 био 67,6 у год. 1933 je 62,9. Алп 
то опадаше цепа парочнто се види код биљпих npo- 
извода. Arpapnn, биљни пронзводн, опали су са 10 
noena, док су индустријски порасли са 4 поепа. Пре- 
ма томе маказе цспа не .само да владају na упутраш- 
њем тржишту него су one још rope у спољној тр- 
говини. 

AKO проматрамо и испитамо стање увоза и из- 
воза у топама n вредпостима тада heMo видети да 
се количипе и вредпостп овако крећу: У 1932 годи- 
nn извоз je износио 2.398 тона, a добпли смо за то 
3 милијарде 55 мнлиона дппара У 1933 годнпи нз- 
воз je изпосно 2.929 тона a вредност тога била je 3 
мплпјарде 377 милиона. 

AKO нзрачунамо вредпост no тонама, тада ви- 
димо да смо ми впше топа извезлп али за јефти- 
пију  цену. 

AKO пак проматрамо увоз тада се внди да je у- 
воз у 1932 годипи изпосно 880.000 тона, a зато се 
платило 2,859.000.000 дпнара. У 1933 годипн увезли 
шо 793.000 тона, a плагплп смо 2,882.000.000 ди- 
нара. Зпачи да ми извозимо све више, a сразмерно 
мање добијамо, a да сразмерпо уиознмо све машвј 
a сразмерпо внше плаћамо. Значп да паш парод 
продаје сада no пижим ценама своје иропзводе у 
ппострапству, a да купујемо no скупљој цепи ино- 
страпу робу. AKO се то пастави у дужем пизу го- 
днпа, тада осиромашење паше земље мора да на- 
ступи. 

Слична ситуација je и na пашем унутрашњем 
тржишту, с погледом na земљорадппка кбји napo- 
чито производи биљне производе, као што су: жи- 
то, кукуруз, овас. Док je цена његових производа 
пала за близу 12 noena, дотле je индустријској po- 
en порасла за четири noena. 

Стога je, господо, потребно да се са овим nn- 
таљем озбиљпо позабавимо. Мн морамо спасти na- 
mer земљорадника од иискнх цепа, a ако то не мо- 
жемо, морамо му дати MorylinocTii да компепзпра 
своје продукте na другој страпи. Ми морамо спа- 
сти нашег привредпика од продаје у бесцеље сво- 
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јих произиода и морамо тр.ажкш да добије праву 
требно и због тога да приступимо политици расте* 
pelieii.ij националне привреде. 

Ми морамо извршити преориентацију у пољо- 
ирииреди, у пол.оприиредиој производњи ид осно- 
ву привредног плаиа. Исто тако морамо довесги 
нашу пољопривреду у склад са потребама околних 
тржитта и могућношћу размене добара у оквиру 
садапп^е светске трговинске политике. И због овак- 
ног craiba наше прниреде иотреоно je да се наше 
финаноије, господо, иоставе на сигурне и трајнг 
осиове. Зато je потребно, господо, примена раци- 
она>лне штедње, мењањс расхода у оквиру садаш- 
њих з^тонскнх прописа и меи.ањс закоиских про- 
uiica одиосио обима расхода. Ово je, гбоподо, uo- 
требно и због тога да ирисгупимо плитици растере- 
Кења кационалне пјлшреде. 

Садапш.и Претседник владе г. Никола Узуно- 
mili oiiiopeiiu и јасно je казао да je дошао мас када 
се ne може ићи даље у подизању намета и јавних 
дажбина, и према томе да се постепено морамо 
придржшати политике растерећења да бисмо омо- 
гућили оживљавање наше мародне привреде, јер no 
мом дубоком уверењу, нз овог стацпонариог стања 
које сада влада, долази почетак економског поле- 
та, као шго je дошао н као што се и 11оЈ£>вл>ује у 
Заладној Евроии. За тај период економског поле- 
та момаро се иостепеио опремагги, a ми ћемо се, ro- 
сподо, најбоље спремити гако ако прво наше фи- 
иаисије ставимо на чврсте н здраве основе да и.ма- 
мо праву и исгппску равиотежу буџета и тада ве- 
роватио можемо и очуваги стабилиу вредност на- 
шег динара. 

Кад то будемо потпуно оствари [и, гада се мо- 
ра приступити једном низу мера да се привреда из 
овог craiba покрене и до се даде један нов подстрек, 
јер, господо, само са оживљавањем привредне де- 
латиости земл>с било у производњи, било у проме- 
ту добара, бнло у циркулацији кредита, ми се мо- 
жемо надати да ћемо доћи до нових извора и до 
ионих прихода. Омевпдно je, господо, н јасно да 
у.мртвљеиа привреда која je свела сву делатаост иа 
мпиимум, ne може дуго одговараги п давати оне 
ириходе којн су потребни за иокриКе основипх др- 
жавипх функција. Иако je ова полипика штедње Ko- 
ja je до сада спровођена несумњиво здрава, ићак 
не треба губити нз вида да су сман>ен>а у главном 
вршеиа иа, материјалиим расходима, a, господо, др- 
жава не може да сведе enoje фуикције само н;> за- 
довољење личних расхрда, ни Један нормалан буџет 
ке иоказује личие ратаоде \ гаквој срезмери која 
прелави 50"о од укуппих рахода као штб je код нас 
Алн прилнком извршења личних расхода, прелазе 
личнн расходи код иас преко 65% од укупних. To je 
једио стаи.е које тражм озбил.иу студију и хитне 
мере и зато и дајемо, оио овлашћиве да се почну 
студпје и да сс нађу мере и да се те мере замоно- 
давппм уредбама одмах и псодложио примеие. 

Господо, ми смо у овом садашњем аериоду ве- 
saoie прнвреде, кад je кредит углавном престао да 
ради; јер naJBelui клијеиат кредитних организа- 
ција — земљорадпик, naiaaii се у стању више ма- 
ње мораторном. 1 [стина je, да je пређашња Краљев- 
ска влвда у овом погледу донела уредбу o регули- 
сању сељачких дугова и да je то иитаи.е хтела и 
иоставила иа једму нову основу, fe je нашим земЉо- 
радницима признато право да отплаћују своје ду- 
roee који су закључени npe 20 априла 1932 године 

у дванаест годншњнх оброка уз извесне камате, 
ли вероватно, господо, ако ми хоКемо да на другој 
страни иокреиемо циркулацнју кредита, мораће се 
noiioBo организовати кредит земљорадника на ду- 
горочној ociioiiii и са интересним стопама KOJC Ue 
одговарати рентабилности његове пронзводње. 

Интервсне стопе којб су до сад призиате, ио од- 
iопарају пољоиривредиој ироизводпЈИ и иашем сео- 
ском газдинстау, која су у иасивиом стапЈу. 

Госиодо, југословенска народна и националнУ 
странка предузела je све мере, да сс иаш земљо- 
радјник cnace у време ове аграрне дсиресије, ц ми 
не сумњамо, да he и влада коју води Претседник 
Мннистарског савета г. Никола Узуновић преду. 
зети ese мерс, да реши и ово привредно 1титан>е 
које he иашу привреду оживети. (Бурно одобра- 
вање и аплауз). 

Господо, у вези са тим треба повратити веру у 
кредит и кредитне односе и учинити све, да сс ти 
одноои врате у нормални колосек. Потребио je' 
господо, чинити сие Потребне реформеу нашој еми- 
сиоиој установи. Несумњиво je, господо, да iie спу- 
ШТена к;л;ат:1а стопа ма 7"» UOMOIIII ирнвреду ц да 
lie се тиме показати извесне уштеде-у привредној 
делатности, кад one не буду плаћале 7У-2 и 9% као 
до сада. Али та каматна стопа од 7% ирема данаш- 
ii.cM стању name народие привреде велика je наро- 
чито кад погледамо интересне стопе око нас, јер 
упоређујући с другим мојЈамо увидети, да je она 
и даиас висока. Интересна стопа у Аустрији да- 
нас нзноси 5"« у Румунији 6%, у Италији 3%, a 
у Чехословачкој •''>,'/'" Господо, ако хоћемо да 
одржимо конкуренцију на светском тржишту, мо- 
рамо да радимо са ма1вом интереоном стопом ма- 
кар то ишло на штету интереса акциоиара, (аплауз). 
Интереси привредни су важнијн од интереса поје- 
динаца и ja смарам да lie се п у овом погледу UIHI 
даље, и да се неће стати на мерама које су до сада 
учињене. 

A.m господо, овај nam предлог буџета расхо- 
да и прихода можемо цепити и са социјалног гле- 
дишта. У иове одредбе фииаисијског закона ми 
смо унели изиесне одредбе које he омогућити запо- 
слење незапосленог квалификованог подмладка a 
омогућиће да се извриш ренизија u редукција упо- 
сленог женског O'coo.i.a, која сада постоји у иоје- 
диним државним усгановама. Je ли то оправдаио, 
госиодо, u са гледишта соцнјалног? Ja мислим, да 
nama државна политика мора да гледа да помаже 
онај ред људи, који су носиоци снаге, реда и прав- 
иог поретка, a ro су omi који су стареишне по[)о- 
дица1. A старешина породице може бити у првом 
реду само мушкарац. И ако нма да се бира између 
оиога који служи војску, који je резервни официр 
п квалификовани раденик и оиих службеника, који 
имају нсте квалифихадије, предност мора нмати 
иушкарац (аплауз), јер ако дође до озбиљног, как* 
вог поремећаја, тражиће се у првом реду од мушка- 
раца, да иде у прве редове, и до се бори за народ, 
за отаџбину и за Крал>а. II гоопоДо, ма колнко мож- 
да да he те одредбе погоднти извесна повлашћена 
.iima, ипак те Жртве морају се тражита. II као што 
се од порескнх обавезимка, без обзира KOJOJ кате- 
горији припадају тражило, било да je зем.Ћорад- 
ник или порескп обавезник за течевину тражило 
фискалним законима да плаћа јавне намеге, који 
гарелазе Јвегову платежну моћ, јер je то иужда др- 
жавиа, тако исто имамо ирава у име иационалне со- 
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лидариости да тражимо жртве и од других класа 
ла би се личии рлс.чоли MOIMII смап.нти и свести на 
оиу разумну меру која одговара садашњт™ дохот- 
цима и садаш11>ој платежној моћи пореских обвез- 
иика. Отуда Je и унета одредба чл. 4S (нов) тач. 3. 
којом се жсли да створи могућност упослења свр- 
шеним ученицима факулгетских и стручних ткола 
и због Torai je и предложено да Мииистарскн савет 
уФврди услове даљег загшслен>а женског особља у 
државној H.™ самоуправној служби, коо и услове 
под којима могу остати службеници из чије поро- 
дице и.ма мипге лица упослсних у држаоној и in 
јавној служби. 

Ми жели.мо да се на ocitnmi one одредбе створи 
могућност упослења образовзног подмлатка и да 
се сувишно и иепотребно женско особље ухлони 
из државне службе. (М: Драговић: To сам ja тра- 
жио. — Св. Хођера: Понављате оно mro смо мм 
трджили! Ви HCKvemi полишчарн трчите за нама 
млађима) Ако сте ви тражили и ми прихватили, , 
онда lierc сигурно гласати за овај буџет и Финаи- 
сијски закон. (Пљескање код iseliiine). Huje логпч- 
НО, кад ми вашу политику примамо, дг- ви оилл 
iby ис гласате. (Cis. Хођера: Ви иорате да je прими- 
те. — Ми IICMO вам je паметнути. — М. Дрпгопи!,: 
Ми с.мо наметнули и зшон o корупцији). • 

Господо. предлог буџета који нам je ca Финан- 
CHJCKHiM закоиом и овим одредбама \ њему пред- 
ложен није међутим само један акт финансијтее 
политике name земл.е. Он je пзраз уједно и 
наше унутраши.е и наше спољне политике. 
Гласаљем за овај буџет, m уједно одобјк!- 
памо целокупну унутрашњу и спол.ну no- 
литику која се спроводи. (Cis. Хођера: то ви одо- 
бравате). Лссте. Ja мислим дз ми ие можс.мо бити 
протии тога, кад се спроводи једна политика коисо- 
дације мира на југу и ne можемо бнти против тога 
да се иницијгтивом Ii>. В. Краља у спол.мој поли- 
тици закључи Балкацски пакт који омогућава мир 
за дужи низ година. (Леднодушно пљескање н уз- 
ппци: Живео Крал.!) Не иожемо бити против поли- 
тике која ствара трајан мир на југу, a исто тако 
учвршћује ii доноси извссна побољшаЈђа и на се- 
веру. Исто тако, гласајући за овај буџет, ми њиме 
одобрапамо унутожнн.у полнтику. Југословенска 
иацнопа.ша странка има cnojv историјску мисију и 
залатакд1а'политику инаугурисану шестим јануаром 
1929 године спроведе кроз народ, — и да ту поли- 
тику државног и иародиог јелиистиа, доведе ло 
потпуног успеха. И гласајући зз овај буџет, ми по- 
мажемо и политнку учвршћивања и дограђивања 
народног и лржавног једииства и стварич.а јелнс 
јединствене Југославије; 
И ми hcMo се својојмисчји.господо.одужитиако 

истрајемо на том путу, na том путу са великим на- 
порима (Свет. Хођера: Са жандармеријом!) Г. Хо- 
ђера који je биран много пута вд жандармима нема 
права д# говори o жаилармерији. (Пл.ескап.е. Хп- 
hepn: Ви mine ималп протпв кандидата, и вас 
су жандарми биралиП 

Прстссдпик др. Коста Кумапуди: Г. Хо^ера, 
немојте упадати v реч говорнику. 

Др. Славко IJIehepoB (наставл.а): Ja сам Cm- 
pan и онда кад нисам имао свој^х пријатеља у 

Претссдппк др. Коста Кумаиуди: Изволите про- 
'жпти говор! Иемојте гтолемисати са г;г. народним ду 

посланицима! 

Др. Славко UleliepOB (наставл.а): Г. послапици. 
MU морамо истпајати у нашој полнтици. Ми још 
нашу националну мисију нисмо завршили. (Узвици; 
Тако je!) Политика народног и државног једннства 
коју ми имамо да спроведе^мо, још ннје до краја 
спроведена, јер нису још организоване 'самоупраЂе 
бановинске. И ми сматрамо да lie се и тој великч 
посао деконцвнтрације политичке и управпе власти 
ублискомвременуизвршити и да he Југословснска 
национална странка извршити један велики исто- 
ријски политички акт. Ha том путу, ми коршо 
^сграјати. Госполо, ja вас због тога позивам у име 
посл;гтч\ч>|- клуба Југословеиске иациоиалие стран- 
ке да овај буџет овакав какав je предложенодКра- 

1вске вла ie( и кака^ je гтримљен ол стране финан- 
CHJ'CKor одбора и са овим измсиама примите, јер je 
го у првом реду акт поверења Крал>св. влади, на 
челу које стоји наш уважепи Поетседник клуба и 
сгранке г. Никола Узуноовић, (Пл.ескање). И ja ве- 
рујем да ћете за;буџет гласати н позивам зас да 
гггсате. (Бурно и дуготрајно пљескање). 

ПптпретСедппк др. Авдо Xacaii6eroBiili:    Пма 
реч народни пссланик лр. Милан Метикош, 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici 
donošenjem budžeta svake godine glasa se povere- 
nje i vladi koja taj budžet predlaže, ili nepoverenjc 
toj vladi ako ima za to razloga. Jugostovenska na- 
rodna stranka koioi imam čast pripadati, ima puno 
neptoverenja i prema Vladinoj većini, prema vama 
285 poslanika ovde i prema Vladi koja je iz vase 
-ledine nikla na čelu sa vašim Pretsednikom kluba, 
Pretsednikom vlade. A zato, gospodo, imamo mno- 
go razloga. Vi vidite već par godina padali su pred- 
loži u Finansijškom odboru da se vrše izvesne ušte- 
de. Pao je jedan pcedlog, jedan drug samnoni јо^ 
pre dve godine, jedan je predlog podneo da se omo- 
i'iići revizija po svima nadleštvima da se utvrdi, ko- 
liko posla ima u svim državnim nadleštvima i ko- 
liko treba službenika. Međutim, vi ste to onda od- 
bili. Vama treba dve godine da primite ono, što ste 
trebali primiti, kad je bilo vreme. Kad je kriza po- 
jela, trebalo je onda to primiti, ali vam to onda 
nije bilo potrebno, jer vi niste krizu osećali. U našim 
redovima vladine većine nalazi se vrlo malo tih, koji 
ošećaju krizu. A kad bi pitali one, koji su vani, i o 
Čijoj se koži ovde kroji, onda bi videli, kakva je 
situacija n zemlji (Jedan glas iz većine: Onda ste i 
vi bili s nama!). Bio sam sa vama, napustio sam vas, 
jer sam video da nećete da vodite brigu o narodnim 
potrebama, jer sam video da jednostavno samo anii- 
nnjete- što vam se iz vladinih klupa naredi, i tako 
ćete glasati i za ovaj budžet, koji vam je predložen. 
Gospodo, ja nemam poverenja ni u Kraljevsku vla- 
du, koja proističe iz vaših redova, jer je do sada 
pokazala, da se vi niste usudili doneti Zakon proiv 
korupcije, niste se usudili tražiti to od Kraljevske 
vlade nego se samo zadovoljavate obećanjem, kao 
što već imamo od 1926 godine, neprekidno jedno 
obećanje za drugim, ali Zakona protiv korupcije ne- 
mate. Vi, gospodo, treba da znate da je jedno od 
najvećih zala za upropašćenje naših prihoda, nesreč- 
na korupcija, i u njoj leži uzrok, zašto naši prihodi 
podbaćuju, i u njoj leži i konstatacija, da su oni na- 
ši potrošači seljaci najslabiji, najteže opterećeni, a 
da su oni najjači i najbogatiji pošteđeni, jer su ti 
najjači u vašim redovima. Gospodo, oni se uvek drže 
uz vladinu si ranku. Kad ste prošle godine glasali za 
povećanje zemljarine, napose, vi i/, onih krajeva, ko- 
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ji znate da je zemljarina teSko naroda pala, vidite, 
vi treba da ste svesni odgovornosti, što ste to uči- 
nili, ali treba da ste svesni isto tako i odgovornosti, 
što je Vlada tražila od vas da to glasate. Zato ka- 
žem, gospodo, naše unutrašnje političke prilike upu- 
ćuju na to, kako je ista Vlada kojoj vi dajete puno 
poverenje, sa tako malo pažnje rešila tako mnopa 
krupna pitanja, koja je trebala i te kako savesno da 
rosi. Vi želite da stvorite duhovno jedinstvo u naci- 
ji, a primenjujete metodu kundaka .Vi dajete da se 
Hudima lome rebra, da im svest jutroslovensku zasa- 
dite, a niko od vas ne protestvujc. Znači, da to odo- 
bravate. Mi se nalazimo u tako teškim unutrašnjim 
prilikama, o koiima treba, i te kako. mnotro i save- 
sno da se razmišlja. Jeste li vi kaderod podneli pred- 
lop VIndi i tražili, da u tome pravcu menja metode 
unutrašnje politike. Niste. Znači odgovorni ste za 
nju. Jer, gospodo, da ste hteli drupu politiku, moefli 
ste je nametnuti Vladi, jer bi to rekli ultimativno, 
kao što je bilo povora o drugim pitanjima, mogli 
biste ioj reći: Ili ovakvu politiku imaš da zavedeš, ili 
ćemo ti glasati nepoverenie. Ali čini mi se. da ste vi 
prepustili Vladi dn radi šta lioće. Raš zato, jer su 
teške spol ine prilike, ne treb? se znnositi nikakvom 
posebnom iluziiom. da sli prilike dobre, zato što je 
stvoren ovaj ili onaj akt u međunarodnim odnosi- 
ma: istina ie ima dobrih stvari koie su učinjene u 
spolinoi politici, jrospodo. ia objektivno cenim situ- 
aciiu ali kad vam kažem da me Balkanski pakt ne 
zadovoljava, ier niie u taj uključen bugarski narod, 
onda treba da znate da ima isto tako primedaba, 
koje su osnovane. 

r.ospodn iednu stvar, koiu treba da vidite, o- 
/ih dnna videli ste. da je jednn izaslanik i sekretar 
Ministarstva inostranih poslova Italije, posetio Heč, 
posetio Budimoeštu, Niie posetio. u nekoj specijal- 
no! ppžnii prema nama. Stvara se jedna nova situ- 
aciia u Srednioi Evrooi i Podunavlju, i ta nova situ- 
:inin pVakako ima da otežava naše međunarodne 
poziriie. Ako se uspostavi Austro-Tlfarska i u ma- 
nioi formi, koii će ona im^ti zadatak prema nama. 
tome ne treba da smo u zabludi. Gospodo. Nemačka 
}р iispolo dn st^'ori Pakt o nenapadaniu sa Poliskom, 
Virlite .I^nan i RiKiiu. samo što između niih niie pla- 
nula nuškn Vidite neodređenost engleske snoline po- 
Ut'kp.. л vidite i tn kakvu odlučnost borbenost ne- 
rnofke snoline nolitike. Ako ste se interesovali. mo- 
p\\ ste i sami videti — u poslednje vreme je poja- 
čan uvoz u Neinačku onih sirovina, koje su potrebne 
za jaču proizvodnju oružja, municije i drugih stva- 
ri koje su potrebne za rat. Od tih i takvih 
prilika, gospodo, potrebno je da i mi zna- 
mo, da možemo biti spremni prema svima spoljnim 
događajima samo onda, ako smo unutra, kod kuće, 
zdravi, (Tako je, odobrava opozicija i pljeska. Plje- 
ska i Pretsednik Vlade g. Uzunović i odobrava), ako 
je. gospodo, unutra zdrava politika, koja će sve naše 
delove naroda i zadovoljiti i okupiti na potpunoj 
saradnji. 

Ja, gospodo, u tome pogledu vidim jedan nedo- 
statak u radu Kraljevske vlade. Na raznim stranama 
primenjivaju se razne metode koje nisu bile potre- 
bne i koje su, možda, mnogi deo i mnoge delove 
pojedinih krajeva otuđile od one saradnje i od one 
topline naše nacionalne celine, kojoj oni treba da 
teže. Ja sam imao prilike da to lično osetim. Ima iz- 
vesnili naših krajeva u kojima čovek ne može da 
dobije pismo, koje mu se uputi, da ne može on ćia 

napiše pismo i uputi nekome drugome, da ne može 
da izjada svoje boli, koje su opravdane i kojima bi 
se moglo naći leka, a sada se čudite, što su ti ele- 
menti i pojedinci kao i skupine, koje se grupišu oko 
tih pojedinaca u izvesnim krajevima udarile, možda, 
i u krajnje granice. Ja sam, gospodo, konstatovao 
na raznim stranama, da niko ne postavlja nikakve 
zahteve ni protiv jedinstva države, niti protiv jedin- 
stva naroda, niti protiv Kralja, niti protiv Otadžbine. 
Postavljaju se zahtevi protiv loše administracije, po- 
stavljaju se opravdani prigovori protiv raznih meto- 
da policijskih organa, 

U tome pravcu kad bi se Sto pametno preduze- 
lo, naše bi prilike bile mnogo zdravije nego Sto su 
sada. Jer, vidimo da se kod vas za to nema interesa 
i ne treba se ni čuditi teškoćama koje otuda proixi- 
laze. Mi smo prošle godine sa ovoga mesta odlučno 
ustali protiv onih nesrečnih punktacija. Odlučno smo 
nastupili, ubedeni da tim udarcem rešavamo to pi- 
tanje. Međutim tokom cele godine dalo se takve bra- 
ne baš tim i takvim prestavnicima tih punktacija 
da su oni razvili taku delatnost, koja je psihički za- 
hvatila izvesne krajeve, izvesne mase, o čemu treba 
da ozbiljno mislimo, I treba da se menjaju te me- 
tode i primena njihova ,prema tim izvesnim krajevi- 
ma i izvesnim dolovima našeea naroda koji su do- 
šli pod zahvat te psihoze. Ali vi. gospodo, iztrleda 
da tokom cele prošle rodine niste išli za tim da se 
to omogući, već ste učinili još težim stvaranjem tih 
prilika. 

Mi smo prošle srodine imali da donesemo neko- 
liko zakona, medu koiima na prvom mestu Zakon o 
izborima narodnih poslanika koii će se izgleda po- 
nova da donese na pretres, da se ponova menja 
/hov; nekih špekulacija, koje se sada nalaze u te- 
čaiu. Ali vi ste taj izborni zakon doneli da se za- 
štitite na noložniima i osifurate sebi većinu na idu- 
ćim izborima. To ste učinili zato. što znate, ko vas 
nrptsMvHq u srezu i zato ste odredili da za izbore 
mora biti iavno plas^mie Vi koii imate nreko mili- 
ion i no or<rnnizovanih članova, kako nričate. stvar- 
no inWp 400 sreskih poglavara i 5000 opštinskih 
nrptsednika! CSmeh kod opoziciie. — Jedan plas: Pa 
ni oni nisu niihovi.l Kad bi vi imali i šta u narodu, 
tro^nodo ne biste vi bečali od tainoe trlasania. ali 
vi nemate nikoga i zato tražite iavno srlasanio da 
mo7Ptp nraviti fnlsifiknte i da držite da ste pravi 
nrpMavriici naroda. (Graja i objašnjenje medu po- 
slanicima). 

Isto tako, gospodo, kad se doneo Zakon o op- 
štinama, vi ste hteli, da se donese opet propis o 
javnom glasanju. Bojite se naroda i narodne ljubavi, 
pa vam je trebalo da vam onaj sreski poglavar i 
pretsednik opštino kontrolišu, kako će glasači da 
glasaju! Vi Ste doživeli to i to ste imali prilike u 
skupštini da se registrira, da se u izvesnim krajevi- 
ma, na veliko vršilo falsifikovanje toga glasanja. 
Falsifikovanje glasanja rađeno je sa planom, vidite 
da unosite jedan sistem, sistem falsifikata narodne 
volje. Jeste, gospodo, može se reći: izbori u 1931 
godini posle šestojanuarskog režima bili su jedan 
prolaz, i svaki pošten čovek, koji je došao na sa- 
radnju kazao je: ne sme više ono da se ponovi. Ali 
vi želite, da se to pertetuira, i da na taj način i dalje 
sedite ovde, ne po volji naroda, nego po volji sre- 
skih poglavara, koji su vas poslali ovde. (Graja i 
protesti kod većine). 



STENOCRAFSKE BELE5KE 15 

Dalje, gospodo, prošle podine smo doneli i Za- 
kon o udruženjima i zborovima, i vi koji ste želeli 
bar u teoriji da se uvede pun demokratski život, da 
dođu opet stranke, da se opet ožive /borovi i dogo- 
vori u narodu, imali ste mogućnosti, da ste liteli, 
moffli ste odobriti potpuno slobodno stvaranje stra- 
naka. Vi ste gospodo izglasali takav zakon vašom 
većinom, da ograničiet narodu mogućnost da formi- 
ra stranke i da onemogućite narodu slobodu zbora 
i dogovora. A gospodo, nrema ovom i ovakom za- 
konu o udruženju, nas 10 narodnih poslanika Jugo- 
slovenske narodne stranke pokušali smo da formi- 
ramo stranku, a dobili smo i odobrenje u smislu to- 
ga zakona, mi imamo odobren program, ali vaša 
vlada, sa vašim znanjem i odobrenjem, ne daje nam 
mogućnost da u štampi vodimo agitaciju za našu 
stranku. Vi ste oni, koji sprečavaju da se donese za- 
kon o slobodnoj štampi i da omogući da narod čuje, 
Sta se ovde radi, da narod čuje sva ona mišlicnja 
kola treba da se ćulu. U smislu našeg Ustava cl. 12 
mocru^no je, da imamo slobodnu štamnu, ali vi ne- 
ćete da donesete zakon o slobodnoj Stamol, vi ne- 
ćete, jer ga do danas niste pokrenuli niti od vaše 
Kralfevske vlade tražili, da ga predloži Narodnoj 
skupštini. Vi tolerirate ona ograničenja, kola su do- 
šla u/ gesto Januarski režim uonšte. i držite, da se 
taj zakon o štampi i dalie podrži, niste tražili da se 
donese bar onakav i onoliko slobode, kakav smo i- 
mali 1925 srodinc. I sad šta se dešava? Sto srod se 
nnniše sve se konfiskuie. ier i Presbiro i državno 
tužioštvo, što ie vaša politika, ne dalu da narod 
čuje i da narod kaže, koju politiku traži. Vidite go- 
spodo, vas ima 285 narodnih poslanika, u bivšoj 
Jugoslovenskoj radikalno-seljačkoj demokraciji, ko- 
lu ste prošlog leta prekrstili u Jugoslovensku nacio- 
nalnu stranku, i vi imate mogućnost, da to sve done- 
sete i obezbedite svaku kritiku u tome pravcu, a mi 
ćemo sa vama za takve zakone glasati; ali vi to 
nećete, vama nije do dobra narodnog, vama nije do 
slobode zbora i dogovora, vama je do aminovanja, 
koje vršite već toliko vremena. v 

' Vidite, gospodo, prošle (rodine vi ste održali 
velike zborove, jeste li vi platili one velike garniture 
vlakova' (Čuje se: jesmo!) Platila je država, besplatno 
ie prevoženo'par stotine hiljada ljudi s jednog kraja 
na drugi, samo da bi održali te zborove. (Prigovori 
i graja sa desnice). I gospodo, dok nismo udarili in- 
terpelaciju na g. Ministra saobraćaja i skrenuli pa- 
žnju da će on odeovarati za sve te izdatke, dotle ste 
sve besplatnim vlakovima prevozili narod i U Niš, i 
u Sarajevo, i u Novi Sad, ali je onda stao, i nije vam 
dao niti za Split niti za Beograd, jer ste spremah i 
u Beogradu takav zbor, na račun narodnih mukali 
državnotr budžeta, jer su sreski poglavari, kao vase 
pristaše'izdavali ljudima ulaznice, kao za pozoriste, 
i određivali u koji vlak moraju da sednu. (Protesti 
i graja sa desnice) To su gospodo činjenice, to smo 
slušali otvoreno od onih ljudi, koji su na te zborove 
bili upućivani. . 

Gospodo, kako kažemo, ako vam je do narod- 
nog napretka i konsolidovanja prilika u zemlji, on- 
da omogućite, da se što pre donese takav zakon 0 
štampi, da možemo govoriti i kritikovati rad ) pri- 
like medu sobom, a sigurno imade i u opoziciji što- 
god što treba kritikovati — da možemo raditi slo- 
bodno, na javnome polju. Međutim cenzura danas 
kako se vodi, onemogućuje svako disanje i DUO Ka- 
kvu kritiku na rad vladine većine, ih na rad Vlade, 

Gospodo, ja sam se time mnogo interesovao i usta- 
novio sam, da vi koji deklamuicte i pevate pesme o 
velikoj štednji, kako želite veliku štednju i sistemat- 
sku štedniu, trošite oko 52 miliona dinara na Pres- 
biro. U tome Presbirou, gospodo, šef je na dopustu 
a prima plahi. Četiri šefa raznih otseka na otsustvu 
su stalno permanentno, a primaju platu. Ima još 
oko svojih 20 i više lica, sve ukaznih činovnika, koji 
su na spisku, primaju plate, a ne dolaze čak ni platu 
da prime, nego im služitelj ide čak kući i donosi 
platu. Isto tako imamo 8 javnih funkcionera u Pres- 
birou koii sede u Zagrebu, koji primaju platu, a ni- 
kavu funkciju nemaju, pa imamo П činovnika u Pa- 
rizu, a da ne govorim o drugim stranama. Gospodo, 
kad sam se interesovao, šta gospoda rade, kad se na 
njih troši 52 miliona dinara, predočeno mi je da oni 
pribavljaju informacije o kretanju političkih radnika 
u narodu, ako je to potrebno, uz ovako veliki apa- 
rat, koji ima Ministarstvo unutr. poslova u zemlji, i 
uz ovako veliki aparat, koji ima Ministarstvo inostra- 
nih poslova van zemlje, onda se kod te cifre treba 
zamisliti. Pedeset i dva mili iona dinara, nisu svota, 
preko koje može da se prede olako, a pošto je g. 
Ministar unutrašnjih noslova sebi stvorio potreban 
otsek za štampu, a Ministar inostranih poslova ima 
takode svoj otsek za štampu, ia držim da nam Pres- 
biro niie potreban, sem utoliko ukoliko onemogu- 
ćuje rad opoziciii. i ukoliko je potrebno da se izve- 
sni ljudi, kao štipendisti, na vidan način podrže sa 
krupnim štipendijama koje nisu malene nego idu od 
8—15 hiljada dinara (Žagor). Kad je to tako, onda 
tu treba da se zamislimo i da otvoreno kažemo: ovo 
ne valja, to treba revidirati, reorganizovati i staviti 
na zdrave temelje. Ja sam se interesovao, pa mi je 
predočeno, kako smo jednom prilikom smatrali za 
potrebno, da prikažemo opravdanost toga Presbi- 
roa, pa smo spremili u Beču jednu veliku poblika- 
ciju. da se nešto čuie i za našu zemliu. Ta je publi- 
kacija izdata od jednih stranih novina »Neue Freie 
Presse«. Te su novine bile za vreme pokoine Austrij- 
ske monarhi ie vodeće novine, jer su primale lepe 
pare iz ondašnjeg Ministarstva spol inih poslova, ali 
sad je to tako maleni list sa malom tiražom, kao na- 
še »Vreme«, koji živi na isti način kao naše »Vre- 
me«. Kako je smatrano za potrebno da se u tim_ no- 
vinama »Neue Freie Presse«. donese publikacija o 
Jugoslaviji, a bilo je tu i lepih stvari, neću da spo- 
rim, ali način, kako je izdata ta publikacija, i uzevši 
u obzir okolnost da je ta publikacija koštala oko 
milijon i 800.000 dinara i kad se uvaži, da je u sva- 
kom broju tih novina »Neue Freie Presse« bilo па- 
štamoano »Bestelll mul bezahlt« tako da je svaki, 
koji ie dobio taj list, taj broj, odmah i video, da je 
»naručeno i plaćeno« i prema tome to sve samo kao 
reklama je tretirano. Da li je to nama bilo potrebno, 
da li je to našem ugledu koristilo ili škodilo, ja dr- 
žim da o tome treba da razmisli i onaj, koji je ovu 
stvar aranžirao, i koji je ovako U-kom mukom skup- 
ljeni narodni novac na ovaj način trošio. 

Isto tako, gospodo, mogao bih reći o Agenciji 
»Avala«. Vidimo danas, da je naša sva štampa neka- 
ko skučena, nikako se ne usuđuje da išta iznese i 
ono, što bi mogla da iznese, jer ima ovisnost od te 
Agencije »Avala« koja pribavlja sve informacije iz 
Inostranstva i uživa velike subvencije državne, a ko- 
ja, pod izvesnim dobrim uslovima ustupa štampi sve 
vesti, koje (lobija iz inostranstva. Te subvencije tre- 
ba da se revidiraju, a naročito gde se čine veće su- 
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me pa tamo ^de trebn dati više, da se da i više a 
gdc je izdavanje nepotrebno, da se izdaci brišu. Da- 
nas su tako teške prilike n našem narodu da treba 
o svakoj pari voditi računa. Čuli ste danas ovde, od 
g. Ministra finansija, da imamo preko 5.000 školo- 
vanih mladića, kv.-ilifikovanili. sposobnih, koji čekaju 
hleba, a koji ne mogu da dođu do najobičnijih dnev- 
hičarskih položaja, a imate mladića, koji možda ne- 
maju ni Kvalifikacije, imaju možda samo tu kvali- 
fikaciju, što im je neki narodni poslanik ili senator 
rođak, pa ih protežiraju u Presbirou gde vuku me- 
sečno osam, deset i dvanaest hiljada dinara; i zato 
kažem, gospodo, da na svakoj strani treba da se 
štedi,   ako  se  misli  da  se  savesno  štednja  provodi. 

Mi smo prc više dana pretresali ovde jedno bo- 
lesno stanje naše administracije — korupciju. Mi 
smo se saglasili u iednom konkretnom slučaju da 
se grešnik preda sudu. Ali gospodo, vi treba da zna- 
te da se vrši korupcija i po raznim drugim pitanji- 
ma. Koliko je njih postavljeno samo zato. što je 
dao pare da se postavi, što je platio onoga, koji je 
intervenisao. da on bude postavljen, a imate gospo- 
do mno^e, koji su unapredeni, istim putem i nači- 
nom. Vi ste, gospodo, prošle godine čitali jedan ja- 
vni skandal, da se u Ministarstvu finansija našlo 
ljudi, koji su fabrikovali dokumenta i vršili isplatu 
penzija onima, koji nikada nisu bili penzioneri. Isto 
tako gosppda čuli ste i o raznim liferantima, koji 
imaju da dobiju izvesne pare od pojedinih nadleštava 
d i su se žalili, da su morali da doprinose posebni 
obol onima, koji rešavaju, pa da isplata onotja ra- 
čuna, koji mu pripada, dođe na dnevni red. Gospo- 
do, i li slučajevi su jedna čista očajna korupcija. 
Treba pitati Ministra finansija, zašto on plaća ben- 
zin za državno nadleštvo tako skupo, a pojedinac 
privatni dobiva sra jevtino na svakom ćošku, u sva- 
koj maloj varošici, a liferanti benzina zarađuju i 
kažu: moramo ovako skupo kalkulirati, moramo ta- 
ko da kalkuliramo jer inače naši računi ne mogu 
doći na red da se isplate. 

Ne kažem, gospodo, da topa nije bilo r pre. Na 
reparacijama se kralo mnojro više. kao i kod onih 
ranijih zajmova. Ali danas je narodu došlo do guše. 
pa zato treba voditi računa o svakoj pari. Danas su 
materijalni rashodi povećani, jer se razne potrebe 
moraju tim putem, putem javnih licitacija, nabavlja- 
ti. I kad se zna, jrospodo, da nam %. Ministar finan- 
siia još nije podneo predlog za izmenu Zakona o 
državnom računovodstvu i za izmenu Zakona o plav- 
noj i mesnoj kontroli, i kad se zna da se i danas 
dešavaju tako strašne stvari, da Ministar šuma, izra- 
divši u režiji žele/ničke pragove za železnice, ne 
može da ih proda ni po ceni koštanja Ministru sao- 
braćaja, nego da ih mora da prodaje licitacijom, na 
Koju dođe jedan običan stranac i kupi ih budzašto, 
pa kada docnije Ministar saobraćaja raspiše licita- 
ciiu za pragove, onaj isti čovek, koji ih ie kimio od 
Ministra šuma i ruda po 20.— dinara komad, pro- 
daje ih sada Ministru saobraćaja po 40.— dinara 
onda ie to u toliko pre potrebno učiniti. To biva, 
ffospodo, zbop toga, što su takvi propisi našepa Za- 
kona o državnom računovodstvu. Zakona o mesnoj 
i plavnoj kontroli. Zbop tih i takvih oronisa mi. na- 
ša država mora trneti velike štete. Pa da vas pitam 
pospodo, kad ste vi stavili zahtev Ministru finansija, 
da menja te zakone, preko kojih se ovako pljačka 
narodna i državna imovina? Niko od vas to nije do 
sada  tražio.  Ministar  finansija  je  obećao  samo,  da 

će podneti predlog za izmenu tih zakona. Ali ja kon- 
statiram  da takav predlop pred nas  još nije došao 
A zašto, ja držim zato, što su jači interesi  onih   Ц," 
l'erenata,  nego  interes naroda, koji tako teško  pri- 
kuplja ono, što treba da da državi. Ja sam, gospodo 
prc neki dan, povoreći o korupciji, spomenuo da su 
mnogi i mnogi stranci, koji nemaju uslova da Inulu 
naši   državljani,  došli   u  našu   zemlju  samo  da   nas 
pljačkaju, samo da isisavaju našu narodnu i privreda 
nu snagu. Oni su samo pomoću para došli do našep 
državljanstva,  pa  sara  s topa stavio  zahtev,   da   se 
obavi revizija svih lica od 1918 godine, koja su do- 
bila državljanstvo naše, te da se utvrdi, da li su  oni 
bili potrebni našoj zemlji ili nisu i da se svi oni, koji 
nisu potrebni našoj  zemlji, najure  iz  naše  zemlje 
rešenja  o  njihovom  državljanstvu  ponište.  Jer,   <ro- 
spodo,  tu  je  uzrok   našoj  krizi.  Mi  smo,  pospodo 
sami omogućili trihogima da se nostrificiraju u  na- 
šoj zemlji i da uništavaju našu narodnu privredu. 

Gospodo, mi smo pre neki dan stavili predio«- 
da se Kraljevska vlada hitno pozove da donese Za- 
kon protiv korupcije. Mi smo taj predlop detaljno 
obrazložili. 1 kad se zna, pospodo, da su danas ц 
Parizu pde se i desio onaj krupan slučaj korupcije 
i pde je morao jedan ispravni sudija da plati gla- 
vom zato, što se išlo zatim da se od njepa ukrade 
dokumenta koje je imao u rukama, onda, pospodo 
nije teško uvideti, da će i kod nas korupcija trajati 
sve dotle, dok se ne donese jedan zakon protivu nje. 
Mi smo vam na to skrenuli pažnju. A da li ste vi 
učinili što da se taj zakon hitno donese? Niste. A 
zašto? To su vaši razlozi. Mi samo znamo, da su od 
192,6 godine, pa na ovamo sve vlade obećavale da 
će doneti zakon protiv korupcije, ali da on još nije 
donet. 1 zato .pospodo, iz tih razlopa vidi se da vi 
vašoj vladi ne smete da podviknete ono što narod 
traži'. 

Tražili smo, da se zaključenjem parlamentarne 
ankete istraže sve korupcije, sva nevaljalstva oko 
izvršenja agrarne reforme. Vidite, da ima toliko i 
toliko hiljada agrarnih interesenata i dobrovoljaca 
koji to traže. Svi vapiju. Ali i danas imate onih, 
koji i posle 14 podina od svršetka rata nisu dobili 
zemlju, a ratovali su, a međutim desilo se, da je 
30.000 njih dobilo uverenja, da su dobrovoljci i do- 
bili su zemlju, a nisu dobrovoljci. To je bilo zato, 
što su oni znali, da podmite one, koji su sa tim ra- 
dili. Kod nas se u ovako krupnim pitanjima ne radi 
dobro. Ja mislim da mi iz opozicije ne možemo imati 
poverenje u vladu, kojoj vi dajete poverenje. 

Čuo sam ovih dana, da će se izvršiti jedna na- 
bavka od 70 milijona dinara za željezničke prapove 
i da je u licitacionim uslovima uneto da to mora 
biti jedna određena firma, koja će biti ovlaštena za 
sve nabavke. F,, pospodo, ako se tako misli da na- 
stavi, nemojte da izbepavate od odpovornosti, koja i 
na vas pada. jer vi dajete poverenje ovoj vladi, koja 
tako radi. (Dr. Gligorije Tadić: Vi ste samo čuli. 
Tvrdite li da je tako?). 

Gospodo, imate 207.000 činovnika koje plaća 
država i ti 207.000 činovnika, koje plaća država, 
imaju mopućnosti da prikupe sve podatke i da iz- 
nesu sve na pravo mesto. Ja sam nedavno izneo u 
jednoj interpelaciji, koju sam uputio Ministru finan- 
sija. kako se vrši otkup duvana u južnim krajevima. 
Dobio sam kasnije podatke i iz Hercepovine. I pos- 
podo, utvrdio sam sledeće: Jedan konkretan prime« 
rak imam u džepu, koji ću vam predočiti da vidite. 
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šta se sve kod nas radi, i dokle smo mi doterali. Ovo 
govorim u okviru korupcije i u okviru naše loše fi- 
nasijske administracije. 

