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Претседппк Др. Коста Куманудн: Има ли прм- 
медаба na записпнк? (Нема). Примедаба иема, за- 
nnciinK je прммљеп .Изволнте чути потвр})ене за- 
коне. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. Ми- 
пистар финансија доставља Скуиштипи за и.ену 
архиву једаи потврђен примерак Закона o изме- 
иама и допуиама царннског закона. 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Ово саопште- 
ње прима се na зпаи.с. Изполите чутп конститу- 
ncaiiic одбара. 

Секрегар Мнлан Мравл.е (саоиштава): Одбор 
за проучавање законског предлога o изменама и 
доиунама у Закону o државл)анству подноси Скуп- 
штини извештај o коиституисању, изабраиши се- 
би за претсединка г. др. Миленка Мајрковића, за 
потпретседпика г. Марка Петровића и за секрета- 
pa г. др. Шнму Пршу. 

Прстседпик Др. Коста Кумануди: И ово саоп- 
штенјс 1Г[)има се na знање. Изволнте чути један 
одборскн извештај. 

Секретар Милан Мравл.е (саопштава): Одбо]) 
за проучава1ие законског предлога o измоиама и 
допуиама у Закону o државлЈанству подпоси Скуп- 
niTHiin  na  решење  свој  извсштаЈ.   (Внди  прилог). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Овај iie сс 
извештај штампати, раздати г. г. народним по- 
сланицима и ставити на дневни ред кад то На- 
родиа скупштина одлучи. 

Прелазимо па дневни ред. Ha дневном реду 
je продужеше иретреса изпепггаја Фииапсијског 
одбора o предлогу буџета државппх расхода и 
прихода са предлогом Финапспјског закона за 
буџетску 1934/35 годниу. 

Има реч народин иосланик г. др. Toma Pajnii. 
Др. Тоша Pajnii: Господо иародип послапици, 

улазећи у претрес буџета за 1934/35 годииу н 
Финансијског закона за исту годнну ми, госиодо, 
виднмо да овај буџет износи десет милнарди 171 
милијбн дииара, и човек и нехотице, ако xolie да 
се упути у прошлост, na вндн шта смо све ура- 
дили за ове две годние, na објективнб ако xohe- 
мо да говорпмо, долазимо до закључ^а, да je ова 
Скупштина дала извесне резултате у своме раду. 
AKO само цифре упореднмо, видећемо да смо пр- 
ви буџет гласали за 11 милијарди 300 милнјона 
динара, осим оних ванредних кредита које смо 
накнаднО гласали, тако да код овог буџета ука- 
зује једно CMaiheibe за 1,500 милнона динара. Го- 
сподим Мниистар (ЈЈИнапспја, a после и наш друг 
г. Милослав Стојадиновић у својим излагањима у- 
позорује na цифре које су унеле у буџет name 
суседне земл>е, na чак n naum непријатељи, бар 
опи//з:,1<| uiijo можемо сматратп да су naum непри- 
јатал^л^иУ^шшо например буџет Мађарске, који 
naucKUii ;ijpewiO;.iliii.MiK;mjapAn динара и упоредимо 
ia гн-иатч^^џСЈТОМтОД 11.170 мплпјопа дипара. 
па.јДко! ј|ОШ(>гаомег.да;^ЈР да je ona земл.а no про- 
странстеу, Mi»TMi,,iai4iori6iy>jy;rDT;iHoiiimKa упола ма- 
maiAiei'O: nan)*,r,ohui'a ,тоЖ|еми>!0!и№.та. и сами увиде- . 
тп да ова цифра од ГО^ЉКмшшоиа ,nnje великара 
да су паше државне потребе ипак такве орироде 
да не м(Јжемо a да многим потребам! не изађемо 
У 9У^Р^Т1 ."^l^^i^ftifflifi^^ecf^H (Л^Р«и«уЗ,емл.?\ЛЈа 

ШТИИ   пачелпма ^j-fj/p},^ MofiaŠft^MIK ЉнМИШ!" 

су приходи предвиђени реалпо и ^„ј^д-^ l'mmihn 

начело којим се on руководпо. Ja верујем да cj^ 
они пастојали да ти приходи буду реалпо пред- 
виђени, верујем n то да се пастојало приликом у- 
iHpliiiiiaiba тпх прихода да се водп рачуна o пла- 
тежној Mohii namera парода n може бнтн код из- 
весних прихода то n постигнуто, алп има један 
приход који се предвп1)а где, no моме дубоком уве- 
рењу, a no увереп.у и мпогих вас, na ja мислим и 
no уверењу no мало и господипа Мппнстра финан- 
сија, да ти приходи пису реално предвиђени код 
земљарине. Земл.арппа je, господо, нарбчито у Вој- 
водипи, Банату, Бачкој и Срему толика да наш 
свет тамо ne може да je плаћа. Господо, ona није 
била велика за ona времепа кад je установљена. 
Није била велика због тога у ono врсме кад je ona 
ударепа, јер je тада цена жнта бпла 280 n 300 ди- 
нара, nena кукурузу до 200 динара, a данас су сви 
ти пронзводп палп na једну трећину своје вредпо- 
сти. И пишта природније него кад би се земљари- 
na n свн њепп прирези имали у том пстом сраз- 
меру да смање. Мнслпло бп се да nam сељак у тим 
крајевпма сеје повац na својпм њивама. Господо, 
сељак не сеје повац него жито и кукуруз, и при- 
хода hc много мање да има, ако жито u кукуруз 
пмају мању вредпост, ако ono изгуби сваку вред- 
пост, онда Iie му се приходи сасвим измаћи из 
РУку. 

Међутим, господо, ми смо виделп да je Кра- 
л>евска влада предузела све мере, да се та гре- 
шка, да се та пеправда која je томе крају napo- 
чпто учињена, да се та пеправда поправи, јер je 
пре кратког времена донешен нов Закон o изме- 
нама у Закопу o пепосредпим порезима, у коме 
су извесне rpane прпхода повеКане, a оснм тога 
у финансијском закону за 1934/35 годину дата 
су Крал.евској влади n г. Министру финансија 
широка овлашћења, да врше пзмепе и редукције 
у државппм расходпма. Све те мере^ које су учн- 
њепе, учпњепе čy no H3J[apjt3fiflM(ifr .^"AM^ftnR 
Претседппка Краљевске вл^Мд^ј ^pWiW!(jj(,, "[I^JH, 
je уједпо и шеф n вођа нлчадт^п^^^цда; с^ 
са једпе стране уколпко И^^ЈНШЛмквЦ&Ј^а^Шк 
у тој пстој сразмери сма^^1^]|ђМј1Н§дДђд^68) 
na тај начин државни л^адчЈ,д|^|^тУсш^дд11да 
расходпма, једпом pefffl,.^?. ^.-ЈПРАТЛГ-нро^у^тед^ 
равпотежа, a поред^вега тога, да се земљарина 
смањи. 

Госиодо, у последп.е време мп мпого слушамо 
n мпого се говори o плапској прпвредп. Мпоги на- 
шн другови n у Фипапспјском одбору и у скуп- 
штинским кулоарпма na чак и у пленуму Народне 
скупштине roBopeiin o тој планској привреди из- 
поспли су, како су нзвеспп крајевп na северу нашс 
државе, нарочито шти.ЛбК^ДЛивапата '> Бачке, у 
последње време иочели интензивно да прелазе na 
другу .културу к 11.7 обрадуil6ем;&сп,|'.:и(Јчипио1даачУде 
вииограде, почелп да саде воћњамвлвтоЕО loimonaci .   . 

T|)ti6a' утврдити jtymv! itiancKVj мрипреду ибда 
се у тој  плапској   прпврсдипупесе' једна ЈОдредба 
iio-Kujoj бфајебИОу  K(;iiiMa  ридп! кукуруа ;ц жито 
mi,i6ii с.мели да. саде ниногриле ».дађћшакшоМи Hasa 
ових крајева, мп бпсмо увек прпсталп ,iia'плапску o 
11рив|)еду. те; upere,  али  под ус/ктом  да.се други 
крајевп одрскну ссјап.а жпта и куку|)у.ча. Алп ако   ■ 
хоКемо -даЈСпречавамо ту појаву,' jžil тврдии да^ће 
за1П[)ло кратко време даљматннска впиа n сваоста- 
лаувинауКоја оу./ДопотенапуиБачку - и Гзаиат, бнти 
потиснута са тржишта од нашег Binia.^icsMiaiiniK 
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крајени. и TUKO lic л.удм иа сснериих краједа дамо 
морати  npclin  na ту ирсту културе, jep  од жпм 
и кукуруза ие.ма ипкакис КОрџсгМ locu-ao, ne са- 
мо да пс.ма иикакпог прнхода, иого чести пута иа- 
род нема im голикб прнхода да плагм порезу. Taj 
случај  био je  иапримср  1032 гидипе, када je plia 
утамапнла житр и када се доиијало 150—200 килс)- 
града жита пајлоптјег кналптета, na се ипак по- 
ред свега тога ДОЛадИЛО Да Јрџим иап.кпа пирезе, 
a иико се mije сегмо да пита, од чега и na чсга le 
та пореза дасе илати. Лко X(-lieM(> истииекп да ro- 
lujpii.Mo   и   да   спроводнмо   ту   плапску    ирниреду, 
оида то није пут и иачпн да се забраим сађеше nii- 
ширида  n  оађење noliii.aKa, ueli се опда .мора na- 
ciojaTii cituM силама да се с једне стране аоррзв 
И црирез na ту зе.м.пу смаи.и, a C друге стране тре- 
6fl iiacKjjani да се цепе иол.оприиредипм npuii.iiu)- 
дима посол.шају. У читавој linpoiin видимо данвС 
један систем аутархије. где држава упранл.а изво- 
зом  да  GH  утпцала  иа  формпраи.е цепа,  a  то je 
једиа  истипски  нвздрвва  појаии, a.in  се ona па.ма 
иамеће и ja с.мафам да се мп п.оме лоио.ћпо ппс.мо 
користнлп. To je исто тако кар што je случај са 
оиим   Пазареппма  којп,  no верскпм  пачелпма n.n- 
хоне сокте, nehe да прпме оружје. И ако их запи- 
ra'ie, зашто nehe да прпмс opy>ivie, чпме lie се upa- 
lim и  ако пеко xolie да  НХ  N'onje, omi  be одпжо- 
pmn да  uelie opV/KJe да прпме aaio, тто им  вера 
забратује, a aKo'K(/xolie нека их убије, ОДМ?вараае 
ла то пред lioio.M. Такал je случај и ca ти.м систс- 
suiv. Hama земл.а увози У MIIOITIM кошчппама ип- 
дустријске  прризводе.  Алм једпоставпо nama др- 
Ичаппа упраиа, парочпто Mnmiciapcino трговппе И 
iiii.iN-cipnje n  |)аз\ме се n  r. Mmmriap (|innamT;ja 
■|!>сба да прп.ме те пплуарпјске пропзводе самс пз 
оппх зе.мал.а, које i:y npiicia.ie na НЗВОЗ namer .Kn- 
in, стоке и кукуруза. ()д опих којп од nac ne пн- 
иозе, ini мп ne смемо nimna увозптп. Господо, MH 
смо   пмалп   1931   годппе   једап   стлем,   iaKo.:i;aim 
/Kinini   режп.м. Mn  смо впде.т у TOM жптпом  | е- 
жиму да су цене mnemme бпле мтшмалпе. Нпло 
je  пзвесних злоупотреба n баш због   ииа што je 
бпло поједппачппх з.шупотреба. мп смо се свч no- 
буиплп   n   одједпом  осудплп  чптаа   laj   режп.м   na 
смрт, пустпл!! смо слободп\- тргоиппу без да СМО У 
učio иреме raj  ЖИТНИ  PPKPMi '^".i11 Ji: ИИ^О сио.јпх 
исдостатака, да  смо тај   жптпп  ,Ј)еж11.\1   замепплп 
каквпм  другпм  спстемом, бвЗ ДЗ  ОМО учштлп  no- 
гребие  мере да се цене жта n кукуруза ппак о- 
држе   na   nanecno.M   .мппп.муму.  .'a   се   ппта.м   n   ne 
могу да ј1азу.мем: зашто ми ue бп мог.ш мпппмп- 
ратн   цепе   [шл.опрпвредппх   пропзвода?   Mn   смо 
ппдслп спстем макспмп|)а1тх цепа опда, кад су one 
и.мале теплепцпју скакап.а. Г1а кад смо моглп ne- 
ka,!   .макспмпратп,  кад сада  стојпмо  пред  једппм 
безграппчпп.м падрм nena im,i.on|)ni)pe;umx npona- 
ВОДа,  ппта.м  зашто МИ  ne можемо npiicivnii ni мп- 
иимпрап.у тпх цепа? Mn впдпмо na np. lipaan.mjv, 
она   je   прпбегла  у  погледу  ibene  кафе, дрибегла 
једиом   систему    хппштавап.а   ie ка(|к'.   Иацају се 
oipoMiie колпчппе Ka(|ie \- море, да би one преоста- 
ле   колпчппе  лобпле   једну  neliv  прометну   пепу. 
Г(л:11одо, зашто МИ ne бп моглп na nj), пматп јвдну 
цситралпу устапову за пзвоз пашпх пофопривред)' 
иих прризвода? Зашто МИ ne on одредплп цепу, зо- 
uiTo ne бп казалп да пзвестап npoueiiai   продатпх 
пил.опрпвредппх 111)оп;;вола пма да св одбпје n да 
држава путем својих централних установа пзвезе 

демпппгом плп да се утипситии.дапаепурдим ОШ 
хоће, a да се не сме у земл.п niyrpi;4iiliTiif.tđil«^ Ulfifji 
oeiane у земљи, д.'1 ocTan£;i3ai'.uut)fle6{( ШВ&)Нит< 
остане у землл! за .\inmuuu|t(i uend viai с^продаје 
AKO би се то.ме npiioer.io. шш бп се ге цепемтш- 
мпрале, верујте, мн ne бп бп nn nt којшОиитрашт! 
c.\ian,eibe тпх пореза. 0   ;   ваб • >;   ■        : 

Господо, ja хоћу да ceiimJi.TvMmjiMa.K^ JOLIIMVMH 

појавом icoja се oam loor- re-. 30KM>apime oiine- 
матскп јав.па n вап one Скуиттит-n упугарчие 
Скупштипе. Једпа појаиа која ■ долизипц^МИјп Ч^ 
пппцијаторп баш omi, којп пемају'Пјтна vomnio 
да ronope o томе, a то je, п.споДо, nama оио.чицпја 
ван парламепта n nama uiio.^iunja у пај),|јмет\. 
Господо, у последте BpCMt почела je v-iJojDo.Umii 
једпа кампата са ст|)апе опг.аицпје nan Па.рламеп- 
та, јсдпа кампата у корпсг емап.ппап;а':кмЛ.арппе. 
(Мчлош ДрагоипИ: Mojie пди, ilira ги o' тме го- 
Bopniii!). Почелп су да се ca.4iinai\ иолпкп .чборопп, 
na чак, ima впте, да се орптпзују ''tnm'M^am na 
Неоград. у спрху да се тражм cMrimcme- noiteia.1 IV)- 
сподо, тако on св желело предетанптп, као да смо 
мп, послаппцп паадппе neliime, icojn годпмо пнде v 
OBOJ Скупттппп, протцв CMan>eii.a 'тх ппреза {Mii- 
.loni Hparouuh: Тачпо je да crel). Јогподппе'Лра-1 

roBiiliy, ja liv вам доказатп да mi тк-те у праиу. ■ 
(Мплош Mpuroniili: ,1a бпх баш то желео!)'. Мс>шм ' 
иас, са.мо мало стрпл.еп.а! Господо,' као да n nar 
саме ne тпттп та велпка nopeaa, као да и мпогп 
ме1)у пама пемамо своје сопствОПе зсмлк', ila коју 
пла^амо порез, n na коју тупорезу'прло тетко 
n laliaMo. Mci)yTiiM, ona господа нЗЧОШаИи^^Иап 
Скушптппе, забораи.иај)-. у псто иреме, да су oim 
611,111 ти, којн су тај ^акоп o nope.ui .^(''ПеЛи, и да 
мп треба да будемо тп, којп Кемо iiciipaii.i.,im n.n- 
хове грешке, no себп се 1)аз\'.М('. посме д\гпг rif^i- 
учанап.а тога ^акопа. A л^оспода n:idii(>:tiinnie, HfljH 
седе у овој кућп, (Мплош /IpaVoiiHli.' i'[v де, ТОшб 
брато!) заборавл.ају, да су n omi у глаппом допрм- 
пелп, да UH долазпмо у necnocoonnci n,ialian>a 110- 
рсзе. Ja то тврдпм, господппе ДрагомпЈ.у. {Мчлот 
ДраговпИ: Mn смо одпшорпп пред пародом!) .lep, 
господо. којп су 1932 годппе радплп у том дјфв&ђ 
за житнп закоп, зпају да ere бат im бпли у TOM 
одбору: r. Метикош, r, КОжу.! n друговп, којп еу 
у томе одбору jaimo говорилп, да oim nelie да до- 
ano.ie oncTOJaine жптпог режпма, nelie да доаиоле 
помагап.е северппм крајевп.ма, је]1 су севејтп кра- 
јевп ooiani. (Милош Др.т/OKii/i; Због пр.ваие тју-о-1 " 
Biiiic!) "'• 

Прстссдиии др,  Коста  КумаНуди: Tucmuime  , 
Лраговпћу, ja hy вае ка.чшпи! Kaium je то начпп! 
Bn ere пародпп поелаппк! ■ : :,; нтнне 

Тоша Pajuli  (пастамл.а): Гоетгло,  ја^Чмм  био 
■, n mi ne M \иек палмаеа.т 

h. 
у том жптпом рдбору, 
у тему. {Kciiichcnnh: A зарада?!) Illioee тче :;а- 
раде, г. KeiiRM.eitiili\', тпбоа.е je да l.vmre/jop he- 
мо почетп да говорп.мо 6 \н-пи. {KrmchOiuil,: 0 ре-   I 

1 1 mi?! — Хајде, хајде!) 
Не.мојмо,  господо,   забораПЈми   M   мп ' l'i:;!   n 

почетко.м' јвЗЗј кад емо дошлп 'V onv ГкупптпЛ'!^' 
мп 113 северппх Kiiajiata mie.Mo иапла.чм.пг тпде иа 
[)азумсвање, пису nac разу.мелП' парочто i оспида 
na nacmaniN крајева, свуда се Iipe.'iv'ran,n,r4(», л.1 je 
Војводина једна покрајина, у којој  тече меЦ9ДБЧ 
млеко,  И  у којој  je  пајпеКе^богаилии.   Mei,v'i''iiM, 
мп смо 1дапас постпглп то, ди je очлјпа1 сптШ^ја01 

Војводппе n Срема, n ту очајну ситуацију виде ne 
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само иародии послаиицн нз ове куће, већ ту ситуа- 
цију схвата и Краљевска влада. 

И баш у времеиу кад r. УзуиовиН, шсф наше 
странке, иаш вођа и Претседник Краљевске владе 
изјавлЈује у клубу владине већине, a после и у Иа- 
родној скупштнии да he се порез иа земљу да 
смањи и да he Влада. одмах no изгласању буџета, 
настојати да пронађе нове приходе, a да смањн рас- 
ходе и да he све уштеде uhu у ту сврху да се 
смањи земљарииа, баш онда, господо, дошла je 
опозиција и одавде из ове Kyhe a и ona ван ове 
Kyhe, да себн ствара капитал од rora, да говорп 
како je она тражила да се смањн порез, na ако 
порез буде cMaiben, онда да то буде њена заслуга. 
To, господо, опрзиција чини с планом, јер она зна 
какав je човек и какву полнтичку вредност прет- 
ставл^а г. Никола Узуновићј зиа кад on нешто 
o6eha да то и извршује, na хоће сада да се Ko- 
pneni овом његовом пзјавом n да за себе створи 
једап каппгал. Ja молпм n г. Мпппстра фппапспја 
n г. Претседника Краљевске владе да првом при- 
ликом кад буду узели реч у овоме Дому, a то he 
бити још приликом претреса овога буџета, даду 
пзјаве да сав свет чује, a парочито да чује nama 
опозпција да he Крал.евс1<а влада no изгласапол! 
буџету a пошто прикупи све потребпе податке, 
прпступити допошењу једпог новог закопа, одпо- 
eno да he ревпдирати постојећи Закон o пепосред- 
ннм порезпма и да he у томе закопу та пореза na 
земљарину бити смап>епа. Уједно да том приликом 
изјави и то: да he се прпступнтп једпој правичНој 
ревизпјн катастра, и једпој повој класификацији 
земљишта, јер ми сви треба да смо пачпсто да ми, 
парочпто у Војводппи, нмамо класификацију зем- 
љишта no оном снстему no коме су га још Мађари 
пзвршилп; a нама je позпато да су они ту класифп- 
кацију вршили тако да наш национални жпваљ 
што више екопомскп страда. 

Господо, откако ова Скупштина радп ми гла- 
само трећи буџет. Ми гласамо трећи буџет, a ja 
сам још у буџетској дебатп приликом претреса 
првог буџета скрепуо пажњу na ову немилу појаву 
у северппм крајевнма паше земл^ — ту су степо- 
графске белешке и из њпх се видп да сам казао: 
AKO Војводппа престане да пла11а, a ona he моратп 
да престапе, јер he пропастп, na ко he опда пла- 
ћати. Ha то je неки од вас (oKpehe се опозицији) 
казао: Довеп^емо Црпогорце у Војводину да omi 
пла11ају.  {Милош Драговић: Немојте да лажете!) 

Ja  пемам  обичаја да лажем,  г.  AparoBnhy. 
Прстседиик др. Коста Кумануди: Опомнњем 

Вас, господипе Драгови11у, na ред. Ja hy Вас ка- 
зпити ако будете и даље прекидали говорника. 

Др. Тоша Рајић (наставља): Ja npe него mro 
hy у будуће реагирати г. Драговићу, ja hy тражи- 
ти уверење да ли je здраве памети... 

. Претседипк др. Коста Кумануди: Опомињем 
Вас na ред, r. PaJHhy. (Милош ДраговпИ: Јесте ли 
га чули, господипе Претседппче, шта je казао?) 
Ви сте га изазвали и ja Вас опомиљем да пазите 
шта говорите. (Милош Mparomili жучно протестује 
n прилази говорпику др. PajHhy и живо се обја- 
шњава: Ви, Господнпе Претседпиче, ja то копста- 
тујем пазите само шта ja радим, a ne шта други 
раде!). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Изволите, 
господппе Драгови11у, nhn na своје место. Ja сам 

опомепуо и господппа Pajnha, a Вн сте ra изазва- 
ли. Изволите, г. Рајићу, наставити свој говор. 

Др. Тоша Pajnii (паставл>а): Ja сам рекао, ro- 
сподо, да сам у првој буџетској дебати скренуо 
пажњу na све one појаве које се указују у Војво- 
дипи и рекао сам да се сам пптам, ко he платити 
порезу кад ми пропаднемо, нестанемо?! — У дру- 
roj буџетској дебати ja сам отншао један корак 
далзе и изјавио сам, да hy гласати и гласао сам 
противу буџета Мппнстарства финансија у знак 
протеста, што пореза na земл.у пије смањена nn- 
ти je катастар узет под ревизију. Да се je и да- 
л.е тим путем паставпло, као mro се дотле ишло, 
ja бих ове годипе гласао противу буџета. Mel)\- 
тим, изјаве г. Министра финансија, a нарочито г. 
Претседпика владе, дају пуно гаранције да he по- 
реза na земљу бпти смањена и да he се неправда 
учињена нашим крајевима поправити. (Одобрава- 
ље код Behnne). 

Господо, нама се импутира ту мпого што шта, 
што ми нити смо учинили нити одговара истини. 
Тако je например једап од говорппка из опозици- 
је јуче у свом говору казао, да смо мп сви гла- 
салн за nonehaibe земл.арипе... (М. ДрагоииИ: Je- 
сте!). Жао ми je што г. Драговићу ne могу да реа- 
гпрам дотле док . .. (М. ДраговчИ: Врло важпо!) 
Али ово ne одговара истини, да смо ми гласали 
за повећање земљарине, јер земљарина je зако- 
пом утврђена, и 1932 године када смо први бу- 
џет гласали, онда je за ту једпу Годину г. Миин- 
стар финансија пристао да се земљарина смањи 
за 20%. Буџет важи за једну годину и 1933 године 
тих 20% je отпало сасвим аутоматски и мп нисмо 
имали прилике да гласамо ни за арвећање пи за 
смањење. (Граја код опозицпје). Јесте, господо, 
то je тако бпло. 11раво да вам кажем, господо, ja 
сам се колебао да ли да гласам против, али ваши 
говорници пз опозпцпје су ме уверили да треба да 
гласам за овај буџет. Jej), например једап од пред- 
говорпика рекао je, и npe para и после рата наше 
владе пустиле су да једпа шака људи има прпвп- 
легисан положај у зе.мл.и a то су банкари, вла- 
де нису водиле рачуна o граници каматне стопе. 
Видпте, господо, то je тачно и зато сада питам, 
зашто и господа да ne гласају за овај буџет кад 
je ова Влада била та која je ударила no прстима 
те банкаре и допела Закрн o висини каматне сто- 
пе, допела Закон 0 заштнтп земљораДника. Ако 
xohe опозпцпја да буде до краја конзеквентна и 
кад би та опознција била пачелпа, опда се ne би 
хватала за извеспе ситпице и стварала од тога ка- 
питал. (Др. Jlomiapcmih приговара). He, г. Лопчаре- 
Bnhv, Bn сте увек лојални и начелни. (Смех na 
левпцп). l^ocno/ia из опозиције хватају се за сит- 
ne ствари n често пута забадају трн у здраву но- 
гу, само да би отуда створилп известан политич- 
ки капитал. 

Ha, господо, например зедан приговара и 
каже: ви пз већине гласали ere за повећање ових 
дажбипа и резултат je ono raj ла су v знак про- 
теста pa;ni,e биле затворене. ГоспоДо, ми смо 
мирпе душе гласали за те законске измене, јер 
смо ми већина и претставпици села и пашег се- 
љака који mije ничим овде тангиран и да би тиме 
приходе дрл<авпе повисили na да после смањимо 
терете земл>орадника. {Хођера: Како се брани!). 
Јесте, добро се брапимо.    Затим,  господо, л>з'ди 
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нзнашају и пеистине, rouope например како сми 
држали зборрве у Мишу и Новом Саду и да смо 
давали бесплатне карте. Ме1)утим:, те карте су пла- 
liene. (Др. Кешсљеипћ, Хођера п Милош Драго 
inih прртествују и иитају: Ko je платио? — To je 
срамота да тако гоиорите!). Платнли су народни 
послаиици. (Кођџрв: To je циппзам, стнди се!). Мн 
народни послаиици платилн смо од наших дпев- 
лица. [Хођера: Колнко je го истииа, истина je цео 
твој говор!). 

Претседник др. Коста Кумануди: Иемојте та- 
ко полемнсати. Не може се поднти дпскусија са 
сталним упадицама. Изволите пастанити. 

Др. Тоша РајиК (паставља): Господо, ja ne 
бих полемисао дал.е, a ja то досад ако сам учи- 
иио, учииио сам ne зато пјто сам то хтео већ 
uiTO. сам био изазвап, н да не бих био ионова и- 
зазваш, xoiiy да завршим свој говор и хоћу да у- 
молим понова г. Претседника Краљевске Владе и 
г. Мипистра фииансија да радн умирења иаше јав- 
ности и у сврху да се нашој опозицнјн, која mije 
начелиа, избије оружје из руку, са овога места 
овде у Народној скупштинн у даном моменту 
још у току ове буџетске дискусије даду свечапу 
изјаву, да he се порез на земл.у смањитн н да ће 
се катастар ревидиратн и na тај начин зивршнти 
иривредиа класн(|)нкација тих земаља. Због тога 
иајављујвм да hy зато што верујем овој Влади и 
шефу и вођи наше страпке, гласати за овај бу- 
џет. (Пљескан.е. Милош Драговпћ: Молнм за реч). 

Претседчпк др. Коста Кумануди: Има реч за- 
меник известиоца. Вн можете говорнти само u 
буџету као известилац. (Др. Н. Keuiejhenuh: Може 
говорити o полнтнци Владе). Мзвестилац има ду- 
жност да објашњава буџет, a ne да води полемику. 
(Милош Драгопић: Е онда Вам хвала лепо. — Ле- 
даи глас са левице: A што сте Куптарнћу дали реч). 
Зато што je бнло у вези с буџетом и он je иепра- 
вио само цифру. (Милош ДраговиН: Ви сте Прет- 
еедиик Народне скупштнне) Ja се као такав и по- 
иашам. 

Има реч г. др. Фрањо Грубер. 
Dr. Franjo Gruber: Gospodo narodni poslanici, 

još lanjske godine sa ovoga istoga mesta, prilikom 
debate o budžetu, u odvojenom mišljenju manjine 1-i- 
nansijskbg odbon;<, naglasio sam, da se ozbiljnoj ocem 
budžeta ne može prići, ako ga ne razmotrimo u vezi 
sa celokupnom ekonomskom situacijom u zemlji. 
ViSe nego li lane i ranijih godina, zbog sve veće za- 
tegnutosti u piiivrednofin životu, ova prosta istina 

pokazuje se danas upravo kategoričkom. Do očigled- 
nosti je jasno, da državni budžet mora počivati na 
privredi i da se od nje ne smije odvajati, ako neće 
da izgubi svoju realnu bazu. Sa ritmom i pulsom na- 
cionalne privrede treba da ide u korak i državni bu- 
džet. Svaka povreda ovoga osnovnog načela, naro- 
čito kada se tiče narodnog opterećenja, remeti ovaj 
harmonični poredak i ugeožava ne samo ravnotežu 
budžeta, nego i privredne i socijalne odnose zemlje. 

Predloženi budžet, što se već danas dade lako 
utvrditi, ne poštiva ovo osnovno načelo, on je new> 
stvarljiv, jer se ne oslanja na privrednu i ekonomsku 
moć žemlje i zato će završiti, baš kao i ovogodišnji 
budžet, sigurnim deficitom. 

Od markantnih obeležja ovoga budžeta navesću, 

pre svega, potpuno nerealno predviđanje prihoda, 
koje ne stoji ni u kakvom srazmeru spram platež- 
nog kapaciteta zemlje, a niti ga mogu opravdati o- 
stvareni prihodi u prošloj i ranijim godinama. 

Neposredni porezi imadu za svoju osnovicu či- 
sti prihod, koji kod nekih poreskih oblika ove vrste 
potpuno nedostaje, kao što je to već davno utvrđe- 
no, naročito za zemljarinu i zemljoradnički prihod. 
Drugi opet neposredni poreski oblici toliko su opali 
u svom čistom prihodu da danas više ne predstavlja- 
ju nikakvu zdravu bazu državnih prihoda. A ipak se 
taj tako fiktivno i proizvoljno kalkuliram čisti pri- 
hod uzima za podlogu poreskog opterećenja, što je 
jedna od osnovnih pogrešaka podnetoga budžeta. 
Pored onoga što sam već naveo za zemljarinu, kuća- 
rina se predviđa u budžetu u većem iznosu nego la- 
ne, premda je poznato da kirije svakodnevno padaju 
i da se ljudi zadovoljavaju sa sve manjim stanovima. 
Ni od tečevine i društvenog poreza ne može se oče- 
kivati povećani prihod, premda to iščekuje zakonski 
predlog, jer društveni redovi, koji reprezentuju ove 
poreske oblike, trgovina, industrija, zanatstvo i slo- 
bodne profesije preživijuju najtežu borbu zai nasu- 
šni hleb i zbog potpunoga zastoja svake privredne 
aktivnosti dnevno ispadaju iz produktivnog lanca e- 
konomskog života. Kod prihoda od poreza na rente 
išlo se čak tako daleko, da budžetska osnova pred- 
viđa povišenje od nekih 20,000.000 dinara više nego 
lane, iako je kamatna stopa maksimirana za najmno- 
gobrojnije dužnike seljake sa 3,5% odnosno 6,5% a 
ra druge dužnike sa 12% i mada se pasivna kamatna 
stopa kod novčanih zavoda rapidno snizuje, što iz- 
ravno utiče  i  na poresku osnovicu, poreza na rente. 

Kod neposrednih poreza, carine, taksa, trošarine 
i monopola, predviđaju se takode ogromne sume pri- 
hoda, uz jednovremeno visoko povišenje dosadašnje 
stope, a zaboravlja se da ovako veliko povećanje 
stope slabi i koči konzum i svaku drugu delatnost, 
od koje treba da padne taksa, trošarina, carina itd. 
Kupovna moć najširih naših slojeva opala je tako, 
da se vraćamo u sve primitivniji stadij života, naro- 
čito na osiromašenom selu, koje danas zimske večeri 
provodi bez petrolejske lampe, bez duhana, sa vrlo 
malo soli i bez ikakvih skoro industrijskih artikala, 
a da o šećeru i ne govorim, premda potrošnja bas 
ovih predmeta daje najizdašnije vrelo, za ovu vrstu 
poreza. Ali i same cifre iz prošle godine u pogledu 
naplate ove vrste poreza pokazuju konstantan ma- 
njak: monopol je opao za 3,5%, trošarina za 10,5-^ 
a carina za 17%. 

Predvideni budžet oslanja se dalje na ceo niz no- 
vih poreskih opterećenja, koja su nedavno izglasana 
u Narodnom pretstaVništvu. Praktički se ove poreske 
mere još nisu okušale, pa se 0 njihovom finansijskom 
efektu ne može govoriti ni sa onom približnošću kao 
što se to može za dosadašnje iniansijske izvore, od 
kojih već godinama živi državno gazdinstvo. Ali ako 
nam fali empirička cifarska kalkulacija, ipak može- 
mo sa sigurnošću konstatovati već sada da ovo, U 
glavnom horendno poresko opterećenje, normirano 
nedavnim poreskim izmenama, goni obveznike teče- 
vine i društvenog poreza na to da radije obustave 
posao, nego da plaćaju u ime poreza sav svoj bruto- 
promet ili čak još više. 
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Čini se, da će ovo poresko povišenje od nedavna 
uroditi upravo protivnim rezultatom: mesto da se 
ovim reformama ispune praznine u prihodima bu- 
džeta, one će se još više proširiti, jer će zbog pada 
broja obveznika tečevine i društvenog poreza glo- 
balna suma ovih poreskih oblika daleko zaostati is- 
pod dosadašnje, ako se i bude mogao od preostalih 
poreskih obveznika ubrati ovaj povećani porez, u što 
nikako ne verujem. 

Negativno obeležje ovoga budžeta je i u tome, 
što se u njemu troši više od 50% na lične izdatke, 
a koji postotak će se u toku budžetske godine još 
više izmeniti na štetu materijalnih izdataka, jer se 
lični izdaci isplaćuju u punoj vrednosti i bez obzira 
na ostvarene prihode u toku budžetske godine, dok 
se kod materijalnih izdataka vrše uštede ili se pre- 
tvara u leteće dugove kao neisplaćene a likvidirane 
obaveze. Na taj način sili se narod da podnosi žrtve 
samo za administraciju, za njegove izravne potrebe 
preostaje vrlo malo ili ništa, sve akonto one i budže- 
tom osigurane, kao što su razne investicije, putovi 
itd. Radi toga nameće se kao najhitnija potreba re- 
forma naše celokupne administracije u pravcu upro- 
šćenja i pojeftinjenja, počevši od broja ministarsta- 
va, banovina i opština, ukidanjem suvišnih zvanja, 
smanjenjem broja službenika, ukidanjem svih poseb- 
nih nagrada dispozicionih fondova, revizija svih pen- 
zionera sa osetnim smanjenjem njihovih prinadležno- 
Sti kod većih penzija itd., koje mere nisu uopće ili 
ne u dovoljnom obimu predložene ovim budžetom i 
Finansijskim zakonom. 

Ali što najviše ugrožava ravnotežu predloženog 
budžeta i potkapa njegovu aktivnu stranu, jeste ne- 
zdravi sistem    u srazmeri  između posrednih i nepo- 
srednih poreza. Prvi, kuda spadaju carine, takse, tro- 
šarine i monopoli, iznose oko 80%   naših prihoda,  a 
tek 20% prihoda daju neposrednu    porezu.    Ovakav 
sistem  prihoda vrlo  je   riskantan  u  normalnim  vre- 
menima,  a  pogotovu u današnjim  vremenima    opće 
privredne  stagnacije,  zastoja svakoga  robnoga  pro- 
meta,  opadanja  konzuma,  nemogućnosti   izvoza  itd. 
Kod  ovakve  podele  državnih  prihoda,  gde    najveći 
njihov  deo   proističe   i/,  posrednih   poreza,     dakle   u 
glavnom zavisi od potrošnje i intenzivne izmene do- 
bara, budžetska ravnoteža zavisi skoro  isključivo od 
razvitka privrednih prilika u zemlji. Tu sve zavisi od 
realizovanja predvidenih posrednih tereta  i od  čiste 
dobiti državnih privrednih preduzeća, koja je takode 
jako opala.    Nesumnjivo je da su to dva tako nesi- 
gurna  elementa,  da  se  od  prihoda  takove  vrste  sa 
fakultativnim    karakterom  njihove ostvari j ivosti,    u 
današnje  vreme  privredne krize,  ne  mogu  očekivati 
predvideni budžetski  prihodi. 

Prema svemu, opća karakteristika predloženoga 
budžeta je u ovome; da je osetnim povišenjem svih 
poreskih oblika ugrozio ne samo naplatu predviđe- 
noga prihoda od tih poreskih oblika, nego i egzisten- 
cije poreskih obveznika, da je širokim potrošačkim 
masama posrednim porezima u znatnoj meri pogor- 
šao osnovne uslove života, da je ovo budžet u većini 
ličnih rashoda, a manje materijalnih i da počiva na 
sistemu fakultativnih državnih prihoda, što sve u naj- 
većoj meri ugrožava budžetsku ravnotežu i izaziva 
siguran budžetski deficit. 

Posle  ove    kratke  ocene budžetskoga  predloga 
želeo bi, ovom zgodom, podvrći kritici, saglasno na- 
pred istaknutom principu, da je državni budžet ogle- 
dalo celokupne  nacionalne privrede,  stav  Kraljevske 
vlade spram najkrupnijih ekonomskih problema zem- 
lje, .ler, ako se ekonomski problemi koji danas domi- 
niraju  životom  države, pravilno  rese,  ako se stvore 
povoljni radni uslovi za najšire slojeve naroda, onda 
je osiguran i nacionalni prihod, od koga izvestan deo 
u formi poreza ulazi u prihode    državnog    budžeta. 

I kod  toga posla mora se,  pre svega  drugoga, 
koiistatovati  uii  Kraljevska vlada sve do  danas  nije 
stigla izraditi nikakav privredni    plan za ekonomsku 
obnovu  zemlje,  a  niti  je  štogod  preduzela za  tako 
potrebnu  preorijentaciju   naše   poljoprivredne   pro- 
izvodnje,  Ukoliko se  u  tome pravcu štogod učinilo, 
to su pojedina privredna pitanja rešena manje-vi.še 
provizorno i bez dovoljno veze sa    celokupnoin  na- 
rodnom privredom,  tako  da je ovaj  način rešavanja 
još povećao    neizvesnost i stvorio    veću kaotičnost. 

Jedno od  najvažnijih    ekonomskih    i socijalnih 
pitanja u zemlji svakako je uspostava snage seljač- 
koga sveta. 1 to ne samo zbog toga što je to socijal- 
na i ekonomska dužnost države, nego i zato, što će 
to  najviše  pomoći    aktiviranje    državnoga  budžeta, 
koji se, kako sam unapred izložio, najviše oslanja na 
prihode  od široke  potrošnje.  Zato briga za naš  se- 
ljački svet treba da je upućena u smeru da mu se o- 
mogući što bolje unovčenje njegovih proizvoda, po- 
sle  čega automatski  dolazi  rešen je    drugih  pitanja, 
manje više sekundarne  prirode.    Naš seljak  ne vidi 
svoj spas U moratoriju svojih plaćanja, ue u  reduk- 
ciji svojih dugovanja ili možda čak u posvemašnoni 
brisanju dugova: on vidi svoj spas samo u stvaranju 
mogućnosti'   što    boljih cena za  agrarne proizvode, 
jer jedino to pretstavlja solidnu bazu, kraj  njegove 
urođene  marljivosti  i  radinosti  za njegov  normalan 
život i dalji prosperitet, a sve drugo samo su mere 
koje izvršuju ulogu narkotičnih sredstava, ali ne leče 
klonuo organizam od bolesti. A do toga cilja, da po- 
dignemo    kupovnu snagu  najširih  narodnih slojeva, 
možemo doći samo forsiranim izvozom glavnih naših 
agrarnih produkata koje imademo u suvišku i  zbog 
koga suviška je danas cena seljačkih proizvoda tako 
niska, da je poloprivreda nerentabilna. Naša seljačka 
proizvodnja proizvodi tolike suviške, da ih ne može 
konsumirati    domaća pijaca.    Žetveni prinos pšenice 
porastao je prema prošlogodišnjem, koji je bio izu- 
zetno slab, za 80,7%, a prema prinosu za poslednjih 
5 godina za 12%. Prinos kukuruza porastao je prema 
prosečnom  prinosu   poslednjih   godina   1928/1932   za 
5%. Indeks pak cena na veliko za grupu biljnih pro- 
izvoda pokazuje u prošloj  1933 godini velik pad od 
preko deset poena ( : od 67, 5 na 57, 2 :). Šta nam 
sve to kazuje? Da je preko potrebno preorijentisati 
našu poljoprivredu, a dok se to ne zbude, jer preori- 
jentacija jedne  privredne  grane  ne  može se  izvršiti 
preko noći niti bez velikih sredstava, moramo voditi 
drugu izvoznu    politiku radi što boljega    plasmana 
suviška  naših agrarnih proizvoda, nego do sada. Si- 
stem kontingentiranja, kako ga danas provodi među- 
narodna trgovina i koga se drži    Kraljevska   Vlada, 
nije doneo zadovoljavajuće rezultate po naš agrarni 
izvoz zbog toga, što su kontingenat, koncediran od 
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nas, iskoristile zemlje uvoznice u punoj meri, dok mi 
nismo mogli zbog sve veće konkurencije na stranim 
tržištima ostvariti za nas predvideni kontingenat, tat- 
ko da su naši agrarni produkti ostali kod kuće. U 
svemu se opaža tendencija da se priđe sistemu kom- 
penzacije, koji dopušta zemljama uvoznicama samo 
tolik izvoz, koliko one prime izvoza od druge ze- 
mlje. Na taj način se otklanja loša strana sistema kon- 
tingentiranja, koja se do sada iskorišćavala jedno- 
strano. Ali i organizacija samoga izvoza naših žita- 
rica bila je od početka pogrešna: sve tamo od žitno- 
ga režima i načina rada u Privilegovanom izvoznom 
društvu, pa do danas kada imamo izvozni monopol, 
izgleda da se tek sada počelo uviđati, da je ustanova 
Prizada u tom sastavu suvišna i da će ona dalje dje- 
lovati u okviru Zavoda za unapređenje spoljne trgo- 
vine. Ako se to sada ostvaruje, treba pitati, zašlo se 
na to tako dugo čekalo, i čemu su bile potrebne dve 
ustanove sa istim ili sličnim ciljem i sa duplim per- 
sonalnim izdatcima, koji, kako znamo, kod Prizada 
nisu nikad bili mali. 

Medu mere, koje je Vlada preduzela Za zaštitu 
zemljoradnika spada niz uredaba, koje ga prvenstve- 
no štite od sudskih prinudnih dela i na osnovu kojih 
mu se dugovanje pretvara u amortizacioni dug sa 
Otplatnim rokom od 12 godina i maksimiranom ka- 
matom. 

Iako se ne može odreći izvesna korisnost ovim 
institutima^ ipak valja naglasiti da te legislativne 
mere ne rešavaju niukoliko osnovni problem, koji 
sam označio da leži u uspostavi kupovne snage zem- 
ljoradnika i povećanju cena njegovih produkata. Te 
mere, po objektivnom sudu spašavaju seljaka od ra- 
sula, od dražbenog bubnja, ali mu ne vraćaju kupovnu 
snagu. One čak i ne znače mnogo, a i samo udovo- 
ljavanje obaveza po njima dolazi potpuno u pitanje, 
ako se ne bude našao ključ za rešavanje plasmana 
naših suvišaka agrarne proizvodnje. Jer ako proiz- 
vodnja žita i kukuruza bude dalje rasla, a tendencija 
zato postoji, a naš se izvoz bude i dalje srozavao, pa- 
šče rapidno i dalje cijene agrarnih produkata i zem- 
ljoradnici neće moći da plaćaju, kod visoke zemlja- 
rine i sve većih i brojnijih posrednih poreza, amorti- 
zacione rastuće otplate, koje u kasnijim godinama 
amortizacionoga plana po Uredbi o zaštiti zemljorad- 
nika, dosižu i 18%. 

Sa druge strane dosada preduzete mere, pa i ove 
najnovije, koje se odnose na likviditet našega novča- 
noga tržišta i sanaciju banaka, nisu urodile nikakvim 
uspehom. Zaštićene ili nezaštićene Uredbom, naše 
banke danas ne vrše više svoju nacionalnu ekonom- 
sku ulogu sabirača kapitala iz najširih narodnih slo- 
jeva za ciljeve narodne privrede. One su sve u stvar- 
noj likvidaciji sa strahovito smanjenim obimom po- 
slova i danas pretstavljaju još samo institute za is- 
platu činovničkih prinadležnosti. Broj uloga na knji- 
žice i po tekućim računima u prošloj godini pao je i 
opet dalje, za preko pola milijarde dinara, tako da 
je stanje uloga u decembru 1933 iznosilo 9.662,000.000 
dinara, što pokazuje kako tezauracija jača i da je 
nepoverenje štediša ostalo nepromeiijeno, čak je i 
pojačano. 

U takovoj situaciji upravo se logičnom nuždom 
morala ispoljiti posljedica od svih ovih nepovoljnih 
momenata) koja se ogleda u nesrazmeru između ko- 
ličine novca i njegova opticaja i količine dobara za 
promet. Naš privredni život pati u poslednje vreme, 
već jedno tri-četiri godine, najviše od neuravnoteže- 
nosti između količine novca i količine dobara, što iza- 
ziva zategnutosl u cirkulaciji dobara. 

Da se ovo stanje otkloni, a u vezi sa osposoblje- 
tljem zemljoradnika kao potrošača i njegovim raz- 
duženjem, potrebno je da se stvori novi novac, koji 
bi izvi šio ovu preko potrebnu funkciju u našoj pri- 
vredi. Izdanje ovoga novca moglo bi se poveriti Pri- 
vilegovanoj agrarnoj banci ili specijalnim emisiono- 
hipotekarnoni zavodu; kao pokriće za ovaj novac slu- 
žile bi seljačke hipoteke i menice, koje bi Pab. ili taj 
posebni zavod preuzeli od verovnika zemljoradnika. 
Amortizacione i okove za isplatu ovih zemljoradničkih 
dugova trebalo bi podeliti u dve grupe, duže i kraće, 
već prema vrsti kredita i nameni njegove investicije. 
Radi povećanja pokrića Izdatoga novca, kao hipoteke 
sposobne za emisiju, došla bi u obzir samo zemljorad- 
nička dobra, koja svojom vrednošću pružaju sigurnosi 
od najmanje 200%, tako da bi se izvršila selekcija 
Zemljoradnika na kreditno sposobne i nesposobne, 
što danas ne razlikuje Uredba o zaštiti zemljoradni- 
ka, koja pruža pomoć beskorisno i tamo, gde pomo- 
ći zbog mnogostruke prezaduženosli nema. Isplata 
zemljoradničkih dugova vršila bi se prema amorli- 
zacionom planu, skupa sa naplatom redovnog po- 
reza, kako bi se smanjili troškovi režije takvoga enii- 
sionoga zavoda, čime bi se kamatna stopa za ova 
zemljoradnička dugovanja mogla sniziti i na 2%, a 
ne bi kao sada, koti novčanih zavoda, iznosila 6,5%. 
Izdati novac povlačio bi se svake godine, prema a- 
mortizacionom planu, u onoj sumi, koliko bi se go- 
dišnje  zemljoradnički   dugovi   realizovali. 

Koristi od ovoga načina ublaženja ili čak ot- 
klanjanja privredne krize, osetile bi se odmah, jer 
bi seljak odjedanput postao kreditno sposoban, pri- 
vreda bi dobila nova sredstva zai kreditiranje, razdu- 
ženje seljaka bi se provelo automatski, bilo bi o- 
slvarljivije i sigurnije, moratorija bi nestalo, banke 
bi raspolajgale sa likvidnim sredstvima i mogle bi 
odgovarati svojim verovnicima, tezaurirane novčani- 
ce Narodne banke pojavile bi se zbog oživljenog 
prometa opet u opticaju i t. d., a da kod celoga ovo- 
ga procesa ne bi nitko ništa žrtvovao: ni država, ni 
građani, ni verovnici ni dužnici, što sada nije slučaj. 

Protiv ovoga načina rešenja iznosi se, da bi on 
uvađanjem novoga novca) stvorio paralelnu valutu, 
što bi izazvalo inflaciju, koja bi, po mišljenju pri- 
govarača, upropastila našu nacionalnu monetu, čijoj 
stalnosti ima da posluži i predloženi budžet. Među- 
tim, o inflaciji nema ni govora, jer da ona nastupi, 
traži se troje: da nije predvidena količina novoga 
novca u opticaju, tla taj novi novac nema nikakve 
realne podloge i tla se taj novac upotrebljava u kon- 
sumptivne  svrhe. 

LI konkretnom slučaju, količina opticaja novo- 
ga novca bila bi limitirana i unapred određena su- 
mom  pokrivenih,  hipoteciranih  zemljoradničkih  dn- 
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Rovanja. Do te visine einitovao bi se novi novac, 
što znači kakvih tri i po milijarde dinara. Dalje, ova 
izdata emisija novoga novca imala bi potpuno real- 
no pokriće, barem takovo, ako ne bolje, kako ga ima 
današnji dinar kod Narodne banke, jer kao pokriće 
predlažem vrednost seljačkog imiMija koja mora po- 
krivati dug sa 200% prometne vrednosti, dok dana- 
šnji dinar ima pokriće samo od 35%. I onda, nova 
emisiju novčanica služila bi oživljavanju privrede i 
lazmeni dobara, dakle u produktivne svrhe, a ne bi 
bila sredstvo za pokriće kakvih deficita ili za pod- 
iiiiroiije  konsumptivnih  potreba. 

Potsjećam, da je država preuzela na sebe obave- 
zu za isplatu odštete velikim posjednicima prilikom 
likvidacije agrarnih odnosa i da svake godine m- 
padajuća kvota tereti državni budžet. Kada je to dr- 
žava učinila u agrarnim odnosima, pai još i pod cenu 
novčanih žrtava, koliko lakše može ona to učiniti 
i za razduženje seljaka, gde se od nje ne traže ni- 
kakve materijalne žrtve. 

Ako bi od ove mere eventualno čak i pala vred- 
nost dinara, taj pad ne bi proizveo posledica u pri- 
vrednom životu. Ulagači bi dobili svoj ulog, koji im 
više vredi, kada njime mogu danas raspolagati,, ma- 
kar bio on u smanjenoj vredrjosti, nego kada im kao 
zaleden leži bez ikakve koristi u banci i tamo sva- 
kim danom postaje sve jačom dubiozom. Zemljorad- 
nici bi samo tako mogli, zbog povećane cene njiho- 
vih produkata, odgovarati svojim obavezama i ispla- 
titi svoje dugove, a podjedno bi postali opet sposob- 
ni kupci i potrošači. Banke bi raspolagale novim sred- 
stvima i bile bi u mogućnosti da kreditiraju privre- 
du, .leđnom reči, cirkulacija dobara, koja je danas 
dospjela na mrtvu tačku, otpočela bi opet normalno 
t'unkcionisati. 

Najzad, na ovaj način rešenja ovoga problema 
bićemo prinuđeni devalvacionom politikom naših 
konkurenata na svetskoj pijaci koji izvoze agrarne 
produkte kao i mi. Obaranje vrednosti dolara uči- 
njen je u glavnom zbog spasa poljoprivrednika. Istu 
devalvaciju svoje valute izvela je već i Argentina, 
a da ne spominjem niske cene ruskog žita na evrop- 
skoj pijaci. Sve ove tri države glavne su izvoznico 
žitarica, koje će od sada, potpomognute devalvaci- 
iom svojih valuta, još lakše osvajati tržišta, na ko- 
jima se i mi pojavljujemo i sa kojih će nas one isti- 
snuti, jer im nećemo moći konkurisati zbog previso- 
kih cijena naših agrarnih proizvoda. A kada to na- 
stupi, ugrožena će nam biti i aktivnost naše trgo- 
v;:čkc bilanse, te doista jedine svetle tačke u našem 
ekonomskom životu. 

Naš spas leži samo u izvozu suviška naših ag- 
rarnih proizvoda, jer kapitala za intenzivnu poljo- 
privrednu industriju nemamo i ona se ne može pre- 
ko noći stvoriti. Ovaj izvoz se mora potpomagati 
svima sredstvima, pa makar i po cenu uvadanja pa- 
ralelne valute ili čak njezine devalvacije. Ako ne re- 
simo ovo pitanje izvoza, nećemo podići kupovnu 
snagu našega seljaka niti ćemo moći privredu oži- 
veti. Mi imamo da biramo između dvoga: da li će 
država voditi politiku Narodne banke, koja spasavia 
samo dinar, a uništava celokupnu narodnu privredu, 
ili će dinar služiti potrebama privrede, naročito osi- 
romašenoga sela  i  postati  pomoćno  sredstvo  naše- 

ga života. Drugim recima, imamo da se odlučimo da 
li će novac vršiti svoju socijalnu funkciju u životu 
našega naroda stvaranjem radnih uslova u svim,! 
društvenim redovima, ili će biti instrumenat e^oi- 

stičkih i spekulativnih probitaka nekolicine srećnika 
koji njima raspolažu. Do ovakovoga raspleta ovog^ 
pitanja, možda i protiv volje merodavnih faktora 
doći će neminovno i kod nas, što pokazuje i nedav- 
ni primer češke valute. Pa ako to nastupiti mora 
bolje je učiniti ovaj korak danas, kada se može sa 
manje žrtava i potresa nego sutra, kada će nam so 
lako rešenje, možda u još nepovoljnijim prilikama, 
nametnuti sticajem jačih okolnosti i po gvozdenom 
zahtevu životnih prilika. 

'l kada se pod tim vidom promotri predloženi 
budžet, a on se mora razmatrati u vezi sa celokup- 
nom našom ekonomskom situacijom, tada se dolazi do 
zaključka, da ovaj budžet nema organske veze sa 
ekonomskim stanjem u zemlji i da on u svom sada- 
šnjem sastavu znači udar na poslednji dohodak na- 
roda, u koliko ga uopće još imade, a najvećim delom 
izravan zahvat u narodnu imovinu. 

Zbog svega toga izjavljujem u ime Seljačkog 
Narodnog Kluba da ćemo glasati protiv predloženo- 
ga budžeta i Finansijskog zakona. 

Претседник др. Коста Куманудн: Има реч г. 
Мпта Димитријевић. 

Мита ДимитриЈеви!!: Господо пародни по- 
слапицн, јучерашња буџетска дебата, сви смо све- 
доци, била je врло жива, шта више и бучна, али 
нажалост морамо признати да се ona кретала и 
водила од стране опозиције на врло уском терену. 
a ja сам жеЛ)Но очекпвао један копструктнван, ду- 
боко промпшл.еп пачелап говор. Huje га било. 

Ja hy да паггоменем један случај који се деспо 
у француском парламепту у доба мога 1)акоиања. 
Случај je ono да сам први пут тада отишао у nap- 
ламепат. Говорпо je чувепи великп финансијер 
Морис Рувпје. Ha левици, крајњој левици, седео 
je Жорес. И Морнс Рувије који je у исто време 
био добар министар порезе, добар министар ца- 
рина, добар мнпистар државпе благајне, on je пред 
целим парламентом рекао: „Moj буџет н ако je 
овде у последњем! раматрању, mije свршен, ja ч'е- 
кам речп, мишљење и гледиште пашег друга са 
левице г. Жореса.,, 

И заиста Жорес je дошао na трибину, дошао 
je na говориицу ca оиим дубоким социјлпнм схва- 
тањем, са оппм лојалним односом једпог култур- 
пог човека и иптелектуалца, без онога павикшуто- 
га насртања и празних оптужаба и без јуриша na 
отворепа врата, on je пзговорио једап говор. Го- 
сподо, зна се шта je био Жорес н крајња легица. 
Само су пет речи биле Мориса Рувијеа, које je na 
то одговорпо: Благодармм p, Жоресу na сугести- 
јама. 

И запста те су сугестије бпле и прпмл.епе. 
Mu тога, пажалост, ппсмо имали. Ja сам ду- 

боко желео да се врати оно name време, када смо 
ми имали у нашем парламепту, то није било дав- 
rro, то je било скоро, када се, и ако у опозицпји, 
чула у буџетској дебати реч покојпог Стојапа 
Протића, илн кад су радикали били na влади, реч 
пок. Boje Вељковића. 



СТЕНОГРЛФСКЕ бЕЛЕШКЕ 67 

Господо, једна болиа констатација: Да ми ne 
умсмо да поштујемо ниво, овај ниво, који нпак у 
нашој земл.и за политичко обележје претставл^ 
највиши ниво народне политике, народне привре- 
де и народиог надања и очекивања. 

Са извесним задовољством морам констатопа- 
ти да je реч г. д-ра Грубера ипак била начелна. 
Јесте, г. Груберу, ja вас не апострофирам да бисте 
добили право да одговорите ради личног објаш- 
њења, иего вас апострофирам да вам кажем да 
много штошта позитивиог што сте ви констатова- 
ли има onaj карактер, као mro нмају многе кон- 
статације, које je врло лако дати, a тешко извр- 
шити. 

Господо, ja тврдим и нпко ме ne може демап- 
товати да нема овде од свнх наших посланика ни 
једнога, који се ne би целом душом предао у ово 
страховито, хаотично време свега што постојп и у 
политицп, и у привреди, да сс ne бп предао целим 
сн( јим срцем na успоставу побољшања. 

