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буџета државних расхода и прихода са предлогом Финан- 
сијског закона  за   1934/35  годину, 

Говорпиии: Никола Марковић, др. Драгутин KOCTIIII, 
др. Владимир Станишић, Анте Ковач, Никола Прека, Ни- 
кола Т. Узуиоии!., др. Анте Кунтарић, Трипко Нинковић, 
Јован Довезенски, др. Ђуро Леушић, Милан Божић, Ми- 
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вић, Филип Цемовић, Симо Марјанац, 

Иретседиик др. Коста Кумаиуди: Отварам XXII 
редовии састнаак Народне скупштине. Изволите 
чути записник претходпе седннце. 

Сскрстар Анте Ковач прочита записиик XXI 
редовног састанка. 

Претссдипк др. Коста Кумануди: Има ли при- 
медаба на записник? (Нема.) Примедаба нема, за- 
писпнк je примљен. Изволите чути саопштења. 

Сскретар Анте Ковач (саопштава): Г. г. Ми- 
нистри иностраних послова и трговине и ипду- 
стрије подносе Народној скупштини на решење 
предлог закоиа o допупском споразуму уз уговор 
о трговини и пловидби изме1)у Краљевине Лугосла- 
пије и Краљевине Арбаније; Г.г. Министри просвстс, 
шума и рудника и иностраних послова подносе 
Народној скупштини na рсшсп.е предлог закоиа 
o међународној конвенцији o оснивању међуна- 
родпог уреда за хемију, са правилником за међу- 
народпи уред за хемнју, — закл.учепој 29 октобра 
1927 године у Паризу; Г. г. Мииистрн правде, фи- 
нансија, пољопривреде, иностраних послова и уну- 
трашњих послова подносе Наррдној скупштини иа 
решење предлог закона o споразуму o регулисаљу 
узајамних рекламација измеНу ' Краљевине Југо- 
славије и Републике Турске. (Впди прилог). 

Прстссдпик др, Коста Куманудн: Ови законски 
предлози упутиће се Одбору, који већ постоји. 
за проучавање међународних уговора и споразума, 
Изволите чути интерпелације. 

Сскретар Анте Ковач (саопштава): Г. Милоц1 

П. Драговић, пародни послаиик. упућу.је интерпе- 
лацију na г. Мипистра саобраћаја o продаји тл.а- 
ке у Екоиомпом оделељу гспсралпе дирекције др- 
жавних железница и тражи да joj се призна пр- 
веиотво. (Види прнлог). 

Прегсслиик др. Коста Кумануди; Поштп г. 
Мипистар пије овдс, ова иитерпелација саопшти- 
iie со попово. Изволите чути даљ? интерпелације. 

Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Мпрко 
Урошевић, народни посланик, упућује интерпе- 
лацију на г, Министра саобраћаја o одликовању 
Радивоја Поповића, чиновника v Кабинету Мипи- 
стра саобраћаја, TI тражи да joj сс призна првен- 
ство. (Види прилог). 

Претссдипк др. Коста Куманудн: Нпје ту г. 
Министар, и опл интерпелација саопштиће се по- 
nono. ИзволИте чути дал>е. 

Секретар Анте Ковач ("саогиптава"): Г. др. Ми- 
лаи Метикош, народни посланик. упућује интер- 
пелацију na г. Мтгпистра финансија o ниској про- 
лајиој цени хепцеговачког дувапа. (Впди прнлог). 
Г. Владимир Ст. Крстић, народни посланик, упу- 
iiv.ie интерпелацију на г. Мпнистра пољопривпр- 
ле o одроњавању десне реке Мораве код ссл ■ 
Крушара, Среа раванички, и тражи да joj сс пр" 

зпа  првепство.  (Види прилог). 
Претссдиик др. Коста Кумаиуди: Пошто  ниј 

ту г. Министар,  ова интерпелацнја саопштпНе  с 
поново. Све прочитане   интерпелације    достави^ 
се надлежним г.г. министрима. Изволнте чути из- 
вештајс  г.  г.  мннистара  no  иптерпелацпјама. 

Секретар Анте Ковач (саопштава):    Г. Ммпи- 
ста унутрашњих послова извештава да he na ии- 
терпелацијУ г. др. Милана Метикоша,  o  к ■ 
вању Луке БрзиГиа пз Малнх Здспаца, одгопорпти 
кад прикупи потребпе податке; 

Г. Мпппстар упутрашњих послова извештав i. 
ла he на иптерпелацију г. др. Мнлапа Метикоша, 
пародпог послапика, o раду Електричпог друшт; 
у Алекснпцу, одговоритн кад    прикупи потребне 
податке. 

Претседичк др. Коста Кумануди; Ona гаопште- 
ња примају се на знање. Изволпте чути захтеве зп 
издаваље суду г. г. пародпих послапика. 

Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Мини- 
стар правде тражн овлашћељс за продужење кри- 
вичиог поступка противу пародпог послапика г. 
Милорада Марковића за дело из § 302 Казненог 
закона. 

Претседичк др. Коста Кумануди: Овај захтев 
г. Мпппстра правде упутиће сс, Имунитетном одбо- 
ру. Изволите чути отсуства г. г. народних посла- 
ника. 

Секретар Aure Ковач (саопштава): Г. Racu • 
rphnh. пародпи послапик, моли 6 недел>е отсуства 
ради лечења. 

Претседиик др. Коста Куманудн: Олобпавп ли 
Народна скупштипа тражепо отсуство? (Пдобпа- 
ва). Објављујем ла je тражепо отсуство одобрепо, 

Прелазпмо na дпевпи ред. Ha дневпом реду 
je продужење претреса у начелу предлога буџета 
државних расхода и ппнхода са ппедлогом Финан- 
сијског закона за 1934/35 годину, Има реч народни 
посланик г. Никола Марковпћ. 

Никола Маоковић; Госпото народни послп- 
ници, предлог буџета за 1934/35 годину налази се 
данас na решавању прсд Народном скупштином. 
Mn, народпи послаппцп позвани смо", да no cnoioi 
спвестп, позпаваП)У ствпрп и прилика дамо свој 
глас, да ли примамо или ne примамо onaj пред- 
лог. Али npn томе трсба, наравно, да будемо ру- 
KOBohcnn свим обзпрпма према највишим држав- 
ним и националним интересима. Баш у томе акту 
лежи тежина name посламичке дужности и одго- 
ворпости. 

Овом приликом треба ла проговоппмо коју 
реч и дамо своје мишљење ne само o буџету него 
n o целркупном раду Крал.евске владе, пошто je 
буџет акт њене целокупне политнке. Ми, госполо, 
видимо да предлог бупета износи 10 милијардн 
и 171 мплпјоп динара. To je заиста ппфра која 
први поглед, с обзиром na екопомске craihe у 
зе.мљи, пзгледа велика и зпбрпплме. Овогодишњч 
ovner према изјави господина Министра фпнап- 
сија je истоветан са поошлогодишњим, само што 
ie од њега мап.п sa 2ri7 милијона динара. Прпзпа- 
јем да су name интенције и жел^е бпле, да ono- 
ГОДИШЊИ буџет буде знатно мањи од прошлого- 
дишњег. За такво name расположење постојалт! cv 
и оправдапп разлозп, a то су: mro економско ста- 
ње v земљи није било бол>е од прошлогодишњег 
и што екопомска крпза jom и даље тпаје. Прем;1 
речима  господнна  Миипстра  финансија   стаљс   v 
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веиљи je стациоинрано, али има изгледа да сс 
кпсће na 6ол.е. Па нпак, то je ствар предвиђања. 
Према оваквом стању ствари било je сасвим при- 
родно, да Крал>свска влада приступи другнм сре- 
ствима, како би постигла извесна олакшања v бу- 
џету расхода за овогодипт.е финансирање. Ледно 
од тих срестава јесте штeдIba. Алн, и у томе се 
иије могло ићи преко граница стварних државних 
потреба. Господнн Ммнистар фннансија у своме 
експозеу каже: да je Крал>евска нлада при изради 
буџета учинила све напоре, да се путем штедн.е 
постигну потребиа олакшања у буџету. И тако вн- 
димо, да je као резултат свега тога у овогодиш- 
њем бумету постигнуто стварпо смањење расхода 
за 267 милиона динара према прошлогоднтњем 
буџету. To mije мала сума, зко сс има у виду, да 
се штсдња чнни на уштрб великнх државних п 
иародпих потреба. 

Али, ни том мером, т. ј. овим CMan.eiheM mije 
иостигпут жел.спи с(|)ект. Зато je Краљевска влада, 
свесна овог стан.а, и желећи да државне расходе 
прилагоди правој платежној моћи народа, пошла 
ioni један корак лал.с. Ona je наиме прелложнла 
Финансијском одбору и одбор je усвојио неке 
аиандмане у Финансијском закону за 1934/35 го- 
дину, којима се даје овлашћење Краљевској вла- 
ди, да може извршити и друга смањења у расхо- 
дима и то испод предвиђене суме. To he она чи- 
инти, наравно, према финансијској ситуацији и no 
указаној стварној потреби. У том циљу ona ћс 
имати право доношења потребних уредаба ради 
извоНења извесних реформи у администрацији> 
Ово je врло оправдана и умесма мера, јер he сс 
само на тај начин стварно упростити и појефти- 
miTU држаипа адмипистрацнја, за коју иначе по- 
стоје оправдани приговори, да je сувише гломазма 
и  CKvna. 

Mu имамо пуио поверење, да he Крал>евска 
влада сва ова овлапИјења умесно н корисно упо- 
требити. Приговори, који сс чипе са стране, да се 
ова овлап^ења тобож нс смеју дати, потпуно су 
дегтласираии. Факат, да се na челу Крал^евске вла- 
ле палази уважени г. Никола Узунови!'!, којп je 
један од најбољих, најискуснијих и најсавеснијих 
наших државника и парламентараца, пружа нам 
довољно гаранција, да iie предложема овлашћења 
бити савесно и корисно примењена. Надам сс, да 
he се ови.м овлашћењима моћи HOCTIIIIII жел>ени 
е((1екат, те због тога налазим, да mije умеспо пра- 
вити ма какве тешкоће Крал.евској владн, BCII, на- 
против, да je треба потпомоћи у испуњењу љено- 
га тетког задатка. 

Ми смо свесни, да Краљевска влада чини cne 
иапоре, да са сретствима, којпма располаже, обез- 
беди правилно фупкцпоиисате државног адмм- 
нистративког апарата, — да чини папоре да од- 
говори најпре државним и мародмпм потребама 
и ca IHTO мате жртава и потреса нзведс nam mi- 
род из ове незапамћене економске кризе. II кад 
ми ггодвргавамо критици политику Краљевске вла- 
ле, ако смо објективни, треба да признамо, да свс 
недаће и тешкоће, које су се наслагале ма ле^а 
Крал>евске владе, ипсу резултат само двогодшпн.ег 
новог парламентарног живота, Beli нагомилани no- 
литички капитал свпх ранијих парламентарних 
влада. .lep се тада, господо, внше говорпло n сва- 
ђало него тто се радило, a n ono mro ce радило. 
није   бпло  конструктивно  nero деструктивно,  na 

зато треба дати Влади мало одушке н олакшати 
joj рад. 

Господин Мппистар фимансија у своме екс- 
позеу, излажући у главппм потеЈЈпма финансијску 
полнтику Крал.евске влале, пзнео je врло важне 
момепте, који крај свих тешкоћа дају пуно надс, 
да за наредну буџетску годипу можемо бити mi- 
ше оптимисте nero песпмпсте. У првом ред\' на- 
рочито признање заслужује и.егова изјава, да су 
сва настојања Крал.евске владе упућена na то, да 
ce cpehimameM лржавппх финансија створе услови 
за правилан и бољи рад у државној адмттстра- 
цији, за чувате n подпзапЈе државног кредпта и 
за одржање нетакпуте вредпостп namer пародног 
повца. Ова ауторптативпа реч уважепог r. Mnmi- 
стра финансија, да ce nam динар има no сваку 
цепу очувати na данашњој својој вредпостп, мп- 
слим, да he наићи na једнодушно одобравање це- 
лога или бар огромпе Behnnc namer парола. Лер, 
no општем мишл.ељу и иишљењу признатих струч- 
њака, ако би ce прихватио спстсм инфлације, то 
јест, да ce врелпост дппара оборн, пастали би пс- 
лики поремећаји и потресн у целој нашој при- 
вреди. 

Вал>а истаћи и друге важне моменте из екс- 
позеа г. Мппистра финансија, a то су: да Крал>ев- 
ска влада настојн, да своје расходе доведе у склад 
са стварпом платежпом моћи зсмл.е n народа; да 
претстојп реформа државне администрације; ;;ал>е. 
да he ce известп смањеп.е са 50% специјалних И 
споредппх примања и хонорара државних чинов' 
ника и nensnonepa, које примају поред својпх ре- 
довних принадлежности, и да he ce извести сми- 
шљено смањење броја женског особл.а. Са овом 
мером o смањењу хонорара потпуно ce слажем, али 
са једном резервом да ne видим ппкакав разлог, 
због кога треба давати те хопораре n активним 
државппм чппонпицпма. Разумсм, да ce пепзпоне- 
рима, Koju пмају мале пепзпје, може давати изве- 
can хопорар или специјални додатак, ако cv негде 
упослени, али да ce активним чиновницима, поред 
ihiiKoHe niare, дају и хопорарп илп спецпјалии до- 
даци, са тим ce ne могу сложптп. 

Кад ce буде приступило извођењу датпх о- 
влашћења, мнслпм, да he у везп с тим битн врло 
умесно n оправдано приступити и ревизији пен- 
зионерског питања n nahn пута JI начина да ce 
пепзпје пзједпаче. Јер, према данашњем стап.у no- 
стоје трп врсте пензионера и то оних који су 
пепзпоппсапп no Закону од 1923 годппе, no За- 
копу од 1929 и опих који су пепзпоппсапп no За- 
кону из 1931 године. dm omi примају различите 
пензије. Тако пензионери из 1923 имају најмањс, 
omi пз 1929 umne, a omi пз 1931 пајмптс. Правда 
захлева да ce cmi omi нзједначе v пензији, јер су 
то подједнако заслужни људи: официри, ратници, 
државници n остали чиновници и службеници, којп 
cv прошли кпоз ослободилачке ратове и под му- 

"дрим рукопођеп.ем namer јуначког Краља извр- 
шили свој национални задатак. 