U pitanju je obračun o isplati otkupa duvana 
sadio'cu Markoviću Miiisavu. Predao je čovek svega 
40 kg. duvana u ukupnoj vrednosti, obračunato mu 
je fiO dinara. Odbitak na previranje iznosi (i dinara. 
Cista vrednost iznosi ђ4 dinara. Zadržani iznos za 
komisijske troškove iznosi 12 dinara, za porez 36 
dinara, a platio je pored tot,ra i zcmljarinu, čisto na 
isplatu dobio je čovek 6 dinara! (Odobravanje na 
levici). . 

Gospodo, kad vam dodam i to da je taj čovek, 
taj Milisav Marković, platio od stanice do slagališta 
čoveku, koji je to prcneo, tili 40 kg. 10 dinara, onda 
i ovih 6 dinara nisu bili dovoljni, n^go je još morao 
da doda 4 dinara! 

Dakle, naša  linansijska  administracija brine, da 
našeg malog čoveka, zemljoradnika, potpuno uništi. 
Gospodo, da je ovo jedini slučaj, ja ne bih ni govo- 
rio.  Ja sam  imao priliku  da  prođem južnim  kraje- 
vima i imao sam prilike da slušam na stotinu takvih 
žalbi. Ja sam posebnom interpelacijom skrenuo pa- 
žnju  gospodinu    Ministru    finansija na te činjenice. 
ali" izgleda da on nema mogućnosti da to spreči, d i 
je to u rukama kakvo;; referenta, koji o tome slabo 
vodi   računa. Ja sam  dobio  i  iz Hercegovine  isto 
tako   podatke.   I  ako  naša  Uprava  državnih  mono- 
pola na ovakav način bude primoravala narod da joj 
daje duvan. onda se ne treba čuditi daljim protesti- 
ma i reperkusijama, koji su neminovni. Ja sam čuo 
tako teške reči na adresu nadležnih da ne mogu da 
ih  reprodukujem.    Ovakvih dokumenata    imate na 
stotine  hiljada u zemlji  ili kad znate da je jednom 
detetu   toga   Milisava   Markoviča   Nj.   V.     Kralj   bio 
kum, pa se i kod njega to dešava, onda možete mi- 
sliti, kako se to dešava po drugim stranama. I, go- 
spodo,  kad se  zna da  je taj čovek  koji je dao 40 
kilograma duvana za 60 dinara, kad se zna da Upra- 
va   državnih  monopola  za  taj  isti  duvan  uzima  po 
150 i 200 dinara za jedan kilogram, onda ja mislim 
da  poštenje  traži, da  nešto ostane  i  za  toga seljaka, 
koji je i zemlju dao, i gnojivo, i muku mučio preko 
cele godine, dok je duvan spremio i treba bezuvjet- 
no   ići   za  tim   da  državna  uprava  ne  ide  na  to  da 
uništava malog čoveka, nego da mu oniogući, da mu 
osigura rentabilitet te kulture,    kad se tim poslom 
bavi,  i,da  mu se poveća cena, ako ne može  na   15 
i 12 dinara, a ono bar na 6—7 dinara od kilograma, 
kad se već duvan prodaje po  150 do 200 dinara od 
kilograma,    (V. Trbić:    Taj se duvan ne prodaje ni 
po jedan dinar!) Zar cela Hercegovina ima škart du- 
van? Mi ćemo se. g. Trbiću, potruditi da objasnimo 
ljudima vaše mišljenje. — Ja sam se uverio da je to 
tako  i, gospodo, da je to tako ja ću vam  predočiti 
da   Uprava  državnih  monopola  radi   isto  tako  i  na 
drugim stranama. Imam jedno."- Jevrejina, koga po- 
smatram kako radi sa našom državom. On  je dobio 
zakup    četiri    banovine da narodu    dostavlja so,    i 
razume  se,  naš  siromašni  seljak,  koji  je  bio  navi- 
kao   na   krupnu   morsku   so,   sad  odjedanput   (lobija 
sitnu   so,   pa   ljudi   pitaju:   gospodine,   ova   so   ie   i 
manje slana i skuplja  je. Koji su razlozi tome? I na 
kraju su nađeni razlozi. Taj isti .levrejin, koji je life- 
rant   soli   za   četiri   banovine,   uverio  je   Monopolsku 
upravu,  da   je  za  narodno  zdravlje bolja sitna sfl   I 
da treba da'se samelje i on je melje u svom mlinu i 
Od svakog vagona (lobija čistih dve i po hiljade di- 

nara  za  mlivo  soli  i  sad  recite  malom  čoveku,  za- 
što mu je so za 25 para skuplja. 

Gospodo, to je činjenica i ne zatvarajte oči pred 
činjenicama. To je sistem, koji je zaveden u Upravi 
državnih monopola. Isto to sam zapazio kad sam 
video kod jednog trgovca na stotine praznih vreća 
od soli. Trgovci kažu: platili smo vreće po 12 dina- 
ra i te sve vreće hoćemo da damo natrag po 3 di- 
nara, ali neće Uprava monopola da ih primi, kažir 
iz higijenskih razloga. I sad, razume se, mlinovi pri- 
maju stare vreće i otpremaju u njima brašno, ali 
Uprava državnih monopola to ne može, jer za te 
vreće treba da se ide opet u inostranstvo, da se po- 
ručuju veće količine, da se prodaju opet po 12 di- 
nara i da se opet zarađuju provizije i dnevnice. 

Eto gospodo, tu je uzrok našem zlu i sa te stra- 
ne treba raščistiti, i treba u tome pravcu zahtevati da 
se raščisti kao i na državnom dobru Helju i Topolov- 
cu, gde bi mogla neka anketa da ode i da ispita, za- 
što u ta dva državna dobra prihodi nisu veći. 

Gospodo, sad ću da govorim o našem dinaru. Di- 
nar je naš ponos, kako reče g. Min. finansija, i mi ima- 
mo da se o njegovoj stabilnosti staramo. Ja mislim da 
svaki narod čuva svoju narodnu valutu. Neki dan videli 
smo da je jedna naša prijateljska zemlja, Cehoslovačka, 
koja nema sigurno rdavog ministra finansija, a nem.) 
ni rdave vlade, ni vladine većine, da je pod diktatom 
teških prilika u zemlji, smatrala za potrebno da učini 
korekturu  na zlatnoj  podlozi,  i da za jednu šestinu 
smanji zlatnu podlogu za čehoslovačku krunu, a učinila 
je  to u cilju, da pojača  izvoz svoje  izvozne  indus- 
trije. O reperkusiji toga akta može biti raznih disku- 
sija ali i ako ona smatra da je njena cehoslovačka kru- 
na njen ponos, ipak je našla za nužno, da je reguliše, 
jer je ona samo sredstvo plaćanja i ništa više, prema 
potrebi svoje zemlje i svoga naroda. Mi smo više puta 
pitali, dokle ćemo trpeti disparitet između velike ja- 
kosti dinara u kući, i slabe i oslabljene situacije dinara 
u inostranstvu, kad će kod nas doći to pitanje da se 
reši, i kad će naša Vlada da se tim pitanjem pozabavi. 
Zar, gospodo, iz statističkih podataka ne vidimo, da 
naš izvoz iz godine u godinu opada. Pne 10 godina 
imali smo izvoz od 9 milijardi dinara, a budžet od 6 
milijardi, a sad imamo izvoz 3 ili 2 i po milijarde di- 
nara, a budžet preko 10 milijardi. Zar to nije razlog, 
gospodo, da se o tome dobro promisli i da se nade m>- 
čin da se izvoz  pojača.  Ja ću biti slobodan, da skrenem 
pažnju da je uzrok ovakve situacije u (ome, što smo 
mi u ranijim godinama, kad je fo bilo umesno, favori- 
zirali stvarno industriju u zemlji, ne pitajući, sa ka- 
kvim direktorom dolazi to preduzeće, sa čijim kapita- 
lom, i uz kakve uslove. Ali danas, kad znamo da je 
naša zemlja zemljoradnička, i kad znamo, da su cene 
Doljoprivrednih proizvoda    pale do najnižega nivoa, 
jer "ste čuli da je jedan od gospode govornika prika- 
zao pad  zemljoradničkih  proizvoda  na  indeksu cena 
sa  12%, onda' je potrebno, da  se učini da kupovna 
moć tog našeg najmnogobrojnijee: stal ;ža u zemlji po: 
jača, i da se sprovedu izvesne reforme. Prvo, d i se za- 
hteva revizija naše carinske politike, napose da se re- 
vidiraju zaštitne carine, koje su date industriji, koje 
nisu našoj zemlji i narodnoj odbrani potrebne. 

Potrebno je, da se obavi revizija poreske politike, 
a specijalno da se postigne mogućnosl za stvaranje Sto 
povoljnijih trgovinskih ugovora sa inoataransitvom. 
Inostranstvo moći će da bude kupacodnassamoonda, 
ako mi nastupimo kod njih kao jaki kupci industrij- 
skih proizvoda.    I sve dotle dok mi štitimo izvesne 
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strance, koji su se samo jednim delom svojih postro- 
jenja kod nas preselili i nostrificirali kao naša predu- 
zeća, sve dotle mi ne možemo u inostranstvo da pla- 
siramo zemljoradničke proizvode. Ako mi revidiramo 
i iznienimo zaštitne carine i ako budemo kazali da se 
ukidaju one zaštitne carine, koje drŽavi nisu potrebne 
i omogućimo da naša kupovna potreba bude što veća 
u inostranstvu, onda će i te industrijske zemlje imati 
računa, da na bazi kontingenta ili na kojoj dragoj 
bazi, sa nama naprvc povoljnije trgovinske Ugovore. 
Mi se čudimo, što je Čehoslovačka kod nas uvek u pre- 
moći, jer je njen bilatis trgovinski prema nami akti- 
van, a naš bilans prema njoj pasivan. Čehoslovaci su 
dobri privrednici i vode vrla dobro finansijsku politiku 
svoje zemlje, a mi ni prema Cehoslovačkoj, niti prema 
Italiji niti prema kojoj drugoj zemlji ne vodimo takvu 
politiku, da olakšamo izvoz zemljoradničkih proizvodu 
nego izgleda, da mi idemo za tim da što više barijera 
postavimo zaštitnoj industriji i da na taj način one- 
mogućimo da seljak dođe do boljih cena svojih po- 
Ijoprivr dnih proizvoda. Krivnja je za to sve na vama- 
većini Narodne skupštine, jer ste vi mogli tražiti od 
Vlade da se donese zakonski predlog 0 ukidanju zaš- 
titnih carina i da se stvore svi uslovi, ili kako to u Vla- 
di kažu, sve potrebne mere, da bi se omogućio povolj- 
niji razvoj trgovinskih odnosa sa inostranstvom. 

Kada se zna, da je Italija prošle godine samo u 
proizvodnji žitarica, unatrag 5 godina, imala više za 
30 miliona kvintala pšenice, a zna se, da smo i mi bili 
izvoznici pšenice tamo, onda se vidi, da je favorizi- 
ranje, koje se vrši sa strne drugih država za poljopri- 
vredne proizvode, došlo dotle da ćemo mi prosto cerni- 
rati naše poljoprivredne proizvode, a to izgleda da či- 
nimo sa izvesnim planom, koga možda nismo svesni, 
u svima detaljima. Ja sam konstatovao ranije, kad smo 
imali trgovinski ugovor sa Cehoslovačkom i Austrijom 
da oni imaju sa nama ugovoren kontingent pšenice 
15.000 vagona i da smo mi u mogućnosti da na bazi to- 
ga kontingenta izvedemo bolje cene našim seljačkim 
proizvodima. Tu pšenicu koju smo mogli direktno da 
skupimo preko poreskih uprava, na bazi plaćanja 150 
— 100 dinara za 100 kg, — a to je relacija cena koju 
■mamo jer se po ugovoru ima da plati rz zlatnih di- 
nara od 100 kilograma, mogli smo putem države, kao 
posrednika, preuzeti, i preko naše administracije do- 
staviti inostranstvu, tako da se naš zemljoradnik sa tom 
cenom U istinu koristi. Na taj način porasla bi cena 
pšenici kod kuće i seljak bi mnogo lakše plaćao svo- 
|e obaveze državi, a ovako je taj momenat izbegnut. 
Mi invmio veliki broj trgovaca žitom, koji moraju da 
zarade onaj kusur, između cene nabavke kod se- 
Пака i cene koia se zaradiuie preko države, za izvoz., 
Kad se tome pitanju posveti potrebna pažnja, vidi se 
da je interes za našeg zemljoradnika zapeo i od odgo- 
vornosti za to ne treba bežati. Vi ste kao većina u 
Narodnoj skupštini, zajedno sa Vladom, za to sve od- 
govorni. 

Prema članu 14 Ustava predvideno je osnivanje 
Privrednog veća. I mi smo doneli Zakon o Privrednom 
veću. To Privredno veće treba da daje stručne savete 
Vladi kod izrađuje raznih zakonskih projekata i kada 
preduzima potrebne privredne mere. Jeste li se, gospo- 
do, ikada pitali iz vladine većine: Zašlo naša Vlada do 
današnjega dana niie sprovela u život Privredno veće? 
Zar je to bilo suvišno da ude u Ustav potreba o Pri- 
vrednom veću? Zar je to bilo suvišno da se donese Za- 
kon o Privrednom veću? Zar ne vidite odgovornost svih 
vas zajedno, koji niste Vladu nikad za to pitali: Zašto 

ne organizuje Privredno veće, zašto ne saziva Privredno 
v«će? Vidite, vi ste sada opet dali izvesna zakonska 
ovlašćenja Vladi, da imate u nju puno poverenje jer 
tu je vaš Prctsednik kluba Pretsednik vlade. To vam 
niko ne može da zameri! Ali, gospodo, vi ste dali o- 
vlaSćenje Vladi da donese uredbe sa zakonskom moći. 
Vi ste preneli pravo legislative na egzekutivu. Л vi- 
dite, ta vaša egzekutiva, nije po privrednim pitanjima 
gdc je njena dužnost u zakonu, na pitanju Privrednog 
veća, nije predložila ni imenovala ni sastavila Privre- 
dno veće. 1 to će trajati sve dotle, dok vi budete trpeh 
ovo stanje, ili dok se ovo stanje silom prilika ne i- 
zmeni. Jer, gospodo, di\ lajici rešavaju privredna pita- 
nja, bez saslušanja stručnjaka, nije se još nigde de- 
silo, osim kod nas. 1 nedavno ste čitali kad se sastalo 
Privredno veće Male antante da postoji Privredno ve- 
će Male antante a njezin član Jugoslavija još ni da- 
nas nema svoga Privrednog veća, ma da je predvideno 
po Ustavu i pozitivnom Zakonu! 

A dokle će, gospodo, tako da se nosi, a ako se 
nosi ne izbegavajte odgovornost koja vas tereti. 

Ja se, gospodo, i ne čudim što se situacija tako i 
razvija da ste za sve glasali an blok i primili an blok 
do sada sve, jer ni vašeg poverenja Vlada, kad je do- 
šla nedavno, nije se pretstavila Narodnom pretstavni- 
štvu sa kakvom deklaracijom da znamo. Sta ona nosi, 
koji je njen radni prograni? Do sada u opšte nismo 
čuli od Vlade da ima sređeni privredni plan i program. 
Nfego Vlada koja je iz vaših redova ponikla. — (Vasili- 
je Trbić: Nije samo naša Vlada! Vlada je za ćelu zem- 
lju!). Iz vaših redova je, za ćelu zemlju, ali je iz vaših 
redova — nije smatrala za potrebno, da izađe kao Vla.- 
da sa kakvom deklaracijom, da znamo šta ona ima da 
svršava, šta je potrebno da se svrši, jer uopšte progra- 
ma nikakvog iznela nije, i zato kažem, gospodo, po- 
trebno je bilo, tla vi kažete iz vaših redova Vladi šta 
tražite, da i mi čujemo koji nismo u vašim redovima, 
šta ima da se donese u opštu korist naroda i države. 
Vi ste bez obzira na to, što vam Vlada nije dala ni- 
kakav program niti ikakav privredni plan, vi ste joj 
dali zakonsko ovlašćenje da može donositi uredbe sa 
zakonskom moči i prema tome ona bez Privrednog 
veća može da donaša uredbe, na sličan način, kako je 
rešila pitanje razduživanja zemljoradnika i kako je re- 
šila pitanje o bankama, kamatama itd. Vi znate samo to 
da ne sme Narodno pretstavništvo da se odriče svih o- 
nih prava koja mu po zakonu pripadaju, ali kad ste le- 
gli na to, da predate Vladi egzekutivna prava Narodne 
skupštine, onda znači da vam je malo stalo do opštih 
interesa naroda i države. 

Mi smo, untrag dve godine, imali mogućnosti da 
donesemo sve potrebne zakone, koji se danas ured- 
bom treba da sprovedu. Pogledajte samo bilans rada 
Narodne skupštine, pa čete videti, da osim budžetske 
debate, gotovo i nemamo nikakvog rada u Skupštini. 
Zašto ga nemamo, nije krivnja do nas, nego do onih, 
koji bi trebalo da donese zakonske predloge, i da nas 
zaposle. Narod nas je poslao ovamo da radimo, a '. .. 
ša Vlada ne da nam da radimo, nego i ono, što m >- 
mali da radimo, uzela je u svoje ruke, jer vi dajete 
ovlašćenja, da taj zakonodavni posao vrši i da ured- 
bama, sa zakonodavnom moći, rešava ta pitanja. 1 za- 
to, gospodo, kažem: Nemojte izbegavati odgovornost, 
koja vas tereti, jer ćemo se mi pobrinuti, da se zna 
za odgovornost u narodu, jer je potrebno, da narodni 
poslanik treba da zna da za svoj rad odgovara na- 
rodu od Vardara do Triglava, i svaki poslanik mora 
da položi narodu račun o svome radu! 
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Vidite, gospodo, pre par godina, bilo je pokremi- 
to pitanje da treba stvoriti uslove da dođe u opticaj 
slo vi.še srebra, mesto papirnih novčanica. Srebro je 
tada bilo jevtino na ceni, i moglo se jevtino da kupi, i 
mogle su se izvesne zalihe srebrnog novca da stvore, i 
da čekaju u rezervi na primenu, na promet, kad bude 
potrebno. Razume se, naša finansijska politika, vodena 
je u drugom pravcu, koji je to odbijao s početka. Kad 
se danas vidi u narodu pomanjkanje novca, i kad so 
danas vidi, da narod sa sviju strana pita, gde su pare, 
^de su novčanice, i da ih nema u opticaju već samo 
400,000.000 dinara, Sto je g. Ministar finansija spome- 
nuo, i što preko plata i prinadležnosti ide u narod, sva- 
kog meseca, gde je drupi novac? Ko je taj drugi no- 
vac sakrio, sklonio, tezaurisao, ja postavljam to pita- 
nje. Da li je potrebno potražiti, pde taj novac leži? 
Potrebno je da se ustanovi, ima li topa novca u ino- 
stranstvu, i koliko. Vidite, pospodo, Čehoslovačka, na- 
ša prijateljska zemlja, u tom pravcu učinila je sve što 
je potrebno. Oni znaju da nemaju svoga čehoslovač- 
kog novca u inostranstvu, i zato su pristupili valutnoj 
reformi kod kuće, sa puno sigurnosti na uspeh. Ali 
mi  danas imamo o\vakav slučaj,  da    pojedini strani 
liferanti,   i  liferanti  izvesnih  stvari  za  našu  zemlju, 
debljaju dinare na izvesnim blagajnama; i oni taj di- 
nar niti ostavljaju kod Narodne banke, niti ira daju 
u druge banke u našoj zemlji, niti ga ostavljaju na- 
šoj privredi, nego nalaze puta i načina, da ga iznose 
u ingstranstvp, jer u inostranstvu nalaze računa da 
sa špekulacijom na štetu dinara prave posebne cene, 
i da diktiraju posebne uslove našoj zemlji, za nabav- 
ku robe idućeg perioda, koji dođe. I, gospodo, mi smo 
nemoćni to da sprečimo. Ja sam imao prilike od je- 
dnog stručnjaka da saznam, kako su izvesne velike nov- 
čane ustanove, preko izvesnih posebnih računa sa na- 
bavkama i transakcijama raznih valuta, olakšavale i- 
zlaženje valuta u inostranstvo. I zato kažem, gospodo, 
hitna je potreba, da se odrede potrebne mere da se u- 
stanovi, koliko u našem narodu ima naših novčanica, 
i da se ustanovi, koliko tih novčanica može da se na- 
lazi van naše zemlje, pa da se iz toca povuku izvesne 
potrebne konzekvence u pravcu onih, koji su novča- 
nice iznosili u inostranstvo. i da se s njima postupi 
po posebnim propisima, a glede onih, koji su tezau- 
rirali novac kod kuće, da se primene potrebne mere, 
da taj novac dođe u cirkulaciju,    pomoću upisivanja 
iednog unutrašnje? zajma, preko naših državnih i nov- 
('■,ii i ih ustanova za finahsiranje i otvaranje javnih ra- 
dova. 

Bez para se radovi otvoriti ne mogu niti se mogu 
vršiti državne nabavke, nego se za to moraju sredstva 
direkto naći. 

Nedavno se desio u Zagrebu slučaj, da se kod je- 
dnog stranca, kada je umro i kada je javni beležnik 
došao da izvrši popis njegove imovine, našlo u blagajni 
18 miliona dinara, sve u hiliadarkama složenim u što- 
sove, dakle van prometa, van opticaja. Jer. čovek ie 
držao, da ako ih da u banku, neće moći doći do 
niih   a  ako  ih  da  u 
nrilike. i da li će mu oare stići natrag. Prosto je se- 
deč na parama. Takvih slučajeva ima na stotine i hi- 
ljade, oa bi bilo potrebno da se preduzmu mere da 
se pribetrne biljeirovanju ili izmeni novčanica i da 
se time stvori mogućnost da se vidi. srde su pare 
i da se prema tome dalje čini što ie potrebno. Лко 
se to propusti — a sada ie poslednii čas ne treba 
se čuditi još i težim prilikama koje mogu da na- 
stupe. 

Ja sam od onih, koji su uvek zato, da se novim 
teretima ne mogu javne finansije sanirati. Javne fi- 
nahsije se mogu sanirati samo jednom savršenom 
kompresijom rashoda, savršenom kompresijom svih 
izdataka. Ali, gospodo, mi imamo danas pojedinih 
lica, koja beru po tri plate, pa i po deset plata na 
državnoj kasi. Imate u blizini najmerodavnije funk- 
cionere, koji bi sve to mogli da konstatuju i da u 
tome naprave reda. Ali, gospodo, nešto je sve obne- 
videlo. Niko ne može da vidi pravo stanje stvari ne- 
go se opet dolazi do novih opterećenja naroda i na- 
rodne privrede. 

Ovi vaši zakonski predloži, koje ste doneli pre 
neko vreme stvorili su mučno raspoloženje u svima 
redovima naroda i privrednika. U koliko to budu pri- 
vrednici platili, oni će to prebaciti na malog potro- 
šača a zna se, da je mali potrošač kod nas. seljak i 
zemljoradnik i radnk bez posla. Mi danas trpimo u 
našoj zemlji, kao što sam neki dan naglasio. U in- 
dustrijskim   preduzećima   stranaca,   preko   65.000   li- 
ca. Niko ne preduzima ništa, da se ti stranci udalje 
i/, zemlje, zamene našim ljudima, jer mi imamo na- 
ših  radnika, direktora  i  nameštenika  preko  180.000 
koji su bez uposlenja.  Ali,  gospodo, vi  o tome ne 
vodite računa, jer je glavno da su svi ti stranci i ka- 
pitalisti članovi vaše stranke, a neko ima zadovolj- 
stvo, samo kad čita njihove bilanse, mada se zna da 
su oni za 90';   falsifikovani i da se tu svake godine 
kriju utaje poreza za preko milijardu dinara. A za- 
što? To nas ne čudi. Danas kad vidite, gospodo, da 
na 22 milijona dinara zemlje stoji razrezane zemlja- 
rine blizu 700 milijona dinara, jer se uzima čist kata- 
starski prihod od 5 milijardi dinara od tih zemljišta, 
jer je to po knjigama vidljivo, niko- ne pita zemljo- 
radnika, da li je to zemljište dalo prinos, da nije sa- 
trveno bilo  tučom bilo  poplavom,  da  li  je stočna 
zaraza  uništila stoku, niko ne  pita koja je otkupna 
cena žitu i duvanu. Nego mu je razrezano toliko  i 
toliko, i to mora da plati. A kod ovih stranaca mit- 
njaka. njima se dopušta  da  falsifikuju bilanse kako 
hoće i zato su njima njihovi direktori potrebni, jer 
naši  pošteni  ljudi  ne  bi hteli  falsifikovati  te bilan- 
se,  nego bi kazali pravo stanje stvari. Ali ti strani 
fabrikanti su uspeli da naše nadležne uvere, kako su 
ti strani direktori neophodni i da mi tpga personala 
nemamo u našoj zemlji, pa ovi i dalje falsifikuju te 
bilanse  i  na temelju  tih lažnih  bilansa  našu državu 
štete svake godine sa preko milijardu dinara, kom 
bi mogla da dobije od ovih velikih stranih industrij- 
skih preduzeća. 

Gospodo, iz svih tih razlotra, a iz razloga koje 
smo u našem odvojenom mišljenju detaljno izneh. 
jer je potrebno da se sprovede revizija celokupne 
naše administracije, da se sprovede revizija glede 
svih prinadležnosti, jer ie potrebno da se sprovede 

po  svima  potrebama  zemlje  i  da  se revizna  po  svima  poireoama  zcimjc  ■  uu  se 
ono. što je stvarno potrebno, stavi na teret budžeta. 
A pošto ste vi sve to poverili da to svrši sama Vlada 

robni kredit  ne  zna.  kakve  su    preko uredaba sa zakonskom moći, a ja u tu Vladu, 
koja u vama ima podržak. nemam poverenja, jer 
smo videli da do sada niti je donet zakon protivu 
korupcije, niti ie donet zakon o smanjenju zemljari- 
ne. niti je izvršena revizija svih carina, napose za- 
štitnih carina, da se trgovinskim ugovorima olakša 
teško stanje naših privrednika prema inostranstvu, 
kao što nisu preduzete i ostale mere na korist naše 
narodne privrede, i kako ne mogu da verujem, da 

će Vlada to svesno sprovesti onako, kako naši dr- 
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žavni i nacionalni interesi zahtevaju, jer nije pozvala 
u saradnju ni onoga faktora, što je po zakonu i 

ivu predvideno, Privredno veće; i radi toga po- 
što vidimo, da se sve te stvari neće svršavati kako 
treba, radi toga moram da izjavim u ime svoje i svo- 
jih drugova da ćemo glasati protivu ovoga predloga 
budžeta u načelu. (Odobravanje i pljeskanje kod opo- 
zicije). 

Potpretseđnik  dr.   Avdo   Hasanbe^ović:   Ima   reč 
izvestilac većine g, dr. Kuntarić. 

Dr. Ante Kuntarić: Gospodo narodni poslanici, 
narodni poslanik g. dr. Metikoš izrekao je u svome 
Opširnom govoru tvrdnju da su naši rashodi za Cen- 
tralni presblro ukupno 52 milijona dinara. Po svima 
raznim pozicijama ceo t;)j razdeo Pretsedništva mi- 
nistarskog saveta, u koji razdeo spada i Centralni 
presbiro, iznosi 31,585.740 dinara. U taj razdeo osim 
Pretsedništva ministarskog saveta dolaze i posebni 
krediti na vanrodne troškove, poverljive ciljeve it.d. 
Ja smatram da je bilo potrebno da se naglasi ova 
činjenica da ft rashodi Centralnog presbiroa ne i- 
znose 52 milijona nego ceo taj razdeo Pretsedništva 
ministarskog saveta zajedno sa Centralnim presbi- 
room i ostalim rashodima iznosi 31 milijon dinara. 
— Nama je vrlo žao da se narodni poslanik g. dr. 
Metikoš niie osvrnuo i na onu veliku važnost koju 
ima Centralni presbiro za vršenje propagande za na- 
šu zemlju, naročito na onu važnost koju je Central- 
ni presbiro imao onda kada je bio stvaran. Vi znate 
da je Centralni presbiro vršio važnu i veliku funk- 
ciju baš u ono vreme kada je vanjska štampa pisala 
i raspravljala o našoj zemlji o onim načelima na ko- 
jim;« smo mi izabrani 6 januara, ne samo mi posla- 
nici iz vladine većine, nego i poslanici iz opozicije. 

Potpretseđnik dr. Avdo Hasanbe,<rović: Ima reč 
narodni  poslanik   g,  Stevan   Ćirić. 

Стеван Ћирић: Господо народни послапици. 
обичај je у парламентзрном животу да се осппие 
нећосредно на излагање свога прелговошика. По- 
lUTo je мој прел.говориик r. др. Милгчг Мстикош 
Претседник клуба Југословенске наоолне страпке и 
Говорио v име те rpvne, a има иначе угледа у овој 
Kvhn, нека ми учипи чгст да се и ia осприем na ие- 

|ке његове изподе са којима се пе слажем, јер мо- 
рам признати да у његовом дугом говору има и 
таквих, које ky ja TOKOM мога гшора и сам пот- 
KiH'uiiTii. 

Госполо, најтеже тврђен?е којим je г. прелго- 
иорппк хтео ла поголи владину већину, то je оно 
кала je тгсказао за нес: ви немате кпнтакта са наро- 
.•:ом. вама ie добро a народу како Бог да! Сматра*! 
за enojv лужиост да са овога мвста наденергичнији 
поотест уложим против таквог срозавања \тлела 
Mano-uie cKvnmriiue, јер се може пеко npumuinn- 
ie-i"o не слагггги са нама, am тврлити да немамо 
коптакта са народом, да немамо ocehaia за њега, да 
u-Hia може бити добро пле, кала п>ему иде рНаво — 
то ie |една таква тврдн>а да се са овога места пи- 
кала не Cm смело постапитп. (Одобравање кол ве- 
liimel. 

Господо. једна лал.а тводња г. предговооника 
била je та, да u закопски пјнччлози закашшавају. 
To ie истнна, али ие забооавите .м ie то трагично 
закашњавгочБе нажалос^ стцл читавог нашег јавног 
поратпог живота и да смо ми закасники са уређе- 
п,ем чтговничкпх плата, дошли СМО v 12 час или 5 
шЈнута гтосле 12, закаснили смо са доношењем no- 
реског закона, закаснили смо са законом o стабили- 

зацији динара, да смо закас^или са закопом o ка- 
матама ne ми, који смо данас на влади, иего они 
који су управл>али том државом пре тога. Ако то 
све видимо u ако желпмо да будемо објективни, 
мораћемо да пртражимо узрок тога згкашњења. 
Јер, господо, кад г. Метпкош каже ja захтевам за- 
кон o корупцији a ви MU обећавагге, a зна да и вла- 
дина већина захтева тај закон a закои се ипак не 
доноси, na томе поједпначном примеру можете 
видети зашто су сва та закашњавања na и овај за- 
Kon o корупцији? 3a'Kaiiiii.aBaii>e je у томе што у 
onoj тешкој привредној кризи Плада има пуне ру. 
ке посла, ради непрекидно, изволите узетн one 
уредбе које je издала и онда ћете видети да и по- 
ред најбоље вол>е ие може за 24 часа доиети један 
закон који треб;> да буде добар. Господо народни 
посланици, пека nam уважени друг др. Метнкош 
метне руку на срце н каже, има ли on времена сам 
лично, питам га као поштена човека, да лн поспр. 
mana све one послове које као народпн посланнк 
треба да сврши? (Др. Метпкош: Ja посвршавам 
све!). Дела говоре друкчије. јер г. Метикош није 
био na седницама Финаисијског одбора кад смо оа- 
дило до 1 сат ноћу. (Одзбравап^ иа деопици — Др. 
McTiiKom: Нисам хтео!). Вндите фпзичкн je исмогу- 
ће, и ja, којн се трудим да пратнм све своје дужио- 
сти, и поред најбол.е воље ne могу да постигнем, 
због тога ми ie мирпа савест, мпрна ми je еавест 
кад видим да Краљеиска влада поред послова које 
пма да посвршзва, свршава one који су хитни као 
mro су били закони које.смо до сада донели, a ла 
he и овај закон, na којн се дуго времена чека, доКи 
на ред. 

Дал.а једна тврдња мога поштованог прсдго- 
i.opmiKa je та, да се влада — употребљавам његове 
речи — кундаком, Тврдн>а веома смела. Допустите 
да са једним геиералппм n једним детаљнпм при- 
мером побпјем ову тврдњу, Генерални, да ли сте 
mi, господо из опозиинје имали тешкоћа да ocnv- 
јеге своју странку? (Мплош ДраговиИ: Jom како!) 
Ппкаквпх тешкоћа, призната je страпка n Мппистар 
унутрашњих послова који би управљао кундаком 
кашао би начина да то онемогући. После овога ге- 
нералног доказа допустите један детал.ннјп a то Je, 
да у моме срезу лично ја^ осећам кретап.е опозици- 
је, долазе и често држе зборове и нп у једној при- 
лици ппко iiM нп у чему ne смета. јер смо ми сво- 
јим прнсталпцама дали ннструкције. кад су нас пи- 
тали како ла се ради, нека саслутају, иека не сме- 
тају и нека иикако не допусте да се људи нз опо- 
зиције вређају. 

Господо, ja сам дубоко vnepen да ћемо' ми обдс 
имати, може бити, једну обркуту игру: да he она не- 
колицина пз мап.ппе менн ловикивати кад ja бу- 
дем лржао зборове у 'срезу, док се моја већина лепо 
и достојанствепо држи н. шта више, могу рећи и 
то. пошто г. прелговорпмк сталш поентира да пар- 
тију водимо помоћу срескнх начелника, да мој сре- 
ски паче.тчпк na моју молбу нпкала ne пде на њи- 
сове зборове, да бн они нмали већу слободу кре- 

•!  •Ч.Л: 

Господо, једпа дал>а твр.чп.а господипа предго 
ворника na рачун nac већине јесте то, да nam из- 
борни Закон пије опако либералап како би господа 
желела. Дадеко бисмо тала отишли ако бисмо по- 
вели дискусију o томе, сада за време буџета, али 
ie ипа« потребко да потсетим господу да су баш 
они тражплн да носилац лнсте може бити само вођа 
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странке, односио да само једна организована стран- 
ка може поставити лнсту, докле no нашем нзбор- 
пом Закоиу може свако који одговара законским 
прписима то учинити, и будите уверени, да je прим- 
љен ваш изборни предлог, никад не бн било мо- 
ryhe многима и мнопима који у народу имају при- 
сталица да створе једну нзборну листу, a овако he 
се деснти да оии који имају присталица у народу 
ма у коме делу, имаНе прилике да створе једну и- 
зборну листу ад хок. Дакле, господо, морате битн 
уверени да je овај Закон изборни либералнији, јер 
омогућује свима да изађу на изборе. Није jotu да- 
ље тачна тврдЈва госиодина Метикоша да je ово 
систвм. Гасподкн Метикош каже: »Кад сам биран 
8 новем. 1931 год., дао са.м се бирати под прет- 
поставком, да je ово једна прелазна ситуација." 
Ja потсећам г. Метикоша кад сам ja o изборном за- 
кону говорио са овога месга, рекар сам да MIK.IHM 
да ће и no изборном систему бити бирана само је- 
диа једина Скупштина, јер ћемо имати прилике да 
начинимо либералнији закои још upe иових избо- 
ра. Kao што вндитс, господине Метнкоше, н ова 
тврдња ne стоји, јер и овај нзборпи Закон замиш- 
ЛјСИ je ка-о прелазнн систем. 

Напокон, да додирнем једну болиу тачку која 
иас све подједиако тншти, као и поштсхваног го- 
сподина Метикоша. To je iimau.e слободе штампе. 
Верујте, да нема у овој кући ии на једној страни 
никога који у томе погледу мисли друкчије. Нека 
верују гаспода из опознције да je до слободе 
штампа и иама стало, и ona je и иама пртребна баш 
из наших страначких интереса, колнко и њима Али, 
господо, имате другу ствар. Ви знате како са сло- 
бодом штампе изгледа у доба parra. A објективан 
човек мора призиатп да се ми данас налазимо у 
једно.м привредном рату, да се ми ишазимо у no- 
ратном стању у унутрашњој полнтицн, где су биле 
узбуркане политичке страсти и погледајте само 
око себе, па ћете видетп да ми не жииимо у таквом 
хермстички зотвореном простору, него имамо бур- 
не суседе. Погледајте само узнемиреност око нас, 
na ћете морати признати да у доба разбукталих 
страсти које су се почеле сгишавгли тек од шестог 
јануара, да у доба привреј^не кризе и привредног 
parra, у доба краји.е узнемирености у целоме свету, 
и ако тешка ррца, ипак морамо признагги да наша 
Краљевска влада, која више зна иего ми и нма ви- 
ше увида у догађаје него ми, да дамо Краљвској 
влади поверење да изабере тренутак, моји ми ши 
жељно очекујемо, када iie штампа бити слободнија 
пего даиас. 

Сада neurro o трговниској политици. 1 осподин 
Метикош спомеиуо je иашу трг. полптику napo- 
чито са Чехословачко.м, и нека ми допусти да му 
обратим пажњу na то да ne зависи трговнпска по- 
литика једино од вештине преговора и преговора- 
ча.Има пешто битније, нешто суштавственије, a то 
je привредпа структура n гографски положај noje- 
дипих држава, a несу.ми.инг) je да би најбоље било 
што жели госгшдип Метикош, да ми са Италијом, 
државом са којом иисмо у најинтимнијим поли- 
тичким одпосима, у трговппским односима пока- 
зујемо 700 милиона динара активе у билаВ^у, a да 
псто тако постпгпемо толпко и са пријател>ском 
Чехословачком. Алп из факта да ми низ година 
имамо активан билапс са земл.ом са којом нисмо 
у добрим или neV најбољим пријатељским одп> 
сима могуће je да се И са Чехословачком, са којом 

смо у пријатељским односима, појави активап бн- 
ланс према нама, јер види се да су то друге им- 
аондерабилије учиниле, a то je географски поло- 
жај поједпиих зс.мал.а и њипа привредна струк- 
тура. 

Господо, можда сте вндели старе пе^зионере 
кад до1)у у „Касипу" и расклопе шаховску таблу И 
почпу игру a с друге črpane пемају прртивника. 
Играју сами! li ув.ек ту партију добију, a изгубе 
парггију када им на другу страну седне једап про- 
тивник. Господин Метикош би у Скупштипи напра- 
нио активан биланс према Чехословачкој и успео 
би да га сачува према Италпји, јер пема прогиипи- 
ка преко пута, али када седну протшчтцп, Да се 
преговара, у томс грепутку баш те друге компо- 
ненте, које проистичу из географског полржаја и 
привредне структуре поједине државе, те дрђу до 
израза. li напркон мало je чудно да г. Метикош, 
парочпто у овом тренутку напада као најслабнју 
тачку трговипску политику, кад je nam трговип- 
ски билапс активан за 500 милиона динара. .lep, 
мора се узети један општи преглед a ne поједпиа- 
чаи, n кад je после изванредцог експозеа у Финан- 
сиском одбору KOJU je дао садашши министар тр- 
говине г. Деметровић најавио једну актиииу тргр- 
випску политпку, са којом mi можемо бити задо- 
вољпи. 

() другим ствврима o којима je говорио г. Ме- 
тикош ne мнслим говорити, заггв mio се методички 
оснива na томе да узме једну поједипосг n да je 
уопшти и да каже: тако ви управл>агге. Ha прцмер 
онај случај са дуваном, a било je umne таквих слу- 
чајева. Због тогаја мислим да се на те појединачн« 
случајеве није погребпо освртати, там npe што ro- 
спода из опозиције могу бити уверена, да ако се 
грешка деси у админисграцији, ако гаспода затр;.- 
же без обзпра којој странн ове куће они припадали, 
да he се ова грешка одмах исправити. 

Мало озбил ja je примедба, господо, да смо 
донелп Закои o Привредном већу, a да га јрш нема 
и да ми овуКраљевску владу никада нисмо иптер^- 
пелисали, зашто нема тога Привреднога Beha. \. 
др. Милап Метокош да je учеетпоиао у Фипапспј- 
ском одбору, on on био уверен да су готово свџ 
послаиици aelimie то питање покретали. (Гласови: 
A зашто се Влада mije послужила тим овлашће- 
њем1). Зато што nae je Крал>евска влада уверила 
да у ово доба привреднога рата створити једно 
веће које ее ocmnia na сталежима, значило би још 
оштрију борбу повести једних против других ne- 
го тто je ona борба која се одиграва у редовима 
владппе Beliime, где поједтш чланов-и заисга поку- 
шавају да заступају иитересе CBOJIHX сталежа. Има 
две врсте буџетскпх ionoi)a, господо. Једна je ир-га 
чисто стоучна где се критикује буџеткао такав, дру- 
га je imme политичка где се износе гравамина, и 
г. др. Метикош изабрао je onaj други пут. Ja t 
лично нисам мислио говорити o овоме али с об- 
знром na vi-лед који др. Метикош ужива у овој 
кући, сматрао са.м за потребно ла сво.ме говору 
дам ту политичку црту, иако ja буџетску расправу 
не употребЛ)авам зато да обележим своје поли- 
тичко становиште. Господо пародпп послапицп 
па.ма je често пребацивапо да мп пикада НИШТЗ ОД 
ii.ia.ie ne тражпмо или mra nnme да je чак n кри- 
тикујемо na ипак гласамо за њен буџет. To се сма- 
тра неком нашом погрешком, — нећу да претеру- 
јем — али готово бн се та погрешка граппчпла са 
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исдостатком карактера, na ипак ne само да то ИИје 
погрешка, него то je једпа особииа сваке влади- 
ne Boliniie, пошто се зна од увек од како постоје 
странке овде и на сваком мссту, да те страпке ни- 
када нису апсолутио хомогене него да у и.и.ма има 
извесних нијанса. Ено, класнчна земља странака 
— Фраицуска, показује у свакој страпци и левицн 
и центар и десннцу, и што je странка већа тиме те 
нијансе долазе више до изражаја. Ja апсолутно ме- 
мам разлога да кријем да и у оквиру ове паше 
Владпие странке, Владине већиие показују се изве- 
сне велике нијансе, и например иојављују се кои- 
туре извеснога аграриог блока коме наиример и ja 
сам прнпадам a који тежиште и привредне n (|)ii- 
иаисијске полнтике гшлаже на то, да се у првом 
[)еду помогне земљорадник. Има и индустрнјских 
претставника, и кад један буџет пред нама лежи 
онда je сасвим ириродна ствар, да ће друкчији о- 
драз иаћи у речима једиога политичара! који сматра 
да je сушгнна нашега иитања код агри-културног 
прбизвођача, него код оног који можда у првом 
реду сматра за своју дужност помагапи индустрију, 
jep пајзад бирачи су га послали да брани трговину 
или индустрију. Сасвим je природна ствар да сва- 
ко може понешто томе буџету да замери, али сва- 
ки нешто друго. Необпчно би било кад бисмо сви 
једно исто замерилн Крал.евској влади, na да се 
све то одреда прнми. Али тај случај mije. Краљев- 
ска влада ono што већина од ње захтева има уви- 
^авности да такве стварп прпмп. Господо, вама су 
гсозната ona огледала која искриве човека и прка- 
зују га сасвим друкчије, час дугачког и мршавог, 
час малог и дебелог. И ова привредна криза учн- 
ннла je да onaj буџет овакав какав je подиесеи, 
сада у оквнру те страшне прнвредне кризе, даје 
унакажеље свега онога што се од њега тражи. I lo- 
гледајте папример буџет чиме on помаже привре- 
ду илн просвету, na hc ва.м пзгледати ове цнфре 
страшпо мршаве, наравно, вн заборављате да их 
гледате кроз призму прпвредпе кризе. Друге сво- 
те, на пр. лични расходп изгледају опет у карпка- 
тури. 
Нама сада те своте изгледају бгромпе, алп ви 

заборавл>ате да ми решавамо једно финансијско 
питање стварпости и једио врло опасно социјално 
питање. Господо, како ja гледам иа буџет, у њему 
je највећа апомалнја заиста та страшпа несразме- 
ра изме1)у личних и материјалних расхода. Око 
380.000 појединаца плаћа ова држава бнло у о- 
блику чниовиика, званичтпса, послужнтеља, испзп- 
онера или инвалида. To je једап велики број. И na 
њих се троши 5 мнлијарди динара. To je једна 
огромиа свота, господо. У буџету се каже да je то 
47 и no од сто од укупнога буџета. Али кад би се 
додали и опи путнн трошковн и они селидбепи 
троткивп, такозвани упраипи трошковн, тј. ко- 
мнсије, оида би ова свота ишла и до 5 милнјарди 
и 400 милиона динара. Пробајте, господо, ту о- 
громну своту да прорачупате у врсдпости цере- 
алија, na ћете доћи до једпог резултата који запа- 
њује: да ни чптава просечна жетва Лугославије 
mije достатпа да исплатп укупне лпчне расходе. Ве- 
лнка реч, господо, али немојте мислнти да сам je 
ja убацио непромишлзено. Kora год то занима, мо- 
же сс математичком тачношћу увернти, иека само 
узме оловку у руке, na iie видети да наша земл^а 
производи просечно 23 милнопа метарских цепти 

пшепице која ако се прода просечно no 100 днна- 
ра, ма да je наш сељак често прода и no 80, имате 
тек 2 милијарде и 300 милиона динара. Просечно 
код нас роди 29 милиопа метарских центи куку. 
руза. Рачунајте једпу метарску центу no 00 дина« 
pa, и ако je паш сељак ове године продавао и no 
40, na liere пматп тек једпу милијарду и 800 ми- 
лиопа дппара. Te две главне компонепте нашег 
привредпог жпвота дају, као што видите, тек 4 ми- 
лијарде и 100 милиона динара. Ако узмете зоб, 
јечам и раж, што пррсечно доносп OKO 800 мили- 
она иетарских центи, ne можете вредпост свега To- 
ra изразити у дппарима више него са 6-700 мили- 
ona динара, и онда ћете видети да укупна npo- 
сечна жетва nama mije достатна да задоволл! oue 
личне расходе. Ja спомињем ову ствар из једног 
врло важног разлога. Ми смо дали namoj Кра- 
ЛјСвској влади амандман, са којпм iie ona можда 
моћи да уведе друкчије правпе основе na да ову 
страшпу песразмеру донекле ублажи. Али je no- 
требпо, господо, да и ви разпесете ne no пароду 
nero кроз нашу иптелпгепцију, кррз name чинов- 
ппттво, да и ono сазпа да mije достатпа једпа це- 
ла жетва да га издржи, na да покушамо код na- 
mer чииовппштва изазвати једап пспхолошки е- 
(|)екат који Iie омогућити namoj Кралуевскрј влади 
да изврши без потреса ono што je предвиђено у 
Финаисијском закону, амапдмапом уз чл. 48. 
Jep je господин Mmincrap финансија v своме ек- 
спозеу изразио да je name чиновништво дошло 
до свога ексистентног минимума. To je само у no- 
ла тачпо. Може бити тачно психолошки, али ци- 
фарскм када се зна да све службепиттво name др- 
жаве ne може да се исплати, укупном нашом же- 
твом im жетиом nap ехселанс, пољопривредне зем- 
л>е, опда, господо, када им се то, из дапа у дан, 
ставл>а до знања и када се од њнх буду траи<иле 
жртве, треба да пристану na то, jeii иека ие забо- 
раве да се ne може nlm ад инфинитум у овоме 
правцу n да се може догодити да баш највећи ус- 
пех namer министра финансија a то je да сваког 
првог ЧИНОВНИЦИ добију ono IHTO им треба, може 
бити да he тај успех Мипнстра финансија бити до- 
ведеп у mnaihe. И бољс je, за једпо кратко време, 
задовољити се са мап.пм nero дочекатп то да мо- 
же бити много BHiue ттете, када би се појавила 
саблазан инфлације, nero што су one жртве којо 
се од њих траже. 