Господо, иреме je болеспо, време je тешко, 
време je хаотично. Г. др. Грубер поменуо je пова 
пореска оптерећења и нели да he ona уродити про- 
тивннм,  то  јест негатпвппм резултатпма. 

Господо, ми смо имали до сада два буџета. 
Луче сте чули и самог г. Мшшстра финансија да 
у предвиђању буџета нема сто од сто извршења. 
Али то нема ни у једном буџету. Важно je ла нема 
60<; негатавног извршеп.а, то јест да оптерећеп.а 
ко ja се узимају, ne даду резултате испод иормале. 
Господо, г. Грубер je псто тако поменуо Једну 
ствар, и дужност ми je да се na један лојалап, ср- 
дачан n другарски начин осврпем na говор пред- 
говорника. On je парочито казао да je негативно 
обележје буџета штр се троши 50% у пашем 6v- 
џету на личнс расходе. Јесте, господо, 50% троши 
се на личне расходе, можда н која стотнпа хиљада 
мање, али, мп морамо да прнзпамо да лпчпи чз- 
датци нису издатци ћеЉа, да личпи издатци којч 
се предвиђају овде у буџету највећим делом спа- 
дају на ono што сппма нама мора бити свето, a 
то" je na војску и na народну просвету. 

' Ha војску када кажем, ja кажем да je то једиа 
нужда. Можда ни један парод са више љубави 
не бн пристао на разоружање пего ми. Ham парол 
je земљораднички, наш парод уме да ради CBOJV 
гемл>у, да je љуби и када je сута и када je град, 
r'.epyivliH да he доћи дани берићета. 

Господо, ми видимо шта се дешава око нас. 
Ми бидимо да ono тто je јуче бпло позитивно да 
данас upe подне mije позитпвно. Mn виднмо v 
овом страховитом комешању да све тто нде,. иде 
окренуто na Балкан, a када кажем Балкан, ja чрво 
за наше пепријател.е кажсм: namy Југославију. 
Лер, Балкан je, господо, југословенски на првом 
мссту. 

Други лични расходн иду na просвету. Го- 
сподо, "ja који сам послапик у јсдпом срсзу Јуж- 
не Србије, где народ жуди no једпом ппстипкту 
за просветом, кажсм no ипстппкту, јер парод у 
Јужној Србији заиста je пајдгбл.ом поошлошћу 
и традицијом везап преко Ћирила и Метолпја и 
првог словенског пнсма за просвећивање. Госпо- 
до, болпо je констатовати да моди сељаци кажу: 
подигосмотпколу o своме трошку, радисмо, ра-^ 
ботасмо, кулук прависмо, позвасмо и пајбол.е мај- 
сторе да je направе^ a учитеља немамо! Господо, 
у три маха ja сам дошао у свађу   са Мпппстром 

просвете, мислећи да на једап тако свађалички 
начин нзвучем учнтеља једпог или другог. Госпо- 
до, није било могућпости. Мн имамо дапас преко 
2000 учитеља младпх који су одслужилн војску, 
жељпи, оуни папона, соколн, орловскп спремпи. 
(Др. Мстпкош: Охо, Орловп!) A пемају могућно- 
сти, господо, да до1)у na onaj посао na коме би 
соколски и орловски радили. Huje o томе реч, ro- 
сподипе Метикошу, пије реч o орловима католич- 
ким и пемојте се правити злурадо глупи кад 
нисте. 

Једап приговор 'греба да кажем одпоспо ба- 
нака. Јесте, господо, name банке ne врте сабира- 
ibe капитала за пациопалпу привреду. Bpme кад- 
кад, али доцпије у мом излагап.у изложићу све 
основе за кризу света и привредпу кризу повчар- 
ства, кризу банкарства и да су те болесне спаге, 
те болеспе ипстнтуцпје које су ишле до тс мере 
да су и једпу прпвредпу н јаку државу као што су 
Сједт1>епе амсричке државе довеле у један^ no- 
ложај тежак и пемогућап, у једпу кризу која je 
имала да одјекпе свом сплппом ne само na кон- 
тиненту него и овамо na сне стране. Господо, je- 
сте, o томе he бити речи, али ja hy да се зауста- 
вим поглавпто na овоме. Господо, два су акта 
која најбоље карактеришу државу. Дајте та два 
акта и ja hy казати каква je то држава, a то су: 
Устав и буџет. Устав даје тачну слику политичке 
структуре једпе државе, a буџет даје тачну слику 
екопомске прпвредпе структуре. Господо, nama je 
држава сељачка држава, nama je држава на Бал- 
кану чувар мпр, nama je држава у склопу света 
високо поднгнута полнтичком својом спагом, тра- 
дицијама рата и ратпе верпостн и лојалпости, сна- 
гом духовном која je толико била света и јака да 
нема заставе и пепријатељске која се пије поклони- 
ла тој namoj спази. Господо, nama je држава сељач- 
ка. Сељак mije, господо, само земљорадник, се- 
лјак mije само привредпик na селу, сел.ак je чу- 
вар, сел.ак je носилац паше југословепске пацнје, 
сељак je и нешто друго, on je сталпо пеисцрппо 
бистро и увек изразито врело нациопалпе обнове 
n националног спажења. 

Kopen name културе иде из сељачкога дома, 
n сел.ак није opvhe, пптп припада једпој грапн 
пољопривреде, пити припада каквој страпци. Се- 
л.ак je ono, mro претставл^а живу силу нашега 
парода и у одпосу према томе сељаку ми морамо 
прву бригу да поставимо, и ja ca задовољством 
констатујем, да у томе смислу и са овим задат- 
ком, господо, и ако сте се поделили v мишљењи- 
ма, ипакје прсвладало мишљење да je прва бри- 
га учипити сел>аку. Ми смо у Закопу o заттити 
земљорадника спровели ту оспову, јер се тамо у- 
казује, да je селЈаштво наше државе прва nama 
брига. Господо, ако добро загледамо v раЗВОЈ 
свега mro ми радимо, ne може се казати, да се- 
л.ак ne чини прву бригу name земл.е. Господо, ми 
врло често, као што рекох, дајемо читав пиз све- 
га тто треба учинити. НиЈе потребпо да прочи- 
там, овде треба ono, или треба ono. Лесте, госпо- 
до треба, треба и буџет да je мањи, треба, али мо- 
же ли се, то се пптамо. Господо, дапас mije време, 
да се хвали буџет, и то се пигде не чини, питн се 
буџети хвале у ово време. Али je врло важно, да се 
буџети могу правдати, и да буџети палазе CBOJV O- 
правдапост и у основу у животу самога парода. Про- 
шло je преме привредног просперитета, прошло je 
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време кад смо имали пред собом једну атмосферу 
мнрну са тачпим предвиђањима, a сада je наступнло 
једно хаотично време, време које даје миоге те- 
шке н тешке потресе у коме се не може ништа 
предвидети, јер мн даиас живимо у сплету разпо- 
врсиих крнза. Свуда се, господо, чује отворено 
признање да ne само постојн криза капитализма, 
пего слом читавог капиталистичког система. Очи- 
гледна je анархија наступила у свима привредним 
одпоснма. Ова несавладљива криза и анархија на 
свима странама као да гура стару епоху слободне 
прпвреде у нову, И може бити кроз конвулзију у 
једпу иову епоху. Ми, господо, ВИДИМО да држава 
која je бнла само пос.матрач рапијег развоја ба- 
иака и трговине, она je данас променила своју 
функцију, и внднмо да држава мора да улази v 
прпвреду, мора да ствара и развија своју акцију 
у разним санацијама и разним нннцнјативама. To, 
господо, mije случај само код иас. Криза je иа- 
ступила због тога, што je за време рата држава 
морала да потчинн привреду својим потребама. 
Господо, ми видимо да je данас nama држава on- 
терећена многим и мнргим функцијама, o којима 
се ннје раннје могло помислитн. Светска тргови- 
на у 48 земаља, према статистици Друттва иаро- 
да, пала je готово за две трећине. 

Главпа карактеристика кризе послератиог ка- 
питализма, као што знате, била je нзражена у па- 
ду цена. Пад цена иаправио je велике пертурба- 
ције, велнке кризе. Ми смо свн видели шта je 
змачило то у Енглеској, да je еиглеска фунта мо- 
рала да пусти, да допусти iheii пад. како би се 
створнла извеспа равнотежа између фунте н ку- 
повие цене. Ми смо сви видели шта je то значи- 
ло у Америци. Ми зпамо да Амернка која je je- 
дино стајала na пиједесталу златног важе11>а, и 
она je пала сада тако pehu и послелњи бедем 
златиог важењц je отншао. Ona je од 1929 године 
моралп пуштати нопчпииие у вредиости од пре- 
ко, две милијарде. Господо, ми видимо како са- 
ме бапке у свнма земљама ne функционишу, ми 
имамо Немачку, ми имамо где cv лве највеће бан- 
ке узетс у руке од саме државе. Исти je случај и у 
другим земљама. Јесте, баике су потпуно папали- 
сане. Куда he нас одвссти ова епоха v коју не 
гурају људи, него гурају вшпе снле, јаче силе, 
које нду све даље и даље, да воде државу v ona- 
везу иовог функционисања, такорећи отварајући 
nvT некој врстн државног социјализма. Према то- 
мо, господо, морпмо ппизиатн да у таквом вре- 
Moiiv правити буџет иије ствар лака, али ствар je 
и мора се призиати да за буџетску радњу тпеба 
извесиг техпике, и ако господмн Милорад Ђор- 
IjCBuh нема ниједну другу особину само ову јед- 
и\ здраву и паметну технику, господо, v овом те- 
iiiKOM времену, on je испунио своју дужност, Ми 
морамо да копстатујемо да cv извесни буиетп зл- 
вршени сп јелним спасом од дефицита. Било ie 
рачунских дефицита, али je nabeno за времеиа да 
се не падпе под ону тешку ситуацију јакнх де- 
фицита. Господо, ако би сс говорило o нашој зе- 
мл.и и o nniiioj држави, nama земл.а има ne само 
cBojv велику идеју. него има и своју велику ства- ' 
ралачку мисију. He заборавимо да смо ми Југо- 
cjainja и као Лугославија ми смо на Балкану она 
жива сила, која има ла збира v једну снагу све 
жпие и здпаве енергије, која имапреко прошло- 
сти да пређе na једпу здраву политику братства, 

заједничког,  шпроког  и  великог  .IyгocлoвelIcтвa,^ 
Господин др. Милан Метикош, нека ми je до^ 

пуштено рећи... (гласови: mije овде!). To ништа н^ 
значи, јер ja ne апострофирам ради сва1)е, рекац 
je: Има истипа добрих решеи.а у спољној поли. 
тици и сва их ja објективно ценим. Али кад ка- 
жем да ме Балкапски пакт ne задовољава, јер у 
тај пакт mije укључен бугарски народ, опдп требђ 
да зпате да има исто тако примедаба које су о, 
сповапе и за другу пашу политику. (Светпслав Хо. 
ђера: Мито, o томе heMO говорити кад до1)е бу. 
цет Министарства ипостраних дела). 

Господо, бумет ртвара сва питања: и полн- 
тичка, и социјална и сва друга. Ja мислим, да jQ 
глас г. Метикоша у томе врло слаб да порушђ 
ona велика мишљења најпозванијих, ne само у 
nainoj земл.и, пего и далеко међу свима нашиМ 
савезницима, o значају тога пакта. Ja дубоко ne- 
рујем, да nama спољпа политика ne иде ла базц 
стврреног ауторптета и високог нивоа и uauia 
земл.а опим путем, n треба да иде. 

Господо, једну молбу. једап апсл, и једну 
нужну потребу изразићу г. Министру финансија ц 
Краљевској влади, да извесну ствар тако нужну 
и тако потребну сел.ачком народу, регулишу, јер 
je то осповпа и жпвотпа. Господо, 1928 године 
утврђивала се осповпца за порезу и осповнца за 
порезу утврђена je према катастарском прирезу 
од послед1ће трн године. Катастарски припос од 
последпЈе три годипе био je много већи, пего што 
je сада. Са једпога хектара могло се мпого miuie 
извући no репти. JOHI nenno. Сто килограма пше- 
нице тада je бпло 500 динара, a сада je једва 1O0 
и испод 100. У истини, било je извесних ублажа- 
вања у питању земл.орадње. И коликогод да га 
je било, и заиста га je било, ипак joni mije дошло 
до онога доволјНОГ односа, који треба да буде. 

За nam Југ, ja na опомс месту желим то да 
кажем, пека г. Министар помишља o томе, како 
he пропзводп.а дувапа да добије onaj елан, којн 
треба да има, јер овако преко монопола, произ- 
водња дувана пада. Једтш je пут, да омогуће г. 
Миппстар финансија и Крал.евска влада слободт 
продају, која, истина, постоји у закону, али тре- 
ба да се омогући ocnuBaibeM и подржавањем тц\ 
дуванских задруга. 

Ми имамо, господо, овдс, такође, једно пита- 
ње, које се тпче Југа, a то je o раду једне задру< 
ге за производњу сјвилобубног семепа. Господо, 
ne купује се то семе у Ђевђелији, у Струмици и 
у Дојранском крају, него сс купује изван наше 
земље. И ако ово изгледа мала ствар, то je само 
један од оних многих случајева, да ми често пута 
за onaj матерпјал, који имамо у земл.п, правц- 
мо излишне n скупе екскурзије у другим зем- 
л.ама. Према onoj всликој миспјп коју има наша 
земља, ми морамо овде сви да се предамо ономе 
великом задатку, којп je претстављен у впсоком 
Маткјјесту namera Краља. Морамо ићи путом 
који води ка нормализацији и, као тто сам ре- 

(као пре три n no године, држати отворена врата 
за приступ свих живих n здравих сила наше 
земље. 

Впднте Француску како je у једном тешком 
момепту од ускопартијских влада приступила вла- 
ди пацпопалпе уппје. Господо, na томе путу ми 
смо готовп да омргућавамо свима који у ономе 
велпком циљу name југословспскс Краљевине, свс- 
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сни да племеискн раздор, да религиозни раздор, 
ие уједии.ује него разједињује, свн којн na тој 
подлози, na тој осиови готоии су да пруже своје 
живе силе држави и народу, господо, Ja сам уве- 
реи да liCMo na тој основи имаги све наше отво- 
рене и добре диспозиције и вол>е. Како год, го- 
сподо, да се од стране опозиције — јер то je њи- 
хова дужиост, говори o томе да буџет није добар, 
ja кажем ово: буџет се ne цепи no чему друго.м 
него no томе, да лп га живе iioT()e6e изискују, да 
ли je буџет омравдан n да лн буџет одговара ono.; 
здравој, Morvho.i спазп парода да га изнесе. 

Има извесних момената у којима се ми сви 
заједпо налазимо, a то су момепти који су увек 
кроз исторпју пашега парода показивалн се, a то 
су момептп када треба за дело Отаџбине учинити 
жртвс. Према томе ja сматрам, да Влада која се 
у своме патриотизму руководи истим разлозима 
као и сви ми, која у томе узима ne машу одго- 
uopnocT пего и свн ми, да he Крал.евска влада, 
како рече господип Мн11пста|), прећи и у трећу 
етапу, a ja кажем пребродивши прву срећно, пре- 
бродивши другу опет срећно, ући he у трећу ета- 
пу, a то je етапа санирања и стварања оне жи- 
ве'снаге која je потребна држави да се дал.е ра- 
звија и да остане на onoj висини на којој се na- 
ma земља умела достојпо од рата до сада да се одр- 
жи. Руководпмо се том внсоком мисијом name 
земље, рачунајући да je заштићено поглавито 
cne ono што се могло заштитити, сматрајући да 
су жртве нужне и потребне и да су one управље- 
ne na бољитак, na снагу, na чување name државе, 
na војску, na просвету, na висину namer пивоа. Ja 
сам готов да без    пкакве    рсзе1)не гласам за овај 
буџет. 

Једна  само  папомепа   испаде  мн  пз  впда,  a 
хтео бих да je учиним. 

Me слажем се, господо, ća иишљењем мога 
друга г. IJJeliepoBa у nHTafby pemeiba питања чинов- 
ница. Господо, ne може се закопом грубо посту- 
пати према једпом делу namera народа. He може 
се, господо, једпим грубим закопом разбити сва- 
ка перспектпва за рад, за брак, за културпо раз- 
вијање name омладине. Узмите н.пр. до1)е један 
груб закоп, пресуди без обзира na квалификације, 
без обзира na труд и разбије cne индивидуално- 
сти исто тако значајне код наших жена као и код 
наших мушкараца. Шта he бити? Узмимо пример 
учитеља и учптељнца; ако дође закон да учитељ 
ис сме узети учитељпцу, опда he брак да се раз- 
бнје. Узмпмо даље, има пупо таквнх прпмера. He 

, може се, господо, никаквим грубпм законима гру- 
бо решавати једпо пнтап.е које je дубоко укоре- 
п.епо у натем пароду. Несумњиво да бн TO био 
знак наше бруталпостп, решавати грубо једпо пи- 
тање које je културпо обележје за другу страну. 
Према томе, пека би Миппстарскп савет, када се 
буде o томе решавало, пека сс при то.мс ne руко- 
води никаквим грубим критеријумом пего једи- 
ппм умним и паметним, a то je: upe свега квали- 
фикације, a np пол. 

Претседипк др. Коста Кумапудн: Мма реч г. 
Драгутин Псјжо. 

Dragutin Perko: Gospodo narodni poslanici, n/i- 
majući reč u načelnoj debati o budžetu za 1934/35 go- 
dinu, kao najkrupnijem i najvažnijem pitanju državnom 
i narodnih 'poslanika, čast mi je na ekspoze g. Mini- 
slra finansija sledeče odgovoriti : 

Gospodin Ministar finansija prestavio nam je sa- 
dašnji budžetski predlog u vezi sa prošla dva budžeta 
i prikazao nam je taj kao treću etapu njegovog rada 
na unapređenju naših državnih finansija. Iz loga bi 
proizilazilo, da on ima jedan dugogodišnji finansijski 
plan, kojim čvrsto i nepokolebljivo ide i da vodi ii- 
nansije našega naroda i države na put poželjenog bla- 
gostanja i do takvih odnosa koji će omogućiti našem 
stanovništvu normalan život i poštene životne uslove. 
Dao Bog da se to ispuni! 

Gospodin Ministar finansija je u svome dvoča- 
sovnom govoru govorio mnogo o rashodima a dosta 
malo o prihodima. On nam je razložio, kako su rasho- 
di koje imamo stalni, dočim prihodi nisu sigurni, bal- 
oni koje je on uzeo u svoju kombinaciju. On je govorio 
o osnovi svoga budžeta i etapnom smanjenju rashoda 
od godine na godinu, i mi mu moramo priznati da je 
u ove tri godine uspeo da za jedno pola milijarde 
smanji budžet, ali ovo smanjenje nije išlo u srazmeri 
prema smanjenju narodnih prihoda, osobito prihodi) 
našeg sveukupnog stanovništva. G. Ministar je sa za- 
dovoljstvom konstatovao da u ovu treću etapu ide sa 
mnogo više mira i spokojstva nego u predašnje dve 
godine. Naglasio je još poboljšanje administracije, 
napose finansijske administracije; naglasio je da je 
knjigovodstvo ažurno i da je poreska administracija 
poboljšana osobito s pogledom na obročno plaćanje 
poreze što je jedna olakšica za ceo naš narod. 1 da će 
se ove poreske rate bez ikakve šikane uterivati od sta- 
novništva. Gospodo moja, na ovu reč šikana ja sam 
se zaustavio i ta reč šikana donekle me trgla, jer vam 
kažem iz iskustva da se nikad sa većim šikanama nije 
uterivala poreza nego sada. Ja neću da navodim one ч 
silne primere i one nesrečne metode pojedinih egze- 
kutora, ali dva primera ću da navedem pošto su većeg 
značaja. 

Dogodi se u mestu Kladuša da ima jedna poro- 
dica 12 članova, od kojih dva muškarca i plaćaju po- 
reze, a dužni su ostali ukupno 30.— dinara. 1 g. egze- 
kutor traži ovih 30 dinara, mora da se plati. Bilo je 
tako vreme, da dotični nisu mogli da nakupe ovih 30 
dinara, molili su za odgodu, ali pošto egzekutori imaju 
strogu naredbu, oni su silom hteli da utegnu ovu po- 
rezu. (Ministar finansija dr. Dorclević: U kome je to 
mestu?) To je Kladuša. Hteli su zadnju kravu da iz- 
vedu iz kuće, a dvojica muškaraca prikupili su snagu, 
latili se oružja i nisu dali. Posle toga došao je ponovo 
g. egzekutor sa žandarmima a ovi muškarci silom se 
opet oduprli, nisu dali da im se zadnja krava, jedina 
hraniteljica, izveze iz kuće i da deca ostanu bez hrane. 
1 šta se dogodilo sad? Žandarmi su silom ušli u kuću 
i pucali na ovu kuću i pobili dve glave. 

Gospodo moja, ako se govori o šikani, onda je to 
jedan strašan primer! Imade još jedan, koji nije tako 
tragičan, više smešan ali ipak karakterističan. U mome 
mestu Varaždinu živi jedan šnajder 64 godine star, 
zove se Vajs. 1 taj Vajs jednog dana nabavi neku staru 
robu — neću da kažem da nije iz Austrije uzeo — 
neko staro odelo i vozi na kolima kući. Uhvate ga fi- 
nansi na putu i odvedu, pa procene to staro odelo sa 
570 dinara. Ali, gospodo, oduzmu mu to staro odelo 
i kazne ga sa globom od 240.000 dinara. Gospodo 
akta se nalaze u Odboru za molbe i žalbe. On se žali 
i nešto mu od toga smanje, ali ostane globa još od 
200.000 hiljada dinara. Pošto on, naravna stvar, ne 
može to da plati, to je osuđen po finansijskim organi- 
ma na godinu dana zatvora. I sad je došlo od Sudbe- 
nog stola u Varaždinu da se taj čovek imade zatvo- 
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riti. On treba da ide U Lepoglavu i da sedi godinu 
dana u zatvoru. Ali sad dođe druga stvar, naša admi- 
nistracija koja kako znamo sve pobrka, kaže da g. 
Ministar finansija treba da plati unapred, da da pare 
unapred za uzdržavanje u zatvoru toga osuđenika.  1 
zaista Sudbeni sto u Varaždinu dobio je 10.000 dinara 
da održi ovog osuđenika, koji je stare hlače prodavao. 
(čuje se: To je šverc!) Pitam ja gospodo, kako je sad 
moguće da ima tu priznanje finansa da te krpe vrede 
570 dinara, a pn je kažnjen sa 200.000 dinara globe 
i pošto ne može da plati mora da sedi u zatvoru i za 
to da da Ministar finansija preko 10.000 dinara da se 
on izdržava? lako se uzme kakva je to velika stvar, 
kako je to veliki delikt, pa da je platio taj Covek kao 
kaznu desetorostruku sumu, a to iznosi 5700 din., to 
bi se još nekako moglo i pretrpeti, ali kaznili ga sa 
200.000 dinara, to je već i suviše mnogo. U Rusiji po- 
stoji iz predašnjih   vremena   medu   seljacima   jedna 
poslovica, koja ovako na našem jeziku glasi: kad si 
jedanput došao u spisak, nikad više iz njega ne izađe. 
I meni izgleda i ovde tako. Makar Ministar finansija 
platio hiljade i hiljade, ali onaj tamo ne izađe nikad 
više iz zatvora. Gospodo, i to vam je jedna vrsta ši- 
kane, a kad tome dodate još i onaj matematički re- 
zultat svega toga, onda će se videti kako je kod nas 
gazdinstvo jako loše. Ovakvih slučajeva ima vrlo mno- 
go i zato bih ja preporučio da se za ovako velike greš- 
nike kao što je ovaj jadni stari šnajder, koji je pro- 
švercovao za 570 dinara starih haljina, nade nekakva 
amnestija  i nekakva zaštita kako se ne bi dešavali 
ovakvi   slučajevi   da   se   izdaju u nekoliko   puta po 
10.000 dinara sudu za izdržavanje kažnjenika u zatvo- 
ru bez ikakve silne potrebe i da on uz to bude obe.š- 
čašćen. G. Ministar finansija izjavio je da je prava 
osnova državnog budžetiranja, državne finansije uz- 
držati na visini. Ja mislim da smo mi svi složni s tim. 
dalje je napomenuo štednju i redukciju rashoda i iz- 
dataka. Mi smo i zato, gospodo. Zatim je ukazao na 
povećanje državnih prihoda i ja kažem da smo mi svi 
i zato. Zatim je g. Ministar naglasio daje kompresijom 
rashoda   smanjen   budžet.   Ova  kompresija ide tako 
daleko daje po nekim stvarima bilo 5%, a po nekim 
50% kompresije. Mi smo svi s tim takodc složni. Ali 
u ovome predlogu u § 12 tačka »g« imamo jednu stvar, 
da je dato 3 miliona dinara g. Ministru saobraćaja za 
izvršenje predradnji za onu vezu putem dunavskoga 
mosta sa Rumunijom, po kojoj sam stvari ja pre ne- 
koliko dana stavio hitnu interpelaciju. Ja vam ovde 
izjavljujem, da se po onim podacima koje ja imam 
i koji su bili objavljeni u našim i u rumunskim novi- 
nama, ovaj most neće graditi ni sad ni u bližim godi- 
nama, kod Brze Palanke. G. Ministar saobraćaja je 
dao na tu pismenu interpelaciju netačan odgovor, nje- 
ga  se, kaže  četvrta balkanska konferencija koja je 
donela odluku, da se gradi jedan drugi most između 
Rumunije i Bugarske ne tiče, dok mi imamo dvade- 
setogodišnju konvenciju iz 1913 g. da se gradi most 
između Kraljevine Srbije i Rumunije. G. Ministar je 
odvratio,  da se  njega Balkanska konferencija ništa 
ne tiče, da je to jedna privatna ustanova, koja za nje- 
ga nema važnosti i čiji zaključci za njega nisu mero- 
davni. Ja izjavljujem da sam dobio od jednog gospo- 
dina, od jednog člana naše nacionalne grupe u Solunu 
izveštaj, da je od Ministarstva saobraćaja njima data 
instrukcija kako i šta imaju da rade. G. Ministar je 
na koncu govora izjavio protivno mojoj tvrdnji, da 
nisu jednoglasno prihvatili predlog po kome se mi- 

moilazi Jugoslavija i da naša delegacija to nije pri- 
mila, a ja izjavljujem da je naša delegacija jedno- 
glasno то prihvatila na predlog bugarskog direktora 
državne železnice. 

Ako ja, gospodo, ne znam da li će se jedan most 
uopšte i graditi, a ako se gradi, gde će se i kad će se 
-raditi, onda ja ne mogu za njega dati 3 miliona di- 
nara. 

Gospodo moja, čuli smo juče da 50% celokupnog 
našeg budžeta ide na plate državnih činovnika, a čuli 
smo i to da ceo katastarski prinos naše zemlje iznosi i- 
sto toliko. Mi, gospodo, treba o tome da pomislimo šta 
znači to, kad se kaže da sve ono što naša zemlja 
proizvodi i sve što se za то dobije, ide na činovničke 
plate, pa da preduzmemo jednu redukciju i snizimo 
rashode. Ako smo, gospodo, dobro razumeli ono 
što je juče kazao g. Cirić, našem seljaku za plaćanje 
poreze'fali još 10% od njegovog prihoda, jer je on 
izračunao da 50% od seljačke zemlje ide za izdrža- 
vanje njegovog gazdinstva, a sa drugih 50% da treba 
da plaća poreze državne, banovinske i opštinske. 
Sati je, gospodo, izišlo van da je i sam g. Čirić iz- 
računao da teret koji pada na seljačka, ne iznosi sa- 
mo 50% nego i svih 60% tako tla njemu ostaje samo 
40%. I to je, gospodo, potpuna istina, jer je vrlo 
čest slučaj da seljak mora da proda svoju zemlju ili 
svoju stoku da bi mogao da plati državi porezu. A 
to sve ide na uštrb njegovog gazdinstva. 

Ja bi se, gospodo, ovom prilikom osvrnuo još na 
jednu drugu stvar. Ja bih, gospodo, pitao: Koji su ti 
ljudi u Jugoslaviji koji su najbogatiji. Ja mislim da 
mi gospoda neće moći dati na ovo tačan odgovor. 
Neki će možda reći da su najbogatiji Srbi, neki da 
su najbogatiji Hrvati, a neki će opet reći da su naj- 
bogatiji Slovenci. Međutim, gospodo, ni jedan od tih 
odgovora ne bi bio tačan, jer ni jedni od ovih nisu 
kod nas najbogatiji, nego su kod nas najbogatiji 
stranci. Ja vas, gospodo, sada pitam: Kad mi od na- 
šega življa tražimo da doprinosi najveće žrtve da se 
ovaj budžet može izvršiti onako, kako je predložen, 
ja vas pitam, u kakvom srazmeru plaćanja stoje pre- 
ma tom našem življu ti stranci koji žive u našoj 
zemlji i koji žive od naše zemlje. Oni iz naše zemlje 
iznose pare napolje i troše ih van naše zemlje, u 
stranome svetu i po bogatim stranim kupalištima, i 
kad to stoji, ja pitam u kakvom procentu oni dopri- 
nose da se državni budžet može da smanji, te da se 
pomogne najsiromašnijim slojevima našega naroda, 
našim seljacima, malim zanatlijama i malim trgovci- 
ma. Meni za ovo fale podaci. Kako sam čuo, na to 
ne mogu da prisegnem, ima mnogo istine u tome 
kad se kaže da svi bankari u celoj Jugoslaviji i svi ve- 
liki industrijalci izdaju na lične izdatke za nagradu 
svojih direktora, poddirektora, činovnika i radnika 
oko 5 milijardi i nešto više. Pa kad su oni, gospodo, 
u stanju da toliki veliki novac izdadu na lične izdat- 
ke, onda moraju imati i vrlo velike dohotke. 

Pa koliko plaćaju oni, a koliko naš seljak? Go- 
spodo moja, seljak je jedini čovek koji bez prestanka 
radi celoga veka i ništa mu ne ostaje. Mi radimo ma- 
lo i, hvala Bogu, dobro smo plaćeni, činovnici rado 
dosta i loše su plaćeni. Svaki od nas koji nešto radi, 
hoće i da zaradi, da ima nekoga profita, samo se- 
ljak mora da radi bez prestanka, a nema nikakvoga 
profita od rada, a i ono Sto zaradi mora dati drža- 
vi, a za njega ne ostaje ništa. Zaista mora da radi 
džabe! Gospodo moja, ja bih se osvrnuo na nekoliko 
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|)riiiiedbe koje su ovde p;ile ha račun mise stranke. 
Mi smo ,gospodo, sastavili sebi jedan program koji 
je  program  potvrđen  i  organizacija  dozvoljena. S 
toga nije zakonito ni u redu niti moralno da činov- 
ničići iz srezova i drugi mali nezadovoljnici smetaju 
našem poslu kao da su oni pozvani da prave politi- 
ku, a ne narodni poslanici i političari. U mome srezu 
meni je došlo do znanja da je sreski načelnik zaista 
ovo izjavio: »U ovome srezu ja pravim politiku, ja, 
i niko drugi«! Gospodo moja, to je tako. Vi znate 
jako dobro, kakav je naš program i da su tri najzna- 
čajnije  tačke  programa:  Kralj   i   dinastija,   naše  dr- 
žavno i narodno jedinstvo i teritorijalna neprikosno- 
venost naše države. Ko u to dirne, pada mu glava. 
Ja gospodo moja pri svršetku moga govora moram 
da naglasim sledeče:  Ima toliko grešaka u  admini- 
straciji,  imade  toliko grešaka u  normalizaciji naših 
političkih   prilika,  imade  toliko  grešaka  u  vodenju 
naše unutrašnje konsolidacije koje su pokvarene raz- 
nim internacijama i smetnjama kod zborova i dogo- 
vora žandarmima i drugim načinima, pa kad još po- 
mislim da najbogatiji ljudi naše zemlje koji su stran- 
ci   u  srazmeru  prema  nama  siromašnim  Jugoslove- 
ninia jako malo pereze plaćaju i doprinose budžetu 
ove države, ja ne mogu da se saglasim sa ovakim 
našim budžetiranjem i glasaču protiv. (Pljeskanje kod 
opozicije). 

Потпретседник др. Коста ПоповиИ: Има реч г. 
Омер Кајмаковић. 

Омер Кајмаковнк: Господо народни послами- 
ци, ja мислим да je пзлпшпо и овога пута иагла- 
шавати да Народна скупштина, доносећи овај бу- 
џет, улази у трећу годнпу привредпе депреснје. 
Природно je ла се n овај државни прорачун до- 
иоси у виду једне велике штедње. Наш буџет мо- 
рао je upu доношењу да буде руковођеп прппцп- 
ппма да државни расходп буду у сагласности са 
државним приходима. Од назад неколико годипа 
те су уштеде учињене у толикој мери да je др- 
жавни буџет од 13 милијарди редуциран na 10 ми- 
лијарди. Господо, то су одиста огрмомни напори 
којс nama финансијска полпшка чини. Ове утте- 
де, господо народнн посланици, са гледишта тео- 
риске равнотеже буџета могу да буду врло цели- 
сходпе. Али са гледишта правилног функциониса- 
ња државног газдинства, ja мислим да ове уштеде 
могу да имају и реперкусије. Вп сте видели, госпо- 
до, да су уттеде погодпле све инвестпцнје у др- 
жавном буџету, a инвестиције, господо, iieocnopno 
оиогућавају прогрес и папредак друштва. 

Било je помепуто од господе предговорпчка 
да државна администрација троши огромне суме 
новаца. To je тачно, господо. Краљевска влада lie, 
no изјавн господина Претседника приступити, ка- 
да то буде згодно, једној реформи администрације 
у циљу да се њено пословање упрости. Реформа 
државне администрације повлачи за собом и ре- 
дукцију државног чиновништва. Међутим када се 
говори o редукцији државнрг чиновништва, забо- 
равл.а сс na једно врло важно пптање: да редук- 
ција државног чиновништва претставља na свакн 
начин јсдпо крупно социјално nnran.e. 

Господој ja мислим us крупних, социјалних 
разлога, ми ne можемо приступити редукцији др- 
жавиог чиновништва. Јер, господо, када погледате 
no појединим министарствима, ви ћете видеш да 
na стотине и хпл.аде молбп стојп nepenieno за но- 
ва поставл.еи.а. И, господо, те молбе icoje чекају 

иа своја решења BelumoM су молбе квалификова< 
mix rpaijana за државну службу. Краљевска в la.ui, 
водећи рачуна да редукција чиновништва прет- 
ставл>а једно социјално питање, прибегла je једпој 
другој мерп, врло ефикасној и рационалној. Ту 
се, господо, морам да задржим na једпо.м прилнч- 
no болећивом пптању, питап.у које mije ни мало 
популарпо, али питање које je пеопходпо потребио 
да се peum. To je иптање жена у државној адми- 
нистрацији. 

Ja мислим, господо, колико сам могао прику" 
mmi статистичке податке, да смо ми у упослењу 
жена у државној    администрацији   достигли ре- 
кордпу цпфу у држава.ма Средње Европе n Бал- 
капа. Морам  ово да  потврдпм једппм  прнмером. 
Наставника у осповиој иастави има 24.000. Од To- 
ra броја има самих жеиа  18.000. Господо, то je 
једна цифра поразна. Господнн проф. Ћирић у ју- 
черашњем своме говору, као наставник, изразио je 
своје жаљење да се у државном буџету иије могла 
предвмдети потребна сума за нашу пасгапу n ре- 
као je да je остало ne знам колнко учитељских 
сиага без памештења. Господо, ja мислим да се г. 
Tmpnli ne треба зато да брнне, ако се приступн 
једпој извеспој радикалиој мерн. Нанме од овога 
огромпог броја   18.000 учптељпда, im  пмате 4000 
до 5000 учител>ица удатпх за пеуч11теЛ)е, који су 
махом државни чиновници. Баш у духу амандмана 
48 могле бн се те учитељске сиаге да редуцпрају 
n могло бп се TiiM бројем који on се уштедео на 
томе, да упосле све one учитељске снаге које че- 
кају na 11оставл>ења, a нма их око 4000 у Mniin- 
старству просвете. Господо .колико сам могао да 
прикупим податке, жена у државшој адмипистра- 
цији нма упосленшх 40.000. Te je тако1)е једна ба- 
cno^iOBfia цифра и иишта cpeliimje n.ije учинила 
наша Крал>епска Влада, ncr:r да je решаваљу тога 
питања енерпично приступила. icn господо, наша 
државна шадлештва, даиас кад мх погледамо, из- 
губила су свој карактер државних канцеларија n 
tiia личе na балетске школе 

Друго питање господо: Наше школе и наши 
унлрерзитетш сваке године избацу> no неколшс > 
CTOTima академскп образованих љу.ш. Спи тк љу- 
ди iiniTii се могу надати ннтп могу да д; бију служ 
бу у државној адмЈтистрацији. Алн, господо, иако 
држава mije обавезна да сваком квалификованом 
грађаашшу, са формалне стране квалификованом, 
даде државну службу, нпак, господо, ми пред том 
једном чињеппцом морамо да станемо, јер верујте, 
господо, бнће врло опашо, ако тн академски обра« 
зовани грађани у масама остану na улици. lliimi i , 
за један друштвени н правнп поредак није опаони- 
je, него кад шителектуални пролетаријат буде ре- 
lioivuiioHiicao улицом. 

Исто тако, господо, сви разлозн говоре да бу- 
де.мо врло обазриви и јвемилосрдни у питању упо- 
слеп.а страпаца у нашој држави. Господо, ту шема 
сентимента. Стране државе никада ne воде мшого 
рачупа o томе, да ли he странац остати у 11>11ховој 
зсмлуи без хлеба, они га уклаП)ају и доводе свога 
човека. Овде у Фннанонском одбору г. Сташојевић 
je једпом прнлнком помепуо разна Јупопредузећа. 
Тачно, ии имамо тих Југопредузећа пуно у нашој 
чаршији, алн сва та Југопредузећа упослују страп- 
це. Овде, господо, иаши инжнњери ne могу да на- 
1>у посла, a у тим разним Југопредузећима ии вп- 
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димо na сваком кораку страице ипжињере. 
Господо, овде je пала реч ц ^о слоооди штампе. 

Енглески државник Дизраели који je ударио те- 
меље либерализму и енглеској светској моћи, у пи- 
тан>у слободне штампе рекао je класичне речи. Он 
je рекао: Слобода штампе стоји у релацијн према 
осећању соцнјалне, моралне и националие одго- 
Bopino'CTii оних који коиструишу jamio мишљење. 
Ja мислим, господо, да смо ми сви за такву сло- 
боду штампе. 

Господо, у нашој јавности појавила се још 
једна интересанппа појава. Mama јавност у послед- 
ње време преплавл>ена je врло ннтересантним пу- 
бликацијама. Постоји једио нздавачко друштво у 
Београду, које се зове „Нолит" и иаша јавиост 
много има разлога да томс друштву захвалн што 
ЈУ je усрећнло са публикацијама врло штегне и 
врло тсидеиццозне садржине. To издавачко друштво 
„Нолит" преводи извесне књнге које имају чисто 
пропагандистички карактер. Хајирих Ман, напри- 
мер, написао je књигу „Дер Унтертан" што значн 
поданик. Господо, ко je прочитао ту књигу, тај je 
видео да je то савршешг комунистички памфлет. 
Hajnpe се том ки.игом удара ma конзервативио 
схватанЈе друштва буржоаског и удара се на тра- 
диције народа, удара се на iberoee светиње, удара 
се иа све форме у моме je тај народ изградио своју 
протлост ii своју вредност. Ми смо стотине и сто- 
тнне таквих публнкација и таквих књига читали, 
моје 'су нам долазиле зато, да се користи маркси- 
сткчкој пропагавди. Господо, исти ТИ аутори као 
mro су: Хајнрих Маи, Толер, Емил Лудниг, пи исти 
аутори, господо, у својс време, a то je пре две ro- 
дине, појавили су се н код mac ca својим публика- 
цијама, до« су пре тога таквим снојнм публикацн- 
јама извршнли у једној другој држави дезагрега- 
цију друштва и довели иарод до пропасти. Кад je 
реч овде io томе, опда господо, nomno се и nanio 
домаКа штампа држи изнесних огршичења, ие мо- 
гу да разумем, јер je врло чудно, затто ое оваком 
чудноватом 'Издавачком друттиу пружа могућ- 
HiocT, да штампа публикацнје које су, најмање ре- 
чеио, једна деструктнвиа пропаганда. Ти се књи- 
жевницн служе у својим публикацкјама јед«ом 
модерном речју или појмом, којн се зове пацифи- 
зам. Ham тарод од увек je био падифистнчки. Ми 
пацифизам нисмо увозилн. Ta мирољубивост сро 
fjena je ca душом namera марода, док je пацифи- 
зам код њих пропаганда, и једпо срество, да се у 
масу карода, под вндом пацифизма, пропагирају 
комуннсгичке идеје. Овакви аугори као тто čy 
rope имановани, изгубили су једнога дана своју 
отаџбину, тто су хтели да je унитте, a покутали 
су TO, као што рекох, ica својим публикацијама, na 
сад, кад су у нзгнанству размнлнли су се no свету, 
и сад и нас бомбардују тим својим производима. 

Господо, паридни послашпцп, врло уважспи 
друг n шеф Јурословенске тародие страшке г. др. 
Метикош помепуо je овде и Цеттрални пресбиро. 
Г. Метикош, руково1)е11 добронамерним разло- 
зн.ма казао je, да се троше узалудпо толнки кре- 
дпти na ову вднсгитуцију, и како сам га ja могао 
добро разумети, он je хтео нарочито да истакпс, 
да Пресбнро не служи сврси, којој je иамењеиг. 
Господо псрујте мп, да кредит од 22 милиопа ди- 
нара за Централпп пресбпро, no моме митл3ењу, 
mtje нишга. Гоеподо, народни посланици, служба 
Цедтралтог пресбироа, a нарочито његова служба 

у пнострапству врло je делпкатпе природе. Читаво 
ипострапстви, господо, преплављено je и исплете- 
но једном вештом пропагандом татпх проппшика. 
Tm протившнци својом пронагашдом Beli десет го- 
дина настоје, да нату држаиу прикажу као зем.^у, 
која he битп повод свпх немира и свих сукоба у 
Цсптралпој Enponn. Omi прнказују нашу државу 
као легло пемира, и као земљу која се не може 
одржати опако, како су je замислпли уговорн o 
мнру. * 

Ta пропагапда, која je ynylieiia против иаше 
;;е.мл,е, у исто време служп и пропаганди за ре- 
визију уговора o миру. Господр, na ту пропаган- 
ду се троте огромпе су.мс поваца, И у тој npona- 
гапдн патлн су се сви naum непријатељи заједно 
и мп смо, господо, моралп да ту пропагапду na- 
ралитемо и да се у ипострапству, где се та про 
паганда чује, чује и наша реч. (Нпкола Кешеље- 
niili: Ona се n ne чује и у томе je трагедија). Дра- 
гп господине Кешел>евићу, кад би смо ми пмалм 
и из далека one кредите којима располаже непри- 
јатељска пропагапда, nama би се реч чула. Према 
приликама и према сретствима, којима мп pacno- 
лажемо, ипак смо успелн, господо, где-где да су- 
збијемо противника. Видите, грсподо, мпоги на- 
шн познати непријатељи, да nx овде не споми- 
њем, виновници су те пропагапде протпву нас. 
Ви знате, господо, да ми имамо емпграцију npo- 
тив нас у ииострапству. Ви би се чудили кад бих 
вам ja показао, колико листова има туђа пропа- 
ганда. Непријатељи изДржавају name емигранте н 
њихову штампу. Ha пр. >,Независна хрватска др- 
жава", „Хрватска домовина", „Хрватско народна 
право", ,3аједппца", „Hama пада", „Устата", све 
су TO, господо, листови које та туђа пропагапда 
издржава. Господо, тп листови излазе у Бечу, у 
Дрездепу, пзлазе пеки у Келпу, пеки у Базелу, na 
чак и у Данској. Ти лпстовп растурени су, као 
што видите, мало ne no читавом свету. Господо, 
палазећп се у једпој таквој ситуацији, прпродпо 
je да смо и ми покушали да се брапимо. Ja hy до- 
зволпти г. др. Метикошу да on може да замери 
Цснтралном пресбироу, да се у Централни npec- 
биро ne уводе способнији л.удп, људи стручпи, 
људи од nepa, новинари, na да разумемо, ако би 
on био и за једпо рационалније трошење кредита, 
све то може да се разуме, и таква критика може 
да се толерпше, али протпи Цептралпог пресбп- 
роа као устапове, ja мпслим да ne би смели да 
будемо. 

Овдс je, господо народни посланпци, пала 
реч од namera прпјатсл.а и послаппчког друга г. 
др. Кујупџића, врло умеспо и врло паметна при- 
медба o инфлацији. On je naneo једап драстичап 
пример за време пемачке инфлације. Господо, ко 
би могао бити i: ко би био пријатељ инфлације, 
одиста требало би да се позабави са примером у 
Немачкој. Шта je инфлација школски пример je 
Немачка. Немачка инфлацијом постигла je и у- 
спела да се према својпм грађанима раздужи, јер 
je мпр, одпоспо порез затекао Немачку, под ве- 
ликим теретом дугова своме сапствепом пароду. 
Ona je, као што знате, у току рата правила пеко- 
лико ратних зајмова којп су се пели na мплијар- 
де. И кад су дошли na власт социјални демократп 
после вајмарског Устава, omi су сматрали да ће 
најбоље бити да се држава реши својих дугова 
инс^лацијом и упоредо    с тпм, као сацпјал-демо- 
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крати мислили су збрисаће једног непријатеља и 
VinmrmliL' онај ослонац консерватизма и демократ- 
гке буржоазије у Немачкој, среди.!! сталеж. Они су 
раздужили државу према иароду, упнштили цео 
средњи сталеж, инфлација je буквално господа- 
рила и умиожио се тако пролетаријат раднички и 
фабрички са пролетарнјатом оредњег сталежа. 
Иастале су две крајности. Господо, имали су исте 
крајности као у Русији. И тако je омогућено у 
Немачкој да je друштвепа привреда срл.ала у 
пропаст и да 'yi)e, као UITO сте видели, у један 
Кор-сокак и немогућност. (Митптп Лазаревић: И 
сад пропада, пемају хлеба да једу). Тачно je то, 
г. Мнловаие, јер je ово стање затекло н нови ре- 
жим без one кичме, која je кичма свакога дру- 
штва, a то  je средњн сталеж. 

Господо, г. Станојевић, једном приликом, у 
Финансијском одбору одлично je приметио да je 
чудповато, да смо ми у немачком увозном билан- 
су репрезентовани са 1%, a да Немачка у нашем 
бнлансу заузима место са 26%. To je мало чудмо 
и неприродио, само ja мислим, господо, да je из- 
мена добара и \ унутрашњој н у спољној тргови- 
ни засиоваиа na купи.и п понуди. Ja мислнм, го- 
сподо, да би мн у Немачкој моглн правити врло 
добре послове, бол.с него mro их правимо. Мо- 
гли смо правити послове у толнко пре, што je 
природмо, да се индустријске и аграрне земље у 
размени добара најбоље допуњују. 

Једап господин предговорник рекао je једну 
врло тачну ствар: у rmran.v спољне трговине не 
чграју улогу политички односи, пего односи 
стварпости у привреди. И ми смо према држава- 
ма, са којима не стојимо ни у каквим нарочито 
пријатељским политичким одмосима, пмали акти- 
ваи билапс, док према државама, са којима жи- 
иимо у пријател.ским одпосима, нмамо пасинан 
биланс. И то je тачмо. Немачка je држава, која би 
могла производе читаве средње Европе п Бал- 
канског полуострва да апсорбира. И, господо, ja 
мислим да би и у том правцу требало мало више 
привредие пропаганде, мало вншс умешности на- 
ших трговаца и мало јаче акцнје у пропагапди- 
стичком правцу. Видите, na пример, господо, ин- 
дустрија жел^еза и жсл.езмнх прерађевина у Не- 
мачкој огромна je ипдустрнја, н ja мислим ~да би 
ми тој индустрији могли лиферовати name руде, 
и правити врло добре послопе. Али чудновата je 
ствар и, ако хоћете, парадокс, да je, например, 
руда из Кападе мпого јевтипија, nero nama руда 
из Љубије и то na разлици од опога подпоза и 
тарифе од Љубпје према пашем мору. (Др. Ми- 
лаи Метикот: Треба, дакле, изменити пашу та- 
pii(|)tiy и саобраћајну полигнку!). 

Господо народни посланици, ja вас, овом 
приликом, neiiv umne замарати. Из овпх разлога, 
које сам пзпео, видело се да Крал>евска влада o 
актуелпим проблемима name заједнице води jia- 
чуиа и ja iiy ca чистом савешћу, г. Драговпћу, гла- 
сати за овај буџет. (Бурно и дуготрајпо пл.е- 
скање). 

Потпретседппк др. Авдо Xacai(6eroBiili: Има 
реч г. Јосип Стажић. 

Josip Stažić: Gospodo narodni poslanici! Zašto 
ja i moji drugovi nećemo glasati za ovaj budžet? 
(Uzvici: O, vrlo važno!) Nećemo da glasamo za ovaj 
budžet sa razloga toga, što mi nemamo poverenja u 
ovu Vladu i u vladinu većinu, koja ima da provodi 

svoju politiku pomoću ovoga budžeta. A zašto ne- 
mamo poverenja u Vladu i vladinu većinu? Nemamo 
poverenja sa razloga toga, što je ovde g. Ministar 
linansija već tri puta na govornici izlagao i branio 
budžet i što je već n prvoj budžetskoj raspravi kazao: 
Ua je najpotrebnije i najhitnije ovoj zemlji da se 
donese izmena poreskog zakona. 1 ako je g. Mini- 
star već tri puta i sa tri budžeta izlazio pred ovaj 
dom, on i po treći put prti na izmučena leda naših 
porezovnika ove velike terete, a međutim u tom me- 
đuvremenu on nije našao mogućnosti da izvrši ono 
obećanje koje je svečano dao ovome domu prilikom 
izlaganja prvoga budžeta. 

Kakvi su ovi zakoni koji sada važe? Meni se čini 
da je porezovni zakon pravljen bukvalno da kažem 
po glavama, to jest koliko glava toliko puta dinara. 
1 kad vi ovde vidite predlog budžeta, onda ćete na 
prvi pogled videti to, da prema ciframa koje se u 
budžetu nalaze, to opterećenje ne izgleda u pogledu 
poreza tako veliko u ovoj državi i nekako se čovek 
i ne preplaši budžeta kad čita unutra ove citre, ali 
kad čita koliko dolazi na koju vrstu poreza, onda 
mislim da nema ni jednog pravednog čoveka u ovoj 
zemlji koji neće sa žaljenjem reći: Da li je to mo- 
guće za ovu zemlju?! Vi znate, gospodo narodni po- 
slanici, da je čist katastralni prihod 5,5 milijardi. Na 
tih 5,5 milijardi plaća se 695 miliona dinara zemlja- 
rine sa dopunskom zemljarinom. A kad vidite da bur- 
žoazija i banke plaćaju svoje činovništvo 5,5 mili- 
jardi, a porez plaćaju samo 200 miliona dinara, onda 
vidite da je i ovo korupcija i loš sistem. (K. Aleksić: 
Godine 1932 bio je budžet 12 milijardi, pa nisi ništa 
prigovorio!) 

' Kako je ovaj budžet nepravedno raspoređen na 
porezovnike vidi se najbolje po tome, što je prošle 
godine g. Ministar finansija kazao da ima preko 2 
milijarde neuteranog poreza. Mi pitamo g. Ministra 
linansija, ko duguje toliku porezu u ovoj zemlji, kad 
znamo da se naš seljak, koji je danas i go i bos, bori 
s dušom da porez plati, kad znamo da mu se sve iz 
kuće iznosi, čak i devojačka sprema i pitamo, koliko 
je skinuto brili janata sa ruku vlasnika "tvornica i ba- 
naka, i ako svi mi znamo da baš ti ljudi najviše du- 
guju za porezu. Kakva je linansijska politika n ovoj 
zemlji, neka vam služe i ovi primeri. (Graja i upadi- 
ce — Pretsednik zvoni). Kakva je finansijska politi- 
ka u ovoj zemlji neka vam služi ovaj primer. 

Vi znate da postoje monopolske globe. E tu iz- 
gleda kao da su sve sami baš ovi veliki industrijalci, 
bankari i svi ti spekulanti pisali te kazne u zakonu, 
trošarinske i monopolske globe. U tome zakonu pred- 
videno je da se kazne mogu izricati u obliku novča- 
ne kazne ili kazne lišenja slobode. U početku ja sam 
mislio da je to tako propisano zato da bi država 
u novčanim kaznama našla mogućnost da na jeftin 
i zgodan način dođe do para. Ali ova nemaština i 
ova beda u narodu mene je razuverila u svemu tome. 
Ja sam video stotine primera, prolazeći kroz ovu 
zemlju — za ova tri meseca ja sam prevalio 40.000 
km. i razgovarao sa narodom — ja sam video to da 
u Slavoniji, gde se nikada nije sadio duvan, da bi 
duvan služio kao šverc ili varanje državnog mono- 
pola, — tamo se u tu svrhu nije nikada sadio duvan, 
bar ne u nekim krajevima, — ali tamo postoji jed m 
običaj da one domaćice, koje imaju svile i koje ima- 
ju malo boljeg ruha, da medu cvećem zasade po dva- 
tri ili četiri struka duvana, pa da taj duvan docnije 
ulažu u'svoje ruho da ga moljci ne grizu. Gospodo, 
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šta se sada događa? Zbog dva-tri struka duvana fi- 
nansi globe one sirotane da imaju da plate po 1.000 
i 2.000 dinara na ime novčane kazne. 

A vidite, braćo, da je u ovome domu konstato- 
vano da se ovaj kartel benzina isto tako ogrešio 0 
zakon o monopolu, i to u visini od 60 miliona zlat- 
nih dinara, što čini jednu milijardu, i on je konačno 
uspeo preko svojih pravozastupnika da'odgovorna 
lica nisu sedela u zatvoru, a nije plaćena ni novčana 
kazna koja se platiti morala. Međutim, vi danas, go- 
spodo, imate puna Sreska načelstva najsiromašnijih 
seljaka, koji zbog monopolskih krivica, goli, bosi i 
gladni sede u uzama. A kad sam ja u jednom straš- 
nom slučaju, gde je jedna domaćica ovako posadila 
duvana i slučajno umrla i ostavila šestoro dece, a 
njen muž radi monopolske krivice zatvoren, otišao 
intervenisati da mu se dozvoli da ovaj zatvor izdrži 
u opštinskom poglavarstvu, kako bi mogao naveče 
posetiti svoju decu, koja su ostala bez majke, onda 
mi je rečeno da je to nemoguće i da se to ne može 
dopustiti. 

1 vidite, gospodo, to me upravo navodi da mo- 
ram da sumnjam da je ovaj zakon o trošarinskim 
globama donesen samo da se primeni na siromašni 
narod. 

Gospodo narodni poslanici, gospodin Ministar 
finansija zabrinuo se šta će biti sa 5000 svršenih 
maturanata i fakultetlija koji traže državno namešte- 
nje. Ja, gospodo, kažem da je ovih 5000 molbi, 5000 
ljudi, koji su bez kruha i koji imaju da hrane svoje 
roditelje. A da je taj broj tih fakultetlija i matura- 
nata mnogo i mnogo veći, najbolji je dokaz što ima 
preko 4000 učitelja bez mesta (Miloš DragCvić: A na- 
rodni poslanici dobijaju javna beležnička mesta!) 

Gospodin Ministar finansija nije nas dovoljno 
obavestio, kako će se ovo zlo izbcći. Л ja, gospodo, 
mislim, da ovo može u roku od mesec dana, ovih 
5000 molbi na vrlo lak način da se rese i da se li 
ljudi uposle. Ja tvrdim ovde da u državnoj službi 
imade ne samo 5000 činovnika koji su tako obezbe- 
deni da mogu živeti i da imadu još i na pretek, pa 
da još sto godina žive! I neka g. Ministar i Kralejv- 
ska vlada jednim potezom pera isteraju iz državne 
službe one koji ne rade, neka isteraju sve korupcio- 
niste i neka isteraju sve one koje u državnim nad- 
leštvima služe za šminku, pozorišie i barove! (Miloš 
Dr^gović: Tako je!) Mi imamo u državnoj službi že- 
na koje su žene generalnih direktora, ljudi sa veli- 
kom platom i dobro imućnih, ali šta biva? Kada je 
ta filijala onoga direktora, recimo, premeštena u je- 
dan drugi grad, onda ta gospoda koja služi tamo 
radi šminke, izbacuje iz službe jednoga roba famili- 
je da bi zauzela njegovo mesto! (Čuje se: Ko je taj?) 
Takvih primera ima more, za koje vi svi znale. (Je- 
dan glas: Navedite nam bar samo jedan primer). Ho- 
ćete li primera, izvolite, ovde je Kraljevska vlada i 
ona će vam dati ne jedan primer, nego tisuću i tisu- 
ću! (Graja). 

Gospodo narodni poslanici, članovi i gospoda 
poslanici Vladine većine, valjda po instrukcijama ko- 
je su im date pre budžetske rasprave, ovde na jedan 
originalan način brane Kraljevsku vladu. Tako g. dr. 
Stojadinović od koga mi nismo nikako očekivali da 
će ići tako daleko, što mislim neće imponovati ni g. 
Pretsedniku vlade, ide tako daleko da u jučerašnjem 
svom govoru isporeduje g. Pretsednika vlade sa Hit- 
lerom, Musolinijem i Ruzveltom. (Miloš Dragović: 
2iveo  naš  MuSOlinil)   G.  dr.  Stojadinović,   kada  je 

učinio ovo, neka nam bude dozvoljeno da i mi 
nešto kažemo o tome. Ako već g. dr. Stojadinović 
isporeduje g. Pretsednika vlade sa Hitlerom, neka g; 
Pretsednik vlade svoju platu pokloni siromašnima u 
ovoj zemlji kao što je to učinio Hitler. Ako ga uspo- 
ređujemo sa g. Musolinijem, onda neka g. Pretsed- 
nik i Kraljevska vlada raspišu unutrašnji zajam, kao 
što je to učinio Musolini i dobio 8 milijardi lira, a 
on neka dobije 2 milijarde pa neka upotrebi za pri- 
vredne radove, pa ćemo i mi da priznamo da može 
sa njime da se uspoređuje. 