Желим да споменем још једно важно и го- 
pyhe питаље, a то je питање инвалида. Господо, 
то су гакође најзаслужнији сшшви namer народа, 
Лични инвалиди, који су дали део свога тела, и 
породпчнн инвалиди, који су жртвовали своје хра- 
ппоце за ослобођење и Уједињење namer парода, 
гнакако заслужују највеће name npn3iian>e. По- 
старати ce, да omi булу боље збринути, nero што 
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cv сад, Јесте дуг свију иас, целог иашег народа. 
Ja сматрам за дужност, да учииим апел на упи- 
^аниост KjiajbCBCKe владе, да што пре изнесе na 
решавање Народиом претставшпитву предлог за- 
коиа o изменама у Закону o мивалнлима. За њих 
се морају створпти средства, јер je то, као што 
рекох, пс само дуг према жртвама, него и под- 
стрек за будуће гсперације. 

Слажем сс са предложеном мером o смањењу 
женског особл.а у државној администрацији, да 
би се na тај иачпп створила места иашем исзапо- 
СЛСНОМ подмлатку са факултсЛжом и стручном 
спремом. Овпм поводом мислнм да нстакпем, да 
би бнло целисходпо извршити селекци.ју и код 
мушког неквалнфикованог особл.а, како би сс 
створнло места квалификованим лицима. Anu, на- 
лазнм, да би н у првом n у другом случају сма- 
њења особља требало поступити врло опрезпо, да 
ne би пострадалн они којп су најслабији. За по- 
бол>тап>е прпвреде и олакшање економске крнзс, 
no мом скромном иишљењу, требало бн преду- 
зетн ове мере: побошлЈатп цепе ползопрпврсдпим 
пропзводпма било путем заштите, бпло путем пз- 
воза; предузетп јавне радове већег стпла; створитч 
је(|)тип землЈОрадпичкп и прпвредпп кредпт; фаво- 
ризирати и noBeliaru културу корисних биљака; 
створптп услове за пласирање вишка паших npo- 
пзвода na страним ппјацама, развпти UITO већу ра- 
диност n na пољу n у вароши n предузети јаче 
мерс за смањење државних и самоуправних даж- 
бина. Прп томе треба помп111л>ат11 н na ревизију 
многих закона, којп су права CMCTiba свакој ра- 
диности n од којих liy помепутп за сада Закоп 
o радњама, o осигурању радппка и, Бога мп, Закоп 
o заштити земл.орадппка; треба убрзати рад na до- 
noineibv закона o корупцији. Уред за оспгурап>е 
радника je лржава у државп. a то се ne може то- 
лерирати. Али, o томе hy подробпо говорптп у 
спецпјалиој дебагги o буџетима појединих мини- 
старстава. Радп извођења горе наведених при- 
вредних мера требало би потражптп и средстава. 
Овде су палп умеспн предлозп, да се закл>учи упу- 
трашњи зајам. Ja ту могујшост o закл>учењу овог 
зајиа оставЛ)ам Краљевској владн na размншЛ)ање, 
a ja се у пачелу слажем са њом. 

Господо парЈОдпи послапицп, сад да се осврпем 
мало на унутрашњу n спол>пу полптпку Краљев- 
ске владе. Унутрашња политика развија се у зпа- 
ку копсолндовап.а n рекопструкције целокуппог 
namer пацпопалпог орпшпзма. Овај nanopan рад 
je nncnnpncan југословепском пацпопалном пдсо- 
логијом у духу Мапифеста и септембарског Устава 
од 1931 годппе, чпјп су главпп осповн одржаП)С 
пародпог једнпства и државпе целине, изградња и 
усавршавање државне националне тековине и кон- 
солпдовап>с прилпка. Нпкаква пптаља, im племеп- 
ска пи верска, ne могу бити поново покретапа. 

Упутратње уређење државе спроводп се мпр- 
no n спгурпо и подиже се пацпопалпа свест. Вели- 
ки точак југословепскс националне мисли окреће 
се стално папред, полако алп сигурно. У пшрењу 
југословепске идеје и пацпопалпе свести вндпу 
улогу имају г.г. учнтел.и и професорп, којпма ду- 
гујемо пупо признање. Југословенска држава, која 
je створепа великим жртвама n пролпвепом крвл^у 
југословепског народа, почива na свестп n вол.п 
народа. Југославпја mije пегацпја прошлостп, већ 
афпрмација n  спптеза прошлости  n  садашњости. 

Ja мпслим na конструктпвпу прошлост и зато je 
nama држава недел>ива. Не заборавпмо да je за 
екопомско n културно развпјање nauicr народа 
првп и битни услов рс.д n npannii поредак. Госпо- 
до, морамо прпзнаш да су ред, мпр и безбедност 
у nanioj земљи na завидној BIICIIIIII. Лпчпа имов- 
на безбедпост n правпи поредак потпупо су обез- 
беђени. У овоме видпу улогу игра n правосуђе. 
Са nainiiM правосуђем можемо бити ne само задо- 
вол.пп већ и поносни. Судовп се палазе у рукама 
одличних и савесних судија. Специјално хоћу да 
нагласим, да je судство у Јужној Србији одлично 
n да je ono очувало пепорочпост судова. Наш na- 
род са Југа, који je био жел>ап правде, има Heorpn- 
ннчепо noBepeibe у паше судове. Овпм поводом 
хоћу да упутим једап апел na г. Мпппстра правде 
и да га умолим, да што скорије установи среске 
судове n na терпторпјп скопл.апског апелационог 
суда, како би се тпме употпунила судска opranu- 
зација у целој nanioj земљи. Ono je потребно и 
jia.in тога, да се прппремп тсреп за увођење у 
жпвот nonor гра1)апског парничног поступка и на 
папоменутом судском подручју. 

У погледу спол>пе политпке Крал>евске владе 
имам да кажем, да je ona na одличном путу. Наша 
држапа je важап фактор мира, ne само na Балкп- 
nv пего n у Европи. Њена се мирољубива поли- 
тпка иопољава у свима међународним манифеста- 
цијама, ona сарађује у мећународном концерну na 
учпршћпвању мпра, a na бази мировних уговора. 
У том циљу ona je закључила ннз међународних 
уговора o пр11јател>ству и ненападању. Нарочнто 
прпзпање заслужујс пакт o Малој антанти м Бал- 
кански пакт, који je iincnnpncan мудром иниција- 
TUBOM Њ. В. Крал>а. Сматрам да je сполл1а полп- 
гика name землзе конструктивна n да се она спро- 
води врло поволлш и успеишо благодарећи енср- 
гпчппм настојањима уваженог Мпппстра иностра- 
IIIIX дела г. Јевтића. 

Мудра n геппјалпа иницијатива Њ. В. Крал>а 
o пр11јател>ству и зближењу са нашим братским 
бугарским пародом наилази na једнодушно одо- 
бравањс n neonncano одушевљење код целог ју. 
'-ословепског парода. Идеја o зблпжењу југосло- 
венског и бугарског парода папредује снажно и 
спгурпо на обема страпама и, ja верујем, да није 
далеко дап, када he ono постати стварпост. У томе 
пма само, да се заборавп na прошлост n да се у 
туђе ne дпра. Kao члан владппс већние гласаћу v 
пачелу за буџет. (Пл>ескање и одобрапа11>е"). 

Претссдипк др, Коста Кумануди: Има реч 
г. др. Драгутпп П. KOCTIIII. 

Др. Драгутпн П. Костић: Господо пародпи по- 
сланици, једап енглески државник, Споуден, ие- 
давпо je казао, да je деветпаести век узастоппе 
преживљавао мпоге перподе економске кризе, и 
ne мало периода грозпичавог екопомског успеха. 

Onu који верују да сс историја понавља, na- 
лазе у предњем увереп>е, да he наступити лепши 
дани. 

Алп у дапашњој светској кризи која je попут 
nuipoKo изливепе рекс, залила цео свет, нма ne 
мало елемепата којп отстрањују ову могућпост у- 
поређења са прошлошћу. Је() ни једпа екопомска 
криза пије бпла тако дуготрајпа, тако сурова, ни- 
ти се толико проширила и распрострла, као ова 
саДашња. 

Порсд тога, nn једпа од ранијих криза  imjo 
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била nponpalicna једном изиапрсдно.м н иовом no- 
јавом: многобројиим, јакнм и јаспо изражепим on- 
штим екопомским национализмима, и што je нај- 
важније, сада су се na светској скопомској apeiin 
појавиле нове нације, a nuje искључена могућност 
да he се још и друге појавити, које се до дапас 
нису појављивале, или се свету прнказивалс као 
безопасни конкуренти и велики потрошачи туђих 
артикала. Te нације су страховито организоване 
и колосалпо јаке, особиго Јапаи. 

Све ono jacno указује да су се светски условн 
економског живота n размене добара нз оспова 
нзменили, сада, као да су све пацпје целога света 
добиле једап пснхо-патолошки паступ, услед ко- 
јега сматрају, да je злочип допустити на своју те- 
риторију ма какав продукат, којп je произведен 
ван граница њихове отаџбппе. 

Цела се je земаљска кугла тако pelin сажела, и 
будући да се свака држава стара и чиии све што 
може,. да скрати трговину свих других земал.а, 
јасно je што се светска трговпна свела на две тре- 
ћиие. 

AKO се политика еконоиског национализма 
буде и даље продужавала, ширила n појачавала, 
мало he што остати од светске трговипе! Борба 
за жалоспе остатке опога, што je некада било при- 
ступачном пијацом целога света, жестока ie и бп- 
iic' све жешћа. У тој борбп победиће слмо one иа- 
ције, које буду најбоље организоване и најбол>е 
и најрационалније за њу припремљене. Кад je 
јула 1853 године Јапан бпо приморан да отвори 
своја пристаништа Епглеској за спољпу трговину, 
да ли je Велика Британија мислила да iie Нипон 
доћи до ове садашње своје свесветске експапзије. 
Да се je Енглеска овоме падала, и да je ово пред- 
видела, не би пикад се догодило у јапапско-епгле- 
ским одпосима ono што се je збило јула 1853 го- 
дине. 

Дапас je Јапан у мпогоме економски завоје- 
вао: Азију, Источну Африку, Блиски Исток n Јуж- 
ny Америку. Његова економска снага прети и ста- 
рој Европи. Дошло се je до тога да Јапан пзвозп 
своје макароне у Италију, a свој одлични „шот- 
ландски вискн" у... Епглеску, н тамо осваја и 
друге пијаце. 

Од 1927 године Janan пије ни једпе машине 
пн за једну од његових мпогобројпих ппдустрија 
и економских потреба увезао ни из Европе пи из 
Америке. Л од 1931 године туче квалптетом својих 
машина оба континента, и извозп псте. 

Успех овога зпачајпога јапанскога демпинга 
објашњава се ne само малом зарадом јапапскога 
радништва и падом јене, већ и у највећој мерп 
изванредним организаторским способностима те 
пације и рационализацијом Ннпоиа v смислу це- 
локуппе економије. 

Јапапцп су се умелп у борбн за опстанак, мпо- 
жећи се страховито, снаћи као ппко. Спашли су 
се зато, што су примили сву матерпјалпу кул- 
туру и сапршепстпо тсхппчке културе Запада, али 
су сачували своју унутрашњу културу н душу. 

He би лоше било да се гледамо na њих, те да 
и ми са Запада прнмпмо ono mro je савршено ма- 
теријално и технички, a да сачувамо сноју упу- 
трашњу културу n народну душу, душу namer 
родољубивог и честптог човека, готовог да сва- 
ког часа умре за своју отаџбину. 

Пред оваквим стањем у целом свету n чпта- 

вој Европп морамо се упитатп: Како стојимо мн? 
Наша je земља no препмућству земљораднпч- 

ка, али на жалост, стоји no производњи њенога 
главпога артикла — цереалија, чак na петпаестом 
месту у Европи. Док се у Дапској са једпог хекта- 
ра зеиље добија 31,1 квинтала цереалпја, код nac 
који смо у овом погледу испод... и Бугарске, са 
једног се хектара добија 12,1 кииптала церсалпја, 
a у Јужпој пак Србији свега 6,82. 

Mu смо ваљда једипа земљорадничка земља 
у Еврогш која пма готово 86% земљорадппчког 
стаповппштва a свега 3 средње и 31 пижу пољо- 
иривредпу школу. У исто време имамо 3 муслп- 
мапске теолошке школе, 5 православпих богосло- 
unja и 132 католнчке теолошке школе. Од овога 
броја (132) пеке су као, n поједппе гимиазпје, у 
рукама језуита. Онп he тск пајбоље учврстити пп- 
тегралпо југословенство код омладипе коју васпп- 
тавају, n помоћн машој пол>опривреДи, као што 
су je у своје време помоглп у Шпанији, папској 
држави, Средп.ој n Јужпој Амерпци. 

Mn смо аграрпа земља која пма само 2 пољо- 
привредна факултета, али пма два католпчка тео- 
лошка факултета и једап православпп. 

Ова пропорцпја теолошкпх и агрономских 
школа, и буцета за њих, као да потврђује југосло- 
венску пародну пословицу: „Виноград тражи мо- 
тике, a ne молнтве!" 

У једпој француској књизи o економском cra- 
н>у у Југославпјп, аутор наводп мишл>ен>е Коп- 
стантина Јиречека, историчара и једнога од naj- 
бољпх познавалаца Јужних Словена; „Јужни Сло- 
nenn увек су претпостављали рат — трговини!" 
Пије без значаја што nam парод n дапас, у Срему, 
свакога сеоског трговца зове: „Грком" na ма био 
чистокрвни Србин или Хрват. 