Само се no себи, господо, разуме и ja мислнм 
да пије потјн-пио парочито да подвлачим ако се 
na тај корак одлу^имо, почпимо ту ствар од нас. 
Ми морамо учинити први корак, мн морамо пока- 
зати да и делом побијемо г. Метикоша да o себи 
не судимо другојаче, nero o другима, na да посту- 
пиио no onoj Мажураничевој:     lep што каже 
ином, и сам својим потврђује чином". 

Господо наррдни послапнци, с обзпром на ре- 
алпост овога буџета могао бих вам рећи само то^ 
jep господа предговорници су у том погледу neli 
понетто говорила, ja мислим да би се прилике 
морале знатно поправити да буџет буде у истипи 
реалап, 'jep ако се његова реалпост мери према 
КОМПресијама iii)el)aimber буџета, ои ne даје слику 
реалности. Осим тога повишеп.е такса тако1)е je 
једна пепознаппца у тој еквацији, која може пока- 
зати и негативап ефекат, уколико висина једпе Tan- 
ce може ићи na штету њепе учостапости. И мислим 
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у томе погледу и све друге сличне порезе због 
своје висине могу бити непоуздане, али с обзиром 
на једну појаву коју можемо утврдити п код нас 
и у читавом свету, a то Je, да je нзвесно побољша^- 
ње на освиту, можемо мирне савести сматрати и 
буџет, овакав какав je, реалан, тим upe што су сви 
европски буџети, na и амерички, у дефициту. To 
je данас њихова хронична болест, na се ne може 
ни од нас захтевати да подиссемо једаи буџет за 
који бисмо могли ставитн руку у ватру да je апсо- 
лутно реалап. 

Што се тиче, господо, буџетскс равнотеже, та 
равнотежа узпоставЛ)е11а je последњи мут, то же- 
лим да нагласим, као једна врло важка ствар начи- 
пом повећања пореза и дажбина. Ja мислим ако 
би икада равнотежа овога буџета била поремеће- 
па, пс би се смело покушати ту равнотежу узпо- 
ставити na слнчам пачпп, и ja тако схватам да je 
зато и дат амаидмап 48 м, да у случају поремеће* 
ne Ј)авиотеже буџета, да се има тражити други пут 
да се та равиотежа спасе. 

Употребљавам ову прнлику, господо, кад je 
реч o уравнотежеиости буџета да потсетим na је- 
дпу његову моралну неуравнотеженост. Kao школ- 
ски човек, као наставпик са дубоком жалошћу 
коистатујем да није унесенб пеких 14—15 милиона 
дипара, који су се могли негде nalili да се задово- 
ље школске потребе и да се наместе учитељи у 
ona места где су школе upadne. Ja МИСЛИМ, госпо- 
до, нећете ми замерити mro у овом погледу кад 
говорим o цифарској равнотежиј ja мислим и на 
ону другу равнотежу коју захтева просвета, коју 
захтева морал да ne допустпмо да зјапе празне 
школе без учителЈа и да nama деца, ne могу да 
добију оно што им je потребно онако исто као и 
кора хлеба. 

AKO дал^е,  господо,  анализујемо    овај буџет 
naulin ћемо na једну погрешку у њему која lie na 
први поглед изгледати    да je органска погрешка 
тога буџета n да се ne да ппмп.м псправпти, и за- 
ста се цифарски ne да исправити. Ta погрешка са- 
стоји се у овоме: кад ппсматрате, ГОСПОДО, прихо- 
де које држава добпја, да nx тако назовем од сво- 
јевољних дажбина, од посредних пореза, од моно- 
пола, na те дажбппе упоредпте, са свотама у "ре- 
ђашњем буџету видите да смо морали да унесемо 
зпатпо мање своте пего што je у буџету којн je 
сада na спазн. Логпчки on било дакле закл.учитп 
из тога, господо,   да су те лажбппе,    својевољне 
дажбипе, које су очигледно најбоље мерило (|)ак- 
тичке пореске снаге наших rpahana, подбациле a 
кад подбацују зпачп да би у истој сразмери, да 
би у истом процепту требало смањити n nenocpe- 
дне порезе,    јер непосредне    порезе н могу бити 
право огледало, права слнка пореске cnare наших 
грађана, јер г. Министру финансијз стоји на распо- 
лагању ексекуција. On може no сваку цену да убе- 
ре, колико je у буџету преднп1)епо. To je, господо, 
оргаиска погрешка буџета да претпоставља у опом 
трепутку када се очнгледпо    показује да пореска 
снага наших грађана рпада, да се може на другој 
страпи убрати joni и више. Рекао сам, господо, да 
je то само цифарска органска norpeipKa, али кад 
узмете и мало психолошки доћи liere до резулта- 
та: пије то погрешка,    него je то, господо, буџет 
жртава.    Ту се najjacnnje види    да смо дошли у 
свом привредном животу до једпе тешке кризе кад 

се захтевају жртве и кад их морамо поднети. Ми 
зпамо, господо, како je тешко то na терену тума 
чити, али то нам je дужпост. Л\и знамр како je tto 
пута лакше говорити каб олозиција и на ову рану 
прстом joni внше упирати a.ni, ми, господо, знамо 
шта je nama дужпост и поред свега тога што де- 
магош^е речи које се овде намећу инопо пале код 
политички незрелих, ми верујемо у политичку зре- 
лост нашег народа, у његово родољубље и ми lie- 
мо одобрити onaj uvuci  жртава и узети na своју 
душу одговорност и тражити од namer парода да 
га  носи.  (Одобравање)  Платон je за своје идеје 
рекао:   Тешко их je сагледати a кад их сагледаш, 
још теже их je другоме прпказатп. Тако псто те- 
IIIKO je, господо, поднети жртве, али je још теже 
пекога посаветовати и казатн да on поднесе жртве, 
али знајући, да смо ми изабраници нашега napo- 
да који нам je зато и поклонио поверење тто прет 
поставл.а самопрегорап рад ja сам дубоко уверен, 
да као што ми поднрсимо жртве, тако исто he no- 
днети и они који су нас послали, да државу спа- 
семо из овога тешког положаја у коме се налазн. 

Има још две CTBapHj росподо, кррз Koje треба 
овај буџет гледати. Прошла су времена кад je Mn- 
пистаЈ) финансија могао бити само обичан чинов- 
ник, и правити   буџет без обзира   na   привредно 
стање парода, међутим даиас, кџд морају1 сви дру- 
гони у илади да помогну   Министра фииансија у 
његовим напорима н кад je безусловно потребпо, 
да се створп једап привредки n.iaii пли планска npn- 
вреда, у чему се са мојии поштаваним   предговор- 
ником Метпкоте.м потпуно слажем, тај je прнвред- 
ни илш безуслоппо n хитнр   потребан, n no моме 
митл.ењу, јер шта се господо дога1)а? Ми вндимо, 
да je цена агрикултурним производима ванредни 
ннско пала, n норед свега тога што je пре три ro- 
дипе усвојеп једаш плап, којп mije успео у регулн- 
сању цепа житарица (др. Кешељевић: Како за кога!) 
Шта то зпачи г. Кешел.енмКу, како за кога?    (др. 
Кешељевић: To значи, да je пеко no том плану за- 
радио и ако je народ изгубно!) Безусловио треба 
nalin нов привредни план. У томе иогледу било би 
потребио или да се умати површина KOja треба да 
се засеје, или да житарски   крајеви ма и поклопе 
држави вишак, јер тај вишак je оло што нас бије, 
треба га поклопитп држави,    na нека га држава 
нзвозп, a у земл.и пека остане само онолико, коли- 
ко je потребно те да не би понуда   била већа од 
тражње. Јер ако се ne буде ciиорио такав привред- 
ни план,   ми   nomro се налазимо у једном стању, 
које je налик на стање после јсдпе нзгубл>епе бит- 
ке, a цепе су жнгарнца пале тако ниско, многи жи- 
тородпп крајеви саде винограде, и покушавају да 
na  raj  пачпп поправе    рентабилност сноје земље, 
na већ у Војводини у ужем смислу бсз Срема   ne 
можете iianlui иа сремска mina. Томе се мора стати 
na пут, и потребшо je израдити   једаи   гаривредни 
план, na да идемо једним правцем,    којпм би нас 
упутила планока привреда,   јер ппаче ако се буде 
радило као до сада, ми ћемо упропастити и друге 
крајеве који су упућени na специјалну    културу, 
као uivo je na пример виноградарство. 

Уместо да пасивне крајеве (Далмација) учи- 
пимо активнима помоћу поморанђа, лимунова, ма- 
слина n т. л. ми без пршредног mana. упропашћу- 
јемо name с.ктивне крајсве са специјалном култу- 
ром. Томе се мора стати брзо na пут, јер ппаче he 
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наступити као после изгубљспе битке потпун де- 
бакл. Можда сс да нешто учиинти у плапској при- 
вредн и путем тарифпе по.штике, a и путем царии- 
ске, као што je г. Метнкош споменуо,а o томе ћемо 
говорити, ако Бог да, када се буде саветовало ка- 
ко да се уведе у жнвот амаидман 48 м. 

Друга једна ствар, коју сам имао на уму мало- 
час, када сам казао да м кроз њу овај буџет треба 
посматратн, то je ono опште стање у светској iii)ii- 
вреди. Јер, ако хоћете ла будете праведки, ми nii- 
смо криви за светску кризу, и кад je она већ ту, a 
hac миого критикују гледају11Н кроз њу, право je 
онда да у с-номс тренутуј када сс показује побољ- 
шање у TOM погледу, да и на nam буџет гледамо са 
гледишта гога побрљшања у светској кризи, Да- 
ii:;.- je Bc-ha производња и потрошња, мања незапо- 
слеДост, што je логично кад je већа пропзводња, 
мап.с банкротства, јер трговина није више на рубу 
пр 'иасти, оигурније цене, тако да недостаје само 
још једиа стиар na да се заиста осетно крене на бо- 
л.е, a то je да се повећају грговински билаиси. Код 
toč j« већ и raj случај наступио, али у великом 
свету jom mije. Приликом прикгзивања |ia3iriix 
ipi .кипккпх коивенциј^, ja сам више пута нагла- 
сио да je томе узрок ne само криза, колико омај лу- 
дн припцпп аутаркије » казао сам да je то јелно 
срстство, које се мора употребити с обзиром на 
друге, алн које се пикала ие може одобритм теориј- 
ски. Kpajibe je време да се употреби контигенти- 
рање не зато да се CMai>yjy уи::з и извоз него зато, 
како je мало час лепо казао г. др. Метикош да се 
поввћају, т. ј. даћу тн да увезеш више, г<ли и ти од 
мепе треба вмше да купиш. Какве \\г последице би- 
тн од тога, ако трговински промет буде BCIIH, mije 
потребно казати, јер би се реперкусије на жел>ез- 
иицам;', царинама одмах виделе; 

Допустпте ми сада да вам обратим пажн.у на 
једну пикантерију. Прред свега тога urno су се све 
конференције до сада омануле, нису имале нитсак- 
вог успеха, нпак се опажа извесио г1обол>шање у 
светској крнзп. Када сс угме да Tpajaii>e тога по- 
бољшања почиње од средине 1932 године наовамо, 
кроз годину n ПО даиа, u кад се узме да je то побољ- 
iiiaii>e спонтапо насупрот свих кешретности n ису- 
iiiex;:< коифереиција, које су од тог доба ОДржане 
може се заиста вероватн да стојнмо пред једпом 
б iом будућношћу и сматрам за потребно да су 
оиога места иодвучем neiiiro што je ирло ВЗЖНО и 
urro треба или би требало учинити у специјалној 
дебати o буџету Министарства спољних послова. 
Алн с обзиром na своје злравл>е ne знам да ли hy 
Molili — чпнп MU се да im данас ппсам треб«) mi 
смео поворити — то je да je name Министарство 
сиол.нпх послова увек водило такву политику која 
значи \Miipcii.e и известан привредни напор, na и 
успех. И насупрот тога што око пас видимо ван- 
редну узнемиреност политпчку n пеуспехе конфе- 
репција, око nac где ми пмамо утицаја се прпме- 
iiyje стпшавг.-ч.е страсги И ja се ne могу да пачулпм 
да je г. др. Метикош, који видп да сам ja npfeMđ 
п>сму праведап, јер му одобравам све што je до- 
crojno одобранап.а, ne могу да се пачудпм дакле 
др. Метпкошу да je on iiainao за предмет пападаја n 
nainv спол.пу политику, када je очигледно да та по- 
лишка стојп изнад сваке критике, да nac ona води 
од успеха ка успеху. (Аплауз) n ништа друго ne 
желим пего дг- се и nama друга политика сваке 
врстс дигне na ту висипу na којој стоји паше Mn- 

нистарство спољнпх пословр и nama спољпа поли- 
тика. (Др. Кешељевић: Само то mije заслуга ваше 
странке). Без обзира чпја je заслуга, мило ми je дд 
се n са i; ime страие даје признање тој спољној по- 
литици, 

Господо пародпи посланици, j(.ui јсдан симп- 
i IM побољшања светске привредне кризе ћмате у 
једној белој врани, џр се тако нородски израаих] 
inu \ npBoj ласти, a наиме у ово доба буџетсжих 
дефицита, кад сви министри финансија иуку муче 
к:х: he ii привидно макар да уравнотеже буџет' 
пмамо једап буџет, a то je епглескн, којн се one 
године свршаеа са суфицитом. Ако нмате на уму 
да je Епглеска 1931 године предузела прве оштре 
тако pelin оперативне мере да се брри против при- 
вредне кризе, имамо повода да будемо оптимисти 
јер :е први случај суфицита појшљује у земљи кла- 
сичпог парламентаризма, у Енглеској. 

AKO би смо желилп да упоредимо то побољ- 
mame с опнм како стоји код nac, опда бисмо имали 
овс момепте na уму. Пре свега после извеспог oria- 
дања, мопополн у nac 1933 године показују извосна 
n.inelian.a, иако таксе и царипе jom опадају, a сао- 
opaliaj стоји na »стој мери, (он je опао са 3%,  а 
речни и приморски још впше je порастао). To 'ou 
све у свему могли сматрати једпим повол>ниим зпа- 
ком, да се ту мало крепуло напред. I lani тр^овински 
промет ггорастао je oner, првп пут после много ro- 
дина. Ham бнлапс je порастао и то за 500 мнлиона 
динара, O сзмим странама   тога   пораста   rpoopri- 
Кемо мало доцније, ако за то буде било времена, 
Затим очигледпо се запажа да и onaj невндл.икц 
nam пзвоз, кжвпм се с.матра турпзам, јер и он до- 
носи новац, и raj je у порасту n достигао je високу 
и!Ифру од 300 мплпопа динара.    Напослетку наша 
индустрија и ona je у извеснрм напредовању, ц то 
би све били позптнвип момептп, којп би бнли пара- 
ii.iiiii према опима na светском тржншту. Али гу 
има једап страховнтп минус, којп пам не допушта 
да тако исто оптпмпстпчкп гледамо на name стање, 
као тто гледамо у целом свету, a то je дал>е na- 
дање iio.i,()iipiiHi\umx ucna. Ono je према лањској 
голипп зпатпо мање и бојатп се, потто пам још 
mije потло за руком да пзвеземо наше жито, да би, 
awo се жетва ове годнне покаже као добра, да би 
даље дубл>е падале цше, парочито жита као што 
смо лап>скс годнне дожпвели код кукуруза. Госпо- 
до, дозволнте да се у везн са овом материјом ос- 
врнем опет на господипа предгоиорпика Метнкоша 
n да му овде опет објективно, као што се ja тру- 
дим да будем TU увек да му покажем да п.сговараз- 
лагања у погледу   трговине   Житарицама ne могу 
одржати сиаку крптпку. Јер треба разликовати две 
ствари у трговпиској полптпцп око nac, a то je да 
нису сие државе пришле аутзркији и гоме несрећ- 
пом начелу само због привредпе крнзс.Не само 
због тога. Miiore су још мпого пре привредне кри- 
зе, баш у погледу псхрапе стаповппттва a мз чисто 
политичког стаповптта створила   тај    снстем sy- 
тархпје.    Ona    велпка битка   за    жито у Италијн 
тако псто и у Немткој   почела je мпого пре снет- 
ске   кризе,   a   циљ n то крајни   циљ   да   у   слу- 
чају    европске    конфлаграције,    уопште    каквог 
сиетског рата ne дао Бог, да скоро до њсга дође 
буде п;11хова зсмлјз самосталпа у погледу исхране 
стапорлтттва, јер je последњн рат у том гготледу 
поучио, колпко je поједтшм земл.ама тетко бпло 
mro ппсу   могле саме д,» псхрапе   стаповптптво и 
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донеклв сматрају да су због тога морале да капиту- 
лирају. Оие земље које су из тога разлога пришлс 
Принципу аутаркнје, ми господо из опозиције, ие- 
ћемо Molui иикада задовољити. Према томе прин- 
цип др. Милана Метикоша може да се примени са- 
мо 'на ане земље којс су прншле аутаркији због 
привредне кризе, због тога што их je на тај очај- 
иички корак привредна криза натерала, иека веру- 
ју господа |Из опозиције да делимо мишљеље да 
ои са тим земл>ама трсбало mani промет учестати и, 
повећати. (Ксшељеиић:    Италија je највећи конзу- 
мент!) Али читајте бројксод 1924годн|не панадаље, 
па herc    иидети у коликој се размери према Ита- 
лији нзгубило. (Кешељевић:    Иромет je слаб!). To 
je због нарочнте политике Италије! 
Господо народни посланнцн, пошто видим да ми 
нреме нстиче, нећу да говорим io једној врло туга- 
љивој ствари, a билр би потребио говорити o iboj 
ако хоћемо да до1)емо до послед)!^ конклузије л < 
видимо какво.м 6y;i,ylinoiiiliy стојимо у привредном 
погледу у нашој земљи. To je питање namer иовип. 
Г. Министар ставио je за принцип чување одбране 
тога }швца uja hy само у крагко ла кажем да са сва- 
ra гледишта има правр г. Министар кад смо казали 
већ 31 године стабилизирајући   дИнар, a, сада смо 
морали казатн б, na he г. Мшшстар финаноија мо- 
рати казагн и д. A ca чисто теорнјског гледишта, 
не дао  Бог да треба примеиитм,  ствар je толико 
важна да ca enoje črpane своје лпчпо уверење мо- 
рам јасно исплгедити, a то je да се не елажем ти- 
ме да су еиспфименти у Енглеској и Америци са 
којима je побијепа вредиост новчане јсдинице   .- 
махнули :и промашили свој циљ. To има свога дуб- 
љег разлога због чега ja ово говорим, јер гзсподо, 
најкраће речено   сама   ова   светска   криза    пде у 
том колосеку у том правцу да све вредносги   свИ- 
ју реалитета сталио падају на једној страии a на 
другој страни у сјајној усамл^ности етоји шовад и 
та иесразмера да onaj новац кад и ништа ве до- 
поси, ии  пола процента, он расте тиме што вред- 
H:)CIH иалају. Taj разлог да ma једнрј страни имаге 
новац a падругој све друго, то je разлог због че- 
ia су пеке земл>е морале да вештачким путем no- 
бију вредпост да не би својим теретом упропашћи- 
вао .народну привреду, али  г. Мннистар  са  ооота 
гледишта има право кад каже да то питап.с   мрг 
уредипи one земл.е које су способне за то и што 
je најглавииј« имају доста .пезаввсности за таке о- 
перације. T D су могле урадити водеће силе Енгле- 
ска и Америка. Алн силе којс завнсе од много дру- 
гнх водећих, спецнјалво које су упућ&ве na кредит 
њихов  и  које су упуИене на то да кредит чувају 
као очи у главн, a ми се шалазимо у таквом поло- 
жају те ne могу тако лако то чинити и морамо да- 
ти за право г. Миппстру што се иије упустио на 
клизав пут за који пико cie зпа украшу] анализи 
че.му мас води. (Мпипстар финанСија Ђорђевић: To 
су валуте које су ммале тако рећи  предратни  rta- 
ритет). 

C тога je гледишта потребно то нагласити али 
потребио je и изузетан разлог нагласити, чисто 
теориски, да ее понекад криза може лечити на тај 
начин, imo се вреднОст нрвца доведе у склад са 
вредношћу свега другог iiifd постоји. 

Молим вас', господо, joni само за мпло стрп- 
леи.а, 6 једпој тсми још пеколико речи да калсем, 
јер нидим да je car тамо преко пута истекао, тру- 
дећи се да будем кратак, a то je веза између овога 

буџета и наших земљорадника. 
Очигледпо je, да смо дужни ту везу да испи- 

i.iMo. Могу ре1ш да то iicnimir.aii.e, господо, пока- 
зује да onaj буџет, овако предложеи, na чак и од 
нас примљен, ие узпма у раЧун one, што je у вези 
са земљорадњом требало учинити. Допустите ми, 
господо, у брзом темпу, с^мо још пеколико пода- 
така. У земл.оралњи цене joni увек падају. Дакле, 
насупрот г1обол>шању na другим теренима и обла- 
стима, овдс се  иде иа ниже и прети, може битн, 
joni neliii пад цепа, neio mro смо доживели. Затим, 
чувепе маказе, које je г. Министар тако пластично 
убацио,  једап  прло  пластичаи   израз-рашље,    рл- 
злика између пољопривредних цена и цеиа инду- 
стријских н трговипскнх, порасла je! Пре смо има- 
ли однос 67.5 пјзема 58,3 a сада имамо 68.8:53.7. 
AKO сведемо то na 100, опда пмамо овако: njie na 
сваких 100 целих индекс за индустријске и трго- 
винске производе био je 117,5 a сада на сваких 100 
индекс je .128,1, дакле, знатно je повећан. Затим 
погледајте индекс пол>. цена    који даје Народна 
Банка. To je 53,7%, пољопривреДна цена je сада 
na  половину пала.    Прокрптикујте raj  индекс; na 
Кете доћи до уверења, да je полов^ну у земл>схрад- 
nm обично потребпо на инвестицију, т. ј. na свс 
оио, чпме се земл,а радп и чиме се амортизира све 
ono, mro iiocrojn na земл.п, почеп од зграда na до 
фундуса   иИструктуса.   Иидекс  je   mio  према   томе 
готово na Нулу, n вишс пишка  пема.  i јрема томе 
ту je требало  озбплто  o  томе  размислити,  и  ja 
бих иолео, да je дотло у буџету код земл.арппе то 
до  пзражаја.  Mn  иисмо добнли снижење земл.а- 
рине,  али  смо добили  ono,   mro  nac  у  сеиерпим 
крајевнма пајвпше тиштп, отплаћивање у рокоии- 
ма, и сматрамо да тиме mije учпњепа тачка, да je 
то први зрачак паде једпом броду који rone, и да 
he после тога Претседник name Кралуввске владе, 
шеф nanio страпке, КОЈИ пма n политичког смпсла 
n нарочито дубоког пблитичког инстикта, знети у 
ономе погледу шта му je дуШносг да учини, кад 
зна да Војводина,   ne   цела   Дунавска   банрвина, 
само  Војводппа, 54%   noen  основице  nopecke  на 
земл>арппу, a кад би се томе додао и допупскп no- 
рез, дошла би до блнзу 60^, a кад би се додалп и 
заостатцп, којн je највнше погађају, јер за осам 
година унатраг били pacnncann,  опда би изашло 
да ми имамо преко 60« од земљарине да споснмо. 
У томе  погледу,  господо,  ми  нисмо рекли  своју 
последп>у Ј^еч. 

Сада liv да одговорнм г. Дра^овићу, и ако 
mije ту, зашто гласам ипак за onaj буџет. Јер. го- 
сподо, знајте; у стилу je name страпке, која ne 
познаје регионалне интересе, koja ne познаје сепа- 
ратизам, koja ne познаје партикуларизам, која се 
борИ Против n.era за једипстпо, у стилу je name 
странке дЈа не бодимо расулу, да се ne разбијамо 
у тој борби за name лиЧне пОјединачне пптетресе, 
него да се боримо за њих све дотле, док целина 
као таква ne увиди шта je-потребпо n док м це- 
лина ne да санкцију. Дубоко сам уверен, господо, 
да he nama целина TO разумети, и ja знам добро 
да je neh из ОНИХ крајева, које пемам част даза- 
ступам, у којпма na земљи такав тсрет ne постоји, 
па Претс^даика Народне скупштине упућено једно 
писмо у коме они гЈакође траже ono исто што смо 
ми из северних крајева тражили. To питање, го- 
сподо, умети се прилагодити вол.п целине, na ма 
no цену жртава, то питање за nac, господо, npo- 
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сто je и jacuo и ми имамо за њега само јсдно ре- 
шеше a то je: ne радити ништа зашто пемамо санк- 
цнју већине Народпе скупштиие н целнис, јер ме 
трпимо пикакав сепаратнзам, пикакав партнкула- 
ризам у овим поједипачпим ирниЈЈедннм интере- 
сима. 

Господо, у овој тешкој кризи може се на че 
тирн начина заузети став према љој. Један je на- 
чин стати у страну, гледатн како ствари теку и 
не мешати се. Чекати caoje време, можда. To ЧИНИ 
опозиција која je напољу. Други je став искори- 
стити ту прнвредну кризу, уносити узнемнреиост 
И популарисати се баш иа осиову ibe и noMoliy 
ње. Трећи je начин лојалио помагати Владу која 
се бори с том кризом али не хтети с њом делити 
одговорпост. Стављам вам на срце, господо из о- 
позиције, који сте у овој кући: бирајте од ова 
два начина један. Ja мислим, ja вас желим да по- 
зпам као поштене људе, да ћете нзабрати овај 
Д1)у1и иачпи лојалпе сарадње са пама, али да ис 
иосите одговорност, a да пнкако нећете хтети по- 
пуларисати се на основу кризе, када знате да ми 
морамо да се трошимо због ње. (Пљескање и 
одоораваље код већиие. — Др. КешељевиИ: To су 
само лепс приче, господине професоре.) Господо, 
иаша je дужшост пак ово: заузети четврти став, 
не гледати скрштеипх руку како криза тече, како 
све дави и убија, нити популарисати се иа шој, 
иего хтети сиосити одговорпост за ii,y na макар 
се и потрошили. Ако пишта друго својој Отаџ- 
бини нисмо урадилн пего ако смо својим полп- 
тичким егзистенцијама ми појединци или цела 
странка спасли државу да се npolje кроз ону стра- 
ишу олују, да се ripol)e кроз опу буру, мн смо учи- 
иили no својој савести. И зато ja гласам за овај 
буџет, јер ми mije сврха вечии политнчки живот, 
јер не сматрам своју политичку сиагу зато да je 
искоришћујем у своју корист иего зато да je об- 
јективпо потрошим у интересу државе. Гласам 
за државни буџет свесно као војннк који кад гнне, 
не пита да ли he и он уживати у плодовнма по- 
беде, него гине свесно и подиоси жртву за Отаџ- 
бииу. Ja гласам за ова j буџет као свеспа жртва коју 
je потребио да поднесемо, како би na нашим жрт- 
вама била иодигнута једна нова, свесна, спажпа и 
јака Југославија. (Пл.ескање и бурпо одобравање). 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
до, прекидам ову седницу. Наставићемо рад та- 
чно у 4 часа no подне са истим диевпим редом. 

Седпица je прекипута у 13,35 часова. 

(Posle podne) 
Početak rada u 10 časova. 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Gospodo, na- 
stavljamo sednicu. Ima reč g. Alojzije Pavlič. 

Alojzij Pavlič: Gospodo narodni poslanici, ja no- 
ću početi da govorim pre nego u početku podvučem, 
da sam pristalica političkog, nacioalnog i narodnog 
jedinstva, da sam u načelu za budžet, osobito z.i 
budžet Vrhovne uprave, za budžet Ministarstva voj- 
ske i mornarice. Ministarstva spoljnih poslova i Mi- 
nistarstva socijalne politike i narodnog zdravlja, i 
ako se sa politikom, koju vodi g. Ministar Pucelj u 
vladi a i u Dravskoj banovini ne slažem. Kod oviii 
budžeta isključujem svaku debatu i glasaču za njih. 

ipak, smatram za potrebno, da objasnim, zašto 
nisam zadovoljan sa predloženim budžetom, sa finan- 

cijskom politikom Kraljevske vlade i zašto ne mogu 
da glasam za čitavi predloženi budžet. 

Visoka Skupštino! Naš čestit Ministar finansijg 
kazao je ove godine kao i pre, kao što su govorili 
i svi ministri finansija od Ujedinjenja do danas, da je 
doprineo sve da bude državni budžet uravnotežen. G. 
Ministar finansija radio je na budžetu godine 1931- 
32, i u tom budžetu bilo je deficita 620 miliona di- 
nara, godine 1932/33 bilo je deficita 770 miliona, za 
godinu 1933/34 nemamo još računski zaključak, da 
bi mogli utvrditi deficit, koji će se sigurno pojaviti! 

Gospodin ministar finansija pokrio je rashode 
kovanjem srebrnog novca. Pokrivao je rashode i 
deficit zajmovima kod Drž. Hipotekarne banke, zaj- 
movima kod Poštanske štedionice, konsumirao je sve 
fondove i danas ma potpuno praznu državnu bla- 
gajnu. Gospodo narodni poslanici, kakva je to finan- 
Sijska politika? Da li ne vodi u propast našu indu- 
striju, našeg seljaka, našeg radnika i čitavu našu 
privredu? Ja poštujem G. Ministra finansija, ali niu 
zameram, što se premalo brine za našeg zemljoracU 
nika i radnika i što se suviše kreće medu samim ban- 
karima. G. Ministar finansija je dobronameran i po- 
šten, radijiv, on nije zaplivao u korupcionističke vo- 
de, te je svojim talentom i činovničkom karijerom 
došao na ovaj svoj dominantan položaj. G. Ministar 
finansija, to priznaje i opozicija, nije angažovan u 
aferama, sprečava ih gde može, kažnjava sve krium- 
čare, ali jedno mu zameram: što je pristalica liberal- 
no-ekonomske finansijske politike, koja je na po- 
molu, — zameram mu, što je pretstavnik bankara i 
velikog kapitala, a ne malog čoveka, kojeg staleža 
ima u našoj zemlji 90%. Priznajem, da je teško biti 
u ovim danima svetske depresije Ministar finansija. 
Teško je danas naći budžetsku ravnotežu. G. Ministru 
finansija zameram, i ako je sin malog čoveka, što ne 
poznaje više malog čoveka, ne ide više medu narod, 
na selo, medu seljake i radnike, da na terenu vidi 
kakve su posledice njegove finansijske politike; šta 
su učinili njegovi zakoni i šta misle o njemu zdravi 
i patriotski Jugosloveni, seljaci i radnici. Samo oni bi 
kazali g. Ministru finansija istinu i pravednu kritiku 
o njegovoj finansijskoj politici. 

Gospodo narodni poslanici, g. Ministar finan- 
sija je čestit čovek, karakteran, a ipak nije imao 
kuraži da bar nešto učini protiv bankara, protiv kar- 
tela, protiv monopola, protiv rudarskih koncesija, 
protiv direktora i svojih ministarskih pomoćnika, ko- 
ji primaju mesecima horendne plate od 50 do 120.000 
dinara, dok on sam prima samo ministarsku platu, 
dok sirotinja svuda u našoj zemlji gladuje. (Ministar 
finansija g. dr. Đorđcvić: To ste pogrešno obavešte- 
ni!) G. Ministar finansija je po mom mišljenju pre- 
malo učinio za suzbijanje korupcije. Zašto nije više 
učinio? 

Nije više učinio zato, što su ga u tome spreča- 
vali članovi ilegalnih organizacija, koji imaju veliki 
uticaj na naš politički život, (Glasovi: Ko su to?) or- 
ganizacije, koje su svemoćne, koje štite svoje čla- 
nove i ako su iz redova korupcionista, velekapitala i 
bankara. Medu članovima korupcionističkih ilegalnih 
organizacija nalazi se i ime onog čoveka, koji je naj- 
više kriv, što je u našoj zemlji došlo do nesnosnog 
stanja. To je ime Svetozara Pribićevića, koji je za 
novu godinu napisao onaj famozan pamflet »Srbima 
za Novu godinu«, gde vreda sve ono, što je svakom 
Jugoslovenu svetinja, pa bio pristalica vladine veći- 
ne, član opozicije u Parlamentu ili izvan Parlamenta. 
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Taj čovek radi protiv države, te bi hteo da zavede 
našu državu u građanski rat. Treba da podvučem, da 
u Zagrebu postoji ilegalna organizacija, a ne samo 
u Novom Sadu, u Sarajevu i u Ljubljani, i da ta 
ilegalna organizacija nije izbacila iz svojih redova 
Svetozara Pribićevića i da se članovi te organizacije 
nalaze na visokim položajima, da sprečavaju da ne 
dođe kod nas do izmirenja. (Glasovi: Ko su to, kaži- 
te imena!) Treba da napomenem da su članovi iz ile- 
galnih organizacija u Mađarskoj oni, koji se bore 
protiv interesa naše države i sa paklenim mašinama 
uznemiravaju naš narod. Zašto govorim o ilegalnim 
organizacijama? Zato, da se one rasture. (Glasovi: 
Kažite, ko su to?). Niko kod nas ne može doći do 
visokog položaja, ako nije član jedne takve organi- 
zacije (Žagor). Naš narod voli otvorene javne orga- 
nizacije, jer treba, da sve rešava pred svetlošću dana 
i pred sudom javnosti. 

Naš narod traži slobodu, traži demokratiju, tra- 
ži jednopravnost svih građana i misao svih naših ge- 
nija bila je: »brat mi je mio koje vere bio«. Potrebno 
je, da pravoslavne i katolike ne samo u crkvi već i 
u politici veže zajednička ljubav u Hristu; potrebno 
je,  da  poštujemo  verske  osećaje,  braće  muslimana. 
J uče sam bio kod Njegove Svetosti Patrijarha. Odu- 
ševljen sam načinom  mog prijema, kako je primio 
mene   kao   katoličkog  sveštenika.   Njegova   Svetost 
Patrijarh   ima   puno   razumevanja  za  sve   nas,   bez 
razlike  vere! A šta rade  ilegalne organizacije, koje 
ne priznaju parole naših predaka, naših velikana Ka- 
radžića, Strosmajera, Slomšeka,    Kreka i drugih ve- 
likih državnika — koje ne priznaju slobodu savesti, 
ne priznaju kulturnu slobodu ,te se tajno i sistemat- 
ski  bore protivu relignje i time ruše temelje na ko- 
jima   može  da  egzistira  društvena  organizacija,  jer 
bez vere nema reda, bez vere nema morala, bez mo- 
rala   nema   poštene   uprave,   a  bez  poštene   uprave 
nema   narodnog   blagostanja,   nema  narodne  samo- 
stalnosti, nema slobode, nema kulture, nema državnog 
napretka, do kojeg nam je svima stalo    {Dušan Ži- 
vojinović: O čemu to govori?). Ko pažljivo motri naš 
politički, kulturni i socijalni život, brzo pronađe sin- 
tezu različitih događaja, koji imaju međusobnu vezu 
i, ako poznaje rad ilegalnih organizacija, razumeće i 
čitav dosadašnji razvoj političkih događaja kod nas 

ilegalne organizacije su bile opasne i pripremale 
su u svim    zemljama revolucije.    Francusku i rusku 
revoulciju vodile su ilegalne, tajne organizacije, a te 
su   po   svojim    principima    umereno    republikanske. 
Zbog toga i razumemo, da je Svetozar Pribićević, da- 
nas  tako  oduševljeni  republikanac,  član   te   organi- 
zacije. A šta će našem narodu republika, kad znamo, 
da je spas naše države jedino u monarhiji, osobito u 
našem ljubljenom heroju Nj. Vel. Kralju (Uzvici odu- 
ševljenja: Živeo!). Poznato je takode, gospodo po- 
-slaiiici,  da su  prije  rata  u  Hrvatskoj  postojale  ile- 
galne  organizacije  (»Hrvatska vila«),  koju je  favo- 
rizirao ban Kuen Hedervari, i da su članovi tih orga- 
nizacija bili sami Mađaroni i generalštapski mađarski 
oficiri. Te ilegalne organizacije ruše svu religijoznu 
socijalnu zgradu hriSćanstva  i  imaju nameru,  da o- 
stvare nov red na osnovu naturalizma, racionalizma i 
republike.  Ilegalne  organizacije čeznu za  vlašću,  da 
imaju svu državnu upravu u svojim rukama i da bez 
savesti  vladaju   apsolutno  narodom.  Mi  vidimo,   da 
su ilegalne organizacije one, koje su i u Francuskoj 
dovele   do   one  velike  Staviski-afere,  zbog  koje  je 
došlo do krvoprolića na Place de Concorde, i da su 

one ubile istražnog sudiju Prensa. Do visokog polo- 
žaja u državnoj upravi, za katedarsku stolicu Univer- 
ziteta može doći samo onaj, koji je član ilegalne 
organizacije, i naposletku neće se ništa desiti i ko- 
rupcionisti, ako je član jedne ilegalne organizacije, 
pošto članovi takvih ilegalnih organizacija uvek nadu 
put, kojim  izbegavaju zasluženu kaznu. 

Gospodo narodni poslanici, treba da znamo, da 
je Menulner član Velikog orijenta u Parizu 1926 go- 
dine kazao: »Revolucija, koja je počela pre 133 go- 
dina, nije dovršena. Na nama je da svršimo ono što 
su započeli naši pretci.« Lepi su bili ti pretci: Mora 
Danton, Kobespier i drugi Jakobinci iz francuske 
revolucije (Glas iz centra: Rasputini Francuske!). Po- 
što kod nas postoje ilegalne organizacije koje ne- 
smetano rade i pošto se njihovi članovi nalaze na vi- 
sokim položajima, to je jedan razlog zbog koga ne 
mogu glasati za ovaj budžet, sve dok one republikan- 
ske i ateističke organizacije postoje. 

Gospodo narodni poslanici, politika g. Ministra 
finansija, koju on vodi već tri godine, ne štiti našeg 
zemljoradnika — kao što je to kazao i član vladine 
većine g. profesor Ćiiić ne štiti našeg radnika, ne 
štiti bezposlene. Ja zameram g. Ministru finansija 
što se on kreće samo medu bankarima, što ne ide 
nikada do Mostara, do Dorčala, na Kaleinegdan itd., 
da vidi, šta radi i kako bedno živi naš radnik. On 
štiti samo onih 170 milionera u Beogradu, njih 12C 
u Zagrebu, koji nisu ni .lugosloveni, nego tudinci iz 
Palestine, štiti 50 milionera u Ljubljani i one koji 
primaju mesečne prinadležnosti od 50 do 150 hiljada 
dinara. 

Je li g. Ministar učinio nešto, da zaštiti decu i po- 
rodicu? Po njegovim zakonskim predlozima može se 
zaključiti, da on nikako ne uvažava principe hrišćan- 
ske etike, koji su jedino sposobni po državu i čine, 
da su građani dobri i zdravi. Svako zakonodavstvo ko- 
je radi nadi na depopulaciji, ruši državu u njenom 
temelju, pošto je ćelica svakog naroda porodica. Sva- 
ki nov zakon, svaka nova uredba, svaki nov budžet 
treba da pri svom zasnutku vodi računa o porodici 
i njenom obezbedenju. Blagodarim ovom prilikom g. 
Ministru finansija, što je naredio da se žene koje su 
obezbedene uklone iz državne službe. Trebao je da o- 
slobodi poreze ne samo seljake i radnike, već i dr- 
žavne činovnike, koji imaju devetoro dece, koji ne 
mogu da skrivaju svoje prihode i koji žive samo 
od svojih deset prstiju. Danas po novim i 
starim poreskim zakonima, onaj koji ima više dece, 
osobito ako je državni službenik, treba da plati više 
poreza, nego ostali, da plati poreza za čitave dve me- 
sečne plate godišnje, da plati i školarinu, koja je pot- 
puno nesocijalna. Koliko treba da plati školarine je- 
dan profesor, koji ima desetoro dece, neka g. Mini- 
star finansija izračuna — dobar je on matematičar. 