Ovo gospodo narodni poslanici, što ga uspore- 
đuje sa Ruzveltom, Ruzvelt ima zaista velika ovlašće- 
nja, ali gospodo vi zaboravljate, da je Ruzvelt pro- 
šao na potpuno slobodnim izborima i da uživa pot- 
puno poverenje svoga naroda. 1 takvom jednom čo- 
veku mogu se dati široka ovlašćenja. (Odobravanje 
na levici, prigovori na desnici). 

Gospodo poslanici, da je ovo opterećenje veliko 
i da je nepravedno, neka vam posluži primer koji 
sam čitao u češkim novinama »Lidove Novine« koje 
su donele jednu vest o porezi, i tu je stajalo da tvor- 
nica »Hala« plaća godišnje Cehoslovačkoj državi 500 
miliona čehoslovačkih kruna poreze. Ali u tim novi- 
nama pišano je i ovo. Sto je donela i naša štampa, 
a onu prvu vest naša štampa nije htela doneti, -— 
pisano je da je jedan poreski činovnik išao tako da- 
leko u svojoj šavesti da je istražujući poresku moć м 
Cehoslovačkoj, isterao jednu brakorazvodnu aferu. 
Vi ste svi to čitali i mogli ste samo konstatirati, ko- 
liko je velika savest tih poreskih činovnika. Л go- 
spodo poslanici šta plaća »Bata« kod nas? To vi 
mnogo bolje znate nego ja, ali znademo i to da je 
taj »Bata« ostavio oko G0.000 naših dobrih i vrednih 
obućara i njihove familije bez kruha. 

1 kad ne bi bilo ničega drugog, onda bi nas, 
gospodo poslanici, samo ova argumentacija i dokaz 
primorali, da glasamo protivu ovoga budžeta. (Pri- 
govori i veselost na desnici). Ali gospodo vi od to- 
ga pravite šalu, ali ja ću kazati istinu i imam sve- 
doka ovde poslanika, koji žive u mome kraju. Mogli 
bi prigovoriti pa reći kako je moguće, da se to spro- 
vede, ja ću vam reći, ja ću vam dati recept, Ja sam 
izabran načelnikom u Petrinji. I tamo je bio opštin- 
ski.prirez ovako raspoređen. Plaćali su domaći tr- 
govci, zanatlije i poljodelci tmlion 200.000 dinara na- 
meta kao prirez, a tvornica »Gavrilović« koja pravi 
promet 400 miliona dinara, da bi se moglo kupiti 
naša četiri sreza, plaćala je svega 40.000 dinara na- 
meta. 1 ja sam to okrenuo i ja sam rekao da tvor- 
nica »Gavrilović« plaća 700.000 dinara a građani da 
plaćaju 500.000. I danas su svi zadovoljni sa time, 
niko se ne tuži. 

Neka g. Ministar finansija, on može, ima svojih 
činovnika, neka od 700 miliona zemljarine metne na 
A. D. društva porezu, a ova društvena poreza neka 
se prebaci na našeg zemljoradnika, pa neka bude uve- 
ren, da se ništa neće dogoditi, kao što se nije ništa 
dogodilo ni tvornici »Gavrilović«. 

Da vidimo, gospodo, jedan krasan primer. Ovde 
u оуот Domu po'neki put se čuju, a čuju se takode 
i u redovima buržoazije ove reči: da su ovu krizu 
novčanu prouzrokovali seljaci, jer su dinar spremili 
u blazinu, te je na taj način novac zaleden. Naš drug 
narodni poslanik g. Metikoš vam je, gospodo, stavio 
predlog, da se jednako ne lažemo, da pogledamo 
istini u oči, da se preštambilja sav novac u ovoj 
zemlji pa onaj koji ne dođe pod štambilj, da se pro- 
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glasi ništavnim, kako bi se na taj način videlo, kod 
koga je novac, da li on u blazini ili u trezorima onih 
koji pljačkaju i haraju ovu zemlju. Vidite braćo. Kra- 
ljevska vlada bi dobila jednu mogućnost, da kaže 
onima koji imaju u trezorima zaleden novac: eto, Na- 
ma ne treba taj novac, vi ne radite s njim, a pošto 
nema kredita, dajte nam taj novac, a vama evo po- 
tvrde da ste ga dali državi, vi novac nećete izgubiti 
i taj novac nije izgubljen, jer će ga država svima 
vratiti. Taj novac Kraljevska vlada bi upotrebila za pri- 
vredu i to bi bilo sasvim korisno, pa makar ona pla- 
ćala i kamatu za eksplotaciju tog novca. Ali vidite, 
gospodo, u ovo pitanje ne sme da se dira. Kakva je 
onda politika ove vlade. Mi smo ovde čuli sa ove 
govorničke tribine, da Kraljevska vlada i njena veći- 
na raspolaže sa milionima narodnog poverenja pravih 
glasača. Vrlo lepo, ali ja vas pitam, gospodo, ima li 
koga u ovoj zemlji, da neće malo da povede računa 
o jednom vrlo teškom pitanju koje se nažalost u ovoj 
zemlji naziva hrvatskim pitanjem. Ja sam prvi put 
kad sam govorio u Narodnoj skupštini rekao, da ovo 
pitanje ne postoji. Ali gospodo, vi se svi vrlo dobro 
sećate, da se sadašnji član Kraljevske vlade, kad je 
bio poslanik u tim klupama, Ministar g. Andelinović, 
ovde znojio i dokazivao kako su Hrvati nezadovolj- 
ni i kako Kraljevska vlada mora o tom nezadovolj- 
stvu da vodi računa. Ali, braćo i gospodo, kad sam 
ja napao i došao u težak sukob sa sadašnjim g. Mi- 
nistrom Andclinovićem radi toga, on me je nazvao 
pripuzom srpskim, i to ovde u Narodnoj skušptini 
A, vidite, posle rnos^a boja sa njim, predašnji g. Mi- 
nistar pretsednik dr. Srškić kazao mi je posle moga 
govora: »Ja ti čestitam, što si kao Hrvat branio čast 
Hrvata«, ali kazao mi je i to: »Kako se smeo usuditi 
g. Andelinović, da govori u ime Hrvata, koji je bio 
jedini Hrvat koji je, posle onih nemilih događaja u 
Narodnoj skupštini 1928 godine 20 juna, ušao u Vla- 
du kada mi prečanski Srbi nismo hteli da uđemo u 
tu vladu«. Ja bih mogao kazati još mnogo štošta 
što sam tamo čuo, ali braćo, neću i nije mi namera, 
da ih zavadam, jer su oni sada dobri prijatelji. G. 
Srškić primio je Andelinovića u svoju vladu i valjda 
s njime uklanjao hrvatsko nezadovoljstvo. Ja sam 
gospodo kazao, da ne postoji hrvatsko pitanje Ono 
ne postoji, jer je ono dokumentovano istorijskim 
aktima. Naš'dru« Hodera prošle godine u Narodnoj 
skupštini čitao je program bivše Hrvatske seljačke 
stranke, koji je napisao po pokojnoj braći Anti i 
Stjepanu Radiću (Slava im) i primio glavni odbor 
i osnivači seljačke stranke. U tome programu lač. 1 
kaže: »Srbi, Hrvati, Slovenci i Bugari su jedan narod 
(Jedan glas: To je rečeno još 1904 godine.) i želja 
njihova jeste, da se jednoga dana nadu svi u jednoj 
državi«. Dalje stoji ovo: »Današnju Srbiju i Bugarsku 
smatramo svojim bratskim državama«. (Miloš Dra- 
gović: 1 Crnu Goru). Jeste, i Crnu Goru tako je sta- 
jalo doslovce. Mi znamo, da je ta biv. HrvatskT se- 
ljačka stranka na tome programu dobila poverenja 
90% Hrvata. 1 kad znamo to da je pok. Pavle Radie 
poznatom svojom izjavom u Narodnoj skupštini 27 
marta 1925 god. kad je Seljačka stranka bila u pu- 
noj snazi i poverenju dao poznatu izjavu: »Ova dva 
akta brišu hrvatsko pitanje i ono ne postoji (Pljc- 
skanje). Ali gospodo, ne postoji hrvatsko pitanje, ali 
ja vam kažem, da mesto toga postoji 90% hrvatsko 
nezadovoljstvo. A zašto to? Kraljevska vlada i današnji 
njen pretstavnik i Pretsednik sastavljao mnoge vlade, 
-- ovo je čini mi se sedma vlada —- pa će on najbo- 

lje znati i nabolja nam obaveštenja dati, zašto je to 
tako u Hrvatskoj. U koliko ne bude dao on obave- 
štenje, ja ću biti slobodan da kažem. Ja pitam ovaj 
1 )om i Kraljevsku vladu, šta bi se dogodilo, da neko 
u Srbiji pokuša, da uhvati sliku pok. Nikole Pašića 
ili Protića, pa kad to učini žandarm koji prima dr- 
žavnu platu, da je baci na zemlju, pa da je prlja i 
po njoj gazi. Jasno je, da bi svi poslanici i ostali iz 
Srbije unisono digli svoju odlučnu reč, da protestvu- 
ju protiv takvog bezakonja. A vidite, ovaj se slučaj 
dogodio u Liki, a o tome mi je pričao učitelj moj 
drug, koji je bio očevidac ovoga strašnog događaja. 

Gospodo poslanici, i ja imam sliku pokojnog:! 
Stjepana Radića i držaču je uvek u svome domu. Onaj 
koji pokuša da je obesčasti, neće moći da prode ne- 
kažnjen. Gospodo poslanici, vi znate da se u javnosti 
širi tajanstvena vest baš povodom ovoga nezadvolj- 
stva, koga, kao što rekoh, ima u 90%. I, gospodo, go- 
vori se, pa čak i ide tako daleko da, se u što ja ne ve- 
rujem, tvrdi da je dr. Maček zatvoren zato da se sa 
njegovim drugovima može da pregovara i da ga se 
uvuče u vladu. Ja sam, gospodo, kazao da u to ne ve- 
rujem. Meni je vrlo dobro poznata izjava koju je dao 
g. dr. Maček stranoj štampi. A poznate su mi i one 
punktacije, koje su ga dovele do ovoga zatvora. Ali 
ja, gospodo, imam kod sebe i originalne stenografske 
beleške sa suđenja dr. Mačeku koje je pisao njegov 
lični stenograf, jedan njegov prijatelj. Čitajući te ste- 
nografske beleške, ja san stekao jedno duboko uve- 
renje na temelju ranijeg njegovog rada, stekao sam 
jedno duboko uverenje po ovim njegovim recima 
koje je kazao na kraju sudske rasprave: „Niko nije 
protiv ove države. 1 kad mi se pruži mogućnost da 
nađem ljude sa kojima ću moći da sarađujem, onda 
će nastati drugo pitanje". (Žagor. A'os/.'i Miletić: Ali 
Maček neće vlast). Ne zaboravite, gospodo, da su one 
punktacije sastavljali i potpisali ne samo dr. Maček, 
nego su ih'sastavili i podpisali i mnogi njegovi prija- 
telji. I kad su se oni javili sudu za zaštitu države i ka- 
zali, da su i oni isto toliko krivi kao i dr. Maček, sud 
nije našao za shodno da i njih progoni. 1 zato, gospo- 
do, nemojte se čuditi što ovakva sumnja vlada u na- 
rodu. 1 ja kažem, gospodo poslanici: ako neko želi da 
pregovara sa g. dr. Mačekom, neka ima prvo na umu 
to, da g. dr. Maček nije pokojni Stjepan Radić, da je 
on Zagorac i da je njegovo srce nešto malo tvrde. 
1 za to neka se primi drugi recept. Ako neko hoće da 
zaključi s njim politički posao, neka uzme taj recept, 
da dade političke slobode. U prvom redu, da ukloni 
sve političke, policijske organe i činovnike koji su na 
teritoriji gde je mačekovizam, da ga tako nazovem, 
koji traže i stvaraju protivdržavne elemente i to naj- 
gorim bezakonjima. 

Ja sam čitao letak dr. Mačeka koji je o Božiću 
bio upućen njegovim sumišljenicima, u kome se kaže 
ovako: 

28.000 Hrvata leži danas, na Božić, u tamnici. I 
zato možete misliti kakvu Golgotu trpimo mi. A ko je 
kriv? Ko je u glavnom bio kriv da oni leže? Oni koji 
hoće da traže protivdržavne elemente, da zato dobiju 
činovničke grupe i bolje položaje i bolja mesta. E, 
braćo, ako se ti činovnici, koji su se tako daleko ogre- 
šili, stave pod sud, a oni koji su se manje ogrešili 
premeste na teritoriju gde neće vršiti ovu rabotu, bu- 
dite uvereni da ćete dobiti ne samo jednu Mačekovu 
ruku, nego i Mačekovce. Ako donesete pravdu i za- 
kone u ovoj zemlji, dobićete i drugu ruku Mačeka 
i Mačekovce. Ako ubijete korupciju, dobićete apsolut- 
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no poverenje ovoga naroda. 
Vi znate, braćo, ako ovako dalje ostane, poja- 

viće se i srpsko pitanje, bosansko pitanje, vojvođan- 
ske itd. (Zagor u centrumu). Jer beda i straiiote one 
stvaraju očajanje. 

Danas mi imamo valjane političke ljude kao što 
su g. Aca Stanojević, Ljuba Davidović i ostali, koji 
se neozbiljno   kleveću da su protivdržavni   elementi. 

Potpr'elscdnik dr. Avdo Hasanbegovic: Gospodine 
poslanice, vaše je vreme proteklo. 

Josip Stažić (nastavlja): Sada ću, veoma brzo, 
biti gotov. Braćo poslanici, ja mislim, ako je zlo u o- 
voj zemlji radi toga, što su se bivše političke genera- 
cije međusobno zavadile, onda ova vladina većina 
neka izlazi iz ovog teškog stanja-, jer je nesposobna 
da ukloni ove generacije koje su prouzrokovale (i 
jonuar i ovo teško stanje i nezadovoljstvo u zemlji, 
pa da zakonima omogućimo, da se podignu nove ge- 
neracije, koje će moći bratski jedna drugoj ruku dati 
i izgraditi ovu zemlju. 1 budite uvereni, ne traži se 
milost nego zakon. Budite uvereni, gospodo poslanici, 
ako se ne bi išlo tim putevima, narod će i protiv vaše 
volje doneti ono, ali, gospodo, onda vodite računa 
šta će biti s vama. (Živo odobravanje na levici). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
Pretsednik Ministarskog saveta g. Uzunović. (2ivo i 
burno odobravanje kod većine). 

Претседппк Мииистарског савета Никола T. 
Узуновић: Господо, јуче je један од господе ro- 
ворника, обзиром na то што скоро наилазе ускр- 
шњи празници, поставио нама питање, шта ми- 
слимо, хоће ли Краљевска влада o дашша тих 
светлих празника ослободити даљег издржавања 
казне Мачека и xolie ли из интернације пустити 
г. Корошца, изјављујући уз то да one пупктације 
и декларацпје које се приписују г. Корошцу, nncv 
његово дело, већ да je то фалсификат.|Сад, го- 
сподо, можете мпслити са каквом недоумицом 
морамо остати ми ' слушаоци оваквог једпог го- 
ворника. Колико je нама познато, ми ne зпамо да 
je тај г. говорник уредно овлашКеп од стране г. 
Корошца да у његово име даје нзјаве оне врсте. 
Само то, na би доволто било да се овако.м јед- 
noM тврђењу и овакој једној изјави ne поклања 
озбиљпо пажње, и ja сам био слободап да на ју- 
чераШњој седници на ту ствар ne реагирам; али, 
изазвап изјавама г. предговорника, у бојазпи, да 
се ne завсде таква једпа пракса да пеовлашКепи 
л.уди са овога места праве овакве политичке из- 
јаве n траже акцпју владе у једном плп другом 
Г1|)авцу, ja сам морао да то овде подвучем. Госпо- 
до, у пашој држави постоје закони и спако ко 
се o те законе orpenm мора да пскуси закопску 
казпу. (Живо одобравапЈе и пљескање). Поред 
свег респекта који имамо према светлим празни- 
цима Хрпстовог Васкресења, ипак закони остају 
закопн, и ко je што у виду казпе no закопима 
добио, то њему остаје, na били ускршњи или бо- 
жпћпп празници. (Гласови: Тако je!). 

Господо, та питања могу пачисто да се изве- 
ду и Kopneno no name узајампе односе и држав- 
ny политпку, ако ми све изјаве, све декларације, 
све акције и сва дела оставпмо онима самим који 
нх чипе, да нх они тумаче и да onu — једппо 
позвапи и меродавпи — o н.има дају изјаве; jeo 
збил.а такве изјаве које би потицале са тнх črpa- 
na могле би и са пажњом бити саслушане и само 
na оспову таквих изјава могла бп се  n тражпти 

и  водити  некаква  политика.  (Гласови:  Врло  до; 

бјзо! — Бурно одобравање.) 
Ово су осповпе ствари да mije може бити 

требало ни да се попављају, алн да се у nam no- 
литички n jamni живот ne упоси забуна, како су 
управне власти које noće одговорност за одржа- 
н>е законског поретка, једног или другог rocno'- 
дина депортирале из места њихових политичких 
акцнја које нису у сагласпости са закопима, како 
их држе и дал>е, иако те изјаве и декларацпје нису 
нтхово дело, како су one фалсификати. Господо, 
ако je то тако то имају та господа да кажу, ако 
тако onu кажу сигурпо ke управпе власти Koii(l)op- 
мирати своје поступање према повостворепом ста- 
њу које следи из њихових изјава. (Живо одобра- 
вање н пљескање!). 

Потпретседник др. Авдо ХасаибеговиИ; Реч 
нма пародпи послаппк г. Прекоршек. 

Ivan Prekoršek: Gospodje narodni poslanci, pred 
nami je proračun za proračunsko leto 1934/35. Vsi 
se polno zavedamo, da je sestavljen v izrednih pri- 
likah, na podlagi stvarnih iskušenj preteklih let z 
največjo vestnostjo in znanjem, ki ga je položil v 
to delo naš gospod minister financ ob sodelovanja 
najboljših finančnih strokovnjakov in poznavalcev 
gospodarskih razmer v naši državi, ki jih je delegi- 
rala skupščina v finančni odbor. Proračun je najvi- 
šja potreba države, zato za nas ni vprašanja, ker 
čutimo vso dolžnost in vso odgovornost za državo. 
Glasovali pa bomo za ta proračun tudi iz polnega 
poverenja do šefa kraljevske vlade, ki je obenem 
tudi šef Jugoslovenske nacionalne stranke. Ne bo- 
jimo se odgovornosti, ki jo nalaga proračun naši 
stranki in narodu, dasi prav dobro vemo, da je naj- 
lažje in najcenejše zabavljati in kritizirati ter bežati 
pred odgovornostjo. Z vso mirnostjo in z vso ko- 
ražjo prepuščamo to polje poceni popularnosti celo- 
kupni protokolirani in anonimni opoziciji tu v Na- 
rodni skupščini, kakor zunaj med narodom na te- 
renu. 

Kot član vladine večine, ki jo predstavlja Jugo- 
slovenska nacionalna stranka in kot slovenski posla- 
nec iz Dravske banovine dajem izraza zadoščenju, da 
je naša stranka edina organizirana edinica volje ce- 
lokupnega naroda in glavna nositeljica jugosloven- 
ske nacionalne in državne ideje. Tega dejstva ne 
podcrtavam toliko kot član te partije, temveč v prvi 
vrsti kot nacionalist in patriot iz onega dela naroda, 
ki je bil dolga stoletja brez domovine in brez nacio- 
nalne slobode primoran, da služi tujim interesom. 
Vsa leta po osvobojenju smo mi Slovenci tvorili 
vedno nekako telo zase, s katerim se je delalo poli- 
tično partijske kupčije, ki so bile včasih prav ko- 
ristne in so prinašale tudi velike in popularne par- 
tijske uspehe, ki jih danes ne moremo beležiti. Te 
partijske kupčije pa SO bile že v načelu samem "naci- 
onalno in državno nezdrav pojav, ker niso gradile 
enotne jugoslovenske in državne miselnosti, pač pa 
so celo razkrajale one velike nacionalne tekovine, ki 
smo si jih Slovenci v obupni borbi proti premoči 
tuje države in tujega naroda v stoletjih priborili. Da 
danas vsega tega ni več, da smo Slovenci postali in- 
tegralni del celokupnega naroda te države, ki se za- 
veda vseh dolžnosti, pa tudi vseh pravic v tej državi, 
je historična zasluga šestojanuarskega manifesta in 
politike, ki jo je ta zgodovinski manifest inauguri- 
ral v naši državi. Od Maribora pa do Djevdjelije 
smo se pod praporom jugoslovenske državne misli, 
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te епс in enotne misli in enotnega gledanja na dr- 
žavo povezali in zlili v mogočno milijonsko arma- 
do, ki jo danas predstavlja jugoslovenska nacionalna 
stranka. Ce je ta stranka za dru^e dele države velika 
nacionalna pridobitev, je za nas Slovence nacionalno 
in državno vstajenje in prerojenje. Srečen sem, da 
morem na tem mestu in ob tej priliki iz vse notranje 
potrebe svoje duše in svojega prepričanja to izjaviti 
s tisto vero v srcu, ki se ne plaši naporov in žrtev, 
ki nikdar ne obupa, zavedajoč se, da ni v življenju 
narodu ničesar podarjenega, da je treba vse pri- 
boriti s trdim delom. 

Na tem mestu mi je dolžnost, da podčrtam dej- 
stvo, da je imela Kraljevska vlada poguma dovolj, 
naslanjajoč se na polno sodelovanje ,INS, da je izvedla 
kamasacijo občin in občinske volitve v celi državi in 
tudi v onem delu države, j^lede katerega se poizkuša 
vedno znova trditi, da je proti Beogradu in proti 
enotni jugosovenski politiki. Komasacija občin pome- 
ni za nas v Dravski banovini historično dejanje v na- 
šem notranjem upravnem življenju, ki nam je iz nešte- 
tih gospodarskega, socijalnoga in upravnega življenja 
nesposobnih občinskih drobcev avstrijske preteklo- 
sti in avstrijske miselnosti ustvarila odgovarjajoče 
število življenja sposobnih upravnih edinic, ki jih 
danes predstavljajo naše nove velike občine. To delo 
ni bilo lahko, saj zahteva žrtev od naroda, ki i/, oz- 
kega domačega gledanja ne popušča lahko od tega, 
česar se je v stoletjih privadil. Naša stranka je do- 
prinesla pri izvedbi te velike reforme dokaz, da je 
dovolj solidno zgrajena in dovolj jaka, da se ne 
plaši onih, ki so vselej na delu pri nas tedaj, kadar 
treba zdrav jugoslovenski nacionalni razvoj z vsemi 
nedopustnimi sredstvi ovirati. Tudi za ceno tiste po- 
pularnosti v narodu, za kojo je nekdaj v Avstriji slu- 
žila politika izvestne gospode Dunaju ter pozneje to 
isto politiko kupčije in neiskrenosti nadaljevala tudi 
v Beogradu, smo izvedli komasacijo in šli v časih 
najhujše gospodarske in denarske krize na občinske 
volitve. Kakor ob skupščinskih volitvah leta 1931 ta- 
ko je naš narod tudi pri občinskih volitvah v jeseni 
leta 1933 javno in jasno izpovedal, da je tudi v Drav- 
ski banovini med Slovenci mogoča edinole politika 
jugoslovenske misli, ki jo predstavlja po svojih ži- 
vih organizacijah JNS, ki pravi, da je država in na- 
rod prvo, in da je stranka le sredstvo, ki služi na- 
rodu in domovini. Na teh občinskih volitvah smo v 
trdem boju dosegli na celi črti uspehe in rezultate, 
kojih nas ni sram, ter nas pustijo povsem hladne in- 
terpelacije gospode, ki naše zemlje in našega na- 
roda niti ne pozna {Alojz Pavlic: Volitve ki so bile 
krivične). To vam bom še povedal gospod Pavlici 
Pri vsej prizanesljivosti, s kojo se pri nas obravna- 
va tudi tiste, ki bi V interesu autoritete države za- 
služili drugo postopanje, ne moremo pomagati O- 
nim, ki so mislili, da se bo 15 oktobra 1933 kolo 
jugoslovenske državne politike za hip ustavilo, pa 
zopet zavrtelo nazaj v čase partikularističnega in 
plemenskega razkroja pred šestim januarjem 1929. 
Ponosen sem, da je slovenski del našega naroda ob 
teh volitvah pokazal, da ima v sebi mnogo več zdra- 
vega nacionalnega in državnega čuta, kot so ga i- 
meli tisti, ki SO se mu z lažjo vsilili za voditelje in 
predstavnike, pa danes kričijo, ker je narod na celi 
črti z njimi obračunal ter jih odvrgel kot suhe veje 
veje iz svojega zdravega debla (Alojzije Pavlic: To 
bomo  videli)  Gospod  Pavlic,  kadar boste  brez  po- 

moči gospodov Živkoviča, dr. Kramerja in Pucelja 
kandidirali, takrat bomo videli. (Aicjzij Pavlic: Ta- 
krat bomo vsi šli v penzijon!) Zakon o zaščiti selja- 
ka, ki urejuje način odplačevanja seljaških dolgov, 
vsled kompliciranosti gospodarskega življenja v 
Dravski banovini ni prinesel vseh onih sto "« blago- 
dati, ki jih ta zakon nedvomno pomeni za ostale 
dele naše države. Vsled skrbno in močno razvitega 
zadružništva ni bilo pri nas zelenaštva v oni formi 
in tistem obsegu, kakor je to cvetelo pO drugih ba- 
novinah. Ker pa je gospodarski donos zemlje v na- 
ši banovini skromen tako, da moramo za preživlja- 
nje naroda redno uvažati na tisoče vagonov koruze 
iu pšenice, donos iz lesa in živine pa je tekom let 
vsled nizkih cen tako strahovito padel, da je naše 
kmetijsko gospodarstvo izgubilo svoje ravnotežje, 
da je zabredel naš mali in srednji kmet v take dol- 
gove, da tudi te obrestne mere, ki je bila v našem 
zadružništvu, ni zmogel. Postojala je največja opas- 
nost, da postane naš slovenski kmečki dom plen, ka- 
pitala, in naš kmet s svojo družino brez lastne zem- 
lje in brez lastnega krova brezposelni delavec na 
cesti, ki nima doma in ne pozna več domovine. Ta 
naš kmet gleda na določila zakona o zaščiti kmeta 
in o odplačevanju kmečkih dolgov kot na oni bla- 
goslov in odrešitev, ki mu ga je dala ob 12 uri nje- 
gova država, ki ve, da brez življenja in zdravlja na 
na naši vasi ni naše države. Res je, da je ta uredba 
v organizacijo našega denarništva in v redno njego- 
vo funkcioniranje prinesla Se večjo imobilizacijo, ki 
nujno zahteva nekih mer, ki bodo to opasno mrtvi- 
lo poživele. Na drugi strani pa si ne smemo tajiti, 
da je z zakonom zaščiten kmet postal ipak v neki 
meri zopet tisti mnogoštevilni faktor, ki daje obrt- 
niku in trgovcu skromnega posla in zaslužka, česar 
bi apsolutno ne bil zmožen, ako bi glede svojih te- 
meljnih plačil in starih obveznosti ne bil z zakonom 
zaščiten. Naj se na določila zakona o zaščiti kme- 
tov gleda še tako kritično in tako pesimistično, saj 
ima gotovo tudi svoje napake zlasti v tem, da prav 
nič ne individualizira — spadam jaz med tiste sinove 
našega naroda iz sela, ki globoko verujem, da je ta 
zakon našemu narodu in naši državi v blagoslov in 
srečo. 

Iz strukture gospodarskega življenja naše zem- 
lje, ki je v Dravski banovini močno industrijska, gle- 
damo mi Slovenci na zakon o javnih delih, ki zasle- 
duje velik program izvedbe prepotrebnih naprav, ki 
pa poveže ta cilj prav srečno z dolžnostjo države in 
javne uprave, da daje nezaposlenim možnosti, da si 
bodo s poštenim delom svoj kruh zaslužili in ne bo- 
do padali v breme kol manj vredni miloščinarji na- 
šim že itak preobremenjenim občinam. 

Pri vprašanju zaščite denarnih zavodov, ki je . 
postalo življenska potreba sedanjih težkih časov, za- 
konite odredbe in samo dobra volja brez sredstev 
nas ne bo privedla na pot ozdravljenja. Ne dvomim, 
da se tega polno zaveda tudi Kraljevska vlada in le 
iskreno ter nujno želim, da pridemo tudi tukaj sko- 
ro že korak naprej. 

Mi imamo v Dravski banovini veliko število 
nezaposlenega profesijonalnega delavstva kot težko 
žrtev zastoja v naši industriji. To število povečavajo 
o območju industrijskih centrov in večjih mest v tež- 
ki meri tudi oni mnogoštevilni nezadostno zaposleni 
mali bajtarji, ki od svoje koče in koščka zemlje ne 
morejo preživljavati   sebe in svojih družin,   ter so 
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bili vselej navezani na delo in zaslužek, ki ga danes 
skoraj reč ni. Beda po teli naših skromnih domovih 
je tolika, da nas navdaja s skrbjo, ki ne more biti 
manjša, kot skrb za zaposlitev industrijskega delav- 
ca. To stanje nam v vprašanju javnih del nalaga v 
Dravski banovini velike dolžnosti in težko odgovor- 
nost. K temu številu nezaposlenih ali nezadostno za- 
poslenih se pridružuje pri nas Se velika armada ne- 
zaposlene mlade inteligence, ki se je z žrtvami svo- 
jih starišev izšolala, pa ne more danes do zaposlenja 
in do kruha. Taka mladina mora neizbežno obupati 
nad družbo in mora na edino odprto pot negacije 
vsega, pa tudi tega, kar ji je bilo najsvetejše. V a- 
mandmanih finančnega zakona, ki je pred nami, so 
določila, ki dajejo kraljevski vladi pooblastila, da 
izvede štednjo v javni upravi in normalizira kompli- 
cirano našo administracijo. Jaz nimam povoda dvo- 
miti, da bo Kraljevska vlada, poslužujoč se tega po- 
oblastila, znala voditi skrbno In vestno računa o ne- 
zaposleni mladi inteligenci, ki predstavlja danes bo- 
lečo rano na našem narodnem telesu. 

Sem iz tistega dela naroda in iz tistega predela 
naše države, kjer se je čula vselej ostra beseda kri- 
tike, kadar državni nameščenci in državni penzio- 
nerji niso vselej redno in točno dobili pripadajočih 
jim prejemkov. Oni pri nas, ki so vselej veseli, kadar 
je državno gospodarstvo v težavah, so imeli pa tam 
prilike, da so se cinično posmihali in poskušali eks- 
ploatirati gorje prizadetih. Morem pa ob tej prili- 
ki na čast slovenski činovniški inteligenci podčr- 
tati, da se nikdar ni dala tem demagogom zavajati, 
ter lahko v imenu našega nacionalnega činovništva 
izjavim tukaj, da smo kraljevski vladi hvaležni, da 
je znala očuvati prejemke činovništva, in da spada 
naša država med one urejene države sveta, ki kljub 
najtežim gospodarskim prilikam plačuje svoje či- 
novništvo normalno in v redu v tisti višini, ki omo- 
goča eksistenco in daje voljo in moč do dela v do- 
bro narodu in državi. 

Dovolite mi, gospodje narodni poslanici, da se 
na tem mestu prav kratko zadržim še na enem vpra- 
šanju. Je to naša univerza v Ljubljani, ki nam jo je 
dala Jugoslavija. Mi ljubimo to naše najvišje kul- 
turno svetišče kot Slovenci in kot Jugoslovani, ker 
vemo, kakega pomena je in kake velike specialne 
naloge ima ta univerza na zapadni granici države 
kot žarišče znanosti in kot ono mesto, ki je prvo 
poklicano, da vzgaja naš inteligenčni naraščaj v du- 
hu te države. Danes lahko brez skrbi trdim, da ima 
jugosiovenska ideja v naši akademski mladini zdrave 
in krepke korenine, ki niso več v opasnosti, da jih 
zatre plevel tujih doktrin in demagoštvo vsakdanjo- 
sti. Mi obžalujemo, da finančne in tehnične težkoče 
niso več dopuščale, da bi bila oficijelno v letošnjem 
državnem budžetu že upoštevana tudi biblioteka na- 
še univerze v Ljubljani, apeliramo pa v vsem zau- 
panju do kraljevske vlade, da tekom budžetskega 
leta vendarle najde možnost, da se ta naš kulturni 
in nacionalni postulat izvede na pot pozitivnega re- 
šavanja. 

V našem meščansko-šolskem in oMiovuo-šolskem 
vprašanju delimo težkoče in pomanjkljivosti z osta- 
lim delom države, občutljivi smo kot nacijonalisti za 
naše obmejno šolstvo ob granici države, ki je težko 
zanemarjeno in zahteva v interesu države in v inte- 
resu gojitve jugoslovenske in državne zavesti ob me- 
ji nujne odpomoči. Glede manjšinskega šolstva je 
naše stališče jasno. Nemška manjšina se pri nas svo- 

bodno kulturno razvija in je gospodarsko jaka. Mi 
zahtevamo absolutne lojalnosti in ne dopuščamo in 
ne moremo dopustiti pri veliki širokogrudnosti naše 
prosvetne uprave, da se nam v manjšinskih šolah 
raznaroduje deca naše krvi, in da bi uživala na po- 
lju šolstva nemška manjšina privilegije, ki gredo 
preko določil zakona in preko onih zdravih in natur- 
nih načel, ki jih mora spoštovati vsak narod, ako se 
sam noče zapisati smrti, v kojo je bil nekdaj že 
obsojen. To naše stališče ni izliv kakega bolnega 
šovinizma ulice, ki ga mi odločno odklanjamo. To 
stališče nam je diktirano po naših prilikah in po 
zgodovini trpljenja in borb našega naroda tu na za- 
padni granici države, ki gleda z bolestjo, kako se v 
sosednji Italiji, Avstriji in Madžarski gazijo vsa naj- 
elementarnejša prava našega naroda in našega 
jezika. 

O političnem pomenu notranje uprave ni treba 
izgubljati mnogo besed. Vsi vemo, da more notranjo 
konsolidacijo države prinesti edino odločna in jasna 
notranja politika, ki mora imeti sigurno smer ter 
stremeti za tem, da se državno-politični program 
vlade točno izvaja, da se spravijo s pota vse ovire, 
ki bi mogle zaustavljati zdrav notranji razvoj in da 
se pokrenejo v samem upravnem aparatu vse pozi- 
tivne tvorne sile, da služijo glavnemu smotru upra- 
ve: dviganju duhovne in materijalne kulture naroda. 
V tem pogledu moramo z veseljem konstatovati, da 
je moderna uprava prevzela v svojo kompetenco 
zlasti tudi socialno-kulturni in ekonomski delokrug. 
Ona se ne omejuje več na ozko polje, ki ga pozna 
policijska država, temveč se razteza na simpatični 
teren narodnega gospodarstva ter splošne kulture. 
Nismo še pozabili stanje naše uprave, ki je bilo o- 
beleženo po nekvalificiranem upravnem aparatu. Vi- 
deli smo, kako malo uspeha prinašajo napori za 
zboljšanje uprave, ako nam manjkajo organi, ki bi 
pravilno razumeli upravne posle, ako javni funkcio- 
narji zlasti na vodilnih položajih ne poznajo občut- 
ljivosti upravnih problemov, ako nimajo razvite 
pravne zavesti, ne pravega takta in ne prirodnega 
daru za točno razlikovanje interesov, ako nimamo 
sposobnih starešin, zlasti za oblastva prve stopnje, 
ki bi vedeli s svojim delom, z vzornim obnašanjem 
in z vestno skrbjo za splošno dobrobit postati mo- 
torna sila za ekonomski napredek v srezu in dušev- 
no središče za svojo okolico. To je eden najvažnej- 
ših problemov vsake uprave in zlasti težek problem 
v upravi naše zemlje. 

Tu moram upozoriti tudi na problem brezposle- 
nosti z ozirom na interese države in naroda. Imam 
vtis, da se nahajamo v veliki nevarnosti, da naša 
socijalna služba, ki je v današnjih časih ne le opra- 
vičena, temveč marsikje vse pre malo aktivna, nima 
povsod pred očmi izvestnih momentov, ki morajo 
biti upoštevani, ako hočemo preprečiti, da se bla- 
godat in pomoč narodu ne spremeni v nepopravljivo 
moralno škodo (Alojzije Pavlic: Potem pa dajte sa- 
mi gospod poslanec nekaj za brezposelne! Nikar se 
ne zapirajte doma, ampak dajajte brezposelnimi). 

Potprctsednik dr. Avdo Hasanbegović: Gospodi- 
ne Pavlicu,  nemojte upadati u reč  I 

Ivan Prekoršek (nastavlja): Pomoč in podpora 
ne sme mase demoralizirati. Svakdo se mora zave- 
dati, da mu je zgrajena ekzistenca, edinole na trdem 
delu, in da se ni mogoče preživljati kakor parasit 
na račun javnih sredstev. Ne vzgajajmo ljudi k pro- 
sjačenju  in ne dopuščajmo, da bo beraštvo postala 
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eksistenčna osnova za našega bednega malega člo- 
veka. Ne zapeljujmo mladine k sramotni obrti, ki je 
nevredna človeka ter ga moralno upropašča. V tem 
pogledu je treba sistematično organizirati službo ter 
brezobzirno zatirati potepuštvo in navajati ljudi k 
delu. Ako po zimi ni mogoče ustvariti zaslužka, naj 
se daje podpora le kot predujem, ki se ima z delom 
odslužiti. Samo otroci in starci in bolni naj uživajo 
podpore, zlasti v obliki prehrane in samo izjemoma 
V denarju. Ako tu ne pridemo do sistema ter se bo 
od zgoraj navzdol pospeševala dekadenca mase, po- 
tem nas "bodo nekega dne presenetili dogodki, ki 
se ne bodo dali zlikvidirati brc/ hujših pretresljajev. 

Navajam to pri tej priliki, ker je notranja upra- 
va poklicana, da se s temi pojavi bavi in da zlasti 
varnostni organi vršijo v tem pogledu kar najbolj 
intenzivno svojo službo. Evidenca ter kontrola brez- 
poselnih, regulacija zaslužka, oziroma presoja in do- 
ločitev eksistenčne možnosti, pobijanje potepuštva 
so naloge, ki so v nekaterih predelih naše zemlje 
danes najbolj akutne. V ta namen mora uprava do- 
biti potrebno osobje in to na srezih pa tudi v ekse- 
kutivni službi. To so novi aktuelni problemi, ki se 
ne dajo obravnavati po strani, temveč zahtevajo naj- 
večjo" pozornost in  aktiviteto. 

"Lokalna državna uprava, to je ona v banovini 
in v srezu, zahteva kvalitet osebnosti, ljudi širokega 
obzorja, ki ne smejo imeti nobene druge ambicije, 
kakor to, da služijo aktualnim potrebam naroda, 
da utrjujejo državno politiko, čuvajo ugled in av- 
toriteto vlade ter da budno motrijo in vestno usmer- 
jajo miselnost naroda ter krepijo državljansko za- 
vest. Največja pogreška je ako se dopušča, da se z 
vodilnega položaja vrše spekulacije osebnega zna- 
čaja, da se bogata in vsestranska sredstva, ki mora- 
jo" biti državni upravi na razpolago, uporabljajo iz 
"nepravih motivov in z nepravimi cilji. Meni se zdi, 
da mora biti tak položaj na eni strani tako vzvišen, 
da ga ne smejo dosegati vsakdanje spletke, na dru- 
gi strani pa mora biti tako svet in čist, da ga ne 
smejo obvladati osebne ambicije. V tem pogledu bo 
morala tudi centralna vlada pokazati SVOJO vodstve- 
no voljo ter skrbeti za to, da bo odnos centralne 
in lokalne uprave tako urejen, da v centrali ne bo 
nezaupljivosti in nesigurnosti, da pa se bo V pokra- 
jinah vladalo po splošnih smernicah, ki jih določi 
odgovorna vlada in preko nje odgovorni politični 
faktorji. 

To se mi zdi važno že iz razloga, ker postoja 
sicer nevarnost, da lokalna uprava ne bo mogla prev- 
zeti vsega onega obsežnega delokroga, ki ji priliče 
z ozirom na nujnost potrebe, da se ta uprava kolikor 
mogoče približa narodu, da bo vedno realna vpošte- 
vajoč žive potrebe prebivalstva. 

S tem prihajam do problema decentralizacije u- 
prave, ki vsled "težkih prilik in občih gospodarskih 
stisk, zlasti danes vedno bolj sili v ospredje. Predvsem 
se moramo zavedati, da je danes breme odgovorno- 
sti za naše gospodarsko stanje povsem koncentri- 
rano na centralo, dasi rešitev krize ni odvisna izklju- 
čivo od ukrepov centralne vlade, temveč se da bis- 
tveno omiliti z akcijami lokalnega značaja, kakor 
pač ustrezajo posameznim upravnim področjem. Za- 
to mislim, da je baš danes treba spraviti v življenje 
lokalne samouprave, ki bi se naj bavile z gospodar- 
skim in socijalnim delokrogom, medlem ko bi cen- 
trala delo lokalne uprave usmerjala in vodila po 
določenih  načelih  in  V  okvirju  izdelanega  načrta,  ki 

bi se nanašal na področje celokupne države. Zdi se 
mi zlasti nujno potrebno, da dobe banovine svoja 
ustavna zastopstva, iz katerih bi mogla priti marsi- 
katera inicijativa tudi za centralno vlado, zlasti pa 
bi se potom njega prenesla odgovornost na širje 
sloje naroda. Že iz psihološkega stališča bi to mnogo 
pomenilo ter bi predstavljalo veliko vzgojno vred- 
nost. 

Druga važna prednost, ki bi jo nam mogla pri- 
nesti decentralizacija uprave, je poenostavljenje ter 
pocenitev, katera nam je zlasti danes nujno potreb- 
na. Ako pazljivo motrimo državni proračun, vidimo, 
da bi se vsaj tretjina izdatkov za centralno birokra- 
cijo mogla prihraniti, ako bi se izvedla smotrena de- 
centralizacija, pri tem pa sem prepričan, da se da 
odnos med centralno in lokalno upravo urediti tako, 
da vsedržavni interesi ne bodo mogli biti ogroženi. 

Mi Slovenci smo geografsko na zapad in na se- 
ver najvišje pomaknjeni v Srednjo Evropo. Naši so- 
sedje so Avstrija, Italija  in Madjarska. V  vseh teh 
treh državah žive tudi naši bratje po krvi in jeziku, 
ki so danes po mirovnih pogodbah ločeni od našega 
narodnega telesa po novih državnih mejah. V slučaju 
kakega vojnega konflikta tu na severo-zapadu vemo, 
da bi bili mi prvi udarjeni. Pripravljeni smo za vsa-, 
ko žrtev za to državo, čuvali bomo integriteto Ju- 
goslavije do zadnjega, to vedo vsi v tej državi  in 
tudi onstran granic te zemlje. Ko motrimo prilike v 
naši soseščini, moramo z globokim priznanjem in z 
zadoščenjem   pozdraviti  vsako   akcijo  naše  države, 
ki gre za tem da stoji Jugoslavija v prvih vrstah mi- 
rotvornih narodov.    Razne kombinacije in akcije v 
Srednji Evropi, ki so naperjene proti Mali Antanti, 
nas  ne  morejo  pustiti  dezinteresirane.  Za  nami  je 
svetovna vojna, ki je porušila velesilo v Srednji Ev- 
ropi, in čas bi že bil, da konečno prenehajo razne igre 
velike gospode na teritoriju, kjer si je jugosloven- 
ski  narod z  največjimi žrtvami krvi  priboril svojo 
samostojnost in    svobodo,    ki jo bo znal enodušno 
braniti   pred  vsakomur.  V  tem  stremljenju,  ki   ima 
za čili definitivno konsolidiranje prilik v Srednji Ev- 
ropi in na Balkanu vidimo le eno absolutno sigurno 
sredstvo in varno pot, ki je ta, da se mi tako-zvane 
male države med seboj sami sporazumemo ter naj- 
demo v  erospodarski in politični vzajamnosti končne 
solucije. Balkan je slovel v slabem pomenu te besede 
kot  ognjišče  in  žarišče večnih  nemirov  in  krvavih 
razračnnav anj med posameznimi narodi i državami, 
ki so bile v rokah velikih držav ono orodje in igra- 
ča, ki je morala za račun velikih v toku zgodovine 
pustošiti svojo zemljo in ubijati ljudi. Ko danes po 
preteku še ne dveh decenijev od svetovne vojne IZ- 
erovarjamo  ime  Balkan,  smo  ponosni  na  to, da .te 
Balkan tam, kjer je red in mir, ki se ga brez škode 
za svojo ponosno kulturo in civilizacijo morejo učiti 
vsi oni, ki se nam vselej tako spretno očitali Balkan 
in balkanske  razmere. Ko pri tem mislimo na pred 
kratkim ustvarjen balkanski pakt. moramo dati pol- 
no priznanja dalekovidnemu vodstvu  naše    zunanje 
politike, želimo le prav iskreno, da se balkanskemu 
paktu pridruži še Bolgarija f Odobravan je), s katero 
hočemo  vsi  bratskega sožitelja za sedaj  in za vso 
bodočnost. Kot Slovenec čutim to še globlje in da- 
jem morda lažje izraza zadoščenju vsega našega na- 
roda,  ki je srečen, ko  vidi, da se pozablja  krvava 
preteklost  in da vstaja po težkih    borbah in trdem 
spoznanju na horizontu zarja lepših časov, ki jih ju- 
goslovenski in bolgarski narod tudi zaslužita. Izjav- 
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ljam, da boni glasoval za predloženi proračun (Plo- 
skanje in odobravanje). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Reč ima g. 
dr, Ivo Elegović. 

Dr. Ivo Elegović: Gospodo narodni poslanici, ma 
koliko da samo bio zahvaćen gorkim osećajima povo- 
dom novih poreskih zakona, koji su prethodili ovom 
budžetu, ma kolik« mi se srce stezalo, rasmatrajući 
i sjfHi budžet, — jer su to sve veliki tereti koje ima 
da podnese narod, a još k tome u ovoj teškoj gospo- 
darskoj krizi, —- ipak pravičnost i lojalnost traže, da 
ne porečemo dobre namere ni patriotizam onima koji 
su izrađivali one zakone i ovaj budžet, a jednako da 
priznamo i okolnost neizbežljive nužde, kojom se ru- 
kovodila Kraljevsko vlada. 

Verujem da ovaj budžet pretstavlja prostudi- 
rane narodne potrebe, prema kojima se ustanovljavaju 
prihodi, baš obrnuto od načela u privatnom gazdin- 
stvu, gde se rashodi podešavaju prema prihodima. No 
koliko god priznajemo dobru volju Kraljevske vlade, 
ipak se ni ona ni mi ne možemo osloboditi velike od- 
vornosti, koja nam nameće imperativnu dužnost da 
za velika opterećenja namaknemo narodu odgovara- 
juće kompenzacije u pozitivnom smjeru. Jer i ako 
nismo kadri da riješimo krizu, ipak smo dužni da je 
bar ublažimo. Ali ne znači ublažiti, nego znači još i 
otežati krizu, kad se pored postojećih nesnošljivih 
tereta, tovare na narod još i novi tereti. I kad se bez 
njih ne može da bude, onda nam je dužnost da na- 
rodu pomognemo da te terete ponese i iznese. 

Do danas mi nemamo organizatornog i cjelovitog 
privrednog plana za ublaženje privredne krize, od- 
nosno za jačanje narodne privrede. Za stvaranje ovak- 
voga plana bilo bi najpozvanije Privredno veće koje 
je predvideno Ustavom i prestonom besedom, pa čak 
i ozakonjeno, ali koje ni do danas nije ostvareno. 

Žalim što se u pitanju Privrednog veća ne mogu 
da složim sa izvodima našeg uglednog druga g. Ći- 
rića, koji je juče inače izrekao jedan sjajan govor. 
Naš drug g. Ćirić navodi da sadašnje haotične pri- 
vredne prilike u Zemlji ne bi bile podesne za saziv 
Privrednog veća. Ali, gospodo, mi ne smemo zabo- 
raviti da snio ustanovu Privrednog veća ozakonili u 
krizi, u vremenu krize i baš radi same krize. Jednako 
g. Cirić kao da strahuje od neke uzbune iz redova Pri- 
vrednoga veća. Ne, gospodo, jer kad mi u ovoj kući, 
u sredini nas političkih ljudi i u ovim teškim vreme- 
nima nemamo jačih ispada, držim da se takvih ispa- 
da još manje imamo bojati iz redova onih, kojima 
njihov životni interes nalaže, da učine sve, kako bi 
se konsolidovale ne samo privredne, nego i naše po- 
litičke prilike. 

Potrebno je, gospodo, da čujemo ne samo stru- 
čan glas, nego i irlas onih koje kriza neposredno po- 
gađa i koji za ublaženje krize imaju neposredan in- 
teres. 

Zbog propusta u tome pravcu došli smo dotle 
da na jednoj strani vidimo nemaštinu širokih slojeva 
naroda, a na drugoj strani vidimo potrebu države da 
živi i da se u materijalno-t'inansijskom pogledu časno 
održi. Svi dosadanji pokušaji da se kriza ublaži, od- 
nosno da se stvore novi uslovi za jačanje privrede, 
morali su promašiti, jer nisu bili dovoljno stručni, 
jer su bili sporadični — fragmentarni — parcijelni, 
a nada sve površni, U brizi za jačanje našeg narod- 
nos; Rospodarstva, naravno, moramo da se u prVOm 
redu zaustavimo kod naše najvažnije privredne gra- 
ne, a to je zemljoradnja. 

Danas se zemljoradnja koristi u svetu golemin 
pronalascima nauke, koji se primenjuju na velikim do' 
brima. Tih velikih dobara danas kod nas više nema 
A da li je takav udar naše agrarne politike odnosni 
agrarne reforme bio koristan, o tome neću danas d 
raspravljam. Svakako bi bilo potrebno, gospod«. Ju 
se takva dobra nadomeste takozvanim uzornim gos 
podarstvima, koja bi imala da osnuje delom držav,; 
a delom dotična banovina, kako bi ta gospodarstvi 
bila uzorkom racionalnom gospodarenju u narodu i 
uzorkom agrarne industrije. Najveća je pak anomall 
ja našeg narodnog gazdinstva, što je naš najjači nm, 
izvođač lišen kredita. Lišen je dakle jednoga od naj, 
jačeg oruđa proizvodnje, lišen je dakle kapitala. J^ 
gde nema kredita, nema ni kapitala. Na ovu rak-ranii 
našeg narodnog gospodarstva dužnost je državne pri. 
vredne politike da svrati svoju najveću pažnju. \ 
traži seljak da se frazerski i demagoški glorifikujf 
njegov opanak, nego traži da mu se stvarno pomog. 
ne. Voli seljak da bude pametno i sa ljubavlju voden 
nego da bude sa praznim recima slavljen i obožavani 
(Uzvici: tako je!). 

Gospodo narodi poslanici, mnogo je više grešaka 
mnog više zabluda i mnogo više promašenih poteza 
mnogo više štetnih propusta no na privrednom, be. 
ležimo na nacionalnom političkom polju. Da me s 
krivo ne razume, moje opaske ne odnose se na Vladi 
našeg poštovanog pretsednika g. Uzunovića, koji se 
tek pretstavio ovoj kući, nego moje se opaske odnose 
na podulji period vremena. Upravo nedaća na polju 
našeg unutrašnjeg političkog života smalaksala i» 
znatno i volja i sposobnost da se u ovoj privredno!1 

krizi skoncentrišu sve snage sviju delova našeg narodi 
i svi napori svih naših društvenih slojeva za sanaciju 
i jačanje naših gospodarskih prilika i naših državnih 
finansija. No poteškoće našeg unutrašnjeg političko" 
života ne smejn se pripisati samo našoj krivnji, nego 
i prilikama koje su nezavisne od nas i od naše'volje 
Teškoće na koje smo nabasali od prvih dana naše- 
državnog ujedinjena, mene kao mnogogodišnjeg polu 
tičkog radnika i posmatrača nisu smutile, a ni osta- 
tak tih teškoća mene ni danas ne smućuje, jer ve- 
rujem u pobedu dobrog narodnog genija i zdravog ш- 
stinkta naroda. Naše državno ujedinjenje došlo je u 
vreme kada je izbačen poslednji metak najstraboviti- 
jeg rata. Došlo je u vreme opšte pometenosti i poro- 
mećenosti, u vreme kad su se istrošile sve moralne 
snage, kada su pale sve duhovne vrednosti i kad se 
čak na naučne istine skeptički gledalo. U tom vre- 
menu raspojasanih ljudskih i nacionalnih strasti, nije 
čudo što svi jednako nismo znali oceniti veličinu 
nacionalnu korist državnog ujedinjenja. Na jednoj 
strani preovladala je bila nacionalna gordost i samo- 
svest, skopčana sa nerazumevanjem, a na drugoj stra- 
ni krivo shvaćena nezgodno primenjena tradicija, te 
povredena nacionalna osetljivost. (Miloš Dragović:'Nl 
je nacionalna osetljivost, nego plemenska). 

Zavladale su međusobne optužbe i sumnjičeni; 
Tu zbrku pojmova, taj rat sviju protiv sviju, jačali su 
poznati eksperti, koji rodoljubivim i zrelim političa- 
rima nisu dali da se snađu i oglase, a narodu sa ove '■ 
one strane Save, da odahne i da se pribere. Ti samo- 
zvani eksperti nisu dopustili da se naše državno u- 
jedinjenje shvati u svoj svojoj grandioznosti, t. j. da 
to naše državno ujedinjenje znači, nivelaciju svega, 
što je bilo neslavno i štetno u našoj prošlosti, da to 
naše državno ujedinjenje znači, da se ima svatko bti 
obzira na svoju dojučerašnju stranačku pripadnost i 
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|)f)Iitičku ispovest pritegnuti da u proširenoj zajednič- 
koj domovini, vrši i zvrši svoju građansku i državljan- 
sku dužnost, sa svima pravima koja toj dužnosti od- 
govara iu, nego su li eksperti zloupotrehili naše dr- 
žavno ujedinjenje za nasilno obračunavanje sa svojim 
dojučerašnjim stranačkim protivnicima. Tako ic u zna- 
ku opšteg nepoverenja i bratoubilačkog trvenja uludo 
tekoo naš politički život. Sav se politički rad sastojao 
U mlačeniu prazne slame, i u mnliinalnim ispadima 
brata protiv brata. Do su već onda bile skoncentrisar.' 
sve narodne snage, danas bi i ekonomska kriza bila 
kod nas snošljivija, i možda bi je jedva i osećali. 

Nama je, gospodo, već u početku nedostajalo 
strpljenja, pameti i bratske ljubavi. Izgubilo se iz vi- 
da, da naše državno ujedinjenje, i ako nije došlo pre- 
rano, a ono je došlo nepripravljeno. Taj istorijski 
momenat dočekali smo nespremni. Gospodo, ujedinje- 
nju Italije pretliodila je jedna višestoletna pripremi, 
koja je trajala od Danica, i prošla kroz pfftjadu slav- 
nih imen;:-: kao što su Makiaveli, Kavur, Macini i dru- 
gi. Jedno se zbilo u NemaČkoj, počev od Lutera, pre- 
ko Bizmarka do Hitlera. Danas može Hitler jednim 
potezom pero, bez ikakvog otpora, da zbriše i posled- 
nji trag partikularizmu, jer je nemačko državno i na- 
činu ni no jedinstvo, sazrevalo i sazrelo u duši i Ba- 
varaca, i Prusa i Saksonaca. Trebalo je, gospodo, tek 

■tak godina od Bizmarka na ovamo, pa da nemačka 
nlemen ; i nemački krajevi spoznaju, da su niiliove 
istoriiom i tradiciiama posvećene državno-pravne in- 
stitiiciie danas analironizmi. na da ih po plebiscitu na- 
roda draeovoljno napuste. To je Jedan akt, koji da je 
izveden pre Sesdesef godina nasilno, mrrozio bi jedin- 
stvo Ncmačke. A danas je taj opštom narodnom po- 
trenom za održavanje i za sigurnost Rajha. 

Priznajem da je kod nas potrebno ubrzati rad 
na duhovnom zbližavanju i stapanju s obzirom na rrc- 
!»ffrafski i međunarodni položaj naše Kraljevine/.Mi u 
tome poslu treba postupali, gospodo, bez nervoze, bez 
Imfifosti. bez sumnjičenja, a sn puno mira, razbora, 
(akta i uviđavnosti. a nada sve sn puno ljubavi, si 
živom snoznaiom da je svaki neprijatan srest prem". 
Hrvatu adekvatna šteta za Srbina, a sva pakost prema 
Srbinu adekvatna nesreća za Hrvata. 

Nnše državno ujedinjenje jeste istorijska činjenica 
koja se ne menja prema raspoloženjima ni pojedinaca 
ni ffruna, niti stranaka, pa čak ni jedne generacije, 
F J d-n.-iMiii državni sklop ušlo je daleko više Srba, da- 
leko više Hrvata, пегт) što ie ulazilo mo u koju dr- 
vivnu tvorevinu i/ istoriie bilo Srba bilo Hrvata. 

Naše državno ujedinjenje jeste solucija dveju stru- 
ia. dvciu težnin iz naše narodne istorije t. i. težnje za 
velikom Hrvatskom i težnje za velikom Srbijom. Na- 
ša .Tnposlaviia sinteza je i realizacija tih dveiu naših 
težnja sa rednim nacionalnim plusom tla smo danas u 
moo-urnosH d« zaiedničkim silama branimo u Jugosla- 
viji ' 'u Veliku Srbin i tu Veliku Hrvatsku. 