Пред пама je калепдоскои кратковремених 
трговачких уговора пли споразума, закључених у 
последп>е време пзмс^у наше и других држава: 

1 — Трговачки споразум са Мађарском. 
2 — Преференцијални споразум са Францу- 

ско.м, за увоз 24.000 топа кукуруза. 
3 — Компензацнопи споразум са Грчко.м од 20 

августа  1933 године. 
4 — Компеизацпоип  споразум  са  Пољском. 
5 — Трговачкп споразум ca 11емачком. 
6 — Трговачкп споразум са Албапнјом од 20 

децембра 1933 годппе. 
7 — Трговачки споразум са Италијом, која 

je овога пута паш пзвоз у ту земљу контингенти- 
рала n оптеретила великом царином, ваљда у зпак 
псзадовол>ства због за сада стерплних разлога, 
вођених пзме1)у nac и осталпх члапова Мале аи- 
танте o будућој..." економској    Малој антанти." 

8 — Трговачки аранжман са Румунијом n 
9 — Трговачки аранжман са економском Упн- 

јом, белгијско-луксембуршком. 
Cnahn се у свнма овим екопомскпм пезгодама 

светског карактера и размера, то je готово п пз- 
ван Mohn нашега човека ,који je тешком муком 
сам ссбп пробпо самосталап пут у екопомскп жи- 
вот. A како ли he се у свему овом cnahn nam чи- 
iioBiniK, nama бирократија, која ведри и облачи 
високом политиком нашега целокупнога екопом- 
ског жнвота? 

Како стојпмо ca извозом? Наш извозпнк je 
данас са.мо прост комисионар странога купца. A 
селЈак са свпма својпм продуктима у рукама ово- 
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га комисиоиара. Извозиик je наш ирло сретаи кад 
може страпцу, буд зашто, јер н он купује од се- 
љака такође још мање буд зашто, у пашој земљи, 
na лнцу места, да прода наше продукте. 

Јер извозник, (о сељаку произвођачу нема ии 
речи) не може да општи са нностранством испо- 
средно, како je раније чинио, пошто иема ии ва- 
луте ни кредита! A шта ћемо речи o сељаку про- 
дуценту, коме je no § 10 свога устројства Народна 
банка дужна даватн за полширпвреду највише 25' • 
својих кредпта, a ona то нити je чинила, нити пак 
данас чини! 

Док je Народпа банка 1933 годнпе дала kpe- 
дита индустрији у износу пола милијарде дина- 
ра, дотле je пзвозпнцпма дала свега 107 милиона 
динара, Ово упоређење има значај, кад се nano- 
мепе, да мп ne пзвозпмо готово ништа од нашпх 
индустријских пррдуката, оснм дрвених прерађе- 
вина, чији je извоз такође врло много опао. 

Наше повчарство врло je мало помагало nam 
пзвоз n мппнмалпо се бавпло давањем кредпта 
под ломбард робе. Ono je било персопалпо, бавн- 
ло се уз огромпе камате, готово искључиво мени- 
ницама, те je и дошло у садашње катастро.фалпо 
стање. 

Наша Привелигована Аграрна банка даје зем- 
љорадницима зајмове само na хппотеку. A бугар- 
ска „Земљоделска бапка" даје своме земљорадни- 
ку, na подлозп ломбарда његовпх продуката, зај- 
мове са свега од 2% I Цео свет се чуди откуд Бу- 
гарима napa, кад су у мпого страшнијој кризи 
него мп, да ппак са толико свести n пожртвовања 
спасавају свог рођепог земљорадпика! 

Само због овога попашања Народпе n Приви- 
лсгонапе Аграрпе бапке могло се je догодптп, да 
je name грожђе било у Прагу тучепо од страпе 
бугарског грожђа. Па ne само то, него je бугарско 
грожђе допрло и у Белгију, стигло na праг Фран- 
цуске,  земље  грожђа   ,,I lap  екселапс". 

Слично се догодпло n ca шљивама. Бугарски 
земљорадник користећи се овнм донста благодат- 
ппм креднтом, пласирао je у Европи n своју шл>и- 
ву, и своје млечне продукте, Бугари когшрају пот- 
пупо паше паковап>е шљива n дају шљпвама ети- 
кете готово псте као и паше. Onu nac почињу 
потискивати и na том пољу, и ако je њихова шљи- 
ва лопшја од паше, na сузбпјају и name млечне 
продукте (масло, белп сир, качкавал.) — na стра- 
IIIIM тржиштима. 

Mu n данас у народу имамо око 25.000 вагона 
жита ,ii ne знамо шта ћемо с њим. И то дапас када 
чак Италија туче својим брашном, на аустријском 
тржпппу... и мађарско брашно! 

По преференцијалном уговору са Аустрпјом, 
имали смо право, да у ту земљу увеземо 5.000 na- 
pona пшенице али то нисмо учинили. Лер нисмп 
ништа предузелп да себи обезбедпмо na време 
пласмап нашега жита у Аустрији, који je рсзул- 
тнрао пз датих и примљепих рецнпрочпих обавеза. 
Аустријска влада престала je водптп, одмах no 
жетвп, рачуна o преференцијалу са нама. Beli je 
us политичких разлога увезла жпто пз Ма1)арске, 
a од nac ne. Да ли смо ми према томе, рецппрочпо, 
увезли мање аустријских продуката код nac, сли 
смо се држали датих обавеза? 

У току 1932/33 годппе нмали смо са савезппч- 
ком Фрапцуском један арапжмап o преференција- 
лу за увоз 5.000 вагопа кукуруза у ту земљу." И 

изиосу /2b милиона динара, 
пзпосу ■IS') милиона динара, 
износу b/b мплпопа дипара. 
пзпосу 82b милиона динара, 
износу 903 милиона динара, 
износу 699 милиона дппара, 
износу 124 милиона динара, 
износу 44 милиона динара, 

овај преференцијал, господо, нпсмо искористили, 
захвал>ујући пашој бирократпји, која je отезала 
ратификацију овога споразума читавих осам ^.e- 
сецп, и тпме онемогућила увоз овнх 5.000 вагона 
кукуруза у Француску. 

Г. Министар трговине изјавио je у свом ек- 
спозеу, да смо no трговачком споразуму са Чехо- 
словачком, пмалп у току 1933 године увести у ту 
земљу 10.000 вагона жита. Taj je увоз, no тврђе- 
њу самога г. Министра трговипе остао, пажалост, 
илузоран. .Ie|) Чеси нису примплп ни једног ваго- 
na жита од одређених им 10.000, које су no eno- 
разуму, били дужпп примити од нас. 

Ово je, господо, стара песма, a.m ja питам 
г. Министра трговипе, да ли je у истој сразмери 
за 1933 годипу onao чески увоз код nac или с.мо 
MU према Чесима, као увек, испунили све обавезе, 
док их Чесп у овом питању, нису ini покушали 
испунити према пама. 

i [рема званичној пашој статнстпци ми смо у 
трговини са Чехословачком, билп у току потоњих 
годппа, врло пасптпи и то овако: 

1925 годппе у 
1926 годппе у 
1927 године у 
1928 грдине у 
1929 године у 
1930 године у 
1931 године у 
1932 године у 

Свега: 4 милијарде 488 милиона динара. 
Значи, да смо према Чесима били пасивни са- 

мо последњих осам годппа онолико, колико гото- 
во нзпоси половппа namera буџета. Umlijie, госпо- 
до, говоре саме за себе и ne требају ппкаквог 
обЈашњења ни коментара. 

Пасива Југославпје према Чехословачкој била 
je увек впсока n стална до 1932 године. Тада смо 
се изгледа и мп пренули, те према namoj драгој 
браћи Чеспма употребилп преферпцијалнп спора- 
зум и клиринг. Овога се треба и у будуКе држата 
и све учипити да мп, након тако дугог низа го- 
днпа (ja за перпод од 1918 до 1925 ne распола- 
жем зваппчппм податцима, али су незванични по- 
датци no nac такође врло негативни), ако не no- 
станемо активни према Чесима — да ono бар је- 
пад пут престапемо бити паспвпп према њима. 

У  1929 години ми смо: 
пзвезли наших продуката 
у Италпју 2б,()()' i 
у Аустрпју 17,90% 
у Немачку 12,10% 
у Чехословачку 8,99% 

увезли страппх продуката 
ii3 Чехословачке 17,89% 
пз Аустрпје •    17,29',, 
пз Немачке 13,61',,' 
пз Италпје 6,63% 

ETO, господо, септпмепталпога курпозитета! У 
Италију смо увезли пајвпше наших продуката, a 
добили смо најмање њених продуката. У Ческу 
пак, сасвим обратно, увозимо пајмаље name робе, 
алн нам зато Чесп натурају пајвпте њихове робе. 

Из горњпх навода мн морамо повућп одгова- 
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рајуће консеквенце, како би, Gap донекле санпра- 
ли данашње наше врло тешко економско стање. 

Како смо мало оргапизонапи, и како се мало 
старамо o нашем економском успеху и просперн- 
тету,  ero вам неколико примера: 

1 — У споразуму o контингентима робе из.ме- 
ђу Аустрије п Румуније, постоји, што je за нас 
врло важно, и интересантно, један ne мали кон- 
гингент „аустријског бухача" којн су контингент 
Румуии дужпн увести од Аустрн.јанаца. Пнтам ja 
вас, господо, где raj далмапшски п црпогорски 
бухач расте и успева, да ли на Рннгу или у Тп- 
ролу ? 

Онај наш бухач, гооподо, који игра ову чудно- 
мату и no нас врло жалосну улогу у економском 
саоразуму између Аустрије и Румунпје, у изве- 
сним својим партијама долази код иас чак ... из 
Аиерике. И то само зато што га практични Јенкн 
од пас no јефтине nape купе, добро очисте и лепо 
упакују, na нам га за скупе иаре продају. 

Зна се да je главна пијаца за продукте Јужпе 
Србије — Солуп. И многи од продуката јужио- 
србијанских (крупан пасуљ, бол>а стока, качкаваљ 
и др.) пласирани су на Леванту у Егнпту, na n na 
Западу, од стране солунских комисионара као 
грчкм,   наравно, не без добре зараде. 

Нсдавио су na једној екопомској пол>ско-ју- 
гословепској конференцији наши претставппцп са 
дивљеиЈем питали Пољаке, зашто они тако внсоко 
оптерећују својим царинским ставовима nam Ta- 
mni? Пољаци су врло просто одговорили: Зато 
niTo ваш танин до нас долази искључпво пз Беча, 
као аустријски продукат, na je као такав високи 
оцарињен. Видите, господо, кавп смо добри opra- 
низатори извоза и овога нашег продукта, и ако 
.'.na.M да танин пропзводпмо само ми и Француска. 
Цео наш танин пде преко бечкога „Југословепа ' 
Хајзипгера у Пољску. A nam копцерп „Taimn" под 
|)уководством опет пунокрвног „Југословепа" за- 
гребачког r. lipavna nelie пепосредпо властитп nam 
продукат да да Пољацима, ваљда с н^мером да 
nac колико може помогне у овој тешкој матери' 
јалној   кризи ... 

Каква je рационализација паше прнвреде, naj- 
боље   се доказује n овпм фактпма: 

I [априку увозпмо пз Грчке, Шпаније и Мађар- 
ске. 

Кромпир увози.мо из Италије, Мађарске, Ру- 
иуније   и Полјскс. 

Кукуруз увозимо из Италпје, Мађарске, Ру- 
иуније   n Египта. 

Зоб увозпмо из Чехословачке na чак n пз Сје- 
дињених Северо-Америчких Држава. 

Хмел> увозимо из Аустрије, Немачке и Чехо- 
словачке. Tor продукта увезли смо само 1931 ro- 
дине из олих лржава у нзносу од 841 метарске 
центе. 

I loaphe, особито pano, увозпмо пз Италпје. 
Kao ;ui nama Јужна Србпја, npii мштмалпо боЛ)11М 
траиспортпим сретствима, које пажалост још писмо 
успели организовати, ne може лпфероватп [^ano 
iioiijilie ne само за домаћу потребу већ и за пзвоз. 

Маслиново уље увозпмо такође пз ппострап- 
ства. 1930 године увезли смо ra у износу 24.59 
метарских центи a 1931 године у изпосу 18.32 ме- 
тарске центе. 

Увезли смо олајне реппце из Мађарске, Руму- 
пнје и Бугарске 1931 године 23,950 квпптала, 1932 

годппе 64.069 квинтала. A у иашој чисто земљо- 
радничкој земљи, која вапије за што већом ii|)o- 
дукцијом индустријског биља, произвели смо ово- 
ra продукта 1931 године 39.829 квинтала a 1932 
годнпе свега 14.825 квинтала. 

ETO вам, господо, примера, како код nac pa- 
сте продукција културнога биља, o којој стално 
п много говоримо. Све je ово у знаку naiia' тако 
важне привредне преоријентације, за коју се про- 
ли море мастила у riamoj земљи, алп се досад ни- 
чега позитнвпог ne добп пити створн! 

1 leiie бити без интереса да вам напоменем ка- 
ко систематски и очајно пада нзвоз jom једнога 
namera културпога продукта: кокопа n свпле, из 
наше земље. 

Тих важних пропзвода извсзлн смо: 
1928 године у рредности 54.520.943 динара 
1929 године у вредности 39.998.935 динара 
1930 године у вредности 33.862.135 динара 
1931 године у вредности 19.881.362 динара 
1932 године у вредности 11.534.264 динара 
И ово je знак преоријентисаног правца name 

привреде. 
Соју пабавл.амо чак из Манџурије, сезам na- 

бављамо из Египта и Турске, семе од сунцокрета 
iiaoan.'i.aMo пз Бугарске. 

ETO како стојп са маком: пожњевена повртн- 
na мака нзпоспла je 1927 године 12.500 хектара a 
1930 годппе свега 13.13 хектара. 

Кад све ово узмемо у обзир, онда долази.ми 
до жалоспе копстатацнје, да увозимо 2.000 вагона 
биљиог уља, за које плаћамо ппострапству огром- 
ne nape. A пропзводпмо само толико биљног уља 
да можемо фабриковати незнатних 600 вагопа. 
Зар се и овде ne впдп како стојпмо са пропзвод- 
њом културнога бил>а, пз кога се добија биљно 
у.Ђе. A тога бпља можемо имати у таком нзобпљу 
да ra можемо n na страну лпферовати. 