Sistemom takve finansijske politike, uvađa se U 
porodice tuberkuloza i alkoholizam iz očajanja i, ume- 
stosto zdravog naroda, imamo bolesnu decu i bole- 
sne majke. G. Ministre, to je rezultat vaše nesmišlje- 
ne i nehrišćanske finansijske politike i ja to govorim 
zato, da se zabeleži, pa će se i u idućoj godini, ako 
budemo još ovde, znati što sam kazao; govorim zato 
da G. Ministar finansija položi o tome računa. 

Kadar sam da kažem, da sa ovakvom finansij- 
skom politikom radi protivu intencija našeg Preuzviše- 
nog Vladaoca, koji je kum Srba, Hrvata i Slovenaca, 
pravoslavaca, katolika, muslimana itd. — kuma svih 
u zemlji, svih onih, koji imaju devetoro ili desetoro 
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dece. Ko može da razume, da jedan tako čestit čovek, 
kao što je naš Ministar liiuinsija vodi jednu politiku, 
koja je suprotna te/.njaina našeg Vladaoca, suprot- 
na zemaljskoj odbrani i velikoj budućnosti naše ze- 
mlje, koja nas još čeka (Glas iz sredine: Samo g, Kra- 
meru fo ne možeš da kažeš!). 

Finansijska politika g. Ministra dr. Dordevića ne 
može da se odobri zbog toga, šio se srazmerno naj- 
više oporezuje zemljoradnik, mali trgovac, dok se ban- 
kari i dionička društva kriju i krivotvore bilanse. 

Još nešto moram istaći, što se tiče g. Ministra 
linansija, a to je, da on nikada ne upotrebljava sa- 
lonska kola, kao što rade druga gospoda Ministar!, 
koji na svojim vožnjama prema Zagrebu upotreb- 
ljavaju i po noja salonska kola, dok se on vozi samo 
u vagon-li-u. 

Pitam G. Ministra l'inansija, zašto on ništa ne pre- 
duzima protiv akcijonarskih društava. Zašto ne šalje 
svoje činovnike u velika preduzeća, da vide kako di- 
rektori tili preduzeća vode dvojno knjigovodstvo (G. 
Ministar finanSija dr. Đorđevič: Ja ih svaki dan ša- 
ljem!) Čovek je zaprepašćen ako zna šta se radi iza 
kulisa tih akcionarskih društava. Ja sam bio slučajno 
u Ljubljani i mogu da vam kažem, da je jedan ak- 
tivni ministar Цргеко državnog telefona Iz Beogra- 
da tražio od Generalnog ravnateljstva Trbovljanskog 
ugljenokopnog društva, kad je bila sednica Uprav- 
nog saveta u Ljubljani, da se za njegovu interven- 
ciju kod nabavke državnog ugljena primi njegov 
brat za upravnog savetnika (Glasovi: Kažite koje?). 
Ja ću da kažem njegovo ime samo ako Gospodin Mi- 
nistar Pretsednik zatraži. Samo njemu ću da kažem. 
Mogu da kažem i ovo, da je taj isti ministar tražio po 
svome bratu od kmetske posojilnice u Ljubljani za 
svoju intervenciju prilikom sklapanja zajma kod Na- 
rodne banke honorar od 50.000.— dinara (Glasovi: 
Ko je to?). 

Gospodo narodni poslanici, zar nije to korupcija, 
da se za intervencije traži honorar? Zar nije korup- 
cija, da za slom Slavenske banke, Jadranske banke, 
za ubistvo radnika u Tubovljama god. 1925 nije ni- 
ko odgovarao pred sudom i nije bio zato kažnjen? 
Kad se dešava ovakva korupcija na visokim položa- 
jima, onda može čovek da razume, da vlada svuda ne- 
zadovoljstvo i nepoverenje u rad naših upravnika. 

Mogu da napomenem i to, da znam za predu- 
zeća, koja su isplatila za prošlu godinu samo na ime 
13 plate više od pola miliona dinara direktorima, in- 
ženjerima, činovnicima i upravnicima, dok siromašan 
radnik, koji gladuje i čija deca postaju svakim da- 
nom više tuberkulozna i rahitična, ništa nije dobio. 

G. Ministre, je li to politika u interesu naše dr- 
žave, kada vi sve to znate i ništa protiv toga ne pre- 
duzimate? Kada vi u ovim teškim danima svetske kri- 
ze ne snižavate zemlja rimi, kad se ne snižava porez 
na ličnu zaradu, kad se ne ukidaju posredni porezi 
bar na one predmete, koji su nainenjeni ishrani? Pa 
šta vidimo? Umesto sniženja, povećava se pore/, nb 
žemijafinu i usvajaju se novi nameti zbog neuravno- 
teženog budžeta i/, prošle godine. A kad se donosi u- 
redba o zažliti bankara, ukida se uredba o posredo- 
vanju između dužnika i poverilaca. Kad Kraljevska 
vlada i njeni l'inansijski stručnjaci vode takvti poli- 
tiku, koja je suprotna malom čoveku, koja upro- 
pašćava našu narodnu privredu i blagostanje, kako 
možete, da tražite od mene, da odobravani metode 
takve finanšijske politike? 

To su fakta i niko ne može da ih poriče. Svuda vi- 

dimo deficite, krade državnih novaca, zloupotrebe  ч 
brisanjem dužnih poreza i svakovrsna izvrdavauja  o 
baveza  prema, državi od strane  bogatih,  od  strane 
onih, koji ne vode  računa o narodnim interesima 1 
nisu ih vodili za vreme rata, kad su stradali i Srbi 
Hrvati i Slovenci i ceo naš narod. Medu njima vidim ' 
tuda imena i takve ljude koji su nas vešali. Sama пц, 
cionalna stranka ne izbacuje iz svoje sredine sve one 
koji nisu Jugosloveni, koji imaju nemačko ime  i   n., 
mogu da dokažu, da imaju slovensku dušu. 

Ja kažem, da je naš narod suviše opterećen. Ako 
se državnom budžetu dodaju još dažbine opština 
banovina, pošto je državni budžet duplo veći neen 
kontingent naših novčanica, od kojih se nalazi jedni 
petina u inostranstvu, dve petine u trezorima banaki 
i kapitalista, koji nisu ni hrišćani ni jugosloveni 
dve petine u opticaju našeg naroda, onda, gospodo 
poslanici, treba osigurali, treba naći metode, da s' 
oporezuju oni koji imaju novaca, a ne seljaci i rad- 
nici. 

Nisam prorok, ali ipak kažem da predvideni r>rU 
hodi neće biti realizovani, a to je praksa i ranijih P-O. 
dina. Naš narod nema više novaca, ne može ništa da 
proda, i ako proda onda proda 10 puta jeftinije od 
stvarne vrednosti. I zato je to jedan između ostalih 
razloga zbog kojih ne mogu glasati za jedan budžet 
koji se ne obzire na malog čoveka, a koji neće biti 
nikada realan, već je samo fiktivan u brojevima. 

Zato što želim snagu našoj zemlji, što želim sa- 
mostalnpst, što želim zdravu finansijsku politiku, kojn 
će našem narodu da zajamči ne samo nacionalnu sa- 
mostalnost već i finansijsku, da dovede do vedrijih 
dana našeg seljaka, zemljoradnika, činovnika, koji od 
jutra do noći radi, dok se samo jedna šaka sladi, dok 
bankari i kapitalisti žive kao bogataši iz svetog pisma 

Gospodo poslanici, ja se potpuno slažem da sii 
načela G. Ministra finansija dobra u pogledu stalno- 
sti naših državnih novčanica. Ako hoćemo da održimo 
naš dinar da bude stabilan, on dakle mora da se bude 
protiv inflacije. I ja sam protivnik svake inflacije i n« 
želim da postane naša nacionalna novčanica, naš po- 
nos, naš dinar, igračka u rukama spekulanata, ber- 
/i'nskili zelenaša, tudinaca i rdavih neslovena i пе- 
hrišćana. 

Naš mali čovek, siromašan narod, nema više no- 
vaca, a to zna i g. Ministar finansija, i zato je po- 
trebno da on vodi takvu politiku, koja će biti na- 
rodna politika, čuvanje onoga što narod nema, nije 
narodna politika. Ja sam bio u Dalmaciji i u drugim 
krajevima naše drage i mile Otadžbine i video sam 
kako tamo narod živi i šta narodu treba i čega nema. 
Zato i kažem, da nije narodna politika čuvanje, onog 
što narod nema. Ja sam protivnik inflacije, ali je ipak 
potrebno, da se po tome pitanju diskntnje. Ako g 
Ministar finansija ne sluša našu objektivnu kritiku, ja 
tu ne mogu ništa učiniti. Ali, izgleda, da se ta disku- 
sija hedozvoljava i na taj se način oni i mi, kop 
nismo za inflaciju, silom označujemo kao da smo 
za inflaciju. Ja smatram za potrebno da kažem, da Kra- 
ljevska vlada i naš veliki vod Pretsednik vlade, iako 
smo mi u opoziciji — treba da rasture odmah kartele 
i da zabrane uopšte spekulaciju na zelenaškoj berzi. 
koja šteti naš dinar. Dalje, da progone sve lihvare, 
da gledaju da se smanje svi lični rashodi i tanti- 
jeme i da se zvanja državnih nameštenika pravedno 
i socijalno raspodele, a da se vrate kući one žene 
koje su obezbedene. Ne želim da se kod redukcije 
uvede praksa koju je zaveo g. Ministar prosvete dr. 
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Kojic, koji je po Izveštajima policije izbacivao na uli- 
cu one koji su bili najbolji profesori i direktori na- 
ših srednjih škola. G. Ministar t'inansija treba da gle- 
da, da progoni sve rdave i loše činovnike iz SVOg mi- 
nistarstva, da postavi za starešine poreskih uprava u 
našoj zemlji samo apsolvirane pravnike, juriste, i da 
svakoga poreskog činovnika, koji nepravedno popu- 
njava i šalje čekovne uputnice, kazni Odmah sa ot- 
pustim jem iz službe, jer se dešava da seljaci dobiju 
popunjenu uputnicu na 1500 dinara, pa onda na ISOO 
dinara, a kad se žali. onda se to svede najzad na 1100 
dinara. Kako loše utiče takva praksa poreskih činov- 
nika na seljake i radnike? Лко su starešine akade- 
mičari, juristi nestaće ovih žalosnih događaja. 

Gospodo narodni poslanici, kad se ima na umu 
da g. Ministar finansija ne vodi politiku koja bazira 
na   državnom   i  narodnom  jedinstvu,  a  ja sam.  go- 
spodo,   veliki   pristalica   nacionalnog   i   državnog   je- 
dinstva   i   želim  da  se  ono  u  potpunosti  srovede  u 
praksi.  Ali. kad vidim  iz statistike koju sam ja sa- 
stavio, koliko ima Srba, Hrvata, Slovenaca ili musli- 
mana po ministarstvima, a ništa se ne radi na tom da 
se   nameste   i   sposobni   i   valjani   Hrvati   i   Slovenci 
kako onda mogu da glasam za ovaj budžet? Kad se 
za pitomce saobraćajne škole uzima 95% Srba, a sa- 
mo  б%  Hrvata  i  Slovenaca, gde   je  tu pravednost? 
Koji   je taj pristalica narodnog i državnog jedinstva 
koji kod ovakvog stanja stvari može da bude zado- 
voljan sa ovim radom g. Ministra finansija. Pretsed- 
ništvo Ministarskog saveta: pravoslavnih  100',', ka- 
tolika 09* ; Ministarstvo unutrašnjih dela: pravoslav- 
nih   88,9%.  katolika   11,1%;  Državna  statistika:  pra- 
voslavnih 77,7%. katolika  18,5«, staro-katolika 3,8% 
Ministarstvo  inostranih  dela:  pravoslavnih  80%, ka- 
tolika   14%;  Ministarstvo  tnmvine   i   industrije:  pra- 
voslavnih 75,0%. katolika 23%, muslimana 1.4%; Mi- 
nistarstvo  poljoprivrede; pravoslavnih  70%;  katolika 
20.2%.  mojsijevaca   1%.  evangelika   1.2%.  muslimana 
1.2%; Ministarstvo građevina: pravoslavnih 88%. ka- 
tolika 8,8%. drugih 3.2%; Ministarstvo socijalne poli- 
tike  i  narodnog zdravlja: pravoslavnih 90.4%. kato- 
lika   9.0%:   Poštanska   štedionica:   pravoslavnih   88% 
katolika   12%;   Navodna  banka:   pravoslavnih   94%, 
katolika   0%;    Ministarstvo    prosvete:    pravoslavnih 
96,2%   katolika   3.8%;  Ministarstvo  šuma   i   rudnika 
pravoslavnih   79,2%,    katolika   20.8%:    Ministarstvo 
pravde: pravoslavnih 84.6«. katolika  14.5%, muslima- 
na 0.7%. Razne institucije: Senat, pravoslavnih 54,2%, 
katolika   36:5%.  muslimana  8.3%.  moisijevaca   1.3%: 
Narodna    skupština:    pravoslavnih    08.2%.    katolika 
27.2%.   muslimana   3.0%.   starokatolika   0,0%,   prote- 
stanta 0,3%. Razmera medu nameštenicima u Skupštini 
ie  približno tačna razmeri u Senatu.  Centralni pres- 
biro: pravoslavnih  77.5%. katolika  18.4%, drmre vje- 
re   3 9%;   Centralni   hitrJJenski   zavod:   praAoslavnih 
94,4%. katolika 5.0%; Privilegovano izvozno društvo 
pravoslavnih 09 44%. katolika 20.83%.  ievreja 6,94« 
muslimana  1.38%. starokatolika 1.30%: Državna hipo- 
tekama banka: 98% pravoslavnih i 2% katolika.. Go- 
spodo narodni poslanici, vi znate za moj rad. vi znate 
da   sam  naveo jedan  nroblem  koji  je  ozbiljan  i  za 
koii treba da zna Kraljevska vlada i mi koji smo pri- 
stalice nacionalnog i narodnog i državnog jedinstva. 
Ako budu svi jednopravni Srbi. Hrvati i Slovenci, ako 
bude   svakome  podjednako  mila   naša   zemlja,  i  ako 
svaki    ima    brigu " ne samo   za   svoj    srez   nego 
ako      svakome    iiude    mila podjednako      i    Ljub- 
ljana    i    Zagreb      i Beograd,    onda    će    biti    bo- 
lje    našoj    zemlji.    Mi   koji    smo u    bivšoj Austriji 

puno patili zbog nepravičnosti tuđinskoga jarma, 
mi u nacionalnoj državi treba da vodimo računa, 
da se izaberu i postave na svima položajima najbolji 
liudi pa bili oni Srbi, Hrvati. Slovenci ili muslimani 
Tada će nestati prigovora i svi će biti oduševljene 
patriote i oduševljene pristalice onoga jedinstva, koje 
ima nameni da sprovede Njegovo Veličanstvo naš 
uzvišeni Kralj. 

Još jednu zamerku imam. Kraljevska vlada ne 
treba da vodi računa samo 0 valntarnim problemima 
već o pitanju depopulacije, treba da vodi računa i C 
pitanju sprovodenja narodnog iediristva u praksi i o 
lome da se suzbije korupciia. 1 ioš jedan veliki raz- 
log imam, gospodo poslanici, koji hoću da navedem, 
a meni je svejedno, da li će me za to neko osuditi 
ili neće. 

Gospodo, vi svi znate da sam  onda kad je tre- 
balo da se kandidujemo bio kadar da to učinim i jo 
sam se kandidovao, iako. gospodo ovde postoji gru- 
pa Slovenaca, koja se smeje kad ja govorim, i koja na- 
Bfovara i podmeće Ristu Dokića. da me !,rrdi. koii me 
mrzi  i koji je čak uvredio i Njetrovu Svetost Patri- 
jarha »i  sve  sveštenike.  Kao  što   rekoh,  gospodo,  ja 
sam uvek bio pristalica našetr nacionalnog jedinstva i 
tražim da Kraljevska vlada povede o tome računa da 
se za Uskrs, pa bilo to pravoslavni ili katolički, ukine 
internacija   našeg  velikog državnika,  koji  je  mnogo 
učinio za  našu  zemlju. Ministra  pretsednika  na   ras- 
položenju g. dr. Korošca (Žagor). Ako je g. pretsed- 
nik na raspoloženju Korošec kriv za nešto, onda ga 
treba dati sudu. Ako nije kriv, zašto da on mora da 
bude na Hvaru. Ako Kraljevska vlada hoće da povede 
0 ovome računa, onda treba, da pusti na slobodu to- 
ga čoveka, koji je bio šef Vlade u ovoj zemlji i koji 
je kao takav doprineo mnogo žrtava za našu zemlju 
Ja 4 njim nikada nisam imao veza, nisam se s njim 
ni dopisivao a nisam ni razgovarao s njim. I kad se 
zauzimam  zato,  ja.  koji  zastupam  Trbovlje  koje je 
jedan od najvažnijih srezova n Dravskoj banovini, i 
koji sam uvek bio za nacionalno jedinstvo, onda Kra- 
ljevska vlada  treba o tome da  povede  računa i da 
pusti g. Korošeca na slobodu. Ja molim dakle, da za 
Uskrs,   pa   bio  on   pravoslavan   ili   katolički.    Vlada 
predloži   Njegovom   Veličanstvu .Kralju   amnestiju   i 

za g. dr. Korošeca i za g. dr. Mačeka kao i za sve 
druge  političke  krivce  koji  se  nalaze  u  internaciji. 

Ja, gospodo, govorim svoje sopstvene misli i ja 
smatram  to  za  potrebno, pa  zato  i kažem, pa bilo 
prijatno ili neprijatno jednom, ili drugom ministru i 
Kraljevskoj vladi. 

Osobito imam jednu molbu, jedan svoj pred 
lofi Kraljevskoj vladi, da vodi računa o korupciji. 
Naši dobri patrioti u Senatu podneli su zakonski pred- 
log pnotivu korupcije. To traži većina zemlje. Zato 
ja molim Kraljevsku vladu, da ona ovaj zakon do- 
nese, da on bude jasan, da bude strog, i da svaki kri- 
vac bude kažnjen.' Ko je kriv što je kod nas Sloven- 
ska banka izgubila 200 miliona, a rudari radnici iz- 
gubili tolike pare? Ko je kriv za slom Jadranske ban- 
ke? Ko je kriv što je u Trbovlju I juna 1925 godi- 
ne ubijeno 0 radnika? Ko je kriv za to? Zbog toga 
tražim da se pretsedm'k Kraljevske vlade stara, da se 
ilegalne organizacije kod nas rasture. One su opasne 
i za same Srbe i same članove Kraljevske vlade, one 
čine najveću smetnju p. Uzunoviću i svima poštenim 
ministrima. (Glasovi: Koje su to organizacije?). One, 
koje imaju tri punkta i potpisuju se ven....« 

Gospodo narodni poslanici, kao što je  1840 go- 
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dine Knez Miloš kaznio smrću blagajnika u Sapcu, 
blagajnika kaznačejstva, koji je proneverio 800 car- 
skili dukata, potrebno je da se i kod nas uvede ta 
kazna. Svaki, ko je krao državni novac neka se obe- 
si na Terezijama, na Zrinjevcu u Zagrebu ili neka se 
obesi pred poštom u Ljubljani, samo ako je kriv. Tek 
tada će nestati kod nas korupcije. 

Ako ne bude ilegalnih organizacija frama.sonskili 
(Glasovi: Alia! Aha!) ako njihov loš uticaj na upravu 
zemlje prestane, ako ne bude anacionalnih elemenata 
u bankama,, kartelima, onda će biti bolje našoj zemlji, 
i Kraljevskoj vladi, osobito našim časnim ministrima, 
onda ću i ja glasati za, budžet, za koji danas iz nave- 
denih razloga ne mogu. 

Doćiće naše vreme, kada će mlada garda sedeti 
ovde, a oni koji su sprečavali da u našoj zemlji dođe 
do primirenja, do socijalne zaštite radnika i zemljo- 
radnika biće napolju, a nekoji između njih biće u 
hapsi. 

To sam imao da kažem. Glasaču protiv budžeta. 
Pofpreiscdnik dr. Košta Popović: Reč ima 

narodni poslanik g. Bogoljub Kujundžić. 
Богол.уб Кујунџић: Горподо народни посла- 

ници, улазећи у буџетску дискусију Финансијски 
одбор Наролпе скупштине био je свестан, да je 
цифра ол 10 милијарди и 171 милион, иако сма- 
њена за 267 милиона. терет o коме се мора озбил,- 
IIO полнти рачупа. Фискално оптерећење од б ми- 
лијари и 900 Mii.inona плус 726 мнлиона самоуправ- 
них дажбина цифре су које тешко подноси nama 
народна привреда. факт ла je наш буџет v Европп 

. »едан од најмањих (М. Драговић: Шта се «ас тиче 
Европа!),- чак и буџет Реп\'блике Аустрије, чули 
сте јутрос, дупло je пећи. иако je она два пута ма- 
n.a; затим (1)акт да je пореско оптепекење код нас 
после Бугарске такоће најмање у Европи, оно из- 
nocH, као mro знате. зајелио са самоуправним лаж- 
бииама 571 динар no глапи, и иапослетку, факт 
да je овај буџет сразмерно мањи од буиета преД- 
ратне Спбије, утеншиве cv појаве, господо, само 
V толико, у колико оне дeлviv пснхолошки na осе- 
ћај парода, да je криза onmra, да cv времена те- 
шка и ла код н.егове куће пије најгоре. Али, го- 
сподо, ФинансијскН одбор пије се могао умирити 
са тим више платопским фактима: он je морао ра- 
чунати ne само са тим психолошким чињеницама, 
које имају огромну снагу, jeo подижу веру у на- 
роду, него и са стањем које би услед општнх при- 
лика у свету, јер криза nuje nam спецпјалитет и 
nam монопол, могло наступити и код nac. Зато je, 
господо, Фипапсијскп одбор још за време пореске 
дискусије тражио лека и тражио мере да доскочп 
и тој евептуалпостн. Изјава г, Претседпика владе 
и шефа паше страпке, да lie свим силама настоја- 
ти да će ни један динар намета више ne наметне, 
дала je, господо, потстрека и воље да Финансијски 
одбор своју мисао у дело приведе. Решепо je да 
се све ono, што ne бн кочило правилпо функциб- 
нисаше државног апарата, што не би вређало на- 
ционалпе, соцнјалне и економске пнтересе радп- 
калпо одстрапп. 

Последица те одлуке, господо, то je овај no- 
зцати амандман 48, који Крал.евска влада у спора- 
зуму са Финансијским одбором подпоси Народној 
скупштини. Исто опако, као што je и закоп o за- 
штити земљорадника, као што je и члап 7 пореског 
закопа, — n овај амандман im je пншта друго пего 
закоп социјалне потребе,  пли,  ако хоћете, закоп 

нужде. To су, господо, палијативне мере, којс ће 
onora момепта престати кад престану разлози кош 
су их диктирали. Исто опако као што закон o за- 
штити земл:>орадпнка штити социјалпо слабије на 
којима почива благостап)е свих сталежа, господо 
исто опако као што члап 7 погађа социјално јаче! 
и овај амандмап пма ne само фискалне сврхе: да 
опроведе рпгорозну шге.Јхњу na свима пољима др. 
жавпог газдипства, пего и соцпјалпу: да иа ме- 
сто преупослених упосли пезапослепе. Господо, не- 
K:I се пико, оспм опих прнпх, не боји овог закоц* 
јер при спровођењу одред^ба његових у сваком 
конкретном случају водпке се апсолутпо (^ачуиа o 
свима националним, соцнјалпим и економским мо- 
мептима, Није сврха овога закопа да баци ни му- 
шке пи жепске из државпе службе na улицу и да 
ствара иптелектуалии пролетаријат. Овде je у пи- 
тап.у, господо, право пречега, под једнаким усло- 
вима и правом на лебац, a иа рачун онога који 
сувише хлеба има. (Аплауз у дворани. — Милош 
Драговић: Да ли hc само то праведно бити спро- 
ведепо?) Господип Претседпнк владе гарантује то 
Ja мислим да у господпна Претседннка сви имате 
поверења. У том амапдмапу, господо, као и у за- 
копу са којим сам га мало час упоредпо, поред мо- 
ралне cnare њихове, огледа се и воља Краљепске 
владе, да низом фнскалпих мера омогући успешно 
cnpoBobeibe здраве финапспјске политике, обезбе- 
дн стабилпост nauic пациопалне валуте, која je 
господо, ово добро упамтите, једпа од највећих 
гаранција за дапашњи социјални и правни поре- 
дак. Me предузимати пишта у овоме погледу зна- 
чило би ићи неминрвно и свеспо у фипансијски 
хаос, инфлацију и бапкротство. 

Све бн изгубило вредносТј јер средство за оце- 
ну вредпости ne би вредело пишта. A ja вас пи- 
там, господо, да ли би дозволили, да разпи уљезћ 
у овој богатој и благословепој земл.и са здраном 
својом валутом купују у 6ecueibe ваше нациомал- 
но добро са дипарима, које би у ку(|)ерима носи- 
ли? (Буран аплауз). Ви се сећате onor драстичног 
вица из Немачке ипфлације, кад je келпср у вагон- 
ресторапу забрапио госту, да улази са ко(1)ером у- 
путра, a овај му je одговорио, да ово nuje кофер, 
nero то je повчапик. A шта би господо тек од нас 
бнло? Ла мислим, да би се iroaau у трамвају доно- 
сио. {Милош Драговик: Нисам мислио да си такав 
цпник!). И та чувепа пемачка инфлација која je 
бар ту корист имала, да je ca грбаче пемачког на- 
рода скинула терет репарација, убила je пемачког 
раденика, занатлију и малог трговца. Питам вас 
даље, господо, да ли би ви дозволили, да U милн- 
јарде крваво уштеђеног повца паших ситних ула- 
гача оде у ветар и постапе мустра без вредпостп, 
наррчито кад зпамо, да целокуппа сума дугова- 
ња наших земљораднпка износи 6 милијарде ди- 
нара (Чује се: седам!) и то, законом заштићених^ 
Tn дугови господо, пису резултат пи распикућства 
пи порока, nero кризе и гладних година, n кад on 
ne тражи ту инфлацију (Чује се: Тражи!) онда са 
каквих би разлога то другом дозволили. 

Господо, ono што je у спол.пој политици рат, 
у унутрашњој револуција, то je у финансијској по- 
литици инфлација. Ни једпо пи друго пи треће мп 
neheMO, јер немамо разлога да то желимо. Ham je 
динар здрав, јер je здрава и једипо могућна поли- 
тика коју г. Мпппстар финансија спроводи. Исто 
тако и nama упутрашња политика може се обеле- 
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жити једном једином речи: коисолидаци.и!. 
Осиог иовсмбра, да вас потсетим на вагпу про- 

шлост, огромна в^ћина namera народа приступкла 
je једном пелнком делу, инаугурисаном 6 јапуара, 
делу, чија je парола била, да смо једно, ne зато 
што морамо бити једно, мего зато што осећамо 
једно и што се осећамо   једио.    (Аплауз).   To   je 
одговор г. Павличу.    У тој    пароли,    одлучној и 
југословенској, лежн негација не саио ма каквот 
племенског,    верског или сталешког   (|)ропта,    ne- 
no у првом реду иегација наше подвојене прош- 
лости, ради које смо вековнма   робовали.    Спрг 
водећп    конзеквентно   ту   политику,    под   заста- 
вом на  којој су псписане    две    лационалше дог- 
ме,   Краљ n државно   и   народно   јединство.   (А- 
плауз), ми данас после две и no године nanopnor 
и мучиог рада може.мо ведра чела и мпрпе саве- 
сти у naniv прошлост погледати и са попосом кон- 
статовати, да нас je народ разумео и да je парод 
са нама. Низ социјалних мера, међу које се наро- 
чито истичу закоп 6 заштити земл.орадпнка, закоп 
o јавпим радовима, обилна помоћ пасивним краје- 
вима, закон o реформи судства (Др.МетикоигБсс- 
платне карте за превоз жнтарнца), јавпа безбедиост 
na завидној висппп, уређен саобраћај и nanopn на 
упрошћеил- државне адмппистрацпје (М. Драгоплћ: 
Jao, тешко пама!), последице су тога папорног И 
мучиог рада око кога су се разбиле све one под- 
земне акције наших де(|)етиста и све закулиспе ин- 
триге нашнх пунктатора у јеку познате ревизио- 
иистпчке  камп£Ш>е (М. ДрагопиИ: Сви  преговара- 
те   иза  кулиса).  To  je  г.  Драговићу,  једап  акти- 
ваи биланс уиутрашње политпкс са (М. Mparoinih: 
Великим губитцима.) са огромним суфицитом, чи- 
је су се реперкусије осетнле и на пол^ наше сполј- 
iie политнке (Пл.ескање и узвнци: Тако je). Ja твр- 
дим, господо, да само здрава и сређена земл.а мо- 
же дати потребан импулс за вођење овакве активне 
спол.не  прлитике  и  за  постигнуће  оних  иил>ева 
којим данас Иде Мннистарство спољних послова. 
Ти циљеви познати cv и вама, грсподо. Ми хоће- 
мо мир не зато mro се бојимр para, пего нз про- 
стог разлога што га ne желнмо. 500 милиопа скреса- 
по je v послсдње три годипе у буџету Министар- 
ства војске и морнарице. Чак и наше суседне побе- 
i)cne земље, којима je no уговорпма o миру огра- 
ничено оружап^е, и one процентуално више троше 
иа војску пего ми. Mnp, господо, то je парола Ha- 
rne спољне политике, то je парола Краља и чоба- 
нипа  у овој  земл.п  (Пл>ескап>е). Зато смо ми са 
највећим одушевљењем поздравили и пакт Мале 
аптаптс и пакт m теиападап.у са Совјетс^ом Уни- 
Јом и Балкански пакт, који je пре неколико педеља 
потписан. Мн жалимо, дубоко жалимо, што n брат- 
ски Бугарски народнијеприступио томе балканском 
пакту. Али, ono што није учинио данас, надамо се 
да he учинити сутра, јер верујемб у здрав инстикт 
бугарског  парода.  верујемо  у његову  политичку 
зрелост,  поготову дапас,  када  ona резултпра  из 
опих горких разочарења ради исторнјских погре- 
шака у прошлости. Господо, један познати фран- 
цуски публициста написао je скоро, алудирајући na 
овај балкански пакт, да се Балкан преселио у Цен- 
тралпу Европу. TOM попгговапом господпну ja бих 
са овога места одговорпо: да би Балкап био увек 
у  Европи,  да  није Цф1тралпа  n Западпа Европа 
била na Балкапу (Пљескање). Господо, на мачу Јо- 

вапа Собјеског пол.ског Крал.а било je написано: 
„Чувај се од лажпих пријател.а, сачуваћеш се од 
непријатеља." Te речи господо, морају постати де- 
виза свих балкапских народа, целога Балкана. 

Са тпм апелом упућеним свим балканским на- 
родима и ja завршујем позивајући вас у име групе 
Југословепске страпке, да гласате за овај буџет. 
(Бурпо и дуготрајно пл>ескање са узвицпма: жи- 
вео!). 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: Reč ima 
■adi ličnog objašnjenja ^. Alozije Pavlič. 

Alojzije Pavlič: Gospodin pred^ovornik je u svo- 
me frovoru ponienuo i moje ime. (Bogoljub Kujiin- 
džić: Molim, da se odmah objasnimo. Vi ste statisti- 
ku izneli Srba, Hrvata i Slovenaca, katolika i musli- 
mana. Ja sam rekao da to nije jugoslovenska ideolo- 
gija i ništa više.) 

Alojzije Pavlič (nastavlja): Gospodo narodni po- 
slanici, jugoslovenska Ideologija i državno i narodno 
jedinstvo, treba da se sprovede u praksi. I kad sam 
ja naveo jedan problem, koji je veoma važan, koji 
daje i opoziciji izvan parlamenta materijal da kaže, 
da kod nas nema ravnopravnosti, onda sam ja učinio 
dobro delo Kraljevskoj vladi, pošto je najbolje pri- 
znati svoje trreške. Ko svoje greške priznaje i oprav- 
da istinu, nije loš čovek, osobito ako je državnik i 
političar. I tu je problem centralni. Ovde treba da se 
prestane sa praksom, da se ma ko favorizira. Ja sam 
protiv toga, da se favorizira Slovenac na štetu Srba 
i Hrvata, ili Katolik na štetu Pravoslavnih ili obrat- 
no. Ako je vredan ne treba pitati, šta je i šta je pre 
bio. Zbojr to^a ja primedbu g. predgovornika odbi- 
jam, Uvek sam   bio pristalica narodnog i državnog 
jedinstva, i sada sam  i biću do smrti, a  nisam pri- 
stalica onoija jedinstva, kako ga neka gospoda po- 
imaju, a ne sprovode u praksi. Ako je neko sposoban, 
neka bude ministar pa bio Slovenac, Srbin ili Hrvat. 
Ovo što sam ja naveo, naveo sam sa dobrom name- 
rom, da ne dođe ko da mi podvali, kao zadnji put kad 
mi je jedan ministar Kraljevske vlade, koji nema ju- 
goelovensko ime, a stara mu je majka bila iz Pale- 
stine, podvalio da sam  govorio protiv države.  Zato 
molim л-^- poslanike, neka se prestane sa podvalama. 
Još jedanput  podvlačim, da sam pristalica jedinstva 
i odbijam svaku primedbu da sam plemenski raspolo- 
žen.  Samo  pošteni  Srbi, Hrvati i Slovenci su dobri 
Jugosloveni, a ne oni, koji ne rade za svoju zemlju i 
koji imaju jucfoslovenstvo samo na jeziku. 

Potvretsednik   dr.    Košta   Popović:    Reč    ima 
g. dr. Vošnjak. 

Dr. Bogumil Vošnjak: Gospodo narodni posla- 
nici, onoga dana godine 1919, kad je Vilsori prvi put 
pročitao u dvorani Satova u Parizu Pakt o Društvu No- 
roda, u onome trenutku osećao sam, da počinje je- 
dno novo doba, ali nikad nisam mislio, da će ovo no- 
vo doba biti u toj meri puno strašnih teškoća, pore 
mećaia, peturbacija i nesreća. 1 mi sada, kad gbvoririi 
0 našem trećem budžehl, moramo imati pred očima 
jedan svet velikih trzavica i probražaja. Ne možemo 
da se vraćamo starom prosperitetu, ne možemo se vra- 
ćati, kako jadikuju stalno izvesni privredni krugovi, 
staroj svetskoj trgovini. Svaki se povukao svom vla- 
stitom ognjištu. Došlo je do toija, što sam ja napo- 
vestio n svome prvom govoru budžetskom, kad sam 
kazao da je autarkija državrio-privredan život o svo- 
me kruhu i ruhu jedino moguća buduća forma orsfa- 
nizacije privredne. Ne može ni Marks, ni veliki kapital 
biti osnovica   jedne zdrave države,    osnovica jedne 
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zdrave Jugoslavije može biti jedino nacionalna, i je- 
dino zdrava i mudra agrarna politika, agrarizam. 

Naš prijatelj Kujundžić je pomenuo poslednju go- 
dinu naše spoljne politike, i ja mogu da kažem da je 
naša spoljna politika stupila u jednu vanrednn ak- 
tivnost i moram ovu aktivnost najtoplije da pozdra- 
vim. Čim je nastupila ova aktivnost, mi vidimo uspelie 
i to velike uspehe. Bila je jedna ogromna ofanziva na 
našu državu — neću da kažem odakle — i ova ofan- 
ziva bila je upečena Balkanu i posledica je bio Bal- 
kanski pakt. Ja sam gord da sam sa svojim drugovima 
u Balkanskoj konferenciji velikim idealizmom bar do- 
nekle pripomogao da se ideja kolaboracije, saradnje 
balkanskih naroda sve više i više jačala. Ali, gpspo- 
do, dogodilo se je nešto istorijsko, dogodilo se je to 
da je naš Vladar, prvi Jugosloven, naš Kralj na Svo- 
me istorijskom putu iz Bukurešta u Euksihograd, Ca- 
rigrad i na Krf stvorio novi pravac naše balkansko 
politike i taj pravac je bio krunisan uspehom. Taj 
istoriiski put se završio na Krfu, na Krfn naših žila- 
va, ali i onome Krfn, ^de je naše državno Jugpslo- 
venslvo prvi pnl postiglo svoju pobedn Krfsknm de- 
klaracijom u 1917 godini. 

Šla je sa Paktovima? Govori se o inflaciji Pakto- 
va. Gospodin MinisfP'" finansija neka se ne ljuti da 
govorim 0 inflaciji. Čak ir. Mušanov koji nas je tu 
posetio, on je povorip o Paktofobiji (Jedan glas: O 
paklomaniji). Ja mislim da je pogrešno kada se go- 
vori o paktomaniji. Paktovi su snažni, ako iza njih 
stoj javno mišlienje, a ja mopu da kažem da za ovim 
paktovimSi koji su bili zaključeni od strane naših mi- 
nistara sppljnih poslova, stoji javno mišljenje onih 
zemalja koje su ih zaključile. 

Drudi budžet naše države bio je u jeku punktacije. 
Pnnktacija i njihova politika su iščezli kao lanjski 
sne,^. Federalizam, separatizam i defetizam je anahro- 
nizam U vreme kada je i/, federativne Nemačke nasta- 
lo jedno lelo, jedna misao, jedna posve unntaristič- 
ka država. 

Gospodo, ja sam biran u jednom jednom srezu 
rta ševernoj državnoj granici i imao sam prilike da 
vidim, na kakav odjek tamo nailaze događaji u Au- 
striji, kako pljuskaju valovi građanskog rata na gra- 
nicama Jugoslavije, i ja mogu reći da su naše ne 
mačke manjine danas zadovoljne što su u Jugosla- 
viji, jer su svesne toga da nigde kao kod nas ne bi 
imale ovakvu sigurnost i mogućnost rada. Dravskoj 
banovini treba iuposlpveriski pravac naše državne po- 
litike kao nasušni hleb. Ima tamo još zapreka koje 
treba da se savladaju i mislim da smem da tražim da 
nas sve društvene snage podupiru u lome pravcu, u 
oravcu jedne jugoslovenske državne nacionalne po- 
litike. 

Sad'i bih ja, gospodo, prešao na ekonomsku po- 
Mtlku. Tu pobeda nije tako laka u današnje vreme; 
'м vlada jedno teško stanie, takozvana kriza. Ipak 
imamo Izvesnih uspeha. Naš trgovinski bilans ie ak- 
Hvan sa 500 miliona dinara. Kakav je naš bilans pla- 
ćanja, o tome ne bi hteo da govorim, ali sigurno nije 
sjajan. 

Ja sam. trospodo, baš uoči svetske konferencije u 
Londonu, čitao jedan članak u jednom privrednom 
glasilu beogradskom gde se kaže: ako ova svetska 
orivredna konferencija propadne, sve će nronasti — 
kraj sveta! Svetska privredna konferencija kao iz- 
ražaj jednog liberastičkog shvatanja svetske trgovine 
propala je, gospodo, ali to ipak uvek ne znači kraj 
sveta! 

Gospodo, pala je danas sa ovoga mesta reč in- 
flacija. Ja mislim da su ovi pojmovi deflacija i in- 
flacija posve relativni. Ja mislim da su pojmovi de- 
flacija i inflacija kao Scila i Haridba i da će biti naj- 
r.rećniji onaj državnik koji nade puta između ove dve 
krajnosti. Nikada nije dobro ako se ide ekstremnim 
putem, krajnjim putem; ni levo ni desno, uvek je naj- 
bolja sredina, zlatni put. Mi vidimo da CehoslovaČka 
koja je vodila jednu strogu politiku deflacije, nijy 
iii()LrIa da izdrži "na tome putu. Ona je morala da so 
asimilira teškim sadašnjim prilikama, čehoslovačka 
kruna postala je »dirigovani« novac. Ovaj događaj je 
na svaki način od velike važnosti i ja mislim da je 
naša držnost da najživlje pratimo, kako će da nspe 
taj eksperimenat, ako hoćete da se tako izrazim. 

Gospodo, naše poresko zakonodavstvo na svaki 
način će trebati jednu izvesnu reformu. Ja smatram je- 
dnom velikom greškom da se nije pristupilo stvaranju 
dohodarine godine 1928. Doduše u onim krajevima gde 
poreska administracija nije bila na dovoljnoj visini, 
dohodarina nije bila pogodna, ali ja mislim da se 
nade jedan izlaz u jednom banovinskom kontingen- 
tiranju dohodarine. U Evropi nema dohodarine. sa- 
mo u Lihtenštajnu i Jugoslaviji; u Americi 34 drža- 
ve imaju dohodarine, u Aziji 33. Stanovište g. Mini- 
stra finansija da nije moguće uvesti dohodarinu, po- 
šlo nemamo organizacije potrebne za takav profi- 
njeni oblik oporezivanja, jeste opravdano i ja se na- 
dam da će se stvoriti jedan kadar poreskog činovni- 
štva koji će moći da administrira ovakvu formu opo- 
rezivanja. 

Sad pređimo jednoj dosta tugaljivoj stvari. Ju- 
goslavija od nekad ne voli izrađenu liniju, jednu li- 
niju, voli više da se sve radi na parče. 1 čudnovato 
ie da su načela privrednog liberalizma koja su već 
davno mrtva na ćelom svetu, ona su ostala još živa 
kod nas, tako mogu da kažem da u pogledu liberal- 
ne spol ine trgovine da je Jugoslavija poslednji Mo- 
hikan. U sVome prvom budžetskom govoru rekao sam 
da smo mi preslabi u tom velikom lomljenju snaga 
da idemo putem slobodne trgovine, nego da imamo 
jedan jedini put da idemo putem autarkije, putem 
samozadovoljenja. I kad god čujem naše pregova- 
rače, koji se vraćaju sa trgovinskih preeovora da ka- 
žu da ova dosadašnja naša smela trgovinska politika 
stvara najveće teškoće kod pregovora. Kod današ- 
njih trgovinskih pregovora vredi načelo do ut des. 
dajem ti da mi daš. kompenzaciju za kontingent. I 
bilo je velike nesreće za na"u trgovinsku politiku, ni- 
smo hteli shvatiti kojim putem treba da ide naša tr- 
govinska politika. 

1 sad prelazimo na jednu drugu krupnu stvar a 
to je načelo planske privrede. Sve je povezano, ima 
jedna opšla povezanost svih odnosa. Ja mislim da 
treba u duhu današnje privrede izgraditi jednu ova- 
kvu privrednu zajednicu koja će svoditi kupovinu u 
inostranstvu na što moguće manju meru sa težnjom 
da se u inostranslvo otisne što više domaće proizvod- 
nje, treba da bude jugoslovenska privreda što višo 
nezavisna od inostranstva i svetske trgovine. 

Pa koliki je naš izvoz? Naš izvoz žitarica samo u 
vremenu prosperiteta iznosi 10% od celokupnog na- 
šeg izvoza. 

Gospodo, ja bih o toj našoj politici govorio bez 
svake ^demagogije,  bez  svakog   romantičnog senti- 

mentalizma. Tu se nama postalja problem cena. Već 
egipatski  Ministar  finansija  Apolinus  za  Filadelfosa 
11 rekao je, to nije ništa novo, to je sve stara prak- 
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sa kroz hiljadu godina.G. Pavlič je prebacio g. Mini- 
stru fiinansija da je on pristalica stare liberalne ško- 
le. Ali ja mislim čim je jedan Ministar finansija sta- 
vio svoj potpis na jedan zakon, koji određuje vi- 
sinu kamate, dakle jedna krupna intervencija u pri- 
vredi, on nije više pristalica liberalizma. Ali ja ka- 
žem, ako smo išli tako daleko, ako smo jednu pri- 
vrednu intervenciju vrlo oštro izveli u visini kamat- 
njaka, mi možemo ići dalje i ići do reglementacije 
cena. 