Zato sam ja, gospodo, oceniujući baš sa speci- 
riialnoo' hrvatsko^ stanovišta veličinu i nacionalnu ko- 
гМ чпцгмг mVdinienia. već od prvoir dana našesr zo- 
'"(-In-'čko'r života budno pazio da se ni rečiu a kamo li 
''rlom tif oereSim o državnu ideiu. morla sam kod 
knć^ radi svoo-a takvog držania bio Oglašen za ra- 
i-tl-nla i odmetnik« hrvatske misli, i mada sam. tros- 
riodo. morao pledati. kako se radi nepoznavanja mi- 
lica, prilika, trodicijn i narodne psihe s druge strane 
nrimeujuiu nesrečne i nezerapne policijsko-admini- 
stfativnp mere, koic, u mesto da pogode same krivce, 
pogađale su ne samo nedužne pojedince, neefo čak 

i cele narodne skupine. 
Obarali se na izvesna strujanja u narodu, ili u 

jednom dolu naroda, obariti se, ne birajući sredstva, 
hteti ta strujanja suzbiti po svaku cenu ne ispitujući 
i ne proučivši njihov osnov, njihovu narav, njihove 
uzroke i njihove ciljeve, nije državnički. Naprotiv bi- 
lo bi politički mudro da se učini sve, kako bi se ta 
strujanja pročistilo u retorti državne ideje i shodnom 
regulacijom svela u državna korita. 

Pri čuvanju i jačanju naše državne zajednice, pri 
sprovodenju državne politike i uprave, gospodo, ne 
sme se nikada izgubiti iz vida da našu državnu celinu 
čine tri komponente, a to su Srbi, Hrvati i Slovenci 
i da treba voditi podjednako računao sve trima, kako 
bi se sve tri, jednako zadovoljne, ispoljile i u miru 
i u vremenu vanjske opasnosti svu svoju moć i snagu 
za pobedu zajedničkih nacionalnih ideala. 

Puna emancipacija narodnih snaga iz izvora sva 
hi dela našega naroda moguće je samo ostvarenjem 
naše? duhovnog jedinstva. No to se duhovno jedinstvo 
postizava samo idejnom podukom, idejnim odgojem 
naroda, režimom strofe zakonitosti, te ljudskih i gra- 
đanskih sloboda. Mocrućnost za to daje nam postojeći 
Ustav, koji je u pogledu njime normiranih ljudskih i 
građanskih sloboda i prava ostao nažalost do danas 
neizvršen, A reakcionarna praksa toliko je zastranila, 
kao da je Ustav izrično isključio sve te demokratske 
biljžge i tekovine francuske revolucije i izmučenog 
čovečanstva. 

Neki hoće da za stezanje sloboda nadu opravda- 
li ic u postignutim uspesima protivdemokratskofr fašiz- 
ma i hillerizma. Zaboravljaju da je naša narodna sre- 
dina, po svojoj prirodi i političkom odgoju, demokrat 
ski nastrojena, zaboravljaju da se samo u punim čo- 
večanskim i građanskim slobodama, u demokrati!!, 
koja je osnov i uslov narodne solidarnosti, može do 
kraja sprovesti i obistiniti duhovno jedinstvo našee 
naroda. A to duhovno iedinstvo niie. ^osoodo. ni u 
Nemačkoj ni u Italiji provedeno na fašistički f hitle- 
rovski, nc'^o na demokratski način i pod demokratskim 
režimom. Ono što ie fašizam, odnosno hitlerizam iz- 
veo. Jeste samo tehnička završna faza jedinstva i na- 
cionalne discipline. Toj završnoj fazi prethodio je 
proces duhovno? uiedinjenja pod auspiciiama i po- 
magačima demokratije i demokratizma. O blarode- 
tima pak francuske i anglo-saksonske demokratije. 
siiviSna je svaka reč. Duhovno jedinstvo jeste jezera i 
suština, a tehničko iedinstvo jeste forma, koja u iz- 
Vesnom vremenu i pod izvesnim pogodbama može ta- 
kode da bude iedan od faktora državne čistoće, 

Tmo ih koii uzroke izvesnim nedaćama i neuspe- 
Mma kod nas nalaze u okolnosti što je kod nas sva 
državn« moć u mkamfl starih tobože preživelih poli- 
tičnra. To ie zabluda. Uzrok Hm teškoćama treba tra-' 
•/'H ne toliko l^nd starih političara, nero u starim me- 
todatna i starim sredstvima koja su toliko puta izne- 
vni-M.i. ni s^ ioak i dalie nrimeniuju. Naizad ima- Hu- 
di i to i mladih koii za brzo rešenie naših problemi 
nri/clil.-nm kod nas k«kvog Musoliniia ili Hitlera. 
Sasvim izljšno i nepotrebno u našoj državi, neozbilina 
ie i svaka nomisao na to. Mi imamo ne samo najviši. 
пр.сгп i plebiscitarno priznati i afirmirani autoritet, a 
to iV naš narodni Krali. fBumJ uzvici: ZiveolV O" 
i.-oii le oren/po vodstvo naroda od onofa časa kada ie 
Srhiia u tragičnim momentima pod križem mučeništva 
nala i opet uskrsla; On. tvorac Jugoslavije i zatočnik 
iuooslovenske ideje; On nosilac narodne sadašnjice i 
zaloga i simbol bolje j srećnije budućnosti; On je je- 
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dini kome mi svi, a poimence Hrvati treba da pristu- 
pimo sa neograničenim poverenjem i punim pouzda- 
njem i kliknemo: Tu Maestro, Tu Dučel... Sveta nam je 
dužnost da Njegovom Veličanstvu Kralju i mi našim 
skromnim silama pomognemo, kako bi naša Kralje- 
vina postala uzor savršeno uređene države i izvor za- 
dovoljstva za sav naš narod bez razlike imena, te pri- 
vlačna tačka sa punom snagom kohezije i adhezije na 
Slovenskom Jugu i Balkanu. 

Vreme rane leči, a pamet i dogovor kuću ^rade i 
ureduju. Ja verujem da će brzo doći čas, kad će svaki 
naš i poslednji čovek, našao se kod kuće ili u tuđini, 
poput starih Rimljana, koji su ponosno govorili; ci- 
vis romanus sum ,da će i veliki i poslednji naš čovek 
naskoro j^ordo, samosvesno i sa zadovoljstvom izgo- 
voriti: Jugoslovenski sam građanin. (Odobravanje). 

Pošto je gosP0do predloženi budžet ne samo 
potreba režima, nego eminentna potreba države, to 
ću ja glasati za. (Odobravanje). 

Potpretseđnik dr. Košta Popović: Reč ima na- 
rodni poslanik g. Milutin Stanojević. 

Милутмп Станојепић: Госпрдо народни по- 
сланици, ja hy пам датн оригинал — нећу да чи- 
там enoj говор, (подижући у вис празне руке) 
према томе можете веровати да ћу говорити из 
дубине душе. 

Господип колега E.ieronnii, којп je врло до- 
бро говорно — иени се свиђа његов ronop, —- 
наговестио je извесие ствари o Србима, Хрватима 
u Словенцима, a ja сматрам да je то питање дав- 
no пречишћено и да нема потребс o томе говоритн 
(Др. Метикот: Треба, није још у Владп пречи- 
mheno!) Могло би г. колега с времена na преме 
да се помене ,али могло би се пре говорнтт! o му- 
слиманима, којих има у знатном броју у овој зем- 
љи — нма их скоро два милиона. — Према томе 
можете их сматрати као саставпп део namer иа- 
рода, изузев Кадића за сала (Смсх). 

Како у iininoj Народној скупштиии има вели- 
ки број Хрвата, то сам ja дошао да говорим на 
чисто хрватском језику. To MU je добит за моје 
годиие, што сам се потрудио да за ово десетак 
годипа научим хрватски језик. Остаје ми још да 
паучим босапски и далматински u онда he ваљда 
бити све v реду и како треба (Веселост). A ja ми- 
слим да Je то право. јер кад би ja говорио срп- 
ским језиком браћа Хрватп не би разумели. И, ка- 
ко je Народна скупштина у Београду, то je ред 
да мн као домаћини из учтивости говоримо im 
чисто хрватском језику (Одобравање). Ако и иа- 
правим какву грешку граматичку нека ме извине, 
јер ja сам из опога краја нз кога je н пок. Пашић, 
a мисмо увек ратовали са граматиком, na може 
може да ми се деси неки лапсус и сад. 

Ми имамо v иатој Народној скупштини и 
рпрзицију. Ona je врло потрсбна, ниаче тешко 
иама ако неби било нн једног опозпцноиара. Са- 
мо ми имамо ппотоколнсану опозицију. опозицију 
која нма своју цнфру протоколнсапу .јавну. Али, 
ностоји и латеитпа опозиицја у владиној већини, 
која je врло опасна за сам\' владу (Чује се: охо, 
чуј-мо!) 

Кад смо радили one законе o порезу, троша- 
pumi n таксн, one непрнјатне закоие, a раднлн смо 
их више од два месеца, ви то зиате, претставпик 
владин г. Мнннстар финансија вероватно je ушао 
у Фннанснјск-н одбор бар са 90 кила тежине, a иза- 
шао je 70 кила. Добио je лииију и то му јеприре- 

днла ne опозиција, која није долазила, него та 
нослушпа владина већина, И ови су пројекти че- 
тири нута морали да се враћају док нису дошли 
такви закони који сс, и ако нису пријатни могу 
сматрати сношљивим, јер су они први предлози 
били врло TcniKii. Према томе, ко год жели да 
смрша, ие мора тражити Суворина, него иека до- 
l)e у Фнпапсијски обор овакав какав je данас и ja 
му јемчим да he омршавити. 

Опозиција чппн нриговоре јавннм изборима. 
Алн, господо, no чему то? Ми смо увек нмали та- 
кве изборе ранијих годипа и до год смо имали 
јавне изборе било je много више јаких карактера 
него данас, када имамо толико кукавица, који ла- 
жу свакога кога год стигну и не раде оиако ју- 
начки прса у прса na ко шта повуче. Мн васпита- 
мо наше људе у соколству и no разним другнм у- 
становама, да буду храбрн, срчанн и јаки, отпор- 
пи како телесно тако и душевно, na за то и не 
желимо, да се дешава то, да се људи крију да их 
други не виде кад гласају. Нека се иде н v апсу, 
јер и то није баш тако рђаво. Ja сам v оно време 
кад je бнла најтежа опозиција, a бнло je внше та- 
квих, говорио гвојпм бирачима за време избора 
да сваки nonece поњаву и парче хлеба, јер може 
да се деси, да нраво са сласања оде у апс. Ja сам 
тада нпак побеђнвао. Ето, господо. тако се челнчи 
наш народ, a од плашливаца ne може битн иика- 
ква добра, они нису добри нн за грађане ни за 
ратнике. To je, господо, тешко за опознциопаре, 
алн je врло добро за очвршћавање н ојачање ка- 
рактера namera народа. Можда ће доћи и то вре 
ме, пошто je дапашњи нараштај мало љигав, да 
heMO, недај Боже, нмати можда такав закон поко- 
ме ће и жене да гласају. Онда ћемо дати тајпо 
гласање ла жене са својнм мужевнма не би дошле 
у сукоб. 

Mu смо и досад имали опознциј\' и сматрамо, 
ia je опозиција једн? врло потребна ствар, као 
што отров може да буде лек. Da и nam уважени г. 
Претседник Ваде г. Узуновић, који сад седи са ма- 
слнновом грапчнцом, бно je некад опознцнопар, a 
ja љегов контра опозицнонар. Тукли смо се na ки- 
лометар далеко један од лругога, a данас смо ето, 
видите, раме уз раме, један с другим и гледамо 
ла извлачимо државна кола нз блата. Пружили 
смо руке један другоме н чврсто их стеглн. Има, 
господо моја, између партнјскнх гледишта и не- 
чега вишега, a то je сарадња интереса заједнич- 
кнх и ми се томе покоравамо. Тетнко je, господо, 
бити данас министар фннанснја. Taj који je даиас 
министар финансија или би требао да буде су- 
внше велнкн натриота и државник или да има 
пеку другу невол^у, која га je нагоннла na то да 
буде министар фипансија. Ja претпостављам оио 
npno, да г. Миннстар фипанснја нма потпуно раз- 
вијен ocehaj за потребе државе и да зато гледа 
и жели да државу својом спремом нзвуче из дапа- 
пш.ег тетког финансијског положаја. Шта може- 
те, господо, очекнватн друго после ратова, када су 
нам порушени и мостови и школе и цркве и када 
ви желнте, да у таквом једпом стању, повратите 
буџетску равнотежу, a да се у исто време старатс. 
колико je то могуће, да терети ne буду велнки 
или већн но што су. Ми имамо већ стварност, да 
се закон o порезама и таксама почео примељива- 
тн. И ja сам један од опнх иа кога су већ нрнме- 
њенн.    Пре неколико дана    морао сам да платим 
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десетак хиљада динара више него до сал. Алп, ja 
сам свесно дочекао тај моменат, Јер знам да др- 
џава мора да живи и да joj морамо датн приходе. 

Принредио Bche г. Елеговнћу je потребпо. Па 
Привредно веће je предвиђено   Уставом.    Какви 
бисмо изгледали иас 360 посланика и сепатора, кад 
не бисмо бнли спремни . да поједипа питања ра- 
справљамо. И шта je најзад Прнвредно Behe, го- 
сподо? To je једна бесплатиа институција, која би 
могла да буде под утицајем владе    и која ne би 
имала тај ауторитет и могућност да спроведе н 
да  даје  такве  савете,  који  су нашој  скупштини 
потребии (Др. Мстикош: И ви дакле говорите про- 
тив прив1)ед11ог већа). И ja говорнм протнв при- 
вредног Belia  зато  што сам  свсстаи својих  речи. 
Имате у иаглој државн 10 комора и у свакој ко- 
мори no 50 стручних људи и то првокласних струч- 
п.ака. Кад год би Крал>евској влади трсбала стру- 
чна мишљења, те коморе са својим стручњацима 
стоје  joj увек на услузи. И сад, кад смо градили 
овај финансијски закон ja сам na Мииистра фи- 
нансија учинио тако велики утицај, да je on no- 
пустио од својих захтева и своје мишљење проме- 
нио, a то сам постигао зато што сам ja имао код 
себе читав штаб ових стручњака из трговинских 
комора. Опи су читавих 20 дана били овде, чека- 
ли су да инде шта ће се урадити и били су У не- 
престапој теле(|)опској всзп сампом.    Отуда je  и 
дошла моја снага и моја моћ, да je Министар v- 
својио моје захтеве. Ето то je то Прпвредпо веће. 
Прсма томс, као што впдпте, ne фали нама само 
то.  Ви  можете поставптп сто већа у оваквој си- 
ацији какву имамо данас,    али ne MOPV питања, 
која  су дапас na дпевпом реду. решавати велнкс 
гомиле људи пего капацитетн. Ми се морамо no- 
старати да имамо добре    спремпе л>уде,    који ће 
нам припремпти све што нам треба. Kao што вп- 
дпте, ja ne могу говоритп популарпе стварп, ja не 
говорим за масе, ja говорим из дубине саме ду- 
ше,   јер   ja ne рефлектујем ни na какав положај. 
Кад "су били опи протести у Београду скочили су 
спи na мепе зато што су радње биле затворепе и 
само сам ja био обележен као крпвап зато што 
сам ja претседпик коморе. Па мислите ли ви да 
сам ja због тога био узпемиреп? Боже сачувај! Ja 
сам мирпо очекивао п.ихову осуду онако кпо што 
je и Христос    очекпвао пре распећа.    Ja сс само 
старам да радим како мп савест палажс. ,1a се ne 
бојим пи гомиле ни штампс, nn суда, ja се бојим 
само своје caFiecTn: Ако je ona узпемирепа, ona je 
опаки судија, који ми ne да ноћу спавати. 

To je увод којим су се послужили сва госпо- 
да посланици, na сам и ja морао да га направим 
и тек онда да пређем na буџет. Ham буџет, ова- 
кав какав je, on je спошл>ев. Bn ћете се изпспа- 
дити што ja изјављујем, да je сношљив, али би 
био сношлјНв са 100% кад бн могли костатовати 
да no буџету лични издаци изпосе 30—35%, a o- 
стало, инвестиције и други материјални издаци 
Г)5%. Опда би буџет бпо jom сношљивији. Мажа- 
лост пије тако. Ситуација je сасвим обрнута. Го- 
сподип Министар je копстатопао да се v натој др- 
жави тронш преко 50% na личне издатке. Међу- 
тим, ja сам се потрудио n ca своје стране прона- 
inao да личпих издатака има и више од 50%. 

Данашња je влада кроз Финансијски закон, 
који heTe ових дапа ретавати добила за себе јс- 
дпо овлаш11еп>е да може у то питањс личпих нзда- 

така да загазн. To je питање и тепжо и деликат- 
iio и припашће велика заслуга    опом државнику 
који га спроведе. Mn се морамо запитати, можс 
ли се то питање тако лако да peinn и који je за 
TO крнв што сад имамо "оволики велнки број др- 
жавних  службепика.  Mn,  господо,  сви знамо, да 
сваки од нас поси na души no пекога чиновника 
у државној службн. Дошао je, na пример, за ми- 
пистра Хрват и on je поставно највећи број Хр- 
вата; дошао je Словепац и on je постаппо највећи 
број Словенаца; дошао je Србин na je и on учи- 
иио то псто. Најзад, je дошао и муслнмап, na пи 
иуслимани нису остали без осета. И тако се, го- 
сподо, паправпо правп хаос у државпој  служби. 
Ми сад имамо врло велпкп број чиновника, такр 
да би нам они били довољни и кад би имали два 
пута већу државу no што нам je ова. Кад говорпм 
o чиновничком  питању, ja нећу рећи да су чи- 
новници мпого плаћени.   Само један мањи   број 
ЧИНОВНИка прпма више пего што му je потребпо 
за живот, a просечпо узев највећи je број чипов- 
ника који прима свега ополико колико му je no- 
требпо за живот. Мн, чиновницима морамо дати 
onaj минимум који je потрсбап за живот, испод 
тога ne можемо ићи, ако хоћемо од њих тражити 
да  даду  стопроцептпу савоспост v служби.   Али, 
господо, ми имамо врло велики број чиновника 
и то je ono што нам певал.а, то je ono што треба 
смањити. Алп ja вас питам, господо, којп je то 
форум који бп то могао прсчистптп.  To бп могао 
учинити само onaj држаппнк који ne позпаје na- 
me прилике и nam менталитет, na да пропађе ко 
треба да буде државни чиновник   a ко ne треба. 
Пп iieTc nalili na великим чиновничким положаји- 
ма људе са  малим    квалпфпкацпјама  и  обрпуто, 
наћићете na малим положајима људе са велпким 
квалификацијама. To je све последпца namer пар- 
тијског живота. To долази jom и отуда, тто смо 
ми увек прплпчпо сентиментални. Замислимо сва- 
ки себе понаособ. Кад уђемо овдс v Скупштину, 
ухватп нас пеко за скут n замоли да иу учинимо, 
да га сместпмо у службу и ми сматрамо за своју 
цужност да му то добро дело учинимо, да га ба- 
цимо na  државни буџет. To je  јсдпа  велпка  no- 
rpeim<a n услед таквог namer рада ми смо и до- 
терали дотле да имамо велики број чиновника. A 
све то чпповпиттво претстаил.а један велики ба- 
ласт за државу, na и за саму владу. Сваки од nar 
нашао je разлога. да поставн у државној служби 
пеког свог пријатеља или кога свога рођака. To 
je та полуга која je пореметила одпосе у пашем 
државном жпвоту, јер за nac при намештању ка- 
квог чиновника у државној слуџби нису биле ме- 
родавне п.сгове квалифИкације него његове пезе 
са нама. Дасе, господо, извршила једна ревизија 
чиновника за ранијих    годнпа, — ако   пећетс да 
критикујемо nam режим, — видели бн смо да je 
знатан бпој чиновника 1тостап,г,ерг за то што je na 
гтоимер био с неким министром у бањи, или учио 
с' њиме школу, служио BOJCKV. или тто му je ро- 
ђак или пријатељ; Таквих случајева има врло мпо- 
го и ja вас питам, којп je сад тај. који бп то Mo- 
rao да расчисти. Ако би хтели уклонити кога Сло- 
веппа цела Дравска бановина узела би га у за- 
штиту, исто тако бп било n ca Хрватима, мусли- 
манима, na и Србпма. To све, господо, доказује 
да овај посао можс пзвсстп само једап велики а- 
уторитет сличан Мусолинију, Хитлеру плн Ксмал- 
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паши. Taj иам се ауторитет намеће као пеопхо- 
дан. Како je, господо, састављена nama држава: 
Ми смо демократска земља и демократски парод. 
Ми смо тако одрасли n васпитани, али кад узмемо 
како je састављеиа nama држава, ми долазимо 
само до овакпог решења. Ja, господо, нисам ап- 
солутиста, ие дао Бог то, ja сам најшири демо- 
крата. Ja сам се 30 година борио протип апсолу- 
тизма али, видете, господо, ja сада мењам своју 
.finmjv и тражим шефа, који he да нам свима зг 
поведа, a ми crni да га слушамо. Ако би, господо, 
узели за то, као што je г. Елеговић казао једиога 
Хитлера, који се сад појављује у Немачкој. ималп 
би, гоеподо, да се запнтамо: na гдс сада Хитлер 
ради и развија своју делатност? У Немачкој, m- 
сподо, a Немачка je, као што зиате, једма од кул- 
турнијих држава у Европи. И та, господо, тако 
велнка и културна држава једнодушно сада пома- 
же Хитлера, увереиа да lie je Хитлер спасти. Хи- 
тлер Ке спасти Немачку. У његовим поступцима 
има можда мало драконских мера, али веома кп- 
рисних и за државу и за народ. И ми се, господо, 
морамо полако васпнтавати и изаћи из one распо- 
јасаности, na да се покоримо   потребама држав- 
IIIIM. 

У пашем буџету могу да се запазс иеколнко 
министарстава која са правом можемо критико- 
вати. Може се са правом тражити, да таква мини- 
нистарства и не постоје, јер ако хоћете да посто- 
је само na платпом списку, a ла никоме не кори- 
сте, онда таква министарства нису ни потребпа. 
Узмимо Мппистарство грађевина. Ono je предвн- 
дело v буџету за државне путеве свега 150.000 ди- 
napa. У једном буџету од 10 милијарде дипара, да 
буде предвиНено само 150.000 динара за путеве, 
ja не смем да вам кажем прави изоаз, заслужује да 
со пазове овакпа једна мизеона буџетска позппп- 
ја. Да сам ja, не цај Боже. Мппистар грађевина, ja 
бих дао рставку и ja ne бих могао да прпмпм и 
noćim титулу, да имам чиновнике који добијају 
50.000.000 динара годишње само зато IHTO имају 
да се crapaiv o гтословима за које je предвиђено 
свега 150.000 динара годишње. СЛслап глас на ле- 
вици: To je немогућеП. Па тако ie. господо. To je 
немогуће, али je овако {Мттстпп финансијв ЛР- 
Милпрад Ђорђевић: To je предвиђено v бановин- 
ским буџетима.). Зпао сам, г. Мнпистре, јесте! И 
ja спадам у латеитну опозицију. Али, ja сам од- 
мах спреман да впм кажем. да сам ja прочптао 
буџет и знам да бановине имају своје буџете за 
путеве, поред ових 150.000 пинара. Знам |а. го- 
сподине Министре. гле ћете ме Rn шчепати. Стари 
гам Ja политичар. Ja сам.одавно утлао v арену, где 
се ioni ca бичем утерује v обруч. Добро. госполи- 
nc Министре, ов.че смо сс споразумели. Попт) je 
опозиција изјавила да неће да ме слуша, ja hy сад 
мало са вама да разговарам. Ja сам врло лепо го- 
ворпо, ето, Bii сте ми свп сведоци. Кад ia говорпм 
ja ne изазнвам нервозу v Скупштини. Па ипак, on 
— Метикош — љубоморан je зато што му изгледа 
ла сам ja већи опозиционао пего што ie on. (Rece- 
лост у сали. — лр. Никола Кешељевић: Пи овако 
30 година говори против, a гласа за). He, госпо- 
дине. Rn нисте пошЛи nn у школу када сам ja био 
политичар. Ja сам још 1П01 бир посланик, држао 
1едан збор у Зајечару, на који ic дошао n поко|ни 
Туцовић, социјалпста. (Др. Иикола Kcmw,cmih: 
Када гте почели да брапитс србијанску хегемони- 

ју? To кажите?). 
Претссдппк др. Коста Кумануди; Господине 

Кешељевићу, ja Rac опомињем. 
Милутин Стакојевић (наставља): Молим за 

реч, господине Кешељевићу! (Буран смех код већи- 
не. — Др. Ииколп Кешељевић: RnneBii ne помажу 
овде, чика Милутине!). Знате шта, г. Keiiie.ibeBiili\-. 
има шале и за маторе л>уде. A када сте Rn то пита- 
ње додирнули, да RaM кажем ово. Ja сам држао је- 
дан велнки збор у Зајечару 1901 године и na тај 
збор дошао je и покојни Туцовић у намери да ме 
контролише. Он je био од оних старинских соција- 
лисга ci разбарушеном косом — није као ови да- 
пашњп. Нема виш« оних старих социјалиста. Туцо- 
вић je дакле дошао у намерн да растури збор. И 
када сам ia зађршио свој говор on ми je прншао 
и рекао: Ja идсм са овога збора, јер после onora 
mro ere im na збору реклп псмам шта да кажем. 

AKO погледамо Мпппстарство трговипс, — j ep 
смо стали говорећи o томе да ли су нам потребна 
мипистарстиа, ако нам ппшта не пружају, — у том 
Минпстарству имате предвиђених 30.000 динара за 
уреНење унутрашње и спољне трговине. Из тих 
30.000 динара то Минисарство треба да спреми ма- 
теријал за трговинске уговоре са страним држа- 
ипма! (Лр- Кешељевић: To нема nn за комисију). 
Нема ни за кпфле. To су људи који троше много, 
једна њихова вечера кошта 30.000 динара, a види- 
те кад до1)У уговори трговпнски пред nac ми поч- 
пемо да критикујемо: то не вал>а ово у yronopv. те 
ие ваља оно, те (i>aTii му ово, те фали му ono, ca- 
свим природпо. He може бол^е ни бити. Ако хоће 
те род да добијете морате n да посејете. Ако нисте 
ппшта посејали, ne можете се mi надати плодови- 
ма. Због тога сам ja и казао у Финансиоком одбо- 
ру, да hy гласатн протпву овога Мпппстарства. Ja 
мислим, —не тпеба схватити pijano израз, којм се 
већ одомаћио, ja мпслим, да je ово једно шегачење 
са Министарством трговнпе, кад je за урећење 
унутрашње и спољне политике предвиђено 30,000 
дппара. 

Е сал. КОД Мппистарстпо шума и руда могао 
бих да додам једну стварчицу, која би била врло 
корисиа. Ja сам овде vminno напомену да ми тро- 
шимо врло велмке суме на пошумљавање голети, 
али да се не показују резултати ол оних мера које 
cv предузете. Ja то попавл.ам и можда ћу постати 
смешан друштву због понављања, али и ienanhc- 
л-е се чита две хиљаде родина и пепрестапо се по- 
павл.а. Зашто? Зато што lie остатп пешто у глави, 
n, ia сс надам, да liv добити неку присталицу за 
Moie идс.је. lllvxfe треба да се подижу, да се разви- 
јају и плоде. Мн имамо шуме четинара, али треба 
да избацкмо оне шуме KOI'C сс само зелене Mn мо- 
рамо да имамо известан систем v нашем пошумља- 
inn.v, јер пмамо лапас прско 30% ол целокупног 
зиратног земљишта пол шумама. To ic велико бо- 
гзтстбо које изумире, a мп га ne обнављамо. Mn 
смо v Србији pamiic пребринули ту бригу, ien смо 
сваких избора пустилн да се сечс, a ви пак v Rocmr 
трудите сс да иза нас ne изостанете. 

Ja сам v Bimie прилика преллагао да се npmn- 
ком сађења шума, саде и плодна дрпа. Била бн 
пгромпа лобпт, ако бисмо посадили бар десет ми- 
лиона орахових дрвота. a то би nac коштало око два 
милиона дппарп. Орах бп трсбао битп набављен из 
Француске, најбоље врсте. To бп било огромпо бо- 
гатство за nam иарод.    Mn дајемо велнке суме за 



CT1-110ГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 85 

разне украсе на државним зградама — по 30 до 40 
.мнлиона динара    трошнмо да се репрезентуЈсмо, 
али ако би странца провели поред опнх голети у 

.Херцегоииии и Далмацији, где нигде дрвета нема, 

.онда бисмо изгубили сваки углед. Да посадимо 10 
"милиона орахових дрвета, после  10 до 20 годииа 
ми би могли изнети толико шшдова, да бн знатаи 
део од наших дугоиа моглп да платимо са иашим 

.орахом, јер орахово дрво и илод цела Европа гро- 
'ши. Ми негујемо лозу и имамо Ks.r) хиљада хектара 
под виновом лозбм,   дајемо за то разне   награде, 
произведемо вино које папијемо, али кад бн заса- 
дили 10 милиона дрвета, за које треба 2 милиона 
линара, MU би препородили нашу земљу. 

Имало би пуно ствари o којима бих желео да 
говорим, алн xoliy-Aa додирнем још и паше na- 
сивие крајсвс. Ми нисмо пасивни, ми сми нерадни- 
ци, јер погледајте само иашу Далмацију, која je 
једна благодет у нашој држави, као какав необра- 
ђени дијамант, само што нисмо хтели да то иско- 
рнстимо. Шта би иама смстало, да створимо из 
Далмације гакав крај, из кога бн добили pano по- 
врће, каи што Италијани добијају из својих кра- 
јева. Али, то je иаш јавашлук и неумешност да уна- 
црсдимо те крајеве. 

lipe две године добили смо из КалифорниЈе 
калемове јабука, a сад 13 марта доћи ће за Далма- 
цију стабла поморании, лумунова, мандарина и дру- 
гог воћа. Ja то чиним за Далмацнју, ма да сам са 
Тимока и томе моме крају, н ако га je прошле ro- 
дине убио град, ja нисам паслао ништа, док за Дал- 
мацију радпм доста, јер сам уверен да се тамо мо- 
же постићи великн успех и пасивност сма)вити. 

Пнтаће ие неко од мбјих колега трговаца, ima 
ere ви та.ми у Скупштини? Јесте ли трговац wiy зем- 
љорадник, и шта увшнсте за трговину и заиатство? 
Р< д je, дакле, да поменим и њихоао потребе. Трго- 
вина и занати изумиру, јер се свакога дана ствара- 
ју iioiiii терети, a послови одузимају. ЗанатлиЈе по- 
тиа^ују странци, a трговину воде разне задруге, по- 
влашћене, које ne сносе друштвене терете. Невоље 
грговаца и занатлија углавном почињу ошада je 
спровдено сељачко раздужење. Отада сељак не 
плаћа дугове нн за робу, a не плаИа ни бакалину. 
Услед тога нзгубно се кредит и нестало je новца и 
i ромета. Да се сељаку помогне и ja сам na томе pa- 
дно још 1932 год. и то у доба, кад je донешеп За- 
кои да сељак плаћа 10% годишња, a ja сам чинио 
предлог преко штампе са 6%. Али предлажући то- 
ia сам предлагао да и држава да 3% баикама, које 
имају сељачке менице и na тај начни заводи би се 
могли одржати, a овако тешкоће се неће мој.и одр- 
жати. По ком то ираву да сељачко раздужење под- 
noće само банке, кад треба цела земља да их под- 
носи. 

Од три иилијарде динара, колико сеља« дугу- 
je, Једиу милијарду динара сељаци су узели из ба- 
иака да плате порезу држави. II док je сељак имао 
кредита, он се mije много бринуо за државпу по- 
резу, јер кад му треба оде у завод, узме nape и no 
рез плати. Значи да треба ћовратиги веру у кредит. 
To je та иевоља са којом се ми боримо. Ако држа 
ва прими na себе да плати само 3%, то je 90 ми- 
лиона динара. Она тоне морада плати готовим нов- 
цем, ona то може да прими као њихову порезу. И 
ако ови заводи почпу попово да раде, буадте уве- 
рени да ћеМинистар финансија na својих OO.uuu.uuu 
innapa кредита извући и наплатитп од народа И'0 

милиона дипара, jej) on уме да паплаћује n on he 
то na други начин да врати државп. 11Ј)ема томе, 
налазим да би се повратила Bei)a код улагача, да 
on поново почела циркулација новца, — треба да 
се ocem да држава стојп изнад новчаних завода са 
својом гаранцијом — и онда he се сви капнтали по- 
ново иратптп у промет. Оиако, међутим, можете 
предузимати какве год хоћете мере, све то ништа 
неће користити. Најбол>а he корист бити ако се по- 
врати аера у креднт. Иовац je врло осетљива ствар, 
он гражи правну безбедносг. Новац пде у one др- 
жаве где je on спгујмшјп, on пе.ма родбине и iia- 
триотизма. Мовац се сели у Француску и Швајцар- 
ску. И мп смо, према то.ме, дужни том проклетом 
новцу сву пажњу да посветимо, да бп остао код 
нас. Ми нисмо без napa, само се наш капитал скрио 
и побегао. 

Прошле године повучеио je нз новчаних заво- 
ia око 2 милијарде динара зато mro се заводима 
не верује. A где су те nape? Од тог повученог нов- 
ца свега 370 милиона динара дато je Поштанској 
штедионици и Хипотекарној банци на улог, a оста- 
лога опет нема. Значи да nocrojn опште неповере- 
n.e према новчаним заводима, a ne верује се nn др- 
жавним установама. Ако хоћете да поиац буде 
nonoBo у промету, онда треба да се учини nemio 
слично ономе mro се сада ради у Чехословачкој. 
To je доста опасно, a,ni мудро и са мером упо- 
требљено, може допети користи новчаном промету. 

Како стојп привреда данас? Ja hy вам прочи- 
тати овај случај, који he показати колико je тс- 
шко стање. Јутрос сам добио писмо и њему су прн- 
лепљена два исечка из новина, у којима стоји са- 
моубиство познатог трговца из Пожеге. Јутрос je 
нађен обешен у магази угледни трговац и т. д. и 
обешеп je лепо namicao писмо, изложпо ситуацп- 
ју, тешки положај у коме се налази, n да бп му 
био чист образ, молн исепу и фамилију да га изви- 
ne, морао je као честнт чоиек оиако да урадп. На- 
i^en je обешеп у своме магазппу. To je неки трго- 
говац из Пожеге Радовап llaiLiomili. ,Ui)yro једно 
micMo, — ja има'м пуНо оваквих ппсама — прила- 
же опет исечак из новина и гласи: »Самоубиство 
будванског трговца Митра Рађановића. Познати 
будвапскп трговац извршио je самоубнство пспа- 
.inimni метак у слспоочппцу. Њему су сељаци ду- 
говалп 400.000 дипара, a on nnje могао да паплатн 
nn једпу пару«. Оваквих примера, гошодо, пма 
врло много. A кад говорпмо овако, ja п^ћу да пот- 
цен>ујем и туђе невоље, али вас уверавам да има 
самоубистава мпого више у вароши него no селп- 
ма. У се.чу они се пекако промуче, нађу хране, пма- 
ју сточице и кућу. Занатлије су у врло тешком no- 
ложају услед тога што нису заштпКсип. Навалила 
je једпа ипвазија страпе индустрије, која наилази 
na свако благовољеше код nac. Код nac je довољно 
да неко чукне Hohy na врата n да каже твој сам 
пријател,, a ми ћемо пустити и злочинца у кућу. 
Mu нисмо довољно смотрепп. Mn смо једаи сенти- 
мепталап народ и пуштамо свакога n овакоме ве- 
рује.мо, a то je једпа погрешка. У дапашп.ем вре- 
мену човек треба да буде обазрив према опоме ко- 
ме lie огиорптп врата n noK.ioinrni своје поверење. 
Има једиа погрешка која ствара пролетаријат, a то 
je државна политика, a no којој држава устаио- 
ве привредне етатизира. To значи да nx узме у 
своје руке и да ona боље тргује него што тргује 
поједппац. To je погрешка. Утврђено je, да у свнма 
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државама сваки посао који je раднла држава ску- 
пље коштао и да држава иије дошла до оних ре- 
зултата којн се иоказују, када посао узму у руке 
приватне личносги, они којн су много више заин- 
тересовани. Етагизацијом дошло je до тога, да 
држава има фабрику у Зеиицн, фабрику шећера, 
има упраиу »Беља«, има Принилеговаио друшгво 
за нзвоз и т. д. Даље, постављају се иоједина лица 
у аутономне устаиове, као што су: Класна лутри- 
ја, Хнпотекарна оаика. који ннсу од тога посла. 
Из тога излазн резултат: да се не могу пока- 
зати успеси, који се од таквих установа могу с пра- 
вом очекивати. Диктатор Мусолнин, ry скоро из- 
јавио je, да he помагати приватну иницијативу, 
све дотле, док она може сама радитм. Код иас није 
иикакво чудо, ако се почпе да иаговештава, како 
се мора нзвршнти етатизација у државн, na макар 
индивидуе страдале. Шта бива од етатизацијс? 
Omi исти, који у\)у у такве установе, као што су ру- 
скн колози, постану аутомагги, њихове индивидуе 
се губе, онн престају да мисле, јер постају састав- 
ии део машина. I li^eMa томе, и то je погрешно. 
Лржава ие треба да улазн у такве послове, јер би 
државу миого скупо коштали, a друго, зато што се 
убија ириватиа инпцпјатива, и треће, a то je иај- 
горе, што држава на тзј начин ствара пролетерску 
масу чиновника no таквим предузБћима, које ме- 
he na држаиии буџет. Господо, Прнвилеговапо дру- 
штво п.ма пупо филијала, и зар чиновник, који je 
тамо запослен, неће после неколико година донети 
уверење, да je бпо у Привилеговамом друштву и 
тражити, да га ставе на државпп буџет као пен- 
зпопера, нли да му се да одговарајуће место. To je, 
господо, ra велпка опасиост, што поред чпповпи- 
штва, које морамо пматп, на тај начин стварамо 
nuit кадар чиновника. Ja мпслпм, да бп таква no- 
литика била погрешпа и да би требало да се паша 
Kpa.i.ci'CKa влада чува тога, да ие етатизира, пего 
деетатизира, те да те установе буду у прпватиим 
рукама, да они раде. Господо, на страии n желез- 
иице и телефонп и поште дају се под закуп нлп 
концеснју, a ми хоћемо свакп делић државни да 
узмемо, да управљамо сами n да постављамо ди- 
ректоре, поддиректоре, благајнике, помоћнике бла- 
гајпика и no ner шест дактплографкшва. Ми од he- 
лице створимо организам. Ето, господо, nanrio мн 
трошимо наш државпп буџет, n ja ћу се радоватн, 
ако се г. Претседник владе корпстп оним Фппап- 
сијским заа<опом, који му даје овлашћеп.е, да у 
све те опасне и врло тешке ствари загрпзе, да се 
то nnran.e у nainoj држави рсгулпше. Опда nehe- 
мо имати велики буџет без икаквих резултата. 
(Пл>ескање). 

Претседиик др. Коста Кумануди; Прекидам, 
господо, ову седнпцу. Наставићемо рад тачно у 16 
часова. 

Седпица je прекппута у 13,15 часоиа. 

(После подне) 

Наставак рада у 16 часова. 
Потпретседиик др. Коста Поповић: Настав- 

л>амо седдицу. Има реч народни послапик г. Вла- 
да Крстић. 

Влада Крстић: Ове године решава се буџет, 
који се no моме мишљењу ne може довести у рав- 
иотежу. Господо, оболела и опала народпа    npn- 

вреда ие може поднетн овај буџет од 10 милијарди 
дипара. Када се њему дода још буџет бановппскн и 
onujiiincKii, у толико he битн још Bohu. A када 
зкамо да се nain извиз за пепуппх 10 годпна од 10 
милиона срозао на иепуна три, опда још мање из- 
гледа да се овај буџет може довести у равпотежу 
n ja вас пптам, ко he платити тих 10 милијарди ди- 
napa. 

Господо, ако буџет не водп рачупа o економ- 
ској n платежпој Molm земл>е n парода, опда on по- 
стаје рачуп без крчмара. Ако се егзекуција буџе- 
та форспра, опда паступа ситуација која водн ка 
оспромшењу народних маса. 

Ми видимо пз буџета да се лични расходи 
морају смањити, јер су много већи од матери- 
јалппх. 

Шго ое тиче штедље, ona се може вршити на 
Biinie пачппа. Например у пореокој управи и иоли- 
цији, где мн имамо толнко чиновпка, a знамо да су 
у предрашој Србпјп срески начелници дуги ниа 
lo.uma обављали све послове са два a иајвтпе три 
nncapa. A шта впдимо сада? Впдпмо да no Среским 
начелствима има пајмање no пет писара поред дру- 
гог noMohnor особља. (A ппсарнце? пита један по- 
сланик). У моме срезу имамо још ту cpehy да не- 
мамо ппсарица. 

Исто тако, господо иародии послапицп, ja сам 
мпшљења да треба редуцирати чиновништво no 
баповппама n другим падлештвпма. 

Впдимо да има no службама у пуно надле- 
ппава ročnoga и кћерки поједипих пашпх већих 
функционера, a није право да нашн неупослени 
л>удп, који зависе o кори хлеба и којпма породице 
оскудевају за живот, због тога не могу да до1)Ј' до 
упослења. 

Зато сам мишљења, да ми мирие душе може- 
мо те чиповппке отпуститп a на њихова места при- 
мити друге, јер имамо пет хиљада молби које че- 
кају постављеп>е. Впдпте чак и то, господо, a и са 
овога места je говорепо и пз владппе Behinie, да ми 
имамо извеспих фупкцпопера у државној служби 
који прнмају no две до трн na и више плата. И 
онда ne треба ништа да нас чуди, зашто нам je ова- 
кав буџет. Кад се, господо, зиа да чланови управ- 
nor и надзорног одбора у Управи моиопола, у др- 
жавним фабрикама шећера, у Хипотехарној банди 
и другим установама, примају no стотине хиљада 
динара годишње, доказ je, да je та сума замашна 
и да бп се у томе погледу могло много што-шта 
уштедити. 

Тако исто, господо, ми дајемо страшпо миого 
na чиповничке дијурпе, a ja мислим да чиновппци, 
кад Beh имају плате, није потребно да имају по- 
ред тога још и дијурие, a видимо да у мпогим ме- 
стима срескн начелници пепрестапо измишљају ие- 
ке потребе да се шетају no срезу и да узимају лз- 
весие днјурпе. (Душаи Жпнојццоппћ: Пази, Владо, 
ако их нападаш npe пзбора, neheui бити нзабран!). 
Ja никада нисам апеловао да ме бирају срески на- 
челници, na Hehy то чинити nn у будуће. 

Kao што зпате, господо пародпп послапици, 
ова je Влада врло ретко сазвала Народпу скуп- 
игтину. Ви знате најбоље колико смо ми провели у 
нераду, na и кад дође неки закои, on се обично 
огласи за хитаи и свршава се na брзу руку тако да 
мп, народни посланици, иемамо mi времена да тај 
закон проучпмо колпко je потребпо. 
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Господо, Влада нема смисла mi за заштиту на- 
шега земљорадннка, a када се зна како je наш зем- 
љорадник cuoje пронзводе no безиачајиој цени ле- 
тос уноечио, исто то жито покуповалн су разни 
шпекулаати и када дође време, ти псти људи га no 
добрим цеиама продају народу са великом зара- 
дом. Ja мислим, господо, да je то врло пеправедио 
да ти људп само зато што имају nape, узпмају то- 
лику зараду. 

Да смо мн, господо, наше државне расходе ма- 
ло раднкалније редуцирали и довели у склад са 
малаксалом прииредном Moiui нашнх привредника 
и да смо нарочито настојалн, да се паш протекцно- 
низам у нашој привреди стављајући под контролу 
рад оних који вршн послове на поверење, и да 
смо се ми више старали за наш нзвоз na странн и 
увоз за непотребне ствари, n да смо бар иастали 
учинити свима грађанима живот сношљивијим и 
изазвали би у п.има уверење да Влада и Скупштина 
воде озбиљпу бригу да упропашћену привреду no- 
дигне, али као што видите, opalio, Влада je и у том 
правцу показала врло мало воље. Јер, господо на- 
родни посланици, кад су цене земљорадничких 
производа тако ниско пале, оида греба повестн ра- 
чуна и порадити да и ono што сељак набавља, 
буде у сразмери снижено, и да то земљорадннк ви- 
ди да ми у Народној скупштнпп водпмо бригу o 
његавим мукама и његовим недаћама. Јер, rocno- 
до народпи посланици, ja као народни посланик, 
a без сумње и ви имате пепосредан додир са --eM- 
л>орадницима н видите такве ствари које су за жа- 
љење. Ja ћу вам изнети један пример, a то бесум- 
ibe да и владиии посланици знају. Кад уђете у ма 
које село — a ja сам имао прнлике да улазим у 
села моје Јасенице, која се рамуна богатом n која 
je била житница у предрагној Србији, — улазећи 
ноћу у село ви добијете утисак да je свс у њему 
помрло и да je нека немап сво село сатрла. Не ви- 
лите ни један прозор, пи једпу кућу осветљену, a 
иије мпого кад кажем. да нма можда иоловипа села 
која није купила петролеума годииу и више дана. 
Тако исто сељак нема срестава да купи соли да 
се осоли. 

Господо, шта впднмо ми из тога? Видимо да 
je сељак тако тешко оптерећеи, a да ипдустрнја у 
виду картела и заштитпих царнна noBeliaBa своју 
зараду за 20, 30 па и 40%. Зато, господо народни 
посланици, ja сам мпшљења, да je потребно да се 
иосвети мало већа брига земљорднпку, јер je oi 
претежно пајмпогобројпнји и иајбол.и у иашој 
отаџбини. 

Господо, na 1шљо11рив1)еду и сувише се мало 
даје, a и ту je потребно. Ja ћу изнети још један 
случај из среза раваничког у селу Крушару. To сс- 
ло трпн велику штету од Мораве. Пре две године 
Морава je одиела 52 сељачка дома са зградама та- 
ко, да и ове годипе прети нова опасиост за 22 зем- 
љорадпимка дома. Замислнте да су ти сељаци при- 
ну1)ени да исељавају своје ку11е n окућанице n да 
беже од поплаве у брда, у времену иоичаие кризе, 
a нажалост још више што порсске власти напла- 
hyjy порезу na та имања која je Морава однела. 

A како се, господо, наллаћује пореза ja hy 
вам навести примере. Kao mro знате, овде je у Скуп- 
штини било много речи против егзекутора и по- 
реских власти. Ja сам добио npe неколико дана 
податке како се наплаћује пореза у Војводпни и 
Срему. У селу Навој  Пазови извесном земљорад- 

нику no имеиу Фукс узет je један KOIB за порезу, 
a. m кад je егзскутору овај дао 150 динара, њему 
je бпо Koib враћен. Егзскутор у дослуху са прет- 
седником општине, a без сумње да су omi овај no- 
вац поделили, вратио je Koiba ппореза je остала 
неиаплаћена. o томе постоји и саслушање имено- 
ваног Фукса. Алп зато имамо једап другп случај, 
да су неком Швалбу, који mije имао коша иего са- 
ио једна кола, узели у попис та кола за порезу. По- 
iiiго on nnje имао да плати, њему су та кола одне- 
cena. Ja вас питам, господо  народни послапици, из 
владине већине, да ли je то право да се на тај na 
чии порез наплаћује. Вн зпате, a парочнто вн иа- 
родни ПОуланици из предратне Cjjonje да смо ми 
пајуредипје плаћалп порезу и да ми npe ппсмо зна- 
ли шта je то.егзекутор. Претседник сеоске општн- 
ие са благајником знао je шта кад који сељак унов- 
чи, и оида су од љега и тражпли да плагп порезу. 
AKO je сељак продао жнто, платио je известан део 
порезе. Кад стигне кукуруз, платно јед руги део no- 
резе и ако je пајзад пеку свнп.у угојио пли uciepao 
волове na пијацу, сељак je опда памнрио и ресто 
дугујуће порезе. Оснм тога, господо, изгледа да ти 
ехзекутори не зпају кад у које време треба да иа- 
плаћују порез.    Onu наплаћују    порез na Божић, 
na Ускрс, o Св. Сави, na Видовдап n na Петровдан 
и немају одређеног дана кад порезу паплаћују. Чак 
се дешавало и то, да у многнм местпма егзекуторп 
и ne до1)у да узму, ако пма, пшеппцу, кукуруз нлн 
стоку, пего прво трче иа девојачку спрему, a јед- 
noj су баби чак узели и покров, како je рекао једаи 
послапик, који je ona припремнла себи за сарану. 
Ja мислим да би Влада требала да се постара да се 
допесе закои o корупцији, a ми видимо врло ДО- 
бро кавке су последнце донеле ти злонамерни Јву 
ди којн су ишлн свеспо na то да оштете ову земљу. 
Мн, гбаподо пародпи послапици, свакога дана чи- 
тамо у новинама да je незнам raj и тај уп^авник 
пореског оделења пропеверио 300 и 400.000 дина- 
pa и више, и да je тај и тај управник поште проне- 
нерио то и то. A тта бина na крају крајсиа? Бива 
то, да се оии осуде na годипу и две дана затвора, 
a да ne изгубе грађанску част, док omi које je беда, 
иесташица и оскудица пагпала да обију амбар n 
украду 20—30 клг. жита, кукуруза да исхрапе себе 
и своју породицу, бнвају осуђенн na 4 и 5 подина 
робије n na губптак грађанских права. 

Изгледа ми, господо, да ова Влада ради no 
onoj пародпој, као Бог: „Ko нма, дај му да пма 
још впше и треба да има више, a ко нема, ne дај 
му ништа, јер му im Bor mije дао". 

Браћо народни послапнци, ja ћу битп прнуђен 
да гласам у пачелу против. (Пл.сскан.е na леници). 

Потиретссдипк др. Коста nonoBnli: Реч има 
народни посланик г. др. Милан Поповић. 

Др. Мнлаи Поповић; Господо пародпи посла- 
ници, лап.ска буџетска расправа треба да nac по- 
учи да се у будуће за њу оставља увек што више 
времепа, јер лапе, због кратког времепа, радило 
се дан и noh, што je веома напорно и за члапове 
Краљевске Владе n за саме посланике, a и за скуп- 
штинско чппопппттво. 

Мпогп говори норадних послаппка у лањској 
буџетској расправи били су стварни, стручни и 
документовани, те су збиља помогли да je Кра- 
л.евска влада, донела позпате уредбе за сређнва- 
ње кредитпих одпоса у земљи са више обзира na 
поједипе сталеже  и запимања, док je npe реше- 
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ња o сељачкни дуговима бнло мање внше Једно- 
страио. — 

Мора се признати, да je Краљевска влада с 
пуно воље и труда решавала cua ова најважнија 
и најхитнија питања, нако их можда није могла 
решити потпуно и на опће задовољство. 

Када се међутим уважи, да смо ми млада др- 
жава и да имамо веома много штошта и веома 
хитно да решавамо. онда није ни чудо, ако сс cue 
ne сврши најбоље. Боље je ипак нешто, једиом 
чак и слабије решнти, него уоиште никако не ре- 
шнти. 

Државни буџет треба да буде огледало при- 
вредиог и финансијског стања народа и државе. 
Питати се морамо, дакле, у првом реду, да ли 
предложени буџет, иако je мањи за 207.075.781 
дннар од лањског, може иаш народ да подиесе 
према свом садашњем прнвредиом стању и веома 
смањеиом дохотку. 

Ja сам у свом лањском говору са доста веро- 
ватности доказао, да je иарод прерптерећен no- 
резнма уопште, иаиме државиим и самоуправпим, 
na сам био замолио Г. Мипистра финансија, да 
нам за будући, то јест за овај буџет, пружи ста- 
тистичке податке o иашој националној имовинн, 
односио o дохотку, na да се оида према томе ви- 
ди, да ли овај буџст одговара ПЈЈивредној и фи- 
иапсијској MOIIH народа, како то захтева финан- 
сијска наука и да захваљујем г. Мииистру што 
нам je пружно o том податке, према којима наш 
национални доходак износи 35 милијарди динара, 
a пореско оптерећење 23%. У осталом, пред пама 
je буџет какав je у опште могућ у садашњим те- 
шким привредним прнлнкама н општој кризи. 

Господин Министар финансија тврдн да je 
буџст уравиотежеп и реалаи. Ми не сумњамо у 
уравиотеженост буџета, јер je то мање-више ра- 
чунска операцнја, али се може посумњати у саму 
реалпост буџета, јер су издаци редовно увек no- 
знати, дакле стални, док приходи могу бпти мање 
Biuiie вероватпи и несталпн, a иарочнто у садаш- 
1вим привредннм приликама, na je и сам Г. Мини- 
стар затражио умесна овлашћења, да може евеи- 
туалне MaibKe изравнатн. 

Нека ми буде допуштена једиа мала дигре- 
сија. Велнки француски лист „ЈГИлистраспон" из 
године 1926. у једном свом члапку o привредним 
ириликама Француске износи, да се имовииа Фран- 
цуске — не каже се, да ли с колопијама нли без 
њих — цени па 1000 мнлнјарди динара, mro je 
свакако баснословна сума, na ипак и та богата 
Француска бори сс и те како с финансијским и 
буџетским тешкоћама, na je иедавно изгласан за- 
коп o уиутрашњем зајму од 10 милијарди франа- 
ка, од чега би се имале употребити 4 милијарде 
франака за покриНе буџетског дефицита. 

Уопште узевши може се pelin да се све др- 
жаве и народи иа свету Gopc сада маи.е-више с 
буџетским дефицитима, од чега поред Фрапцуске 
иису изузете ни иајвеће н најбогатнје државе, као 
Велика Британија, Савезне Државе Ссверне Аме- 
рике, Немачка, Италнја, ПоЛ)Ска нт.д. 

Узрок томе je стално опадаље пародиог до- 
хотка, док су се у исто времс, иарочито после спет- 
ског рата, појавили пови издаци као инвалидиипе. 
пеизије ратних удовица и сорочади, радничко о- 
сигурање, спасава11>е поједиинх привредних, тр- 
говачких, баикарских и индустријских предузећа, 

отплате разннх државних дугова, a нарочито рат- 
иих, наоружавање и разне субвеицнје појединим 
установама. Дакако да су се морали, због смање- 
пог иародног дохотка, свуда na и код иас можда 
још у већој мери, као arpapnoj земљи, због кризс 
привредне, смањити и буџетски приходи, na отуда 
онда напред поменути дефицити. Примера ради 
истичем да je д.ефицит Савезних Држава Северене 
Америке 24/12-1933. изпоспо 1,024.121.6(37 долара. 

AKO се nam буџет овако уравнотежен покаже 
и реалап, у што морамо вероватп, сик ребус стан- 
тибус, онда бисмо ми били заиста једна од рет- 
кпх држава na свету, која ne би показивала дефи- 
цит у буџету n ми бпсмо били веома захвалип u 
Краљевској владп и Г. Минпстру фипапсија na TU- 
KO збиља великом и успешном раду и успеху. У- 
осталом, то he се све најбоље проверптп и пока- 
зати нзвршешем самЈ?г буџета. 

У садашњим тешким привредним и финансиј- 
ским приликама одговорпост Мппистра финансија 
веома je тешка и деликатна, те би му се мпого no- 
могло n nocao олакшао тиме, што би се за састав 
n превођење буцета креирало посебпо Мипистар- 
ство, Миппстарство за буџет, као што je то слу- 
чај и у Фрапцуској. Мпппстар финансија могао 
бп се онда ипше и лакше бавити чисто социјално- 
привредним n финансијским проблемима и прн- 
лпкама у пароду и држави. Поред тога, постигла 
би се већа објективпост npn саставу самог буџе- 
та, када бп се" креирало Мппистарство за буџет, 
које би онда лакше прикупило и податке o пашем 
нациопалпом. дохотку, јер би тада Мипистар фи- 
нансија допуштао кредите Мппистру за буџет у 
границама реалбе привредне могућности парода, 
a сада може Министар финансија за во.-ву равно- 
теже буџета да се, можда, лако огреши o виталне 
привредпе иптересе парода. Издацн за то пово 
Миппстарство исплатили би се утолико, што би 
читав рад Министра финансија пошао једпим пу- 
тем, којп би боље одговарао садашљим, у многим 
погледима веома измењеппм социјално-привред- 
niiM и финансијским приликама у земљи, a тнме 
би се повећала и појачала коптрола и експедптив- 
nocT самог Мшшстарства. Осим тога, могао бп се 
лакше n успешппје бавптп у споразуму н вез'.! 
са министарствима, која су na ibera упућена пи- 
тањем: како би повећао доходак поједппих ста- 
лежа и занимања у држави, a тиме и пореску сна- 
гу парода и пореских субјеката. 

Huje доста да буџет буде уравпотежен и ре- 
алан, пего n да буде специјалпо праведап, наиме, 
да имају подједпаке корпсти од љега ne само сви 
сталежи и занимања него и поједини крајсвп п 
бановине name. Дакако, да се то ne да спровести 
копзеквептпо до најмањих ситпица, али може 
бар приблнжпо. Ие могу се детаљнпје у то упу- 
штати, вероватно iie то учиннти другп говорппци, 
иего само упозоравам na све то. 

Краљевска влада и г. Мпппстар финансија 
спроводе копзеквептпо режпм дефлације, a наро- 
чито буџетске дефлације, протпв чега ne може и- 
мати niiKO ништа до сада. Како прпвредпа крнза и 
даље траје, мора се помишл.ати na ревпзију до- 
садашње праксе у том погледу. 

AKO хоћемо, међутим, да копзекветпо спрово- 
димо дефлацпопу политику, према салаши>пм 
привредним приликама у земљи, онда такву по- 
литнку морамо од сад примењиватп и у погледу 
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пореза, мопопола и свих осталих терети, наиме 
они треба да иду наниже, као што сам o томе лане 
овде опширио говорпо и доказивао, одпосно во- 
дити са друге стране инфлациону политику у том 
смислу, да се повећавају прнходн саме држане, 
но ne повнм порезима, него повећавањем прихода 
државмих добара управпом рационализацијом, у- 
прошћењем целокупне наше државне управе, — 
јер изгледа да имамо сувнше фину и скупу адми- 
пистрацнју за своју аграрну земљу — подизањем 
цеиа аграриим продуктима, a тиме подизање плат- 
не и потрошне способности најширих слојева на- 
родних, a нарочито давањем зарада .јавним радо- 
вима у највећем опсегу, као што то раде и друге 
државе. Тако je у Савезним Државама Северпе 
Америке предви1)ено за јавне радове 3 милијарде 
долара, у Пољској преко 2 милијарде динара, a и 
у Чехословачкој само за поправак путева ,одо- 
бреио je 200 милиона чехословачких круна, a код 
nac тек 30 милиома динара за све јавне радове 
уопће. 