Зна се да je један од важпих нерава будуће- 
ra рата авијација. Ona нма n у мирно доба огро- 
ман економски прпвредпп n саобраКајни значај. 
Па зар пије жалостап факат, да мп no скуп повац 
увозимо велике количине рпцппусова уља које 
je врло важно за подмазивање авиопскпх мотора, 
из Италије, a пема тога краја name земл.е где ри- 
ципусова бил.ка ne успева. 

Опијумски картел и»ме1)у паше државе и Тур- 
ске за произвођача афиона пије за сада од велп- 
ког зпачаја. Јер паша држава, и поред картела, ne 
откупљује афиоп од сељака no цепи која се оче- 
кивала. 

Mu, господо, продајемо један килограм на- 
mera афиона странцима за 350 до 400 дппара. Зна 
се да je nam афпоп пајбогатпјп са MopilninoM, са- 
држи до 15% морфппа. II само једну једину npe- 
рађевину namera афиона, купљеног за 350 динара 
лилограм, — морфиум, у износу једног 1единог 
саптиграма, странци пам продају за 30 дппара. 

Mnoro се н вазда говори 0 пасивности пашич 
поједппих крајева. Onu су беспутни, сопствепо пх 
жито ne може ini исхранити. Трошкови за њихо- 
ву исхрану нису мали. Али, ако je природа паше 
пасивпе крајеве лпшпла жита пије их лишила ле- 
ковитог бил.а. Ово бнље при доброј организацији 
и култури може ne само да исхрани паспвне кра- 
јеве nero да тим крајевнма од тог медпцппског би- 
ља остапе која пара. 

Лековпто  бшве  којнм  je  Бог  обдарпо  name 
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пасивне крајеве: рузмариново лишће, бунику, ка- 
милицу, липов цвет, папрат, арпику, боровницу, 
лапорово лишће, извезли смо 1928 годние 22.797 
квинтала, a 1932 године свега 18.490 квинтала. О- 
во je, господо, у знаку поднзања паснвних кра- 
јева. 

Поред опадања нзвоза помеиутих артикала у 
наглом су опадаљу и експорти нашег масла, бе- 
лог сира н качкаваља. Ово се види из следећег: 

Извсзли смо масла, белог снра и качкаваља у 
1931 години у вредности: 

8,486.356    1,202.630    29.329.174 
1932 годнне у вредности 

2,786.959    3,092.460    16,746.164 
1933 године у вредности 

2,080.145    6,605.108    14.162.305 
Док je вредност извоза ових трију врста млеч- 

них пронзвода у 1928/29 годипи изиосила око 70 
милнопа дннара, дотле je она у 1933 годнпн пала 
na око 20 милнона динара. 

Паралелно са овим цифрама, могу се конста- 
товатн н бројке пропорцноналпо иишта мање зпа- 
чајне од предљих, којима се доказује пад нзвоза 
стоке из Јужне Србије у ииостранство. Te су ци- 
фре прсда миом, али их не цитирам, да не би ва- 
шу уморену пажњу, господо иародни посламнци, 
исувише преморио. Поред свих ових недаћа nauia 
С1шл>на трговнпа показује ове 1933 године иешто 
побољшање кад je упоредимо са таквом из 1932 
године. Наш се нзвоз иовећао и донео ло актив- 
чости у спољиој трговини. 

Како je увоз у 1933 годнпи остао готово исти 
no вредности, и готово na истој висипи, као n у 
1932 годипи, то се je обим паше спол>пе трговипс 
у 1933 годшш пешто повећао према обиму! из 
1932 годпне. To повећање изпосп no количини 
преко 13%, a no вредпости близу 6%. 

Желетп je да се ова утешпа појава у нашем 
екопомском жпвоту, паметнпм мерама, бољом ра- 
ционализацијом и организацијом паше екопом- 
ске политике у 1934 годипп још више повећа. 

У вези са овим фактом и жељама да тај факаг 
постапе шири н бољи, мислим да je време поми- 
елити o обпови екопомских одпоса између нас и 
Русије. 

Huje мали број руских продуката, који помо- 
ћу посредника улазе у пашу земљу. Ми те проду- 
кте скупо преплаћујемо. Само да паведем да се 
ми преко странаца, no скупе nape спабдевамо сле- 
дећом руском робом: сољу, па(|)том, туткалом, 
рнбним конзервама, na чак и антрацитом (угл.ем) 
који нам долази из Цариграда као „турски". Пре 
извеспог времена ухваћепо je 18 вагона туткала 
увезепог из Италнје у пашу земљу, наравио са 
уредпим уверењем o пореклу робе. Али кад су тн 
пагопи отворепи свакоме je било јасно да je то 
била руска роба. 

Исто тако дошао je у Дубровпик један тран- 
спорт рибљих копсерва, за које се утврдило да су 
руске. Ово je, господо, што je само nabeno и ухва- 
heno, a колико тек количине прикрпвепе или не- 
открнвепе руске робе ушле су у нашу земљу и 
колнко смо ми на томе изгубили. 

Сазпао сам да су пам Турцп овнх дана попу- 
дили 15.000 тона „турске солп". Jacno да je ово 
со руска. Исто такву преплаћепу руску со набав- 
љали су и са других страпа. 

Пре пзвеспог кратког врсмена Руси су се о- 

братилп пашим људима, да од пас купе 3.000 ко- 
ња. Hamu ne дају руским ветерипарима да до1)у 
у Суботпцу где би коње прегледалн и купили. 
Сада ће се догодити, да Мађари, који имају трго- 
випских веза са Русима, купе те Koibe код пас за 
ништавну цепу, и продаду их Русима за скупе na- 
pe. Mat)apn обпчпо долазе код нас у Међумурје, 
n тамо пијачним даном купују буд зашто наше 
добре коње, ne плаћају готово пикаквих такса, na 
их после, уз добру зараду, пласирају као ма!)арске 
где стигну. 

Сазпало се да се Руси много интересују иа- 
шом марвом, сланином, дебелим свињама, салом, 
житом и т. д. Све им je ово потребно јер су, из- 
гледа, пред ратом са Јапаном. Ие би ли се нашла 
могућност да се ови продукти пласирају код Ру- 
са, и да nam землЈорадппк бар у неколико попра- 
ви своје тешко стање. Све су ово питања o којп- 
ма треба зрело поразмпслптн н решавању којих 
треба што npe прпступити. 

Што се тиче екопомских одпошаја са брат- 
ском нам Пољском, опи морају у обостраном ип- 
тересу да се продубе, прошпре n постапу иепо- 
средпп. Врло je важан припцпп Пољске да у нашу 
земљу ne увозн ничега опога, што ми производи- 
мо. Mu имамо с Пољском компепзацпопи спора- 
зум. Наш нзвоз у Пол>ску био je 1931 годнне 50 
мнлиопа динара, 1932 године 59 милиопа дннара. 
Пољскн пак увоз бпо je 1931 године 66 милиона 
дипара, 1932 годнпе 56 мплиопа дипара. Трговина 
пољско-југословепска базпра се na припципу: ро- 
ба за робу 100% компензација. ИајболЈИ доказ да 
су nac посредници пљачкалп, јер je сав паш извоз 
за Г1ол.ску ншао преко Пеште, Прага и Беча, јесте 
у следећем: кад су посредници 1932 годипе увезлп 
готово сву пашу шљиву, под својом фириом у 
Пољску, ми смо те годипе 1932 увезли 300 вагона 
шљива у Пољску, a 1933 годнне кад смо искљу- 
чили посредпике, онда су Пољаци код нас купили 
1933 годнне 500 вагопа шљива. 

Потребио je да једап воз-изложба са пољским 
продуктима до1)е к нама a други одговарајући наш 
nol)e у Пољску. Сви наши продукти које у Пољску 
увозимо имају бити увек истога типа и стандар- 
дизовапи. Мени je мило да овом прилком могу по- 
здравти братску Пољску и пожелети да се еко- 
номске везе између Југославнје и Пољске што 
више и искреније рашире, одрже н развију. 

Што се Грчке тнче ми смо према њој актнвнн. 
За жаљење je што наш увоз у Грчку стално опада. 
Поред мпогнх узрока, копкуренција o којој смо 
већ говорили јесте и скуп трапспорт како нашом 
тако и љиховом желЈезницом. Мн пажалост ни до 
дапас немамо друмског саобраћада пиз Вардар, 
између nac и Грчке. On je прекинут код Демир 
Капије. Ham увоз у Грчку ометају паше пепрн- 
лнке: кад један паш нзвозпик експедује свој про- 
дукат уским калосеком преко пормалпога, за Со- 
лун, он мора па стапицама, Градском и Хапрису, 
да саи претоварује своју робу нз уског у широки 
колосек. Железница то ие чини. Последше пове- 
ћање жељезничке тарпфе довело je чак и у бес- 
путпој Јужној Србији до курпозптета: транспорт 
робе од Скопља до Урошевца кошта жељезницом 
скупље пего рабацијским колима, мада ова пото- 
ња морају проћи кроз сурову и мало пролазиу ка- 
чаничку клисуру. 

Позпато je да наши нзвозпици продају своју 
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робу Грцима за G5% у валути и 35% у боновима. 
Ове бонове мора реалнзопати Народиа банка, 
„Призад", Поштанска штедионица, Јер иначе na- 
дају у  руке спекулантима иа штету пронзвођача. 

Трговнпски споразум са Албаиијом, као и ак- 
цију иашу да учеству.јемо у економском животу 
Албапијс, помоћу „Призада" и отвараљем фили- 
јале Извозне банке у Тирани, морамо од свег срца 
поздравити. Желети je да се споразум од 20-Х11 
1933 године што пре приведе у дело на корист на- 
ших најтеже погођених екопомском кризом, по- 
граничних крајева са Албаин.јом. 

Ми се, господо, морамо подухватнтн с најбо- 
љом иолјом и најорганизованијом енергијом, свих 
мера којс би биле иеоиходно потребпо да даде 
нашој привреди најбољи и најчвршћи прапац. 

Уштедс na свима пољима. Смањивање танти- 
јема многобројне господе, која су окупирала 
управие и надзорне одборе државних установа, 
народних тековина: Привилеговане аграрне банке, 
Државне фабрике шећера, Државне хипотекарне 
банке^ Поштанске штедионицеј, Државне класне 
лутрије, државних имања („Беље" и т. д.), мсра 
je коју морамо сви поздравити. Желети je да се 
оиа   iliTo  upe  n  што  ефикасније  приведе у дело. 

Број непотребног чинорништва треба смањи- 
ти. Дрииска бановина има два окружна инспекто- 
pa, Зетска баповпна два и Вардарска читави три 
окружна инспектора. Сви ови чиновници, са и.и- 
ховим инспекционим и путним трошковима кошта- 
ју ову државу доста новаца. Њихова фупкција оиа- 
ка каква je, то je пети точак у колнма — наше 
полиције. У буџету Министарства унутрашњих де- 
ла за ову годину no партији 334 постоји поверл>и- 
ви кредит од 7.5 милиона динара. И као да овлј 
кредит није довољан Министарству унутрашнЈИХ 
дела за његове поверљиве циљеве, већ no истој 
партији позицнји" 9 постоји и поверл.иии кредит 
у износу од 1,()00.000.— динара. Овај се кредпт, 
господо, сталио провлачп кроз наш буџет већ иету 
годину, без икаквога законскога осломца, јер je 
створеи no решењу господина Министра унутраш- 
њих дела Пов. I Бр. 3828 од 18-11-1930 годипе, и 
троши се na one светле личностп, које свој образ 
и своју душу поверл.иво продају господппу Ми- 
нистру упутрашњпх дела. 

Захтевам да се овај креднт од Министарства 
упутрашњпх дела одузме и препесе na Министар- 
ство просвете, с тим да се од овога повца поставе 
учитељи за one осповпе школе у Јужпој Србији, 
које су затворепе годинама због педостатка у учп- 
тељииа. 

Кад пам овако лепо нде, ми смо се сетплп 
да осиујемо joni једпу, осму дирекцнју пошта у 
држави. Kao да нам je бпло мало седам днрекци 
ja. Сви говоримо да лични расходи превазилазе 
половииу буџета a овамо гомиламо ново чиновни- 
штво! Ja немам ништа против тога да Цетпње до- 
бије своју Поштанску дирекцију, али с тим да се 
сва Новосадска премести na Цетнње. Где сте лн, 
господо, видели две дирекције пошта, једну у Бео- 
граду a другу свега 2 cara вржње од престоппце. 

Ништа mije бол^ mi ca дирекцијама државпих 
железница. 

Док француске жел.езпице: Париз—Лиоп— 
Средоземпо море, које no километражп ппсу nii- 
ima ман>е од наших државних желЈезнпца, пмају 
свега  једпу једину дирекцију у Парпзу н једап 

једппи инспекторат у Марсељу, дотле ми нмамо 
чнтавнх пет днрекцпја n одозго шесту гепералпу. 
Можете ли вп, господо, једпом EBpoii.i.ainniy да 
објасните потребу постојања двеју жељезппчкнх 
дирекцпја, тако мпого удаљепих једпе од друге, 
као што je загребачка од љубљапске или београд- 
ска од суботпчке. Овако паше објашњење изазнва 
код наших пријатеља на Западу сажаљив осмех, 
a код паших непрнјател.а презрив осмех. 

Таквих скупих куриозптета има још у пашем 
буџету. To се пајболЈе види пз партије 492 буџета 
Мпппстарства грађевина n партије 627 буџета Mn- 
пистарства саобраћаја. Код Мипистарства грађе- 
Biina ова се napriija у пзпосу од 2 милпопа дина- 
pa тропш na одржавање u побоЛ)Шање пловних 
река n канала, и одржавање пловних објеката на 
рекама и капалима. A код Мнппстарства саобраћа- 
ја дословце за све предње потребе троши се no 
партпјп 627 4,550.000.000.— дпиара. Наравно овп 
трошкови једног и другог Мпппстарства јесу са- 
мо материјалне прпроде, a колико тек има личних 
пздатака и једпо н друго Миппстарство за једап 
исти посао, na једним те истим пашим властитим 
рекама и капалпма. 