Gospodo, ja sam mno^o išao po zemlji naokolo 
i znate šta su mi rekli seljaci? Mi ne trebamo kredi- 
ta, mi trebo nešto sasvim drugo, trebamo pravedne 
cene. Gospodo, vi ćete kazati: da, mi smo imali već 
minimiranje cena i žitni režim, ali ja moram reći ovo. 
Čitajući skupštinske beleške o žitnom režimu, mene 
je nešto zabolelo, a to je da je žitni režim bio sahra- 
njen i da se sa iznimkom g. Ministra Demetrovića 
niko nije usudio i imao kuraži da je ova sahrana žit: 
noga režima i sahrana jedne intervencije u korist 
naše zemlje. Zašto je pao žitni režim? Tu vam je o- 
pet jedan deo naše narodne psihologije da se ide u 
krajnost. Mi smo uzeli najkompliciraniji oblik trgo- 
vine žitom i rešenja to^a problema kao i konačnog 
problema ličnosti. Za ovakvu intervenciju mi nismo 
imali potreban kadar ljudi. Gospodo, treba ovde da 
vam pokažem disparitet cena, o kome se ovde toliko 
glovori sa ove govornice, dok međutim taj disparitet 
cena sa ovoga mesta još nije našao jedan kompletan 
izražaj. 

Ja sam bio u jednom vojvođanskom selu i tanin 
je konstatirao agronom g. Jovan Jagodić na osnovu 
ekonomskih knjiga iz 1932 god. ovakve cene poljo- 
privrednih industrijskih proizvoda: 

Poljoprivredni proizvodi: 
1912 godine 1933 godine 

Poljoprivredno oruđe 

Pšenica 

Raž 
Kukuruz 

Zob 

315 dinara 

240 dinara 
180 dinara 

240 dinara 
šećerna repa 33 dinara 

1912 godine 
Rogata stoka        305 

80 dinara    (izvoz)    25% 
100 dinara (unutraš- 

nje trg.) 
50 dinara 20% 

40 dinara 22% 
(nekrunjen u klipu) 

50 dinara 19% 
12 dinara 37"-; 

Stoka: 

Koni 

Krmača 
Mast 
Govedina 
Teleće 
Ovan 
Vuna 
Jagnje 
Pile 
Jaje 
Vino 
Pivo 
Šećer 

mleko 
Govedina vo 13% 

Svinjarstvo 

38% od cene 1912 
33% 
26% 
33% 
no% 
66% 
46% 
22% 
44% 
50% 

333% 
131% 

30% 
33% 

prase 19% 

Plug 88% od cene 1912 god, 
Potkove 266% 
Lopata 120% 
Kreč 119% 
Grada 77% 
Petrolej 150% 
Šibice 516% 
So 77% 

Odelo 
Radnička košulja 522% 

Šešir ratarski 333% 
Opanci 166% 
Kola seljačka 108% 
Štranga (kudelja) 333% 
Cipele 238% 
4 aljina zimskih 200% 
Rit'platno 333% 
Cigaretpapir 500% 
Cigarete 115% 
Stolar 33% 
Najamničke plate 22% 
Poštarina 100% 
Poreze 137%    ' 
Opticaj novčanica 31% 

Ukupni rezultati bi bili: 
Prihodi i )d stočarstva 39,8% 
InaCe prosečno 39,8% 
Žetve u novcu 33% 

ali cena industrijskih proizvoda potrebnih za 
poljoprivredu 205,3% 
Može se reči da bi seljak morao producirati 5^ 

više, ako bi hteo imati iste prihode i živeti kako je 
živeo godine 1912. 

Ja sam o problemu cena već više puta govorio 
i ja ostajem kod svo^a uverenja da treba da se pri- 
stupi reglementiranju cena, i ja vidim samo ovu mo- 
mićnost da bi jedan državni komesar cena uz sudelo- 
vanje i teoretičara praktičara pratio razne cene i pod 
rukovodstvom Vlade određivao cene proizvodima. Mi 
vidimo reglementiranje cena i u Nemačkoj osobito na 
osnovu zakona od 13 septembra 1933. Već Bruning 
Je razvio ceo sistem reglementiranja cena. Posle je i 
Cehoslovačka radila ovo na osnovu svoga zakona 0 
kartelima. Ja bih progovorio nekoliko reči o tome za- 
konu. Ovaj zakon nije u celini imao taj uspeh koji se 
očekivao. Borba protivu kartela u Čehoslovačkoj bila 
je užasno teška. Ja ne stojim na onome stanovištu da 
ne treba kartela i da ih treba poništiti: ne, karteli su po- 
trebni u jednoj organizaciji celokupne privrede, ali 
treba da se energično suzbijaju zloupotrebe kartela, 
a ove zloupotrebe su ogromne. Cehoslovaci ne samo 
putem uvoznih carina nego i putem ovoga zakona o 
kartelima pristupili su jednoj politici cena. 

U sredini našega javnoga privrednog života stoji 
naš poljoprivrednik i mislim da je bilo krivica da smo 
mi samo gledali u poljoprivredniku dužnika, da smo 
smatrali da je njegovo pitanje rešeno u tome momen- 
tu, kada smo doneli zakon o zaštiti seljaka. Ja mislim 
da glavna stvar nije pitanje dugova, nego je glavna 
stvar da se pristupi jednom konstruktivnom radu U 
svrhu da naš seljak postane zaista pravi savremeni 
poljoprivrednik i, što je još glavnije, da postane po- 
trošač. Sta ima država i industrija od pauperiziranog 
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agrarnog proletarijata? 
Gospodo, jedna narodna poslovica kaže: »Zlo ra- 

đanje gotovo suđenje«. 
Ja ne bacam kamen na današnju Vladu, ni na pri- 

jašnje, ali moram da kažem da je naša poljoprivredna 
politika ostala jedan bogalj, da imamo jednu poljo- 
privrednu zemlju bez organizovane poljoprivrede, i u 
tome leži jedna užasna i strašna tragika. Srpska po- 
ljoprivreda pre rata imala je pred sobom jedan izve- 
stan ideal. Taj je ideal bio kult maloga posednika. 
Knez Miloš je imao pred očima agrarne i nacionalne 
ciljeve, kad je stvarao okućje i favozirao maloga po- 
sednika. Ali on nije radio na tome da se stvori tip 
srednjega posednika, —■ ne velikoga posednika, spa- 
hije, nego srednjeg posednika. A ovaj mali srbijanski 
posedhik bio je već 1912 godine u jednoj teškoj krizi: 
dve trećine, i to na osnovu ankete Glavnog saveza zem- 
ljoradničkih zadruga, dve trećine proučavanih gazdin- 
stava nisu imali zemlje u toliko, koliko je potrebno 
najmanjoj porodici za život. Jedna polovina, i to go- 
dine 1912, kad se ušlo u rat, jedna polovina ovih gaz- 
dinstava nije imah! ni toliko stoke, koliko je potrebno 
da se poore jedna njiva. Jedna trećina gazdinstava koje 
je proučavao glavni savez zemljoradničkih zadruga 
nije imala pluga. Ja neću ovo suviše da duljim da bi 
prikazao raspored zemlje, ali tvrdim da pre Balkan- 
skih ratova 107.000 zemljoradnika u Srbiji nije imalo 
ni zemlje ni doma. Manje od 5 hektara žemlje imala 
je ogromna većina zemljoradnika, 162.000 posednika 
sa 1—2 hektara zemlje, a 109.000 imalo je zemlje do 
5 hektara, t. j. 72% imalo je do 5 hektara zemlje. Sr- 
bija je bila »raj« maloga čoveka i na tome malom čo- 
veku bio je ceo teret rata oko oslobođenja i ujedinje- 
nja Jugoslavije. 

Nisu bili bolji odnosi ni u Hrvatskoj i Sloveniji. 
1 tamo je bio najveći broj poseda od 1—5 hektara. U 
Slovenji pak broj poseda od 5 do 10 hektara bio je u 
jačoj meri zastupljen. Tendencija je u Sloveniji bila 
jača ka srednjem posedu. U Dravskoj banovini je u 
30-tira godinama prošloga veka bila velika borba pro- 
tiv liberalističkog.shvatanja poseda zemlje. Ipak ova 
borba nije uspela i nije došlo do stvaranja homesteada 
do stvaranja baština koje bi se prenosile iz roda u rod. 

Gospodo, Jugoslavija je izgrađena po svojoj po- 
ljoprivrednoj— socijalnoj jedinici. Naš najveći inte- 
res je da sačuvamo poljoprivrednu jedinicu koja je 
glavni stub naše države. Pauperizacija i proletarizacija 
su najvažnija pitanja. Ja mogu da kažem da ni u jed- 
noj drugoj zemlji nije agrarni problem sudbonosniji 
nego kod nas. Ni u jednoj drugoj zemlji neće biti po- 
trebno učiniti veće napore i pokazati veći smisao za 
organizaciju i napredak poljoprivrede nego kod nas. 
I ja sam, eospodo. bio vrlo radosno iznenađen kada je 
u Finansijskom odboru bilo govora o budžetu Mini- 
starstva poljoprivrede, kada sam video da se javilo 
vrlo mnoco covornika. Ono Ministarstvo preko koga 
se pre tako lako išlo, izazvalo je najveći interes go- 
vornika u Finansijskom odboru. 

Ja bih samo progovorio dve tri reči o našoj ag- 
rarnoj reformi. Naša agrarna reforma bila je radikalna 
u razbijanju velikih poseda, ali nije bila radikalna u 
konstruktivnosti u pociedu dodeljivanja zemlje. Dok 
je Čehoslovačka eksoroprisala 2 miliona hektara Ru- 
mnnija 6. Grčka 1,300.000, Litvanija 3.007.000, mi smo 
eksnroDrisali samo 2 miliona hektara. Kod nas u Ju- 
FOslaviji аетатпа reforma tako je sprovedena da je 
iueroslovenski seljak još uvek naitioičniji mali posed- 

■k. upravo patuljasti maloposednik. Pominje se, ne II! 

znam da li je tačno mišljenje, da je agrarna reforma 
kod nas zaključena. Ja kažem ovakav jedan problem 
ne može se zaključiti. Razdeljeno je samo 2 milijona 
hektara. Ako imamo pred očima ove velike probleme: 
problem kolonizacije, moramo priznati da smo mi tek 
na početku, a ne na kraju rešavanja naše agrarne refor- 
me, kojoj posledica mora biti da svaki zemljoradnik 
ima toliko zemlje da može da živi, a ne samo da je obra- 
duje. Naše zadrugarstvo je silna poluga napretka naše 
poljoprivrede. LJ našem Ministarstvu imamo jedno 
odeljenje za zadrugarstvo i poljoprivrednu, agrarnu 
politiku. Ja mislim da je to sasvim krivo nego da tre- 
ba da postoji jedno odeljenje samo za zadrugarstvo. 
Mi vidimo da u tome odeljenju za zadrugarstvo mno- 
go meseci nema šefa, nema načelnika. Ja mislim da je 
to velika pogreška. 

U celoj Evropi radi se na tome da se sačuva zem- 
lja seljaštvu, da moro ostati zemljoradnik povezan sa 
zemljom. I glavni smisao Zakona o zaštiti zemljorad- 
nika je taj, da nismo hteli i nismo smeli dozvoliti da 
bi se prodavala seljačka dobra, seljačka gazdinstva. 
Ja bih rekao da postoji jedna opšta povezanost, op- 
šta veza između autarkije, planske privrede i organi- 
zacije poljoprivrednika. Ne može biti planske privrede 
u pravom smislu reći bez autarkije, a ne može biti ni 
planske privrede kad imamo 10 miliona, pa i više, 
možda 12 miliona molekila, neorganizovanih molekila, 
naših zemljoradnika. Ja ne govorim ovde o nekakvoj 
političkoj organizaciji; ja govorim o apsolutnoj po- 
trebi jedne staleške organizacije poljoprivrednika ove 
naše države. Da se to učini, potreban je silan polet 
svih društvenih energija. Ne može samo država to da 
učini nego treba pomoći društva, treba pomoći inteli- 
gencije. Ja bih, dao ovde nekakav okvir jedne agrarne 
politike. Mišljenja sam da je potrebno da se još neo- 
brađena zemlja javnih korporacija podeli između onih 
koji uopšte nemaju zemlje ili je nemaju dovoljno. 
Statistika nam dokazuje da u Jugoslaviji ima danas 
iedan milion zemljoradnika potpuno bez zemlje, dak- 
le ima jedan milion potpunog poljoprivrednog prole- 
tarijata. Nov jedan savremen duh treba da, ude u čita- 
vu našu kolonizaciju. 

Drugi jedan veliki problem je problem cena. Dok 
se taj problem ne reši, ja mislim mi ne možemo naći 
izlaza iz ovog teškog stanja. 

Još jedno je pogrešno, a to je Sto u jednom delu 
naše države još vlada rimsko pravo nasleda zemlje, a 
ne naše staro slovensko pravo u pogledu deobe po- 
seda. Individualizam, liberalno shvatanje još uvek je 
prilično jako. Zemlja je imovina svoje vrste i jedan 
slovenački pisac Ignac Kač je rekao: Kruti su zakoni 
'-'.rude, ipak na nama je osnovana kolevka sreće čove- 
čanstva.« Treba u mesto rimskog prava poseda zemlje, 
uvesti novo jugoslovensko poljoprivredne! seljačko 
pravo zemlje. Treba kodifikovati seljačko pravo. U 
Dravskoj banovini treba stvoriti seljačke domove, se- 
ljačku baštinu. Treba u ostaloj državi reformisati, mo- 
dernizovati i pojugosloveniti srbijansko okućje. Zem- 
ljoradnik treba da bude doista gospodar na svojoj 
zemlji. Okućje to je prava zaštita zemljoradnika. 

Ja mislim da će naša buduća agrarna politika ima- 
ti u vidu stvaranje životnog minimuma zemljoradnika. 
Treba obezbediti izvesne minimalne životne uslove na 
selu. Zašto ne bi bilo mogućno na zadružnoj osnovi pri- 
stupiti izrađivanju Onoga što je zemljoradniku po- 
trebno, sprava, odela, obuće i t. d. Ne može biti jed- 
nog privrednog plana bez reorganizacije statistike. 
Mi kao da se bojimo statističkih brojki. Pa brojke, one 
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ne grizu! A bez jedne tačne statistike nemoguća je u 
opZlc planska privreda. Ako govorimo o planskoj pri- 
vredi ja mogu da spomenem, da sam u »Jugosioven- 
skom Pokretu«, pisao već godine 1932 o jugosloven- 
skom privrednom planu: 

Gospodo, u Finansijskom odboru čuo sam da je 
gotov poljoprivredni plan. Ja sam se informisao i čuo 
sam od jednog člana komisije za poljoprivredni plan, 
da je imala komisija samo dve sednice i da na sedni- 
sama nikako nije dovršen poljoprivredni plan, nego 
da se komisija obratila tek pojedinim banovinama, da 
bi banovine izradile poljoprivredni plan pojedinih ba- 
novina. Ja mislm da je posve krivo da se govop o po- 
ljoprivrednom planu, a ne o opštem privrednom pla- 
nu. Jedan poljoprivredni plan bez jednog opšteg pri- 
vrednog plana je nemoguć. 

Ja mogu da kažem da ima u Jugoslaviji jedno 
poduzeće, državna svilara u Novom Sadu, svoj pri- 
vredni plan, dajeta državna svilara komercializiran-T 
i sada vidimo ovo: Ova svilara je trebala 2 i po mi- 
liona dinara za investicije. Dobila je samo 200.000 
dinara. Ona je tražila ovaj novac iz budžeta Ministar- 
stva poljoprivrede. Dakle, na jednoj strani investicija 
od 2 i po miliona dinara nije odobrena, a na drugoj 
strani pitam ja koliko mi uvažamo svile i svilenih pro- 
izvoda? Za stotini: miliona dinara, i naš trgovinski hi- 
lans oštećen je samo u pogledu svilenih produkata za 
100 miliona dinara. Nije dovoljno ako mi govorimo o 
komisiji za izradu privrednog plana. Ova komsija ne 
srne da bude jedno birokratsko telo. Stručnjaci iz sva- 
kidašnjeg života, pretstavnici Senata i Skupštine tre- 
ba da budn u komisiji za izradu privrednog plana. Ali 
nije dovoljno da mi stvorimo taj privredni plan. Tre- 
ba i komisija za ijvodenje privrednog plana, jedno 
centralno telo koje neće biti birokratizirano, koje će 
voditi nadzor nad izvođenjem privrednog plana. 

U jednoj zemlji žali Bože još primitivnijoj, ja 
mislim da inteligencija treba da ima jednu veliku za- 
daću. Ja sam prvi put izabran za poslanika na osnovu 
jednog seljačkog programa u Ustavotvornu skupštinu 
i tada ušao sam u zemljoradnički klub. A šta smo ta- 
mo videli? Videli smo da po mišljenju toga kluba ona 
ne bi smela da uzme nikavog aktivnog učešća u 
političkom radu. To je gledište po!puno krivo i štet- 
no. Danas, gosoodo, ne može biti jednog poljopri- 
vrednog plana i pokreta bez inteligencije. Nije tačno 
ono, što se govori protiv inteligencije i kaže za nju 
da su »pokvarena gošooda . Ja bih tražio jedan front 
rada za nodizanie sela. Naša poljoprivredna nastava 
nije na visini, jedna teškoća koia ie nastala usled ovo- 
ea patuljastog poseda u Jugoslaviji to je i zbo? tos:a 
Sto agronomi ne mogu da nadu zaposlenja na tim ma- 
lim posedima. Sada prelazim na drugo pitanje koje 
je u vezi sa ovim. a to su: javni radovi, isušivanje moč- " 
vara i asanacija sela. Mi svi znamo kako je teško sta- 
nje danas na selu. Mi svi znamo kako mi stojimo u 
tom pogledu i poznato nam je da cela Dravska bano- 
vina ima za sanaciju sela svega 80.000 dinara predvi- 
denih u budžetu. O oživljavanju naše privrede ja ne- 
ću doći pred vas sa konkretnim predlozima, šta treba 
da se radi da se oživi privreda, samo mogu reći to, 
da ie iudrueim zemljama bilo teških momenata kada 
sil bili potrebni da se učne izvesni koraci. Dr. Alojz 
Rflšin. nrvi čehoslovački Ministar finansija bio je pro- 
tiv inflacije, ali za zajam na imovinu. Ja se pitam niie 
li možda naše stante tako teško danas da bi trebalo 
da apeliramo na one koji imaju imetka, te da se oživi 
privreda. Ja sam već u svome poslednjem govoru spo- 

menuo ove dve milijarde poreskih zaostataka. Sma- 
trati je da ove dve milijarde nisu u punoj meri propa- 
la veresija. Ne bi li se našao ipak način da se pristupi 
putem delomičnog mobilisanja ovih zaostataka javnim 
radovima velikoga stila, pošto se sa sto miliona dinara 
neće moći mnogo da uradi. I konačno ja bih spomenuo 
jedno sretstvo, koje je staro, a to su lutrijski zajmovi. 
1 reakcionarna Austrija pre 150 godina pristupila je 
bila lutrijskim zajmovima, pa i Sovjetska Rusija stvo- 
rila je putem lutrijskih zajmova neku novu buržoaziju 
protiv svoje vlastite volje. Ja bih ipak kazao da bi tre- 
balo proučavati mogućnost da se na unutrašnjoj pija- 
ci dođe do novca i zajmova. 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Gospodine po- 
slanice, vreme je "eć prošlo. 

Dr. Bogumil Vošnjak (nastavlja): Baš sam sad 
došao do onoga što mi je najviše na srcu. 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Možete to reći 
u specijalnoj debati. Sad ima još 85 govornika, i po 
§ 42 Poslovnika nemate više prava da govorite. 

Dr. Bogumil Vošnjak (nastavlja): Sa vašom doz- 
volom, gospodo narodni poslanici, (Uzvici: Dozvolja- 
vamo.) ja bih kazao još nekoliko reči. 

Ja sam predložio jedan zakonski predlog o stva- 
ranju Jugoslovenske poljoprivredne komore, ili kako 
bih nazvao svedržavnog jugoslovenskog poljoprivred- 
nog udruženja. Moj predlog potpisalo je oko osam- 
deset narodnih poslanika. Posledica je bila ta da je 
Ministarstvo poljoprivrede izradilo jedan nacrt za jed- 
nu Jugoslovensku poljoprivrednu komoru. Ja ću u 
specijalnoj debati opširno govoriti o mome projektu 
i držim da je to vrlo važno, pošto bez organizovane 
poljoprivrede ne možemo pristupiti ni jednoj velikoj 
reformi. Ako su se svi drugi privredni slojevi organi- 
zovali, kao naprimer trgovci, industrijalci i drugi, 
zašto onda i poljoprivrednici ne bi bili organizovani, 
kad njih ima najviše u zemlji. To hoću da predložim 
bez ikakve demagogije. U takvom Jugoslovenskom 
poljoprivrednom udruženju imali bi prvu reč oni koji 
imaju seljački dom, a ne proletarijat, ne oni bez zem- 
lje, nego samo oni koji imaju seljački dom i oni imaju 
biti centar ove institucije. 

Gospodo, ja bih imao još mnogo da kažem. Do- 
zvolite mi samo jedan citat iz narodne pesme: »Siro- 
tuje sirota devojka. Kada ruča, ona ne večera; Kad 
sastavi ručak i večeru. Onda joj je ruha nedostalo, 
АГ je ona ipak dobre sreće bila«. Gde je ova dobra 
sreća? U radu, u blagostanju, u organizaciji, a ne u 
uništavanju energija, ne li neiskorišćavanju energija 
i ne u nemaštini. Da li smo mi bogata zemlja? Nismo, 
sve dotle dok su naši mrtvi kapitali još pod zemljom. 

Ja zaključujem. Glasaču za ovaj budžet ne samo 
iz razloga državne konsolidacije — ja vidim da se 
naša država konsoliduje u smislu jugoslovenstva i ju- 
gOisfovenske ideologije nego ću glasati i zato, što 
imam poverenje u Gospodina pretsednika naše Jugo- 
slovenske nacionalne stranke i u isto vreme Pretsednika 
Kr. vlade. (Aplauz). Samo jedna velika svedižavna 
stranka može izvršiti velike reforme na polju naše 
agrarne politike. Samo jedan veliki organizam, a ne 
jedna mala stranka, to može da uradi. Ja ću glasati 
za ovaj budžet pošto verujem da će Vlada g, Nikole 
Uzunovića pristupti buđenju državnih i privrednih e- 
nergija. Ja u to verujem i zato ću glasati za ovaj dr- 
žavni budžet. (Pljeskanje). 

Potpretsednik    dr.    Košta    Popović:    Reč    ima 
narodni poslanik dr. Nikola Kešeljević. 

Др. Никола Кетељевни: (Симо Марјанац: Ca- 
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мо у границама!) Пре него што сам почсо да го- 
ворим, и друг, симпатични мој прајатељ, Симо 
Марјанац; каже: само у границама! Ja ne могу 
ла се кренем no држави a да ми полицијски ко- 
месар M<> зборовима и конференцијама ne каже: 
„само у границама!" 1! видим да сам доживео и 
кад сам се попео на ГОВОрничКу трибину Народне 
скупштине да ми то мој друг каже, Јали ja ти то, 
Симо, ne узимам за зло, a оно друго je систем ва- 
ше Владе и странке. Ja бих баш хтео да полеми- 
шем и mro пре да одговорнм свима. Ja бих хтео 
да партију » политику ne пЈшписује срски начел- 
ник, iieio да воде политику они, који су одговор- 
im, и који прпродио морају да ноде полптику. 
(Михаидо Јевтић: Па тако и јест(?ђ Јесте, г. Кајле. 
Ти као старн политичар то добро знаш! 

Ja видим да се јутрос са више страна много 
трошило тамјана пред Министарским клупама. О" 
je cKvii, немојте џабе да га трошите. Господо, ово 
je буџетска дискусија и дебата 01 нашем трећем 
буџету са истим причама, како je то тачно, лепо, 
сређене цифре и податци и тај буџет код нас фик- 
сирап према свииа правилима, које су написане, 
али само na папиру. Изгледа да je nam буџет n- 
деал од буџета, и ми имамо тврду наду и увере- 
ihe да he тај буџет бпти успсшпо завршеп. Иску- 
ство од прошле године, када се no истом обрасцу 
радило са врло малим изменама било je све то 
лепо и писмено написано, било je псто тако на- 
писано да he бити десет и no милијарди прихода. 
Ви сви зпате, да се остварење буџета свело na 
npocTO к11>пговодство: добијем грош — потро- 
niiiM rpnin, u na тај пачип трсба да сс одржи бу- 
џетска равнотежа. Па и то mije палило, пего сте 
моралп хитно, у очи самога буџета, да изгласате, 
n ако смо против тога гласали, и ако смо знали 
какве су.реперкусије биле od тога, да се дефицит 
од 512 милиона покрије унапред. Господо, хвали- 
ло се овде jom ca једном цифром koja за буџет 
и финансирање има огроман значај, да c\T6' ми, 
o Господе Боже, помозп, без 5 милиона пола ми- 
лијарде пмалн позитивног грговинског биланса 
односно увоза и извоза; Значи да je nama земља 
прошле године зарадила 500 милиона динара. To 
je све тако лепо, и са ваше стране се o томе прича 
јасно n гласпо као јерпхопска труба, али се не 
прича o другој страни, за тих 500 милијона нашег 
извоза Koju смо зарадили у трговини и извезеној 
количини робе, да смо ту изгубили и да nama зе- 
мл,а и привреда mije стварно добила пего нзгу- 
била, a тај плус коштао je много mime пего лањ- 
ске године, јер смо, да би такав биланс добили, 
извезли несразмерно више него смо зарадили. И 
ако буџет тако буде даље изражаван у спол>Ј1ој 
трговини, мп у низу неколикр година имамо да 
банкротирамо. Истина, ja признајем господину 
Министру финансија да je он го у Финансијском 
одбору н лојално признао: да такве жртве пози-1 

тивног трговинског биланса ио воде ка добру. Ja 
Ппх само хтео дп сс na то обрати пажп.а, јер, го- 
сподо, "ili милијона повпх намета na нашу при- 
вреду и овако зарађених 500 милијона na нашем 
трговинском билансу, значи да ми идемо све ду- 
бље у јаму, све ближе ка ономе, што се зове пот- 
пупо рсиромашење и банкротство. Пет до шест 
оваких година, значи, коштало би сваке године 
дал>е n даље нове иилијарде. Јер као што знате, 

кад се TiiM путем nolje, ne може човек очекивати, 
да идућа годипа буде без дефнцита, јер обично 
бива да кад се створе такве економско финансиј- 
ске прилике, да се прпвредпо стање обично по- 
горшава a дефицит повећава. Овде се јутрос го- 
горило како се у свету код неких народа и држа- 
ва, a парочито се панодп Епглска као пример, да 
je дошло до равнотеже буџета, na и до тога, да 
v енглеском буџету у овој години има иеколико 
милијоиа фуптн стерлппга  плус. 

ГОСПОДО, каже се, како се осећа папредак у 
привреди. Господо, зар ne видите, да све те ста- 
тистике, да те копферепцнје, да најбољи и пај- 
искренији naiiopn свих стручњака и њихова nper- 
сказања, ама mi један једини пут до данас нису 
се остварила и потврдила; Што су више стручн>а^ 
mi претсказнвали те ствари, што су више одре1)11. 
валп путеве, што су више хтели да се држе ста- 
рог система у свима стуарима, те су ствари, у 
праксп, ишле против тпх њиховнх мишл>ења u цз- 
јава и ишле су опим законским путем, којим се 
иде као код иас, ако се буде штитио « даље само 
један сталеж, једна класа, a то je капиталнстимка 
класа. Господо, ви зпате да je у пашој земл.и, —. 
a вн crni то морате признати n пико од вас не мо- 
же спорпти — дотло до осироматавап.а земљо- 
радника, до таквог степена да on Beli ове године 
готово целокупни порез, — a то вам je доказао 
јутрос овде члан ваше већине, — плаћа не из сво- 
јих прихода, него плаћа од имања. On je морао 
да плаћа држави порез од свога имања, да га 
гмап.ује, да га продаје, да од п>ега убире и узима 
да бп могао плаћати порез. Ви сте видели, да вам 
.ie једап од члапова владипе већипе доказао ци- 
фрама, алн mije шжазао право стање, да je код 
земл.орадппка дошло до тога, да су цспе земл.о- 
радничких пропзвода пале до таквог степепа н да 
и дал.с Mopajv падати v namoj земл>и, да земљо- 
радник ono што продаје, продаје много јевтиније 
иего икад, a ono што купује, купује мпого скупл.е 
пего икад. II ако су цене стварп, које земл.орад- 
iniK купује, одпоспо цене индустријских произ- 
вода у целом свету пале, код nac су порасле. И 
земљорадник губи na ономе што продаје, на пло- 
ду п.еговог рада и п>егове ibiiBe и привреде, ои гу- 
би иа ономе што купује, што MV je неопходно 
потребпо, да би се могао одржавати и водитн 
свој домазлук. Узмите простијп и груб пример, 
AKO узмете, да je нормализирана предратна цепа 
за 100 кгр. жита од прилике, била 10—12 златпих 
франака, a знате, каква je данашља uena. и кал 
узмете, с друге страпе, да je земљорадник за 10 
до 12 златних франака могао да купи, рецнмо, 12 
мотпка, којс му требају да копа, и то мотнке прве 
врсте, колико дапас може sa 100 кгр. жита купи- 
ти мотика, и какве мотпке може купити? On мо- 
же купити само једпу мотику, na и она ne вал>а. 
Значи у ономе што купује, губи 12 пута, a ono 
mro продаје, ne продаје im за половипу цепе, 
која je upe рата постојала за љегове продукте. 
To je та, господо, диспропријација, која пашу зем- 
л>у доводи до осиромашења. 

Овдс се стално прпча o томе, како je важпо 
чувати нашу индустрију, и како je важно чувати 
name новчане заводе и name картеле. Господо, 
ja мислим ла би овдс могао сваки од вас да се 
не боји за то, већ би требао да пбдвуче, да би na 
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upiiOM месту требало чувати ono, чега nama земља 
има преко 12,000.000, a то су зсмл.орадмпци. Сви 
n и картелн, сна та индустрија у iiauioj земл.и п 
сви ти велики капитали no великим банкама, у 
већини, то се овде изјаил>ује и са званИННе črpa- 
ne и владими послапици TO признају, у 80% до 90% 
иису иаши n не само нису iiaiim него ии пријатељ- 
ски, иего су ^епријатељски и као такви се и no- 
пашају у iiauioj зсмл.и, na ппак faj каптиал, та 
ипдустрија и картели у нашој земљи, »е само 
mro су aaaiTuhenn нашим законима, које су HCI<O- 
ристили, и које су умели да наметну, него onu су 
фаворизирани no тпм законима, a и од вас нз ве- 
liHHC. 

И видите, кад до1)ете да питате, да ли je пско 
од те  господе, тих страних капиталиста ко.ји су 
ушли у нашу земл^у и у њо.ј нашли данас ваљда 
na свету пајплодпије пол.е за бербу, кад пробате 
да се то обузда, onaj који то проба, лети папоље 
ако je чиновник n ne може пм учпипти пишта, јер 
опи преко корупције, преко својих утицаја и веза 
успевају да врше    шта xolie и како xohe и да у 
пашој земл.и зарађују не   10 n   15 него n 200%. 
Док сваки наш грађанин у исто време плаћа no- 
резу na пачип, како сви зпате, да од тога  цвили 
у поједпппм срезовн.ма, дотле omi подпосе билан- 
се за које прпзнају и звапичпи претставници да 
им je jacno да су лажпи. Али ja писам видео да 
je ма ко од њих био кажњеп за то, ма и за једап 
стотн део у сразмери са оним,    колико je    украо 
држави na порезп. Бивају мизерне казне, госпо- 
до, тима који краду нашу земл.у, који пљачкају 
nam народ и нашу   државу,   али cv те казпе тако 
смешпе да сте прекјуче чули овде да je једпо ве- 
лико предузеће Министар социјалне политике за 
један озбиљап прекршај закопа казнио са 500.— 
динара. Упропастио их!    Јер, пема веће закопске 
могућности.  Можете  мислити каква je бмла  сме- 
јурија у предузећу, када су та господа чула какво 
нам je бедно законодавство.    Место да буду ка- 
жњени правом мером, разуме се onu с тнме тера- 
ју  шегу и присталн би да плаћају сваки даи no 
500.— динара и omi би чак потписали ла ту ка- 
зну стално плаћају само да nx оставе на миру, да 
и даље овако зарађују. 

Господо, ви причате да у nanioj земљи почи- 
ibe  неко  олактап.е  кризе.  A када се Крећете  no 
земљи, у којој има    12 милиона    зеуљорадника, 
онда fie're вндети да то побољшање, се.м ако mije 
уснио, пико није могао видети, Поред најбоље во- 
Л)е ja не видим да се стање побољшало код зем- 
љорадника, радника, занатлија и малих трговаца. 
Обратпо видим, да се ono погоршава и не видим 
да има наде да he се у скоро време побољшати. За 
one који живе од падпице n ручнога рада и који 
су у тако безнзлазпом    стању,    ви за њих имате 
једипи законски лек у томе да, када дођу у Бео- 
град да траже хлеба н зараде и да МОрају да спа- 
вају напољу и да се смрзавају, na када дозло'грде 
властима  и кад их one lumie ne могу да гледају 
a ви nelicre да им дате рада, опда n.\ покупе као 
адраповце, оставе и.\ да преноће једну ноћ у У- 
прави града у Београду, a затим пх протерају као 
опаспе елемепте. ЈБуди који су пошлм од големе 
беде трбухом за крухом, купе се стотнпама у току 
једне nohii, поступа се с и.н.ма као да су учинили 
злочин, na се стражарпо спроводе пз Веограда као 

зликовци. Тако се ради и no другим местима. To 
je једипо, што je осигурано за те раднике са ваше 
страпе. којп су од големе беде n глади пошли no 
землт да траже хлеба n зараде. 

Зиате и са.ми шта ти радници траже као за- 
раду. Какве су њихове наднице, нарочито оних 
неквалификованих надничара. Знате да je дошлр 
дотле, да je један од наших колега \ гврдио да су 
пз Посавине прелазилп Босанци преко у Славо- 
нију да раде за fi до 8 динара на дап n то цео 
дан од јутра до мрака, не осам caru него и no 16 
сатн, a зато пе добивају mi хране nero раде o 
свом к|)уху. Раде чак и за 5—() n 8.— динара и 
од тога има још n да се храни, уштеди и iioma- 
л.с својој породици. Питам ja вас, je ли овде до 
данас ма једним прстом мрднуго у овомс погле- 
ду, a то je питање у најакутнијој форми v нашој 
државн, je лн пшта учињено да се тим људима 
noMorne. He, ништа mije учињено И im један ne 
може од вас да се похвали, да je ма шта у том 
правцу било урађено, се.м ako mije састављена 
нека комисија која je примала дневнице. 

Господо, ви  знате да  поред таквога сташа 
наших земљррадника    и наших радника,    ви сте 
најновијим  пореским, како да их назовем, одлу- 
кама  ii.in  решењима  или  законима, које сте ne- 
давно  одобрили  и  благословили  и  за које  нам 
декламујете,  али  нисте  се  пред народом  оправ- 
дали за тако страховит терет na народ. lin декла- 
мујете како je тб од ваше стране биЛа велика гра- 
ђанска кураж и велика жртва коју сте.подпели н 
подпосите за спас one земље и народа! Врло лепо 
говорпте, и ja нас упозоравам na изјаву коју сте 
учинили,  коју je учинио nam   шеф   и   Претседппк 
владе, када je рекао    у    Скупштини    да од тога 
прртеста у народу неће бити imuna,    a сутрадан 
целокупна београдска чаршија сем три човека о- 
сванула je затворена у знак протеста противу тих 
намета. Лс ли тако икада рађено, да ли je икада 
nam парод протествовао   у тако   omi poj форми, 
да му пије била стварна мука и невоља?) Јер nam 
народ трпи све што може   и   докле може   да се 
подноси у интересу државе, али када дође npeko 
мере, онда мора да  протествује и na ођакав на- 
чии. И када je тако стање ствари онда, господо, 
ne  треба да  се тп.ме хвалите,  nero  да  iivrnre,  a 
ие да га jom изазивате. Јер том најновијом поре- 
ском реформом уништен je у нашој земљи и тре- 
im сталеж који je од најважнијих чиниоца у сва- 
кој држапп, е сада    here    сигурно тврдити да je 
јако расположен према вама, и листом се уписује 
у вашу Југословенску националну странку! 

Господо, jom n ne бп било' тако страшно и 
тако голема невоља, када не би било једнога зла, 
које се може сравнити само са страшним епиде- 
мпјама, које су некада пустошиле земљу и у сред- 
њем веку или са нечувеном наплатом пореза у 
Турској под Абдул Хамидрм нли у старој јрим- 
ској II.MIU'JIIIJII у време њенога расула. Каже се да 
се код нас no вашем систему наплате порезе, та 
наплата сјајнр ос^варује у погледу прикупљања. 
Ви сте читалн данас у новинама, како се износи 
да je један срез са 100% исплатио своју порезу. 
Да, има пуно таквих срезова, али сте ви na те- 
рену могли видети, како се народ мучи при тој 
наплати, да je то стање просто неподношљиво и 
једап ми je од ваших   људи    говорио;   ja јесам 
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члан Владине већине, али овако се mnue ne мо- 
же, јср овога чуда и овнх покора никада није 
бнло. Ви се хвалите како сте успсшмо у прошлој 
годнии извршили наллату порезе, али je у пита- 
и>у, како je та гшреза наплаћена, колико je то 
коштало иародпу привреду и ja сам уверен и 
смем да тврдим, да су сами ти егзекутивни тро- 
шкови око иаплате износили на стотине милиона 
дииара. (Ледаи глас: Ле ли платно Никшић?). Лс- 
сте, господиие, Црна Гора н Никшић спадају ме- 
})У прве платише порезе и раније, na и даиас у 
овој држави, стоје ме1)у првима у погледу тога 
плаћања, јер тамо постоји свест у народу, да je 
дужан да плати порезу, na макар од уста одва- 
јао. M када ме већ прекидате упадицама, ja сам 
вам благодрап на томе и хоћу да се користим 
овим примером и да вам кажем: у Црној Гори 
порески обвезници никада нису ни писмено ни 
усмено били позвани да плаћају порез. У jecen ви- 
дите, како народ иде са свих брда у варош, иазнва 
један другом добро јутро и каже: ето носим да- 
цију да платим, a да га нико није позивао. Такво 
je стање паставл^по и после Уједин>ења и пармд 
je плајјао уредпо тако, да lie ми и Господин Мипи- 
стар потврдити, да je свакако за 1931 годину це- 
локупап сељачки порез у Црној Гори исплаћен 
и да нема дуга. И када се зна да су ти порескн 
обвезпици тако свесни, опда су н пореске власти 
дужне да o томе воде рачуиа. 

Кад су они од којих то завнси зналн, каква 
писока свест постојн у томе крају, оида нису сме- 
ли ни једног јединог егзекутора упутити у тај 
крај. To je ono што сам хтео да кажем користећи 
се овом упадицом. Кад ви знате да je народ спре- 
ман, да народ жели да порезу плаћа, онда се не 
шаљу егзекутори nero се стара да се искористе 
сви добри начини и добра сретства. Међутим, код 
нас у Црпој Гори, као и у другнм крајевима зс- 
мл>е, малтретирају се људи тако, како и Турска 
није купила арач. 

Господо, ти егзекутори у целој земљи cv често 
бнли упућивани од страие. партијских експонената, 
да врше паплату нарочито од оних, који пису 
хтели да пристапу да се yiinm\ \ јединоспасава- 
јућу државну Л.Р.С.Д. партију. (11рнговори са де- 
сннце — чује се: To пије истина!). Лесте, ja hy 
то и доказати, имам пупу торбу доказа. ta су 
господа егзекутори, сутрадан, кад би ми дошли 
и држалн зборове, отишли свима онима који су 
дошли на збор и вршили им попис, малтретира- 
ли их, позивалн су их срески начелници na саслу- 
шања, држали no апсу n наплаћивали порезу на 
бруталан начин. A оии други ваши Ј.Р.С.Д. сме- 
јалн су им се и казали им: „Идите да вам помог- 
ну бомбаши" (Чује се са деспице: где?) свуда ре- 
дом. (Милорид Марковић прпговара). Baji тп седп 
с  мпром. 

Господо, TU егзекутивни трошкови нису па- 
ли с неба, nero их je народ платио из csoia џепа. 
A онда мито, колико je na њега издато? Несрећ- 
ник, кад ne може да плати, on мора да да мито 
егзекут.ору, и тога мита je плаћодо више nero ег- 
зекутивних трошкова. A главна штета mije од 
егзекуције и од подмићивања, nero од тога што 
кад се врши егзекуција пореским обвезницима, 
опи морају да продају своја имања, жито, сто- 
ку испод цене коштања,  и зато  приликом  сгзе- 

куцнје та њихова пмовипа оде у пола цене a ц 
јефтиније, и отуда трпи највећу штету од егзе- 
куције. Може се слободпо рећи ако je наплаћена 
милијарда динара путем егзекуције, опда je дру. 
ra милијарда изгубљена тим продајама у бесце- 
п.е. {Мплорад MapKOBiih: Где нађе милијарду ди. 
нара?). Слушај добро ако имаш уши, рекао сам 
ако je паплаћепо. Поред свега тога док нисте ви- 
делп куд сте загазили, док вас mije ухватило ма- 
ло страха (Протести на десници — граја) шта 
причате, има вас десетине које чувају агенти ц 
жандарми, које плаћа народ. {Мплорад УИард-0, 
inih: A тебе?) И мопе чувају само нз других no- 
буда, мене ne чувају nero прате да би спречили 
да народ ne долази код мене, a тебе и твоје дру- 
гове чувају од народног гнева. 

Господо, буџет je прилика у свима земљама 
na и у нашој да се може говорити o општој др. 
жавној полптпцп. TOM приликом се користе увек 
сви omi, којн су свесни своје дужности као на- 
родпи посланици n парламентарци и обично том 
приликом се подвргава критици целокупап рад 
Народнога претставпиштва н владе, изпосећи cue 
ono што je no мпшл.ењу свакога појединца до- 
бро или рђаво. Код nac ое то врши у овој затио- 
реној кући и утолнко, у колико ови rope na га- 
лерији нешто запамте и то причају народу. Ме- 
1)утим зна се, да у целоме свету критика буџет- 
ске дискусије постоји зато, да бп народ био оба- 
вештеи свестрапо n ca страпе владе n ca črpane 
опозиције o свима стварима, које се тичу баш 
тога рада, a парод има na то niiaBa. Господо, код 
nac, нажалост, од тога пе.ма ништа, јер то оста- 
је у четири зида, и onaj који би покушао да из- 
песе одавде чак стенографске белешке, којн Gn 
покушао да изнесе одавде интерпелацију, или 
неки говор, нде право у бајбок, ако то ne благо- 
слови цензура и државно тужиоштво. Господо 
ми смо доживели у nanioj земљи да су чак цензу- 
рисани говори и изјаве и активних министара. 
По мишљеП)у цепзуре тај активни министар се 
истрчао и ona му je пребрисала ono што je ro- 
ворио, то je у једиим новинама било штампано, 
повппе су одмах покупљене, na je та изјава скре- 
cana и после добила сасвим други значај. Госпо- 
до, ja сматрам да je то питање јавности и штам- 
пе у нашој земл>и једпо од капиталних питања, 
јер je то једап од првих услова да се код нас по- 
иова појави и стече тврди темел. правде и одго- 
ворности политичких људи, јавних радника и 
свих лица која се баве државним и народним по- 
словима. Све док у nainoj земљи штампа буде о- 
вако зауздапа као што je дапас, мора да падне 
na улогу обичне пачавре без своје волјС и жеље, 
која сме да пише само ono, што joj се пареди. 
Може да пнше само химне Владиној стрнаци. И- 
ма код nac мпого листова, који добијају велнке 
nape од вас, па им и те nape ne помажу, јер ви 
зпате да „Време" које се издржава na државним 
јаслама и да би се спасло свога великога дефи- 
цита од 15 милиопа, продаје сада Државној штам- 
иарији своје машипе no скупе nape. (Један глас: 
A шта ви радите?). Чак n вама и Влади да iiat)e- 
те neiiiTo тако слично за nac; ми имамо 32 хиља- 
де динара дуга за наш лист „Борбу", зато mro 
смо сиротиња. Ви немате ни једпога листа којп o 
вама rinme добро, a да се ne плаћа, ви то добро 
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лиате и још имате смелости да говорите o штам- 
пи н новинама. (Дуипт Живојиновић: Камо до- 
каза?). Зар није ruialieno ваше ,,[?pc.\ie" и загре- 
бачке „Новости"? To зпа сиаки, само вама треба 
доказивати, ira чак имате и новина које су, то ми 
зпамо, добиле од привредних предузећа no 800 
хиљада динара, да покрену ваше партијске ли- 
стове Југослоиепске пациопалме странке које би 
вас хвалиле. To мора да плати једна фабрика ше- 
hepa, a та фабрика шећера mije то платнла за 
лепе очи редактора него да то скупо наплати од 
овога парода и од ове државе. A да je то тдко, 
господо, да не бих причао na парче, ja hy вам 
показати докумспте. 