Moje je стално мишљење, да ми као претеж- 
но аграрна земл>а| морамо у првом реду водити 
аграриу полнтнку, н ако ми правнлно и добро ре- 
шимо сељачко питање, решићемо тиме у главном 
и саму прмвредпу крнзу. За ступање сељачких, ра- 
тарских интереса, требало би mro upe уредити 
сељачке коморе. Код друга, маље бројнија и може 
се рећи мање важнија занимања имају и могу и- 
мати своје сталешке коморе, зашто да такве ко- 
море немају и сељаци, паш најбројнији и најваж- 
нији сталеж?! Дакако, сама пољска привреда ne 
може бити без других грана народне привреде, 
индустрије и трговине и стојн са њима у теспој 
иези, a све one су зависпе од кредита, повца, сао- 
6paiiaja. Ако je међутим болесиа пољска привре- 
да, болесне су и све друге гране пародие прнвре- 
де, na и саио државмо господарство, као што да- 
нас и те како тешко осеНамо и иодиосимо. 

Најважније je, (сако напред рекох, решити 
mro повољппје сељачко ратарско питање. Мн смо 
иедавпо допелп Закон o ликвидацији аграрне ре- 
(|)oi)Me, којим се дефинитивно решава аграрпо 
питање. Држим међутим, да тим Законом mije Још 
то питаље затворено и да још нма земље, коју би 
требало разделити селзацима, ратарима, na би on- 
да onaj напред поменути аграрни Закон требало 
допупитп једним општим сељачким законом, као 
што hy то ннже разложитн: 

Господо народни посланици, из националне 
екопомпје знамо, да површина name планете, зе- 
иљиште, земља, има троструко зпачење за nam 
живот. Прво, као простор, где се граде куће, и све 
друге зграде и куда пролазе разни путеви и Ka- 
naan за саобраКај, друго, као повртина за обра- 
ђивање жита, гајење стоке, као главних намирни- 
ца за живот, и треће, као унутрашљост земље, о- 
дакле се ваде разпе руде, со, камеи, песак, угл.еп, 
потролеј и т. д. Најважније je свакако ono друго 
зпачење земљишта, где 80% нашег иарода, сеља- 
ци, продуцпрају живежпе намирнице ne само за 
себе пего и за оних других 20%, дакле за читав 
парод. 

Према томе, ова врста земљишта има своје на- 
рочито значење, које се повећава још и тиме што 
je у пашем пароду веома развијена задружна ми- 
сао и што имамо ммого сеоских, ратарских кућ- 
них задруга, које су као правнн субјектн уписане 

као власпицн земљишта. Код сељачког задружног 
земл>ишта, требало би, дакле, консеквентпо приме- 
њивати систем власништва na колективној обн- 
тељској осиовици, којн више одговара правном 
схватању и свести нашег народа, a не систем ип- 
дивидуалног римског нли гермапског права, ка- 
кав сад уводи Хитлер у Немачкој за земљнипа. 
Због своје ограничености и због своје напред no- 
менуте нарочите важности, ово земл.иште битно 
се разликује од свих других ствари и објеката 
поседа, које могу постати индивидуалним власни- 
штвом, као што je то например власништво рад- 
ника, занатлија н другнх слободпих професија на 
ствари покретне, које они стварају или постижу 
својпм личмим радо.м. 

Да би се потпуно решило паше аграрно, a ти- 
ме у главиом и само сељачко питање, требало би, 
у вези са законом o кућним задругама и задруж- 
mm земл>иштима, донети један општи сел>ачки 
закои за напред поменуту врсту сељачког земл.п- 
шта, према коме би та врста земљишта стварно 
припала само онима, који их лично са својим по- 
родицама обрађују, дакле искључиво само сеља- 
цима, као што je то већ no двапут прокламовано 
с Највишег места. Даље, да таква землЈитта буду 
искључена од сваке спекулације и трговине, као и 
да се обезбеди минимум, који се ne може нн опте- 
ретити mmi продати, na ни за државне n само- 
управпе порезе и да1\е. Ha тај начин повећао би се 
ne само сам број сељачких поседа, него би се при- 
вредпо подигле, помогле и друге кућне задруге, 
a тиме би се повећао и уједпо ојачао капацнтет 
пореских субјеката, a смањпо број беземљака и 
незапослених. 

Обзпром na привредну кризу n обзиром na 
јасну тенденцију социјализације читавог пашаг 
привредног и културпог живота, овја би закон до- 
бро дошао и био од велике користп ne са.мо за се- 
љаке, чији би се положај тиме још више учврстио 
и појачао, пего и за саму државу, која би na тај 
начин задовољнла nam најбројнији сталеж за ду- 
rn низ годппа. Када се допосе и могу допоситп 
специјални закони за 6[iojno кудикамо мање и ма- 
ње важне сталеже, зашто да се не допесе једап 
такав закон n за nam najopojmijn сталеж, којп je 
заправо темел> државе?! 

Изгледа, да ми стојимо пред повим друштве- 
ним и економским поретком, који je последица оп- 
ттег Л)удског прогреса и културе, a који je убр- 
зан светскпм ратом. Из историје пам je познато, 
да су државе пекад биле феудалне, сада су још 
грађанске, алн се показују увелико знаци и поче- 
ци, да постапу социјалне, јер већ и сада мора др- 
жава, да увелпко интервенира у најразноврснијим 
питањима и предметнма привредпог, културпог и 
уопште соцнјалпог жнвота пародпог. Какав he би- 
ти коначни резултат тога повог поретка, нико ne 
може упапред знати, као што im naimi преци ппсу 
то могли зпати, који c\r жииели под феудализмом. 
Држим, да прп том nuje оправдап пикакав песнми- 
зам, јер као што je пастао прелаз и преокрст од 
феудализма к либерализму без великнх катастро- 
фа, тако he се вршити н овај пови преокрет, ако 
се све ово na време схвати, уважн n прсма томе 
поступа. Изгледа међутим Maibe-више као снгур- 
по, да се преживео либерални начин пронзводње, 
папме, да се пронзводн, колико се xohe и шта се 
xolie. 
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Покушало сс са спетском приврсдиом KOii(i)e- 
рсицијом у Лопдону да се ублажи светска при- 
вредна криза. Ta конференција се, међутим, разн- 
шла без икакпог практичног резултата и сваки 
народ и држава упућени су на себе, да у првом 
реду помажу себи, како знају и могу, као што то 
ii[)eiiopy4yje Претседник Масарик, затим да се 
склапају регионални привредни споразумн, као 
што je привредни споразум наше Мале Амтанте. 

Може се pehu, да засад имамо у главном три 
типичпа примера за решавање социјално-привре- 
дних питања н прилика: бољшевизам, фашизам 
и најповији покушај Претседника Рузвелта. O ре- 
шању тих питања према бол.шевичком начину не 
може бити ии говора, док 90% становништва исма 
пикаква ни политичког mi скопомског права. lle 
може то у целппп решити ни фашизам, било Му- 
солинијев бнло Хитлеров. Мусолини у својој крр- 
поративној држави предвнђа, да he бити још увек 
знатан број људи, које he морати издржавати 
различите било државне било добротворне уста- 
пове, јер неће нмати MoryhHOCTn да се издржава- 
ју својим радом. 

Рузвелт држи, да капитализам не може више 
да буде подесан за H3Bai)aibe највећег задатака, a 
тај je, да сви људи, без разлнке, могу да имају 
пристојаи живот: пристојаи стан, храну, одело и 
друге културие потребе. Према томе je on против 
схватања Мусолппијевог, да у доба данашње го- 
ростаспе и сувишпе продукцнје може да буде л.у- 
ди, који би гладовали и за које би се иеко други 
морао и могао бринути, осим њихова ирава na 
поштен рад и зараду. 

Збил.а, mije економска криза у односу између 
људи и робе, иије толико у самој хиперпродук- 
цији, колико у односу између л.уди, дакле соци- 
јална криза, другим речима у .немогућности, да 
једнн троше и живе као други. Ту je даклс чвор 
читаве прнвредие кризе. 

Рузвелг je поводом ове светске привредне 
кризе, прошле годиие, издао проглас иа амерички 
парод, у ком између осталог каже: „Помолнмо се 
Богу да иам даде што сигурније познавањс вели- 
ке истине, да лакомост н себичност и тежња за 
богаством, нпгда не могу да донесу трајпе cpehe 
ни поједницу ни његову суседу." Држећи се тога 
начела, Рузвелт je санирао америчко баикарство, 
употребивши при том најдрастичније мере против 
несавеспнх банкара и успоставнвши њихову нај- 
ригорозиију одговориост. И тако je опет прора- 
дило у Америци иа хиљаде бапака, које су биле 
затворсне, a сада су сасвнм ликвидне, пошто им je 
државпа банка прискочила у noMoh. 

Нема сумње, да je капитализам економски 
облик иаше цивилизације и да je уско везан са сви- 
ма моралпим сиагама, које подржавају ту цивнлн- 
зацију. Но те моралне спаге треба тако да управ- 
л.ају 1капиталом, да капитал буде слуга, a не ro- 
сподар. 

Због тога je внка на акцнјска лруштва, на кар- 
теле, трустове, на груписан>е капитала као досад, 
na француски економски писац Анри Ламбе пред- 
лаже, да се ne формирају безлнчна, анонимна дру- 
штва, него само друштва лица, чији би чланопи 
одговарали солидарно и неограннчено свим својпм 
имањем. Капиталу je дакле потребан морал, ако 
xohe да врши своју праву социјалну улогу, нначе 
га мора нестати. 

Управљачи капиталнма, морају бити људи ви- 
соког социјалног осећаја, и моралног уверења у 
будујтост иаше цивилизације, na he онда моћи 
стварно рршити iioMoliy капнтала велике социјал* 
не задаткс. Ако игде, a оно вреде овде оие пазнате 
речи: »Нема смисла поправљати ствари, ако се ујед- 
но не поправе и сами људи«, или оне Мамсима Гор- 
кога у његовој днвној песми ,.С) човеку": „Све je у 
човеку и све je за човека!« 

Наиред сам помеиуо, да стојимо пред новнм 
друштвеним и економским поретком, na се према 
томе морају у привредаи живот унети и иовн по- 
гледи иа oucer и врсту продукцнје, иа начин и мо- 
гућности потрошње и довсстн продукцију и по- 
Tpomiby у склад, хармонију. 

Изгледа, да се Америка одлучила na планску 
привреду и тиме иапустила економску науку либе- 
ралис школе. Савјетака Руоија прва je почела да 
води статистичке податке o продукцији и погрош- 
ii.ii, што дакако одговара ииаче комунизму, те je 
у погледу тих сгаггистичких података отишла сва- 
како испред осталих држава, na лакше може коп- 
тролнсати, колнко и чега треба продуктовати. Зло 
je, поред осталог, у Русији то, што je иодела еко- 
номоких добара и живежпих памирпица привиле,- 
гпја припадника бољшевизму. 

Да би се почела код nac успешно решаватп 
привредна криза потребпа je ne само разумна и 
стална штедрва у прнватном н јавном господарству, 
пего и да у ту сврху оргаиизујемо све своје пацио- 
иалне и привредне сиаге, јер caiMo хармоничан и 
систематски развој name прпвреде моћи he успешно 
да cannpa пашу прнвреду и ако се nal)e поуздан и 
сталан начин да се уопостави праведпа равнотежа 
између цена аграрних продуката и'свих осталих 
артикала, који долазе у промет и трговину, као и 
да се успоставе повољне прилике за зараду свих 
Слободних професија и праведне цене љихова ра- 
да и зараде. Ако држава колико-толико, задовољп 
све сталеже и занимања у земљи, моћи he рећн, 
да je извршила у довољпој мери своју дужпост. 

Да се то -свуда ne спроводи, изнећемо неко- 
лико примера: Познато je да срески начелници пма- 
ју бесплатап стап, огрев и дрва, на рачун буџета 
општинских, док тога немају стареигане среских 
судова, као што су то npe имали. У Енглеској, где 
je углед суда на велпкој виснпп, првп судац у др- 
жави, пајбоље je пла1\ена личност. Немамо ппшта 
протнв да те погодпости остану сроским начелип- 
цнма, али с правом захтевамо, да се то даде и ста- 
решипама судова среских тим npe, што овп услед 
донесених уредаба o уређењу кредитннх односа, 
пемају никакве споредпе зараде, док то среоки на- 
челпици имају, од прегледа општнпа n других ко- 
мпсија. Наше сеоске општнпе су и онако преопте- 
рећене, na бп ове издатке за среске начелнике тре- 
бало пренети на државни буџет. 

У осталом чнповпнке треба добро паградити, 
ако хоћемо да врше своју дужпост савеспо и по- 
штепо, јср иико не може Behe штете направити др- 
жави и пароду, nero песавестан н пепоштен чинов- 
ник, o чему имамо пажалост довољно прпмера и 
одказа. 

Урсдбом o сапирању сељачких дугова тешко 
су noroi)ena сва слободпа занимања, као прпватпи 
учитељи, инжињери, мерппци, адвокати, лекари, 
апотекари итд., јер њихова зарада пада под удар 
уредбе. 
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Разлика je међутим велика у том, што веров- 
иик, дајући сељаку зајам, даје му од сувншка, без 
кога он може бити и живетн, док припадници сло- 
бодие професије живе једино од своје зараде, na 
ако се плаћање заслужбе одгађа на 12 година, a они 
то требају такорећи дневно, онда je тпме угрожена 
егзистеиција читавгих породица такнх слободних 
професија. 

Ha скупштини Адвокатске коморе у Београду, 
на територији где свет материјално најбоље стоји, 
изнесепе су очајие прилике адвокатског сталежа; 
како иема посла, како многи н гладују, отказују 
занимање, јер ne могу плаћати пореза и т. д. Ja сам 
се лане у свом говору највнше заузимао за иитере- 
се 'Сељака, na то чиним и сада, али морам да овом 
ириликом' узмем у одбрану и интервсе адвокат- 
ског сталежа, не само као припадпнк тог& стале- 
жа, него и као човек, у пптересу хуманости и со- 
цијалне правдг. Дешавало се, да се с овог места на- 
гтадао адвокатски сталеж, што je неумеспо и непра- 
ведно, јер у сваком сталежу има n рђавпх поједи- 
наца, 'na и у адвокатском. Адвокати имају своје 
сталешке коморе, које ригорозпо пазе на рад и 
рладање овојих члаиова н најстрожије гшступају 
према сваком члаиу, који се огрешн o своје стале- 
шке дужности. Адвокати врше всома важне и разне 
приватиоправис и јавиоправне фупкције, били су 
na највишим местима у државпој управи као прет- 
седницн влада и минкстри, као народни посланн- 
ци, ваљани национални н социјални радпици. 

Нека ми буде допуштено да овом приликом 
исгакнем, како су баш два смедеревска адвоката 
Стаико Лапчевић и Никола Станковић с Михајлом 
Авромсхвићем пре 40 година основали у Србији 
прву сељачку задругу у Вранову код Смедерева, a 
у ииом моменту морам бнти исскроман na Hcralui, 
да сам н ja основао прву среску Здравствеиу за- 
другу у Савској бановпни у Слуп.у. Ko дакле има 
иоле развнјсн осећај социјалне правде и солидар- 
ности, тај неће никад паиадатп сталеж, иего само 
појединца, ако се огреши o закон и морал. Дуж- 
ност je државе н државне власти, да подједпако 
терети a и нодједнако зашгнћује све народне и 
друштвеие сталеже, na и адвокагски сталеж који 
игра тако важну и видну улогу у свима гранама 
друштвеног и државног жпвота. Господо пародпи 
иосланици, знамо добро свп, да нма много пспзно- 
нисаннх младих људп за пређашљих партиј-ских ре- 
жима, које бн требало реактиииратп н попуиити 
и.има евеитуална упражњена места, чиме бн се no- 
стилге инак неке уштеде, јер се ne бн моралп no- 
стављати нови, a дала бн нм се уза то и нека мо 
рална сатнсфакција. 

Много се учиннло досад na унификацији зако- 
.иа, a да се ностигне потпупа закопска унификација, 
'потребио je да се што npe допесс nonn гр^аиски 
'закоинк, трговачки закон, закон o банкама и да 
'mro npe нрорадп Касацнопп суд у Загребу, јер за- 
.сад имамо још увек впше касацнонпх судова, што 
\\е неснојиво с једннством државе. 

Говоримо и пишемо o једииству, a још увек 
Л.мамо два календара n две азбукс: iinpiunmy и 
латиницу. AKO хоћемо до краја право државпо, на- 
иионално и духовпо јединство, морамо одбацтп 
'и уклонити све оно, што нас раздваја, a увађатн и 
'рримати све оно што нас зблнжује и уједпњује. 
Треба у том погледу имати одлучностн, као што je 
И Њсгово Величанство Краљ Александар нмао др- 

жавничке и нацноиалне храбрости и одлучпости да 
даде држави једпо име, a пароду н држави једну 
заставу. 

()д колике би важности било нзједначење ка- 
лендара у верском погледу и колико би то духовпо 
зблпжило још више православне и католике, др- 
жим да ne греба варочито доказиватн као и то, да 
би тнме добила и народна привреда na радним да- 
кима, јер би се смањно број празпичпих дапа. 

Исто вреди и за обе азбуке. Наши писцн i: 
књижевници подељени су у том погледу у 2 табо- 
pa. Док су неки зато, да се то све оставп времену, 
дотле су други зато, да се латнпица с нсточним 
наречјем уведе као државно писмо, Тиме бп бпла 
учињена концесија хрватском и словеначком делу 
нашег парода којн се служи латиницом. Могло би 
се међутим одредпти да латшшца с источним дија- 
лектом буде званичан n књижеван језик, a ћири- 
лица фа1<Ултат11ВНа- Кад je Њ. В. Краљ, као што 
напред споменух .реишо na onhe задовољство nii- 
тање имена државе и питање заставе, што je бнло 
иного осетљивије, мрћи he се и ово уз добру вољу 
још лакше решити. 

Госнодо народнн посланици, као n у другим 
државама, тако и у нашој државп, привредпа и ва- 
лутна политика државне нотне банке, дакле и na- 
me Мародне бапке, увелпко утнче na прнвреду 
земље. Mnom посланици лапе, a и ja сам то чи- 
нио Јкрнтпковалп су рад наше Народпе бапке. Не- 
давпо je публикован биланс Народпе банке за го- 
дину 1933 из којег се впди, да je Бапка у току no- 
следњих пет година отппсала као сумњива потра- 
жнваља у огромној своти од 150 милијуна динара 
mi акцијски капитал од 180 мнлијуна дннара. Тео- 
регскп je уопште немогуће и иедопуштепо да јсдап 
такав завод нма дубиоза. To je разлог. због кога 
Народпа банка пнје хтела све до 9-11-1934 да снизн 
каматну стопу na зајмове na велику штету наше 
народне привреде. него само пази na дивиденду 
дионичара као какав најобичнији акцијски завод. 
Такп.м радом n губицима оштећује се n држава, 
која партиципира у чистој добтп, na je например 
држава добила неких 4 милиона динара добити за 
1932, док je у годинИ 1931 добила 56 мплиона. 

Молпмо госодипа Министра финансија a и 
целу КралЈевску владу, да o овом свему поведу нај- 
озбпл.нијег рачуна, те да евептуалпо и измепом За- 
копа o Народној бапцн приморају Народну бапку, 
да у првом Ј^еду водн не само најсавесппје посло- 
вате, пего и таку привредну и валутпу полптпку, 
која ће одговарати прпвредппм иптереснма земље 
и државе. 

Ja сам у свом латском говору o буиету иста- 
као, како бн се безглаво дизање улога, ако ne са- 
свпм спречило, a ono ублажило, a тиме и криза 
новчаннх завода, да je Народпа бапка на време 
н обилно прискочила у помоћ новчаним заводима, 
a сада je onhe мишљење, да nama држава nuje у 
стању CMolm толпко срсстава, да бп успешно мо- 
гла спровестп санацпју пашпх новчаннх завода и 
успоставити поверење у наше новчапе заводе. 

Нека мн буде допуштено да укратко прпкажем, 
како je поступила Немачка у слпчној сптуацијн. 
Када je настао слом бапака у Немачкој 1931 го- 
дине и стали се днзати улози, немачка влада у 
споразуму са државпом банком одлучила je да упо- 
треби сва срества, како бн се успоставило изгуб- 
љено поверсње у  новчане  заводе.  Претходпо  су 
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затворене све банке на 3 недеље. После дужег сп- 
ветовања сви меродавни фактори сложили су се у 
том, да се поверење у бапко може успоставити само 
тако, ако се улози буду могли исплаћивати Осз 
ограннчења и да се у ту сврху новчаним заводима 
стави na располагање толнко новца, колнко им бу- 
де потребио за исплату улога. Тада je државна 
бапка располагала са 4 милијарде и 'Л00 милиопа 
марака у оптицају, a заједно с резеррним иовча- 
ницама с неких 7 милијарди марака. Како су ме1)у- 
тим стручњаци држали, да lie бити потребно у ту 
сврху 9 милијарди марака, то je дрл<ав11а банка 
дала штампати хитно joui 2 милијарде новчаница. 
Затим je државна банка дала изјаву, да lie свима 
uoB'laiiiiM заводнма, када сс поново отворе, дати 
мовца колико xolie иа добре менице уз 15% на 
зајмове и у уз 20% na залоге. Beli сама та изјава 
вома je повољно деловала na улагаче. Кад су по- 
сле 3 недел>е биле отворене банке, било je доста 
пола милијарде марака за све улагаче, који су 
хтели дизати улоге. Кад су остали видели, да бан- 
ке пеограиичено исплаћују улоге, иису их хтели 
днзати, na n onu који су nx били подигли, почели 
су nx nanoBo улагати. Л 1 [емачка била je вољна 
n спремпа да у ту сврху употреби .читавих 9 мили- 
јарди динара. Ето. шта може да учнпп енергична n 
cnperna мера! 

Ja сам лане опширније говорио o повцу, опти- 
цају, инфлацији и да je nama 11ародпа бапка тре- 
бала нешто учинити у том правцу, na да пе мора 
доћи до свих овпх пзванредних мера за санирање 
наших кредитних прилика и одпоса, o чему се још 
приватно n јавпо дискутује. Тако je, нзме1)у оста- 
лог, допело „Време", како je београдскп предузп- 
мач Драгутпп Ђикић, израдио преддог o решењу 
повчапе крпзе, КОЈИ je чак посдао и претседппку 
Рузвслту na мишљење, a који се састоји у том, да 
?е уведе двојпп новац n то за промет с иностран- 
ством na златној подлози a за унутрашњи промет 
иа темељу непокретног имања. По мом скромном 
мишљењу двојпост таког новца још бп више за- 
мрсила и опако доста замршене валутпе n кредит- 
ne односе, где бп свакако дошао до изражаја no- 
знати Грешемов закон, где лошији повац потиску- 
је пз промета бољи новац и овај се онда теса- 
урира. 

Здрава мпсао овог предлога једино je у том, 
као што сам лане говорио o постапку новца, да су 
нацибнална економска добра, a у овом случају н 
пепокретпа имап>а. оспов сваке националне валуте, 
да се дакле продајом или залогом националних 
економских добара долазп до злата, a na основи 
овог до пацпоналпог повца. 

Решеље новчане кризе могло бн се пзвестп 
тако, да се златпо покриће снизи од 35% na 30% 
нли чак на 25%, како то предлаже један амерички 
финансијски n економски стручњак, да се све др- 
жаве у том споразумеју да уведу златно покриће 
са 25%. Тиме бисмо мп са своје стране постигли 
neliii еластнцптет у пздавању новчаница, како сам 
то i! лапе предлагао, a могла би се издати пзвеспа 
сума повчаппца n na гемел.у пепокретпог пмап.а. 
Дакако да би у ту сврху бпло потребно изменити 
Закон o повцу, a n Закоп o Народној бапцп. Новац 
je' за народну привреду, што je крв за човечји 
оргаппзам. Ако му се одузме то зпачење и функ- 
ција, наиме да ne буде сретство размепе за еко- 
помска добра, сретство плаћања и мерило вред- 
постн екопомских добара, пего се тесаурпра, опда 

je повац пзгубпо своју праву социјалпо-привредну 
(^упкцпју n значење. 

Уредба o санацији банака увелико руши т^ 
функцију повца, тпмс, што бп се имали већ улбзи 
претворити у акцпје, чиме би се нзлучнле из опти- 
цаја велике суме новца> што би бнла свакако вели- 
ка штета за нашу националну прпвреду, која je u 
те како жељпа и погребпа капитала. Новац није 
сирха самом себњ nero сретство за народпу при- 
вреду n промет, na би требало употребити сва 
сретства, na n маркирање, да се констатује, колико 
и где има све новаца, који није у оптицају те ;;а 
се iino више таког повца врати у оптицај за на- 
родне потребе и за прпвредпу делатпост уопшге. 

Све je ово важно ради тога, да меродавни 
фактори o то.м добро размисле n допесу вал>ан1 
решеп.е, јер ако се xohe спроводити копзеквентно 
дефлацибна политика, o чему сам већ раније го- 
ворио, морају се смањивати порези n сви други 
издаци. Ако остане све no старом и ne подигие сс 
опћи доходак народни, ми идемо неминовно у су- 
срет велпкпм буџетским дефицитима. Без промсга. 
полета трговине, индустрије и живог саобраћаја 
нема nn зараде ни дохотка, a без дохотка нема 
nn пореза ни свега осталог, a евега овог ne може 
on i u. ако нема у оптпцају доволзпо новчаиог капи- 
тала, новца. чија се множина мора увек равнати 
према потребама привреде и промета, иначе губи 
новац своју праву функцију и задатак. Осим тога, 
према најновијим статистичким подацнма паша 
држава има l!1-; милиона становника, na би Beli и 
и ради тога требало помишл>ати на повеКање опти- 
цаја новчаница, јер се nam парод за 10 година на- 
множио за 24.' милиона душа. 

Ми, међутим видимо, према најновијем стању 
1 [ародне банке, да се оптицај снизио за неке 4 
милијарде динара, но стварно у промету неће бити 
im половина од тога, a остало je замрзнуто у баи- 
кама n тезаурирано код појединаца. У Италијн на 
45 мплпопа душа има у оптицају преко 30 милн- 
јарди лира. Ако код нас остане и дал>е као досал, 
мп бисмо се морали задовољнти с овим оптицајем 
новчаница и када би се број нашег становништва 
попео na 20 n.ni чак na 30 милиона душа, a то je 
с гледишта националне економије, a и практичкн 
кеодрживо. 

Није инфлацијаЈ ако се оптицај новчаница no- 
већава законски према свагдашњим потребама na- 
родне привреде и због повећавања броја стапов- 
miiiima nero опда, ако je n у оптпцају n у банкама 
доста новца. и ne тражи се. a ппак се издају пове 
законски непокривене новчанице. 

Изгледа, да еу и Чеси дошли до уверења, да се 
у овој кризи ne може даље ићи с дефлацијом. Че- 
хословачки посланик у Бечу Зденек Фирлингер, 
дао je 4-11-1934 сараднику „Hoje Фраје Пресе" у 
том смислу интересантну изјаву, у којој се вели, 
да je искуство показало, да се ne може више одр- 
жати новчана несташица (Гелдкпапхајт) у садаш- 
њем стадију кризе, особпто у држави с педостат- 
ним капиталом, као што je Чехословачка (a шта 
да ми опда кажемо за себе, кад Чесп o себи о- 
вако говоре?!) која je водила већ 15 годнпа ри 
горозну новчаиу полнтику, н да бп према томе 
требало почети проводити либералпију повчану 
политнку. Стварање нових кредпта ne мора 
имати за последицу noropuiaiiie кредитних од- 
носа неком злоупотребом капнтала, него то, 
да   се   успоставе    пређашњи   нормалпп    продук- 
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Циони и конзумни однаси. Ha тај начш) Зи 
било лакше и са.мој држави да разним разум- 
ним мерама помажс унутрашњи конзум, a тиме 
и рентабилност продукцнје. Поред тога, држава 
би требала да помаже и приватну иипестицнону 
делатиост, од које ипак заправо мора у првом 
реду да потиче сваки прнвредпи полст и проспе- 
ритет. Када спе то важи за Чехословачку, која 
Je кудикамо богатија капиталом од пас, те га чак 
и код нас пласира, омда то мора још у већој ме- 
ри важити и за нас! 

Чехословачка je  пошла  joui  једап  корак да- 
ље.   Претседник   Министарског   саиета   Малипетр 
најављује   девалвацију   чехословачке   круна   за 
1б2/з^   ради олакшања  чехословачког извоза, јер 
су  државе,  које  играју улогу у светско.ј тргови- 
ии  и које конкурирају са Чесима у извозној тр- 
говиии, своје валуте девалвирале за 30—40%, за- 
тим да he се златио покриће круне редуцирати на 
25%, консолидовати краткорочне обвезе државне 
благајие и папослетку извађања    јавних нпвести- 
ција ради  сузбијања беспослености.    He можемо 
ми  ми дакле остатн скрштених руку, него мора- 
ио ггредузимати такође оваке IMII сличне мере за 
сређење својих   привредних,   финансиских и ва- 
лутиих прилика. Уколико то већ није досад учи-- 
нила, молимо Краљевску владу   да у том смислу 
спреми једаи општи радни политички, економски 
и   културии,  уопште  спцијални  програм,  који  би 
сс  постепено и систематски изводио, како би се 
повећала општа прнвредна делатност    и како би 
се могао хармонично развијати читав nam поли- 
тички, културни и привредни    живот, што уоста- 
лом  одговара и програму imine странке.    У том 
погледу послужило Cm joj добро својим саветом 
и мпшљењем Припредио веће, одноаш социјалпз- 
Привредно веће, као што сам ja предлагао да се 
прошири   Привредно   веће,   које би давало своја 
мишљења не само o привредним, него и o поли- 
тнчкпм и културним и урпће o свима социјалним 
питањима. 

Ту би било iviamio поље рада за мииистра 
финансија, na сам напред зато и предложио да 
се креира посебио министарстпо за буџет како 
би се мипистар финансија могао више и лакшс 
бавити oniiiTiiM привредним, финансијским н ва- 
лутним   питанзима. 

Господо пароднн послаипци, кад смо Beli 
једна нова и велика странка, какве иаш нови по- 
литички живот није до сада ггоанавао, то треба зби- 
л.а да донссемо нешто «ово и велпко и да се и no 
том разликујемо од пшх досадашњих полптичкнх 
crpaifai-ca. To од nac с правом очекује наш врхов- 
ни поглапар Њ. В. Крал>, a то од nac, као такве 
страике,  очекује и захтева  п  парод  и  држапа. 

Напрсд ггоменути предлог госполпиа Ђикића 
имао бп онда смисла, када би се осповало пско 
међународао opecTBip плћања, o коие сам такође 
.r.uie говорио. O том се већ расправл>ало и пнсало 
пре иеких 30 родина. Тако je o том држао пре- 
давап.е 22-1-1922 бостонски адвокат Чарлс X. Сваи 
у Манчестеру у статисгачком друштву. On je пред- 
лагао за тај међународни иовц злтну једитту, 
коју je назвао , лскала", која бп бпла тетка 10 гп 

■ r.'nie чистоће 91.5",'. 
Госполо продпи гтосланици, позиато je да у 

нашој држави нма иного предузећа, која раде са 
страчпм капиталом. Држим, да би Народна скуп- 

niTU'iia и у општс nama јавност требала да буде и- 
справпо информисана o раду тпх предузећа, да зна 
колимо исказују зараде и према томе колико пла- 
hajy порезе. Чују се гласови, да та друштва во- 
де двоструке књиге, јсдпе за своје акционаре, a 
друге за наше фиианоијске власти и да у својим 
билаисима исказују веома мале или уопште пика- 
(СВ€ зараде, na да na raj пачин избегавају опоре- 
зовање. Требало би све то утврдити евептуалпо је- 
дпом стручно-парламентарном апкетом и да се 
ствар изведе на чистац. Кад бн се повећао порез 
код страних предузећа, тиме би порасла и реал- 
иост самог буџета a смањени порески терети на 
народ. 

Господо пародши послаппцп, у експозеу г. Ми- 
нистра финаноија читамо, да iie прнпос од турнз- 
ма изнети :i()() милијуна динара, Нека ми буде до- 
пуштено, да овом прплпком речем неколпко речп o 
iiainiiM Плитвичким Језерима, који су позпатп са 
својих ириродпих красота у чптамо.м свету. Колико 
бисмо имали још впше прихода од турпзма, када 
би сс модер^о уредила Плитвичка Језера?! Ми 5и- 
смо од туриста који долазе тамо, имали много Bolie 
користи, када бп се што предузело у BeheM стилу 
за подизање  Плитвичких   Језера   и   подигао  ве- 
lm конфор, a гиме би се повећао и број туриста ne 
само лети већ и зими. Сама држава ?mje тамо та- 
корећи ништа учииила,  осим 'nama Савска бапо- 
вина, која пастојп, колпко joj допуштју буиетскс 
MoniiiiocTii, да подипне Плитвчка Језера, али  ne 
толико колико ona то заслужују. Пре свега тре- 
бало би  пут од Карлровца односно Тушиливпћа 
до Плитвичкх Језера темељито поправптп, да бу- 
Д€ тто подеснији за аутомобилски саобраћај, чп- 
ме би се уједно помогло тамошп.ем народу у о- 
ii )ј  привредној  крпзи,  затим долети специјалан 
закоп закон o Плитвичким Језерпма o пзградњи 
самог места, na да  се поједшш градплптта пре- 
пусте бесплатпо или уз становите nene опнма, ко- 
ји би хтели n могл« поди1ш виле na Плитвичким 
Језерима. Говорн ое, да he бпти поднгпута и вила 
за Његово  Велпчашство  Краља,  када  буде  бора- 
вио тамо, што би веома знатно утпцало на даљи 
развитак Плитвичких Језера.   Похвалпа je акцпја 
фијецезана   епархиЈ«    горњо-карловачке г. Епис- 
копа Др. Максимилијаиа Хајднпа, да се још ове 
године подигне црква na    Плитвичктш Језерпма, 
уколико буде одзива за прилоге у ту сврху. Ja сам 
једап потпретседник    гога    одбора за подизап.е 
цркве na Плитвпчким Језерима, na бнх молпо и 
Нарбдну скупштину н поједине пародпе послапп- 
ке, да no могукпости даду свој при.тог у ту свр- 
ху и апелујем n  na сву нашу јанпост с овог ме- 
ста, да се одазове позиву name епархије горњо- 
карловачке давањем прплога за поднзање овог црк 
веног храма mi Птпшчкпм Језерпма, кој« he по- 
служити ne само духонпој потреби тамопт.ег na- 
рода и гостпју, него n украсу n унапређењу Плит- 
вичких Језера. 

Госпздо народни посла/ници, namii закони до- 
noce се тако брзо, да се нема врмспа o том води- 
ги рачуна, да ли ти закони долазе у сукоб ne са- 
мо са другим замонима исте правне материје, не- 
го n ca замоиима из других правиих подручја, a 
ии нема таке установе, која би o свсму томе во- 
дила стално бригу и рачуна n код доиашања по- 
једипих закоискпх 'предлога упозоравала на е- 
пептуалне правпе сукобе. Држим, да би било no- 
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требно у ту сврху основати при Миннстарству 
правде сталну стручну комиснју, која бн у ту свр- 
ху прегледавала све законске предлоге и уредбе 
и дала CBiDje мишљење да ли нема каквих прав- 
иих сукоба пре него што се изпесе пред Народно 
прстставништво. 

Све ово изиео сам у најбољој намери и са 
искреном жсл.ом, да се све то брже и што боље 
поправи, што се може поправитп, на корисг на- 
рода и државс, mro he дакако подићи И углед На- 
родне скупштине и наше странке у земљи и ино- 
стрнству. 

Господо народни послаиицн, порсд СВИХ теш- 
коћа, које нам се »MIHC с разних страш, ми ипак 
видио  и  сталио  напредујемо   na   свима   граиама 
нарпдног  н  државшог  жнвота.  Изгледа  мећутим. 
да сио ипак најлепте и највеће успехс постигли 
у сполиној политици, ие само зато, што смо у Ма- 
лај антантн постали    иоћан политички и скпиом- 
ски фактор, TaKopeliii велпка сила, без које се ие 
може водитн међународаа политнка, псго и због 
тпга, mro je историјскнм путем Његова Велпчап- 
ства  Крал.а Александра са Њешим Всличанством 
Кралшцом у Бугарску, Румуиију, Турску и Грчку 
ma Балкану наступила нова epa мира и доброг су- 
седства    uehy балканским државама и народима.' 
To нам даје гаранцше, да he се у будуће спречи- 
ти свако изигранаи.е баткапских народа једиих про 
гив лругих са ма које извањске стране и да ће се 
тако сачувати пришцип „Балкан балканскни нпро- 
лима'', што je ма№е више већ сада остварено Бал- 
какским пактом потписапии у Атини. 

Нарочито мопамо искреио и одутепл.ено по- 
злранптн иаЈ1говије зближење игмеНу нас н Bvrapa, 
тога четвртог јаког огранка југословенскс нације. 
Koie "сс сада врши интензивно и шжрвно на свима 
пол>има приврелног и културпог жпвота наролног 
it Државног, a на лобро и напредак обе лржаве и 
за ппопшрење и нзвршсљс југословенске идеје. 

Господо наролни послатгпп, uam поиос и V3- 
даница, наша војска и морнарица, на ирвом cv 
n.-tatrv u кала би све функционисало као оне, ми 
I'IICMO могли бити потпуно задоволлш v свакоме 
погледу. 

Доношењем Закона o општинама и црпвоћои.ем 
птитши-ких избора, na кошма се v потпунокгпи 
маитбестовало наше народно и државио гедин- 
CTPO'H ivrnr.-i"FU4!.-K-;i ндеја и где ie каша Југскгловеи 
ска напионална стоанка однела ciaiHV победу.нагае 
cv ■•■o viivTpniiiH.e ппилико и лпжавни живот сасвим 
нормализоваЛИ. Веома леп успех v >овако иетто- 
р.ољттим ппиврелним ппиткамп, ппгтипиут ic V 
ciTOJKHoi TDroBHHH, Њ наш активум износи ако no- 
ла Mn.-'iiiap.Tc личапа. што се има припт-ати ак- 
тивности тога Министаоства и захваљујући тпго- 
нкнским уговооима. које рмо склопили с PVMVHH

-
- 

roM, Гччком. Алпр/чијпм. MaihaocvoM, AvcrpH'iinM и 
Н^ачком. те допуиским уговорима с Фраицуомом 
И HmiiiinM. 

Mam će' саобопћај сталио попоавл>а и иоже се 
пгЧ.и tip спала мећу најурећеније v Еврппи. Исто 
«VI то опажа у раду n код друпгх иаптх мипистар- 
ставп. 

Гогпото сад ;,,,,, неколико pilili o naumi ono- 
аитжти. IIl"nm,v M.-irc наролне које стоје уз наг. a 
и читлва јавкпгт лобро ?iiaiv, ла te locana много 
гпртило и згоешило, као и rn да сс све rn не 
може na јелаппут и за кратко времс свргчити. Сви 

овн вехемситни нападаји опознцн,1е у говорима ње- 
иим овде у Парламенту, a n у агитацнјама na те- 
рену, неће имати-иикаква ефекта просто зато, што 
широке масе народне имају п^ио повереља у нас 
као веру да ћемо, заједно са нашом Владом све 
Погрешке и недостатке систематскн поправлЈати и 
поправити и тако најречитије демантовати све оне 
приговоре и агнтацнју опознцијс, које би она 
хтела да искорнсти против нас a у своју мзрист. 

Госполо народнп послатици, као што напред 
рскох, поред свс агитације разиих натих унутраш- 
п,их политичких противника и поред разних ма- 
хинација и poBapeiba натнх споллшх шепријатеља, 
наше се viivrpaiiin.e n сполјпс прилике видно no- 
прављају. Ми збиља можемо према томе да с no- 
уздаи.ем гледамо у своју бол>у!ц лепшу националну 
и државну будућност, већ- и за то, што на чслу др- 
жаве и народа нмамо таквог владара као што je 
Његово Величашство Крал> Александар, ко.јн са Вла- 
дом свога поверен.а, a да како и с пашом пладом, 
иудро н савепш, сшергично и конзеквентно врши 
п спроводи успешно препород читавог нашег др- 
жавног и 'иациоиалпог н<иво,та. Због свега тога 
гласаћу за овај предлог буџета како у ■иачелу тако 
и у поједино^тима. (Одобоаванзе и пљескан»е). 

Пптпретселник др. Коста Поповић: Има реч 
народни посланик г. лр. Милослав Стојадиновић 
ради личиог  објашњења. 

Др. Милослав Стојадиновић: Господо, иарод- 
ни посланици, само исколико речи ради личног 
оби.лтп.ења. 

Мени je жао тто cmioii ннсам могао да реа- 
гирам у току говора на примедбу која je пала од 
г. др. Метнкоша, a који je, говорећи o случајеви- 
ма корупције, добацио мени, да сам ja примио 
хоиооар за обиову само једног села у изиосу од 
260.ППП.— динара. 

Господо, ja сам се навикао и ценим г. др. 
Метикоша као човека који je био начелан у no- 
лемшш и могу да зажалим што je тај један личнн 
момспат убачеи. Али, господо, како сам изазваи, 
то дозволите само неколико речи да кажем, како 
стоји са замерком г. др. Метикоша у вези трети- 
рања овога пнтања. 

Госполо, случај je noćne jačan и чист. Тиче 
се овога. Док je био joni претселпнк Крал>евске 
гладе г. др. Војислав Мпрппковнћ, on je, у вези 
успешног рала. који je бпо повереп мени од črpa- 
ne КраљевСке влале na обпови свих насеља no- 
страдалих од землЈОтреса у Јужној Србији, једаи 
nocao, који je успешпо завршеп и где пајвећа за- 
хвалпост припада само nainoj војсци, која се жр- 
твовала доле na Југу, on мс je умолпо да се ja 
поимим n за претседника Државног олбора ради 
обповс свих опих села крја су пострадала од no- 
плаве na јелпом велпком (fiponTy од Врола na све 
ло Обрепопца. panno 18 села, парочпто Раче, Ko- 
ja je највише постралала. To je било поверено 
мепи да у својству ппетседника Државпог одбо- 
ра, a уз прппомоћ војске, могу да n ту обпову 
извелем, што сам са пуно успеха н учипио. 

Госполо, када je то већ избачепо као кор\п- 
тиван случај, мепе чуди и претпоставлхам да г. др. 
Мотикот несумњиво ne познаје ове прилпке и sa- 
ro hv да пгправпм опу прпмедбу, коју je упугио. 
(Mu.nnm Драговић: Дакле ппсте примплп?) 

Господо, мене je Крал.евска влада ангажова- 
ла и ja сам, господо, одричући    се свих    својпх 
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послова провео пуних 11 месеци на послу те об-    стоји и кажем да je ово јединствен случај једног 
нове. Један позптиван    рад    који    je, господо, у 
крајњој линији дао ове резултате. 

Ми смо  подигли само у Рачи   190 нових ку- 
ha и то je село премештено 4 кнлометра од ста- 
ре Раче; ми смо, господо, подигли у осталим на- 
сељима 350 нових кућа a тако исто обновили смо 
750 кућа, т.ј. свега 1320 кућа, које je наша држа- 
ва подигла за релативно кратко    времс.    Молим 
вас, господо, што сам ja ту мисију прпмно и што 
сам je успешно извршно, то иије само мој успех, 
то je успех наше државе и владе која се постара- 
ла  да  пабавп  сретства да се т» радови  изврше. 
Ствар стоји овако: ja сам г. Претссдпику владе v 
почетку казао да je тај велики пут од Брода до 
Обреновца, преко i350 километара, скопчан са ма- 
теријалним и другим жртвама, да, поред рада на 
терену, морам бити и у канцеларији одбора; као 
и да če старам за све послове одричући се својнх 
сопствеиих. Ja с правом могу pehu, 6ani због то- 
га, да je тај успех и мој успех.    Сад ми се чинс 
[фиговори ако сам ja за тај и такав    рад добно 
накнаду. Господо, у решењу Министарског саве- 

Стоја- 

CMHuubenor, успелог и добро оргаиизованог рада. 
Г. Мииистру финансија и г. Мипистру Пуце- 

л>у захвал.ујемо narioce, да смо у те сврхе добнли 
новац за радове н да смо за цигло б милијопа 
динара успели да подигнемо 1.320 кућа. И, госпо- 
до, не само то, код свих радова je такође инте- 
ресантан случај да се нису тражили накнадни 
кредити, иего напротив, успели смо да од те су- 
.-,ie вратимо 200.000 динара пеутрошено. (Одобра- 
вање код већине). 

Потпретседипк др. Коста Поповнћ: Има реч 
г. Стамко Тркуља. 

Станко Тркул,а; Господо иародни посламици. 
у овој великој дебатл државиог буџета дозволи- 
те ми, да и ja проговорим иеколико речи, као се- 
љак и сељак иа опозиције. Али, господо, верујте 
као и присташа државног и народног јединства. О- 
ВО »C(.\'i,;!K ii3 опозиције« не бих поменуо, да нпјс 
г. Коста Алексић добац i питао, колико опози- 
ција има сел>ака? Господо, ja сам му са Луним пра- 
вом одговорио, колико има сељака уНародној скуп- 
штиии, док сталпо од вас свију овле чујем како o 
rchiiuiiMa кажете, да их има 85—90?". Гооподо, ja та, Koje je доцииЈе osaKoibeno, стоји да г. 

диновић има право na хонораре и иакнаду   свих нећу пребројавати њих, него их пребројте ви. Го 
трошкова,  a ja изјављујем    свечапо пред Народ- сподо послаиици, ово што кажом, хоћу да подву 
ном скупштниом, да ни јелпе nape хопорара ни- чем, није најважније. Ja се ire би, као што рекох, 
сам примио и да писам хтео да примим ни за pa- 
дове у Јужиој Србији које сам нзводио прд вео- 
ма тешким околностима, na ни за ове радове овде 
који су трајали скоро П  месеци. Ja сс нисам ко- 

освриуо да г. Коста Алексић чш> иије убедио. Ово 
иије важно као IIJTO mije пижио, што мпогн говор- 
minu у својим говорима говоре стално o народном 
јединству и пребројавају, и помињу   колико   има 

ристио тим правом, (жипо пдобрава11>е)    јер сам     Срба, Хрвата и Словенаца,   као и колики   je бро 
православиих, католика и муслимапа у овој кућ-и н 
државиим надлештвима. Па то mije важио за иас, 
n.-iii нма нешто друго много важније, a то je што 
су многи говормицп излажући разне потребе наше 
држасе и народа, између   осталог   нзносили овде, 
mro сам ja чуп п пре па n ове године, да се го- 
вори o државном и народаом јединству.   Ja ми- 
слим, господо, u тврдо верујем, да je наше народ- 
но ii лржавпо јелипство тврдо n медел>иво, али не- 
mro друго je важније, a то je створпти наш народ 
економски јакнм, као што je иацпонално   јак, na 
оидп не бојте се за народно и државно јединство. 
(Аплауз). Mene je изненадилр кад сам дошао у Ha- 
родну скупштину првп пут, a то je пре 2 голнне, 
када се говорило o народном   и државном једин- 
ству, a сад ме још више чуди после 2 године, кад 
се v истој Скупштинн   говори o игролиом   једин- 
ству, и o племенском и верском пребројавању. To 
не одговара потребама нашег народа, јер то nam 
народ не траоки, нити то питањс посгавља, то пи- 
тап.е стављамо само ми овде.    Учинимо, госполо, 
nam народ скоиомски јаким и здравим, na будите 
без бојазпн за његово државно   }единство, јер je 
ono nornvno осигураио, и тако   jako, ла je nama 
држава у стању, да се брапп и од унутрашњих 
и од fno,-i,-111111,их непријатеља. 

A ni, гОСПОДО, кал ono кажем учипимо nam na- 
род економски јаким, то je моја добра намера, само 
госполо. ja слм казао n лане n ове годипе кажем, и 
Mo.-ni.M Kp. владу за ме извини kao и владину већи- 
iiv, да са овачквим оадом као што се почело, у 
Владн и владиној већини, nam народ неће се ско- 
НОМСКИ прдићи nern he се сасвим матерпјалпо vnii- 
штити. то ja видим иу то сам увереп, iep fe то 
млје лпчпо убеђење. A то, госполо, видите и ви, 
алн нсћете да впдпте. 

сматрао да ми je дужпост да радим без хопора 
Da.   Алп,  господо,  допустпте  ми  г.  лр.  Метпкот. 
ja мислим, да кажем да су толики радови, све то 
обилажење терепа, тако велпког простора,    које 
сам вршио o своме руху и круху,   сам плаћајући 
бензин и аутомобиле, да je све то био разлог што 
je   КралЈевска  влада упела у  peii!en>e  моје  право 
на  накнаду свпх    трошкова. И чега има,    мрлим 
вас господо, у томе корумптпвпог? (Др. Метикош; 
Колика je сума?). Господо, сума која мп je испла- 
ћена  изпоси 200.000 динара. Ja сам за то време 
од годину дана бпо лишен ма каквог привређи- 
вања на другој страпи. Ja сам дао 50.000 динара 
мојим сарадницима у часопису, који cv ме заме- 
п.ивали. И ne само то, господо, no томе решењу 
Мипистарство грађевина бпло je дужно да стави 
«а расположеп>е плапове за изво1)ење тих рвдова. 
Ja  сам молио др. Метикоша да ми верује, да сам 
ja   био  тај  који  сам  замеппо  Мпппстарство  гра- 
Невипа, јер сам са геометрима, и другим техпич- 
ким  особл.ем,  прпватпим  a ne државним,    извр- 
iinio не са.мо снимања него и све регулационе пла- 
нове. To je, господо, моје дело. Ja сам те гене- 
ралне плапове којп се ипаче плаЈиају и no 100.000 
динара, извео у главпом o    своме руху и круху. 
(Одобравање). Ja бих молпо г. Метикоша да ве- 
рује да овако стојп ствар n да, господо, mi iiimii 
официри, im nama војска, mi чиновници нису није- 
дан од ПјИх примили пи једпе пребијепе nape хо- 
rropapa и да смо се сви ми њих одреклп, вршећи 
на тај начин своју дужност. Ja сам добио no ре- 
шењу накнаду ефективних    трошкова,    које сам 
поднео, и ja сматрам    да je та пакпада    iicvnnmc 
мала  према мојим трошковмма  n дапгубн од го- 
дине дапа. (Др. Мстииош: Како за кога!). Ja бих 
молио г. Метикоша да мп верује да ствар овако 
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Господо, немојте ово узети да ja говорнм као 
човек из опозиције, ja гоиорим добронамерно, јер 
сам дошао као чонек сељак посланнк из народа н 
ово доброиамерло говорнм. Господо, кад кажем 
да ни Краљевска влада, a ii ви из владине већине 
иемате ни разумевања и осећања. За тај наш иа- 
род екопомски сиромашан, особито сељачкн. Нај- 
пре напоменућу овде само раздужење сељака. Го- 
сгтодо, nam сељачки сталеж a ту пма и обртничког 
сталеи<а очекивао je закон, који се je имао овде 
да донесе, као озебао суице. Али шта од тога за- 
кона 5н росподо, место да буде донесен замон o 
раздужеи.у, доиеоена je једна гломазна влалмпа 
уредба, п) којој се уредби, госиодо ч1ародн11 по- 
сланици, наш сељак апсолутно ne може раздужити. 
Уредба каже да се сел.ак разлужи за 12 година у 
12 оброка. Господо, (Метпкош: Како he се разду- 
жити кад цене сне IMIIIIO падају?!) ja hy битн сло- 
бодан да вам иапомоием само један случај, шта 
раде државнп ексекутори. Ja сам био очевидац, 
када je један човек из мога сроза ишао са плугом 
и семеном на њиву, lipecpeo га je ексекутор и оду- 
зео MV ir плуг и семе. Рекао сам томе дотичном 
господину, ама за Бога, шга учини? Ulra he пвај 
сиромах човек да na годину ужеи.е a шта lieni 
ужн.етн ти за државу? Будите уцерени да ми je од- 
гсворио: Имам шређење п tro iiapeheii.v радим. 
Господо нарбдни паслаиици!, има и iom један куд 
u камо црњи и гпри случај. Татсо налример коп. 
јелне жене, Koia се пре осам дана пооодила, ло- 
inao je ексекутор и олнео je њезииу јалну постељу. 
Па замислите господо овакво стаље. зар ono mije 
OMaiHO поступање. зар ово пије грешка? Господо 
пма1мо срца и душе! 

Господо, селзак се задужио у време велике ин- 
фладије када je цепа једне кокошке изиосила пе- 
десет до сто дппара, кала je ппасе било 500 до 1000 
динара, кала je крава била БООО динара. Господо, 
сељзк се онда залужио. a лаиас он треба да се раз- 
дужи. Ja нећу да спомињем камате, он се na овај 
начин ne може раздужити пи самом главницом. 
Господо, сељачки сталеж и сељачки народ ja 
мислим да je стуб ове државе. On je темел> под 
KvhoM na Kojoj почпва државна зграда и кров. И 
када се тај темељ оруши, одмлх he се и зидови 
распасти, rianihe и кров. Ja упореКујем naniv лр- 
жаву са сел>аком. Ham сељак je темељ лржавне 
i<ylip. a држава га као таковога мора раздужпти. 
ГсУСПОДО, лапас on продаје ону кпапу, коју je онла 
проаавао за 5.000 дпнара, за 500 динапа, кпкош 
прпдаје једва за 10 динара, a прасе ?а 100.— лина- 
ра. и како мислите и на који начин, да he се сел^ак 
раздужити. кад пема да плати nn своје обавезе — 
порез држани. пего мора егзекутор ла му гони и 
геме и плуг. и постел.у испод жвне — поролил>с. 
Господо, имајмо срца и обазрчности на ово! 

Ja очекујем ОД вас пптање na ово мо^е пзла- 
гаи.е: јгч ко?и пачпн мислим ja, да се сељак може 
рпзтужити? To се пнтање само постаоља, И ми 
треба na њега ла олгопорпмо, али да одговорпмо 
проммтл.оип n ca пупом савешћу. 

Гогполо Mnia iom. реч лпе o итНлацијп. Ja гам 
MRjjn пое рекао, ла се сељак задужио у доба ин- 
(Ivumnie, кад je било новаца кад ie бпло плпкпптл. 
Јучо ie врло уиажоип г. др. Kyi\4ii.iiih мазао ОВДе, 
да бп иас тпћлашпа навела na зло, и ла 5n се on- 
ла мораги nonnn носиги у куферима, Пп ie плвсп 
једап пример, како у Немачкој iejian келпер у 0€- 

сторан-вагому, пнје дозволио путппку да упесе uy- 
фер, a овај му je рекао, није ово куфер, nerc нов- 
чаник.   Господин Кујунџић je казао:   ако    дођем 
иа ипфлацпју, опда he се возити новац у трамва- ' 
јима и колима. Богами, господо, ja то не бих мо- i 
гао усвојнтп. Да напомеисм још ово. Оц je казао, 
да сељак   nehe   ипфлацпју.   Да ли бн инфлација I 
била један лек за name привреднике, a нарочип 
сељаке, ja иисам стручан да o томе поворим, илш ! 

би то била само ппјекпија да дуже пожпве, ja то 
ne могу знати, али могу да тврдии да таволп г. 
Кујуиџића иису тачии, Сељак и те како вапије 3] i 
инфлаци>.јом, a тако и обртппк и мањи трговац, н I 
прсма овоме паводи г. Кујунџића нису тачни, Ji 
кажем да ne знам да ли бп ппфлација била сам 
лек  и пијекиија, то в;г стручњацп и  г. Минпстпр 
(limiaiicnja, боље зиате n o томе промпслите, 
ja тврдим, да се сељак ne може раздужити, и да м 
морамо тражпти пачпиа n средстава да га разду- 
жимо. Моју тврдњу ппко иије у стању побпти. 

Што се тпче вожп.е новаца у трампајима и ко- 
лима и nomeihc у моферима, тврдо верујси да иаш 
сељак никад nehe возити новац иити у трамвајим 
mnii у колима.   On je сиромах,   on je јадан,   и HI 
може да плати nn егзекутору да му не поси no 
љу испод жене, породпљс, да му ne иоои плуг ■ 
семе. To није тачпо. Господо моја, ja само тврднк 
да je nam сел.ак презадулсен, a ne само сељак нег 
n мали трговац n обртник <а сви са страхом чекап 
15 новембар one годппе,   када he дohlI ona n.oi 
рата да je плати, a платити je ne може.   He мож( 
платити im порезе a камо ли дуг. C тота морам 
nalili   пачнпа,   како да се on раздужп.   Мора   се, 
господо, тражити начипа да му се да одушка и жп- 
вота, јер ако угушпмо њега, онда смо појели сем« 
од кога се храшпмо. Сел.ак je извор и темељ ов( 
државе и с тога га морамо   чувати.   Гледајмо да I 
сачувамо сељака и да га екопомскп подигнемо 
пемојмо сталпо да говорпмо o иацинализму. Мет- I 
ните TO na срце n будпте мирпи шго се тиче лг- 
жавпог једппства.   Док то iiHTaibe   ne   свршимо 
Бога ми се л.у.>амо као мотка ma води. Ja то тнр- 
дим и остајем npii томе. (Има их којима je и лобр 
чује се глас). Ja ne зпам коме je добро, само зпам 
да оппма у чије име ja овдс говорим није добро, 
To лобро верујеи да то и друга поспода разумеју, 
a.(ii то nehe да разумеју. 

Дакле, господо, ja мпслим да пма трц пачии,; 
за раздужење сел>а1<а. Могла би мп нека господ 
замерити што ja овде као сел>ак и нестручњак став> 
љам предлоге o раздужепЈу сељака, којп би a 
иожда могли показатп и као пеостварљпвп или чак 
и иеумеснн, али ja, господо, верујте ми, говорпм v 
доброј памерн n у инторесу namera шрола n и ni!. 
државе. A вама, господо, који сте стручњаци 
паметки, остављам да промислпте o мојим [гоед< 
лозпма, али да при томе метпете руку na cpafi, на> 
рода ради n државе радп. 