Сву ову службу треба, господо, копцентрпса- 
TU код једног министарства, са минималним бројем 
добрих стручњака, који lie onaj nocao водптп и 
изводити. Овим путем скратиће се чпповппчкп nep- 
сонал n постићи велика уштеда у бупету. 

Разумем лечење у жучпом капалу n багеро- 
вање песка из њега од стране двојице лекара. Је- 
дап специјалиста за унутрашње болести препору- 
4iilie „Врњце" a другп хирург операцпју. 

Али да једипн те исти стручњацп који припа- 
дају двама мпппстарствима nehe једпог државпог 
речпог канала излечптн пн избагероватп како ва- 
ља, јер he се и ту копстатоватн омиљепа појава код 
паше бирократије рат између падлештава, a реке 
и канали остаће и даље пеочишћепи и перегули- 
cann, и за пловидбу из годппе у годппу мање спо- 
собпн! 

Што се пореза тиче парод je платио пајтежп 
порез по.средни 1920 годппе у износу 94 мплпопа 
динара 380 хиљада 613 динара, a 1926 годипс 803 
милпопа 292 хиљаде 609 дипара. Прошле годппе 
1 мнлпјарду и 400 милпопа дппара. Доста нам je 
да упоредимо ове три цифре и да себи престави- 
мо да су посредпи порези сада нараслн мпого ви- 
ше. Народ дугује 2 милнјарде дипара старе no- 
резс од којнх се има отписатп 800,000.000.— дп- 
napa. Наш апарат за компресију и утериваље ду- 
гова, no твр1)ењу господнпа Мппистра финансија, 
врло je строг и добар, a no мишљењу г. г. народ- 
nnx посланика то je апарат врло строг и служи ne 
само утеривању, пего и изцеђивању. Па кад on 
mije могао пи до сада да ове две мплпјарде утера 
од народа, и то пи у доба просперптета, како ли 
he сада пзвући из пародног џепа пола милијарде 
пових оптерећења код ове кризе, која je једнп- 
ствепа у историјп човечапства, no својој дуготрај- 
пости и суровастп. 

Успех lie код овога бити само у погледу иа- 
плаћивања такса и трошарппе. Узмнмо na пример: 
рджавна je трошарина na цемепт поднгнута no 
1.500.— динара од вагона, с тим да! ту трошарппу 
плате фабриканти, iiomro су цепе том продукту 
познате. И шта сад бива? Једап предузимач ne 
може узетп mi једпога вагопа цемепта ако прет- 
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ходно фабриканту ne положи 1.500.— динара на 
име трошарине, за вагоп цемента. Разуме се, фа- 
бриканти аризнаницу на ову суму ne дају купци- 
ма, већ дају признанлцу за позиату цену од na- 
pona цемента, као да je потрошач no те nape до- 
бпо тражепп вагоп цемента, знајући да су главни 
потрошачи цемента држава и самоуправа, и да he 
сваки предузпмач npn прпмању ма кога државног 
нлн самоуправног посла, — a ко други сада може 
и сме да зида? — калкулирати при лицитацији и 
тпх 1.500.— динара no вагопу цемента, питам вас, 
какав je то прпход? 

He треба само завирити већ и систематски 
прегледати билапсе крупних предузећа, акционар- 
ских друштава и трустова. Ово последн>е треба 
забранити, као штетно no народни џеп. 

Јер до сада велики ппсу плаћали порезу др- 
жави пего joj давали добровољпи прилог под ви- 
дом пореза. 

За утају по[)еза ne би требало поћи трагом 
Француза који то кажњавају новчано, Beli трагом 
Хинденбургових нотферорднунга, који за таква 
дела свакога кажњавају робијом од једпе до две 
годппе. Само у пашој земљп je мбгуће да Луго- 
чешка код обрта 980 мплиопа динара плати nope- 
зе 7.500 динара. Сличних факата има још мпого, 
особпто  у  индустријским  деловима  Југославије. 

Мека сваки иародпп посланик пз своје баповп- 
не допесе тачне податке o опрезовању крупних, и 
нека Мпппстарство финансија највише оптерета 
оне којп ужпвају највеће кредите код Народне 
банке, (зна се да je један бапкар узео пз те уста- 
пове 120 милиона динара на име кредита!) впше 
nero цела Вардарска и Зетска бановина заједно, 
Поштапске штедпоппце, n сличних устапова, и не- 
ка пореза буде пропорционална тим кредитима, 
na je у многоме порески терет олакшап нашим бед- 
nii.M масама. 

Предамном je акт Савске финансијске дирек- 
ције у Загребу, отсека за пепосредпе порезе Бр. 
.'37cS()5 (III) 1933 године пз кога се jacno види да 
je разрезапп друштвепп порез за годпиу 1933 код 
предузећа „Бата" свега динара 103.317.— na ње- 
гових 128 радпл! (без филијала) у 128 наших гра- 
дова. 

Куриозно je да те порезе „Бата" за Суботицу 
плаћа 39 динара n 19 napa динарских, a Загребу 
2.129.65 napa динарских, a за Београд 2.534.— дп- 
нара, a за Скопл>е 705,55 динара. 

Кад знамо колпко je овај „Бата" nojeo запат- 
лија, n колпко je тиме смањио приходе од тече- 
mine нашој држави, онда вам je предња слика jom 
jacnnja. 

Да вам ово буде још рељефније могу вам 
pehn да многп трговци n запатлпје у Јужној Ср- 
бији отварају своје радње само пазарним даном. 

Једпа (|)iipMa у Скопл.у, која у главпом држп 
сав извоз Јужне Србпје у својпм рукама, n чији 
се обрт рачупа од 200—300 мплпопа дппара, пла- 
ћала je, могу вам сппсак Пореског oдeлelba скоп- 
ског показатн, свега 12.000.— динара порезе! Сад 
je та фпрма рашпрпла своју делатпост n отворпла 
две фабрике: једну смирнских тепиха, a другу 
трикотаже. И кад je то учинпла, ona се je претво- 
рила у: „Гепералпо акцпопарско друштво", na 
прнјавила 500.000.— дипара осповпог капитала, у 
надн да плати још мању порезу. 

Док je ово у царском Скопљу, у пепосредњој 

како    се 

сталежа, 
занатлија, 

iberoBoj близини, катлановској onunimii, утрински 
прирез иа једно магаре износи 284.— динара a 
најбоље се магаре може купити за 180.— динара. 

A како стојпмо ca течевином? Коморскн при- 
рез Трговачке коморе у Скопљу за 1931 годину 
(a то je само S'; порезе на течевину) износи 
појединих предузећа овако: 

1 — Парна пивара која продаје пива на "> ми- 
лиона динара плаћа тога приреза у износу од све- 
га....   600.— динара; 

2 — 12 рудника једног предузећа плаћа тога 
приреза 480.— динара; 

3 - - Електрична централа „Тетово" јачинс 
2840 коњскпх снага, која снабдева струјом Тетово 
n Скопл.с. плаћа 400.— динара; 

4 — Битол:.ска електрична централа јачине 55 
коњскнх снага плаћа 1040.— динара. Дајте, госпо- 
до, сличне податке из ваших бановина, na да ne 
морамо товарити народу нових 500.000 дпн. na- 
MCI a! 

5 — Једна фирма која мелзе со за целу Вар- 
дарску баповппу плаћа 120.— динара, a врло се 
добро зна да држава том великом закупцу соли 
за Вардарску бановину плаћа за мељаву сваког Ba- 
ron соли no дипара 2500— 3000.— дин. 

Из овога питања мел>аве je jacno 
пл.ачка и парод и држава. 

Рачупати na течевину од средњега 
илузорпо je. Нестало je многобројних 
ситних na и крупних трговаца. 

Средњи je сталсж свршио своје. 
Ha територији Дравске бановине измеНу 1930 

и 1933 годипе умрло je 11 адковата, од којпх a 
шесторпца извршила самоубиство од беде и иомл- 
штппе. У Београду око 10 адвоката живе o насуш- 
ном хлебу, који пм деле колеге. Ових дана je v 
Београду једном адвокату за дуг-од 3000.— дина< 
ра продата целокупна канцеларија и библиотека 
а за суму од 600.— динара. 

0 положају лекара који je ropu u црњи од ал- 
вокатског пемам речи са којима би га оппсао! 

Закључци. 
1 —^ За 15 годппа свога опстанка ЈугославиЈа 

je дала доволјПО знака и доказа своје впталности 
и снаге. 

2 — Kao што je поможепо и економски ола- 
кшап најмногобројнијем сталежу земљорадничком 
тако се исто мора хнтпо помоћп н средљем ста- 
лежу, занатлијама, трговцнма, слободпој профе< 
сији! 

Mii морамо створити један одбор, од пајбо- 
л>их и најспособнијих n најчеститнјих синова na- 
me земл.е, који he створитп једап генерални еко- 
помскп плап за cnac земл>е. 

Привредна преоријентација има да се пзведо 
што npe, najinnpe и пајбоље. Доста je тапкања 
у месту и полу мера, које су увек негативне n иај- 
мап.с спасопосне особпто када nx бирократи воде 
и у живот спроводе. Пошто се овај крупни nocao 
ne може пзвести без поваца, јер и за скопомски 
рат треба имати новаца, новаца и опет новаца, то 
предлажем расписивање јсдпог унутрашњег зај- 
ма, којп ne треба да буде такав, да опи којп да га 
уписују изгубе паду ne само да he држави помо- 
hn, nero и свој уписани новац изгубити. HohiiMO 
трагом Пол^ака, који свој унутрашњи зајам сјајно 
уписаше и многе своје скопомске ране залечише! 

Победитп n одржати се у овом бескопачном 
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економском хаосу, који je овладао целим светом, 
значи напрегиути све животне снаге, бити чврст, 
организован и храбар те изаћи као победнлац и 
из овога страшног економског рата. 

У овоме економском рату бориу не само за оп- 
станак и процват niiuie отаџбине, борбу за с.јајнију 
будућност иаше земље, борбу ,,за далека иека по- 
колеи.а" и за нашу децу, пашс иајблнже потом- 
ство имају оргаинзовати н до победе довести са- 
мо најспремнији, најчеститији и најупорнији си- 
нови паше Отаџбине, иод мудрим врховиим вод- 
ством нашега Витсшког Краља. (Бурно одобрава- 
H'ij и пљескање). 

Претседпик др. Коста Кумануди: Реч има на- 
родни  посланик г. др. Станишић. 

Др. Влада Станишић; Господо народпи посла- 
ници, r. Министар финансија, чију ja моралну, ин- 
телектуалиу и стручиу способиост и сад као и до 
сад високо цијеним и поштујем, казаб je у сиоме 
експозеу, да буџет mije дјело чисте и просте им- 
пЈЈОвизације, иити дјело фантазије Министра (|)ii- 
нансија, иего рачунски акт који има већим дије- 
лом да региструје, облигатно и аутоматски, издат- 
ке који резултирају нз позитивних закона. Ta кон- 
статација je тачпа, али иије потпуна. Буџет je 110 
само рачуиски, пего и политички акт Владе и 
Скупштиие. У њему нмају да се поред издатака 
предви^епих законима, региструју издатци на под- 
иирење потреба држане и парода, које се потребе 
указују као неопходне и неодложпе за период 
важности дотичног буџета. Он има дакле да буде 
(лледало политичких мастојаша и одлука Владе, 
како, до ког износн и које се народне и државне 
потребе имаду у наступајућем рачуиском перноду 
алиментирати. Он je писаи, облигатним, времепом 
и цифрама ограниченим програмом државне упра- 
ве за иосао шезиног старања OKO одржања и по- 
janaića повол>них услова за правилан развитак др- 
жавног  и  народног жпвота. 

Компресија н ексензија буџета, измјена распо- 
дјеле кредита у њему, отварање и затварање, про- 
mupeiije и суже1ве врела његових прихода све су 
то примарио политичк^, na тек онда рачунск^ 
акти. ' 

Није добро ако му рчунска страиа није тачна 
и реалиа, али je миого горе ако му полнтичка 
страна ие ваља, јер je много лакше праидати и no- 
правити  рачупске него политичке дефнците. 

Предложени пројекат државног буџета sa год. 
1934/35 не само да није реалан и поуздаи na сво- 
јој активпој страни, пего и политика Владе кроз 
тај пројекат mije довол.ио изражена и прецизи- 
рана. Истина, материјалне прилике, под којима 
данас морају да живе сви народи н све државе, 
изванредно су тешке, у кризи су ne само привре- 
да него и морал, a то су основе друштва и држав- 
не заједннце, na je под таквнм приликама веома 
тешко дати цифарски и политички понољне и по- 
уздане буџетске пројекте. И буџети велпкмх, ста- 
рих држава, у којима je живот ирпвреде далеко 
развијенији, показују у данашње доба редовно и 
велике де(|)11ците, na ннје чудо, да и ми, такорећи 
јучерашњи, са нашом скучепом примитавном 
аграрном привредом, без властитих капнтала, у 
својим   буџетским  предвиђањима  гријешимо. 

Господин Министар финансија н у овом пред- 
логу буџета учннио je напоре да смањн државне 

расходе за 267 милиона динара, како би пароду и 
његовој привреди учинио олакшицу, Али то сма- 
њење ие стоји у сразмјеру нити са дефицитом за 
годину 1932/33 који je no ријечима г. Министра 
изпосио 733 милиона, нити са дефицитом за год. 
1933/34, кога iic такођер бити, п ако можда у не- 
што мањем износу. Ие пустите с впда, да су се 
m дефицитн показали и поред знатних уштела, 
које су r. Министар финансија и Краљевска влада 
чинили при извршењу буџета у оквиру за тс уште- 
де подесних, одобреПих кредита. 