Госиодо, ако новине почну да пишу нешто што 
се no вашој наредби ne допода цензури или држав- 
пом тужиоцу; ако напишу и пзјневнпију ствар, на- 
пример ако паптпу нешто o нашој Југословепској 
народној странци! њима се то ne допушта. Забра- 
ibyje се да личноста ма; што смеју пренети из irauier 
листа „Борбе,,. Чик да нам nabere ма и један број 
некога листа у земљи да je пренео нешто из name 
„Борбе". To, господо, зпачп да je од страие Владе 
и од стране власпи забрањено да они ма шта могу 
из namer листа прештампати. Ja го, господо, ne го- 
ворим напамет, него су нам то казали редактори ви- 
ше листова. Ви, господо, сами знате и видите го, a 
чик хајде ма којп пз владине већине да изнесе ма 
mio o »пацовској« афери у Београдској општини 
n да напише чланак o томе, na he нндети да ли he 
то бити пуштепо на јавност. Господо, видели ere 
да у извештајима листова нема mi једн.е речи o 
томе, јер цензура забрањује да се re ствари штам- 
пају. to je противно државним интересима каже 
она, „и ne сме да се ro пише". A какви су nnre- 
реси држатш ангажовани ту,' кад je дата/све- 
чапа изјава министрова да he наредити ислеђење 
најбржим путем и чим се ono заврши да he 
кривпи бити дати под суд. Па питам нас, господо, 
ко je отишао ПОД плрагу n под суд? Нико. Ако би 
нвко покушао o овоме и да пише, цензура бн то од- 
иах избрисала. Menn je бар то увек брисала и o TO- 
Me могу да вам пружим n дсжазе. 

Ево, да иам ради илусграције прочитам неко- 
лико пасуса због којих je решењем државног ry- 
жиоштва у Нишу забрањено у »Нншком новом ли- 
сгу« ових пеколпко пасуса, донегп са збора Југо- 
словенске народне странке. Ти пасуси гласе: »Сво- 
јом мушком рсчју, млади и одважни прлитичари, 
продрмали су заплашену политичку свесг присут- 
ног парода, пробудшмпп у њему живу паду n веру, 
да још пије све пропало, да се још много mro шга 
даде поправити и довесги у ред. И ry истину смо 
чули од њих јасно и она je морала забринути сва- 
ко патриотско срце. 

Ta излагања народ je напросто гутао у напрег- 
нутој пажњи, осетивши истину при гоме и тешку 
спварност, која je гако дуго и вешто прикривена и 
коју му до данас нико mije саиео онако отворено 
рећи. 

Ми ne смемо — рекоше ови младн борци на 
крају — дирати у Краља, Државу и народно једин- 
ство, a све друго смемо n морамо критиковати и о- 
судити, кад не ваља. НемоЉни :мо у Народној скуп- 
штини n ne можемо се у њој борити прогиву оних, 
који су криви за ово стање, у коме je народна no- 
ља скучена, гдс je na сваком   кораку   политичка 

свест и слобода тешко притиснута; — али се заго 
можемо n хоћемо противу п.пх борити нап Скуп- 
штпне у — народу«. Кад кажете да желпге л^казе, 
ево вам један случај. Господо, кад вн имате оиакаи 
Закон o штампн, кад имате § 110 који ere лапске 
године опако лако благословили, a no коме чинов- 
ник може да одлети из службе no lie(l)y мнписгро- 
вом 3£< 24 cara и без икаквог објашп.еп.а, онда мо- 
жеге да замислиге, каква се ковупција 11азЕила у 
јавној администрацији и у јавноме раду. И, госпо- 
до, кад ne би бнло niiira Друго у пашој земљи не- 
го само ове две сгварн, ми бп моралп да се бунимо. 
Me треба ry, господо, нншга понављаги, него гре- 
ба знати ово: у снакој земл>и где постоји права и 
здрава штампа било je само напретка n било je im- 
ше морала, те су људи који се баве јавппм радом, 
увек пазнлп шга ће да ураде. 

Господо, ако пређемо na даље одредбе и даљи 
рад којн ви водите и руководигс, BII ca вашом Вла- 
дом, онда lic.Mo видети и ro, како ви утврђујете сво- 
ју политичку позпцију. Један од jii)iiiix грмеља о- 
вамвог политичкот рада су   општине и општински 
избори. Bn сте се хвалили, a ja мпслим да ниједаи 
чонек који бп мућнуо главом, ne би ее гпме хвалио, 
као mro ere се вп хвалпли резултагом општижжих 
избора. Ja бих хтео и желео да видим човека] koju 
he вам вероваги да неко игде на свету може добити 
99% na изборима. Ви ere прво казали да ere добили 
92%, na онда 93%, na ere се поправили na 96 n na 
крају сте попели на99 и no. A ro пам иде овако, го- 
сподо: код вас je упапред спремљено све ro стати- 
сјпчкп колпко која onnmina  мора  пмагп  гласова 
n ко мора бити изабран. И народ je морао давати 
очајнички oniop, na често пуга и снлом и често ny- 
та n бајопегом су л>удн гоњени. (Чује се: llnje ro 
баш тако). И вп сте се, господо, хвалили таквим ре- 
зултатима општишкнх избора. Ja бар, може бити 
да имам други начпп мпшљења, ja ro не бпх нпком 
саопштио, сакривао би ro у 9 јама, да сам толико 
добио, да сам добио тих 99%, mro значи само ro, 
да ничега другог до полицијскнх наређења n 1)еше- 
ii>a mije било. Ннкакав други доказ није могао бити, 
a ben rora je, господо, познато да су ni извештаји 
фалсификоваии као и многе друге ствари. (Жагор 
и nporecrn код већине). Ja сам навео пример овде 
прилпком расправе o корупцији, како ere врши m 
изборе у Бапагском Бресговцу, где сам навео име- 
na n решење Среског суда пг> и Управног суда, a 
сад hy вам павести једап други пример из Баната, 
пз кога here вндети очито да нико ne може да се 
кандидује сем случаја ако ro препоручи и жели no-, 

•сланик у договору са срескпм начелником. Па шта 
he вам бољи прпмер пего onaj када иам je овде г. 
Микола HiiKiili сам изјавно, да ее за некОлико on- 
ntrima, где  je био са.мо no један његов кандидат 
без противкадидата и где je за rora кандидата гла- 
сало na једном месту 50 a na другом месту 60, по- 
јвио званнчан извештај, да je na једном месту гла- 
саЛо 9П() a на другом месгу (iOO. Е na nira here HIIIIIC, 
тооподо. Па упитајте дал.е n поразговарајте се са 
људима који су у вези и додпру са људима у зем- 
,I,II n иностранству, na iiere видегп каквог су они 
мншл.еп.а o гн.м вашпм ЗВШИЧНИМ пзиешгајпма. Го- 
сподо, mije само да су судови код тих решења on- 
штииских избора гако радили, него je и Управни 
суд ra решења доносио nero тако не на основу за- 
кона, него како je морао; ja hy вам o томе пзпеги 
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један докуменат, a ви и сами зноте да Управни су- 
дови код нас у земл.и по разним банским управама 
доносе разна решења. Такав ј« случај био иоводом 
хапшења и интернирања од стране банске управе 
у Љубллт др. Огризека, бившег народног посла- 
ншг>, врло ви1)еног човека и сарадника др. Ко- 
рошца. 

Управни суд доноси једно решеЊе tio коме ka- 
ke, да Банска управа није поступила no закону н 
да би према гоме требало да г. др. Огризек будс 
ослобођен. Он JL' међутим кажњен полицијски са 
20 дана као неки адраповац, a одатле je интерни- 
pai у Боспу, у Кон.иц, a сад се налазн и Кисељаку 
код Сарајева. (Један глас: Ha фином месту у ба- 
ibn!). Али o своме џепу и o својој кожи. Госиодо, 
raj je човек тамо годину дана, a онај суд, који je 
казао да je Банска управа неправилно радила, — од- 
мах je послато решење Државиом савету и т^ј Др- 
жавни савет, који обично доста дуго спава, од je- 
данпут се пробудио, он mije чекао im 15 дана, које 
мора no закому да чека да би одговорила друга 
trpana, него je то решило већ петог или шестог Да- 
на, и решно je тако, да je поништио решење Управ- 
ног суда, — a Уираиии сул, када je дошло решење 
Државног савета, већ je ono у пензији. Зашто, ro- 
сподо?! Зато што се no своме налазу и савести та- 
ко изјаснио. 

Да ли je то, господо, самосталпост судска? Мо ■ 
же лп народ до нде пред суд, na да се нада у њепа, 
када у овако једној крупној ствари, тако крупном 
пптању, ви n ona Влада ne женирате се да потерате 
цео суд да се на овако брз и експресан пачип no- 
сгупа?! Како ли he ово утицати na сиротињу, какл 
,iii lic ona, још поред оваквпх судских такса да иде 
у суд н да од тога суда тражи правду?! 

Господб, мени je један странац, један Енглез, 
казао пешто o суду, a код Енглеза суд je суд. To 
je установа код Енглеза пред којом сваки na свету 
скнда капу, Нема вишег достојанства у Енглеској 
пего бити суднја. И, господо, мени je једап Енглез 
казар: Господине, ваша je cpeha, — у данашњем 
моменту посматран, — састав вашега суда, који je 
личан, да немате сталност судску, јер када би оваквп 
судови посталп сталпи, ви бисте изгубили темел.е 
морала у 11г.<роду и права у народу од сада 3;i 30 
година. (Жагор и протести код Behnne.). 

Потпрстседиик др. Коста Поповић: Господчпе 
посланиче, уздржите се од цитирања. Немојте вре- 
ђати суд. 

Др. Нпкола Кешељевии (пасгавл>а): Зар су 
Енглези .... (Жагор. — Један глас у центру: За- 
што тражите судску сталност?), Тражимо судску 
сталносг јер без тога нема правде. Јесте, ja вам пз- 
поспм мишљење једног кудтурног човека (Жагор 
у центру.). Иемојте, господо адвокати, ja видим да 
вп протесгвујете, нииојте да пређем да гшорим no- 
ново п оиомс o чему сам Beli гбворио, адвокатима. 
.lep, ипдпте, ка«) je код nac јуриспруденција ппско 
naia. Немојте ми упадати у реч, јер o томе се Be!i 
говорило, a тиме liere ме натерати да вам кажем 
још и много гбре ствари 

Господо, mi знате да свуда у администрацији, 
na n код нас, требало би да je чиновник прави ro- 
споднн, требало би да буде стварно господпп, onaj 
Koju je сиестап сиоје дужпостп, који за n.v има 
спрему, да ту дужност врши у корист народа и cs- 
весно и iioinrend и да народу, у коликр je иеписме- 
nnjn n сиромашнији излази у сусрет што више. Го- 

сподо, кажите ви менп, да лн je то код нас тако н 
да ли name чпповппштва поступа тако према наро- 
ду у једпом великом броју? Господо, ви зиа/ге да 
сиромах n мали човек даџас нема смелости да иде 
код чиновника, a сами сте износили примере, a чи- 
тате псто тако у повпнама свакодневно како наше 
чиновништво ene mline посрће у вршењу св.ојих 
функција, како морално све више пада, почео je 
чик један велики проценат да се бави проневерама 
свакодневно je ene већи и nelm број оваквнх пре< 
ступа, то je просто постала једиа епидемија, тац<о да 
нема mi једнога дана да у новппама ne читагге да се 
извршила тамо пека проневера, 

И кд још уз то зпате, да у овом нашем буџету 
има једна етрашпа ствар, да пепзпје n државна ад- 
министрација коштају 6 милпјардп динара a цела 
наша привреда 4 n no мплпјарде динара — ми смо 
пољопривредна земља, — онда можете мислити ка- 
ко ћемо мп лепо проеперпратп кад je оваква рела- 
ција између администрације n привреде, Треба v- 
зети честито n исправно чинрвништвр. Ту греба до- 
бро пазити шта се ради, чиновници треба да буду 
награђени још боље, јер je n сам грсподин МинИ' 
стар прпзпао, да ово чпповтшпво данас доопја  je- 
дm мтш.мум n да ее впше одузп.мат n na ниже ићн 
ne може, ■—• TO сваки објективан човек мора при- 
зпати, — алн пма други начин, a то je да се извршн 
редукција и да ne буде више тако да певаљало чи- 
новништво узимагге ако само припада вашој пар- 
Tiijn. него nx треба бацити папол.е. Недајте такви- 
ма пензије, него nx баците у бајбсжану n онда lio 
чиновништво бити онакво како je потребно и држа- 
im n пароду, ono he се предатп раду, јер lie впдетп 
своју безбедпост догод буде раднло нсправно и iui- 
uneno, видеће да nx ннко nelie дирати. Ani вп, i о- 
сподо, nelieTe то да радпте n разумл.пво je да Су 
расходи све већи и већи n да су дошли до 7 милп- 
јарди n да je свако дапас, ja мислим свестап, ;ц> na- 
ma земл.а, привреда n финансије то не могу даље 
подносигп. Овде нам je навео професор г. Ћирић 
како стијп прпвреда код земљорадпика, a вп сами 
р.идите какве су прилике код других и ако кећ • ге 
да скпдаге одте беде која пзпосп 4 и no милијарде, 
онда пема одакле да се скида него са буџета адми- 
кистррдије  Пн сте впдели како се у Финанснјском 
сдбору трчала ne касачка трка nero карнјер  иај- 
бољих пунокрвних грла. Шта je тамо избрисано? 
Himna. Преко целог буџета отпевапо je .'едно ne- 
ЛЧКс   а.мпп и пншта впше. Bn се сећзте, г.':ц.:до, 
какл.) je било у почетку, кад се je претрегсал > ■■, r>i I 
милпопа НОВИК пореза, како je овде јелчс^г дапа би- 
ло изгласачо с.л 16 протпи 12 гласова, да се сдбија 
један од параграфа који су тамо билп. Па шта je 
било? I loiiime које су то допеле копфнскопапе су. 
a one које су хтеле да допесу забрањене су, na je na- 
стало поповпо niacame и после пекакаиог благосло« 
ва којп сте вп пз nelmne добили, вп сте покорно са- 
вили главе и изгласали. (Једап глас: Постигнут je 
споразум!). Какав споразум, зар na рачун оних који 
he да n lare. Акр je споразум, зашто mije до њега 
дошло првог дана? Значи добили сте компензацију 
ла na то пристанете (Лушап Живојиновић: To су 
пз.мтпл.ап.а!). 

Господо, ми смо овде доста дуго говорплп o 
аферп no аграру у Сарајеву, да се ne враћам na то, 
ми смо доета o томе раепрапл.алп, алп ви сте једио- 
глспо пзгласалп да се ово остави И друге acjiepe не 
дирају, сачувај Божс днратп у то, јер ко зна шта 
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би могло да буде. Моглм сте одобрити резолуцију 
да се no тој круииој аферн MIMO завири и да се од- 
реди једап анкетни одбор у Скупштдаи. Па, госпо- 
до, зашто ere се бојалн? Ви сте тако огроина већи- 
на какву ни један Парламенат нема, na и у том од- 
бору била би ваша Belimra. Зашто нистс na то при- 
стали? To су круипе ствари, али треба знати да би- 
смо ми IKKO.IIIKO великих лупежа треснули no глави 
како треба, онда би се они мањи мишеви скрили у 
рупе и ради примера гребали сте да пристанете да 
пет шест лопужа пршаљемо на робију. вп бисте ви- 
дели како би то све било врло брзо и врло лако. 

Господо, да вам кажем како то пде у томе a- 
i-papy. BiH сте га допели, постојп Закоп o заплиги 
землЈорадника, a ево судског решења како се зем- 
љорадницима проДаје земл>а. Ово су оригинална 
докумеиата. To je no вашем Закону, јер кад сам io- 
ворио o томе н казао да један од адвоката у север- 
ној Бачкој решава те ствари како чоће, ви сте гра- 
жили документа и ово je o томе докуменат, како се 
земљорадаику продаје земља no његовом захтеву. 
Ви сами видите да су ово авааична докуменга, и 
ако се no Закопу o заштити земл.орадника земља 
не може продати. Вво дражбе, eno пресуде, ево 
плепидбепог записпнка, да му се земл.а продаје. 
До дан данас нису наши судови успели да имају 
заједпнчко мишљење мо тој ствари и где вн имате 
утицајне људе тамо се земља продаје, a где немате 
тамо се ne продаје. (Показује извеспа документа). 

lino дру] ог документа и no њему сам навео ци- 
фре н да вам каже.м како се поступа no закону. (>в- 
де се каже да je вођена истрага и наводи се да je 
тај адвакат бно старалац једие масе н да je као ста- 
ралац масе у току 1927 годиие учиимо 188 путовња, 
a у другој годипи 12G путовања. On je ПОДНОСИО 
лажне потврде, јер je у договору pa својим шофе- 
ром подносио те лажне потврде, да je у 1927 годипи 
имао 188 путовања, a у другој 126. И ако се обично 
за тај пут узима no 100 динара, on je наплаћивао 
300 до 400 дннара и ОНДН се каже да je ЛУдајић Мн- 
лош, као старалац масе na дра^бине кретнина у- 
брг-о 1,972.000 динара a није подпео доказе o плас- 
мапу новца и он je био принуђен да врати 870 хм- 
љада дииара, a остало jom није вратио и иије пру- 
жио доказе. On je тужен суду И суд то зодржава 
јер je то велика патарица J. P. G. Д. 

Потирстссдипк др. Коста Iloiioiinh: Господи- 
пе Кешељевићу, пема пикакме везе Bani говор са 
буџетом. Ви нападате решењг? суда, a против jienie- 
ња суда има правног лвка, a овде се ne може да 
контролише да ли je тачно то mro наводите или 
инје. 

Др. Инкола Кеш€л>еви11 (наставља); Има ne- 
se, гооподине потпретседниче, ja сам народни no- 
сланик и имам npaso да коитролишем, a ако ви та- 
ко мислите, оада задржите то за себе. 

Овде je говорило 125 послаппка и подпелп су 
кнтерпелацију o злоупотребама у шумама у i)(>ciiii 
и ови ти људи Tfwnn<o трпе n чекају. Појавиле су се 
компаније које купују шуме no Црној Грри no 2 
Динара кубпн метзр. Можете мпслптп како се то 
продаје кад onu успевају no те nape да купују куб- 
mi метар шуме. Кад ви знате, да je o тим шумаме 
писапо у јавносги, да je то изазвало одговор г. Ми- 
нистра шума, да он nnjc ништа могао гоме; a код 
нас у Црној Гори једино mro je остало да људи 
живе, то су те шуме. Држава mije im прстом ирд- 

нула да те туме, које су племшска cuojnna n које 
могу спаста re покрајине и читаве крајеве наше 
држаце, iinji' држава im прстом мрднула да се те 
шуме заштите, да се one голети пошуме, и да бу- 
ду извор прихода за целокупно то становништшо. 
Него, кад се обратило за помоћ, кад су пробали 
да нешто ураде са тим шумама, онда су наилазили 
на прелреке баш код рних, који су требали да им 
укажу помоћ. Недавно je пала првсуда o једној 
(.траној фирми o експлоатадији једне шуме Koja je 
иридаиа у моме родном крају и дага na експлоата- 
цију једном страном друштву. lii фирма je довела 
неког стручшака, јер за гу С1рану фирму mije било 
стручњака међу нашим л>удима laj стручњак био 
je поткупљен, jep je проценио толику n толику 
вредносг за ту шуму и племе je добило n аванс. la 
страна фирма имала je no томе закл)Уче«ом угово- 
ру да подигне тај и raj пут, да ради тако и тако, 
ii да запосли name радппке. la фирма дала je као 
mio рекох милион и no динара предујма, али кад 
су видели, да им се noeao ne peimipa, онда су иод- 
iie.ni тужбу суду, и суд je, n ако je већ фирма ли- 
квидирала и огпшла, допео одлуку, да .мора пле.ме 
да imam и врати натраг милион и no динара датог 
му предујма. 'iy, господо, мора човеку памет да 
стане. loj страној фпрмп и ако je mije пико иате- 
рао да оде и плати онолјики предујам, и која mije 
испунила уговор... (др. Вјекослаа Милетић: lo mi- 
je ncTima! Bu у целом свом говору иападате судпје 
као да нема поштеног судије у нашој земљп.; lo 
су фама, која нзволпте контролисати, те према TO- 
Me то mije клевета кад ja изиосим пред вас ориги- 
нална документа и пре1суде. 

Господо, када je већ реч o тим прсдузећима п i 
бпла ona nama домаћа пли страна, ако су само круп- 
na и капиталистичка; павидедаим сеништане мо- 
же, onu онда стално налазе пута n пачппа да избе- 
гавају своје обавезе, n да наносе штету нама дома- 
liii.\i;;. Они мимо тога што ne 6и смели, да се кар- 
телишуј jep je картелисање забрањено, ипак се 
ка|)телишу и постоје картели код свију тпх предузе- 
ha, којн упропашћују nam парод. Овде je upe неког 
времена Донесен један закон, да се na рачун пропз- 
вођача цемента наплаНује хнљаду и по динара no 
вагону, и нико mije ono против гога jep су сви сма- 
трали, да су omi довољно заштићеки, да зарађују 
добре nape n да рвде без конкуренције. Али, госпо- 
до, док тај закон jom није ono im промулгован, они 
су подигли цене за хиљаду n no дппара, n кад je 
неко отишао n хтео да купи цемепт у Веочппу, он 
mije ono у сп-ч.у да га тамо купп, jep je бпо скуп, 
a кад je oimnao у Далмацију и гамо га mije могао " 
да купи no тој цени, jep су се omi одмах картелиса- 
.m, na су чак поделили и територију n рекли ono- 
ме: идите тамо n та.мо na кугагге цемент. Наређује 
се привредницима пошто морају да купују. A шта 
се предузело да се гим пл>ачкашима стане na пут. 
Mn смо o то.ме говррили пеколпко пута n o томе се 
једнако мора говорити. 

Ви знате како je зло учннила код nac фирма 
»Вагга«. Mn сте сами читали у новинама да je та 
фирма »Бата« овде у Београду, само v једној једи- 
noj филијали, у onoj код Лондона, пазарила за је- 
дан дан 875.000 динара. 11 та фирма има своје Ma- 
me филијале no целој земљи, готово у сваком ве- 
ћем месту, вароши или селу и због тога видите 
na другој страни да деоетине хил>ада наших занат- 
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лија обућара остаје без зараде, без посла, без Ko- 
pe хлеба и видите да су стотипс хил.ада њихових 
жена и деце остали без хлеба све у славу r. Бате. 
И тај г. Бата учинно je сада једну нову ствар. Он 
сада има концесију за фабрику кожа. Ta фирма ку- 
пује код иас коже, управо дере нашу кожу н шаљс 
je у иностранство, a нама зато доиоси гуму. Уме- 
сто да та фирма ту кожу, коју у нашој земљи доби- 
ја и узима, прерађује овде код нас, та фирм!! ту 
кожу извози н довози нам гуму коју фирма напла- 
hyje колико хоће. 

Потпретседипк др. Коста ПоповиК: Господи- 
не посланнче, ваше je време протекло, гоиорили 
сте тачно један car. Изволите завршити свој говор, 
нначе Ку битн принуђен да вам одузмем реч. 

Др. Никола Кешел>евнћ (наставља): Господо, 
као што вндите, ja овде говорнм једаи car и хоће 
да ми се одузме реч. Кад узмете, госиодо, и погле- 
дате ситуацију у земл>и са севера на југ и прочита- 
те 'колико je банака до сада пало под стечај, кзд 
узмете оиијумску феру у Скопљу, кад слушате сва- 
кога дано да je пала час ова час оиа банка, a с дру- 
ге crpaiie кад внднте да се све дал.е осннвају иове 
фнлијале фирме Бата, онда долазимо до уверења 
да je ситуација тешка и да изгледа као дг> су добре 
само оие банке које све више упропашћују народ. 
И ннкога зото инје ни глаиа заболела. A ima раде 
наше баике? Ево једна ствар која je јако пала у 
очи. Вн сте читали ту окоро да je цео управни од- 
бор Народне баикс поднео оставку. Читали сте и je- 
дан комунике у коме се каже да je raj управни од- 
бор оставку подиео из разлога што се je жслело 
да акционари изаберу бол>н упррвни одбор, којн 
би бол^е вршно баичине послове него досадашњи. 
И кад то упоредите са саотптсн.има банчинога би- 
ланса, у коме као да je све у реду и као да свс цве- 
та, онда тек видите да ни тамо није све у реду. На- 
родна банка издаје један такав коминике, a међу- 
IIIM у интересу je namera новца и нашегкредитада 
таква једна ствар не иза1)е у коминикеу. Међутим, 
коминике je оштампаи скоро у свима новинама. Да 
ne говорим дал>е, на пример o Аграрној баици, шта 
примају п.ихонп шефови и директори и њихови чн- 
новницн, како оии дсле тантијеме и т. д. До ке го- 
ворим o Поштанској штедоници која држи обвез- 
нице ратие ттете све ло 1 јануара CIMO да би би- 
ланс изгледао бољн ns се тек оида те обвезиицо из- 
дају. Затим кад узмете n државно добро »Бељс« 
и то да je днректор »Белп!« смеп.сн — само не ви- 
дим да je тамо извршеио потребно ислеђење, јер 
не верујем да je днректор тек он&ко смси.си, nero 
чостоји оптужница и постојс иаписи које цензура 
инје забранила — кад узмете у обзир и то да je тај 
директор поред свега тога ипж седео годину и no 
даиа као управпик „Беља" n да га још im глава 
иије заболела, онда ja ие зпам шта бих имао на 
све то да вам кажем. Затто ви те ствари ис пре- 
тресате?! Затто та господа нису са ono стране ка- 
тапца, као н многа њихова браћа који пљачкају и 
чине зла. Зар na крају ne би било боље да се то 
добро „БеЛ)е" пасели са онима, који су без земл.е, 
a у namoj земЛ)И има таквих много, na да се створи 
тврђава од националних елемената; људи који lie 
na том „Бељу" живети и државу бранити, место 
да та господа пљачкају ,,Бел)е" n државна добра. 

Потпретссдиик др. Коста IlonoBnli: Господипе 
Кешел>евићу, понављам, протекло je ваше време и 
молим вас заврптте ваш ronop, ипаче ћу бити при- 

сиљен да вам одузмем реч. 
Др. Ннкола кешељеви1> (наставл.а): Сада hy да 

завршим. Кад ви узмете да je говорено овде o јав- 
пим радовима и да je бивши претседник владе г. 
др. Милап CpuiKiili nocnt сарајевског збора изјавио 
да je влгда оспгурала n има милијарду и шест сто- 
тина милиона динара за јавне радове, и кад сте ви 
клицалн: »Ocana, осана!« — Др. Мплан Сршкић иа- 
јшио je да ће то све дати na јавне радове да се 
привреда подигне, — mra je било ca тих милијарду 
n шест стотина милиопа динара? liamra je то \:- 
трошено? 

Потпрстссдипк др. Коста Поповнћ: Господине 
Кћшеллвићу, последЈђи пут вас опомпњем до з-лп^. 
umre свој говор јер hy вам иначе одузетп реч. 

Др. Ннкола Кешељевић (наставља): Ja hy да 
завршим кад сам принуђен, a имао сам још [»ного 
да каже.м, ;I.III hy се ко.рисгити код појединих бу- 
цетг:« да кажсм и ono што ппсам иогаосада. Али, го- 
сподо, кад се тн јавни радови у Црној Гори ц у 
тим крајевима врше од такса које се узимају од 
бензика да се тамо побољша саобраћај, na када 
се мпсли да се у Приморској бановини узимају так- 
ое на вино, na да се одатле створе фрндови за јаи- 
не радове не знам како то да назовем, то није фан- 
тазија, то je или једна немогућа ствар или намер" 
ио упропашћнвање тих крајева и спречаван.е сзвега 
онога mro би тамо оживело привреду. Господо, не 
ради се im o цему другом, него o томе, да сте ии 
inu заједно из већине неизлечиви, јер то je nam 
систем, од којег ое ви нећете бдрећи, јер &рукчије 
ne можете и када би хтели ne умете јер вам до то- 
га mije стало. Све дотле док ne буде смена генара- 
цнја n ne до1)у на ваше мвсто коџтл л^уди нашој аем- 
л.и нема cnaca. 

Потпрстседиик др, Коста nonoBnh: Господине 
Кешељевићу, одузимам вам реч, ваше je време про- 
текло. 

Има реч г. др, Мплосав Стојадиповић: 
Др. Мплослав Стојадиновић: Господо парод- 

im посланици, ja сам, искрено говорећи, са ретком 
пажњом слушао предговорника г. др. Николу Ке- 
mc.i.emilia, n моје пптересовап.е. то смем с прапом 
pelin, mije било мап.е nero ШТО je n ваше. Мн смо 
такође с правом очекивали да чујемо начелно и си- 
стематско излагање оних који нам стално чине 
приговоре као реакционарима, као л.удпма који не 
умеју државом да управљају, na послетку као л.у- 
дима који ne умеју да среде привредне, социјалне 
n културне одпосе nero се задовол^авају простим 
задржавањем прлитичке владавине овог облика. 
Mn смо очекивали да ћемо, после овако крупних 
замерки, које ja у име свпју нас убацујем истом 
отвореношћу и без страха, као n после читавог 
низа приговора да lic се са те črpane na супрот 
свега онога mro карактерише овај режпм, јавно- 
сти сервирати један други систем, у чија би пре- 
iiMvliCTna вероиала ne само та господа која траже 
лаке пблитичке ефекте noro да he venern ,да и цео 
nam народ увере у преимућства свога система за 
којн се omi тако ватрено залажу na у томе смислу 
овпх дана објавили су и свој програм. 

Господо, кад се дпжу овако тешке оптужбе 
од страпе опозиције, онда ми с правом тражнмо, 
a с нама и целокупна јавност, да се једном na су- 
прот опоме mro ne иал.а, пстакпе једап другп и 
бољи ред ствари којп бп бпо и довол>но основан 
n v складу са животним интересима name земл.е. 
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Ha жалост од тога ce бежп. jep би иачелно расма- 
трање политичких активности садашњице са чита- 
IUI.M низом позитивних мера којс им следују, од- 
вело и иехотично признању наших'вредности. И 
поред непристрасне оцене свега оиога, што je г. 
др. Кешељевић рекао као идеолошки претстаБник 
сноје групе и први секретар странке, и поред наше 
до максиму.ма напрегнуте добре воље и пажње, ja, 
право да вам кажем, осим онога филмског прика- 
зивања читавог низа свакојаких догађаја, који 
иначе у сиаком великом организму могу да ce де- 
ce, a који скоро ne зиаче imuna тамо где ce бије 
битка за оствареп.ем великих, конструктивних npo- 
грама, нисам нашао ничега, што би смишљено, 
програмски, na супрот режиму, који ce критикује 
могло да истакне као нов систем друштвеног no- 
ретка. Искреио говорећи ja то жалим, jep бнх во- 
лео битку na овом терену где ce оцртавају одре- 
ђени системи рада и стремљења, желео бих поле- 
мику са противником, који улаже и много ндејно- 
сти и начелности, jep бн само из полемике те вр- 
сте могла да ce чине здрава упоређења супротних 
система и стања, a поред тога такви разговори би- 
ли би и далеко интересаптнији. Зато сам ce и ја- 
вио после предговорника и то ие да једнострано 
полемишем протнв њега колико да истакнем на- 
челно погрешие правде група чија je критика ли- 
шена здраве основе; — Ако бих хтео да оповргнем 
поједииа његова гледишта, онда бих морао, исто 
тако, филмски, да ре1)ам све оне дога1)аје na и 
најбезначајније који ce нижу у дуги ланац, готово 
филмског приказивања ствари, и тако бнх, само 
критикујући п.ега, довео и себе у опаспост, да ce 
и сам ne нзгубпм у ситним појединостима, које, 
рекао бпх, никакве везе пемају са стварном opra- 
инзацпјом друштва n државе. 

Господо пародпп посланицп, ми преживљује- 
мо време једпе веома озбпљпе прнвредпе кризе, 
која je код nac резултат оних општих недаћа 
тесно везаних за судбипу осталог света. Редуцира- 
ти крпзу као да je ona продукт само name ne- 
умешпости, name неспособности n теспогрудости 
било би у најмању руку впте no погрешно. Mn 
знамо да ce и другп народи, мање mune, палазе 
у исгим илн готово већим тешкоћама, и да су сви 
пароди посталн браћа у невол3и, која данас није 
мимоишла nn најбогатије државе света. Редуцира- 
ти кризу na нешто специфично name било би руж- 
но и нетачно у исто време, из чега ne сме следо- 
вати закључак o излишности борбе протпв кризе 
у пуном складу са нашим приликама н потребама. 

У периоду економског просперитета, у nepno- 
ду готово све до рата, кад су пароди имали рела- 
тивно доста хлеба n стабиљнијих услова за живот 
и рад, демократија тога доба са политичким ре- 
жимима који су били њоме условљени, могла je 
да ce губи у једном, рекао бих, добрим делом ла- 
ком вербализму, и да у читавом низу политичких 
активности лиши себе здраве економске и социјалне 
подлоге. lle велпм да je политика била луксуз у то 
врсме, a in je могла да дозволи себи спорт празног 
реторисања и да ипак ne доведе у опасност поре- 
дак, чије држање тражи данас брзеи смишљене 
напоре, парочито na екопомском пољу. 

Господо, карактеристика овога периода после 
рата изражава ce у једпој несумњивој тежњп, ne 
само код nac него и код свпх народа света, да ce 
престапе  са  ранијом    једнострапом    политичком 

активношћу, a да ce седиште парламентарне и по- 
литичке борбе пренесе na расправљање здравих 
екопомских, културпих n социјалних проблема као 
главних у домепу пародпога живота. Нова оријен- 
тација овога перпода после para исцрпљује ce у 
тим стварним и стваралачким тежњама. Ако бисмо 
подвргли непристрасној анализи ту послератну по- 
литику свих народа ми бпсмо видели да ce ona у 
својпм главпнм линијама сводп na задовољавање 
ових великих потреба,   na остваривање   великих 
привредних, социјалних и културних задатака. На- 
родн после рата псмају впше nn времепа, nn сред- 
става ни расположења за раппјом штуром и праз- 
по.м ПОЛИТИЧКОМ акцпјом, a тоје ona која запема- 
рује ове главне задатке народног жпвота. Госпо- 
до, мн зпамо пз политнчке псторије да ce такав 
начин вођења полшичке борбе, апстрахујући one 
које су пмале за циљ jacne конструктивне цплЈеве, 
могао зампслити  само у  опоме  времену када  су 
друштвепе класе n групе могле себи да дозволе и 
једап такав луксуз, алп у данашњем немирном вре- 
мепу када je свет у жилавом покрету рада и борбе 
нико пема могућности mini тежи да ce одваја од 
оних основних социјалних и економских пробле- 
ма, којн су свакодневно na дневноме реду и на- 
мећу ce пеодољпвом нужношћу развитка. Слушају- 
liii господу предгово|)пт<е пз опозиционих група 
у мепи ce n нехотично будио утисак да имамо по- 
сла са стварима и политичким вербализмом, којп 
припадају далекој прошлости, али mro ne пасује 
за садашњост која тражи брзе n снажне реформе. 
To je, господо, политика упадљиве романтике по- 
литичке која ce могла    правдати  70-тих    годипа 
прошлог столећа, али којој mi у ком случају данас 
пема места. Чнтав низ ситних прекора са пстица- 
њем разноврсних    неправилности које ce свагда 
везују за сваки режим n за сваки државни opra- 
низам и без чега ни једпа друштвепа заједница не 
може да ce зампслн, ето na то ce сводн смисао 
политике name опозиције. Mn, господо. ne може- 
мо и не смемо говорити o једноме режиму запе- 
марујући све велике тековине ibelone и извлачећи 
из п.ега само ono mro пам ce у појсдштм дета- 
љима чини да je рђаво, a mro стварпо mije у npn- 
родп, nn у систему, im у тежњи тога релсима, пего 
ce у облику негативних појава манифестује мпмо 
његове воље. Ништа  погрешније и  штетније no 
народну целину није пего кад једна странка цело- 
куппу своју делатност сведе само na безобзирно и 
сталпо истицање неких негативних  нзражај£| ре- 
жима, којп иначе има сва преимућстра. Правдати 
ситним na и измишљеним грешкама других рад и 
постојање своје сопствепе странке a немати уз то 
пикакве реалне и здраве подлоге рада, значи вр- 
шитп један некористан посао, Мп знамо ono етич- 
ко правило, да у моралноме погледу човек ne до- 
бпја ппшта истичући недостатке других ако упо- 
редо с тим n сам ne тежп да себе морално npeiio- 
родн. Mn знамо да нико ne увеЛичава cunje благо- 
стап.е ак-о, иначе ne привређујући сам ништа, го- 
ворп npoTiiB благостања других. Сопствепе вред- 
ности ничу пз сопствепог рада п преимућстава би- 
ло моралних, политпчких, културних или других. 
Hn једна политичка странка ne може у почетку 
своје формације да лиши себе своје здраве пдео- 
логије и да сву своју ндејпост и све јавпе тежп.е 
заснује na погрешкама владајућих странака, које 
раде, стварају na самим тим могу и да norpeme да 
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би co, cneciie својих недостатака! боље снашле у 
иовнм    оријентацијама. Од тога се ис живи, од 
празне и неначелне критике, 11, господо, у низу 
узрока који објашњавају ако хоћете једну стран- 
путицу политичкога живота ne само код нас, него 
и код осталих иарода, ми рткривамо оне у поку- 
шајима појединих странака које су се бориле и 
боре противу појединих влада и заснивају своје 
полнтичке концепције не na томе да истакну своје 
одре1)е11е погледе иа здраву организацију народ- 
НОГ живота,  пего  na  tipocTOM  чепркању  и  укази- 
вању na погрешке владајућих странака. Ha такав 
пачпп може се постићи све друго Само се ne може 
доћи im до каквих позитивних резултата. И група 
којој припада г. др. Кешељевић, кога сам иначе 
веома пажљиво слуц1ао као и његове другове, чи- 
таву сиоју идеологију заснива само и искључиво 
на томе чепркап.у, na истраживању разних недаћа 
које су највећим делом у природи општих поре- 
мећаја изазваних кризрмј као и na критици свега 
рнога што данашњи режим join nuje стигао да 
остварп бавеЈш се још увек онпм главним. Чак и 
ако je неко ид државних функционера ceo у ауто- 
мобпл, или ако je пеко од чиновника pijano копи- 
рао акта, све се то искоришћава уз пуно игнори- 
сање позитивне стране режима; да би се IKI тога 
пзвео закл.учак o тобожњем реакционарству и ne- 
солидпостп владајућега режима као и његова ne- 
способпост у Bol)eiby јавних гшслова. A ja иам ка- 
жем, господо! да у данашЈБе доба тешке економске 
и финансијске кризе, у добу великих нед1аћа кој: 
народ подноси и када се  и влада  и  парламент 
боре да омогуће бол.е услове за живот народа, и, 
што je несумњиво, када na томе путу здравих на- 
ционалних    потхвата    бележе тако видне успехе, 
једна странка koja има претензија на будућност ne 
може n ne смс да испољава такве циљеве и такве 
методе борбе. Moje mije да опРзицију учим како 
треба да ради — како буде радила тако he и про- 
Im — али ова n овако њена борба штуре критике, 
безидејна и лишена одређених система у основ- 
iniM прпвредппм, социјалним и другим питањима 
ne може да аспирира na вођство у пароду. 

Г. др. Кешељевић у одсуство савремених npo- 
грама одређује једну пову функцију жандармима 
наше земље, који су како on велн, зато ту да спре- 
чавају масе народа које врве њему n iberoBoj 
странци. (Смех). Ja ппсам знао да жандарми ту 
функцију врше. Можда je ствар измишљена да би 
се посредно нагласио велики прилив масе. Па кад 
се то xoiie онда бих n сам, пз оправданих разлога, 
пустио жандарме да делају и na тој страни баш 
у интересу масе народа. Финансиски ефекат био 
би no све сношљив јер мислим да не би много тре- 
бало жандарма да спрече масе које иду за г. Ке- 
шел>евићем1 Када je већ г. предговорник допустио 
себп мало шале као да жандарми спречавају сту- 
пање народних маса у његову странку и као да 
та равподушпост парода ne резултпра И3 факта 
недовољне начелности саме борбе крју водп ње- 
гова странка ,on;ia сам и еам у праву да на ту ma- 
лу реагирам шапом, и ако ми до ње није стало у 
моменту када су na дневпом реду овакр озбил>на 
питања, као што je буџет. Ja верујем. да lie nam 
карод увек ићи за онима који пружају најјаче за- 
логе за чување државе и јединства, који му гаран- 
тују једну здраву привредну, социјалну и рпште 
конструктнвну  политнку  од  које  he   on,   народ. 

имати стварне користи, спокојство и благосташе. 
He живи се г. др. Метикошу од измишљених гре- 
шака оних који управљају, пего од сопствепе ини- 
цијативе и преимућства здравих система који   се 
у гу сопствену иницијативу упосп, г. др. Кешсље- 
вић нам je онако филмски говорио o многим ства- 
рима, na je убацно n неопретну мисао, да he за не- 
колико година nama држава банкротирати. Госпо- 
до, ако тако говорп један истакнути члан и главни 
секретар своје странке, и тврди смело да he  за 
неколико година држава банкротирати, na послет- 
ку ако за такву страховнту чишеницу, коју истиче, 
ненадовезује пшпта друго na чак mi своје сопстве- 
no жал.еп.е. онда je то једпа појава која запре- 
пашћује. Ja мислим и верујем да ћемо све учини- 
Tii да nama држава ne западне у банкротство, комс 
се предговорник, пзгледа, ne бп протпвпо ако би 
na томе могао заснивати успех своје странке. Ето 
видите какие cne   настрањене идеје рађа   мржња 
протпв свога противника. Hama ретепост да истра- 
јемо у овом националном послу, nama воља и од- 
ређеност  name  политике,   nama  л>убав   за   општу 
ствар народа и смишл>ени методи рада n 6t)p6e 
гаранција су да HCIICMO банкротирати, nero ћемо 
истрајати на томе путу и одвести народ тамо где 
он треба да оде, a то je у царство благостања, 
cpel.e и  слободе парода.  (Бурно одобравање).  Ja 
бих молио г. предговорника да n у своме сопстве- 
noM пптересу као n у иптересу целипе недостатак 
своје политичке идеологије ne попуњава фразама 
o предстојећем нашем бапкротству које се ничим 
ne може правдати. И ако у другом табору он мора 
знати, да се мп у тим основним питањима опстан- 
ка државе n народа ne можемо разликовати, a да 
та разлика може доћи само у гледању na ствари 
и мера за привредну, економску n социјалну са- 
нацију наше земље, mro je уосталом допуттеио и 
што и даје смпсао постојап.у разних политичких 
група. Тирдп.е one ирсте, r. колега, ne могу да се 
истичу, бар  no лакоћом  којом  се  одликује  ваш 
говор данас. Ja бих после свега тога господо Mo- 
rao да зажалнм ако nama ттампа, коју r. Ксше- 
љевић изједначује са пачарвом, неби могла у це- 
лости да објави тегов говор радп популарпсанЈа 
идеја  странке,  коју  репрезентује,  уз то  бпх   се 
лично постарао и умолио г. Претседника Краљеи- 
скс владе да осујети жандарме у тобожњим поку- 
шајима спречавања народа који у масама иде r. 
Кетел>евп11у (Чује се: To je цттзам!) 