AKO je ппфлацпја недопуштена и опасна и ак 
je ona тако crpamno зло које би имало тако тсшч 
послелпце,   као што то   неки тзрде   —   ja mrcav 
стручњак a.m вам пскрепо говорпм — ако се   ; 
кле сељак ne може да раздужи инфлацијом и 
му се тиме продужп живот бар за неколико ча. 
онда тражимо неки други начин na који би n u 
највећем сталежу омогућили живот како би na го 
ме темељу парода могла почпвати држава. 

Ja ne требам ппкаковпх биљежака да noMOhv 
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њих говорим, јер ми оии сто.је на срцу, јер сам 
с њима на срцу дошао данас у овај високи дом да 
говорнм и да радим ono ппо ми je у моћи ау инте- 
ресу тога сељака и иривредннка. И опет велим у im- 
тересу свих нас и наше велике иедељиве Југослави- 
је. O н>ој као целиии и o јединству уопште je су- 
вишно говорити и пустимо то, господо, кажем ако 
са инфлацијом не иожемо да лечимо ову тешку pa- 
iiv, можемо ли онда на овај начин: да укинемо за- 
штитне царине и да повећамо КЈтопродајну моћ 
нашег сељака, гта he сс ои сам одужити. Дајтс му 
оне цене које су биле за iberoBe производе онда 
када сс je задужио, na ne брините o његовом раз- 
дужењу. He може ли то, ja нисам у томе стручан 
aJiH ипак хоћу да кажем и ово моје мишљење. А- 
ко бисмо са нашим суседним државама са којима 
смо у сзвезу, успелн дб укинемо царине на свс 
оне продукте које о«е узозе, у ксрист нашега се- 
•вака и мглога обртника, онда би његова куповна 
цена билг куд " ^\го већа. A сзвезно с тим мора- 
ли би тражити од наших савезника и остачих др- 
жана да и оне укину царииу на оие артикле које 
наш пољопривредпик извози.    дакле стоку и жи- 
то, и т. д. ,    . 

Kao пгто сви знате, i осподо и opaho, поре tu 
су остали нсти као и пре што су били, ако тку 
и иећи, све оно mro сељак купујс у дућану, купује 
no истој цеии као и раннје, ако ne и ио впшој, fi 
оно што продаје, он продаје у бесцење. Једно 
прасе које je раније коштало 1000 динара, ако ra 
прода за 200 динара, on глади браду; краву KOj.y 
je раније продавао за 5000 динара, ако je прода 
за 500 динара, on глада браду; тако исто стојп са 
пшеницом, кукурузом и осталим. Дакле ja мислим 
да бп му 'ce могло на овај начпп помоћи као што 
caiM иапред изложпо. Ако ne може на овај иачин, 
промислимо и иа дал>е иачннс, дужни смо то да 
чинимо a ne само да седимо овде да пијемо кафу 
и да примамо дневнице, nero да озбиљно радимо 
и промпс IIIMO o ономе, затта смо дошли овде. He 
иоже m дакле овај начин, ja hy ставити и други 
мој скромап предлог који вас молим да узмете у 
оцеиу и размпшл.ање. 

Господо, nam народ мора да плаћа државни 
буџет 10 до 11 милијарди годишње a према попп- 
су од 1932 годпие, сељачки дугови износе 7 мили- 
јарди динара. Господин др. Кујунџић додуше ка-: 

"же да то није тачпо n да изноое 6, добро, нека je 
н в. Ja, господо, овде говори.м само за сељачке ду- 
гове, али овде има n малих обртника и занатлија 
и ситних трговаца којима такође треба помоћи. 
Разуме се да ne помињем велетрговце, картеле н 
капиталисте, a.m за ове снтие MojiaMo nal.n пске 
помоћи. Дакле, када je буџет 10 до 11 милијарди, 
уиссптс у ii.era n ових 7 милијарди и одужите на- 
шега сељака. Место у 12 година у 7 годипа. , Го- 
сподо, наш сел>ак, као што зпа.мо, јадап je и заду- 
жен код бапака, алп има и других којпма je се- 
л,ак дужан. Има поштепих штедиша који су зара- 
дили нешто у Амерпцп ii.'in ма ri)C, који су уло- 
жили свој новац у сељачке кредите, али у дана- 
inihc време он »е може доћи до свога нрвца и о- 
чајава, нема ни за живот, Ja вам стога стављам 
иа" срце овај мој предлог и ако je псправап, усвој- 
те га a ако није исправан, одбаците га. Кажем када 
je всћ буџет држа1ВЈги 10 до 11 милијарди, унесите 
и тпх 7 милијарди, in узмцте списак од тих ште- 
диша и тих улагача, коме je ко колпко дао и по- 

судио. И то дуговање мора сс уносити за 7 година 
a не у једпој годппп, na ће онда наш сељак у то- 
ку за 7 година да се раздужи, na и веровпнци да до- 
ђу дс својих тражбина. Тиме иећете учинити пн- 
шта неправедпо нити лоше. Ja верујем да бп мо- 
гла да ona срсдипа, која нити je дужиа a нити 
joj je ко дужап, доприпесе те жртзе за cnac uje- 
лине. To je мој 1федлог"који ja мислнм да бн na- 
mer земл.орадника одржао и да бп стао здрав и 
чно na земл>у и могао радити вессо na корист сво- 
ју n државе. Али са овом уредбрм њему долази 
смрт, јер нема да купи ни петролеума, mi coni, mi 
опапкс, mi memitp. Л како онда да врати и плати 
дугоне? Ja мпслпм да je Крал.евска влада добро- 
намерно мислила, али na жалост ona mije добро 
схватила, јер nclic да зиа како се у пашем пароду 
живи. A пама je дулсност да кажемо Крал.евској 
влади како сел>ак живи. 

Дакле, господо, eno толико o томе жнвоту на- 
mer сељака. Чудим се да нисте упадали у реч, да 
МИ нисте замерали. (Чује се: Нећемо ии, то чшт 
само Милош Драговић!). On je мој чозск и nelic. 

Господо моја, ja вам стављам jom једанп^тто 
na срце, са тим идите n спанатп, n устајатп, став- 
л>ам n господину MnnncTpv то na срце, стапл>ам 
да n.ie n on ca тим спавати и устајати, јер ћемо 
na тај начин екопомскп ојачагги namer привредни- 
ка, namer зс.мл.орадппка, na опда ne брините за 
народно јелппство и не певајте o томе. To cv nc- 
сме, то су фаитазије, место тога ми имамо пречих 
no   [ова. 

Господо, молим вас будите љубазни, имајте 
још мало стЈтл.сп.а да кажем још псч лве o no- 

i 'ијтвредп n уоптгс o прпвреди. Kao земл>орал- 
ник, кло човек и задругар, напочито задругао већ 
20 голппа, ja глелам да name Минисгарство пољо- 
привреде — пећу ла критикујем, бићу објсктпвап, 
руку na срце — да паше Мппистарство пол опри- 
вре ie доста пута трошп na разне изложбе, на па- 
зне пропаганле доста новаца. од којпх nam се- 
љак, смем да кажем, нема богзна шта, нема mi 
Иало корпгтп. Ja hy, гошодо, само да поменем 
овде путујућу пољошзивредну изложбу, која, како 
сам тозпао, путује већ тпи годинс no иашој држа- 
ви. Била je у прслратпо! Србији, била ie v BOIBO- 
дини, na о.во и Moi срез ie имао ту срећу ла Гп-мс 
посећен. И то je било 12 о. м. И као задругар ре- 
као сам мојим сељацима: — Браћо. долази нам и 
то прри пут v веку. нисмо v стаи-v ла илемо v За- 
греб. ЈБубљану n Београд .na ла рплимо ту из- 
ложбу, долази, na ла je видимо. 

Госпо-m, ja смем ла тврлм ла се ie nam оељач- 
Kn народ кренуо напред и да он има шоЈма, n тп 
врло мпого o томе тта je то пол^оприпрела, a sa- 
ro mi имп највише да захвали задругарству којс 
je допрвшело да се nam сељт v томе правцу 
васпита и унапредм. C4vie се: И Савез задруга). Е 
видите ол главе риба мприше. Тако ie nam сељак 
замеш i дрвени плуг железним плугом n уиео v 

iKnnan.e гв нове метоле. Тако ie тај nam сељак 
дошао да посети изложбу и впдп, има ли и ту 
кешто та научи. Алп кад i дпшшо. cm се разочарао., 
tep шта се je тамо могло видети? Могло ге видети 
живине. KOKonnijv, свиња, onana и т. д. Па када ie 
nam ('i'.'i ак све то видео, он je онда на cne тп рекао: 
na ово иишта ne врсдп и одавде се ne може ништа 
Научити, Лакле, господо, пашсм сел,ак\' треба да- 
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ти живога примера, a та пољопривредна ^изложба, 
no моме мншљењу, није нншта дала. 

Господо, да кажем још само неколико речи. 
Ja иначе имам још мало времена да говорнм, бо- 
jirM се свога звона. Ja ва.м кажем да треба наћи 
пута н начина да се помогне нашем земл>ораднн- 
ку. (Кунтарић упала у реч). Не можете ме Ви, г. 
Кунтарићу, завостн, ни Ви иити ико други, a ja Вам 
кажем да волим да чујем полемику. Кажем вам да 
треба наћи пута и начина да се 'Сел>аку помопие и 
да би се тз послигло, ja сам још раније рекао да 
треба укинути у првом реду порез на земљарину. 
Ja морам овде да споменем моје пр^ошлоподишње 
И раније жалбе када сам тражно да ое укине ис- 
праведат порез na винограде, на директао родећу 
лззу. Савска бановина je ma шш народ наметнула 
гаву неправедиу порезу, противу које се многи и 
многи револтирају. Народ плаћа земл^арииу и 
сади вшшграде. (Чује се: Али то je отров). Е, до-' 
бро, када je vo отров, требало би га униттити. 
Али, господо, кад мој срез плаћа бановшш 35 до 
40.000 динара онда ннјс отров. To je продукат na- 
mera сељака, и он би волно увек да га има кад бо- 
л>ег нема, као што бн волио да има и бслп хлеб a 
нс црни или као што воли да има целе ципеле 
a ие да иде бос и у подераним опанцима. Госпо- 
до моја, г. Мииистар Крал)евић малочас каже, то 
je отров a ja опет кажем да то није отров. У мо- 
ме срезу од тога вина се још нико иије разбо- 
лео a камо ли умро. 

Понављам опет, господо, да народу треба 
помоћи и повећати му продајиу моћ, a полјО- 
привредним изложбама и разпим брошурама ко- 
је парод коштају врло много a не дају иикакве 
резултате, њему се тиме ништа ne може помоћи. 

Господо, још само реч-две o једпој уредби 
која такође иитересује и терети сел.ачки сталеж, 
o Уредбн o обавезном осигурању од туче. При- 
морско-крајишка област у Карловцу донела je 
уредбу o осигурап.у од туче no којој сваки зем- 
л.орадпик треба да платн 5 дппара од рала ора- 
нице, na кад му туча убпје усеве, да добије оште- 
ту. Народ je то добро примио, али то се у прак- 
си, опет због р1)аве администрације, показало 
рђаво. Дође туча и побије усеве сел>ак\'. Сел^ак 
no проппсу кроз три дапа пријави штету општи- 
ни, рНштина шаље Бапској управи, Баиска упра- 
ва шаље свога процепител.а после 2—3 мјесеца, 
кад сел.ак већ пожп^е ono што je од туче остало, 
који каже сељаку: Па добро, што си пожњео ono 
IHTO je прсостало од туче, откуд ja сада могу 
оценити колика ти je штета причињена. И тако 
јадни сел.ак остапе оттећси. 

Господо, да кажем ioni две рс.чи o ресору Mn- 
нистарства грађевина Лодуше ово што xohv да ка- 
жем пре би спадало v специјалпу дебату o буџе- 
ту "Министарства гра-ђввина, али вас молим да ми 
допустите, да ову прилику искористим да то ка- 
жем, како ne бих и онда ради овога губио време. 
Госполо, у моме срезу, у срезу јала и чемера, тамо 
cv eno могуће пасиве, Још пре 30 гбдина АустриЈа 
je нашла sa потрсбио да изгради јелап пут ол 35 
кпломстлра, који би cnaiao Боспу са Загребом. Ona 
je и почела ла прави тај пут, апу\ се после rai пут 
престао да ради. 1929 годипе Приморска област. 
из нежих субвенција за исхрану народа, почела ie 
да ради један мали део овога пута без насица Taj 
пут није завршен и парод се због тога мпого мучи 

и вапије и апелира за noMoli na својс посланике, 
na n na мепе као посланика и бапскога већника, 
алн се ништа ne предузпма да сс тај пут пзгради. 
Прошле и претпрошле годппе срсски пчелнпк, по- 
нукап од народа, почео je да прави овај пут, обе- 
ћавајући пароду да he се добити помоћ од бано- 
зине или од државе, na да he сс on завршити, a. IM 
ima се догодило? Никаква помоћ пије добијена и 
парод се сада мучи и гази no блату. Он 
кма добру вол>у n хтео би да ради. Ha 10 до 15 
мсста и било će почело са^^адом али je, као што 
рскох, тај рад обустављен и народ се сада грдно 
мучи. Ban да није поквареп онја старп пут, онда 
би му лакше било. Ja молим г. Минисгре финасија 
и грађевина да се из кредита за јавпе радове да 
noMoli моме срезу да се овај пут завршп. Каже се, 
да je Савској баповипп na тај циљ дато 5 милиона 
.miiapa, али ми писмо добплп ништа. Господо, још 
пешто желео бнх да кажем. Г. Мшпгстар финанси- 
ja, брапећп овде буџет од 10 милијарди и 171 ми- 
лиоп који пам je подпет, казао je да je тај буџет 
реалап и упоре!")Ивао га je ca буџетима суседних 
лпжава. Ja ne зпам, господо, шта се дешава у ту- 
ђим кућама и како се тамо ради н газдује, али знам 
шта се ради у мојпј кући. 

Господо, приповеда се, предлаже сепговори се 
o штедњи. Само чујемо: штедња, штедња, штед- 
и.a! Штедља je потреба и у економским прили- 
кама оваквпм какве су. и те како. Али, господо, 
ne говорите опоме гладном да штеди, јер тај не 
може више да штеди, осим да престаие да једе 
два  дана. 

Господо, ja мислим да би требало да се 
почпе са ттедпзом одавде — од министара, и 
одавде — од послаппка. По1)Имо одавде. 

Господо, било je крптпкс o министрима без 
портфеља. Нека ме пзвипе господа мпппстрп, 
ие бих хтео да критикујем. Говорим објсктивно. 
Али парод се ппта n ja се питам: чему служе 
миппстри без портфеља? Јесу ли опи нека др- 
жавна потреба? Ако су потребни држави, опда 
пека би било. Алн no мом мишљењу, министри 
без портфеља у nanioj држави нису потребмп. 
To сс пптање сада наиеће. 

Колике имају плате министри, колике љиховп 
шефовп кабииета, a колике њихови секретарп, то 
ви знате, a богами n парод зна. Али, господо, ре- 
чено je већ овде да има ппеко 5000 људи младих, 
свршених, школовапих који треба да се ухл^б 
Ja спм, господо, био прошле годипе у Мпнистар- 
ству просвете и тоажио сам учитеље у затпоре- 
ne школе, јер пма случајева где постојечтрп, че- 
тири олел5еи>а. a само један учитељ. Тражио сам 
да се попуне та места и тражио да се памосте 
свршени учитељи и учитељице. Речепо ми ie v 
Мииигтппству: Госполиие посланиче. то Пи кажи- 
те у Har^noi скупштини. To ми je рскао тамо 
јелли господии. Оц ми ie рекао да je поднстп 
1700 молби, a да пмају крсдпта само за 1R0 
места. 

Дакле, господо,  као  тпто  вилите,    затваоаЈу 
се школе. деца свпшепп учитељи. изсељачкогидру- 
гог сталежа  хлеба  немају,  a  опет  имамо  мипи- 

, стре без портгћел.а. Ja мислим да то nnje потреб- 
iio.  Дакле  nolniMO  одапде. 

Ja бих скррнуо пажп.у jom на иешто Био 
сам у вароши. Ври у вароши, врп код свчх. Не- 
мојте се заваравати да nac парод симпатише, ne 
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само nac него и нас. Вас нарочито мрзи. Г. др. 
Поповић, кога ценим, рече, да je народ за п.и- 
хову, владину странку. Народ би био и за вас и 
за нас, само учинимо оно UITO je у ннтересу на- 
рода. Нас, народне посланике зопу погрдним и- 
меном, a ие народним посланицима. Кажу: ви и- 
мате 600 дииара дневно. To су му казали у Бео- 
граду. Ja их убе1)ујем н уверавам да то ннје и- 
стииа и кажем им да имамо 200 динара дпевно, 
a опи ne верују. 

Господо, као што рекох, то није плаћено и 
сувише, ми имамо овде доста трошкова, али ако 
треба нскрепо да кажем, могли бисмо да почне- 
мо да штеднмо одозго a да ne препоручујемо о- 
нима који липсавају, него да се мало и ми сти- 
снемо. To 6» било добро. 

Господо моја, на оспову свих мојих нзлага- 
n>a, захваљујући вам што сте ме саслушали, ja ћу 
уз овакве околности да гласам против овог бу- 
џета.  (Одобраваље на левицн). 

Прстседиик др Коста Кумапуди: Има рсч  г. 
Мохорич. 

Ivan Mohorič: Gospodo narodni poslanici, Finan- 
siski zakon i budžet kad se podnose u Narodnoj skup- 
štini, oni pretstavljaju plan rada i gazdovanja državne 
administracije i drž. prednzeća, a kad se oni ozakone, 
oni onda pretstavljaju okvir i bazu jednogodišnjeg 
poslovan;] јл administracije i upravljanja svih držav- 
nih dobara i prednzeća. Prema tome, sasvim je pri- 
rodno da Narodna skupština iskoristi ovu priliku i da 
Doknša postaviti bilans prošlogodišnjeg rada, da po- 
kuša oceniti i učiniti svoje kritične napomene i pri- 
medbe, i na plan budućeg nula u narednoj budžetskoj 
godini kako bi on odgovarao što bolje privrednim pri- 
likama i narodu i državi. Samo po sebi donosi budžet- 
ska rasprava sobom i rasmatranje svih političkih ak- 
tualnih problema i događaja u prošloj godini, kao i 
onih, sr' kojima treba U najbližoj budućnosti da ra- 
čunamo. 

Kad uporedimo budžetske debate kako su one 
vodene pre rata, pa i posle rata u godinama stabil- 
nih privrednih prilika, vidimo da one pružaju sasvim 
drugi aspekt od budžetskih debata i od okvira rasprava 
u današnjim prilikama. Ranije budžetske debat^apsorbo 
vale su se u političko-partijskim borbama i obračuna- 
vanjima manjine sa većinom. Danas u vremenima kad 
stojimo svakodnevno takoreći pred novim, neočeki- 
vanim i zamasnim događajima ne samo u spoljnoj po- 
litici nego i u našem unutrašnjem životu, naročito pri- 
vrednom, sasvim sa drugim osećanjima ili pod drugim 
perspektivama posmatramo one cifre koje dolaze kao 
okvir državnog budžeta pred Narodnu skupštinu. 

Danas pojam države, shvatanja potreba njezinog 
rada, niezine intervencije i njezinih funkcija proširava 
se i/ dana u dr>n. Sve više se traži od države da se 
ona BOtovo na svima poljima aktivnosti pojavljuje kao 
intervensent, da se ona poiavliuje u pitaniima u koji- 
тч do onomad nopšte nije bilo govora niti se je vo- 
dilo računa. Skoro iz sviju redova stanovništva ape- 
Inie se na državu, traži se od nje pomoć, traži se od 
nje ćP, interveniše. da se nadie bolji izlaz iz kritič- 
ne prilike, da se bolje savladaju nedaće i neprilike 
u kolima se nalazimo. Traži se od države da organi- 
znjo javne radove, da pomaže rešavanjc privatno-pri- 
vrednih odnosa i tako nalazimo se stavljeni pred sa- 
svim nove zadatke, čiie ostvarenje bez materijalnih 
srestava nije moguće. Razume se da je U budžet, ras- 
pravi ne samo pravo i dužnost manjine nego i većine, 

da u njoj iznese sva svoja kritična opažanja kako u 
pogledu javne administracije, državne i samoupravne, 
tako i u pogledu poslovanja državnih prednzeća, u 
pogledu efekta njihovog rada. To je u ostalom uvijek 
dužnost i to primarna dužnost svakog narodnog po- 
slanika i to stalna dužnost, ali se ona najbolje ispo- 
Ijava baš u budžetskoj debati. Ла u ime vladine većine 
u pogledu raia Finansijskog odbora koji je bio na o- 
voj govornici nekoliko puta kritikovan, mogu da ka- 
žem da smo se obilno koristili ovim pravom i da smo 
se obilno odužili ovoj dužnosti. Mi smo utrošili od 
prilike sto časova na raspravu budžeta i samog Finan- 
sijskog zakona. Izneli smo u pozitivnoj saradnji vrlo 
konkretne predloge, interesantna opažanja i objektiv- 
ne kritike, koja je bila mnogo puta oštra i ne baš 
najpovoljnija, ali sve to u dobroj nameri i u interesu 
da se ovom kritikom ti nedostatci uklone, da idući put, 
kad se budemo opet nalazili u raspravi budžetskoj 
ne bi morali konstatovati, da od jedne do druge go- 
dine ne primećujemo nikakav napredak. 

Gospodo, o problemima koji su u neposrednoj i 
najintimnijoj vezi sa državnim budžetom, ako bi hte- 
li da tu materiju iscrpimo, mogli bi da napišemo knji- 
ge. No potpuno nemoguće jest da se to učini u o- 
kviru kratkog vremena koje nam stoji na raspola- 
ganju. Zato treba da se ograničimo na ona pitanja 
koja su ovoga puta najinteresahtija i čija je diskusija 
naročito s obzirom na ovaj konkretni budžet, koji se 
pred nama nalazi, potrebna. 

Gospodo, pre mene se izredalo nekih 20 govor- 
nika i još nekih 60 čeka, da se pojave na govornici 
i iznesu svoje poglede na državni budžet, da tumače 
interese i prilike svojih srezova, i da pokušaju, da iz- 
dejstvuju uvažavanje tih potreba. Ja bih želeo, da iz 
onoga, što je do sad u budžetskoj debati izneseno 
izevedem neke elemente koji. su važni i interesantni 
kod donošenja ovoga budžeta, naročito obzirom na 
vreme u kome živimo. 

Gospodo, prva konstatacija, koju bih želeo da u- 
činim je ta, da je državni budžet jedan tehnički o- 
perat, jedan preliminar, koji je sastavljen na osovu 
stvarnog i efektivnog stanja državne administracije, na 
osnovu važećih zakona, pa i u okviru sistema i va- 
žećih zakona kod režima eksploatacije. To je jedna 
od važnih konstatacija koju je već učinio g. Ministar 
finansija, i koju ja smatram da je toliko važna, da je 
trebalo ponoviti radi boljeg razumevanja. 

Druga konstatacija koja će vam izgledati da je 
sasvim izlišna, to je, da budžet nije neovisan od pri- 
\ rede i njenog stanja, i da se prema tome mora sta- 
nje privrede prilagodavati. I sad se upitajmo, šta je u 
tome pravcu učinjeno u pogledu tačke prve i tačke 
druge. U pogledu tačke prve, mi smo doživeli, da su 
činjeni razni pokušaji kompresije državnih rashoda. I 
g. Ministar finansija spomenuo je cifru od 4 milijar- 
de i 200 milijona koliko je uspeo da u toke poslednje 
tri godine smanji zahteve, koji su mu bili prezenti- 
rani kao neophodno potrebni državni rashodi. To je 
jedna masivna cifra i ona je, kao što sam u po- 
četku kazao, postignuta na razne načine i raznim me- 
todama. Ona je postignuta jednom procentualnom 
restrikcijom uopšte brojnog stanja državne admini- 
stracije, drugi put .smanjivanjem prinadležnosti osob- 
lja, koje je išlo do 30?», i po treći put smanjivanjem 
materijalnih rashoda, i to pod navodom, da su cene 
potrošnog materijala pale. Ja mogu da vam kažem, 
da je i jedna i druga kompresija izvršena u mnogom 
pogledu   na   način,   koji je imao   i štetnih i teških 
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posledica, jer se išlo preko опода, što bi svestrani 
obziri inače diktirali, te su smanjeni krediti preko 
ono^a Sto je dopuštala stvarna potreba. 

Gospodo, ako bi ostalo kod toga, mi bi trebali 
da imamo danas jedan budžet, pošto je 13 milijardi 
bio najveći budžet, da imamo budžet, od 8 milijardi 
i 800 milijona. Međutim, mi vidimo, da imamo jedan 
budžet preko 10 milijardi. Prema tome moramo da 
priznamo, da postoji jedna dinamika porasta u našem 
'budžetu, jedan automatski porast, i to jedna opasna 
i jaka tendencija porasta, koju do sada nismo mogli 
da savladamo. 

Gospodo, u tim prilikama najviše nas interesuje, 
da saobrazimo budžet stvarnom stanju mogućnosti pla- 
ćanja u zemlji privrednoj sposobnosti poreskih oba- 
veznika, a pošto znamo, da perspektive koje se o- 
tvaraju za budućnost nisu onalwe do bi se moglo ra- 
čunati na brze i temeljite promene, najbolje tre- 
ba da pokušamo, da što više smanjimo rashode a ni- 
kako da dopustimo porast u budžetu. 

Prema tome, gospodo, g. Ministar finansija već 
soda se nalazi u jednoj situaciji da je morao da se 
bori kod kompresije budžeta, ujedno i sa automatskim 
porastom budžeta. I zato vidite da ona cifra koja je 
od predgnvornika bila nekoliko puta pomenuta, naime 
da  je  učinjena  kompresija od  511   milijona  dinara, 
ako sravnite na poslednioj stranici predloženog finari- 
5ij. zak. cifre prošlogodišnjeg odnosno tekućeg budže- 
ta sa novim budžetom, nije došla do izražaja. Vi ćete 
videti  da je  novi  budžet svega samo za 75 miliona 
dinara manji od prethodnog. Ovo je jedna toliko oz- 
bilina cifra da  moramo da se kod nje nekoliko za- 
držimo. Na ovu pojavu je baš bio koncentrisan  rad 
Finansijskog odbora da nade izlaza u jednom prav- 
cu koji zahteva današnja situacija. U tom tehničkom 
operatu budžeta vrlo je malo pozicija, gde Finansij- 
ski odbor u svome pretresu može da smanjuje pred- 
ložene Iznose kredita. Prema tome nije to tako lako 
vršiti  u  okviru  rada Finansijskosr  odbora  same  ci- 
farske redukcije na budžetu, naročito ne onda ako |e 
već g.  Ministar finansija skresao  pola milijarde.  Ali 
na drusroj strani svi smo znali i jamotruskorodakažem 
da ie jednoglasno preovladao u finansijskom odboru 
osećaj  da   ie  budžet  od fi milijardi 900  miliona  di- 
nara za današnje prilike jedan težak teret za poreske 
obveznike i da prihodi koji se ostvaruju u ovoj  go- 
dini, ne pokazuju baš da bi se modo sa svom surur- 
nošću i u punom stonrocentnom efektu da se ovakav 
budžet ostvari. Ja to kažem i pored toga što som šve- 
san da smo votirali nove zakone koii imain'za zadatak 
dn kod privrednika pokušnjn ojačati efekal sadašnjih 
Doreza  za  200 miliona dinara, a za isto toliki iznos 
i kod indirektnih poreza. No ako je takvo shvatanje 
prevladalo u Finansijskom odboru, trebalo je to shva- 
tanje da nade i svoiu pozitivnu formulaciju Ona jeda- 
fa u ovlaSćenjima. koja su predložena skupštini sada 
u FinansiisK-om zakonu, na osnovu koiih treba da se 
odmah od 1 aprila već na ovome budžetu, koji ćemo 
votirati u naivišpm okviru ili sa plafonom od 6 mili- 
iardi i 000   miliona dinara    primeni    najracionalnija 
Štednja u svima pravcima i do krajnjih mera da bi e- 
Г'"кЧ stvarnih izdataka bio mnogo manji od te cifre, 
da bi se motrao saobraziti stvarnom prilivu prihoda; 
^ dn kod orihoda Ministar finansija ne bi morao da 
ide do kramosti svoiom eksekutivnom naolatom pore- 
za, nepo da vodi računa u duhu izjava koje je ovde 
dao o imovnom stanju i stvarnim prihodima poreskih 
Obveznika   i  o  teškim  prilikama  u kojima  žive  i  da 

prema tome saobrazi svoju praksu naplaćivanja  i u- 
terivanja državnog prihoda. 

Gospodo, ali ne samo da ovaj budžet ne treba 
da se ostvari do punog plafona koji ćemo mi izgla- 
sati, nego je bilo potrebno da se da ovo ovlašćenje 
i zato da se budući budžet za 1935/36 godinu koji će 
biti rađen odmah početkom jula, saobrazi u još ve- 
ćem obimu našim teškim prilikama i da kod idućeg 
budžeta zaista  postignemo ono što većina govorni- 
ka ovde traži i što mi osećamo kao potrebu i cilj za 
koji moramo nastojati da što pre do njega dođemo. 
Vi vidite na drugoj strani kakvi su bili budžeti pro- 
šlogodišnji i prelprošlogodišnji. Oni su zaključili sa 
deficitom.  I zdrav  instinkt  svakoga  čoveka  i  celo^ 
naroda traži i zna da nije moguće dugo da se izdrži 
sa deficitom, da nije moguće dugo da se gazduje sa 
deficitima. Sam taj zdrav instinkt diktira nam samo- 
odbranu koju  možemo dati  jedino  na taj  način  da 
pokušamo stvoriti sve prednslovc da ovaj budžet ko- 
ji  bude sada u Narodnoj skupštini primljen,  jedan- 
put  posle  tolikih  deklaracija  u  ranijim    godinama, 
bude zaista štoviše moguće stvaran, a ne samo stva- 
ran nego da bude uravnotežen, da ne bi pokazivao 
deficit.    Gospodo, to je smisao tih ovlašćenja,  i   ja 
mislim da je potrebno da se i sa ove strane suština 
tih  ovlašćenja,  njihova  sadržina  pravilno  prikaže  i 
primerno naglasi. Gospodo, ova ovlašćenja mogla su 
se dati mirnim srcem jednoj autoritativnoj vladi kao 
što  je  ova  vlada u  kojoj su  najjači  faktori   naše;: 
javnog života angažovani. Kad je u toj vladi pret- 
sednik vlade i pretsednik partije združen u  jednom 
istom licu, ja mislim da je to maksimum  garancije 
koja je moerla biti data pored onih izjava koje snio 
od njega već čuli, da će se ovome radu zaista odmah 
pristupiti i da će on biti izveden do kraja. Stvar pa- 
triotizma, stručnog znanja, nesebičnog    rada    onih 
Kojima će pretsednik vlade taj posao poveriti, jeste 
da  li  će  oni  zaista  pravilno shvatiti svoj  zadatak  i 
zaista polučiti stvarni efekat. Oni će imati  ne  male 
poteškoće, ne male borbe, da prečiste situaciju u na- 
šoj administraciji. Gospodo, mi smo ovde bili do ne- 
davno  u  jednom  stadijumu eksperimentisanja  i  baš 
posledica tih eksperimentisanja je u mnogome i da- 
našnje stanje naše administracije. Neće biti lako da 
se tu prilike srede, komplikovan je to posao ne samo 
u  zakonodavnom poerlcdu. nego i u sasvim stvarno 
organizatomom   i   tehničkom   pogledu,   i   mi   ćemo 
biti srečni, ako bi taj posao mogao biti u glavnim 
linijama, TI glavnim potezima svršen u toku naredne 
budžetske godine. Gospodo, kad smo govorili o ra- 
du administracije u ovoj godini, vladina većina dala 
je dužno priznanje svima onim mestima, gdn je raz- 
vijen veliki aktivitet  i postignu!  zaista veliki uspeli 
a to je naša spoljna politika. To je u velikom delu i 
naša unutarnja politika. Mi smo ovde doživeli jedan 
potpun    uspeh u odbrani    protiv   nasrtaja   sa    sviju 
strana, gde je bila po izjavama g. ministra spol jnih po- 
slova čak i sama eksistenci ja naše države u pitan JU; 
Od strane gospode revizionista činjeni su gigantski 
napori protiv naše države. Mi smo ovde doživeli je- 
dnu sjajnu odbranu za koju ja smatram, da bi svaki 
od govornika trebao sa ovoga mesta da oda dužno 
priznanje. (Uzvici: Tako je!). II našoj unutarnjoj po- 
litici imali smo svetlih momenata i tačaka, ali to me 
ne može da zadrži u tome, da ne bi  skrenuo Kra- 
ljevskoj  vladi  pažnju   da   postoje  bolestne   ambicije 
nekih  ljudi, koii sebe smatraju za pozvate  i   jedinu 
pametne  da  reformiraju  današnji'  društvo   i  državu, 
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za koje je šesti januar nedovoljan pa zato hoće da 
sa svojom genijalnošću spase situaciju. Gospodo, to 
nisu zdrave niti korisne ni potrebne ambicije, one 
se danas kriju iza nekih društvenih organizacija. Ne- 
ka one idu na političko polje gde im je mesto i gde 
bi trebali da razviju svoju aktivnost. 1 ja sam slobo- 
dan da iskoristim ovu priliku i da skrenem vladi 
pažnju da treba ovu situaciju do kraja jedanput i 
energično prečistiti. 

Gospodo, kad glasamo za budžet, imamo ipravo da 
izrazimo neke svoje želje i predloge. Ja bih formuli- 
rao kao prvi predlog da pre svega, želim pojačanje 
kursa u prečišćavanju naše administracije. To je naj- 
hitnije potrebno, da dođemo jedanput do jedne si- 
stematizacije, a da ne čujemo o  1700 nerešenih uči- 
teljskih molbi za mesta i o  1000 školskih klasa bez 
učitelja. To su stvari, koje.laiku prosto postaju ne- 
shvatljive; On ne može da razume kako je mogao 
rormalizam da vodi do toga, da se ovakve stvari de- 

ivaju. Moj drugi predlog i zahtev je,  da mi  mo- 
ramo ujedno da razvijemo i malo više privredne ak- 
tivnosti,  i to od strane naših državnih vlasti, naro- 
čito  od sviju  privrednih  resora.  Gospodo,  ništa  ne 
može biti u današnje doba sudbonosni je i od kobni- 
jeg uticaja i posledica kao inercija, fatalizam, pasiv- 
nost,  indiferentnost  ili  dezinteresovanost. Gospodo, 
privredna situacija teška je i ozbiljna. Ona se neće 
moći sama po sebi bitno poboljšati a što je glavno 
ona se neće brzo poboljšati. Zato treba naših zajed- 
ničkih napora i borbi, a u tim borbama biče i žrtava. 
f reba da smo i u tom pogledu načisto. Ali, gospo- 
do, narod i računa s lim, i on dobro to zna. Narod, 
koji je prešao  Albaniju,  i doživeo Golgotu Svetsko- 
ga rata, taj narod je i danas spreman na žrtve.    Ali, 
gospodo,  postoji  i jedan mali krug materijalista    i 
jedan  mali krug malkonlenata, koji stečenim milio- 
nima  nikako nisu zadovoljni, i koji bi stalno želeli, 
da taj  zdrav narod zaraze  i da  unese u njega neza- 
dovoljstvo i nespokojnost, Oni se koriste onim teš- 
kim  neprilikama, u kojima se narod nalazi. Gospo- 
do,   ja mislim da je dovoljno govoreno o teškoj si- 
tuaciji naših seljaka. Ako je 10 miliona ljudi u jed- 
noj   zemlji   n   takvom   privrednom  stanju,   da  jedva 
izlaze na kraj, ili neki čak i ne izlaze na kraj, onda 
je to jedna situacija, gde je zaista potrebno, da se 
iz temelja, i to po jednom dobro smišljenom planu, 
pomišlja   na   odbraiin.  Gospodo,   tu  Privredno  veće 
samo neće praviti čudesa, i tu, takode, nije dovoljno, 
da se donese Uredba o regulisanju seljačkih dugova. 
Tu treba mnogo šire organizacije i pripreme odbra- 
ne. Nemam;) vremena, niti možemo da čekamo, dok 
Ministarstvo poljoprivrede svojom komisijom izradi 
jedan poljoprivredni ili privredni plan za našu zem- 
lju. Tu treba tako isto, kako smo doneli oviaščenje 
n   pogledu   provođenja štednje  u  državnom  gazdin- 
stvu, da se pristupi najširoj akciji i to odmah. 

Gospodo, ista je situacija u našem izvozu. Ja 
sam onomad u Finansijskom odboru rekao da se mi 
nalazimo na najboljem putu likvidacije našeg izvoza. 
Jer autarhija naših suseda ide bezuslovno svojim pu- 
tem. U velikoj zabludi su gospoda koja govore sa 
ove govornice da treba ukinuti sve carine pa se 
nadaju da ćemo mi onda zbog naših lepih očiju do- 
biti "otvorena vrata za izvoz naših poljoprivrednih 
artikala. Varate se. Ni naša braća Česi ne mogu to 
da učine nama za ljubav, jer nisu u stanju zbog unu- 
trašnjih prilika i zbog teškoga stanja njihovog selja- 
štva n vlastitoj zemlji. 

Gospodo, što se tiče našeg novčarstva, mi znamo da 
se ono nalazi također u stadiumu likvidacije. Sada 
treba da budemo načisto, da li želimo da se ta likvi- 
dacija nastavi i da eventualno još i pojačamo taj 
kurs. Ja mislim da to niko ne može da želi, da to 
nije u interesu privrede i da sadašnja uredba, koja 
je donesena, da je to zapravo prvi akt, da je to tek 
neka uvertira onoga što bi trebalo najbržim tem- 
pom da se izvede. Mi moramo da situaciju energično 
prečistimo. Gospodo, tu se ne može i ne treba biti 
sentimentalan. Ja sam potpuno rešen danas na to da 
treba kod polovine naših akcionarskih društava nO', 
ili čak možda i ceo akcionarski kapital da se otpise. 
Ako treba da se ta operacija izvrši onda da se izvrši 
što pre, jer u koliko pre u toliko bolje da spasemo 
i ozdravimo ostali organizam. 

Gospodo, ja kod ovoga budžeta imam samo je- 
dnu brigu tehničke prirode. Ako mislim da je u op- 
ticaju danas Din. 4,161.000.000.— te da je jedna mili- 
jarda od toga tezaurirana, onda će morati onaj no- 
vac koji je još u opticaju i ukoliko je u opticaju, 
3.3 puta da prode kroz državne blagajne da mi o- 
stvarimo budžet u onoj visini u kojoj je on danas 
projektovan. Ja nalazim da će Ministar finansija ov- 
de naići na najveće teškoće. Jer mi stalno čujemo od 
našeg seljaka da on možda još ima u kući dovoljno 
životnih namirnica da ishrani sebe i porodicu, ali on 
nema, gospodo, novca. A vara se onaj koji misli da 
naš zanatlija ima gotovog novca. I naš trgovac u 
velikoj je neprilici kad ima da izvrši neku isplatu u 
gotovu, ako prelazi sumu od hiljadu dinara. 

Vidite ovde ja nalazim da će biti teškoća, jer te 
teškoće već se danas u veliko pojavljuju. Ima sluča- 
jeva gde naši ljudi dolaze na poreske urede sa ulož- 
nim knjižicama pa kažu: »Molim vas izvolite uzeti 
knjižicu na račun poreza. Ja sam spreman i voljan da 
platim porezu, nemojte vršiti egzekuciju niti mi pro- 
davati imetak, nego evo vam mojih ušteda za moje o- 
baveze. 2eleo bih da platim porezu u gotovom ali po- 
što ne dobijem, ja vam predajem knjižicu«. Sada na- 
staje pitanje šta može poreski činovnik da učini. On 
prima uložnu knjižicu u depozit ali pored toga mo- 
ra da postupi po zakonu i da osigura i naplati još i 
gotov novac za državnu blagajnu. Gospodo, za samu 
državnu administraciju treba da se naplati preko 23 
miliona dinara dnevno računajući ovde 300 radnih 
dana u godini. Vidite šta to znači. Taj novac kažem 
treba da se mobiliše u prilog državne kase. 

Gospodo, ja nalazim da treba u ovome smislu, 
kako sam izneo predlog, da treba tla se sprovede 
racionalna štednja u budžetu, da treba menjati ujedno 
i sistem eksploatacije naših državnih preduzeća. Ja 
sam veoma zahvalan što je Ministar šuma i.ruda, a 
i Ministar trgovine ovu sugestiju prihvatio i odmah 
uneo potrebne amandmane u Finansijski zakon. Ja 
sam zadovoljan što su i ostali resori naročito resor 
Saobraćaja uneli mnogo vrlo važne i korisne amand- 
mane u ovaj Finansijski zakon, na osnovu kojih će 
biti data mogućnost da se ovaj režim polagano sao- 
brazi da bi bolje odgovarao današnjim prilikama, da 
bi dao bolje rezultate, da ne bi doneo tolika razo- 
čarenja kolika je naneo u ranijim godinama. Jer, gos- 
podo, ko je zapravo bio kriv za onaj veliki deficit 
koji smo imali u iznosu od 75 miliona u prošloj bu- 
džetskoj godina? U prvome redu to što nije bio 0- 
stvaren višak prihoda kod državnih preduzeća u pred- 
viđenom iznosu. Vi ste videli iz završnog računa ko- 
ji smo dobili otštampanog, da je tamo bio predviden 
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višak 740 milioiia kao od državnih preduzeća, a o- 
stvareno je svega 112 miliona. Pa onda ne treba da se 
čudimo, od kuda naš deficit. 

Sada, gospodo, imate u ovogodišnjem Finansij- 
skom zakonu stvorene zaista one kausele, date one 
garancije, koje smo već prošle godine reklamirali, 
koje smo tražili i koje smo ove godine naročito na- 
glašavali, a koje su morale neizostavno doći kao pan- 
dan kada se je apeliralo na džep poreskiii obveznika, 
da javnost zna, vidi i oseti se na drugoj strani da bri- 
nemo za to da se u državnom gospodarstvu provedu 
sve reforme koje su potrebne, da se dođe do uravno- 
težene primene ovoga budžeta kao i do buduće kon- 
strukcije budžeta koji bi sasvim odgovarao našim pro- 
menjcnim prilikama u privredi. 

Gospodo, ja sam kazao da pored toga, što je 
uneto u Finansijski zakon, ja tražim, ja apeliram i ja 
se nadam posle svih izjava koje sam ovde čuo, da će 
Gospodin Pretsednik vlade i cela Kraljevska vlada 
poraditi na tome da razvije što jaču aktivnost na polju 
privrednog spašavanja. Nemojte da ostavite da u OVOJ 
zemlji, tako slabo razvijene privatne inicijative, kao 
što je naša, da mora tu borbu sa krizom voditi poje- 
dinac, mali čovek, kada vidite da u Americi pretsed- 
nik Sjedinjenih država, kada vidite da se u drugim 
državama danas zalažu sve vlade i najjači režimi do 
krajnih mera u borbi sa krizom. Mi se nalazimo u naj- 
težoj ali ni izdaleka, još u zaključnoj etapi privredne 
krize, i ma koliko bili liberalistički raspoloženi i vo- 
leli klasične nauke, nužda prlika i naši susedi, od ko- 
jih nismo potpuno neodvisni, nagone nas da idemo 
istim putem. Očekuje se u narodu inicijativa odozgo 
na privrednom polju. Ja sam kazao da odobravam ono 
što je do sada učinjeno ali samo prvi korak, kao uvod, 
kao izraz dobre volje, kojom međutim problem ni.ie 
rešen. Pitanja ne mogu se staviti sa dnevnoga reda, 
zato očekujemo i dalje akte Vlade. Mi ne smemo da 
se zavaravamo o našoj situaciji. Naš državni dug na- 
primer nije toliko velik, on je toliki kao jednogodiš- 
nji naš nacionalni prihod. Al kada je prliv naših de-' 
viza za tri godine spao na jednu desetinu, kada su 
pošiljke koje su dolazile od naših iseljenika iz Ame- 
rike pale od godišnjih 2 milijarde dinara na 122 mi- 
liona dinara, onda je to situacija koja nas ozbiljno 
zabrinjuje. Mislim da će anuitetni servis naših dugova 
prema inostranstvu otići skoro na 2 milijarde i onda 
se pitam odkuda namaknuti srestva za plaćanje. Naš 
narod uvida i stojički podnosi sve muke koje mu je 
nanela svetska privredna kriza. On ne sme izgubiti 
veru u budućnost, zato mu treba pomoći. On sad oče- 
kuje da će doći inicijativa, da će doći pomoć organi- 
zirana odozgo. Naš narod je čuo dovoljno programa, 
dovoljno lepih reči i dovoljno obećanja, a sad on oče- 
kuje samo akciju i rad. (Živo odobravanje i plje- 
skanje). 

Претседиик др. Коста Кумапудп: Има реч г. 
Милош Драговић. 

Милош Драговик: Признајем да мп je врло 
тешко да гопорнм после г. Мппистра Мохорпча, 
који пе само пашој, nero н свакој землт може 
служити као пожељпи узор стручп.ака нарочито 
у послопима Минпстарства трговине и ппдустри- 
је. Признајем да ми je врло тешко, јер господип 
позпаје све те буџетске фипесс, али сс надам да 
hy ипак успети да пешто кажем јер знам, и ако 
je добар мајстор да брапи врло рђаву ствар. 

Господо,  од уједињења   na  све  до  почетка 

1929 године ми смо били живи сведоци једне по- 
литичке арене, на којој су људп за своје партн- 
занске сврхе стављали на коцку н највеће свети- 
ње наше државе и пашег народног јединства. Сви 
зпамо да je много злопамерпостп уношено у ту 
борбу, да je било мпого и много немилих дога- 
ђаја, да je "било рђавих реперкусија, да се на кра- 
ју крајева морало прибећи једном извапредном 
политичком стању као што je било почетком ја- 
нуара 1929 године. Taj пернод неуставиог доба 
требао je да cannpa nam политички живот и да 
пзглади све ове necpehne несугласице, које су међу 
њима биле и да земл^у поведе новим полнтнчким 
путевнма, у којима треба да буде оличено све оно 
што je најбоље од сва три племена пашег парода. 
Нема пи једпог родољуба којп није поздравио 
тај гест и који га mije дочекао са симпатијама, 
трудећи се да уиесе сву вољу и л.убав сарађујући 
na томе пољу. 

Tpn године дана тај период je трајао где су 
требале све те супротпости да буду изглађене и 
сви да буду заступлзепи, да се npnnoju брат уз 
брата, племе уз племе, да се нађу na народном 
пољу најбољи радппцп нашег народа. Ми смо ми- 
слили и веровали мпого у ту шестојапуарску Вла- 
ду. Веровали смо да he поверени задатак свршити 
no жељи Суверепа и да he raj nocao no своме 
завршетку бити од опште користи. Јер, ништа ни- 
је идеалније него моћи свесрдпо послужити позиву 
Владаоца парочито у таквом тешком времеиу као 
што je ono било крајем 1928 године. Акт за по- 
хвалу, пун државничке мудрости n политичког 
смисла, са савршеним познавањем прилика и па- 
родпих потреба у земл.и. Само морам да признам 
да та велика замисао и тај велики план нису на- 
шли мајстора. Сарадпици, макар и најбољи, били 
су BeiiiinoM злопамерни, било no својој властитој 
1!()љи, било услед иепозпаваља материјала са ко- 
јим има да се ради. 

Годппе 1931 пзвршепи су посланички нзборн 
без партијских застава и парола. To се може са 
пуним правом пазвати плебисцит југословенског 
парода за ову и овакву полптику, коју данас тре- 
би вн из владипе већипе да изведете. Немојте се 
разметати, ако мислите да ere бнли политички 
обојепп и ако мислите да сте пзвршпли велико 
дело вршеки своју патриотску дужпост и учеству- 
јући онога дана као капдпдати na изборима. Да- 
кле, господо, 8 повембра 1931 г. na изборима, као 
што сам казао, маппфестовао се плебисцитарни 
карактер нзбора и ja ca пупо п1)ава могу да ка- 
жем, да je хитан позив тога пашег састанка у за- 
седање 1931 г. напшао na неразумевање пашега 
народа. Кад смо успели да добнјемо овај маидат, 
похиталн смо да то претворимо у партијску го- 
товипу, преваривши нсти парод формирајући се 
као полнтичка партија. (Једап глас: Ти си бристо- 
лац). Ja могу са попосом да кажем да сам био 
бристолац a камо cpehe да je „Бристол" успео, јер 
опда бн било нешто друго a не што je даиас ово. 

Господо, ne заборавите се и ne мислите да 
нисте онда испали фалсификатори пародне воље, 
кад сте почели да стварате странку, за mro иисте 
имали народно бвлашћење. Крстили сте се. Kp- 
стили сте се једним накарадним именом, са тен- 
девцијом да се oneMorvhn стварање других cipa- 
нака, које би носиле ма коју реч пз имена те i-a- 
d'.e странко, ca теидепцг.јом ла онемогућите  npo- 
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1ивника и благодарећи само намд, који лапао при- 
падамс! Лугословенској националној странии.. 
(Смех и пљескање). Господо, морам да пам кажем 
да сте ми нанели смртну увреду тиме што сте 
пљескањем искористили моју случајну грешку, 

Mu, који данас припадамо Југословенско.ј народ- 
иој странци, ми смо били првн барјактари н те 
ваше т.зв. наказне странке. Ако ништа друго, мо- 
рате призиати да смо били једини мотор који вас 
je покрепуо на рад и од вас тражио рада. Ja мо- 
ry да кажем са овога места, да je врло добро што 
сте прихватили сугестије људи и што тако плс- 
мепито умете да цеиите ваше претходпнке. Ta Ју- 
гословепска радикално сељачка демократија, a 
данас Југословенска национална странка, требала 
je да крунише one папоре, којн су бнли замншље- 
ни од Владаоца и да да нов ток политнчком жи- 
воту као и да пресече са иашим несреИним пле- 
меиским, верскнм и покрајимскнм странкама. Да 
ли ова странка, каква je даиас, може одговорити 
своме задатку, да поиесе бреме одговорности пред 
Богом и народом? Да ли je ona тако широко рас- 
прострањепа и тако дубоко ухватнла корен да 
би се са правом могла да поноси иародннм пове- 
рењем? 

Ja мислим, господо, да hc се сваки onaj пре- 
иаритн na и в.и n ja, ако будемо то тврдпли. Јер, 
господо, ви знате врло добро, да кад улазите у 
политику да стварате политичке организације, мо- 
рате бпти достојапствепи и одмерени и са пуипм 
увереи>см у то да ћете вршнти патриотску и па- 
родну дужност, a mr то ne чините. Јер ви зпате 
врло добро, да je бнло људи који су раније били 
политичке во1)С старнх партпја, a којп су na ОВИМ 
изборима од 1931 год. апстпппрали, то je за сва- 
ку осуду, пико то ne може одобрнти, nn бранити 
na чак ни onu сами. Јер у својој сопствепој кући 
кад политичар дозволи да се избори врше без 
његовог учешћа због неког инаџијског става пре- 
ма икс личпостима или прсма поступцпма печп- 
јим, то je за сваку осуду. Али ти људи пису учи- 
нили никакав грех пи према земљн, пи према ре- 
жиму да се са њима данас поступа како се по- 
ступа. ВалЈда нећете да ми докажсте да сте билп 
у праву опда кад су одговорни оргапи ваше nap- 
тије направили једап мапгупски гест према Ацп 
Станојевићу у Нишу, кога су као последшег мап- 
гупа претрсслп na пишкој стапици. Зар тај човек 
који je 60 година политичког рада посветно зем- 
љи и пароду, може да дожпвп овакву срамоту и 
стид. Али ja мислим да сте ви и сувпше без скрупу- 
ла да можете поштовати светнње и уважаватп 
личпости! 

Претседпик др^ Коста Куманудн: Молим Вас 
да пазите na пзразе које упот()сбл>авате. 

Милош Драговн!!: Мржда сам погрешно! Зар, 
господо, mi можете брапити дапас све one епи- 
тете које придајвте опим л.удима који су имали 
врло велике фупкције у јавном полптичком жи- 
воту нашем. Па зар ne зпате ви, колико je смешпо 
и жалоспо кад појединим бившим полпти^ким во- 
1)ама нашим придајете да су комунисти и да раде 
против своје државе. Има таквих случајеиа и ти 
су случајеви за сваку осуду и пека вам не буде до- 
пуштено да mune тако радите, бар нека вам послу- 
жн то као лекција да o тпм људима ne можете овим 
начином разговарати и те им епитете прндаватн. 

Дакле, господо, силом прилпка ви сте данас поси- 
оци управе у овој држави. Да ли сте вп учипилп 
такве гестове у своме закоподавпом раду којн he 
паићи na пупо пародпо разумевање и одобрава- 
ibe? Господо, опростнте ми, ja hy бити скроман 
кад вам кажем да нисте. Ви сте, господо, у своме 
законодавном раду допосили такве закопе које 
пнко у овој држави не разуме! Закони и n>iixoBe 
()Л|)едбе које сте ви допосили у овој Народној 
скупштини врло су скупи, a ако томс додамо да 
и TO закоподавство nuje name, пего копија сусе- 
дних земаља, копија нажалост, и то рђава копија 
n то можда свега онога што неваља v другим 
земљама. 

Јер, господо, замислите    да дапас    na терет 
овог оголелог  и  ојађепог парода  имате три  up- 
ere  истражпе  власти.    Имате жапдарску  стаппцу 
која водн истрагу, имате среског пачелппка који 
тако1)е водн истрагу, na имате и срески суд који 
то псто чнпи, који такође водп пстрагу.    (Једап 
глас: To je све ради боље гаранције). Да ли je то 
ради боље гарапције  или  пије, ja не знам,  али 
тврдим да у систему каквим ви владате, нема cn- 
гурпости пи у чему. Ми, господо, ne смемо пашем 
пароду паметати законодавство које on ne схвата 
и које га врло скупо кошта. Ми смо морали да 
оцепимо прво прппредпу моћ namera парода,  na 
тек опда да му дајемо закоподавство н закопске 
одредбе. Ja, господо, признајем да су врло тешка 
времена, под којим ви вршите ову законодавну 
власт, али одмах xohy да утврдим да има мпого 
што-шта, што ви можете да поправите, да мпого 
што-шта можете за добро народа  n државе да 
учипите, ако у свој посао упесете пупо љубави и 
внше normjTeiba. Ми смо, господо, педавпо билп 
сведоцн једпе скапдалозпе афере na рачуп држа- 
ве и њепе имовипе. To још пред судом nnje пресу- 
l)eno, a Beh пзбпјају на површппу и друге афере 
и аферице. Тако, ту педавпо, око 25 jaii\apa, Ге- 
нерална дирекција државних железница, Екопом- 
no одслепЈе, држало je једпу лнцптацпју за про- 
даЈЈ' шљаке. Ha 4 лицитације бнле су примљене 
три попуде. Била je допета одлука да се пи једпа 
од тих попуда ne у узме у обзпр. Алн, na једап 
сат после тога свршепог посла, прнмл.спа je једпа 
пова попуда. Највећи je понуђач био за 0.70 пара 
динарских.   Овај пак,   што je дао понуду испод 
руке, попудио je један динар. Кад се сазпало да 
се и поред усмепог надметања    могу подпосптп 
попуде и na овај пачнп, опда je једап паш држав- 
љанин подпео попуду за 2,50 дипара од 1 кгр. И 
тта je бпло: Одобрепа je попуда опога, који je 
попудио свега 1 дипар. To je једпа жалоспа ствар 
и држава je овде оштећепа са 300.000 динара. Ja, 
господо, ne могу натерати Миппстра г. Радивоје- 
вића да врши дужпост као  што ja мислнм,  a.in 
држим да je најобичнији ред да je on врши онако, 
као што му палажу морал n закони којс има да 
извршује.    Па зар, господо, ви можете у своме 
раду н у својим политнчким памерама да брапите 
и најцрње  и пајжалосппје  ствари, јаук и лелек 
овог namer neepelinor пореског обвсзппка, који се 
зове земљорадник. Ja тврдим да ћете вп стопро- 
цептпо убрати све пореске облпке лаким путем. A 
ево како при томе ви поступате. Ту педавпо у ме- 
сту Сеферину, у срезу папчевачком, екзекутор no- 
рески je отишао толико далеко, да je вршио npe- 
метачину и у вешу који скрнва мајинтимнији део 
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тела једне жене да внди да ли ту лежи сакривепи 
новац. 

И да има таквих људи којн xohe да крију та- 
ко новац, ja мислим, господо, да држапа није 
дотле спала да тамо тражи иовац. 

У Новој Пазови један државни егзекуто]), KO- 
ји се зове Ђура Мнрков, копфисковао je и стоку 
и ствари. Па када je тај господии све то лепо кон- 
фисковао, опда долази пеки Стојаи fajnh који од 
сопствепика тих конфисковапих ствари и стоке у- 
знма иешто паиме скромне иапојпице да врати 
ствари. Па, господо, јесте ли ви уз измене и до- 
пуне Закона o непосредним порезима донели je- 
дну одредбу, no којој се дужиа пореза може u.ia- 
ћати за 11 годииа, нли нисте?! Поштујете ли За- 
кои који ere донели, или ne?! Да ли тај Закон, од- 
иоспо, та закоиска одредба, има законодавиу ва- 
жност или не?! По чему може један порески из- 
вршилац вршнти трговину на рачун државе. 

Дакле, господо, као што видите, то су рефлек- 
си ваше политике, коју ви водите. {Мпхапло Кр- 
cnih: To су сигиице!) Ja апам да еу ситнице, a.ni 
би те пнтао за оиог твог претседника коме си гла- 
ву разбио. {Михапло КрстиИ: A ima ћемо да каже- 
мо за опога попа што пнше за тебе?). Па брате, 
ако сам ja крив, ja сам ту. Нсмојте ме издавати 
суду, ja liy сам nliii. {Михаило Kpcnih: Па и ja 
сам ту!). 