Па кад je тако, чему оида ево и no трећи пут 
пројектовати буџете, који надмашују пореску спа- 
гу народа и иадбацују суму од 10 мнлијарди ди- 
нара, који приходи буџетски у минуле две године 
нису могли да добаце? Јесу ли можда изгледи за 
пародну прнвреду у иаредиом буџетском периоду 
повољнији? Ja бих прије 1)скао да нису, него да 
јесу. Mel)yiiapu;me трговинске везе ne показују 
тенденцију побол>ша11Ја. Аутархија узима све ви- 
ше маха. Паш трговински билапс je нстина акти- 
иам, али извоз недовољан. Унутарња потрошња 
не може доволјПо да апсорбује продукте паше иај- 
јаче привредпе производње, na с тога цпјепе тих 
производа, сталпо ниске — једва подмирују тро- 
шкове производње и превисоку земл>арину. Про- 
изво!)ачу тих продуката — сељаку једва остаје 
толико, колнко je потребно за најпримитивнији 
оскуднн жнвот. A чссто im то. Немајући купаца 
и потрошача, јер у пашем пароду je 80% сељака, 
трговипа и ипдустрија, a поготову занати, сведепи 
су на исто стање, у каквом се налази и пољопри- 
вреда. Једипн сталеж, који има сигурне и пристбј- 
ne прходе, који има платну и куповпу способиост, 
који најмање осјећа прнвјједну депресију и која 
му je чак добродошла, то je сталеж државних чи- 
новника и намјештеника. hI)iixoB број je прилично 
велнк и троше без мало све што примају, али то 
je ипак све недоволто да би могло олакшати при- 
вредну ситуацију. Без повишеног извоза паших 
сељачких производа, који би извоз поправио mi- 
jene тим производнма, иема и ие може бити про- 
сиернтета у иашој привреди. A ja тога ne вндим у 
скорој будућности. 

Па ипак пројекат наредпог државиог буџе- 
та показује пезнатпе уштеде и води очигледно у 
сигураи и замашан дефицит. Г. Министар правда 
то тиме, да iii)()micii познтнвних закона ие допу- 
штају редукцју личпих расхода, да се ануитетна 
служба не може смањити, a материјални расхо- 
ди да ne трпе даље редукцију. 

Али, видећи и сами да се расходи тога буџета 
nelie дати mi моћи покрити приходима уза сва 
нова врела прихода, која смо му дали недавним 
доношеиЈем попих финансијских закона, тражио 
je г. Мипистар финансија амандманом v Финансиј- 
ском закоиу овлаштења за Крал.евску владу да мо- 
же у цил>у смањива11>а расхода предузимати мје- 
ре, како у оквнру постојећих законскнх одреда- 
ба, тако и у уредбама са законском спагом које би 
имале за предмет утврђивања осмова државних и 
самоуправних заслуга у другом обиму, no пјто су 
ти ociK'Hii постављени у законским одредбама кпји 
дапас важе. Осим овога тражи у Фнпансијском за- 
коиу и дал^а овлашћења: за редукцију женског о- 
гобл.а из државне службе, за редукцију од 50% 
споредних принадлежности државних чиновника у 
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државним припрединм и новчашш устаиовама и за 
ревизију специјалних додатака, хонорара, иаграда 
државних службеника и њихово ограничење до 
иајвише 50% редовних прииадлежиостн. 

Да та далекосежна овлашћења тражи за Ми- 
нистарски савет г. Министар финансија тек сад, да 
све то није законски пројектовао раниЈе и тражио 
за те пројекте редоваи поступак легнслативе, чије 
се прерогативе овим отступањем права претреса и 
допошења закоиских мера крње, премда .je могао 
предвидети потребу уштеда на лнчпнм расходнма 
буџетским, — могло би му се с правом замернти 
да ra један велнк и очигледаи разлог ne оправда- 
ва. Труд и рад одговорног Мннистра око поправ- 
ке пореске и финансијске администраци.је, која je 
и у целини и у својим саставним деловима бнла 
р1)ава, занемарена и што je иајгоре, с малим изу- 
зсцима, подложена корупцији и склона неислрав- 
ностима, показао je добре резултате; за тај труд 
требало je времена, a тај посао иије трпио одла- 
гања. Узалудио je доносити законе, ако пемате 
савесних и исправних органа, који he их поштено 
извршавати. He могу концедирати, да je raj посао 
организације и контроле пореске и финансијске 
администрације завршен, треба lie у том правцу 
још много активности, али садашње стање те ад- 
министрације кудикамо je боље у сваком погледу. 
Молио бих само Господнпа Министра да промепи 
методе у држању оиих његових oprana који непо- 
средно улазе у пародне редове и извршују директ- 
но наплате, јер даиас се парод мање жали на opra- 
ne Мнпнстра унутрашњнх послова иего на oprane 
Министра финансија. (Гласови: Врло добро). 

Упоредо с тим ваљало je разбудити савеетн 
пореских обвезника n присилити их na поштова- 
њс дужности и законских обавеза према држави. 
Чинити то и показати у томе видне резултате у 
доба тешке привредпе депрссије, захтевало je то 
мпого куражи, епергије и пстрајпости поред вели- 
ког труда и доста времепа. Али у другом времепу 
се то није могло и известп. Позпато je, да je мо- 
рал пореских дужпика у времепу прнвредпог про- 
сперитета бно лабав n минималан баш ради тога, 
што се добар део државних расхода покривао npn- 
ходима пз репарација и зајмова, до којих се mije 
тешко долазило. 

Урсдитп администрацију и обезбедпти прилив 
државних прихода у знатно већем изпосу само из 
корпстп, што их дају nama властита привредпа за- 
пимања, био je оправдапо примарни и пајпречи по- 
стулат уредпог државног газдинства и рад na томе 
послу правда донекле пропуст г. Министра финан- 
cnja да пије рапије n na време тражпо од Народпе 
скупштине сагласност за закопске пројекте, који 
бн ишлн за оним циљем којн je постављеп v зако- 
подавппм овлашћењима Министарског савета у 
предложеном финангајском закону. 

Ta овлашИепЈа за допошење уредаба са закон- 
СКОМ спагом која се ево nonaii.i.ajv n upere да по- 
стапу сталпом праксом, пису пи мало оправдапа nn 
симпатична. Ова Народна скупштина и онако ма- 
ло ради. Мпоге добре шезппе смаге остају nenc- 
коришћене. Напротив, уредбе што nx je no овлаш- 
lieibv Beli допео Мипистарски савет, nncv сваки пут 
добре n довољно корисне no народну привреду и 
социјалне односе у земл>и — ne задовољавају по- 
требе, које су пх провоцнрале и ради којих су до- 
necene. Ja hy то детаљппје истаћн, кад буде Уред- 

ба o заштитн земљорадника стављепа na дпсбпп 
ред. 

Иако у Миппстарском савету седе махом људц 
са јачим политичким репутацијама n солидним ин- 
телектуалпим квалификацјама, опет њихов зако- 
нодавни рад ne може у пупој мери падоместпти 
такав рад 11ародпог претставппштва, бар ne у а\ - 

-торитатпвпом погледу. Да mije бпла потребна са- 
радња Народпог претставпиштва n његов законо- 
давпи рад, да je raj nocao могла вршити сама Вла- 
да, ne on nn дошло до избора тог Народног прет- 
ставништва. 

Па ипак hy гласати за Финансијски закон, који 
и та овлаштења садржи, осим пз помепутих раз- 
лога још и ради тога, nrro верујем да iic г. Прет- 
седник Министарског савета ауторитетом свог ви- 
соког положаја, појачаног ауторитетом вође ве- 
лике Југословенске националне странке и аутори- 
тетом Претседника клуба народних послапика ве- 
лике владипе већине, знати подеспти и учинити све 
niro je потребно да при допошењу и примени тих 
уредаба буду norol)ena паша права расположења н 
сачувама 6д сваке штете пуна објективност и со- 
цијална правда. 

Редукција сувишног економски бол>е стојећег 
женског особља из реда државних службеника, за- 
послење нових младих и квалификованих снага 
у тој служби, npn чему треба респектовати исти 
принцип економске веће потребе и социјалне npa- 
вде, a npn свему сачуватп пуну меру објективности 
биће и тежак и одговорап nocao. 

He мап.с he бити тешко допети уредбе са за- 
конском спагом, која lie мењати, заправо смањи- 
вати обим државних и самоуправних расхода, ба- 
зиран на законским одредбама које данас важе, 
Ту iie требати много смишљености и мпого држав< 
ничке и политичке опрезпости и видовитости, али 
и много одлучности. 

AKO се ти послови добро сврше, биће оправ- 
дано name поверење; у противном изазваће неза- 
довол.ства и norpece. 

Ja iiy npn томе да пабацнм неке својо субјек- 
тивне пргледе na ове сгвари. И опда, кад вч nam 
Чиновнички кадар и no стручпим n no моралнии 
квшификацијама био врло добар, ми би моралн 
приступптп рестрппгпрап>у плата n прппадлежио- 
crn чтговппка из два разлога. Смањење буџега р...-- 
хода које би пмало да олакша буџетско оптере- 
ћење народпе привреде, јесте категорпчки импера- 
тпв реда у патим јшним финансијама. Без гога 
CMaiheiha ne може се доћи до равнотеже у пашом 
буџету, нити уклопитп п.сговп дефицити. Оскц 
овог тако важног разлога, и соцпјаша правда тра- 
жп то pecrpminipan.e. Ja сам Beth нагласио, да je 
сталеж државних службеппка једини, којн има cii- 
гурне и пристојне прпходе и да тај сталеж најмање 
occi.a прпврсдпу кризу. Док je та дспресија eno 
друге привредие сталеже, na ме1)у њима и слободне 
професије, које no својој агфеми, тколском и npa- 
ктпчпол! оспособл.еп.у имаду кв.алификациЈе виших 
државпнх миповппка, бацила у очајан положај ч 
свела п.пхов рад и користи од њега na то, да су им 
дошли у питање najocnommjn условп живота il оп- 
стапка, дотле je та депреспја зпатпо поправила у- 
слове матерпјалпог жпвота државних чиновиика н 
службеппка. Нећу pehn ових, али свих опих моји м 
државне касе прпмају ^преко 3.000 динара месечно. 

Истина je да су њихове    принадлежности  o , 
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утврђивања плата no Чнмовничком закону из го- 
дине   1931  већ три пута смањиване, али та сма- 
њиваша иису достигла Још ни 30% висипе прво 
битно   озакоњених  принадлежности. Међутим, од 
годнне   1931  када се je појавнла криза, na до да- 
иас,   цијена свим  привредним продуктима и еко- 
иомским добрима (храни, одјећи, обући станови- 
ма, огреву н т. д.) пала Je између 50 и 70%. A то 
значи   да   се   чиновничке   принадлежности,   и   то 
понављам,   оие   преко   3.000   динара,  могу  и  и- 
мају   no  постулату  најелементарније  правде  и  у 
иитсресу   одстра1ве1ва   насталог   поремећаја   дру- 
шгвене равнотеже смањити, дакако    прогреспвно, 
за иајмање 20—25% без опасносги да се тиме иза- 
зове осиромашемЈС и доведс у пнтање опстаиак га- 
квих чииоииика. To, господо, важи, подвлачпм и на- 
глашавам, само за време трајања ове   депресије. 
Исто тако како би им се смаљиле прииадлежнасти, 
тако ћемо ми, испш кралтсим посгупком, те прннад- 
лежнссти повратити иа стару меру, чим се укажу 
повол>не прилике у народној привреди и у држав- 
но.м буџету. 

A uira тек да кажсм o оиим вшсоким TUHOBIIH- 
цима и декоративиим иосиоцима иисокпх државних 
паложаја, који допуштају поред луксуриозног 
живога, који попут црвеиог барјпчста изазива ura- 
роке пароднс редове, које je криза бацила у очаја- 
п.е и ивбацила их из посла, да уштедама од вели- 
ких прихода тсзаурмшу знатие готовипе и зидају 
велике палатс? Има их досга, na бн бпла дужност 
владе и г. Министра финансија да их изнаћу и да 
им темељем овлаштеп.а садржаних у про.јектованом 
финаиаијаком закопу, редукцијом, и то зпатном ре- 
дукцијом, платс и осталих доходака онемогућн raj 
неправедни и пркосии начин живота. 

У да1иаш1вс доба готово општег осиромашења 
и незапослености великих размера, ne би смело би- 
ти никога, изузевши Круне, који у овој држави као 
п.еи орган, чиновник или функционер прима ма из 
ког наслова више од 250.000 дипара годишње. 

Чсму миппстри без портфел>а? Чему окружпи 
ипспектори? Све то треба докпнугп. 

Сигурну мјеру објективпостп у примјепп јед- 
ног припципа дају л.уди тек опда, када себе ne 
изузимају од тс при.мјепе. 

По приппиму рацпона.гпе 1птедП)е у државном 
газдинству, ко.ји ое жели и захтева са свих страна 
ове куће, треба и нама народним послакицима и 
сепаторпма снизити дневнице са 20%, na 6000 дина- 
pa, a осим тога оним пародпим посланицима и се- 
натбрима, којп имају министарске принадлежности 
или положај Претседника Народне скупштине и 
Сената,  примање дневница уопште докнпути. 

Ми пмамо, господо, у nanioj Влади неколпко 
мипистара који ппсу паролди послаиици. Г1а када 
ти мтгисгрпбез дневница могу врло лепо да иаа- 
1)У на крај, зашго се ne бп и ona господа мпппстри 
и сеиаторп ограничили na примлње оппх прппад- 
лежности које примају њихоое колеге, којп nncv 
народки послапицп и сспатори. 