Господо ja пристајем и волпм да no ту цеиу 
будем и циник. У крнструктивном смислу речи, 
цинизам mije na одмет ако служп доброј ствари. 
Ja сам се оградпо, јер сам последњп којп волп.м 
да идем у област ааједап.а n пецкања. Ja писам 
крив што господа пз опозпцпје ne успевају да 
повуку пачелпу разлику 11зме1)у nac n њих, иего 
своју борбу заснивају na питањима више лпчног 
карактера. Проучавајући многе спстеме n поли- 
тичке и социјалне колико je моја памет успела 
да пх савлада, ja нпсам namao толико неначелно- 
CTii и безплејпостп у борби која пам се xohe na 
силу да наметне, као неки виши и савременији 
облик борбе од стране опозиције. Ja сам се надао, 
као n crni ви, да he nac опозиција уверити у је- 
дан бољн систем владавппе, у једну бол.у политн- 
ку, a. m смо, na жалост, у тпм падама осталн разо- 
чарани. Menn je, да то поповим. јако жао mro ап- 
солутно ништа нисам могао наћи што би личило 
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на програмско излагање и што би давало гаран- 
ције за стварање бољег стаља. (Др. Мстикош: Раз- 
јасиите оних 2()().U00 динара које сте прнмнлн за 
Колонизацију једнога села). Господо, ми знамо n.s 
историје политичких покрета и великих друштве- 
ннх покрета, (Милопаи Лазаревић: Спасавао je на- 
род и читава села да ne пропадну од поплаве) из 
историје хришћанства и историје света, да су сви 
велики покрети почињали са малим групама и да 
су тс мале групе увек успевале ако су им идеје 
биле здраве. Ja се питам, ако бисмо почели да из 
блнже загледамо и рашчлањујемо битне елементе 
групе којој припада r. Кешељевић, ima Gn уопште 
од ших остало ако бисмо елеминисали сву nciia- 
челност и површност борбе. Ja ие зпам како би 
народие масе могле да се загреју за   raj  покрет 
који je политички сав у негацији свега, док ндеј- 
но води порекло од иашег покрета, који je и iiomi- 
као из нашег покрета п био теспо везап за њега, 
и који у своме програ.мском делу црпе снагу из 
шега. Ha супрот нашем покрету on ne истиче ни- 
шта друго самосталнб. (Чује се: где ти je савест 
кад тако говориш?). Moja je савест у истицању чп- 
тавог низа непобитних чињеница, да je овај nam 
покрет попикао пз нашег покрета и да насупрот 
идејама  које смо ми дали. on  ништа друго mije 
успео да истакне. (Чује се: To je твоје убеђење). 
Taj n такав покрет, господо, ne може никако аспи- 
рирати na вођство у народу, отуда и неће бити по- 
требе да жапдармп одструњују народ од тога по- 
крета као што слободно сумп.ичи Владу г. Кеше- 
л>евић. Успех тога покрета била бн негација свих 
социолошких  ii  политичких закона, који уопште 
важе. Ja са.м, господо, рекао да тако стварн стојп 
ако се оне идеолошки посматрају. Ако тај покрет 
живи од истицања личних момената и тобожњих 
исдостатака оних којп управљају земљом, on се 
уз то допуњује још и вештпм искоришћавањем чи- 
тавог низа другпх спретно нађених момената, да 
би се н na тај na1 популарисао повлачећи чудну, 
спецнфпчпо њиХову разлику између nac и њих та- 
мо. Сви ми знамо да je иницијатива против овс 
велике и позпате аграрне афере потекла од самог 
Претседника Владе г. Николе Узуновића, који je 
дао изјаву категоричку да ће корупција бити су- 
збијена na свима линијама, na и ова у колико се 
тиче аграра у Босни. Ви сте свн сведоци тога. I le- 
ма ниједнога међу нама који mije осудио коруп- 
цију ове врсте, na п сваку другу корупцију која 
би се испољила у сличном правцу. Алп, господо, 
они хоће да нас надвичу, као да je борба против 
корупције специјално њпхова одлика, као да je то 
систем и преимућство само њпховог покрета, и да 
су онн једини ти, a ne n ми који противу коруп- 
ције    устајемо.    Ja препоручујем у пријател>ској 
(ј)орми г. Кешељевићу и чиним апел na њега и n^e- 
гове  другове, да  na  овај  овако  неспретан  пачпп 
ие конструише разлику између nac и опозиције, 
najMaibe пак да покушавају заснивање свога no.iii- 
тичког система и популарности na томе безумљу. 

Јер, господо, треба    да буде    пеко у истини 
избезумл.еп na да, и поред свих категоричких из- 
јава  пашнх  против  корупције,  n  поред свих  не- 
сумпјивих тежп.п које су у природп сваке стран- 
кс која аспирира' на во1)Стко у пароду и која тре- 
ба и мора да гони коруптнвпе елемепте, да се, и 
поред  свега  тога,   чине  покушаји  да  се  дпскре- 
дитује Југосговепска пацпопалпа страпка као бра- 

нилац корупције, докле бн само опозиција могла 
да припише себи заслугу борбе за њено пстреб- 
љење. ОпозиЦија, ero, n ту открива своју ncra- 
тивну страну, своје слабости n педостатке. Го- 
сподо, то je трећи моменат који сам смтарао за 
потребпо да нагласим, a то исто важп и за читав 
пиз приговора који нам се са ове стране упућују. 
Господо^ ja сам сматрао за дужност да у почет- 
ку свога говора учиним ову напомену, реагирају- 
lm непосредно на излагање г. предговорника n no- 
пово жалећи дубоко mro нисам могао да открИ" 
јем "iiv идејност политичке активности, која би у 
најмању руку трбала да одликује младе покрете, 
који теже за вођством у народу и који се усу1)ују 
да један народни режим који п.ма своју идеоло- 
гију и своје одређне националне циљеве, који уз 
то бележе n своје тако видне успехе, подиргпе о- 
ваквој једној празној критици. Кад се то чини 
са безобзирношћу која резултијза из безидејности 
ствари, онда мн допустите да каже.м, да je тај 
покрет Beli у своме почетку осуђен na слабост и 
неуспехе — без обзира na све претње које дола- 
зе са iberoiie страпс. Тпме би се поставило уједпо 
и питање: затто се raj покрет уопште (|)орми- 
рао, чему служи и какви cv његови даљи цпље- 
im? За иоменат он се идеолошки исцрпљује v 
борби против корупције —'као да су сви други 
покрети штетии и корумптивни — и у томе je 
тренутни смисао његових тежња, док п.егове 
трајне тежње одају бесмислицу пепачелпости. 

Ja знам једнога политичкога првака, чије сам 
говоре пратио пажљиво раније у Парламенту, a 
чпји се смисао излагања углавпом сводио на то: 
зашто се један полицијски писар премешта из 
Крагујевца у Ваљево или обратно. Готово главпн 
део његових говора и борбе био je посвећеп о- 
вим ситним II сличним питањима. И ово што сада 
ради опозиција личи ми na непродуктивне гово- 
ре неких бивших политичара, којн никако ne стн- 
гоше да ncro интересовање поклоне привредним 
питањима. 

11 док сс мп сиим силама трудимо да коруп- 
цију искоренимо    као једно   зло, као и да у те 
сврхе прибегнемо    и дал>им    законским    McjiaMa, 
дотле се, ето, опозпцпја на силу хоће да наЈиетне 
као једини носилац те борбс    n чини    неспретне 
пркушаје стварања разлике политичких група na 
гоме  иитаи.у.  (Др. Мстпкош упада).    Ja сам, го- 
сподипе докторе, замерио' једноме колеги који je 
имао обичај да, одговарајући народним послани- 
цнма, добацује: Ви ту ствар ne разумете. Ja сам, 
господо, од опих л.уди који    свачије    мпшљење 
поштује  n  цени.  Али  има једпа  ствар овде која 
ме n нехотично  ronn да  n сам слпчап прекор у- 
путим опозицији. Ви ne можете na силу да коп- 
струнтете  mi  помепуту  разлику  mi  одговорност 
nac већине тамо  где  најсавесније  вршимо своју 
дужпост n где смо ми ти крји се свим силама за- 
лажемо за јсдаи бољи и здравији поредак. Mu n- 
мамо над вами идејпу надмоћност у целокупном 
бићу namer јавног деловања, у стваралачко.м ра- 
ду и стварној измени стања na боље.    Отуда ми 
пред вама нећемо и ne можемо бити у дефанзи- 
mi noro смо увек у офанзиви. Мн ne остајемо нза 
догађаја него смо увек испред догађаја.    Mn се 
боримо и успевамо, да велпке стваралачке  ини- 
цијативе остану у нашим   рукама, a радоваћемо 
се ако nx n сами будете имали, ne заборавл.ајући 
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никада да бн   вас такав    познтиван рад и нехо- 
тично опет вратио у наше редове. Ви сте убацили 
и један иов захтев  на  који  желим  да  реагирам, 
a наи.ме понављате: дајте нам закон против ко- 
рупцнје. Господо, ja и то питан.е убацујем истом 
отвореношћу и са истицањем главних узрока зла, 
које у мањој или већој мери чинн бригу свих дру- 
гих народа. Лер, поремећене прилике после рата 
изазивају поремећаје и na овој страни. Само сс 
зло ие лсчи једино параграфима, ма колико ови 
иначе били  нужни,    него  бпштим    побоЛ)Ша11Јем 
прилика, a upe свега здравим привредним одно- 
сима. Mu знамо   да се н. пр.    проституција као 
еминентно социјална појава везана у главном за 
беду и кризу привредну, не може да punili и су- 
збије путем стварања што већег броја закоиских 
регула,  ма  колико  oite    ииаче  биле  noipcoiie да 
бн се држава у дапом  моменту н ibUMa могла да 
послужи. To je ван свакс сумње тачпо. Али једмо 
остаје такође као тачно, г. др. Метикошу: Трсба 
мењати природу друштвених односа,    треба  no- 
бољшати привредне и социјалне прилике до сте- 
nena н.ихоие јаче сношљиврсти,   треба осујетити 
стања у којима су друштвени одпоси порем&ћени, 
где се јавља проституција у већем обпму, затим 
криминалитет, na тако исто   и   корупција л.уди 
слабпх и подложппх    утицају повца.    To су све 
важни момсшн којн објашњавају, да се манифе- 
стују слнчпе нежел>ене појаве ne само    под nac 
nero и код других парода, na свима страпама све- 
та, и да се те појаве тако испол.епе, соцпјалпе и 
опште, ne лече само са неколико параграфа којп 
бп ушли у закон против сузбијања корупције ne- 
ro   систематском    поправком    средине и човека. 
Hama    странка,    која ппаче прндаје сву важност 
законима one    врсте,    иде    у своме смишљеном 
стремл>ењу далеко дал.е од вас, јер доприпосе11П 
општем сре1)пвању прилика у земл^и, довођењем 
реда и дпсциплппс, ono самим тим ради и na от- 
клaIbaњy    свих тих и другнх зала.    Ако уопште 
пма утакмпце н na тој страпи, ja сам првп који би 
био за корениту измену свих одпоса из чијих no- 
ремећаја ничу условп за ма коју бнло пежел.епх 
појаву. Bn којп ст^ вођи повог покрета, ви мо- 
рате зпати да се рамо са пеколпко параграфа ne 
може лечитп једна болесна појава, чији су узро- 
цн много дубљн. Отуда бисмо жслели вашу ширу 
сарадњу с пама, a ne сталне. нападс, на послу on- 
ште консолидације прилика, чија су побољшања 
ниаче видпа у последље време.    Господо, ако не 
селдујете нашем  позпву, поред тога  што се гре- 
innre o своју дужност и  излажете опаспости да 
и ту будете недоследни. (Алојзиј Паплпч добацу- 
je). Господо, да сс ne би ођаво разумелп, ja вам, 
ето, упућујем и тај апол. Видите, господине док- 
торе Метикошу,    и    тај Bani захтев, na коме би 
требала да базира  идеологија    namera    покрета, 
показује се као пристрасан    и    педопол>по доку- 
ментован. Ви сте v пеколико махова, са парочи- 
тим патосом и прецеп.нвањем    enoje    идеологпје 
истицали потребу допотења закона противу ко- 
рупцијб, rvr)clin из вида да т\г нема ничега специ- 
{i)n4iio  namer.  Onu  naum  озб11Л>пи  папори, да  сс 
доће ne само ло буџетске равнотеже nero v вези 
с Tim   и другим мерама  и до соцпјалпе, већа je 
rananunia. дп  се уклоне  бнтпп  узроци,  из  ко'\нх 
ниче корупција,   nero сви приговори г. др. Мети- 
коша и маглоппто паглашавање дужности и зада- 

така којима педостаје здрава подлога. Peujenje 
економских, културних и социјалних проблема 
опште подизаше нашег царода, све то има по- 
средно Bimie да допринеое да се корупција сузби- 
је, nero imo би се учинило', ако би се остало само 
код једностраног параграфског реглементисања 
живота. Мн onoj основној тежњи за допошенЈе за- 
копа прбтив корупције додајемо и ове друге 
главпе, али, na жалост, опозицији педостаје сми- 
сао здраве сарадње са нама у томе правцу, 

Не можете ви, господо, једном овако великом 
псжрету, KDO што je nam југословепско национални 
који за собом ша огромпу већину народа и у комс 
су груписапп људи пз свих ранјих партија, заслуж- 
im брци, nocnonn националне идеоЛогије, претстав: 

ници појединих културпих и Других група«, не мо- 
жете ви o томе покрету тако велпког обнма и зна- 
чаја да наметнете корупцију и намере које скрнаве 
name светите. 
Господо, оптужбе те врсте са готово сатанским 

конструисањем разлике полнтпчких група, где GH 
једпа тобож била за корупцију a друга против, не 
одају пи мало озбиљности нити су препорука'за 
полИтички покрет који, тек imo je стао na здраве 
nore, себе самог осуђује na  пропаст. 

Ja вам кажем: na томе и na таквом раду битку 
нећвте добити и нећете na томе ништа засновати; 
(Алојзије Павлич: Mn поштујемо мипистре, a фра- 
мазопи нека иду напоље!). 

Потпретссдппк др. Коста ПоиовиК: Господо, 
опомињем вас na ред. 

Др. Милослав СтојадиповиК (наставља): Гос- 
подо, сад смо дошлн до onora mro je главио. Ако 
бксте ви, драги господш1е Алојз, иа супрот нашим 
ocnoBUHM тежи.ама, ПОЛИТИЧМШ n пацитаиалиим, 
нашој верп у будућиост Југословена и ретешости 
да ое за њу залажемо, које су теж!1>е jaone као Бог 
и одређене као законп у природи истакли другс 
ооноЕИе и боље липије шацнопалиог опрсдел.ивања, 
ми бнсмо са пуно шспрнстрасностн прнзнали и сва 
пренмуКстиа вашега покрета. Алн ми морамо да 
устанемо против вашег гледишта н вашег гледања 
ma жнвот нацнје и друштва све донде док се губи- 
те у вербализму, у политичкој романтици, и док 
вата критнка пема пред собом друге внше цнљеве, 
jacne и државотворне у позитиипом смнслу речи. 
(Алојз Павлпч добацује). Из добацпвања г. Алојза 
Павлнча ja чујем да je и on na нашој главпој линији. 
Менн je мнло ако je он изазван од мене « мојих 
примедаба дао тзраза мншљењу које ra прибли- 

■жује пама. Kao искреи и поштен јаван радпик, мнс- 
лнм, да mije im могао nocrvnimi друкчије. У вези 
тога ja бих му добацио питап.е: зашто онда нијс 
са нама? Ми смо бнлн заједно и треба да бyдe^io 
заједно (Алој:! Павлич добацује'). 

Потпретссдпик др. КоСта IlonOEHli: Господо, 
немојте упадати у реч. 

Др. Милослав Стојалнновић (пастапл,а): Го- 
сподо, и ово je било потребпо. Оиа констатација je 
веома симпатична n веома корисна. Мепи je мило 
да сам n то питање убацио, н да сам изазвао г. 
Павлнча у овоме одговору, којп je, без сумње, naro- 
вештај наше none и блнже саради.е. 

Др. Метнкош рекао je у cnijoj ошпнрпој речи 
jom неке програмске ствари које заслужују да буду 
тамоће предмет пажп.е. Ja !iy покутатн да, идући 
no њиховнм »еповезаним мислима, копструишем 
једну   целину   Старајући   се и ту да ne   напустпм 
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оквир објективности. Г. др. Метнкош велн дослои- 
но: дајући Влади овлашћење ви показујете да вам 
je  мало стало до поштоваља права законодавног 
"тела. Видите, господо, ja бнх молио да се нарочито 
уочи ово 1из протраматоког говора г. др. Метико- 
ша. Ja сам нарочнто подвукао ову фразу, да мн, 
дајући Влади овлашћења, показујемо да нам je вр- 
ло мало стало до поштоваља права законодавног 
тела. Господо, шта значи^ово тврНење г. др. Мети- 
коша којим он претендује на нарочиту стручност и 
иачелност?  Ради  бол.ег члустровања  прилика  ja 
hy иавесги случај једне од политички најслободии- 
јих земал>а као што je Америка. Господо, ми ви- 
ДИМО у Америци,   земл.и   иајстарије   демократнје, 
земљи која ie дала звачајну полнтичку рсволуцијх 
и   слободе lipe Француске, која je дала напредпе 
самоуправне системе, и читав низ најнапреднијих 
политичких хстаиова, да та Америка iKoja грчевито 
чува своје политичке слободе, где би иначе најма- 
iMi поремећај на тој страни изазвао државни irope- 
мећај и сукобе великнх размера, где се још од Ва- 
шингтоиа води ci poro рачуна ne o томе да егзеку- 
iiimia власт не напушта оквир сужених права на 
штету парламента, да je од пре кратмот врсмена 
амерички  коигрес дао готово неограничеиу власт 
претседнику г. Рузвелту да изврши привредао-фи- 
нансијску caiiauniv земљ.е, коју je такође захвати- 

i.i криза. (Др. Мстикош: Али тај je конгрес бирао 
народ!). Ja примам радо ту упадицу. Ето, господо, 
ми бисмо се споразумели веома лако ако бисте вн 
били доследни томе што говорите. Приговор, да je 
народ бирао коигрсс, идс баш у прнлог тези коју 
ми заступамо. јер 'народ je бнрао конгрес слобод- 
но, тај народ који ичаче живи у рслатнвно болунм 
околи^стима, који je богат и прикупио je највећи 
део злата света (Др- Кешељевић: Какво злато! Ta- 
мо има 13 милиона незапосленнх!). Taj коигрес Ko- 
ra   je амерички шарод тако слободно бирао дао je 
толика права претседнику г. Рузвелту! Шта значи 
OiBO? To значи, господо, да су у друштвеним одно- 
сима новијег псриода друштвеног развића насту- 
ir'ifii тако велики прремећаји, да су та овлашћења 
била   диктовача   ствар«ом   гготребом, како би  се 
mro пре дотло до привредие и фипапсијске caina- 
ције.  (Др.  Мстикош иешто приговара).    Господо, 
молим вас, кад je слободно бирани Парламент аме- 
рички дао овако широка овла111ћен>а Рузвелту _да 
изведе ове мере, да примени   овај   тако  значајан 
експерименат за који су се везивале и наде али из- 
ражавала и страховања, онда je то најбољн знак 
да  су ono изузетпа овлашћења  стварна, животна 
потреба народа. Mu још ие змамо тачно последице 

a експеримента, али on остаје значајап и буди 
пелико интересовање, поред |1езерве нарочито та- 
мо где се тежи да у потпуно другим приликама 
спроведу исте рсформс и ако je њихово остварење. 
Г)а[1 v оном обиму, везано само за Амеоику те и ио- 
си типично американско   обележје.   Господр,   овр 
ПЈто je учињено v Америци, заиста je нешто спе- 
цифично америчко. Америка се уз то грчевито др- 
жи  злата  и  златних  резерви,  и  баш  ових дана 
предузете су мерс којима се америчка држава јав- 
л>а као сопственик свега злата са малим изузетком 
Феде:ралне резервне банке. Држава узима све зла- 
id  v своје руке са искључењем промета  ранијиЈ 
размера и облика. И не само то, она прибегава ку- 
повиии злата на страни и спроводи даље реформе 
на овој странн. Отуда, услед те особитости амсрич- 

ког случаја и потрсба резерве кад je реч o инте- 
гралпој примени тога експеримеита na живот дру- 
гих парода. 

Ja пећу да улазнм ближе у анализу тога скспе- 
римснта, да се не би удаљио од главпог предмета, 
a то je овлашћење које се даје Влади са пригово- 
рима којн се код иас ччне у томе правцу од стране 
г. др. Метикоша. Господо, цео амерички народ, 
после овлашћеља које je добио г. Рузвелт и П'3(сле 
читавог шнза мера које je ои донео, поздравио je 
свој Парламенат, који je Рузвелту дао та овлашће- 
ња. Господо, то чнии, eno један слобода« и великн 
народ Америка! A када мн дајемо слнчна овлашће- 
ha, омда се каже да се ми одрнчемо наших најсве- 
гијих права, и да срозавамо законодавно тело на 
најнижи степен! Ja се питам, грсподо, да ли je то 

'отсуство познаваља прнлнка нли зла вол>а, јер je 
неразумлЈИво да се у два истоветтна случаја приме- 
Њују два разна крнтернјума, за оцсну једте истг 
ствари, за оцену парламепта тамо и овде, и док се 
тамо дају сва преимућства Парламенту који пружа 
овлашћења влади, у нашем истоветном случају то 
треба да зпачи деградацију на најнижи степен. Те- 
iiiKo je полемисати кад се тако јасие контрадикције 
и заблуде ne могу да увпде. (Др. Метикош: Не мо- 
жете сравњивати Србију са Енглеском нити Југо- 
славију са Америком). Ja сам се, видите старао да 
извучем бар пешто програмског из читавог пиза 
дугих излагања др. Метнкоша, шефа пове стран- 
ке. AKO у томе иисам успео и ако се и na овом при- 
меру показује празшша његових пдеја, кривица je 
до љега самог. 

Остаје још један типичап пример за који г. др. 
Метикош везује све своје наде у правцу финансиј- 
ског 'оздравл^ења земл>е. Тако ш тражи да се сав 
новац повуче тз оптнцаја ради штемплирања, и да 
се тако повучеп једппм добрим делом употреби за 
нзвођеп>е јавиих радова. Господо, било je таквих 
кредлога n na другим страпама, али мислим да г. 
Метикош не би требао да свој полнтичко-фппан- 
спјски систем зашива ua истицау једпог оваквог 
захтева, најмање да ипспстира 'na њему. У колико 
се тнче средства за јавне радове, ми ћемо их наћи 
на нормалнији начин, a један од тих je и сама Урел- 
ба o јаппим радовима. Допупом те Уредбс, na KOJV 
je n Мнпистрски савет већ пристао, употпупиће се 
њене одредбе, нарочито онс o стварап.у фоидова 
који бп се омогућили и за добијање већих зајмова 
на базн оигурпих ануитета тих фопдова нз сталипх 
прихода. 

Кад се говори o буџету у пачелној дискуснји, 
онда je дозвољена и полемика, ово у толико пре 
јер има за цил. да политичке ствари, важне за 
оствареп.е бумета, постави na њпхово право мссто. 
Буцетска полнтика je таквог карактера ла увек 
остаје тссно везана за ону општу полнтпчку актив- 
nocT. Господо, ви iiere ми допуститн ла се у дру- 
гом делу-CB'OTa говора осврчсм ma сам буиет и пеке 
моменте који би болуе расветлили слику наших 
потхвата у правцу привредно-финансијског оздрав- 
л.еп.а. 

Госчодо, неколнко речп дакле o самом буџету 
као таквом. Буџст наше земље за предстојећу бу- 
nercKv годину, т. ј. од 1 априла, показује знатно 
смаи ење v одаосу на максималии буцет, којн je 
био 1930/31 гочипе. na ако хоИете и нч буцете па- 
ппјпх родина. Mn смо видели да са 10 милијарди 
171 мнлнопа дппара ne можемо задовол.птп све na- 
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me ислике потрсбе тако да м^ожемо да сматрамо 
тај бумет као релативно иали. Г. Министар (|)ина!н- 
сија дотакао се немоликр интересантиих примера, 
упорећујући iiiam буџет са буџетама друрлх зема- 
л.а, a ja бих га у томе допунио, у колико распола- 
жем-истим цифрама. Господо, буџети појединих 
земаља износе v ркруглим цифрама и то: Францу- 
cke 162% милпјарди, Италије 112 милидарди, Пол>- 
ске 28 мили.јарде, Чехослоначке 37, Аустрнје 23 
милијардс, Бугарске 4 милијарде, Југославије нс- 
што преко 10, Румуније 15^ милијарде, Турске 7^ 
н Маћарске 13^ милијарде. 

Господо, буџет je цифарски изражај потреба 
Koje сс манифестују у организацији државе на јсд- 
ној страни и v многоструком апарату њеном чије 
се потребе морају да подмирс. Мшшстар фииапои- 
ia добио je, као и увек, готов организам, raico да 
vc разумљива његова тежња, да no сваку цсну из- 
бегне иасразмсру v којој стоје приход-и прсма рас- 
ходима, као mro je разумљива и борба његова да 
без\-слопно очупа буџетску равнотежу. Ппихолч ко- 
је ми добијемо заслужују нарочиту пажњу. To je 
капнтал за себс, воло интересантан и no начину ка- 
ко се приходи добијају. као и no самом иитересу 
које cnn показујемо с обзиром na меНусобио њихо- 
во ynopei)eii)e. Код нас иепосредпп порезн у одпосу 
према прсредним порезима стоје у једној сразмери 
i.iija пстииа не отсппа много, и која je повол^иија 
од поједипих других европских земал.а, али која 
пије задовблЈавајућа. Отуда се и финансијска, од- 
носно пореска политика name земље пма да крећс 
спе Brtuie и вите у прапцу гтомерања снлга, у ко- 
рист добнјап.а што ннше прихода пз групе «eno- 
соедних пореза. Ham велики фиианоијер пок. др. 
Лаза Пачу, коме ми имамо да зрхвзлимо ne само 
за санациЈу наших (hnnanenjn у cnoje време пего и 
затр mro смо добили и могућност наоружања Ср- 
бије na самим тии и могућпост успешног ратова- 
њај каже да се и вредност политичких акттиости 
једног иарода н његовпх институција пепн према 
однасу у коме стоје посредни порези према непо- 
средним порзима, И као што je у то време умни 
др. Лаза Пачу истакао значај реформе v томе прав- 
u\' тако и ми данас подплачимо зиачај рсформе и 
задовољавамо се наглашеним стојањем Владе да 
постепнео n остпарп. Сво je upe свега у пнтресу 
шпроких слојева народа. Ta брита г. Мипнстра фи- 
нанеија која ге испол.ава и у тежњи ka јачој хар- 
мсжији 11зме1)у посредиих и непосредмих пореза, и 
наша je брига. Из статистике упоређења види се 
да ипак ne стојимо горе од неких других народа 
a иарочито не од натпх суседа. Дозволите ми да 
вам у те сврхе изложим табелу са ближим подат- 
цпма o томе. 

иепоср. остали 
порези % llOC|HVUIH % приходи " 

Француска 35,41 44,23 20,30 
Италија 10,89 50,39 32,72 
Пољска 19,04 55,— 25.90 
Чехословачка 12,05 42,51 44,84 
Аустрпја 11,51 45,88 42,01 
Бугарска 5,51 39,22 55,27 
Југославија 17,32 47,09 35,59 
Румунија 35,00 44,20 20,70 
Турска 27,09 49,73 23,18 
Мађарска 22,53 40,42 37,05 

Kao тто вндите n други народи na и напред. 
нији од нас, показују сличне одпосе. Лача изме- 
на тога стап>а отежана je данас с обзиром на кри- 
.iv, али ona се ипак изводи у границама могуНно- 
сти. Ми верујемо, да he фимапсијска политика ићн 
и у будуће у томе правцу, и да ће се тиме све 
umne задовољавати интереси слабих слојева. Ono 
у толико upe, јер и пово законодавство паше зсмлјр 
Beli показује изразиту тенденцију помагања сла- 
бих друштвених слојева. Ново пореско закоподав- 
ство коме сс чине толики прнговорн са читавим 
пизом другнх закона и уредаба цил)а na то, да 
гонн пореске дефраудапте, да исправи очигледне 
неправде и да да могућност поступног растереће- 
ња пореског, које he се MOIIII да постигпе у толико 
лакше кад буџет буде уравпотежеп n прилике со 
побољшају. Тада he се n та реформа моћи cnpo- 
вести v јачој мери. 

Господо, ми морамо ла жалимо што je буџет 
name земље овако мали. Неколнко цифарских по- 
датака o томе. 

Год. 1927/8 
Год. 1928/9 
Год. 1929/30 
Год. 1930/31 
Год. 1931/32 
Год. 1932/33 
Год. 1933/34 
Год.  1934/35 

11.474. 
11.580. 
12 404, 
13,348 
12,485 
10,392 
10,438 
10,171 

570.0ПО 
119.082. 
474.919 

.013.1 Г,п' 

.438.307. 

.777.99 1 
■320.579 
■000.000. 

Стално смаљнвање буиета којп je данас хма- 
п.еи у овом износу преставл)а ne папредак, не про- 
грес државе, пего ндење у пазад. Прпвредпе при« 
лике name земље, нажалост, ne подпосе већи Gv- 
иет, докле се потребе namer парода оцотавају \- 
правцу основапс тежп..е, да буџет наш буле већн 
како бн гс у већем рбиму могле да заловол:>е enc 
потпебе. Ми би смо желели већи бупет али само no 
цену и пол условпма да то повећап^е резултира из 
знатнб побољшаних социјалних и прпвредпих nim- 
лика name земл.е. Мн се борпмо да створнмо мо- 
гућност, те ла v напоедно.ј пппвредпој Југославиш 
мржемо дати јачи буџет, ко|и ће аадовол>ити nm- 
поке потребе свега нашега парола. Тако би отпао и 
онај паоадокс no коме ie буиет мале Аустрије да- 
ле.ко већи m namer и изпоси 23 милијарде лнпар.1 
док буџет Крал>евппе Југославије износи једва 10 
иилИ1Дрде, 

Госпто, Аустпнјп нмп већи бупет због тоге 
mm имп на.ггоедни1У ппивпелу. усавошеније лп\-- 
штвене олпосе и Belm промет привпедпих и култур- 
них добара. тако пп бпсмо ми учинили услугу и се- 
би и иапплу. ако бпсмо V моментилтп. кг<па re стал- 
i'o говопи да ie бупет мали, истакли и ову жељу 
лп буиет буле већи, зли ла се rai р.ећи бумет засни- 
m сг.мо м icinifo }v.\ тппелшпој ппиврелц наше 
зр.мље, Koiv ми сви тежимо ла остварнмо, na напрет- 
ку и полету свих снага пашнх. 

Гоптпло. v коме ппавцу n како ћемо поћи лп 
побол^шлтва поиврелних ппиликг' v иашој земљи? 
To ie. гоггтоло. центоално питап,е Koie ге овлс по- 
гтрчллЧ. Мч смо сматпали да се пллитика name nn- 
жаве. већ Knelie v лпбппм ппприу који ie инаугхти- 
сан етваоачем повпг стпп.а пз кога погтепено и 
гмишљено ничу услови за далеко болуи живот. то 
чпо мпи палимо коенцилира потпу"о са великим ин- 
тересима наше нације и државе. Госппдо, емспери- 
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менаткоји ми чинимо, није специфично наш експс- 
рименлт, ти су експерименти у природи друштве- 
них одкоса, у страховитим иевољама које се појав- 
љују ii v тежњи свих народа света да путем брзих 
и смишљених рефорама дођу до ћривредног и со- 
цијалног оздрављења. II, господо, велике демокра- 
тије које су биле све до рата у великом полсту ра- 
да и борбе, које су поиикле из опих великих теко- 
вииа револуција нарочито из велике Француске ре- 
иолх-ције, демократија енглеска, америчка и фран- 
цуска, да не говорнмо o другим државама, дошле 
су у кризу зато mro cv политичке ипституције, na 
и сам парламентаризам старог облика, били недо- 
вољни да одговоре великим задатцима и иотрсба- 
ма које су искрсле v потпуном поремећеним одно- 
сима света после рата Демократија je добила так- 
маца у покретима који će, ето, v многим државама 
напредие цивилизације боре успешно 6 превласт. 
Ти нови иокрсти преносе тежшпте своје борбе на 
социјално ii економско подизање народних слоје- 
ва уз специфичне методе који у најмању руку за- 
служују нашу пуну пажњу. 

Мусолини. који je отац фашизма — заслужује 
нашу нарочиту пажчл' с обзиром на све one пози- 
тивне успехе које ie дао Италији. Погрепгио je фа- 
цгазам посматрати сшо са једннг страног политич- 
ког гледишта a не улазити у цео сплет свих оних 
крупних ооцијалних и економских питли.а кошма 
je фашизам успео да да потпуно нову форму. Он je 
дакле тежиште борбе и старања преисо на економ- 
oko подизање Италије, пошто je успсо да joj обе- 
збеди потребну социјалну равнотежу. Ja сам o то- 
ме већ говорио, па бих и овог пута подвукао _ по- 
требу да будним OKOM пратимо све noiane, које се 
одигравају код појединих народа у којимз постоје 
нове реформе социјалног живота, нароткто пак 
тамо гле се из тпх промена ствзрају и нови условм 
д-л ти народи са појачаном силгом иступе у оатсу 
на иас и да манифестује јачу сн&гу и активност. 
Tir.ve се и ми стављамо у положај нс да слепо пре- 
гађујемо ono што ie опецифично њнхрво, него да 
на супрот тих снстема, и снага које из њих ничу 
истичемо cnojo сопствене системе и снагу, за Koje 
•in верујемо "да једино одговг-рају животним no- 
ri ебама и да cv v складу ca ннтересима и тежњама 
iiaiuer напола. Фашизам je, у читавом низумера Ko- 
je cv кр\'нисане успехом, учинно и тп да ie r.'Mv- 
голини лобио битку за жито, осигуравајући Итали- 
ju ла бг^е v све мањој зависности од нас других зе- 
маља. Фашизам ie омогућио и HCCVM^HPM препо- 
рол итaлиiaнcкe младежи v правцу једне рсгенепа- 
imic итдлијанског народа која ie изгледа општа. Он 
ic дао Италијм HOHV снату, иои импулс и учннио ia 
со на супоот старој, унутаоњим борбама разрмве- 
iroi Италији истакне нова снажна и моћна Италија 
са којом ми желимо fia одожавамо најбоље односе 
v интересу. правилно схваћеном. оба народа. \т 
Trnje само сђаигазам експерименат који заслужуде 
сраку пажњу, него поред њега појгвљује се jom и 
хитлеоизам, јелан снажан и историски значајан 
покрет немачког наполг^ To cv народни покрети KO- 
MI IIIU-V наметнути одозго. цего који сусе развијали 
спонтано из шиооких наоодних слојевА аоле као 
ое.акција на револуционроне покоете. Немачка Ie 
путем народног плебисцита довела Хитлера на 
власт. AKO апстоахујемо ону политичку - мећуна- 
родиу страиу питања, онај затегнути одиос у коме 

Хитлер још увек стојн према Француској као и по- 
једиис лругс моменте ко|и су joui увек нејанн, _Хи- 
тлсрпв покрет у својим бнтним привредно-социјал- 
иим, моралннм и нациоиалннм тежњама покпзује 
већ на ово кротко време несуми.иво позитивне успе- 
хе. Хнтлер je лично n Kao човек n као идеолог јед- 
на велнка вредност, којој једпио захиал.ује да je 
могао постати вођа свога иарода. Немачка je била 
v невероватном политичком превирању, v једпој 
страшној социјалној борби и раздробл>с11остн да су 
и судари били неизбежии. Хитлер je успео да na су- 
прот политике поједпнпх групација, насупрот npt>- 
грама 24 страпака, пасупрот СИТНИХ борби којс су 
онемогућавале да пације добију снаге n полета, — 
створи један јединствен национални фронт и да сво- 
ју страпку потпуио идентификује са иемачком др- 
жаиом и немачким народом, (Др. Кешељевић: Да 
нећете ви ову вашу?) 

Господо, ми, анализирајући непристрасно, по- 
крет Хнтлеров као такав, морамо да признамо да 
je тај покрет одвео пуној социјалној и економокој 
санацији немачког народа, и да сс немачки народ 
вођен данас једном вером и у служби једне идеје 
јавља са појачаном снагом не само унутра, у својим 
сопственим стремљењима него и у односу према 
овојим суселима, у олпосу на све наррде na-, след- 
ствено и прсма ипма У питању је.господо једна по- 
i: :: i која заслужује пучу пажњу, где народ од 70 
милијона, као што су Немци, народ радљиг., н^род 
свестан сво1'их права и дужности, народ способап 
за полет индустрије, за екопомскп и културни pa- 
звнтак, кад такав немачки народ поиступа једно- 
;IVIIII!O једној тамвој, потпуно новој организациј« 
на свима полЈИма рада и живота. Hama je дужност, 
да, не залажући се :ja хитлеризам, не устајућиниза 
ни против и.сга, али у najMan.v руку да буднпм 
OKOM пратимо све ono mro сс у Немачкој одиграва, 
и да се и њиховим искуствима користимо v колико 
cv подудаппа са приликама и потребама иашег напо- 

i;i. (Др. Иико.чп KcuiejheBuh: Ja бих хтео да o то- 
ме и влада да изјаве, да видимо je ли то тако?!). 
Господо. — oBai овакав покоет, где читав напод у 
Немачкој учвствује, овај покрет моћног хитлериз- 
ма, којн je на путу да га олвеле до таквога изража- 
ја снаге viivrpa и споља, ла иапод v трј дожави ауто- 
ритета где je олан једно| врљи и идеологиш. тај 
папод, за разлику од наоода пре иого што ie Хит- 
лер узео власт, појављује се и v ме^унаролној по- 
ЛИТНЦИ као сзсвим нов фактор, наррчито моп иа по- 
л.у социјалном, економском и политичком. И наш 
je интерсс да будним OKOM поатимо и све оно што 
ге тамо п;пи /n проучавамо све оно, што Ie тамо до- . 
брг и рћаво, п да би тако пратећи те велике покре- 
тс оспособљ iB i m :ебе саме за примену оних експе- 
пимсната социјалне и економске политике, KOIC MU 
будемо иалазили поема нашим приликама ла cv ло- 
бпи и кописни. To ie нужно да се уоеди. госполо, и 
са разлога јер хитлеркзам даје иовс методе v по- 
гледу организеиије оада, који je иначе ггоедмет 
rnin.m.a саих влада. Хитлер сузбијајући комунизам 
и соиијализам уопштр онемогућио ie и noiaBV 
стоанака као тлквих. Слмим тим mro cv партије 
ггстрањене, онемогућен i*1 паоламр^таони живот v 
Немачкој досадашњег облика. Парламе.нтаонзам 
поетпоставља паотије, разноликогт fioo6e и не- 
сметано испоља^ање ових, док je Хитлер кооз 
свој покрст онемогућио партијс a тако исто онс- 
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могућио и задржавање парламента, тако да иа- 
род у Централној Европи, народ од 70 милијоиа не 
зна више за парламентарну форму и тиме се при- 
дружује Италијанима, Русима a, no свој прилици 
ускпро и Аустријанцима. 

Аустрија се, зиачи у погледу организација 
свих политичких институција, постепепо приближу- 
је Немачкој, чиме се, изгледа ми, тшсредно стнара;,у 
п већи услови за далзе остварсн>е идеје позпгте 
под '■мепом аншлуса. У Аустрији су ишчезле силе 
којс ry носиле идеју демократије, ишчезла je и 
социјална демократија са организацијама радни- 
штвч које je, нисумњиво, сг> гледишта међународне 
полмтчке, било нрсилац пацифистичке политике. 
Ми знамо да њиховим прегнућима и и>иховом па- 
цкфизму захваљујемо за откривање познате афгре 
o швсрцоваизу сружја које je било упереио првен- 
ствсно против наше државе. 

Господо, Мусолини je приступио кппиорагив 
ном спст«;му, где су све бранже појединих CKOIDM- 
скич грана груписане у т. зв. конфедерацијс, све 
су бранже за. себе, a радници тих KCT>IX брпнжи 
чине своју коифедерацију рада, и све те канфеле- 
рације удружвне су у један корпоративни систем 
фашистЈ»чке Мусолннијеве држаЈве. Мусолини се бо- 
ри да na супрот иарламентарној демократији пру- 
жи, један потпуно нов снстем и једну обновљену 
чврсту организацију привреде, верујући да ie rn је- 
днни и најбољи пут којим и остале држгжс морају 
uliii, т. ј. пут приступаАа корпоративпом систему. 

Госпочо, пред нама су се, пре неки дан одијра- 
ли веома коупни догађаји. Ми видимо дз ie Лустри- 
ја, која je носнлац слободе и парламентарипг рсжи- 
ма, у крвагоЈ борби угушила раднички покрет, н да 
je има n на стотине убијених и на хиљаде рањених. 
Једном крг.рзом борбом угушен je у Аустрији рад- 
ннчкн n^Kpci Немачкане бележи ништа слично U'^ 
долаЗак Хитлера на зласт, miie био праћен жртва- 
ма. као што je то случај са победом Канцелара JI л- 
фуса, у бооби мротив социјалне демсжратије. I'o- 
сподо, то ie једна појава која нас интересује не с,- 
мо са економсчог и социјалног гледишта, чего и ca 
гледишта мсћународне политпке, јер несумљиво je 
да, изједначујући инстотуције, са онима у режи- 
мима фашистичког типа уводећи корпорагивпи си* 
стсм, и сгг;»р.1јући фашистички пооедак, г. Дг.лфус, 
ствара н промопе у међусобтш односима и^рсла, 
na самим тим и у односу на нашу земљу. 

И всћ су резултати тнх промена на помглу. v\'- 
цтен.см социјалне демократије као и демократије у 
опште у Аустрији ono сс јавља са појачаном актив- 
Houtriv у Дунавском базену, a разговори o ширем 
споразуму Аустрије и Мађарске добијају всћ пуну 
актуелност. To нас гоии да будним OKOM пратимо 
све те појаве, јер нове оријентације no којима се 
Аустрија иочии.е приближивати фашизму нагове- 
цгтавају за моменат поремећаје можда већих раа- 
мера него што се у овим тренутцима наслућује. 

Господо, остаје нам и пример бољшевизма који 
такође заслужује пупу иашу пажњу. Ми зиамо да 
парод од 120 милиона, na супрот систему капита- 
листичком, истиче систем колхоза, систем план- 
ско привреде на бази колективие сопствености. Mu 
пнлимп да je тај систем колхоза са планском ггрив- 
редом специфично руском, увео и оистем пјати- 
л.еткр који je, no оцени свпх иарода света, дало 

успепше рсзултатс. Отуда сви тароди пратс са не- 
маи.ом иажп.ом и експерименте бол>шевика, тако 
да je и nama дужност да то исто чинимо. 