Господо, нека ми опрости мој уважени друг 
г, Добра Јовичић mro морам да се дотакпем н по- 
словања извесних чиновника иа територији њего- 
вог среза. Има тамо иекн чувеин срески иачелпик, 
ja мислим, да сте ви чули за њега, on се зове Жи- 
војии Јовановић. (Ледаи глас: Да ne мислиш тамо 
да се кандидујеш?). Извииите. Taj паш државни 
функционер у много случајева вршио je закон 
no своме нахођењу и правио поступке којп падају 
под одговорпост. И ja тврдпм овде, да je то један 
срескп начелник за кога има највише тужби у 
Вардарској бановини. Може бити да су one оправ- 
дане, али ja мислим, да и ако je позлатно тај срез, 
пека иде и у други да га мало позлати. .lei) оио 
што тај свет тамо трпи и mro raj срески начелник 
ciii)()H(),4H код оног доброг и чссшгог света, ства- 
ра увере1ве да су они колонија југословеиске др- 
жаве. (Приговори у центруму: Ти си у сва1)И). Да 
ли сам ja у сва1)И или ne, алн ja сам написао и за- 
то писање сам добир од садашњег Министра 
правде, ондашњег Министра просвете, достојну 
паграду, благодарећи помало n теби Добро. (Је- 
дан глас: Добио cn пензију). И преместпо ме je n 
то од школског надзорника за учитеља у истом 
срезу. (Приговори). 

Господо, ja могу да констатујем овде само 
то, да, ако сам пмао права na пензију, никаква ми 
нарочита услуга није учињена, a ако, господо, ни- 
сам пмао права, зашто мч je онда ту пензију дао? 
(Лр. Јурај Ucinaih: A зашто cn je узео?) Зато што 
имам права, зато што пма.м 16 ефективних година 
службе, none! Ja сам пензију заслужио n ja са.м 
се за ову државу борпо. Ако ви сви пмате права, 
имам права n ja, a господпп Министар je бно ко- 
ректап, na ми je учинио ono, na mro no закону 
имао право. 

Господо, намеће се једпо питање, да ли стс ви 
способпи да посите ситуацију или писте? Са пу- 
niiM правом могу рећи да ви пити имате вол.е, iiimi 
имате смелостп, ни разумевања за ситуацију каква 

je данас, јер ништа вас окупљене ne држи у једну 
партИју ссм жеље за овом пустом влашћу и ви ћете 

■живети као страпка само дотле, док будете na вла- 
сти, јер сте n ви сведоци n очевпдци свакодпевпих 
ваших поступака. Ma, господо, шта да радимо кад 
смо ономад били сведоци једпог личног вашег рас- 
прављања и узајамног оптуживања. (Један глас: A 
код вас тога нема!). У колико то код нас има, a ne- 
ма потребе да ra има, без сваке сумње бићемо то- 
лико коректпп да то свршпмо у нашим просторија- 
ма, a ne вашпм путем који само илуструје вашу ne- 
срећну n несређену ситуацпју. Па, господо, зар се 
mi можетс похвалити добрим организационим ра- 
дом? Јесте ли, господо, одржалп зборове у својим 
срезовима? Ако вп ппсте, доћићемо ми да пх др- 
жимо, доћићемо да вам докажемо да je nam свет 
честит, да je родоЛ)убив, да nnje толико партиски 
затрован као што ви мислите n да уме да  цени 
ситуацпју и да прима ono што његов Суверен же- 
лн од n.era, a ne да ra вп мрцварите. (Један по- 
слаппк na десппцп пешто добацује). Јесте, имаш 
право да MU кажеш да je тако, јср ти cn добио 
онолико гласова у своме срезу, колико сам ja имао 
гласова у једпој општипи. Mene више боли одго- 
ворпост према пароду, пего тебс. И, господо, зар 
ви нпсте сведоцп илн бар имајте куражи да при- 
знате како  се узајампо између- себе  оптужујете, 
једап другом подмећете до крајњих граница. (Је- 
дан глас: Зашто кукаш на туђем  гробљу?).  Ако 
бих ja кукао na туђем гробљу, ja бих био срећан, 
али ми je жао што кукам na пашем општем гроб- 
љу. Господо,   да лп ви можете положитп рачуна, 
са колико сте компактпости изишли  na  општин- 
ске пзборе као странка. (Један гласј Шта се то те- 
бе тиче?!). Јер хоћу да вам скнпем маску с лица, 
хоћу да докаи<ем да ere ви само једап старо-пар- 
тиски кл.уч, да сте ви само нажалост отпатци ста- 
I4ix страпака. (Једап глас: Па и ти си!). Па можда 
сам и ja отпадак, али честит.    1 la да видите, го- 
сподо, колпко сте смешни када су сви дпевпи лн- 
стови у Југославији објавилп  резултате општин- 
ских избора! Врло ретко се nanije na једпу листу, 
али свуда се паилази na ono J.II.C, J.H.C. a кад 
ce, господо, оде на тереп, опда ce има друга си- 
туација: ово су били радикали, a ono су били де- 
мократи; у Савској бановини: ово су Радпћевци, a 
ono су самосталнн демократи, у Дравској  бано- 
впни: Словеиска људска странка    и ona neepehna 
ортачина г. Пуцеља и г. Крамера (Мииистар Пу- 
цељ; Tu си био с нама, na те ничему нисмо научи- 
лп!). Ваша ми школа ne треба! Господо, ne можете 
казатп да сте једпа странка, да имате једипствено 
израђено гледиште na ситуацију, јединствено из- 
рађено гледиште na ствари. 

Знате лп пут којим ћете, зпате ли како ћете? 
Господо, ja бпх бпо cpehan да ми je ваша партија 
својим паметним радом дала могућност да будем 
с вама заједпо. (У дворани смех и веселост n уз- 
вици: Верујемо!). Алп, господо, овакве ствари u 
п>пма сличпе ne дају ми и narone ме да себи тра- 
жим лека и својој души. Уважепп господпп Mnnn- 
стар Пуцељ којп je бпо upe шестог јануара Мнии- 
стар, за време шестог јануара Министар и после 
шестог јануара издао je овакав распис године 1926: 

„Наређујем свима дирекцијама вода, ветери- 
нарским одел.еп>пма, великим жупанима... да све 
своје објекте имају за Трајање 12 месецп осигура- 
ти код осигуравајућег друштва  „Провидност" у 
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Загребу. Ово наређење има се одмах извршити." 
Мннистар пол.опривреде н вода Пуцељ с. р. (Мп- 
нистар социјалпс политике: Ha шта je то?) .Ja не 
кажем ништа, ако je то за Вас пншта. Али, ево да 
потражнмо Закон o државном рачуноводству који 
у § 82 своме говорн да свима уговорима који са 
собом повлаче издатке, морају претходити јавна 
надметања. Зашто г. Пуцељ није узео „Шумади- 
ју" или „Србију" да осигура објекте него .je узео 
„Провидност" из Загреба. Ja ис могу да се поми- 
рим с тим, да овде ne провејава једна злонамерна 
препорука. Видите, мењају се времена, али се г. 
Пуцел^ пикако ne мен>а. 

Даиас, господо, кад се ви налазите пред ре- 
шењем врло великог задатка, једног најважнијег 
чина вашсг законодавнрг рада -- допошења др- 
жавног буџета, ви данас нн мало нисте унели ду- 
шу и вол.у да одмерите све ono mro иароду на- 
мећете, јер погледајте само, од кога he се убрати 
ови предложеии приходи. ja морам пред вама сви- 
ма да зажалим овога човека (показује на Мипи- 
стра финансија, — у дворапи смех и узвици: Охо- 
хо) што je као Птоломеј прикован (узвици: Кпко, 
како, Птоломеј?) што je као Прометеј прикован, 
a ви са својнм ситним рачунима кљујете v утробу 
и трал<ите све више и више за ваше крајеве. Го- 
сподо, јесте ли дали пуну власт овоме човеку за 
пупо газдовање државном имовином, или газдују 
и остала господа, господим Пуцељ, и господин 
Крамер и други. (Један глас: Л Грга?). Грга je Ми- 
нистар без посла. Меии, господо, служи на част 
што се мојој маленкости поклања толика пажња, 
да сам опкољен са два активна министра који ме 
ометају да говорим. 

Недавно je било, 1931 године, кад сам ja имао 
један сукоб са уваженнм господином др. Анђели- 
новићем. Taj човек који je сматрао и сматра, да 
iberoB лични комоднтет MIIOI-O утнче na политичку 
судбину његову. 1931 годиие Ви сте, господине 
Грго, почели да витлатс једном хрватском метлом, 
a данас, кад сте постали Министар, опда сте се 
миого умирили (Министар бсз портфеља др. Аи- 
ђелиновић: Ja сам био Ш пута до сад Министар!) 
У коjoj би Влади ви били Министар ja ту ne би 
никад био (Мшшстар бсз портфсља др. Ан^ли- 
iioniih: Што Вама служи за дику, мепп служп за 
срамоту!). Учтивост југословепског Мипистра! 

Под тим и таквим околпостима неМогуће je 
даље било да спосимо ваше вршљање no државп 
и народу, и ваше несхватаље тежипс данашње си- 
туације учинило je, да смо се ми одвојили у Југо- 
словенску народну странку, јер сматрамо и всру- 
јемо, да Кемо тим путем да створимо у народу 
веру, да у овој земЛ)И има још снпова који му ми- 
сли добро, и који су у страшу да се за његово до- 
бро и љсгове оправдане потребе заложе пајепер- 
гичније. 

Господо, као страпка мн смо паппспли и пот- 
писали свој програм, који смо no законима зе- 
иаљским предали надлежном Министру na одо- 
брење. Господо, стварајући тај програм, ставили 
смо изме1)у осталог пемилосрдно roibeibe и сузби- 
јање корупције. Ми смо бнлн сведоци, да cv ca ва- 
ше страпе падале најкатегоричније изјаве у Скуп- 
штини, да ћете raj закоп допети, и опда, господо, 
ми смо мислили, да ћете ви то остварити, али 
меии сад изгледа, да lie тај закон o корупцији бптн 
штури костур један, као што je то био n Закон o 

заштити земљорадпика, и да he одредбе тога за- 
кона внше штнтитн корупциопаше, јер ако би се 
гоњене корупције провело, ja мислим да бн се 
многи из ваших редопа нашли са one стране ка- 
танца. (Чује се: Именујте их!). Немојте, господо, да 
ме терате да именујем људе, јер т.о ne б.их желео. 

Даље, господо, ми смо у своме програму за- 
хтевали ono што je најактуелпије дапас, a то je о- 
безбеђење продаје земл>орадни.ЧКИХ продуката. 
Дапаа, господо, кад nam земљррадник прибере 
своје земал^ске пропзводе, опда су порескп opra- 
nu пајактивпнјп, ir траже од земл>орадпика поре- 
зу, јер ви сматрате да je то најпогодније време sa 
паплату њепу. Ово се питање међутим, господо, 
може регулисатп na тај начин, што бн се омогу- 
ћило кредитирање земљорадпика на подлози n>e- 
гових сопствепих производа као хипотпка, тако 
да сел>ак може да подмирн прво своје пајпужпије 
потрсбе, n да сачека пајбол.у цену његовим про- 
пзводнма. 

Јер, господо, ми морамо признати да je оси- 
ромашење селЈачкога света баш тај главпп узрок 
велике неактивности биланса поједипнх тргова- 
ца и занатлија. Главни потрошач онемогућио je 
циркулацију робе трговцима n запатлнјама. Ми 
овде не можемо прнбећи никаквим другим зако- 
подавпим мерама, нити полутанским мерама рс- 
шавати проблем кризе, пего се морамо посветити 
подиза1ву куповпе MOIUI namera парода n cnj^o- 
вођењу рациопалпе прпнреде. Bn, господо, мпого 
кокетирате тиме да сте земл.орадпичка страпка. A 
ja вам кажем да сте ви још далеко од тога. Ja ми- 
слнм да je H//« namera парода KOJU ne ужива пи 
мало пажњу, коме ви ne посвећујете ckopo nn- 
какву пажњу. 

Да се сад позабавимо расхрдима пашег др- 
жавпог буџета! Господо, треба нарочито истаћи 
личне издатке и пагласити, да њих треба довести 
na једпу сношљивију меру, јер ми морамо подву- 
\\и цпфру да се 53% целокуппог буџета издаје са- 
мо na личне пздатке. Кад томе додамо n то да 
плаћамо 1 иилијарду 180 милиопа дипара за др- 
жавне пепзнопере, a кад зпамо да има врло мпого 
младих људи способппх за рад, опда се намеће 
питап>е зашто те младе л.уде пепзиопере ne вра- 
тпмо патраг у актнвпу државпу службу, и затто 
ne бпсмо на тај начин могли активпа звања у др- 
жавној служби заминити нашим пензионерима. 
(Један гЛас: Ви сте учитељ?). Господппе Мнппстре, 
ja знам да сам у овој земљп   6ifo \ тел>    n зато 
сам се и спремао. (Једап глас: Имат n да се вра- 
rnm). Можете ме вратптп ако Noiiere, a ако 
нећете хвала Богу, ja имам добра леђа. Међутим 
шта liere ви да радпте, ако мн почнемо да претре- 
само пемплосрдпо no вашем пословању, да лп ми- 
слите да here из тога изићи светлог образа? He! 

Господо, ви се дапас јако тужите, a г. Mmni- 
стар финансија понајвише, да je велика nopecka 
дефраудација. II ja то признајем. Али omi који су 
били дефрауданти до јуче, omi lie то бити и су- 
тра. Јер, господо, mi стс убили веру у строгост 
пореске обвезе порескпх обвезника да морају ис- 
платити порезу. Eno зашто! Кад je г. Министар др. 
Шпрљуга донео оно фаталпо pemen.e да се nope- 
за може плаћати и оним признаницама од ратне 
ттете, онда je пастала трка за куповипом тнх при- 
знаница! Сад замислите ви једног честнтог и ne- 
правпог човека који плаћа своју порезу банкнота- 
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ма и оног његовог комшију, који ту порезу плаћа 
тим признаницама и користи се скоро са 70%. Ja 
признајем да je та одредба, којом се за 11 годи- 
иа може исплатити дужиа пореза, ирло добра и 
корисиа. Али, зашто ви ту одребу ннсте донели 
пре две године?! Зар ту одредбу допосите дапас 
кад сте сељака веИ натерали да прода иа.јнужинјс 
споје потребе, само да би држави платио порсз и 
да се са том одредбом сада користе иајвише они, 
који су уживалн привилегије и нашлн пута и на- 
чина да ту порезу ne плате до сада! 

Дакле, господо, ja сматрам да се мора посве- 
тити пажња свнма гранама наше нродпе принреде 
у толикој мери, што he се предузети најенергични- 
је мере, да се сви наши сталежи обезбеде тиме, што 
ће имати посла, што he имати рада и зараде. 

He може, господо, ннкако да се оправда и не- 
можете да оправдате оволико фаворнзнрање ино- 
страних фирми, ииостраие ипдустрије, иа рачун 
грбаче нашега народа. 

Пошто си ти, г. Живојиновићу, банкар у овој 
држави ти имаш дужност да слушаш. 

Mene je страх у овим момеитима да he г. Ми- 
пистар овим законскнм одредбама, предви1")еиим у 
изменама и допунама Закопа o иепосредном по- 
резу, ne спречити пореске утаје, него ме je страх 
да he имати врло штетие реперкусије баш тиме, 
што he изгубити пореске објекте. Господо, живот 
je толико тежак, прилике су за рад иесношл>иве и 
има много људи који he na своје ду11ане ударити 
катанце. Како Господип Председпик владе mije 
веровао ту скоро приликом дискусије тога закон- 
ског пројекта, да he имати затвореиу чаршију, у- 
верио се. Kao што видите, чаршпја je била за- 
творена. Једнии сс нашао члаи овога Дома, прет- 
ставник трговачког сталежа, Претседиик трговач- 
ке коморе, чија je радша била отворепа, a види се 
да je прбфесионална „солидарност до пуне мере". 
У најнесрећније доба нашао се један паметан чо- 
век у овој држави, г. др. Станко Шврљуга, наш бив- 
ши Министар да стабилизира динар. (Један глас 
H3BehHHe: Он je у опозицији). Господо, тај дннар 
je стабилизиран оида кад je трговац дужан, кад 
je занатлија дужан, кад je земљорадиик дужаи. 
Дакле, господо, вредност иовца je подигнута онда 
кад je наш привредни свет био презадужеп, и ви 
данас имате врло добре реперкусије тога Закона. 
Па кад, господо, ми иначе уносимо из инстраи- 
ства, кад ми узимамо из ту1)ег- законодавства, кад 
табанамо за иносГранством у колнко би желели 
да применимо на паше прилике, зашто не би no- 
ШЛИ мало путем Амернке и путем Чехословачке. 
(Мпппстар финансија др. Милорад Ђорђевић: 
Они су пошли нашим путем). To je, господине Мн- 
нистре, добро, ако смо ми пре њих нешто уради- 
ли! Али вас питам, да ли je Moryhe данас издржа- 
ти ово ncciiociio CTaibc повчаие оскудице?! Не- 
мојте и ви мислити да маш свет нема шта да про- 
даје, и да наш свет пема шта да изпосн на иијацу. 
Нема купаца! Има хвала Богу свега, али нема na- 
pa! И кад су поједини иаши пол)опривредиици, ОД- 
носпо земљорадници, изиосили свој продукт, сво- 
јим знојем зарађен, да тиме пЛаћа државне даж- 
бине, порески органи нису хтели да приме жито 
и да га обрачуиају no пијачпој цени, Beh су ка- 
зали: nape! 

Немајући вере у вас, да ви можете што здра- 
во учипити na екопомском  побољшању прилика, 

за привредпо санирање земље, ne верујујти овак- 
вим вашим свакодпевпим поступцпма; једпом бе- 
зусловпом аминисању и једпој безусловпој no- 
корпостп, и ако се ваша сопствена савест бупи 
против тога, сматрам, да ne треба да вам пружим 
пи мало поверења, да посите ствари, за које нисте 
дораслп, јер neheTe да схватите стање, како јесте, 
Зато јесте физички n интелектуално дорасли, али 
нисте програматски, нисте дисциплински дорасли, 
И ja вас остављам вашој сопственој судбини, ве- 
рујући, да hy ускоро бити сведок једног вашег 
дефинитивног распадаша. (Глас из Behnne: Путуј 
игумане, ne брипи за мапастир!) 

Од господе предговорника чуо сам, како се у- 
казује na личност Господипа Претседника владе, 
ше(1)а ваше страпке, у кога пмате пуно вере, и ко- 
ме сте ви, господо, одавали пуно прнзпање да he 
учинити пешто добро, за интерес землЈе и народа. 
Господо, ja у томе погледу могу да се придружим 
утолико, што je томе несрећном старцу пало у 
део, да вас држи na окупу, a ne би вас ни 1-)аво 
одржао. Хвала Богу, да сте јако амишпи за власт, 
и да сте близу властп, и да on има у рукама све 
законске одредбе, да вам чак и изборима припре- 
тн, те се верује, да he on ипак успети да вас све 
задржи. (Једап глас пз Behnne: Хвала Богу, што 
писи ме1)у нама!). Да сам хтео, могао сам бнтн у 
вашем друштву, али вам пи мало ne завидим na 
друштву. Могу да вам кажем отворепо, да ми je 
чисто срце данас, n да ведра чела идем и поли- 
тички делам. Ако пропаднем na изборима, опет 
хвала Богу, јер he Југославија постојати и после 
мене. 

Господо, ми бнсмо се морали позабавити n 
овим. Ви сте дапас једиа странка, али, хвала Богу, 
са мпого и мпого фракција, јер сте своје политич- 
кс домене поделили. Господип Узуновић, г. Божа 
Максимовић, г. Boja Маринковић, г. Кумапуди ре- 
флектују на Дунавску, Моравску, Вардарску и Зет- 
ску баповппу, да тамо спроводе политику и то за- 
држе као свој политички утицајпи домеп. (Један 
глас: Тако и јесте!). C друге стране г. Деметровић, 
г. Карло Ковачевић, и паш уважепи пријатељ Ма- 
тица, јако жалим што га нема овде, узелн су Сав- 
ску бановину, да под окриљем г. rieiiOBnha, Бана, 
спЈтоводе државпу политнку. Мепи се чини да су 
опи под његовнм окрил>ем. Taj луксузни Бап, ко- 
ме се спремају славолуци, на којима пише добро- 
дошлица као Суверепу, тај господип, који у доба 
пајтеже екопомске кризе naMehe те дочеке који 
падају na терет пашега парода, нажалост, судби- 
na му je, вал.да, доделпла да у једпој пепријател.- 
ској земљи нма рођепог брата. Господо, мени je 
ономад г. Грба пребацно да ja припадам једној 
страпци, a мој брат другој странци. Можда има 
право no његовом схватању. Ja тврдим да ja умем 
мислити својим мозгом n мислим да пије пика- 
кав грех, кад два брата припадају двема страпка- 
ма, али je грех када je један брат Бап Савске ба- 
повппе, a други врло внсоки италијански функцио- 
nep у Задру. {Др. В. Милетић: Huje истина, живи 
у Југославији н добар je патриота. (Др. Кешељевић: 
Јесте, у Италији), 
Господо, г. Милаи Сршкић као скромап човек за- 
држао je за себе само Боспу и Херцеговппу са na- 
ма заједио, a na западпом делу паше Отаџбпне у 
Дравској бановини, хвала Богу, тамо ствари ne 
иду добро. Тамо су се биле случајно у своје врсме 
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појавнле несугласицс изме1)У два активна мнпн- 
стра, na када су вндели — једаи je од њих нажа- 
лост изјавио, колико сам обппештеп — можда то 
mije тачпо a можда je у шали рекао — рекао je 
„Можемо их и 200 обесити али морамо победнтн" 
— можда je то рекао у шали, алн je рекао и данас 
су та два господина министри са днректором љу- 
бљапског „Јутра" и чланом Управног одбора Др- 
жавпе хипотекарне банке. 

Претссдпи« др. Коста Кумапуди: Господине no- 
сланиче, Вама je истскло време говора. 

Милош Драговн!!: Не, господине Претседниче, 
ja пзворим у име групе. 

Они су образовали једаи политнчкн днректо- 
ријум. где све послове политнчке врсте у Драв- 
ској бановиии претресају у Београду и у виду јсд- 
ног потписаног запионика достављају надлежним 
на извршење. Лепа слога a непожељна. {Миицстар 
г. Пуцељ: Сада нам кажите како сте ви поделили 
државу?). ИЈто се тиче нас, господнпс Мнпистре и 
господо, MU зиамо једио да једиа политичка 
странка no највишим интепцнјама не сме макар ни 
na овако прикривен начии да буде покрајишса, 
верска и племоиска. Ми другачије гледамо, гос- 
подпне Мипистрс, у погледу распорсда нашнх сна- 
га na поједнпе делове шаше државе. Ми зпамо само 
једпо, да имамо пред собом као административне 
јединице бановине, a као изборпе јединице избор- 
не округе. Хвала Богу даиас je мало вредних л>у- 
ди који знају тта хоће, који знају како »зће и 
који уиосе у своје послове сву љубав према на- 
роду и државп. Ja ое надам да ћемо ии ипак о- 
вако са једним оваио одре1)еним гледањем на ства- 
ри успети да убрзо здеремо маску са вашег лнца 
и да вас пошал>емо ошамо одакле ere и дошли. 
Господо, изгледа CMCUIHO, али ja ca пошосом могу 
да кажем да je то истииа, јср ћете свој рад сами 
наградити оним како сте радили. A nam парод 
најбоље зна како сте радили и on he пајбол.е зна- 
тн н умети допетп вам шоју праведпу осуду. Мож- 
да he попеки од вас и спасги главу, али множина 
he отн1ш кући. 

Господо, данас када ви расправљате држаппи 
буџет, не заборавЛ)ајте да има много осповппх 
школа no унутрашњости паше државе које зврје 
празпе. He заборавпте, господо, да тај шарод којн 
je од свога зпоја подигао те игокле, са пушим пра- 
вом захтева од државе да му постави наставпич- 
ко особл>е. (Мпхајло КрстиИ: Пешто добацује). 
Има, господине Крстићу, у државном буџету нешто 
mro не може да буде, али има пешто што мора да 
буде, na чему се ne сме штедстп, и ja колико сам 
сазпао ваш друг г. Милан Степановић поднео je 
један амандман, да се одузме од дотација na na- 
родпа позорпшта n да се да na персопалпе издатке 
у осповппм школама. Дозволпте ми, господо, да 
вас замолнм да и вп учините сугестију na Владу 
да се тај амандман прими, јер, господо, позорпш- 
те, n ако je културиа потеба, будите уверсип да je 
насташгичко особл>е no оспошшм школама култур' 
нија потреба. (Гласови: Тако je!) 

Будући ^сам уверап да паш свст n rpabann .Iy- 
госланијс ne могу подпеш оволпке порсске тере- 
те, изјављујем да hy гласати против овога nfie.i- 
лога буџета у начелу. (OдoбpaвaFhe n пљбокање na 
левицп). i :11Г! 

Потпретседиик др. КосТц Поповнћ:   Прекпдам 
седпицу и паставпћемо рад вечерас у 9.30 часова. 

Седиица je прекинута у 20 чаоова. 

(После прекпда.) 

Наставак седпнце у 21.30 часова. 

Претседник др. Коста Куманудн: Господо, na- 
стављамо седпицу. Има реч г. Милан Живановић. 

Милан Живановић: Господодржавни буџет ко- 
ји Краљевска влада подноси Народној скупштини 
мањи je од овога што je na спазн за 207 милиона 
дипара. Господпп Министар финансија у свом екс- 
позеу изјавио je, na се учпппло све што je у ње- 
ровој мо1ш да се буџет уравпотежи и да се ишло 
до могућих граиица штедП)С. Нека je и тако, како 
Пзсподш) Мппистар (|)Hnanciiia каже, али и "моја 
копстатација мора да je тачпа. Ова Народпа скуп- 
штиша доноси већ трећи државни буџет, сваке го- 
даше смањивала ге буџете са no иеколпко стотипа 
милиона дппара n сваке je годпнс оптерећивала 
народ разиим наметима у виду такса, поштарнне, 
трошарипе, порезе ит.д., да би уравпотежпла бу- 
џет. Xohy овим да кажсм: буџет све мањи, терети 
na ррађапе све већн. 

Све већа су оптерећења зато, што je, у државч 
све мање порских обисзппка, то се oceha сваке ro- 
дине, јер један no једа« отпадају и ово што je 
остало има да noen терете док му кичма ne пук- 
ne. Овнх даиа усрећилн смо варошке привредпнке 
са пореским измспама, те he им се одмеравалти no- 
реза према висннн кнрпје за локал pa,T,ibe и стаиа. 
Узетн за мернло кприју коју пла11а привредник, ни- 
,'.■ одмерена спага капптала n зараде, има трповач- 
ких радп^а са мннималппм приходпма који ne мо- 
гу na периферију m споредпе улнце, јер je таква вр- 
ста посла, a нма много Belie радње са много вс- 
hHM кагшталпма и зарадама које могу да се сме- 
сте у подумима и шупама, na n у забачшим — 
споредпим улпцама. Протест припрсдппка протпиу 
чл. 7 Закопа o пзмсшама n допупама Закопа o по- 
резп, оправдан je. Замера се трговцима, да нико 
ne пријавл^ује тачио капитал н зараду, те се мало 
убира порезе на течевппу. Господо, npoljiiTe само 
престоппчком главпом улпцом, Кпез Михајловом, 
у којој су шјбол.е трговачке радње, na here се у- 
вернти да у те трговнпе нс улазе купци до пола 
дапа. Mene je то, господо, интереоовало, те сам 
сваку радњу загледао и чудио се тако слабом no- 
слу. Некада шаша најживља улица и naj.reinna оа 
лепим помодни радњама, дапас се празпи, наћиће- 
те празпе локале, a у шекима се уссљавају бозаџп- 
иице, пекарппце, и млекаџнппце, впше се рвнтира 
овим рад1вама да плаћа)у впсоку кпрнју mo трго- 
вини, na најлепшем месту у Кпез Михајловој улн- 
ци имате бурекџиннцу —■ пекарницу. Ko je мало 
позпавао Београд и трговце видеће, да су пајбол.е 
трговачке icvhe, највеКе радње, дапас смањпле сво- 
је локале na једпу четвртииу, na су се уз то још 
n равњале. Зар те људе далас оптереЈшвати повим 
порезпма, кад не могу ши своје режијске троткове 
да покрпвају приходпма n када ни сгару порезу 
нису могли да изиире. Стечајевп се нижу пз дана у 
дап, a приврдници пропадају и нестај|у. Када je, 
господо, овакво craibe прпвредпнка у престоппци, 
како ли je тек стање трговаца и занатлија у vny- 
трашњости no mainnM паланкама? Верујете, да има 
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трговаца који ие пазаре ни толико колшсо треба 
да плате кнрију a o иек-ој заради и да не говорим, 
ти су трговци до сада појелн свој капитал, a сада 
су прешли na површочев. Овако je стап>е н код 
занатлија. У доба ове кризе н слабе куповне моћи 
иашег землЈорадничиог свста, свет пропада, na у- 
место да му се смањује дажбипа, ona му се још то- 
иари. Наш трповачки свет ue може да буде задо- 
вол^аи оваквим стаи.ем, a ми смо дужии да o 
IOBOM 111езадоволуству свнх привредника воднмо ра- 
чуиа, ако желЈимо добра народу и држави. 

Траже се иодједнака on'rpelien.a на фађан« И 
правичнија, тако, господо, и треба да буде да je 
cpelie и правичности, али у државн нисмо сви рав- 
ни, делнмо се на две групе: овлашћене и подвлаш- 
ћеие. Зато je и све ман.е порескнх обвезника, a по- 
влашћееи који овој држави ништа не плаћају ни- 
чу издана у дан и све их je више. Сва трговииа je 
ирешла у руке повлашћоних рад11)а и one су преу- 
зеле трговцнма посао, a то су задруге. Сва зани- 
ман.а имају своје потрошачке задруге. Има ту чи- 
навничких, официрских, свештсничких, земљорад- 
инчких, железмичких службеннка ит.д. У овим за- 
другама продаје се TI најлуксузиија роба, a поред 
задругара сиабдевају се и незадругари, не знам баш 
да ли у свима али за поједине знам, јер имам до- 
каза. Нимо ништа нема против тога, да се све кла- 
се л.удн удружују и стварају задруге, али када сс 
те задруге стварају у циљу трговине, коју преу- 
зимају из руку трговаца подвлашћених у овој др- 
жави, право jie и Богу угодно да плате држави по- 
рез na течевишу и све ирпрсзе државие и самоу- 
праше, na нека тргују и раде шта хоћс Sap je пра- 
ва да савез и задруга добијају од Мипистарства тр- 
говине и иидустрије дозволе за извоз стоке у ипо- 
странство од целокупног коптингента 40% и да 
ina nH'jaiui купују од незадругара као и свами трго- 
взц-извоаиик, na да државп не плати порез за по- 
ловину извозие трговине, коју je одузео извознику, 
a трговац-извозпнк да плаћа свс терете лржав«е и 
самоуправпе? Ако je то, госгаодо, право, онда je 
право и то да пнједап трговац me плаћа држави 
ништа, na пека ona жшш од светога духа ако мо- 
же. Све iie сад управпнци задруга, магациошерп, 
и они icoin су око ibnx упосленп као пословође, 
ударити глаоом н преко задружппх лпстова, какз 
сам ja противу задруга и задругарства само зато. 
mro тражим да плате дрЖаии порсз. Ншсам npo- 
тиву задруга и задругарства, алп сам противу тт a 
да сне тргују под тим именом, па када већ то раде 
као свако предузсће, зашто да не плате порез др- 
жави. Трповци ис могу да noće њпхов тсрет, јер 
се њима noiMiM порескичм законом товари пола ми- 
лпјарде да ураплштеже државши буџет . 

Никада 'од како постојп паша држава, npu- 
вредпицп нису овако једподушпо иступплп и npo- 
тестовалш као овом прнликом протпву нових опте- 
рећења. Овај протест треба правилио схватпгп, да 
[тривредници више ни најмањи терет ne могу да 
niioce, јер су претоварсшп толпко, да imov у стању 
ни оно mro су задужеин да плате. Може држава 
да их задужује са колико год joohe, али ће то бити 
узалудан посао, јер нема од кога да наплате, те 
ћс се исфати ла отписује. 

Наши су прпвредппци увек били патрпоте п 
nncv жалпли да се државп да све nno се тражп, 
па и више доброволл!© кад cv имали, onn су то и 
доказивалн за време мобилизације и рата, а да- 

нас omi немају оти онолико колико n\i треба за жи- 
вот и породицу, а io капиталисању и пекој заради 
више нема ии речи. 

Грађани варашице Младеповца жалили су ие 
протпву шефа Пореске управе господину Мииис- 
тру финансија, да je шемплосрдап при наплати no- 
резе, да je пзвршио 1500 продаја, да je једном си- 
ротом занатлији обућару продао 14 пари ципела 
за 200 динара и када je занатлија питао, колико ,;.■ 
одужен порезом, одговорано му je, да продата з- 
бућа je отишла за екзекутивне трошкове. Када ..о 
овај државни чиновник паставио да и даље врши 
егзекутивне напЛате, а жалбе грађана г. Мини- 
стру nncv помогле, они су у знак протеста за- 
творили 3 дана радн>е n у место да се грађанима 
ii3ai)e у сусрет и овај чпповппк уклони, г. Мшш- 
стап га jom предлаже за одликовање и одликује 
орденом Св. Саве IV реда, како ми рече мој по- 
слаиичми друг Владимир BopbeBuh. Ово je просто 
изазивање rpaljana, што ne би требало да буде, 
jep из овога може да се изроди оно игто нам iHehe 
битп пријатпо. 

Код меше у мом срезу лепеиичмом такође и- 
мам муке са шефом Пореске управе, тужеп je од 
страпе грађана, трговачког удружења и разних, да 
своје пршЈател.е ппнтп n чува, док на кога се о- 
коми тога преоптерети, да прима мито и да кал<- 
њава трговце no доставама финан. контролс и не 
испитујући оптуженога, доноси пресуде, разуме сс, 
да се кажњеми жали — Финансијска дирекција по- 
ништи такво кезамонпто pemcibe. Ово се ради у 
циљу да наштсоди трговачком свету na који се на 
рочито (.'KOMiio. Молили су грађаии господина Ми- 
кистра финаисија да овога шефа Пореске управе 
премести, a нека пошал>е кога год xolie, молио 
самија као народпи послапик среза, na мисеније 
изашло оправданим захтевима на сусрет, тако да 
сам морао да подпесем интерпелацију ma господита 
Мшшстра n сада чекам одговор. Имам, пасподо, 
писмене доказе o пеисправпости тога чииовника и 
те доказе сам потврдио код власти, na ако и то 
не помогие, и г. Миниктар финаисија га ne преме- 
стп, онда сс on упушта у борбу са пародом, a ко 
he да изгуби бнтку, вндећсмо. Непсправпе чинов- 
miKo трсба romnn, a fie чувати. Овај шеф Порсске 
управе .3xpa6pein из Мшиистарства финаноија no- 
ручује мп преко мојшх пријатсл.а како ja њем\ 
ппшта ine могу, јр on у Мипистарству има јача ле- 
ђа. Поред свсга нппред пзложепог, тсф Пореске 
управе, када je мој отац отишао да плати порезу 
неког рођака n када су остали сами у какцеларији, 
рекао je: „Газда Апто! Впдпт лп шта твој оин по- 
сланик са мном ради, подпео je интерпелацију nar. 
Mmmnpa проти« мапе, зпај, ако изгубим службу, 
ja liv га убити и онога ко ти je најмилији, — цил)а- 
Јући на мог мла1)ег брата, — овим бровингом, хва- 
тајући се за i.ien, na мепп шта Бог да." Moj je отац 
стар 70 година, старп je тргопац, a био je n народ- 
mi послатпч, na му ое мора вероватп. Самим тпм, 
што се onaj господин n.ramn да ne шзгуби служ- 
бу, призпаје да umje чпст. Вт;>, господо, шта с.мо 
MU вародки геаслаииди дочекали сд државних чи- 
новника; ако гоппте пеисправше on прети да убије, 
као да би му ja ceo na столицу и чекао га да пуца. 

Ja са.м народки посалник, нарзд ме je послао 
да заступам иитересе државе и народа, na и да коп- 
тролишем рад me само чпшовппка, пепо и господе 
мпшистара. Па када ^ам господа мпнистри нс ве- 
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рују ono urro кажемо и напишемо, о^да чиме нас 
кародне послаиике обавезују да ми њима верује- 
мо и гласамо поверење. Ja држим, да ми, народни 
послпиици, нисмр само владини гласачи, ако нас 
за такве сматрате онда Да идемо из ове поштопане 
куће, јер micMo достојни другрва који су кроз њу 
толико годипа пролазили. 

Земљорадиик je оптерећен гшрезом на земља- 
риму мзја му сс апсолутно mio upe треба да сма- 
њи, јер дапас сељаку земл.а ne ДОНОСИ пнкакав прн- 
ход 'ca обзиром ип цеие његових пронзвода. Je- 
дики су приходи namer земл,орадника данас од 
стоке, живине м воћа. Иаш земљ/орадник греба да 
подиже воћњаке и шљиваке, јер аедаиас vo тражи 
и једино у земљораднуи рентира, пшегоаду и куку- 
руз више нико не треба, нити се рвнтира, јер сва- 
ка лржава дапас производн онолико колико joj 
треба за исхрану становништва. Све ишдустријске 
државе кп je upe para пису im мислиле на пољопри- 
врсду, данас се шоме баве и усавршавају у произ- 
вол1Ј.и пшвиице те имају и впткове за нзвоз. Кра- 
љевска влада a напосе г. Мгатстар пољопривреде 
треба да иастане да ое у нашој земл>и подижу што 
p.niiie воћњаци и виногради са асталским грожђем 
згодиим за извоз. Шл)ива je у миопш мрајевима 
пропала од штитасте ваши, треба (настати да се тн 
крајеви поново засаде шљи»ом доброг квалитета, 
a не како му драго. Наши гтољопривредни рефе- 
ренти треба да поведу рачуна o авоме, упућују 
иарод и аомогме — омогући да се садпице набаве 
и кароду разделе no најнижој цеии na и бес- 
платно. 

Прошле годпне у нашој држанн je услед за- 
разе угипуло много свип.а, овде je имого изгуб- 
љено u Mii.'noiin су нашим земљорадницима и др- 
жпви пропалн. Молим господина Miiimcrpa пољо- 
привреде, да ое нађе оредсгоо и кредит и нареди 
обавеано цепљење cimu,a оерумом протпву куге. 
Овај би се серум иогао од илгућнијиЈС наплаћивати, 
a ciipoTiiii.n дати бесплатно. Исто тако n пернату 
живину ipeča лечити и обезбедитп од заразе. Пер- 
нагој живини треба ггоклшити више пажп.е и no- 
дизати je, јер n она народу даје добре корнсти, 
подизатп живпиу one врсте која се за шзвоз тра- 
жи. Наш народ нма добре услове за гајење живипе 
са.мо му треба пабавнтн добру врсту. 

Сви друштвпт редови у нашој држави имају 
сваје ко.море, na ме чуди, да код меродавних још 
није сазрело питање o оснивању земљорадпичке 
коморе, најмногрбројније класељуди у нашој зем- 
л>орадничкој држави je без своје коморе. Колпко 
се сећам, пре неколико годнпа je POBiopeHo o о- 
снивању земЛзорадиичке коморе, na се na томе 
стало и впше се не помип.е. Г. Мииистар пољопрн- 
вреде na котџ Пародпа скупштипа шјого полаже, 
треба nmaii.e земљорадаичке коморе опет да no- 
крене n оснује што upe. Краљевска влада која се 
најшше стара o земл>орад|нику да га оздрави и 
оспооаби, треба да изврпт raj задатак, na с правом 
да кажс, да je najimnie урадила за свој сељачки 
парод. 

Ca похвалом можемо роворити o трговачкој 
ко.мори, ona je учинила n за земљорадника доста, 
комора je 'iis својих срссгава набавила и раздала 
иароду орах Франгеш, набављвн из Француске као 
и калем гранчице јабука нз Калифорније, Све je 
ово neii засађено и за коју тодину видећеш ре- 

зултате те помоћи коморе, добићемо добар квалп- 
тет opaja n јабука за извоз. 

Овако би требало да будућа земљораднпчка 
комора Kojoj би и била дужпост да заступа и по- 
маже своје члапове у сваком погледу, na и у погледу 
набавке племените бнљкс која бн успевала у na- 
шим пасивпим крајеипма, тако подизати OHO што 
би могло да успева n na -raj пачнп омогућити жнвот 
иашим грађанима насељеним у тим крајевима, где 
ne може да успеиа пшеница im кукуруз. Г. Мннис- 
тар пол>опривреде би гребао да iiuma.i.e стручњаке 
агроШЈ.мс, да пспитају землунште у нашим пасивпим 
крајевима, шта би тамо успев^ло, Само добра во- 
ља и са mune труда ше би се постигло и ретнло 
бп сс miTaibc псхрате пашвиих крајеиа, јер nx ne 
бп билп. Omi би разметом 'онога што код п>их ус- 
пева, добпли пшетту и кукуруз. 

У «iamoj држави имамо велпки број школова- 
них људи без службе, овнм људима заузели су ме- 
сто пешколовапи, a и жепе na и девојке које су о- 
безбеђепе, прве чији су мужеви државпп чппонпи- 
ци, a друге које имају родагтсљс више чимовнике 
и служе без нужде. Додуше држава нпје лужпа 
да свс који су учили школу упослн, нека траже и 
приватно упослење. Али држава мора да води ра- 
чупа  n o томе, да ne упосли из  једме куће  сне 
чланове породице, a из дрЈТе ни једнога, или ако 
je муж адвокат, инжињер, лекар, официр или све- 
штеник a жеиа иаставтшца, учителтца или ма у ком 

'падлсштву чиновппк,  П)у треба  отпустити  јер je 
обезбеђена, муж je дужан да издржава породнцу. 
I^liiilicre да то није право, али Sap je право да 
ралпик радп сам и да издржава породпцу од вп- 
me чланова, a чиповннк који логнчно мпого већу 
плату пма, ne може. У nainoj лржави има мпого n 
Руса упрслених, н>их има у свим струкама и иад- 
лештвима и скоро су све избеглице мушко н жеп- 
ско упослеио. Hama браћа Руси за 15 година како 
су Mehv нама, jom nncv научили службепи језик др- 
жаве у којој су упослепи, пмамо наставшжа кији 
децп преда,ју im iia српском 'im на руском Језику, 
нека мешавина, свештеииме тако1)е којп нису хте- 
лп да уче службеии језнк. Mn смо Словсии, разу- 
ме се и браћа смо, алн међу нама има њих доста 
које треба рсдуиирати нарочито жепе. Ово ne што 
'их мрзимо, већ нека им мужепи раде те да na све 
рпсподелимо посао у доба ове кризе да се сви no- 
мучимо n пребродимо тешкоће, na ће ваљда и.о- 
воме дпћп крај. 

Господо, jom прошле годипе требп.ш смо да 
изменимо n допуиимо Иивалидски Закон. Нешто 
je no томе pahciii), змам да cv свп пародпи посла- 
imnii оплп вољни да се оправданим захтсвпма на- 
тнх инвалида изађена сусрет n ово њихово питање 
реши опакп камо то namii херојп заслужују. Tu 
наиги parnu друрови којп су из рата изашли о- 
сакаћеци, с праиом од mu- нарбдких посланика 
својих ратнпх друрова vo захтевају n ми смо дуж- 
im да то извршимо. Стаље наших инвалида je о- 
naino n грех би био ла им ne учиИКМО све што се. 
v овим ппптпкама може. Ja МОЛИМ надлежног Го- 
сподина Министра да после буџета спреми и под- 
несе Народној скупштини na pcmaium.e пзмепе и 
допуто v Иивалидском закопу. 

Урелба o заштпти земллрадника KOtv [е Кра- 
љевска Влада издала обезбедила ie све земл.орад- 
иике и оии према т-.иј Уредби поред арошле две 
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године, још три године имају мораториЈум за сво- 
је дуговапЈе, дужницима je максимирана повољна 
камата те се надамо, да he се наш  земљорадник 
за ово време оспзсобити и исплатнтн дуг, јер се 
рок исплате no величини дуга протеже na 12 го- 
днна. Новчаии заводи који су кредитирали земљо- 
радиике доведени су   Уредбом у веома   незгодан 
положај зато, што и оии иису обез5е1)Сни као дуж- 
ници.  Сиима je познато, да мали заводи повлаче 
кредите од већих банака као и од Народне Банке, 
na    тај     пачии     мали    заводи    плаћају    камату 
код прнватних банака    12"» годишње,    a код На- 
родпе банке данас ,7 и 8%   годишње. Како којм 
зајам.  По Уредби  за  мораторне  менице, земљО' 
раднички заводи не смеју да наплате Beiiy камату 
од 6%  годишње, тс ако сс и банке не обезбеде 
Законом, neh н даље плаћају скупљу камату сво- 
јим повериоцима    по што паплаћују од дужника, 
онда he one упропастити ne само своје мале глав- 
нице него и улзгачима улоге. Ово при доиошењу 
Закоиа морамо узети озбил>но у обзир и обезбс- 
дити Заводе да  не упропасте улагаче.  Природио 
je. да ни један Завод, ма колико имао резерве, не 
би могао издржати када се узме, да порсд скупље 
камате коју баика плаћа, има да плаћа кирију ло- 
кала, особље, канпеларијскн матернјал и државну 
порезу, na ма no бнлапсу показпвао и губитак. Дл 
би се новчани заводп дотуклп, Минпстарство (jm- 
нансија дало je 16 janvapa тек. год. Фппапсијским 
дирекцијама једно објашњеље o nope30Baii>v ка 
мате   код  новчапих   завода.   По   том   објашљењу 
новчани заволи  за све земл.орадпичке мораторне 
меппис  треба  да  обрачумају  камату  и  покажу  у 
билапсу као  добит да  би  држава  опорезовала  и 
наплатпла   своје,  a   банка   којој   земл^оралппк  ту 
камат\' ne плаћа, јер га штити иораторијум, шта 
се то Министарства Финансија тиче, њему требају 
чриходи. Ово je,  господо. атак na прнватпп ка- 
пчтал n новчане заволе. По овоме изглела, да je 
Влада ставила себи у задатак да cne банке уни- 
шти као и улагаче тих бапака, јер другојаче ne би 
могло ла се разуме када се тражи, да бапка плати 
порез na камату коју ппкала можда nehe папла- 
тити од свог дужника. Нагпатп заводе ла фпктив- 
но рале своје бнлапсе и  показују добит Koia не 
nocToin. пикако ne разумем, то je пов изум Мппи- 
стар финансија  за убпрање  прихода. 

Урелба o заштити земл^оралнпка коју je Кра- 
љрвскз влада нздала, пнје предвилела рок, време 
кат земљооадник лужпик мора да регулише своју 
оРл"езу. већ се каже, ако пс регулише до 15 ио- 
вембра ове голине, банка може да тужи лужппкз 
за камату и обпок. a ако ову ne платп за 3 голи- 
nr ^нла губи пплво na заштпту и може му се дуг 
напчатити. Уретбом ie требало прелвчдетч рок 
кпч дужпчк мора да регулише своју обавезу, про- 
тегтопапу или утужспу. na ако je за то впоме ne 
пегулише, губи ппаво ла се корчстп овом Уред- 
бгм Ono треба пспплвчти и дати јаснпју стилч- 
запију ла ол 15 октобпа морп оедовно ла плаћа 
KflMPTV и прелвићену отплату. Попед зашгчте зем- 
л>. ралника тпоба заштитити законом све дужнике 
тргоппе и занатлиЈе, јср су данас сви дужници v 
незгодном положагу. пошто cv пословима везани 
јоллч за лпуге. Обезбедити једну клдсу Л)Ули, a 
остале огтппчти лп ппопалају nnie npnvo. јер су 
crni лруштвепп реловч чланрви ове државе. 

Овчх дана ччтам из повипа, да сс убио трговап 

Митар Рађеновић из Будве, јер je запао у тсшко- 
he баш због Уредбе o заштнти земљорадника. Тр- 
говац je дуговао бапкама n роковч му доспевалп, 
a on mije могао да одговара обавезама јер му зем- 
љорадппцп за робу дугују дипара 400 хиљада — a 
од ibiix nnje могао да паплатп ништа, тс je радије 
отишао у смрт nero да пде у банкроте. Трсба до- 
нетп закоп o заштити дужника, na њиме обухвати- 
ти сва 3aHHMaiba пољотфивреднике и привреднике 
уопштс na максимирати камату за све дужпике 6% 
годишње, Ови.м законом заштитити и банке као 
дужппке. Само na овај иачип обезбедиКемо паш по- 
словпп свет банкротства која су у пролеће иеиз- 
бежпа. 

Нема дана скоро, да пз новина ne пј^очитнмо 
no коју вест, да je држаиии чиновник као благај- 
ник, a пајчешће порезник проневерио nelie сумо 
држшнога повца, покекада се пењу n на мнлио- 
не. Наш je Кривпчпп Закон за те државне лопове 
и сувпше благ, те су зато те n толике крађе учеста- 
ле којпма се мора ште npe тражити лека. За ове 
лопове којп краду пародни зној, апсолутно je TIO- 
требпо завести смртпу казну. За 10.000 динара 
укра1)епога повца од страпс чиновника кога држа- 
ва плаћа и коме je обезбедила старост пензијом, 
иа иешала, јер ne заслужује да живи. 

Случај са Сарајенском афером o којој je било 
речи у Народпој скупштппи овпх дапа, nehe битн 
последња ако ми још ово.м ззседању не донесемо 
Закоп противу корупцпје који мора да предвидн 
смртпу казну. Оставптн ове крупнс ловопе да од- 
говарају no Крпвпчпом Закону и даље, знајте да 
iie битп афера n крађа свакога дапа, јер се без смрт- 
ne казпе корупцији ne може стати na пут. Неи- 
справпог чиновника треба гоиитп n јурити пз др- 
жавне службе без права na пензију, a савесне чи- 
повппкс паградитп и обезбедчти чм жпвот. Држа- 
вн nnje потребан велпкп број чиновника neh ква- 
лптет радника. 

Чудп ме, господо, то да паредбодавац за исплату 
процењене земље Хусејппу Kaflnhy nnje загледао. 
колико je та земл.а од и>егових oprana цењена, na 
да то прпмјетп npe no што се ona исплатп и обли- 
Тацпје предаду. Толико miTepecoBaibe чиновника 
апсолутпо ne могу да разумем, да су пајпростијег 
земљорадппка пз Босне запптали, шта кошта хск- 
тар или дунум земље дапас, знаће да каже и обја- 
снио би том државном чнновнпку, ла нигде у све- 
ту данас нема земље која вреди 170—200 хиљада 
динара хектар, na да се сам шафрап пронзводн na 
тој земл>и ne би толико вредела. Значи да поред 
Хусејппа Кадића пма мпого Крадића којп су му 
омогућили да до1)С до државппх облпгацпја, поред 
опчх mro су лишени слободе. Ова je ствар у рукама 
суда na heMo впдетп како ће се развијати. 

Када je реч o штедП)!! у државп, трсба добро 
загледатп, да ли се запста штеди u на чему, каки 
ja видим код nac пије заведепа штед1ва пнтп се v 
оптте штеди, истп број државних чиновника 
чмамо, na још и вппге само 207 хиљада чиновника, 
плате n додаци na скупоћу псти, пензнје се повећа- 
вају за 200 милпопа дппара год1Ппп>е. Мипнстара 
без портфеља имамо no повом буџету впше. Ако со 
ка пччему другом ne може да уштедп, na овпм зва- 
п.има би апсолутпо требало. Политички пекп раз- 
лозп треба да orna.inv. У доба оволчке кризе, ко- 
лико год nac je у овој држави подачика, треба др- 
жавпу имовину да чувамо као и своју,    na још и 
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више ако мислимо да нам држава цвета и да сви 
у њој будемо срећни. Наш народ највише замера 
Kp. Влади, што sBaiba Мииистара без портфеља 
заводи кад се са велнким напором н муком плаКају 
они којн имају портфелзе и раде. 

Шта he држави у њеним предузеНима упраннн 
н надзорни одбор, као код Државних Монопола, 
фабрике шећера, Хипотекарне 1)31гке и осталих у- 
стаиова којих доста држава има, када у тим преду- 
зећима имамо толнко директора, управника, инжи- 
i!-epa и разних стручњака. Када се зна какпс су н 
колике награде ових одбора, онда замнслите, шта 
би na томе било уштеђено да се хоће штеди a. 

Оиих дана јавност износи, да наши поједини 
»исоки државни чиновкици иа највећим положаји- 
ма имају принадлежности no 80—100.000 днн., јер 
cv поред тога што су на внсоким полпжајима и до- 
бро од државе награђени, паставл>ени су за члано- 
ве управе фабрике шећера, Држаоиих Монопола 
итд. AKO je ono тачно.ја молим КралЈевску Владу, 
да зктивним државним чиновницима ускрати то 
право да заузимају впше положаје у држави. Ono 
би трсбало и Законом предвидети. 

Да се не штсди, видн се и no томе, да Миии- 
старство фииапсија ппред плате држав1гим чинов- 
ницима, даје и гантијеме и награде. /lanac када 
се селзаку и последњи бакрам из куће изнсси и про- 
даје за државну порезу, давати попсл плате и тли- 
тијсме држаЈитм чиновтгацима, TO je госиодо и пре- 
више нсвоћење рачунао платежној моћи нашег гра- 
ђанина пореског обвезника и кад се овако газду.је, 
имајте nvno nepc да државни буџет пеИемо никако 
уравнотежити n да ћемо сталио тражити пова on- 
терећења за покриће. 

Држава дзје и иноге субвенци.је разним дпу- 
штвима, само пазориштима у Бсограду, Загоебу 
и Љубљагт, поедвиђеио je овим буџетом 13,500.000 
липара. Ha стипендије и све остало субвенције ви- 
me од 200 милиона дтгнара. Cnc ово треба ускрати- 
ти или смпп.птп за 50"''. 

Али наши финамсијски стручњаци воде оваку 
финамсијску полнтику, да кала им нестане новац 
одмах оптерећују народ многим наоиетима, анда 
ми немамо стоучњака и портфељ Мипистарства 
финатгсија треба поверити пашсм трговцу са бео- 
in;i;iCKP чаошије, na ће nac за кратко време увепи- 
ти у спссобност да може управљати аожавним фи- 
напспјама. Ми смо v предратној Cponin за Мини- 
стра фпнансија имали нестручи.а1ке. али су држав- 
не касе увек бт!ле nvne. лапас имамо стручњаке, a 
празпе држпвпс касс. Ето загго сам господо. иа- 
ппел казао да сс ne штедн n ако сс o штедњп мно- 
РО   rORopiI. 

Мопополи H;IM сваке године подбацују и чуди 
ме да се ne увиди потоеба да се ионополским аЂти- 
клима ne скида nena. Госполо. најпопулаонија Вла* 
лл и Народна скупштина биће ona. koja наролу 
појевтпња го, гас, пуван n шибицу. o овомс треба 
ла попелс рачуна Народна скупштика icp cv ппо- 
нзволи namer зем.ч.оралпика за 50% пђс гоапне 
јеЉтинији no тпто cv npe две гадине били. Дуван 
који се ко-[ нас пооизводи и који се от произво- 
Нача отклттљуте no 2—5 динаоа I>TI>.. a пооллЈе na- 
клић од 0.20 гп. 7а 3 дииара олносно 1 кгп. 150 дин 
M noro je. Тпеба знати да нашем землЈОоадниху 
nvinanv за цуван папир и шибицу тоеба 5 динлоа 
днепно, a то !•> 10 кгр. кукуруза no данашњој цени, 
a за исхра«у једпог сељака довољан je I кгр. ку- 

куруза дневно. Ово нагони наш народ na шверц n 
упада у грешку na га власти кажњавају, a дешава 
се да од фншшснјских стражара пеко и погине. He 
дајте чнповпицнма Монополске управе таптијеме, 
укидајте чланове управе и њихове велике награде, 
na дајте народу јевтип дуван да ne гине лудо без 
потребе. 

Цигарете „Саву" коју je Монополска Управа 
прошле годипе израђивала и продавала, те je ци- 
гарете престала да пушта у продају. Ове су цнга- 
рете биле згодпе за нашег сел^ака и радппка na je 
u чиновник пушио. Шта je руководило Мопополску 
Управу да ове цигареге више ne пзра1)ује ne знам, 
сигурно зато, да бн се скупл.с продавале. Приходи 
Ке Мопопола подбацивати све допде, док сс цена 
дувапу n свнма Мопополским артиклп.ма једпом не 
саобрази ценама народпнх пропзпода, те да nx on 
може куповати п трошити, За близу 57 мнлиона 
дппара монополски су приходи мање предвп1)еп11 
no повом буџету. 

Закон o водама такоНе треба донети. Овај je 
Закои пужап и потребан. У мом срезу Лепеничком 
пајвише од Мораве страда варошица Лапово. Овом 
месту Морана je одпела н пренела na супротпу 
страиу 300 и више хектара земл^е. Ово огромпо и- 
мање сељака одпешепо je. Ннкако пије право, ro- 
сподо, да један сопственик чије je имање крај pe- 
ke, остане једнога дана без те својппе само зато, 
што je Закон незгодап и што река није регулнса- 
na. Морава или ма која река због оштрих кривина 
ponn обалу или због те кривине промени корито и 
npenece нмање са једне na другу страну обале. По 
Закону, onaj коме река одпесе губи, a постаје cpeh- 
ни concTBCmiK комшија са друге стране реке. Ва- 
рошица Лапово je велнка и нма 8000 стаиовнпка. 
Становници се баве земљорад1ћом n сточарством. 
Све je сам ситан поседпик a мпого нма и сиро- 
тиње. 