Питаљу редукције сувипшог и неквалификова- 
nor активпог и пензионисаног чиновништва, треба 
гаосо^е посветити пупу паж11)у н безобзирпо рас- 
чистити са свима оатлл, КОЈИ xohe да жпве na pn- 
чун заједнице, ne давши ништа и ne учипивши 
иишта за државу n народну пелппу. One пак који 
су се у државној служби обогатили, дакако na 
штету  државних  прихода  И  пмтереса, треба узе- 

ти под удар санкција закона o корупцији, чије je 
допошење  крајња   потреба.  У  Кадићевој   афери, 
господо   народни   посланнци,   која je била пред- 
мет недавне днскусије у Иародпој скупштипи, ja 
сам у свом говору парочнто подвукао да до ште- 
те, коју je том афером претрпсла држава, ne би 
бнло дошло,   да je једап   висок   државпп   opran 
n функционер бпо na висиии свога положаја. Да 
je тај господнп пзиршио своју дужност, како му 
његова савсст n 1вегова заклетва дпктпрају, on би 
one обвезппце, које je nam несрећни друг Кадић и 
још  пеколпко његовнх  прпјагсл.а  стрпао у своје 
иепове, да je on, кажем, те обвезнице поделно у 
сврху да се ликвидпрају отштете no прссудама, a 
таквих je било око 500, на које се чека ueh годипама, 
до те штете држава ne би дошла, a афгра и памере 
оипх који су са Кадићем ишли да оштете државу, 
биле би na времс пткјшвепе n уклоњене. И ако сам 
указао na ту високу личност пашу, иако сам оче- 
кивао да he Влада према стварпнм разлознма које 
сам павео пајепергпчпије поступити, ja joni увек ви- 
дим na томе положају тога паредбодавца и nonan- 
љам са овога места да би било n право н морално 
дасетај господип којнјепоказао толикунемарност 
у вршеп.у своје дужпостп, већ  |"ia.Tii тога са тога 
места скипе. (A'ocra Алскспћ: To je мржп.а, ако си 
јуна« поднеси инте.рпелацију и ne заклан.ај се за 
послаиички мапдат!) Јели вас on послао да га бра- 
ните. (Костп AjicKcuh:    Изнеспте доказе,   немојтс 
пападатп човека који nuje ту. Адвокат na чита го- 
BOP) видп се Ваша спрема!) шта се то тнче Вас; ne- 
liv да бубам којешта као Ви. — Господо, осим тога 
било je овде у Скупштппп n у овом кратко;м пашем 
заседапд' речи O стварима које бацају допекле руж- 
no светло na исправност и коректност држања по- 
јединих људи који седе илп који су седели na овим 
високпм местима. Изпесепо je за јсдпог до педавпо 
МИНИСтра, човека na миппстарском положају, да je 
na рачун њему подложепог државпог шумског пре- 
дузећа паручио себп аутомобил ( Један глас: Одго- 
порно je човек na то!) On je nciirro одговорио, али 
je п.ему као и сваком мипистру дотпрапа пзвеспа су- 
ма за издржава1ве аутомобила. Него пије na једну 
другу ствар одговорпо, a  ro je да je свога брата 
апотекара поставио за члапа управе државне желе- 
заре у Зепици. Осим овога, господо, јуче je једап 
од народних послаппка изпео једпу   тешку ствар 
протпв јсдпог мпшгстра n без сумње та ће ствар, 
како je n nam г.Претседпик владе пагласио, ускоро 
доћп пред ову Скушптппу, алп,    господо пародпп 
послапицп, то je толико замашпа n велика ствар да 
би био рзд да г. pecopnn минисгар na кога су се 
те речи одпоспле, ne оставл>а под    неизвешошћу 
опу Народпу скутшггину, јавпост, цомаћу и страну 
n дг иас што пре обавестн те да rv ствар ратпчпстп- 
M.I  n  видилт,  у чему je.  Ледап  волики  мислплац 
епглески чија je слава и дапас исто опако cjajna, 
као и за његова живота, Бекоп Веруламски, каже у 
своме делу »О мпслнма o земал.скпм .тмарима« na 
јсдпом месту, да државпа финансиска политтка у 
прг.ом реду нма iiini na то да се ноз^ц у држави 
ne скупи у мало руку, пего да буде ра1Сподел>еп, 
јер ће паступити случај да поред великог нацно- 
налног богатства држава трпп и страда. To je слу- 
чај, господо, сада код nac у nanioj прпвредп. Др- 
жаава живп ne од богаташа, ne од неколико поје- 
дппаца; држава жпвп од целог парода, од свих сво- 
јих држављана, Доба крнзе, доба ограпичепог из- 
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нелике иовчане масс у своје руке да врше спеку- 
воза игкористилн су јачи поједиицн прикутгивши 
лацију. Hama je цела привреда, буквално речепо, 
остала и без новца и беа кредита; Продуцира се 
само ono ипо j:- потробио за одржавање жинота. 

Дужност би била Краљевске владе да у овом 
правцу подузму најенергичније мерс. Господии 
Мипистар финансија ће имати у том правцу, ja у 
то верујем, пуну потпору Народпе скупштине у 
настојавањима својим да привредни точак окрене 
на боље. Тим разним спекулаигима треба већ, и 
крајње je време, да сс једиом стапе na крај. И ja 
верујем, да Кс Краљевска влада поступити no опим 
овлашћењима која ћемо joj изгласати у Фнпап- 
сијском закону, a и прсдузети мерс против свих 
опих, којн руше ред и уназађују namv привреду. 
Ja изјављујем да liv гласати за предлог буџета, (О- 
добр.гтп11>с и пљескање). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Аптс Ковач. 

Anfe Kovač: Gospodo narodni poslanici, mi već 
treću erodinu vršimo u ovom Parlamentu, donošenjem 
budžeta jedan golemi državni i narodni posao" Izela- 
savanjem budžeta izglasavajno mi već treću godinu 
i Duno poverenje našem cospodinu Ministru t'inan- 
sija. Mi mladi narodni poslanici posebno smo zado- 
vpljni, što naše finansije vodi jedan naš vršnjak, koji 
ie spreman da se za svoja uverenja i za svoju liniju 
hvata u koštac sa svakim, imajući zbilja jaku kičmu 
i ooerišući zbilja staloženim znanjem i visokom eru- 
dicijom. Nama je drago, da je konačno i naša gene- 
racija izbacila na površinu jednog ovako solidnog 
finansijskpg stručnjaka. Ako nam on kad-kad i iz- 
zcrleda suviše dogmatičan, ako se kad-kad i ne može- 
mo složili sa niegovim neprijatnim poreskim šara- 
fima, nama ipak imponuje ovakav borac za svoja 
načela u doba, kad se beskičmenjaštvo i kolebljivost 
mofii sresti u javnom životu na svakom koraku. 
Meni ie on lično još simpatičan i kao jedan od pro- 
tagonista borbe za disciplinovanje demdkratiie. 

Ja zato i ne mislim da se u načelnoj diskusiji o 
budžetu upuštam u kritikovanie niegovih finansijskih 
načela. Naši drugovi u Finansijskom odboru nara- 
(ovali su se njim dosfa, pa kad su se na kraju kra- 
jeva s niime skoro u svemu nagodili, ja nemam volje 
da započinjem iznova, jednu kavgu bez izgleda na 
uspeli. N'o na jedno hoću da Lra upozorim: 

Mi smo u proleće laniske godine u Klubu zaklju- 
či li. da se energično posvršava posao na definitiv- 
nom orcanizovanju Jugoslovenske nacionalne stran- 
ke. 1 baš, kad smo se mi razišli po narodu i počeli 
održavati zborove u tom pravcu. Ministarstvo finan- 
siia odredilo je kao za pakost najneumoljiviju ecrzc- 
kutivnu naplatu poreza. Nastale su čitave organizo- 
vane eg?ekutorske hajke nrotiv seljaka, dok su u 
gradovima bogataši dugovali na stotine hiljada di- 
nara poreza, a niko ih nije ni taknuo! Uzaludni su 
bili naši protestni telegrami. Ministarstvo finansija 
pokvarilo nam je tada bar za 50% agitaciju i one- 
moi'iićilo uspehe na puno mesta. Meni su ta.da seljaci 
govorili: »Sta vi donosite Zakon o zaštiti zemljorad- 
nika u stvari privatnih dugova? Tu ćemo se mi već 
sami nairoditi. Netro donesite vi Zakon o zaštiti ze- 
mljoradnika od državnih organa; ti nas upropastišel« 

Na jesen lanjske godine, neposredno pred op- 
štinske izbore, Ministarstvo finansija priredilo nam 
je slično zadovoljstvo, s istim goničima. Pre nas upa- 

dali  su u  sela bezobzirni  ubirači  poreza,  plenili 

da je čudo i odvlačili u opštinske zgrade jastuke, 
jorgane, narodna odela, pokućanstvo i t. d. 1 na 
lim barikadama otete narodne imovine trebali smo 
mi da držimo oduševljene jugoslovenske govore i da 
tumačimo narodu, kako vodimo u prvom redu polj. 
tiku zaštite seljaka i maloga čoveka, A u Zagrebu ili 
gde drugde istovremeno nije poreskim masnim duž- 
nicima transferiran ni jedan salonski, luksuzni na- 
meštaj, nije odvezen ni jedan klavir, nego su s njima 
pravljeni blagi sporazumi o rokovima otplate. Se- 
ljaku neće da daju tih rokova otplate poreskog duga! 

Toliko samo na adresu Ministarstva finansija 
MCdutim, mi, gospodo, u ovakvoj načelnoj diskusiji 
imamo kao politički ljudi i prava i dužnosti da pred 
javnost iznesemo svoja načelna gledanja i na pro- 
bleme, koji su izvan domašaja nacionalne ekonomijo, 
izvan carstva Ministarstva finansija, a ipak su u vezi 
sa budžetiranjem države. Ja bih hteo da govorim 
o jednoj temi, koju je — čini mi se — nabacio be/ 
prave dubine osećanja jedan od mojih predgovor- 
nika iz Savske banovine. Reč je o jugoslovenskoj 
duhovnoj unifikaciji. 

Gospodo, bez jugoslovenske duhovne unifikacijo 
politika inicirana šestojanuarskom proklamacijom i 
svim ostalim jugoslovenskim aktima naših vlada od 
Ci januara 1929 godine ovamo, dakle, ni politika Ju- 
goslovenske nacionalne stranke ne može doživeti 
svoj triumf. Vršeći jednu prevažnu i tešku nacional- 
no-političku misiju na terenu u narodu, mi ćemo se 
satrti i slomiti, ako pre svega ne povežemo duhovno 
naš narod, ako ga duhovno temeljito ne osposobimo 
za primanje ovakve unitarističke politike. A imaju 
li naše mase dovoljno duhovne pretspreme da 
krenu za programom, koji im trti iznosimo? 

Meni se, gospodo, čini, da tu nekako idemo u 
raskorak mi narodni poslanici, i oni, koji po tehnici 
svoga posla i po svojim zvanjima stoje u intenziv- 
nijem i puno stalnijem kontaktu sa masama, a naro- 
čito s omladinom naše zemlje. Mi osećamo fin kod 
njih Eshaezija još nije umrla, i ako je 3 oktobra I! 
godine uzakonjena Jugoslavija. Mi još uvek osećamo 
onu fatalnu simbolistiku broja 3. Mi smo se uverili, 
da se i posle istorijskog 3 oktobra i posle Kraljeve 
izjave: »Čuvati jedinstvo narodno i celimi državnu, 
to je najviši cilj moje Vladavine, a to mora biti i 
najveći zakon za Mene i za svakoga« — neiruju i 
dalje tri narodne individualnosti. Ni sami legislative! 
i esfzekutivci ovog jugoslovenskog kursa u našoj dr- 
žavnoj i narodnoj politici nisu sasvim nacistu o 
tome, kako treba raditi i šta treba raditi, da stvorimo 
tip novosr jugoslovenskog čoveka i da jugoslovensh ) 
dovedemo do pune pobede. 

Ne radi se, gospodo, tu samo o »tehnici ujedinja. 
van ja«, kako se izrazio jedan predgovornik. Ne radi 
se tu o hitlerovskim ili musoliniievskim ili staljinov. 
skim metodama kod idejne unifikacije narodnih ma- 
sa. Tačno je. da ni Musolini ni Hitler ne bi mogli 
ujediniti svoje narode u jedan čvrst nacionalistično- 
socijalni front — ti koliko su oni u opšte u tome 
uspeli — da za to nije bilo psihičkih preduslova. 
Postojala je i u Italiji i u Nemačkoj tradicija dece- 
nijskog rada na ujedinjenju. No sigurno je i to. da su 
vlade i u Italiji i u Nemačkoj uvek suzbijale defetistič- 
ke i separatističke ispade svojih pokrajina i oštro pa- 
zile na to, da se ne poljulja državna celina, ,1a mislim 
da je kao između Boga i šeširdžije razlika između 
nemačkog unitarističkog patriotizma jednog dojuče- 

surašnjeg  švapškog   pokrajinskog  kralja   (taj   recimo 
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u Bavarskoj nikad nije poricao, da je NemacI) i ju- 
goslovenskog unitarističkog »patriotizma« jednog 
naše^ pokrajinskog istorijsko-individualističkog vile- 
njaka kao što je na primer dr. Vlatko Maček, koji 
neće nikako da prizna da je Jugoslovan te beži od 
jugoslovenske nomenklature kao vrag od tamnjana. 
Jedan Pijemontez nije nikad poricao da je Talijan, 
a isto to nije činio ni Kalabrez. To je i u Nemačkoj 
i u Italiji bila više borba o pokrajinski prestiž, bor- 
ba o učešće u vlasti, a ne principijelna borba za ple- 
mensko-pokrajinsko izdvajanje kao kod nas. Da su se 
pijemontcški ili kalabreški politički prvaci borili ta- 
kvim metodama i takvim tendencijama kao naši po- 
krajinsko-plemenski veziri, iskrsnuo bi bezuslovno 
već onda jedan Musolini da spašava jedinstvo Ita- 
lije, kao što su, u ostalom iskrsli Garibaldi, Kavur 
i  drugi. 

Ne može se, gospodo, nikako napraviti do kraja 
uspela paralela sa nemačkim ili italijanskim i našim 
ujedinjenjem. Nemačka i Italija ujedinjavale su se i 
pod drugim uslovima i u drugim vremenima i sa 
drugim mentalitetima. Jedino što od njih možemo 
apsolutno pozitivno naučiti jest to, da jedinstvo dr- 
žave i naroda treba spašavati pod svaku cenu kao 
što su to oni u opasnim momentima znali uvek i 
izvesti. To smo znali izvesti i mi, o čemu nam sjajno 
svedoči naš Vi januar 1929 godine. Nisu se ni Nemci 
ni Italijani ujedinjavali izborima, demokratijom, par- 
lamentarizmom ni plebiscitom, nego ratovima, ko- 
gektivnim osećajem jedinstva, istorijskim nuždama i 
forsiranjem svog ujedinjavanja na najrazličnije na- 
čine. 