Господо, планска привреда Совјетскс Русије 
бележи несумњиве успехе, na се то предвиђа и за 
пову већ поставл.ену пјателЈетку Русије. Тиме, гос- 
подо, додпрејумо посредио питање планске прив- 
реде, моје je убачспо у току ове дпскусије. Систем 
плаиске прпвреде Совјета има своје особпте карак- 
теристпке у одиосу na систем плаиске привреде зе- 
мал.а које чувају систем прнватпе отојине. Али 
господо, лакше je nsBo^eibe планске привреде у 
Русијн, где се са већом лакоћом и no делу лиша- 
вања потрсбе сиаког појединца, убирају средства 
за пјатиљетку моја на другој сграни пзазива беду 
широких слојева народа. Пјатиљетка руског типа 
којој je прибегао Стаљин, ne може се пзвеетн у 
осталом свету. Европа може да пма плапске при- 
вреде и то v ограниченом обиму, нарочито пак где 
су v питању државна предузећа и јавни радови и 
и^мелипе важие гране прпвреде где се утврђује не- 
могућпост vcneiunor рада, пометња и хаос. И та 
планска прпврела мора бити предмет наше пажње 
и проучавап.а. Господо, ми смо видели све те екс- 
перименте Koi« су употребљени у Русији затим у 
фашистичкој Италији, Немачкој a последњих дана 
v Аустрији као и осталим државама. To све пока- 
3vie ла je Европа na прагу неликпх реформ« које 
наговештавају пову политику света и нову његову 
гтогап^изацију на скопомском и социјалпом пол>\-. 
Пред том неодсхљивом стпхијом пових струја при- 
родно je да пи ми не мо>кемо остати равнодупши, 
и ла v најмању руку иорамо подврћи студијц и а. 
нализи све те пове покрсте. У томе и јесте сми- 
сао 'ових мојих излагања. 

Шта значе Даље ти поремећаји? Значе, да по- 
литика иарода мора да се саобрази потребама ши- 
роких маса иарода. Ннје случајпо ако je г. Мак- 
ииалд, вођа јаке радничке партије која je била 
и na власти, утао у једап кошерватшшп кабинет, 
да сарађује заједно са г. Балдвином, na истом no- 
слу обнове Еиглеске. To су велике промене, које 
терају свет да изменом и својпх полптичких мето- 
да избегпс BCIIC социјалпе потресе, a то се да пос- 
niliH преношењем политичких активпости na пр- 
венстЕно ре1паван>е економских проблема. Прсд 
намд се одигравају иптересаптне појаве и у самој 
Француско!, nainoj верној савезпицн, где се обра- 
зује — нећу рећи једна ванпарламентарна влада, 
— али скоро ванпартијска, у коју наши великп при- 
јатсл>п Ерио и Тардје улазе као министри без порт- 
феља, дакле без непосреднрг утицања na ток по- 
слова појелииих реоора, где улазе и два гснерала, 
где се г. Ерио v интересу мира земл>е и њеног со- 
пијалпог мира одриче да као тпеф највеће страшкс 
буде и шсф влалс. Шта то зиачи? Ви видите да 
ene ове појаве дају повода наивном посматрачу да 
noiic политичке правпе апатемише као да конзео- 
ватизам и реакционарство, n ако се v ствари ради 
na задовољавању једне опште потребс v интересу 
тржаве и најшИрих слојева народа. Такво реакциот 
нарство пребацује сс и нама, али ми те замерке 
примамо jop смо сиесип дл радимо крупан посао у 
интеоесу народа n њеповог дал.ег папретка. 

Грсподо, случајко ми je дошла ло руку nne 
псколико даиа дата изјава иинистра Ајкеса у Ва- 
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шингтону. On je за Рузвелта рскао да je својим ре- 
формама извршио једну револуцију боз крвопро- 
Jtttha, узевши власт у своје руке на основу датнх 
му овлаштења, за решавање крупних скономских 
ii финаисијских проблема. To ne говори нико дру- 
ги nero сам Министар Сједињених држава, који ве- 
ле да je прошло време за laisse faire и индивиду- 
ализам чнји je бранилац бно Хуверт заштиггаик при 
вилегије богатих. Затим додаје да he у новом пери- 
оду иоји се leiBapa људи средњег сталежа имати 
могућносги да воде бол>и и фећнији живот. Cea 
иеправда, социјална и Друга, мора ишчезнути a 
беспосленим радницима и сиромашном свету мора 
се дати ocehaj oo.i.e сигурности. Ми морамо да pa- 
зумемо овакав говор и речи овога министра који 
je (Искрен сарадник свога шефа: Хитлер je уништио 
ексгремизам ти.ме urno се послужио добрим де- 
лом борбеношћу и фразеологијом оних против 
којих се борио. Ja тврдим да je Рузвелт велики 
револуционар у позитивном смислу речн, који je 
успео да стане испред масе и да канонише њено 
незадовољство у иитервсу државе и нације. A те Ma- 
ce биле су великом иокрегу, опседале чак И KOBI- 
грес у Вашингтону са готовошћу дал.е борбе која 
— ко зиа куда би едвела Амернку да инје ступпо 
на сцену г. Рузвелт, давши целокупмом друштвеном 
живогу iioiie правце и видике. Г. Рузвелт je чак и 
говорио језимом те незадовољне масе да бн joj 
се приблнжио и са и.епом сарадмЈОМ извео уиадљи- 
ву стабилнзадију друштвеног поретка. Али он je 
no речима министра Ајиеса морао то да учшнин 
не презајући да буде анатемисаи као решлуционар 
само да би се обезбедно мир земље н нацпје. 

Господо, dinje лн ;са ово неколико примера пру- 
жепо довол>но доказа да сви народн света, ставља- 
ivlui се у службу одређаних економских и соци- 
јалних задатака, иаооришћују иолптичку активност 
"у те сврхе мењајући и саме аарламеитарне и поли- 
тичке методе које су, све до јуче, биле иеприкооно- 
вте догме? Данас иародн одустају од пих дојмн 

•саображавајућн их новим потребама света. И овај 
nam рсжим, коме смо сви мн пришли са огромно.м 
веЉшшм народа показује сличне тевденције, специ- 
ф«ч»о name, које иду за савршеиим погребама др- 
жаве и народа. И када ми то чинимо као добре na- 
■фиоте и добро схваћеи'ОМ шпересу народне цели- 
не, са тежиуом, јасиом и одређеном, да земљи да- 
м:, нове cnare и полета и да бнсмо кроз тај полег 
извели нашу нацију на прави пут феће и напрет- 
ка, нама се добацује да смо реакциошари, докле се 
иа страии славе људи и претућа сличне врсте. Ja 
изјављујем свечано са-овога места да се ми ие сти- 
димо iCBora рада иитп ирезамо од ма каквих жрта- 
ва пред великим националнпм народима чије je ос- 
тварење у нашем протраму. Ми верујемо да смо 
нашли прави пуг, н да je сав овај наш рад тек по- 
четак one наше велике акгиниости који he иарод 
одвесги cpelin n благостаљу. Ми смо ла путу пу- 
ног националнсг препорођаја у најпозитивнијем 
смислу речи и ми ћемо остварпти своје циљеве. 
(Од(п'ги1);;111,е). За OBO кратко време од две ГОДИИе 
рада у закоиодавном гелу дали само ш бележимо 
завидне успехе, a то je случај и на другим странама. 
Законодавно тело дало je окј 98 позитивних за- 
кона, којим се регулишу друштввни односи наше 
з \r.i,e, п који зиаче кесушвиво побол>шање друш- 
твених односа у правцу изједначења и коисолида- 
ције. 

Ja нећу да говорнм и o свима OHHM законима 
који су раније допешеии, после 6 јануара, када je 
на овоме пољу сарађивао и Законодавнл савет, — 
тако je цуепово дело Захон o радњама, грађанаСи 
замон и многи други, важни и потребни — већ вам 
указујем само на законе које je овај Парламенат 
доџео показујући тиме n споју радљивост н иад- 
маћчост у односу на парламенте и парламентарну 
ираксу до 6 јануара. И гторед тога што je и pamije 
бнло одлнчннх парламентараца и добре воље, али 
je природа саме ствари, природа односа под који- 
ua се радило исклЈучавала могућност плодиијих и- 
ницијатива. Тек се не може рећи, да и тада није 
постојала потреба за озбшшијим конструкгшшим 
радом. Требала je да накпупи ona промена да бнс- 
мо дошли до закона тако потребних за живот и 
рад нашег иарида. Иепродуктнв1гост политнчког 
рада припада, дакле, прошлосхи a не овом пери- 
оду. Нашн су иагтори плодпи и правилио оцењепи 
од народа, јер су ради њега и његових интереса и 
доиети. Тако велики број замона није мала ствар 
иити се сме потцењиватн. (Чује се: A ме1)у п.има ii 
славии изборнн закон). Велики покрет стварања и 
изграђивања тражи да се, поред осталих, и тај за- 
кон донесе. 

Потпрегссдипк др, КоСта nonoBiili: Молим Вас, 
господине послашичс нзволите завршиги. 

Др. Милослав Стојадиновн!! (11аставл>а): Huje 
ГОПОДО, само реч o буџегској равнотежи, o Kojoj се 
обично говорн у буџетској дебати. lle мање je важ- 
па сгвар и политичке равнотеже, коју омо мк, ван 
сваке cyMibe, омогућили стварајући једну велику 
страику, у коју су се слиле остале сгранке и груие, 
задахнуте једном истом идејом, једним циљем и јед- 
иом тежњом, да иарод изведемо на пут cjjelie и иа- 
претка, a то je иарочнто важно у овом немирном 
периоду кроз којн свет пролази. (Пљескање), Го- 
сиодо, ми смо 1омогућили овом великом политичмом 
формацијом политички мир и прредак, a пспособља'- 
вајући иашу земл>у за политичку равнотежу, ство- 
рили смо u внше способности за нове иницијативе, 
стеорили смс^ нове изворе сиаге и стваралаштво, 
иапослетку далн и могућности за политички реие- 
санс, којп мора иићи нз целог овог система еко«ом- 

•ског, културног, приоредаог и националног ста- 
билиаовања, из наших стварних препнућа и CBIHX 
иреокрета у схвагањима шових политнчкнх дуж- 
ности. Ми улазимо у једну нову еру, у којој иеће 
бити места за неред и празпе разгшшре. Госпо- 
до, у мојој ће се вредиости поједшнаца и група 
ценити no стварном продуктивто.м раду. Кулг 
рада и радна човека на помолу je, a у томе 
и лежи смисао нашег условања. Мп немамо 
ome Mace беспосличара и гладних које муче и 
себе и владе напредних зсмал.а запада и Америке, 
пемамо оне мнлпопе којима располаже Макдоналд, 
нитн знамо за бригу Хитлерову и Мусолинијеву у 
правцу упослења беспосличара гако великог броја. 
Хитлер чИни покушаје да фабричног пролетера 
грансформира учмалог сопствепика, поседника зем- 
л.е, да радник, пролетер, докле, постаие мали соп- 
ственик и да у место рада у фабрици туца груду 
земље враћајући га на праизвор сел.ачке снаге. 
Ове су то интересантни примери, господо, и вредни 
проучава1ва, али ja верујем да he inauia земл.а, која 
још mije дала своју поСледњу реч и која још ннје 
пустила пуи излнв своје снаге n моћи, којима ona 
ипаче  располаже  npin  оваквој  привредној  и   со- 
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цијално структури, али вођена једном чврстом 
вол.ом, једном одређеном политичком тежњом, и 
решеношћу за живот, испливати из one кризе, и 
да he све те невоље много лакшс и брже преброди- 
ти učio Miiuni други народи. A да бисмо дошли до 
тога цнља немојте иришиирати међусобну борбу, и 
мржњу, o којој K^iopiire г. Кешел>евићу Ви и naum, 
избегавајте провркације те врсте, nch нам помог- 
ните да у овим стремљењима и потхвЈатима nama 
држава успе да дође до астварење својих тако IK-- 
ликих нациоиалних Чјчљева. He забораните да je 
зг>лога за остиароњс свега ТОГа иат npanii.iait рад и 
иаше иолитичко опредељивање којс je у иароду 
neli ухватило дубоког iKopeiia. 

Ми, за разлику од других народа, да то опет 
iioHOHiiM, где су велнке социјалие разлике и тежи 
поремећаји, ми, господо посланици, захваљујући 
повољиој структури социјалној и привредној наше 
земље, имамо много више услова да дођемо до ве- 
лике привредне и опште друштиеше санације, и ми 
iio.Mo до mi a доћи ношени једном чврстом вољом, 
одређеним програмима, национално - политичким 
оптимизмом и naiiio.M чврстом цером у бол>е дане. 
Ma нис.мо реакциоиари иего НОСИОЦИ једне идеоло- 
nije, позитивног |)ада< и ирепорода која има н сна 
своја друга преимућсгеа. Ham крајњи циљ je снаж- 
на држава и напредан народ. Ha послетку ми веру- 
јемо да he иас сређивање прилика на политичком н 
привредаом пољу одвести стан.у општег папретеа и 
на културном 11ол>у, na самим гим дати нашој неде- 
љивој иацији нове изворе, снаге и полета. (Пљеска- 
u.е и одобравање). 

Потпретседник Др. Коста Поповнћ: Има реч 
др. Живаи Лукић. 

Др. >Кива1г Лукић: Госиодо народии послаинци 
и upe рата било je у нашој земл.и, a и после pai i 
особито, да je једап мали број људи био наро- 
чито привилегисан, a то су билн банкарн и и.ихо- 
ве банке. Mama привреда je била пуштена њима 
на мнлост н немилост. Наши политичари нису се 
постарали да доиесу закон o максимирању камат- 
не стопе, да уреде питање кредитирања народа, 
него се пустили да банке напл^ћују интерес како 
су хтеле. Такозване најсолцдније банке у Београ- 
ду наплаћивале су 24%, a банке у унутрашњости 
наплаћивале су 2cS, ИО, 40 и внше, једном речи ко- 
лико су хтеле. To je, господо, довело дотле> да 
je наша привреда исцрпена, да ne кажем униште- 
na, али толико исцрпена да iiaiim привредници, 
земл>орад1111ци, трговци и заиатлнје данас изгле- 
дају као неко незаробл>ено робље. Ha и саме бан- 
ке у једној овако незаситој жељи, да се брзо обо- 
lare, дотерале су до краја, јер место да су биле 
практичне, na да за 30 годиан експлоатишу при- 
вредипка са малом каматном столом и да ее пола- 
ко обогате, one су хтеле да се обогате за 3 до 4 
године и онда су их исцрпле, тако да немају ви- 
me поиереи.а у и.пх u због неповерења им не дају 
кредите. Шта вреди овако псцрпенрме и дати кре- 
дпт кад он неможе да плати ни иптерес ни глав- 
ницу. II шта бива дал.е? Бапке су научиле да жи- 
ве од интереса n баикари су еад у велнкој муци. 
Omi, који су научили да живе од интереса, они 
којн су живели од ту1)ега зноја, сада једу глав- 
ницу, једу сами себи, своју утробу јер и виде да 
je главница спакога дана мања. lllia je наш зада- 
так ОЈЗДе? Нрпо да почиемо са пајмиогобројпијпм 

ipal)aimMa, да доиесемо закон o заштити земљо- 
радника. Али, господо, има једна ствар ту, кад се 
говори o томе закону, a то je ова: Да треба друк- 
чије гледати na то питање a ne опако чисто пара"; 
графски. Каже се, задужио се земл>орадник толи. 
ко u толико и то има да врати. Кад се говори o 
питању раздужења земљорадника много се даје 
вредност повцу, као да je новац све, као да зе.м- 
л.иште, зграде, стока, аграрни производи ne вре, 
де нншта, као да само новац вреди. Каже се: он 
се задужио 10.000 динара и он п.ма толико да 
плати без обзира na то да ли еу се цепе земаљ- 
ских производа од тада пзмеппле. Узмимо госпо- 
до, једпога човека којп je пмао 40.000 дипара го- 
товог новца кад je вагон пшеппце био 40.000 ди- 
napa. IberoBa je екочомска cnara била једап нагон 
пшенице. Дапас пак кад je пшеница оволико na- 
ла, његових 40.000 динара вреде пет вагона пше- 
нице. 11 Mii можемо да се питамр, шта се тај и ка- 
ко се raj Богу препоручио да његових 40.000 ди- 
нара данас вреде пет вагона mnemme. a чиме се- 
земл>орадник огрешио према Богу, да iberoa Ba- 
ron пшенице место 40.000 вреди данас само 8.000. 
Ми тако морамо ono питање да прставимо. He 
можемо ми pcliii, хоћемо да раздужимо сељака за 
10, \-2 ii.ni 15 година, него морамр при томе да 
узмемо за мерилорно стање у коме су бнли дуж- 
ннк ii поверилац кад су закључили уговор o зај- 
му. Јер, поремећај ннје толики да су цепе пале на 
пр. за 10—15%, na да се преко тога пређе, пего 
je пшеннца пала од 400 na 80 динара. И сад ако 
KolieMi) да будемо правични ми морамо да спасе- 
мо name земљрраднике који су, дошли у ono ста- 
и.е зато, што пису бнлп заштићени од зеленаша 
и што je пала цена њихових производа. Ми пс 
смемо допустити да они остану вечити дужницн 
тих људп, који еу се сада na једанпут неправедно 
обогатили. Сел>ацп су без enoje кривице осирома- 
шили, a зеленаши незаслужено обогатили, Ето та- 
ко, господо, гледамо ми na закоп o заштити зем- 
љорадппка, na закоп o раздужењу сељака. Тако 
no пашем мпшл.ењу треба да се отпо.чне. Кад су 
пали земл.орадппчкп производи, треба да се у тој 
сразмери смање и њихови дугови. He може но- 
вац да се сматра као једпно богатство. Ако нема- 
мо земл>орадничких производа, нобац нам неће 
вредети ништа. Mn смо то ii/iylin кроз Албанију 
најбоље видели. 11 кад смо имали пара у џепу, ни- 
смо имали где да купиио хлеба и брашна, те нам 
nape нису ништа пределе. A данас je, међутим, ио- 
вац свемоћан. 

У вези са питањем o раздужењу земљорадни- 
ка јесте n питање o раздужењу наших трговаца 
n запатлпја. Ми емо, господо, у овој кући треба« 
ли да будемо правични према п.п.ма. Mn смо до- 
нели закоп o раздужеп.у сел.ака, уп1)аво донели 
смо неколико параграфа, и тај je закон ступИо na 
снагу. Алп, MU нисмо заштитлли трговце и занат- 
лпје, Koju живе од земљорадника. Ми смо њпх о- 
ставили и далЈе да извршују своје обавезе n ево 
докле су дотерали. Уз то, господо, mi пз већине 
ere upe неки дап изгласали и нове дажбпие. 11 
mra смо- дочекали од тога? Сутрадан je београд- 
ска чаршија у знак протеста била затворена. Али, 
господо, ono mije uuo само један знак протеста 
nero и једаи знак очајап.а. Mn зпамо Београђанн 
ioni од upe 1)ата. a u за време рата. Зиамо како су 
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ce они држали    кад je држава била у опасности. 
Оии су ce увек показивали као патриоте. И ово 
mro су сада урадили, то није био неки политички 
договор, јер ту нма и људи који припадају и ва- 
пшј  странци. To je било очајање, a ми не смемо 
те л>уде да терамо у смрт. Ту треба, слично оиом 
принципу који смо предлагали rupe, код закона o 
раздужељу    сел.ака,    да н те л^уде спасавамо од 
беде. Ми, господо, ие треба од ibnx да стпарамо 
бескуКннке, j ep шта he овој земл.и    бескућници? 
Лко их има мало, 5, 6 до 10% још н можемо да и\ 
издржимо,  али  ако ce умноже  онда je страшно. 

Кад су землЈорадницн, заиатлије и трговци о- 
вако палн, сасвим je природна ствар била, да Ha- 
mu  радиицн до1)у довде, то јест да немају хлеба 
и посла. Немојмо, господо, да ce варамо. У нашој 
земл>и има беспослнце. Mu обично кажемо, да je 
велика беспослица у страпим државама. Алн и код 
нас није ништа боље. Ви знате да ми нмамо пуно 
сиромашних земл.орадпика, који нмају куће н ма- 
ло землЈе, али  им  то imjc доиол.ио  него omi до- 
лазе у варот и траже рад. A ми нмамо и квалн- 
фикованнх радника без прсла. A шта ми раднмо? 
Ми преко штампе фаворизирамо рађања. Каже ce, 
држави треба што више деце.    И шта? Народ ce 
pal)a, али го и бос умире од туберкулозе, a ми то 
г.ледамо.    Ja мислим да морамо бити објективни, 
na да признамо    да и  код иас има    беспослепих 
радника и да треба нешто учниити и  поправити 
такво стање. 

■Ja мислим да ce мора поћи овим путем, да 
једанпут ликвндирамо питање дугова и презаду- 
жености привредника и одмах створимо нове крч- 
дите. Кредити су потребни привреди. Ви гласате 
само за неке пове дажбине, алн ие дајете кре- 
дите. Пнтам ce ja, која устаиона даје креднте 
земл>ораднику> која трговцу. He даје mi једна. 
Каже ce: криза поверења. И сад нека ce траје до- 
кле ce трајати може, a када ce не може, нека ce 
умре. Господо, ja тражим да ce озбилто забавн- 
мо тим питањем, да створимо наррду нове кре- 
дите, a ja сматрам да ћемо нове кредптс створити 
на овај начин. Прво да извршимо жигосање нов- 
ца, да видимо код кога су nape, јер колико смо 
вндели, повца пема у промету. 

Затим долази и питање namer динара. Јутрос 
je nam друг г. Ћирић то питање дотакао. Он га je 
само мало дотакао, on je само мало отшкринуо 
завесу, дао једну сугестију r. Министру фннанси- 
ја, али као члаи већине on није могао даље гово- 
рнти. Али ja идем и дал.е Паш дииар je стаби- 
лизовап закоиом o стабилпзацнји новца. Али ми 
зпамо шта закои може да уради. Ако ce динар ие 
може да држн другнм сретствима ne помаже MV 
закон o стабилнзацмј"- Динар je nao у иностраи- 
ству. Динар пма једиу вреднрст у земљи, a дру- 
ry у иностранству. Ilamii су признали тај пад са- 
мим тим, што ce mialia прим код Народне банке 
28 и no од сто, —■ призиали су да je динар nao у 
ипострапству. Он je шта niiiue nao од прилике за 
40%. Ja сматрам. да ne би погрешили, aico бисмо 
признали то стање. 

Када je ступпо na спагу Закоп o стабилизаци- 
ји повца динар je вредео око 9.13 шв. сантима, 
a данас вреди око 7. Mu имамо покриће у 35''" 
код Народпе бапке, a nam динар вреди 26 .i no 
милиграма злата. Ако би пустили да врсди у зем- 
љи  колико  вредп  n у  иностранству,  ои бп   :пао 

на 16—18 милиграма злата. To бп омргућило Ha- 
родној банци, да пусти у промет иовчаннце join 
за 1 н no милијарду динара п стави толико кре- 
днта народној прииреди на расположеше. Жиго- 
сањем новца бн ce добило то, да бн ce један li'.1- 
лнки број мртвог новца који je до сада тезаури- 
pan вратио у привреду a емитовањем нових нов- 
чаница повећао би ce за милијарду и no новчани- 
чни оптицај n све бп то, путем нових кредита, 
далн прпвреди. 

Господо, зашто ne доносите mi који сте ве- 
iiima, закон o градским општинама. Докле he град- 
ске општипе, у које и Београд спада, да пмају 
комесаре? Сеоске огпптппе имају биране управе, a 
ми, Београђани, београдски гласачИ) имамо коме- 
саре. /1,ал1е, допеспте закоп o бапској самоуправи. 
Вн знате да бански већници ne уживају onaj у- 
глед у народу какав бп уживали да су прошли 
кроз изборе. Промените закон o изборима народ- 
mix послапнка, јер овакав какав je, ne вал.а. Уве- 
дите тајно гласање. 

Господо, вратите политичке слободе, јер су 
one поред економске независности и економског 
благостања најбитније (Д. ЖивоЈиновић: Грдите 
nac и ружите сваког дана, na зар то mije сло- 
бода!). 

Потпретссдппк Др. Коста IlonoBnli: Мрлим 
вас да ne упадате у реч говорнику. 

Др.   Живал   Лукић   (nacTan.i.a):   Господо,   кад 
су допотепи фискални закони iii)e пеколпко дана, 
ja сам држао говор  и  као n  увек старао сам ce 
да будем објективап, јер знам да мн нећемо вас 
да победпмо у народу ако вас будемо грдили, ne- 
го ако будемо боље радилп од вас. Ja сам у Ha- 
родпој  скупштини  говорио Прошлог пута o тим 
закошша и  казао сам поред осгалога, да кад ce 
препоручује штедња, a пмамо хомогепу владу из 
једне странке, ja тражим да ce укину министри 
без по])тфеЛ)а. да ce смаље порезе, да ce промени 
снсте.м прикупљања пореза, да ce укину егзекуто- 
рн, егзекутивпи трошковп птд.   Taj Moj говор којн 
je изашао у степографскнм белешкама,    ja    сам 
дао, a то су раднлп  n  неки  моји другови, да ce 
оштампа. у нашем  листу  »Борбис,  али  државни 
тужнлац није допустио да ce штампа. Ево, г. Прет- 
седник владе, Узуновић, који je 30 година парод- 
mi посланик n којп je као млад посланик npnna- 
дао једној странци којој сам n ja имао част да 
припадам,    која ce поносила својим    политичким 
слободама и ширркогрудошћу, нека каже, да ли 
je то лвпо, да народпн посланик ne може да обја- 
ви свој говор којн ce налазн у стенографским бе- 
лешкама.  Господо,  ако  сам ja у  I [ародној   скуп- 
ттипп грворио нешто mro ce коси ca дапашп.им 
законпма, зна ce поступак no коме he ге ви да ме 
оптужите. Ви сте већина< издајте ме суду, изве- 
дите ме na суд и судпте, али немојте да говоре, 
које смо изговорили, ne можемо објавити, Дневни 
листови кад говоре посланици  из већине доносе 
њихове говоре опширно, јер то xohe цензура, док 
ce naum говорп скраћују, управо касапе да ne мо- 
жемо да их познамо. Ja пнтам да ли je ово сло- 
бода штампе и да ли je ово парламентаризам што 
ми данас имамо? 

Господо, Bii сте впделп кад je чаршија бпла 
затворепа, nam лист »Политика«, који je од увек 
уживао глас обективпог листа, донео je неколико 
l)e4ii   и  каже:  Јуче  je  било  затворено   неколико 
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радњи у чаршији. Међутим, као што знате, није 
бнло затворено само неколико радњи, него цела 
чаршија. Кад наша штамиа ne сме да региструје 
дога1)аје онако како су се десили него мора да 
фалсификује на очиглед нас 250.000 становника у 
Београду, онда, то внше није штампа. 

Овакав начин поступања учинио je. да наша 
штамиа н листови нашн пишу само o л.убавшш 
сензацијама, a то je због тога, што се штампи 
не допушта ништа да говори o социјалним, еко- 
номским и политичким приликама. Ja због тога 
господо, нисам задовољан слободама које имамо, 
н зато тражим економско иобол>1Ј1ање, економску 
иезависност, екоиомско благостање, политичке 
слободе и пртпун, прави, парламентаризам, na ка- 

ко ова влада није нзнела пред нас такве закопс, 
који би нам то далп, ja hy гласати противу овога 
буџета (Одобравање на левици). 

Потпретседник Др. Коста rionoBHli: Ca вашом 
дозволом ja hy ову седницу закључити, a другу 
заказати за сутра са овим дневним редом: Проду. 
жење претреса Финансијског одбора o предлогу 
буџета државних расхода и прихода са предло- 
гом фиианспјског закопа за буџетску 1934/35 lo- 
дину. 

Прпма ли Скупштина предложени диевиц ред 
(Прима). Данашњу седмицу закл.учујем a другу 
заказујем за сутра, тачно у 8 часова пре подне. 

Седница je завршена у 20.30 часова. 

П P И Л O 3 и 
ИНТЕРПЕЛАЦИЛА 

Др. Милана Метикоша, иародног посланика, на 
званичној  дужности  СимовиИа Миладина,  чнно 

r 
Господине Мнпистре, 

Дирекција државних железннца у Загребу про- 
вела je у години 1930 истрагу против железннчког 
чиновника Симовића Миладипа у Осијеку. 

Ha основу те истраге и у нстрази утврђених 
чињеница, као и иа основу призиања самог Симо- 
вића, оптужила je Дирекција Симовића ради тога, 
што je na неповластан начин опл.ачкао разне стран- 
ке за износ од 28.000 дннара дисциплинском суду. 

Taj поступак код дисциплипског суда ометеп 
je поступком и радом г. Живана СтанковиИа, иа- 
челника и касшфг помоћника Гетералшог днрек- 
тора, тако да je он тај поступак обуставио и иаре- 
дио Диргкцији у Загребу, да се Оимоиић пусти 
испод суђења. 

У овом случају je дакле не само дозвол:>еио 
пљачкање држављана no једном дражвном органу, 
nero тај opran није иити на одгово1)ност позван, 
a то све зато, што je помагао код ислеђења про- 
тиву његовог ше(|)а НоваковиИа, дакле што je no- 
магао да један други пљачкаш остане пекажи.ен, 
a то je све могао урадити само зато, што je био 
сигуран, да iie га Живан СтанковИћ заштитити. 

Taj Живаи Станковнћ je био сила н како je 
потпуно позЈнато у Београду, ишје се жацао чак 
иитн Вас увлачитЈГ у своје махииацијс. 

Л1ннистра caoGpahaja  o раду  и  злоупотребама   у 
вника Днрекцнје државних железница у Осијеку, 

Ha основу свега тога молим Вас, Господине 
MiHMUCTpe, да ми нзволите усмено у Народној скуп- 
штнни одговорнтн: 

1 — Je ли Вам познато, да je no Дирекцији 
државних железпица у Загребу ради проневере ту- 
ђег новца ставл^ен под днсциплипско суђење Си- 
мовић Мнладни, чиновник Државних железница у 
Осијеку? 

2 — Je ли Вам познато, да je Ваш сарадник 
Живаи Станковић, противпо закоиу, обуставио ди- 
сциплинско су1)ење противу Симовића? 

3 — Што каните одредити, да се тај кривац 
п|)мвсде заслужепој казпи? 

4 —■ Што »аиите одредити, да оштећени др- 
жавл>ани добију натраг свој новац за који су оште- 
ћени? 

5 —• Што каните одредити, да сви они који 
су тај протузаконски рад нзвели, буду позвани, no 
закону na одговорност? 

Изволите, Господине Министре, примити уве- 
рење o мом поштовању. 

U) фебруара 1934 год. 
Београд. 

Др. Милаи Метикош, с. р, 
.народии посланик 
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ИИТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др.  Милаиа   Метнкоша,  народног  посланика,  на   Мннистра caoCpahaja o раду корумпираних чинов- 
ника Игње Новаковића и Андрије Чаплара. 

Господиие Министре, 
Неки пашн закомскн прописи, a iianoce Чинов- 

иички закоп, траже п налажу строге поступке про- 
тиву корупције и коруптивних службеника. Па и 
крај тих строгих забрана ипак цвате дело коруп- 
ције зато, што оин чиновници, који служе коруп- 
цији, бивају заштићавани. 

Да je томе доиста тако, ето Нам примсра из 
Вашег ресрра: 

Годиие 1930 водила je Дирекција државних 
железница у Загребу истрагу o неисправном и no 
интересе државних железница штетноме раду та- 
дажег шефа станице Игње Новаковића у Осијеку и 
iiie(|)a магацина Андрије Чаплара. 

У roj недовршеној истрази недвоумно je утвр- 
ђено, да су та днојица чиновника оштетили држа- 
ву sa око 300.000 динара. По наређењу г. Жнваиа 
Станковића, иачелника Генералне дирекције, во1)е- 
па je односно настављена истрага и то тако, да су 
сведоци саслушавани под притиском и у присут- 
ности оптуженог Новаковића и Чаплара, и тако се 
na и.их дејствовало, да су под притиском нскази- 
вали онако како су оптужени тражили. 

И уместо да ти и таковн чиновници буду no 
закону кажњени, оии су чак и унапређни, и то Но- 
вакови11 je поставл>ен за шефа службе, a Чаплар за 
шефа станице v Осијеку, a истрага против њих je 
обустављена. Све je под Вашо.м управом извео г. 

Жииаи Стаимовић, тадашњи начелник Адм.-прашгог 
одел.ења Геи. дирекције. 

Ради свега овога молнм Вас, Господине Мн- 
нистре, да ми изволите усмено у Народној скуп- 
штини одговорити: 

1 — Je лн Вам позпато, да су Игњо HoBaKOBuh 
и Андрија Чаплар 'својим противзаконитим радом 
оштетили државне железппце за суму од око 
300.000 динара? 

2 — Je ли Вам познато, да je Дирекција држ. 
железница у Загребу no томе предмету против 
истих воднла пстрагу и горње педвоумно утвр- 
дила? 

3 — Je ли Вам познато да je Гепералпа ди- 
рекција одноаио г. Живзн СланковиИ, Bani бивши 
начелник, противно закону, обуставио далЈње во- 
i^eii.e истраге и спаког поступка, na тиме дозво- 
лио односно сам удесио, да кривци остану шека- 
жњвни, a штета непадокнађена? 

4 — Што каните одреднти, да се та штета од 
напоменуте тројице наплати и да сс кривци na од- 
говорпост позову? 

Изволите, Господипе Минпстре, примити уве- 
рење o мом особитом поштовању. 

Бооград, 25 II 1934 г. 

Др. Милан Метикош, с. р. 
народни послапик. 

Др. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнлана   Метнкоша,  пародног  посланика,  na  ЛЧинистра финансија o отежању точења nnha го- 
стионичарима на црквеним славама. 

Господине Мппистре, 
Сви сталежи осећају последнце кризе у бор- 

би за опстанак. Примамо жалбе из парода са свих 
страпа no свим тешкоћама које парод данас ти- 
ште. Треба прописе у пракон примењивати обзнр- 
но да се тешко привредно стан.е узмогне пребро- 
дитн. 

Ево једаи случај: Апте Бековац, пок. Луке, го- 
стионичар из Ло^вичића — Криводол, Срез пмот- 
ски, Приморска бановина, жали се да има neno- 
требних потешкоћа од финансијск^ коптроле и 
образлаже своју жалбу у име многобројних сиојих 
другова, који су на исти начин у тешким и очај- 
ним приликама. Ои je гостионичар и као такав 
има право да точи nntie na црквеним славама. Тако 
je точио пиће на 27-Х11-1933 год. у селу Грабовцу, 
Срез имотски, уз претходну лозволу среског na- 
челства у Имотском од 15X1 1933 г. Бр. 21894.. Ha 
прописано таксирану молбу добио ie прописано ре- 
шсње. Међушм, na 27 децембра 1933 финаиоијска 
коптрола из Загвозда оптужила га je два пута за 
исти дан, да точи без дозволе премда je показао 
уверење које je добио. Ha основу те пријаве он 

je кажње« двојаком глобо.м no Пореској управи у 
Имотском, и то једном под бр. 607/34 рег. зак. и бр. 
745/34 од 26-1-1934 иа динара 616, јер да није платио 
таксу, a показао je пропнсно таксирано уверење, те 
другом пресудом за Исти случај и пстп датум шсте 
Ппрсске управе под бр. 608/34 рег. зак. бр. 746/34 од 
26-1-1934 иако je показао yBepeibe проппсно так- 
сирапо за тај дап ваљапо. Исти Anre Векавац je 
отац и хранитељ деветоро деце, ослобо1)еп од no- 
реза и свих других приреза, a пореска власт то све 
од њега побире као и прије ослобођења од пореза, 
тако да исти од тога ослобо1)СПЈа пореза пема nn- 
шта друго пего само писмепо решење да je осло- 
6ol)en од пореза и приреза. 

Потребпо je да се подручпи opranu пореске и 
финансијске администрације упуте na потребпу су- 
сретљивост код случајева који су обзира вредпи и 
да се непотребним глобама ne уништава и остатак 
привредне снаге појединих сталежа у земл.п. Мо- 
лим Вас да ми изволит.е у Наролпој скупштини v- 
смепо одговорити: 

1 — Je ли Вам познато да финансијска коп- 
трола одпоспо Пореска управа у Имотском разре- 
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зује и прописује глобе гостионичарима који имају 
праио ma точење пића на црквеннм славама, дапа- 
че и у случају када претходно исходе дозволу сре- 
ског начелства. Конкретни случај Лпте Бекавца, 
гшк. .:l\'i<e, из Локпичића, доказује да je ca двс прс- 
судс. кажњен за точење у једам исти даи на једиом 
месгу? 

2 — Шта каните учинити да се гостионичари- 
ма no конкретном питању a у тешким привредним 

ариликама олакша живот и упуте надлежни opranu 
na обзирну примену постојећих прописа? 

Изволите, Господине Министре, примити  увс- 
peibe o мом особитом поштовању. 

Бсоград, 25-11-1934 год. 
Др. Милан Метикош, с. р. 

народни посланик. 

/ 

ИНТЕРПЕЛАЦИЛА 

Др. Милана  Метнкоша,  народног  посланика, na  Мнппстра финансија o регулисању пензија старо- 
пензионера. 

Господипе Министре, 
Потпорпо друштво војних пензионера n iien- 

зионерки у Загребу под бр. 8/II др. упутило je Ми- 
нистарству финансија молбу за регулисање nen- 
зијг сгаро-пензиопера, коју су образложили те- 
niKiiM приликама и биједним матернјалиим стап.см 
старо-пензнопера Крал.евипе Југославије. Позива- 
јући се na ме1)упародпе уговоре који су одредили: 
1) да се сваком пензионеру исплаћује припадајућа 
пепзпја према међународним мировинским угово- 
рима; 2) да се у случају где je мање исплаћено ди- 
ференција падокпади; 3) да исти прописи важе за 
пензије удовица и сирочади као и за сиротињске 
доплаткс. 

У својој молби ИСТИ пепзиопери тврде, да су 
то питаП)е у пупом опсегу решпле ne само Аустри- 
ја, Италија n Мађарска, него и Пољска, Чехосло- 
вачка и Румуппја, једппо да то није решнла још 
иаша држава. Па ради тога се овн пензнопери жа- 
ле, да су у очајним прилнкама јер немају чиме да 
плате ни стана ни одјеће a како ЛИ живежпе na- 
мириице и остале потребе за жнвот. 

Истм пензионери моле да буде и v пензијама 
спроведена равноправност. Жале се исти пензио- 

nepu да су оштећени материјално и Ишвалидским 
законом од 6 јуна 1929 родине, јср да мм je од i. 
X 1929 одузета иивалидиииа. Пошто je ово пита- 
ље више пута покретано, a било je и обећано пра- 
ведпо решење тога питања, то Вас молнм, Госпо- 
диие Министре, да ми изволите у Народној скуп- 
iiminii усмено одговорнти: 

1 — Je ли Вам познато тешко и управо бедно 
стањс старо-пензионера na подручју Савске баио- 
вине, који су подпели молбу Министарству фмпан- 
сија почетком овога месеца за решење на начелу 
равноправности? 

2 — Има лп могућпостп да се праведно регули- 
шу пепзије старо-пензионера, ако не за ene, оно 
бар за one бедног и очајног материјалног стања, 
узевши у обзир стапе пепзиоиерце, одпосио мале- 
ny децу? 

Изволпте, Господине Министре, примити уве- 
рење o мом особнтом поштоваЈБу. 

Београд, 24 II 1934 год. 

Др. Милап Метикош, с. р, 
народни послаппк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милапа  Метнкоша, народног  посланика, на  Министра саобраћаја o раду чиновпнка и звапич- 
ника Дирекције  држапних железпица  у Загребу. 

Господипе Мппистре, 
Дирекција државппх железппца у Загребу ста- 

вила je v години 1930 под дисциплипско суђење 
BepTiih Емила, званичника станице Осијек, a na 
оспову ислеђења, зато mro je неповласно прпсва- 
јао себи разне од путника у вагонима и чекаони- 
цама заборављене иредмете и да je такове n те 
предмете дијелио са својим ше(1)()м ПоваковпКсм, 
односећи истс у п-.егов приватан стан. 

Како je raj Бертић играо вели«у улогу у мстра- 
зи противу његовог шефа Новаковића, то je г. 
Живан Станковић, као протууслугу, обуставио дис- 
циплинско суђење протпву тога Вертића, као на- 
граду за његов противзаконски рад. 

Ha основу свега тога молпм Вас, Господине 
Министре, да ми изволите усмено у Народпој скуп- 
штини одговорити: 

1 — Je ли Вам познато, да je no Дирекцији 
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државних железница у Загребу ради разних пр- 
љавштина и противзако,нитог рада стављен под 
дисциплинско суђење Бертић Емил, званичник ста- 
нице у Осијеку? 

2 — Je ли Вам познато, да je r. Живан CraEi- 
ковић, тадањи начедаик у Генфалној дирекцији, 
дао обустанити ono днсциплииско cyi)Cibe и тпме 
дозволу да крииац остаие чакажн»€Н? 

3 — Што каните одредити да сии они, који су 

овај противзаконски рад провађали, буду позваии 
no закому na одговојјпост? 

Изволите, Господине Министре, примити уве- 
рсње o мом поштовању. 

10 фебруара 1934 год. 
Београд. 

Др. Милан Метнкош, с. р. 
народпи посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др.  Милана  Метнкоша,  пародног  посланика,  na  Министра трговипе и индустрнје o заштити ула- 
гача код иовчаннх завода. 

Господине Министре, 
Код великих новчаних завода, који нису дава- 

ли земљорадпнчке вересије mi кредите, опажа се 
да су потпуно устегли исплате улагачима ма н пај- 
мањих свота. потребних за свакодневни живот, те 
за плаћање пореза и разних дажбина. Занатлије, 
који су у време ранијих бољих година уштедили 
неке мање своте или који су уштедили за мираз 
своје жеиске деце, ne могу данас да добију нз нов- 
чапих установа ни најнужније своте за потребни 
свагдашњи живот, o томе сс i)el)ajy тако мпого- 
бројне жалбе n приговори, да 0 томе питању тре- 
ба озбиљно да се мисли, јер je број улагача огро- 
ман, a поготову оних са малим улозима. 

Специјално v Беофалу жале се улагачи на 
подружиши' Прве хрватсме штедаонице, који про- 
лазећи покрај палата тога завода у Кпез Михајло- 
вој улици, виде, да директор тога завода ужива це- 
лу страну једног chpata, дочим се v првом Спрату 
за дирекцију, за два чиновника који немају вели- 
ког упослења, без користи налазе просторије, a 
исти би могли сви да раде у приземљу, дочим би 
се просторије na спрату могле добро да нздају, i 
од те кирије да се даје оним несретним улагачн- 
ма који су сада без посла у највећој беди и очају. 
Тешке прилике тих ситних улагача, који прете нај- 

тежим мерама, }ер су у очају н који желе, јер ис- 
мају с чнм да стан плате, да се уселе у празне про- 
сторнје исте банке ма и на тавану или подруму, 
јер II\ бацише из стапа станодавци, — траже да се 
ово питање решава na пачелу социјалне правде. 

Пошто су такове многобројне жалбе ynyiu'iie 
n пама пародпи мпослапицпма, то Вас, Господппе 
Министре, молим да мп пзволпте одговорити: 

1 — Ле ли Вам познато тешко и бедно стаље 
улагача малих запатлија и радипка код новчаних 
устапова које им ne дају ни најнужније своте за 
свакодневни жнвот, док за директора и чиновпике 
диспонирају читаве спратове својнх палата? 

2 — Шта каните одредптп да се предузму ме- 
ре, да ii директори из канцеларнја завода повча- 
них установа осете последнце тешке привредне си- 
туације, na да се сувишни деловп канцеларије и 
icrartOBa даду под кприју a од кпрпје да се ираћају 
улози пајоеднчјчм улагачпма? 

Изволите, [^осподипе Миппстре, примнтп уве- 
рење o мом особитом поштовању. 

Београд, 24 II 1934 год. 

Др. Милан Л^етикош, с. р. 
народпп послапик 