Ja молим Крал>евску Владу у имс среза, да се 
из кредита одреЈЈеиих за јавпе радове, регулише 
река Морава кроз село Лапово као и Лепешша од 
села Бадњевца na све до уласка у Мораву, j ep ona 
пустошп сва села кроз која пролази, јер joj je Ko- 
pnio плитко и зотворено. Исто тако молим да се п 
Закои o водама донесе како би сиротиња бнла оси- 
гурана и њихово имање сачувано. Државни дуго- 
ви, чуди ме господо, да се no буџету пнгде не по- 
казују, колико држава и коме дугује, те да у рачу- 
ну имамо чнст преглед n најзад да будемо обаве- 
штепн, колнко и коме дугујемо. По бупету се са- 
мо показује, да има да платимо за ову годнпу на- 
име камате И отплатс 1.010.331.646.74 ДИН. ДрЖИМ, 
да пије ппкаква државна rajna да народни посла- 
НИЦИ зпају, колико држава дугује, пајзад то je и 
nauie право да од господина Мннистра финацсиЈа 
тражимо. 

Краљевска влада учинила je много што je из- 
мењен и лопуи.ен Закон o исплатн parne штете. 
Ове мере за преуређење упутрашњег државпог ду- 
га, велика je добпт за државу и за иарод, 
јер поред амортнзације путем извлачења, уводи 
се и амортизација путем откупа хартнја од вред- 
постп на берзп. Kao што вндимо, дапас су хартије 
од вредпостп na берзп чврсте a нарочито обвезии" 
це ратпе штете, j ep иарод данас зна да n државз 
купује своје обвезннце na nx чува. 

Ham уважени претседник Владе г. Узуиовић, 
дао je пред Народном скупштнпом изјаву,   да ће 
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Влада у иајскоријсм нремену поднети Скупшгиии 
Закои пртпи KOpjopnje, који he предпидети и 
иајстрожије казие за несдаесне чиновнике. Ова нз- 
јава све je нас у овој кући обрадовала, .јер видимо 
вољу да сс држава јсдком (^пасе лопова који на ми- 
лпоие краду државу и народ. Мако сам ста/вио не- 
ке примвдбе г. Министру фииаисија, ja сам то чи- 
иио у иајбол.ој иамери да сс поправи све што се 
да попрашгги. 

Верујем да he иат уважени претседник Владе 
и во1) партијс водити рачуна o мојпм примедбама и 
учинити сое што треба да сви грађа<ни ове земље 
буду задовољни, ja hy гласати за овај државни 
буџет, 

Претседник др. Коста Кумануди: Реч имл иа- 
родни пос кшик г. Милутии Јевтић. 

Милутни Левтић: Господо иародни посланици, 
неоспорио je да се Крал-евска влада и у окој го- 
диии трудила да пред Народиу скуиштнну нзнесе 
предлог буџета за идуКу годииу у што мзљој суми 
Па и поред овога буџет од преко 10 и no милијардн 
je великн за државу од 14 милиона становиика и 
ла прнвреду наше земље каква je она данас кпд нас. 
Лош господо iti\ia много и мното државних cia- 
вина, којс цуре и којс би требало што јаче завр- 
нути да би буцет бпо мањи и да би одговарао пра; 
вој финаисијској моћи нашег народа. Прво je тре- 
бало поћи, али раније a no данас, од миогих неква- 
лификованих државних чиповинка, који су летли 
на народну грбачу исто опако као пре неколико 
годнна штитаста ваш на иаше лопе воћке, и од оннч 
који имају no три плате, тако исто требало je поћи, 
и од оних родител.л који су у државној служби, a 
запослнли су и њихову децу као дневничаре, при- 
мају од државс плату да би само што луксузније 
живели и што модерније се обукли и ако миоги не- 
мају ни хлеба. 

Друго, требало je смањити принадлежностн 
свима онима који поред плате joui иеке хонораре 
вуку. Ja сматрам госпидо, да je био лукзус подић?! 
зграду Аграрпс банке, која je коштала неколико 
десетнна милпопа динара и ако je Аграрна банка 
могла битн једио одељење Хипотекарне банке си- 
ротнња, чгкиовништво, одвајало je од својих уста 
да помогне народу a даиас њнховнх 500 динара 
вреде 240—260 дшгара. Али зато, господо, онн који 
су седели у Аграрној балци вукли су велике плате 
н награде н због тога инвалиди нису могли за не- 
колико година да приме откупнину нивалиде. Ja 
сматрам да и ту славину треба не само заврнути 
него сасвим запушитн. Наша je админнстрација 
врло скупа и заго je треба појевтинити, упростити 
и где je особље у државној служби непотребно 
треба га отпустити. Среоке судове треба укинути и 
срезовс груггисати no 3—fi срезова, нарочито из 
иашчх старпх бивших граничних покрајина, који 
се граниче и вратитп првостепепе судове, јср су 
овакви срески судови врло скупи no парод јер Ha- 
mu мора да пдо у ркружни суд који ie далеко no 
150 км. иекад n за најмању ситиицу. Исто je тако 
потребЈГо да сс изврши cnajaiiie сродних мини' 
старстава и да сс п.ихов број смањи као РОД тто je 
потребно да се смање и мипистри без портфел>а. 
Ниједном држапном службепику no греба дагги ви- 
me од једне плате и све хопораре и иаграде треба 
укипутн изузев путне трошкове који су стварпо v- 
чињени. Пензиоиоро no треба примпти nn у какву 
службу nn државну ни самоуправну, .lop, господо, 

страшно je то за једну земљу од 14 милиона ста- 
iioiiiinKa да она има према једној  статпстици  300 
до 350.000 службепика државних и самоупрапнпх, 
A то су вам, господо, 3 n no ратпе армије, a толнка 
je била целокутгаа војна спла предратне    Србије, 
која нас јо од сваког зла бранила. Ha просвету се, 
господо, даје врло мало, na пол>опривреду још ма- 
n,e. Трговипа n запатлво су готово потпупо замр- 
,III n пропали и њима со иај.маи.о поклања пажња, 
Због гломазпе администрације народ со кажњавг 
n за најмању ситиицу осотпо a нарочито за троша- 
ринске крпвпце, за шумоке кривице као и  no за- 
кону o радњама. И у овогодишњем буџету, г;>спо- 
до, нисмо нигде видели да je иешто унето за po- 
квизиционе призианице које су дзваие   народу за 
одузету стоку и храну у 1914 и 1915 год. и ja сма- 
трам да се овај дуг државе прсма народу ие сме 
пикако да заборави.    Влада као израз скупштии- 
■ске Boliiino, коју чине   чланови Југославенске  на 
ционалне странке, рекао бих да мало пажп.е  по- 
клања у пароду овој организацији n ретко je ко 
од тих чланова Владе пропутовао    кроз иарод и 
рекас народу да се старс партије више обновити 
неће. Сви ти a нарочито onn,   који хоће да имају 
пеку водећу улогу радо увок нешто испод жита н 
полугласно дају изјаве. Једиио г. претоедпик Ha- 
родпе скупштиио    nno jo na збору код »Славије« 
отворено рекао, да се преко старог има прећи и 
да политичкоме животу ne могу служити за углед 
окамоп.оио n укопапе    формуло и принципи.    Свч 
остали међутим питп шта раде нити потребиу орга- 
низацију спроводе у народу у томе правцу    да се 
потпуно утврди и стабилизује наше пародно једин- 
ство и nam национализам. Код nac се међутим ио- 
престано тапка у месту. Ми непростаио спом11и>о- 
мо Кемал Пашу, Хитлера, Мусолинија, хоћемо m.- 
во али сталио са једном погом стојкмо na староме. 
Код нас, господо, то се и данас продужује: ако je 
паш може се, ако иије nam, ne може се. Ja мислим 
да ми no треба да гледамо, ни ко je nam ии ко je 
ваш, него оно' што je добро за народ то да ioe ради 
a добро je да се одбаци све ono што nnjo na корист 
цо.пши и да nac руководи у томе једипо оно, nno 
je од општо корпсти. Ако будемо такву политику 
водили у пашој земл>и, праву домаћинску, онда и 
све оне мпоге славине које цуре пресушиће и све 
те уштеде ми можемо дати на нашу просвету. тр- 
говипу, индустрију, занатство и онда he иам бити 
бол^е и буцет биће маши, стварнпјп н npe се може 
реалпзоватн. И поред ових, господо, добропамер- 
iiiix напомена које сам учннио, као дисциплинова- 
ни члан владине већине у коју пмам поверења и у 
њенога Министра финансија да добро ради за иа- 
род n да je овај народ њихов исто толико коликс 
н наш и да onu нису пикаква окупаторска влада и 
да je дбкошење буџета дело n труд лугозременог 
рада n студија, a знајући и то, господо,    да онај 
Koju jo na Biicimii впше види него onaj који je у 
низини, a како je nama влада na висини,    jop има 
прод собом потребе цело државе n сигурно    боље 
познаје те потребе пего ми, jop ми na те потребе 
гледамо само пз наших срезова, — сматрам оваказ 
буџет да je добар те с тога ми je дужност   да за 
п.ога и гласам. (Одобравање и пљескап.с). 

■ 

Претседиик др. Коста Кумануди: Реч има na- 
родни посланик г. др. Богдан ВидовиЈк 

Др. Богдан ВидовиИ:    Господо    народпи по- 



СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 113 

гланици! Узимајући реч у овоме пажном и озбил.- 
иом послу доношења нашега државнога буџета ja 
вас моли.м, да ми драволите, да и поред парла.мси- 
тарног обичаја нс говорим o иолитичким питан.ч- 
ма, o чисто потитичким питаи.чма, него да дотак- 
нем неколико других ппгања која држим да je 
потребно да овде прилихом буџетске деба/ге 
истакие.м. 

У вези са разиим критикама наших другова 
предговориика држим да није na одмст, да се 
осврнем на сав досадашњи парламентарни рад. Да 
узмогнемо тај иаш рад правнлно просудити и оце- 
нити, потребио je да устаиовимо програм тога на- 
шега рада, да посташшо миинмум тнх наших дуж- 
ности којимз смо ималн да удовољкмо од 18 јануа- 
ра 1932 год. до данас. 

Мпии.мум тога нашег програма у овоме раз- 
добл.у сматрам да je озиачеи у Престоној беседн 
Њ. В. Крал^а коју je одржао отварајући у ово.ме 
ДОиу Прву Југословенску скуишгину 18. јанара 
1932 године. Ha ту Престону беседу одговорила je 
ова Народна скупштина својом Адресом у којој je 
означила 'гако1)е програм сзога рада. 

Ja iiy бити слободаи да се у своме говору до- 
такне.м неких од тнх иаших задатака« 

Код просуђивања рада ове Народне скупшти- 
пе мора сваки објектнвпи крнтнчар лојално при- 
знати да je њен закоиодавии рад био доста обила«. 
Ово најб"ол,е доказује број донесених закона, 
уредаба и прпмљених конвенцнја чији број прела- 
лази преко стотине. 

Али ипак, господо, ja сматрам да смо и поред 
свега интензивног рада, који je често прекидан не- 
ми.гим трзавицама, које су бнле потпуно сувишие,- 
могли у овоме Дому много више урадити за свој 
југословенски народ. C тога, господо, не смемо ни- 
како да бежимо ии од објектнвпе критнке, ма од 
крга она долазила, a ни од самокритике, пего да 
проценимо потпуио објектнвно, шта смо од свогл 
П|Х>грама до сада учпиили и извршили na да н онај 
остатак у овоме времену које нам још преостаЈе, 
изоршимо. 

Једаи од III)BIIX задатака у нашој Народнлј 
■скупштнии био je тражење излаза нз привредне 
кризе и оздравл>ење прнвредних прилика. У том по- 
гледу предузимаии су разнн кораци, доношеии rv 
поједини закоии и уредбе, како иницијатнвом Кра- 
љевске владе, тако и појединаца и група посла- 
ника. Алн поред свпх тпх мера жељенн успех ннје 
постигнут нити je удовољено свнма потребама na- 
mera иарода. 

Јасно je да се при оцењивању пашега рада у то- 
ме погледу мора уважнти n тсжак и штетан утицај 
опште светске крИзе na name скопомске прилпке, 
како су то Beli истакли пеки предговорници. Алн 
се поред свсга тога иорамо грудити да иаша делат- 
ност буде што јача п да name прилпке у будуће 
uiTo боље поправимо. 

Један од тих задатака у нашем програму бпо je 
тако1)е да се у читавом јавпом газдппству заведе 
највећа штедња и да »ађемо начина за упрошћеље 
и појсфтпњавање адмпппстрације хптппм и од- 
лучним, али добро смишљеним, мерама. 

У погледу заво^ења штеднЈе мора се лојално 
прпзпати да су предузимане разне мере, да су чи- 
п.енн разни напорп, na ипак не можемо се са доса- 
дашњим успехом погпупо задовбљити. Ono, исти- 
на je да су иаши буџети снижавани у неколико ма- 

хова, да je у разпим државппм надлештвима заве- 
дена штедња, али поред свега тога постоје разни 
луксузни и сувишнн пздатцн иа штету нашег др- 
жавпог газдпнства којпма се лако користе поје- 
динцн као својим синекурама. 

Често пута се чује мпшл.ење, како у овом До- 
му тако и изван њега, да смо ово тешко прнвредпо 
стап.е и ове тешке привредпе прилике наследилп 
од наших претходпика и паводн се да и у другим 
земл.ама има оваквих нстих nojaua које су може 
uinii тамо још n у јачој  мерп потепцпрапе. 

A ni ми ее ne смемо ппкако завараватп тнм 
оправдаљима и исправкама него морамо настојати 
свим снлама да све ono mro je шгетпо no наше др- 
жвне шгтересе, отклопнмо a да заведемо све ono 
што je добро и што je корисно, без обзира na то 
ко je проузроковао то зло н без обзира na то какво 
je стање у другим културппм државама. 

Дозволпте ми, господо, да у овоме важпоме 
питању штедње IIOIJCMO, како je то лепо истакао 
један од наших другова, од нас сампх. 

Једннм закл.учком namer Адмпппстративног 
одбора у своје време) иеколико месецн нза по- 
четка заседања оврга Дома, одређено je да ми 
иапме неких изванредних издатака добнјемо jom 
no 50.— динара дневно. Вероватпо je да су се тн 
naum друговп, којп седе у Адмиппстратнвном 
одбору н који нису тражилм im car.iacnocT name- 
ra клуба, ни ове Скупттппе, руководилп пекпм 
разлозпма, да je опда то било потребпо. Али ja 
држим да у данатње време када су се измениле 
прилике ми, као народни оци, треба да по1)емо од 
себе, n држим да je тако ту ствар разумео и брат 
Tmpnh када je овде говорпо те да сс одречемо 
тога вишка од 50 дппара, да тнме олакшамо наш 
државпп буџет, пбчињући од себе. .lep то, госпо- 
до, чинн 5.500.000 дппара, a ми смо у једној ве- 
ликој ствари, у Ммппстарству Просвете ускратп- 
ли 500.000 динара и онеиогућили да се проведе 
једап закоп, који je донет за време шестојапуар- 
ског режима. 

Нека ми дозволе господа да овде спомепем 
jom један пример o комс hy ja бити слободан да 
проговорим у специјалнрј дебати, из кога ће се 
впдетп да mije штедн.а копсеквентпо cnpoBohe- 
на и како се шта вшпе nnje пскорпстнло ono што 
се могло искористнтп. 

За времс шестојапуарског режима допет je 
Закон o уџбеппцима. Овај je закон бно једна не- 
мпповпа потреба за нзједначење name паставе, a 
поред тога он je веома добар и кад бн се прнме- 
inio и прпвео у живот, on бп namoj државн донео 
знатне матерпјалпе користи. Од прихода који бн 
се na тај начин добили, мп смо могли пОДићи но- 
ве школе у onim крајевима где пх нема и могли 
смо пабавпти памештај n наместити учитеље у о- 
ним школама где nx нема. 

Taj корисни закоп, од кога би држава пмала 
знатне приходе, није до данашњег дана приведен 
у живот, алп je зато приведећ једап другп, пепо- 
пуларни закон пз 1925 год., према коме je допе- 
men правплппк o употреби државппх аутомобп- 
ла, којим се зпатно оптерећује државни буџет. 

Заједничка дужпост. господо, n Краљевске 
владе и овога Дома налаже да се тај снстем већ 
једанпут, и то иајхитннје, без икаквих обзнра, 
докине. 

МеНу пашим задацима je н задатак заштнта и 
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културно подпзаиЈС нашег сељака. У томе погле- 
ду, мора се лојално прпзиатн, чињени су разни 
покушаји ii папори, али ни ту није учињено све 
оно mro je трсбало и што се je могло. И сам за- 
кон o заштити земл.орадипка, којн je прошао 
неколико разиих фаза, имао je у прво време са- 
мо облнк провизоријума са iia>i<noiiiliy до доноше- 
ња де(|)111тг11В110г закопа. Taj закон до данас mije 
донет него je то nnraibe решено Урелбом која 
очекује прпстаиак овога Дома. 

У изгра1)нваљу нашег унутрашњег уређења 
стали смо na пола пута: док смо успостављали 
општинске сеоске самоуправе, закои o градским н 
бановинским самоуправама joui mije донесен. 

HaJBHiiie успеха, господо, нмалн смо у нашој 
сполтој политици, и ja се чуднм да се нашао je- 
дан једнни говорнпк који би ociiojiaBao успехе 0- 
пога mro je као сунце јасио. Taj успех који je 
за сваку похвалу mije изостао mi у политицн во- 
ђеној у нашој спољној тргоними, којој су освоје- 
иа многа страна тржишта. 

Не замерите ми, господо, што ja no оном о- 
свештапом Тиршовом пачелу иисам потпуно за- 
доволјЗН већ вечито тражим и тежим за бољим> 
савршенијим, за опим што je за народ корпсиије. 
To je једнпа сврха ових мојих жеља и скромних 
сугестпја n иикаква друга. 

Не могу, господо, да овом приликом не спо- 
менем, како су у овом високом Дому пале разпе 
примедбе o неким посебпим племенскнм пнтањи- 
ма. Господо, племенска пптаља за мене не посто- 
је! Ona за сваког објективпог грађанина у овој 
пашој великој и лепој Лугославијн не могу н не 
смеју постојати. Таква питања иемају стварног 
ослонца у шнроким слојевима народа, питн су она 
нзраз воље, mi схватаља народа; ona су већином 
дело појединих политнчара који та пнтања нату- 
рају масама народним да бп лакше постизавали 
своје личис цил.све. За нас може постојатн пнта- 
ње брзе, добре, правичне администрације, може 
постојати питање решавања социјалних и економ- 
ских проблема којн су na дневпом реду, и ника- 
кво пнтање више. Али, као што ne може постоја- 
ти iiinan.e никакво са племенским мотивима, исто 
тако ne може се овде употребљавати игра речп, 
na да се каже: Нема хрватског питања, алн Хрват- 
ска je пезадовољпа. 

Трудпмо се, господо, да успоставпмо бољу 
адмштстрацпју, да je реформшпемо, дајмо napo- 
ja поштепе зараде, решнмо питање ратие снроча- 
ди, имвалнда, удовица и остала соцмјална пнтања, 
задовољимо најхптпије оправдапе захтеве члано- 
ва namer парода и опда пема тога ко he моћи да 
тражн и neiiiTo лруго n да покреће пека друга, 
племепска плп верска пптања, пего lieMo бнти сви 
једпо, једпакп грађани јединствене Лугославије 
(Одобраваље). 

Алн, господо, npn најбољој вол>п мора се 
признати да има доста n теткпх препрека, које 
стоје на путу боЛ)ем напретку овог namer рада. 
One потичу из сампх nac, овмх с једпе стране и 
оних с друге стране. One потичу од присталица 
пашпх, од патих бирача и оних других који су 
уз другу сграпу. Omi су често пута, и то иајче- 
mlie, пемпповпе последпце старнх греха бивШих 
ПОЛИТИЧКИХ партпја. 

Чпни мп се да je у већини случајева клица 
тнх запрека и препрека у помањкању об'^.у~::'аИО- 

сти према оннма које критикујемо n у помањка- 
п.у аутокрптпке и тамо и овамо. 

Једпом прплпком једап од патпх другова ое- 
као je да треба у нашем народу одвојити повн 
mu npenopoi)Ciior југословепског човека, нов nni 
југословепског грађанина. Тачпо je, тако je, алц 
upe свега треба да почпемо опет од себе u треба 
да створимо noB nm препорођеног прекаљеног 
искреног југословенског парламентарца, југосло- 
вепског политичара, na да ти прекаљени југосло- 
вепскп полптпчарп тога повог југословепског чо- 
века, југословепског грзђанина, предњачећи у 
свему добрим приМерима, поведу 6олјој будућно- 
crn целокуппог југословенског народа и срећне 
Лугославије. 

За извршење великих историјских задатака 
крји су покренути најплеменитијим иницијатива- 
ма Његовог Велпчапства Краља, потребни су ra- 
кви Југословени, такви борцп, такви полнтичарн, 
потребни су извршиоци узвишених и племенитих 
пдеала и идеја, потребни су апостоли југословеп- 
ства, који од својих идеала и идеја неће одустатц 
mi у случају најтежег пскушеп.а. 

Међу приговорима који су овде пали ca črpa- 
ne наших појединих другова, који се сами нази- 
вају опозицијрм, a које ja називам друговима са 
другс стране, међу прпговорпма na поједине поја- 
вс које су последпце њиховрг -властптог рада до 
6 јануара. Добар je број тих критичара из ono- 
зиције у onoj данашњој Народној скупштпни и 
оних изван њс којп су управљали и суделовали 
у управл>ању судбином овс зсмл.е до (i јануара, 
Свп су omi доносплп закопе, пзгласавалп буџоте 
који су достизали висину од 13 милијарди дина- 
ра, ударали на народ намете и чинили eno ono 
mro je пемпповпо дпктовало mecrn јануар. 

Набачено je овде питање незадовољства v 
Хрватској, којс je набацио колега Стажнћ, али 
господо. где пема IK Јадовол>ства? Me само ши- 
ром ове наше лепе Југославије n у Војводппи и v 
Лици n у Боспи и свугде, a и шнром целога бе- 
лог света, na чак n у onoj срећној Америци, која 
вам je као у бајци претставл>епа, као прпмер бо- 
гатства n среће. 

Али ако бп iiKo у овој земљи пмао права, не 
ii3 политичких разлога да буде незадовол,ап, као 
IIITO су политпчкп мотиви onu Koju су наведенн 
овде са овога места, опда би ona nama браћа из 
Дринске n Врбаске бановине, пз бивше Босне и 
Херцеговине, имали највише, најјаче да процви- 
ле да закукају и да пзразе најјаче незадовољство 
Незгодно je да као crni тих крајева морам да ис 
тпчем овде да су те покрајпне свагда и у свем} 
дале ono што им je патрнотска дужпост њихова 
налагала. Сувишно je да то подвлачим, јер вн 
свп зпате да су name шуме пропале, a да су ру ,- 
ници ригали злато и сребро n да се name боглг- 
ство разпосило и давало могућпост појединим 
страпкама дајући пм повац. да се ме1)у собом бо- 
ре, да се ме1)у собом туку, да би na послетку до- 
вели до mecTor јануара. 

Алн господо, noniTO je Боспа, која je мпого 
волела и обожавала своју посестриму Србију, 
која je хтела да зарати jom кад je ona, Босна, 
анектирана, јер je jom онда ona потегла мач 
онако песпремпа n сиромашна н одлучпа да 
жртвује    своју   слободу   само   да   би ослободи- 
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ла    опу    рају    у Боснн и Хсрцсгопини.    Ме1)утим 
шта    je    та    Босна    до    сада    добила?    Шта    je 
та Босна  поносиа добила од ослобођења до да- 
кас, и ако у и.ој има у том делу наше лепе домо 
пиие две трећине шума, које покривају наша бр- 
да и долине и безброј разних руда. Mu нисмо до- 
билп r^a Босну рударску и тумарску тколу, иако 
je  као   mro  рскох  тај  дсо  нашс лепс   цомовине 
покривен две треНнне IIIVMOM (Чује се: Зашто сте 
увек у Влади, зашто нисте у опозицији, na бн он- 
да постигли то?) Кад будете вм na Влади, мм ћемо 
бпти у опозицији (Чује се: To iiclic битп  никад!) 

Не  замсрпте ми. господо,    ово ннје локалпи 
патриотизам!  Али  морам  ипак  пстаћи  да  чак  mi 
средп.а техничка школа у Сарајеву, која je сагрп 
ličila,  али  mije  доготовлЈепа, a вн  који  сте били 
тамо видслп стс како je лепа и моиументална гра- 
Ijemuia,  im  ona се  mije могла доготовптп, јер je 
потребпа join једпа сразмсрпо иезнатна свота no- 
ваца, коју нисмо могли добитн, ма да je син тик 
крајева био толико времена Претседппк Краљен- 
ске Владе. И кад смо тражилн, да од Хипотекарне 
банке добпјемо зајам за довршсње који би се :;- 
мортизирао оном свотом коју држава сада плаћа 
за приватне зграде, за ту школу, имали бп своју 
величанствену грађевину, алн нажалост im raj за- 
јам иисмо могли да добијемо.    Па господо, када 
бнсмо даље почели да кукамо, могли бисмо свима 
довикнутн: ,,Не јад' јаде Јерино rocnoi)0. jei) кад 
стаием ja своје јадати,    тп iicui своје и забора- 
витн". Harne Левча пол>е у MjiKomnlia крајини по- 
чело je бивати регулисано и каналисано још за 
време Аустрије, када смо се у оно време сви na 
и  ja заносили и чезнули за оном нашом милом 
земл>о.м, лепом зсмлјОМ у којој je слобода и у Ko- 
joj цвета братска л.убап п која he иас кроз изпе- 
CFio време ослободнти. Опда се, господо, J om по- 
чело тамо да ради то и до данас jom im je завр- 
шеио. Tpoimi ce, праве ce програми п праве пла- 
иоии  како  lie да  ce асфалтира  пут од Београда 
до Загреба, док од Сиска до   Босанског   Брода 
плави iiccpeliiia Сава н прави пустош од Левачког 
пол>а и крајева моје постојбине. To, господо, бо- 
ли,  то  Tiiiimi  кад  у  својој   слободнрј  домовини, 
чекајући слободу 500 година и данас видимо, да 
смо у екоиомском и социјалнпм погледу запостав- 
љени. 

Господо. колега r. Стажић навео je овде један 
мало иезгодаи случај, који je за сваку осуду и 
казао: Ilira бистс вп учиппли, кад би неко пама 
то и то учиипо. A када бих ja тог cnor друга и 
иријател.а упитао: Слушај друже, шта би тн учи- 
iiiio кад би namao један овакав случај, да je неко 
од оиих других избо у једној књпзи, у једној и- 
сторији очи na слнци Светога Савс и сии.ма дру- 
гим сликама, које су ce у тој књизи налазил,е na 
тек кад бп покушао да то генералишем... (М. Дра- 
ronnh: Овде су жандарми криви). Ja верујем да 
то није злопамсрпо речено, али овде нису криви 
жандарми, него omi којп говоре кроз прозор и то 
њихово ссмс тамо пада n веропатпо ла ono тако 
и делује. Алп овде су у овом случају родптсл.п 
који су положили заклетву n Крал>у n отаџбинп 
дозволпли да њпхова дсца ппак чппе тако. Па n- 
пак ми од тога ne правпмо овдс пптап.е. Mn зпа- 
мо да су то заблудела деца n мп пдемо у свом 
раду дал.е. Ми зпамо да су то заблуделе овце. (М. 
Драговић: A ви сте заблудела коза). Нпкад ce no- 

једини случајеви n поједине грешке ne смеју ге- 
нералисати и преносити na другога, a најмање на 
своје другове, који ce ппгде у животу и пичим 
пнсу замерили никоме (Алојзиј Павлич: Великк 
Мештер л>убл>анске ложе). 

Дозволите да констатујем, да ja mi једну реч 
проговорио imca.M када су господа говорпла, n ja 
вас молим ла равним начином према мени посту- 
пате, јср ако je до подвттиања. и ми коп.а за 
трку пмамо (М. MparoBiih: Не.мат мамузе). To hc 
имати твој Хођера, јер je on коњаник. Господо, 
жа locHO jo да у оваквим стварима ви тако рас- 
прављате. 

Господо, стављени су прпговори да je за овај 
nam мплет са ове страпе прекасно донет тај за- 
кон. Ja сам био тако слободан, na сам прелиставаи 
стенографске записнике — пошто седим у библи- 
отеци —• и namao сам у марту месецу 1928 године 
да je био предложеп пекп закон o заштити зем- 
л.оралнпка. Нашао сам онда да je у тој Народпој 
скупштини седео n мој поштовани друг n прија- 
тељ др. Милан Метпкош, na ипак тај закон није 
био донешен све дотле док мп нисмо дошли ова- 
мс) (Cn. Хођерах Био je у опозицији). M onaj којн 
je предлагао тај закоп тако1>о je био у опозицији, 
m je лр. Мплош Тупањанин. 

Господо, имам ла напоменем jom једно. Ha- 
mu другови, и ja, ценимо и поштујемо другове, 
Kojncv изјавили да lio у начелу гласатп протпв 
буџета. Алп сада, када бисмо ce запитали: Може 
ли ce гласатп у начелу против буџета? Јер ако je 
буџет државна потреба, и ако ce у пачелу протип 
буџетд гласа, опда ce памсћо питање, да ли ce у 
посебпој, специјалној дебати може гласати за no 
једипе одел.ке буџета или ne? 

AKO je пеко a приори у начелу одбацио бумет 
онда ne можете гласати у специјалној дебати за 
поједини бупет. Ha пр. за буџет Министарства фп- 
зичког васпитања хоћете да гласате (Светислап 
Хођера: Мислиш ли да ћемо гласати?!), Кад буде- 
те гласалп, ja hy вам опда казати. Сваки нека no- 
мете прпо испред своје куће, na онда нека крити- 
кује. (Мплош Mparoniili: Ja сам помео пспред сво- 
је Kviio, na сам дошао пред твоју!). 

Прстссдпик np.'KoCja Кумачудн: .'осподипо no- 
сланиче вп сте у Народној скупштини. 

Др. Богдан BiiflOBiili (наставл>а): Господо, са 
какпим правом TU ncTii л.удп упиру прстом na 
чланове клуба већине, a поготош' на нас који смо 
no првп пут дошли овамо ne припадајући im јед- 
ној странци, којц смо дошлп са чврстим увере- 
љем n најбољим вамераиа, да у најтежим прили- 
кама помогпемо n поправпмо ono, што су omi 
скривили кроз читав низ година (Пљескање). 

Господо, потребно јо да сачувамо хладно- 
крвност прелазећи преко нерправданих пригово- 
pa, учинимо да са завођењем највеће штедње, v- 
кидањем разних синекура, примењивањем доса- 
дашњих корисних закона и укидањем оних, који 
су npoTiiB државних интереса! да ce успостави je- 
дпо стање којс hc nanio j држави највише кори- 
CTIITII. У пиарп самога саставпог дсла буџета, го- 
сподо, ja бих бпо слободан само једној тачци да 
ст^јвим једну добррнамерну опаску. Ja нисам био 
члан Финансијског одбора али проучава.јући овс 
предлоге дошао са.м до онога много спомињаног 
параграфа 48 m у коме трећа тачка тражи да ce 
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овласти Краљевска Влада да може пропести реви- 
зију појединих службеника, који се налазе у др- 
жавној служби. Господо, ja не бнх ono поменуо 
да иисмо пмали до сада рђаво искуство, да по- 
једина господа која су чак са иама седели у раз- 
ним закоиодавиим одборима, нису расправл>ају11И 
приметили или инсу разумели тежпиу појсдииих 
закоиских одредаба, за које су у одбору гласали 
и које су касније критиковали, Слнчан случај био 
ie кад смо имали да тумачимо право на доиошељс 
Уредаба no закону o продуженЈу закона o запгги- 
ти земЛ)Орадиика. 

Ова тачка трсћа објавл.ена je у iiamoj журпа- 
листици и изавала je буру негодовања и неизвес- 
ност. Ja одмах подвлачим оправдаио. јер се ne зна 
докле he засецати тај хируршки пож који у јед- 
noj ооцијалнбј пужди има да предузме ono, што 
je потрсбио за потпуно оздравл:>еп>е namera ло- 
жавпог организма отклањање социјалне беде. О- 
na Tpeha тачка nnie довољно jacna и ако бих ia 
желео да je ona jacnnje нзражепа, што je Фппап- 
сијски одбор пропустио и није навео као у тачки 
2 да се дотпчне прпнадлежпости своде na поло- 
випу досадапЈе припадлежпостп. 

Увереп сам, господо, да he КраЛ)евс1<а Влада, 
руковођена на.јвећом правичношћу) наћи начина да 
никако ne повреди соцпјалпе прчпципе, ла ће ona 
једино no нужди, и то нуждп, коју нам диктирају 
onu тешки моменти, поступпти потпупо правично 
и  правелно.  .lep,  господо.    пепрапедпо  и  непра- 
вично би бпло, да тражећи излаза  за решавањс 
пекога тешког социјалног проблема, тражећи из- 
лаза из кризе, ма кога у onoj држави уцвелимо. 
Жена у naincM пароду    и    његопом животу има 
једну веома важну улогу. One су будуће мате, 
one с\' домаћице и one су и као ралпице v свпм 
струкама увек  na  своме  месту.  na,  често  пута  n 
у многим случајевима, куд n камп способније ол 
^fIIoгoг мушкића. И кад су name мајке и nanio жо- 
ne у пајтежим моментпма зпале. предући нудељу 
na преслпцп да у часовима колебања довикну na- 
IIIIIM претцима: Лесте ли мутпко или  жепско, na- 
гтред мушкп! (Милпт Драговић: He позивајте се 
иа исторпју и прошлост, јер je то женскиП, опла, 
господо .трсба и ми да смо прапсдпп n правпчпч 
да им ne ускраћујемо право.  ,1a се налам да  ie 
pVKOBohena том питепцијом Краљевска Влада, да 
ne учинимб ништа, што бп пзазвало коју опоав- 

■дану сузу са ока нашпх сестара n  наших  мајкп! 
Извините, госполо, тпто hy да вам наведем je- 

дап практичан случај. Ja сам дапас лобпо  јелпо 
жалоспо писмб, nnnie ми једпа интелсктуалкп. Ko- 
ja има три пута већу плату од свога м\'жа. И ona 
ову закопску урелбу туилчп  тако,  ла  lie  моратп 
ла папустп службу са 3.000 динара n место ibe да 
остаје у служби њеп муж, дневничар са трећином 
n.ene плате. Ona има ona, мајку стару. отап joj  je 
шлогиран. мајка болеспа, пма  аете, a муж he, као 
хопопарпа спага остатп са  1.000 пинара плате. Ja 
верујем, да то mije пптептпа Коаљевске влале, 
пли  мислим,  ла  je  nam  Фппапстпскп  одбОР,  тпе- 
бао ono мало iacnnje да означи (Алојзије Павлич: 
Сп\тп тако су гласали, a ништа сс nnje расправл^а- 
ло!)   Tn he пустити вама да распрпвл.ате. ♦ 

Мећутим, господо, cne ово што мп са најбо- 
л>ом намером предузели, a тако и ono, што бп 
трсбалп  према добропамерпој  n објективно.ј  кри- 

тици, ма откуда ona долазпла. да предузмемо, све 
je ово ншптаппо, узалудпо! 

Има једпо nehe и највеће зло, које морамо 
прво ла отклопимо. Господо, ja сам у начелној бу- 
џетској дебатн, још годппе 1932, упозорио на 
штетне последице тога највећег зла, које се зове 
корупција, a ком je злу мајка и помајка Закои o 
државном рпчуповодству! 

Од тога времена искрсао je читав пиз разних 
n разппх афера, јсдна Beha од друге, једпа ropa 
од друге. Сво су one рушиле углед n nam и name- 
ra народа како у земљи тако и у иностранству. 
Почеппт ол one афере „Турп-Такснс" у којој си- 
гурно MU нисмо учествовали ни суделовали нитп 
смо то моглп. Наша je јавпост доносила сензацио- 
палне чланке, водила се дпскусија, чак су нека го- 
спода која су у своје време били министри, чика- 
лп roBopeim: „Изволте, господо, изнесите порекло 
имања и мога n свих оних ол 1918 године." И ту 
се, господо, ћутке пропуштало и. господо, то се 
рђаво, phaBo тумачило. 

Али ево видимо да смо пајпосле добплп обс- 
ћање КралЈевске владе, дошла je одлучна изјава. 
Сенату je Beh подпет законски предлог против ко- 
рупције a поднесеп je n у овоме високом Дому, 
у Народпој скупштини. 

Ja сам слободан да na опоме месту подвучем, 
опет позивајући се na ono пгто сам малопре пста- 
као, да je nch pannic био једап предлог o коруп- 
цији no коме предлогу нити су гласали omi којп 
сала xohe да се кпте туђим перјем нити су ra по- 
моглп. МеНутим мп смо ту и ми дајемо овде отво- 
peno и свечано споју часну реч да ћемо чим за- 
копскп преллог буде нама предложеп, гласати за 
њега n да 1>емо захтевати свнм средствпма да што 
upe буде предложеп скупЦггини као и то да буде 
mro строжији (Ошпте n дуготрајно одобравње"). 
Господо, надам се стога, придржавајући себп пра- 
во да у специјалној дебати у колико нађем за 
сходно дам cnoie мишљење касније, потто су Beh 
и сама ona досалашња лелп, оам onaj поступак у 
пајновпјој афери ко.ји je бпо енергичан и одлу- 
чан као изјава господина Претседника Кралзев- 
гке владе дали довољно гаранције да he збиља тај 
закон бити д*онесен и изгласан и да томе можемо 
потпуно веповатп. C тога hy ja у начелу гласати 
за закон (Бурпо одобравање). 

Претселипк др. Коста Кумапуди; Има реч г. 
Мпхапло .lenTiih. 

Михаило Јевтић: ГПљескање. ■— Милош Дра- 
lonuh: Живели либералиП. Господо, народни по- 
сланици, ia и опом приликом хоћу ма н са једним 
краћим грвором да пропратпм овај буџет. 

Ban сваког je cnopa да ie бупет један инстру- 
мепат небпходно потребап за егзистенцију саме 
лржаве. И баш због те n.erone пеопходпости исти- 
че се п.егова огромна важност, Птула je тсжња 
у свима организованим друштвима, у свима таквим 
iincTiiTviuiiaMa. да се дође ло једног лоброг, здра- 
пог n поуздапог бупета, јер on омогућава норма- 
лан живот, нормалан напредак сваке такве орга- 
низаии.|е. 

Идеалап би буџет био, господо, кал бп се Mo- 
rao саставити такав ла on има могу1тостп и да 
подмири све многобројне потребе државпе n лру- 
штвепе и да прп томе за државну прпвреду буде 
лак n подношљив. Тенденција je свих министара 
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финансија, na свакако и namera, да се до таквога 
иуиета п до1;е. И ja пуно вере имам да je наш 
Мипистар финансија учинно cne и напрегао све 
cuoje сиаге да у томе правцу приближи горњем 
циљу што више. 

Овај буџет, господо, поред свих тпх добрих 
страна ипак je такав, да када бих ja био опози- 
ционар, ne бих гласао за њега. Алн никако ne ca 
оних мотииа ca којпх nehe гласатн за њега наши 
опозиционари (Милош Драгоичћ: Ако ти до1;е 
Пера Марковић, iielicm бити опозицнонар!) Не бој 
се за то! Докле наши опозиционари веле за овај 
буџет да je велнки, ja бих на њиховом месту 
гласао протнву ii>era, што je мали. Меии бн овај 
буџет био миого симиатичпији кад би у њему, 
поред свнх овнх niujiapa, била предвиђена једна 
милијарда динара за иаше народно наоружање; 
кадаби у и.ему била jom једна до две милијарде 
за изградњу железпичкпх нруга, јадранске и оста- 
лиХ; када бн у овоме буџету бнла предви^епа су- 
ма од неколико стбтина милиона, за поднзање na- 
me ратне мориарице, јер ме треба заборавити, ro- 
сподо, да je наша ратна морнарица, поред све na- 
me дугачке обале, no својој тонажи и no своме 
броју наша национална срамота. (Узвици: Тако 
je!). Ja бих се исто тако радовао, господо, када 
бп у њему била предви^еиа сума од коју стотину 
милиона за помагаи.е iiauier noMOpCKor бродар- 
ства. Ha ту страну, господо, ми морамо и данас и 
сутра Biiiiic мислити и тежити да поморски гао- 
браћај буде у нашим рукама и да буде самогта- 
лан, Ми ne смемо nam поморски саобраћај сгта- 
вити да га држе страпцп у својим шакама, јер ne 
само да he се тим путем исцрпети наша народна 
привреда, него ћемо бити доведепп и у ^езгодап 
аоложај na случај каквог међународпог коп- 
фликта. 

И кад свега тога наш буџет нема и када nam 
буџет нема ни потребне цифре да се све наше 
празие осиовпе школе попупе учнтелЈИма, a добра 
псловнпа naincra парода je аналфабег, ja ne знам 
како господа опозиционари могу pehu да je on 
ис-лнк. On бп могао бити тежак, али no својој ве- 
личинп on je и сувише мали с обзнром на игромпе 
потребе паше земље. Наше жел.е, бар моја као 
члана скупштппске већине, бпле бп да )иај буџет 
буде Belin. A што nnje Belin, то се може npimn- 
сатп у заслугу господину Мппистру финансија KO- 
JU при својој тежњп да са буџетом ••.твори за др- 
»саву што обплппја срества, ипак водио све об- 
зире према народној привреди, да се ne би ona 
омела у своме напредовању и животу. 1!з свсга, 
1»|Сподо, јасно je за свакога да je за један бумет 
и идеалпо буџетирање први услов : ародио бо- 
гатство и развијеност народне прпвреде. Уколико 
je она развијенија и богатија, утолико ће бити у 
могућности да својој државној управн спави што 
сбилнија срества na располагање. 

Ви сте из излагања г. Министра финансија чу- 
ли ono упоре1)ење o величини буџега држава око 
нас. Зар ипсте осетплп мало зависти према Чехо- 
словамкој чији буџет износи 'Л7 милијарди дина- 
pa? Зар ne бп било n за паше приликс и за паше 
целокупно друштво боЛ)е, кад бп и ми били те 
cpehe да створпмо један такав бумет и да мон<е 
то nama привреда подпетп? Свакако да би се тим 
средствима могло nninc учинити користи земљи и 
кароду. Што то данас mije могуће, што смо npn- 

нуђени да n овај буџет буде мањп од прошлог 
буџета, nnje крпвпца до државне управе пего до 
целокупних прилика, a посебно паше државе као 
аграрне зћмље. У ово тешко доба тако je у цело.м 
свету, arpapne земл>е пролазе најтеже i. lajrope, 
јер су у таквом положају да пх инустријске зем- 
л>е могу експлоатисати. 

Због те ситуације nama Влада са својим Мини- 
стром финансија показала je све дул<пе обзире да 
пашу прпвреду штеди тешких издатака и да тражп 
само ono што je нужпо за егзистепцију државе. По- 
ред богатства и развпјепостп приврсде, за добро бу- 
џетирање потребпа je, господо, и вештина Министра 
фипапспја. IberoBa улога се састоји у npшедној 
расподели герета и у прибирању прихода са оних 
страна, где nx пма впте нлп одвпте. И faui у roj 
тежњн да n namer Mimncrpa финансија помогне- 
мо да бп дотао до mro обилнијих средстава, да 
бн та средства, која можемо да прикупимо за др- 
жавни буџст .расподелпо тто равномерније npe- 
ма nauniM суграђанима, ja liy бити слободан да 
учипим извеспе сугестнје, за које верујем да he 
бити од Kopnem n нашем државном фискусу и 
свима редовима грађана парочнто онима, који за 
државу подпосе веће терете него што њихова мо- 
гућност допушта. 

Говорпло се je n од страпе господе послапп- 
ка пз већине и од страпе господе посланика из 
опозиције да држава има велике штете од разпих 
дефрауданата чиновника и да je дужпост Mnim- 

,стра финансија и државпе управе да тим чинов- 
ничким дефраудацијама стане na пут. Свакако, 
господо, да je једпа жалоспа појава да пма др- 
жавних чиновппка који препебрегавају своју ду- 
жпост и папосе штету државпој каси са извеспим 
сумама, које попекад и пнсу тако мале. Алн го- 
сподо, све те Kpaije чиновника, ма колике one 
бпле, незпатпе су према другој једпој дефрауда- 
цији коју врте чпповппцп са песавееппм грађани- 
ма заједно. Huje редак случај, да су многобројни 
грађани избегавају своје пореске обавезе. Mno- 
гобројпп грађани ne прпјанл.ују све прпходе о- 
паке како опи постоје, већ у знатно мањој мери, 
a то у тежњи да избегну плаћање државпе nope- 
зе. Ha ту се страпу мора обратптп пуна пажња. 
Mu смо и изгласали неколпко предлога закопа Ko- 
je je влада овпх дапа изнела n којпм се пред- 
Biilja да he те дефраудацпје бити спречене. H ако 
те мере које je влада подпела, које смо ми пзгла- 
салп и ове које се предвп1)ају овпм амандманима 
ne буду довољпе, ми смо готовп да потражимо и 
друге n да у том правцу помогпемо Владу да се 
дефраудацпје сведу na најмању меру. A колике 
су те дефраудације, господо посланици, ja iiy вам 
навести два до три прпмера, за које верујем да 
he вас запрепастптп као што су n мене самог. 

По обаветтељима које сам добпо ту скоро, 
npe неки дап умро je у Загребу неки Ото Штерн. 
Taj je човек оставпо баспословпу пмовппу a за 
свога живота mije прпјавллшао прпходе у onoj 
мерп у којој je on прптежавао ту имовипу. До- 
стављено од пеког лица, његова je штета утвр- 
Ijena n on je требао бити кажњен, бар како сам 
ja обаветтеп са једном казпом од 2 и no милпона 
динара. Али казна се je развлачпла у толикој ме- 
ри да je овај човек умро или се убио, a казна над 
њим није била изречепа. Из овога примера впдпмо, 
колико je државно чиповппштво према томе обве- 
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знику било лабаво и иесавеспо, ne само да томе о- 
громноме богаташу допусте да пријаву своје имо- 
niiiic сакрије, него му je у томе још и помогло. 
(Алијзијс Павлич: Био je члан ложе загребачке). 
Ништа ме се то не тиче, могао je он бити и члан 
конзисторијеј a то mije услов да он може бпти 
такав. Ta појава мени изгледа да није усамљена н 
ne само то да mije усамљена, него да je страхо- 
вито многобројна. .Ja ћу вас упозорити na јсдпу 
другу чињеницу која he n мене и вас уверити o 
многоброности таквих дефрауданата. Ми смо ту 
скоро гласали за једап закоп. нарочито за onaj 
фамозни члан 7, који je онолико узбуне унео у 
Веоград. Сви привредни кругови осетилп су се 
п.п.ме тешко погођени, a осетили су сс тешко no- 
гођени за то, mro су naum сопствеппцп непокрет- 
пих имања своје кирије савесно пријављивали и 
њихове су кирајџије осетиле да he пореза бити 
велика. Међутим у месту тога покојног LLlrepna, у 
Загребу, узбуђења mije било. Mene то, господо, до- 
води иа мисао да je onaj свет тамо у томе погледу 
био спокојан, јер je знао да je огромпа маса con- 
ствеппка кућа пегачпо пријавила своје кирије n- 
ли бар аријавила у много мањој мери и да она 
онаква каква je била пријављена, nelie бптп од 
утицаја na њихову порезу. Да ова ствар није по- 
јединачна само са Штерном и да je ona захватпла 
велике размере1авидећете пз чињенице кад упоре- 
дим плаћање порезе na Бледу, у тој светској ба- 
n.n, ca плаћањем порезе једне впте мало запема- 
pene и заборављене, како да кажем, бање, као што 
je Соко-бања Можете ли. господОј икако веро- 
вати да Соко-Баи.а плаћа већу порезу него Блед. 
(Један глас: Да ли je то могуће?). И ja се то 
пптам н поред свих уверавања тешко ми je пове- 
ровати, али ако те ствари тако стоје, опда г. Мн- 
ппстар финансија треба да обратп пажњу na ту 
страну, na he једном реорганизацијом службе TE- 
MO, a ja верујем да lie за врло кратко време то 
Molili учинити, урадити то да прпходп државпп с 
те стране  даду  врло  вс. . ке  повољпе  резултате. 

Поред one сугестије ja опх био слободан да 
свратим пажњу г. Министру финансија и na још 
једну ствар, која би такође могла државноме фис- 
кусу донети неку пару, Крликр се сећам говора 
господе народних посланика предговорника, чппп 
ми се да je баш г. I [авлич захтевао да се crni 
страни радницн истерају пз name земље. Да ли 
би та мерл била корисна или штетна? Ja бих пре 
могао казати да би била штетна с обзиром na то, 
што би се таква мера могла предузети према na- 
шим радницима који се налазе у иностранству, a 
којих je Biime nero mro пма ту1)пнаца у namoj 
земљи. 

Али пма једна ствар o којој озбплЈпо треба 
ионестп рачуна, a то су страни поданици, службе- 
ници у индустријским предузећима који та преду- 
зећа код nac воде. l)i)()j тих људи mije мали, али 
ono UHO je од већег интереса то je, тто су п.пхо- 
ве плате огромпе, што су врло велике, много веће 
nero mio то ми можемо замислити. Свакако да 
onu ca својим платама плаћају и одговрајућу по- 
резу. Али ja налазим, господо народни посланици, 
да mije право да ти л.уди плаћају порезу у onoj 
мери у којој плаћају и наши суграђани који има- 
ју ncre такве приходе. Huje право с тога, што hc 
на случај ма каквих иеђунаррдних компликација 
cmi наши суграђани отићи под заставу да бране 

своју земл>у, a та господа или iie ићи пз земље 
или he се ухватити, како се то вулгарпо каже, за 
бандеру своје државе и неће ништа учИнити за 
t);;6pany ове земље. И кад Beli naum суграђани 
подпосе мпого веће жртве према својој земљи, 
право je да ти страпцп, којима je nama земља 
створила могућност за зараду, плате бар дуплу 
порезу nero mro je плаћају naum људи. Ja бпх у- 
чинио једпу сугестнју: да се тп страпп подапици 
опорезују осетније n јаче nero што се то чини са 
суграђанима. Ha тај пачпн би се ипак у пеку руку, 
иако ne потпуно, n ти л>уди изједначили у тере- 
тима n обвсзама према овој земљп са нашим су- 
грађанима. Нашем Мтшстру финансија потребна 
су, господо, neha новчана средства и ми му их ако 
ne ове годппе a ono до године спгурпо морамо 
сгворптп. Држава има својих обавеза које су о- 
давно требале бптм пзмпрепе, али o њима изгледа 
нико mije mi мпслио. I lama je држава учинила 
један тежак и неопростив грех и велику пеправду 
према пајбол>пм синовима својим, према онима 
којп су najmnne жртава поднели за п.у. У 1912 
години, господо пароднп посланици, a и у 1914 за 
време мобилизације држава je од народа поцупи- 
ла n одузела му стоку за вучу и запрегу возова. 
Ту je стоку држава требала no свршетку рата na- 
роду да вратп или да му je платп. A Beh je 20 го- 
дина од тога доба протекло. a држава ту рекви- 
рирану стоку од народа пије пароду вратила ни- 
ти му je платпла. (Иса Богдановић: Ha зар imje 
парод то тражпо да му се накнади као ратна nne- 
та?). On то mije могао тражптп да му се накнади 
као parna ттета, јер у ратпу ттету улази само 
ona штета коју je непријатељ папео. Видите, го- 
сподо, колика je учпњепа пеправда пароду због 
тога невраћања дуга. 

И.ма од тих поверилаца према држави за оду- 
зету му стоку n таквпх људп, којпма je држава од 
1912 године још дужпа за псплату ове стоке, a 
њима су пореске властп наплаћивале порезу екзе- 
кутивним путем са 12''« imrepeca. Mu се морамо 
постарати mro пре, да се томе пароду његова ре- 
квприрапа стока нсплатп. Јер, ако се то не буде 
учинило, no закону свака тражбина застари за 
24 године. To би бпла naJBeha срамота за државу, 
да mene обавезе према народу пду тако далеко да 
застаревају. Mu морамо ради тога та средства Ми- 
ппстру финансија дати и са једпог д1)угог разло- 
га. Мора се npn6chn ревизији земл>арине. (Одо- 
бравање). 

Mu сви зпамо да je земал>рина разрезивана 
у доба песравтепо бол>е коп>уктуре nero mro je 
до дапас. Међутим, пореско onTepeheme важи и са- 
да као и у ona најбоља времепа. Да je то један 
неправедан тсрет, још бн човек слегао раменима, 
али je on ne само псправедан, nero толпко тежак, 
да постаје из дана у дап пеподпошљивији и бо- 
јатн се да се једпог дапа порескп обвезник под 
тим теретом ne сломп. 

Дужпост je пама да помогиемо и Владу и Ми- 
нистра финансија да до тпх средстава na сваки 
начин n no сваку цепу до1)у. Да лп he се вршптп 
na другој страпп ревизија чиновничког особл.а, ре- 
дукција падлеттава, смањење може бити каквих 
других објеката, то je све ствар увиђавности Л1п- 
нистра фппапспја n Владе, и na томе путу свакп 
Мпппстар фппапспја n Влада he nahn нашу пуну 
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потпбру. (Алексаидар Доди^: Оде Кајле у Мипи- 
стре исз г1ортфел>а!). 

Upe iici(j mro будем завршио, допустите MHI 
господо иародпи посланици, да се осврнем још са- 
мо na једпу појаву. Баш се овом приликом у бу- 
џетској дебати са неколико страпа чула реч мп- 
флација По тој ствари xohy да кажем шта ja ми- 
слим. Неко од духопнтих људн направио je једну 
веома тачну, ако хоћете до апсолутностп тачну 
компарацију између инфлације и кувања ракова. 
Када купите ракове na пијаци и када их донесете 
кући ii ставите их у бакрач воде, ракови се ocere 
пријатније, јер je 11>ихов живот у води, omi су до- 
тле провели вам воде и свакако je да се осећају 
пријатније у onoj средини у којој су научили да 
живе. Када пичпње да се вода греје na ватри, ра- 
кови се свакако осете пријатније, алп у колико се 
вода више греје, њима почиње да бива непријат- 
није, na свс непријатније у колико je вода топли- 
ја, a када настане кључање, онда наступа и смрт. 

Подвукао сам, господо народни посланици, да 
ову компарацију сматрам за апсолутпо тачну, јер 
инфлација. како смо имали прилике да видимо по- 
сле рата, увек тако почнње, алп се њен крај не 
иоже сагледати. Увек, у свакој прилици и у свмма 

иљама где се ona иојавп, ona je дала исте резул- 
; are и свако je гледао да je се отарасн што upe и 
no сваку цепу. 

По мом скромном уверењу таква једиа мера 
била би врло опасна. Све ми се чини, господо на- 
родни посланици, да су у оцепи инфлације мпоги 
људи v заблуди када верују, да je ona била узрок 
нашем просперитету у 1919, 1920, 1921, 1922 и 1923 
години. Сие мн се чннн, велим, да су у заблуди, јер 
просперитет наш онога доба није долазио од ин- 
флације; он je долазио од ондашњих прилика којс 
су постојале v ono поратно дсба. Наша држава 
као аграрна земља од.мах- носле демобилизације, 
дала je пуну меру свога привредпог рада; инду- 
стријске земл.е пису биле у могућности да се ре- 

геперишу и да регенерншу своју привреду у onoj 
мери како je код љнх стајала пре рата, и отуда je 
тражња аграрпнх производа бнла огромна, ишла 
je na јагму, na je плаћано много внше јер je купаца 
било мпого. И ja верујем, госнодо послапнцн, да 
mije било инфлације да би конјунктура наша баш 
у ногледу размене наших аграрннх нроизвода за 
нндустријске, бнла много новоллшја него што je 
бнла и да je баш ннфлацнја у том правцу знатпо 
још оштетила naniv нарбдну нривреду. To je чн- 
њеница да je та паша поратпа снтуацнја привреде 
бнла тако повољна што се je нокланала са исто- 
времепом инфлацијом код нас. To je створнло код 
многих заблуду, да je просперитет дошао од ин- 
флацнје. MeijVTHM, господо пародни послапнцн, 
моје je уверење потнуно сунротно у том погледу. 
Упозоравају нас парочито нека госнода из опо- 
знције, да се угледамо na Чешку, да се угледамо 
na Амернку, да се угледамо на Епглеску. И ja сам 
зато да се угледамо али ne у инфлацијн, госнодо, 
него у раду, у привредн, у нодизан.у своје ннду- 
стрије, у подизању наше агрикултуре, na тек na 
крају крајева кад постнгнемо тај уснех у свима 
нравцима, MOIIII ћемо да внднмо шта ћемо са nn- 
флацијом. (Једап глас: Мора да имаш мало улога!). 
Баш папротив. 

Уверен, господо, да je г. Министар финансија 
учипио крајње папоре да спроведе nam буџет до 
апсолутпе могуЈшостн за његову равпотежу, уве- 
pen да he, с обзиром иа мере које смо предузели 
н на сугестије o којима сам дапас говорио, nam 
буџет у овој годипи показати се као потпуно 
здрав, да he створити могуКпост за привредпо 
оздрављење н развијање, ja hy ca свима осталим 
друговима гласатн за овај буџет. (Одобравање). 

Потпретседипк др. Авдо Хасанбеговнћ: Ja liy 
ca вашим прнстапком, господо пародпи послапи- 
ци, закл>учити ову седпицу, a идућу заказати за 
сутра тачно у 8 часова. 

Седница je закл>учена у 23.45 часова. 

П P И Л O 3 и 
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање закопског предлога o 
измепама и допунама у Закопу o државл.анству од 
21 септембра 1928 године, na својој седпици одр- 
жаној 26 фебруара 1934 годипе, проучио je упу- 
ћени му законски предлог и пашао je да се пред- 
ложене измепе у овом закопском предлогу могу 
примити, те му je част предложпти Народној скуп- 
iiiTHim да изволи примити овај законски предлог. 

Одбор je за известиоца одредпо г. др. Људе- 
вита Аусра, пародпог послапика. 

26 фебруара 1934 год. 
Београд. 

Претседпик Одбора, 
Др. Мнленно MapKonnli, с. р. 

Секретар, 
Др. Шиме npnia, с. р. 

Члапови: 
Марко ПетровнК с. р., др. Људевит Ауер с. р., др. 
Л1арко Кожул. с. р., Исо Богданови!! с. р., др. Сл. 
Михаиловић с. р., Бошко Зељковић с. р., др. Стје- 

пан BaMnh с. р., Ђока Tmpuh с. р. 