Naš proces   jugoslovenskog   ujedinjavanja   isto 
tako nije ovisan o demokratiji ni o parlamentarnom 
načinu vladanja. Nas ujedinjuje osećanje da smo je- 
dno,  nas   ujedinjuje jugosl'ovenska nacionalna revo- 
lucija, jedna stiliija koja je izbila 1918 godine posle 
dugopTodišnjih kalvarijskili patnja i spremanja. A po- 
znato je, da smo se najviše razjedinjavali i kidali baš 
pod  našim  ranijim demokratsko-parlamentarnim re- 
žimima. Zato smo i morali posegnuti'za privremenim 
uklanjanjem one razularene talmi-demokratije i par- 
lamentarizma  da  se  ne  rastepe  naše  državno  i  na- 
rodno  jedinstvo.  Ako je do  ispitivanja prošlih  od- 
govornosti   za  takvo  stanje,  te su svakako više na 
strani  onih,  koji su se rukama  i  nogama odupirali 
jugoslovenstvu — o kojemu danas govore sa gor- 
došću  i  čudnom pobožnošću! nego na    strani onih, 
koji  su   dobronamerno branili jugoslovenstvo često 
možda samo zato preostro, jer su verovali da je dr- 
žava u najvećoj opasnosti i pred propašću. Uostalom, 
za nas  ne   sme biti preostro ni jedno sretstvo, kad 
se radi  o  »biti ili ne biti« jugoslovenske države. Šta 
mu tu ulaze nekakvi »samozvani eksperti«? Šta znače 
eksperti   u  jednoj državi medu braćom, koja se po- 
znaju? Sta će mene učiti moj brat, ko su moja braća? 

u to  bili nikakvi eksperti ,nef,ro su se sa jedne i 
sa druge strane izdizali partizanski spekulanti i uce- 
njivači, koji su samo kod nesposobinh, neobaveštenih 
ili pokvarenih   mogli da pale  ili da važe   kao neki 
eksperti. 

Po teoriji spomenutog predgovornika izgleda, 
da bi i kod nas trebalo pustiti, da se kroz decenije 
jugoslovenstvo samo iskristališe, a mi da budemo 
prema barjaktarima tronarodnih individualnosti i se- 
paratističkih tradicija milosrdni, puni obazrivosti, o- 
nako »mile-lale«, kao neke sestre nudilje. Ništa da 
se ne  ešofiramo, ništa da  ne  forsiramo, jer će na- 

rod sve to pozlatiti i mi ćemo, kad se Bogu svidi, 
doći ipak do duhovne unifikacije. 

Mi se sećamo, dokle je bila dovedena država, kad 
se samo donekle popustilo raspirivanju plemenskih i 
verskih strasti. Šta bi iz nas bilo, da smo i u prvim 
godinama našeg Ujedinjenja pustili maha destruk- 
tivnim elementima, koji su se tada pojavili naročito 
u našim krajevima preko Save i Dunava? U praksi 
su neprovedive stvari, o kojima je govorio onaj 
progresivni ili sintetični Jugosloven. Mi živimo stra- 
šno brzo i burno. Današnjica zahteva od nas brže i 
dalekosežnije odluke, nego u prošlom veku, kad je 
taj moj predgovornik bio zgoljni Frankovac, i stra- 
stveno mrzio sve ono što je srpsko. Mi nismo ni 
njega čekali da se preokrene, nego je on morao poći 
sam za nama, silom prilika, ako je hteo da učestvuje 
u političkom javnom životu ove zemlje. Tako mi ne 
možemo čekati ni 30 godina, da na pr. dr. Vlatko 
Maček i njegovi drugovi dođu do spoznaje, da smo 
mi ipak jedan jugoslovenski narod. Nama mora biti 
svejedno, hoće li oni to spoznati ili neće. Ako spo- 
znaju, mogu s nama saradivati, ako ne spoznaju, ne 
ka ostanu gde su, i vreme će ih pregaziti. No kroz 
30 godina svoga zanovetanja, kolebanja ili huška- 
nja mogu takvi ljudi da pokvare puno toga, što 
možda u prošlom veku Ante Starčevića i drugova 
ne bi bilo važno, ali bi u ovom veku moglo da bude 
katastrofalno. Zato mi moramo ubrzano i energično 
da suzbijamo takve defetiste i spearatiste. Mi mora- 
mo ne brutalno, ali muški i snažno, uklanjati sve što 
zlonamerno koči jugoslovenstvu put do pobede. 

Protivno onom predgovorniku, ja nisam zadovo- 
ljan sa prošlim vladama baš zbog toga, šio su bile 
odviše mlake i nespretne u uklanjanju tih zapreka 
iz vremena Eshaezije. Te vlade nisu izvršile svoju duž- 
nost u jačanju jugoslovenske duhovne unifikacije. 

Gospodo, koje zapravo zvan da podupire i širi 
tu jugoslovensku duhovnu unifikaciju? 

U prvom redu to je Ministarstvo, koje je najdu- 
hovnije, dakle Ministarstvo prosvete. Stvarno, osim 
našeg nacionalno-političkog rada u masama, u obla- 
sti kulture i prosvete pružaju se najveće mogućno- 
sti za davanje pozitivnih vrednota i cilju duhovne u- 
nifikacije. Tako je i Ministarstvo prosvete istovreme- 
no i jedno eminentno političko ministarstvo. Mnogi 
su se na stolicama ministra prosvete otimali o taj pre- 
sudan utacaj na duhovnu unifikaciju. Zato su na sto- 
lici Ministra prosvete u ovoj zemlji redovno sedeli 
naši najjači politički ljudi: Ljuba Davidović, Svetozar 
Pribićević, Stjenan Radić itd. No svi ti političari 
izgleda da nisu bili dorasli poziciji, koju su zauzeli, 
vodeći u svom resoru više personalnu nego istinsku 
jugoslovensku prosvetnu politiku. A naši ministri od 
1931 godine pa ovamo, samo su lavirali između te 
personalne i prosvetne politike. U koliko su i imali 
svojih većih koncepcija i planova, nisu dospeli da ih 
ostvare. 

I šta imamo danas? Da pogledamo malo one in- 
statucije, koje bi imale da budu najviše angažovane 
U poslu jugoslovenske duhovne unifikacije pod re- 
žijom ministra prosvete. To su: osnovne škole, sred- 
nje škole i universiteti. 

Ja neću baratati sa statistikama. Mene kao Ju- 
goslovena i nacionalnog radnika interesuje samo duh 
u tim školama. 

Vi znate, gospodo, da u,udžbenicima osnovnih škola 
jugoslovenstvo izgleda vrlo mršavo. Isto tako mršavo 
jugoslovenstvo propovedaju izvan škole i mnogi naši 
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učitelji. Kroz osnovne škole provlači se i te kako često 
plemenska nota. Već n samoj državnoj himni, koju 
uče mala deca, dobivaju instrukcije o trojstvu. Ne- 
davno je jedan učitelj u Savskoj banovini poredao 
po svom ćefu i pevao himnu sa decom ovim redom: 
»Lijepa naša«, »N;iprej zastava slave« pai Bože prav- 
de«. Dakle HSS! Kad deca u Jugoslaviji svrše četiri 
razreda osnovne škole, jedva da u potsvesti osećaju 
integralno jugoslovenski. Prosto kao da nam se još 
neće da ih zadojimo i oduševimo jugoslćvenstvom! 

Drže se, na primer, po svim osnovnim školama, 
a i srednjim, predavanja 4 februara o velikom apo- 
stolu jugoslovenske duhovne unifikacije Josipu Jur- 
ju štrosmajeru. Trebalo je ove godine čuti, kakav je 
tu ideološki »ričet« vladao, fitrosmajer je u mnogim 
osnovnim školama Savske banovine prikazivan sa- 
mo kao znameniti hrvatski narodni sveštenik, kan 
borac za slobodu Hrvatske, dok se o njegovom juffo- 
slovenstvu, o ljubavi prema braći Srbima i Slovencima 
jedva šta na kraju promrsilo kroz zube. To me potse- 
ća na slučaj, kad je jedan dnevnik u Zagrebu posle 0 
januara 1929 g. pisao, da je Strosmajer bio za fede- 
raciju i za tri narodne individualnosti, pa da će se 
pod šestojanuarskim režimom realizovati baš takav 
»san« Strosmajerov — ništa ne spominjući, da ie 
jugoslovenska ideologija Đakovačkog vladike bila 
sasvim nezavisna od njegovih tadanjih prigodnih po- 
litičkih kombinacja u monarhiji. A mi treba da uzi- 
mamo za kult i putokaz genenacjama samog ovog 
lugoslovenskog duhovnog unifikatora i propovedni- 
ka Strosmajera. 

Pa šta treba da učini, gospodo. Ministar nrosve- 
te, kad mu nelojalni nastavnici ovako ppdvaljivački 
preokrenu iednu plemenitu tendeciju proslave? On 
treba da izda izrađenu u čistom jugoslovenskom duhu 
poslanim o Strosmaje.ru. sn naređenjem da ie mora- 
ju pročitati i svi nastavnici iednako u celoj državi. Ko 
uskrati poslušnost, ima da leti iz državne službe. Mi 
ne smemo trpeti u školama ovr>kve ideološke falsi- 
fikate, kad ie reč n takvom unitarističkom nrvobor- 
cu kao što ie bio Strosmaier. Kad su katolički sve- 
štcnici morali u svim crkvama da čitaju antisnkolsku 
Dostanicu Episkopata, neka svi nastavnici u svima ško- 
lama čitaju iucoslovensku poslanicu Ministra рго- 
svete. To ie jedini način, da se izbegne trovanje naše 
mladosti u ovakvim zgodama. 

Tu odmah iskrsava, rospodo, i problem vaspi- 
tanja naših učitolia II koliko ie meni poznato, nove 
generacije naših učitelja ne izlaze iz prenarandiia do- 
volino jugoslovenski vasoltane i orijentisane. Mi do- 
živi i"vaino da nam vrlo često iz preperandija iskače 
i uskače u narod mladić komunist ili plemenski sepa- 
ratist, iednak kakvom starom Frankovcu iz 1914 co- 
dlne, Verujte mi da je cifra takvih separatista i ko- 
munista, s obzirom na 15 godina haSeg Uiedinienii, 
prozna, n Ministarstvo prosvete kao da nema tehnič- 
ke mngušnostl da spreči njihovo postavljenje u 
službe. 

Jednaka je situaciia i na sredniim školama. Vi 
danas u zbrci nejednakih i nevaljalih udžbenika no 
srednjim školama imate još i ideološku zbrku. .Ia 
znam, da medu današnjim profesorima naših srednjih 
škola ima priličan broj koji su manji Jugosloveni. a 
Dodmukliji seoaratisti ili defetisti ne^o što su bili 
1925 ir. za ministrovanja Stjepana Radića (Tako je!). 
S kakvom jufnslovenskom bnjom izlazi onda omla- 
dina ispod njihovih ruku? Čućete od mnocrih takvih 
omladinaca,    kako omalovažavaju    žrtve podnesene 

za  Ujedinjenje  i  ismejavaju  naš  savremenj  jugosl у 
venski nacionalni pokret. 

Ko je kriv? Jedanput je jedan seljak drastično, ali 
duhovito, rekao na nekom zboru, gde se kritikovalo 
Radićevo pašovanje nad jugoslovenskim učiteljima, 
ovo: »Nije kriva krmača, ako ude u kvar, nego i 
koji ju je pustio!« Krivi su, dakle, rartiji ministri pro- 
svete koji u postavljanju direktora i nastavnika nisu 
vršili potrebnu i opreznu jugoslovensku selekciju. 
Mi puštamo našu omladinu, janjad, u ruke mnogim 
nastavničkim vukovima. Mi smo, doduše, ukinuli dvoj- 
stvo u učiteljskim i profesorskim udruženjima, ali 
time nismo uklonili i zlokoban uticaj nastavnika, ko- 
ji su bili u onim separatističkim udruženjima. Oni 
dalje mute duše omladine, pa u Zagrebu profesori 
čak izdaju dva svoja organa za đake, da ih što viSe 
pocepaju. List »Mladost« izdaje Profesorsko društvo 
jugoslovensko, a »Omladinu« biv. pripadnici Hrvat- 
skog profesorskog društva. To se, naravno, tolerin 
i profesor, kako koji stigne, naturuje đacima edicijo 
svojih prijatelja. Kad su takvi profesori, mogu li is- 
pod njihovih ruku izlaziti duhovno ujednačeni daći? 
Kad nastavnici tumače đacima našu istoriju kroz 
mu svojih tronarodnih i trouglath gledanja, možemo 
li onda očekivati, da će ti daći pravilno shvatiti smi- 
sao naših davnih mučnih nastojavanja za Ujedinje- 
njem od Karadordevih vremena do danas? 

Tu nema pravoga reda, tu nema potrebne dis- 
cipline ni valjane kontrole nad radom ni direktora 
ni nastavnika. Ako je direktor ».lugnsloven hrvat- 
skog smera« (kako se neko duhovito izrazio), onda 
je jasno da mu ništa neće bosti oči, kad njegov pro- 
fesor istoričar pred đacima uveličava ubojne. lađe hr- 
vatsko!/ Kralia Tomislava itisuć-godišnju kulturu, a 
umanjuje veličinu Dušanova carstva — ili obrnuto, 
ako ie direktor »Jugosloven srpskog ili Slovehačkog 
smera«. 

Pogotovo je mizeran uticaj države, tog važnog 
aktera u duhovnoj unifikaciji, po privatnim i po ver- 
skim katoličkim školama. Tu iugoslovenstvo može hi- 
ti devete peći žarilo. Tu se može jezuitski i furtima-;: 
»paklovati« protiv naše duhovne unifikacije. Odatle 
mogu da izlaze »crne mantije« u narod sa jasnim obe- 
ležjem plemenskog katoličkog fronta. 1 zato se ne- 
mojte čuditi čestim sukobima sa katoličkim svoštenici- 
ma zbog botrosluženja o državnim praznicima ili zbo? 
isnada protiv Sokola. Naša država podnosi i omladin- 
ske verske oreanizaciie »Križara«, autentičnih na- 
slednika Koroščevih »Orlova«. Protiv koga ie uperen 
tai neobični krstaški rat. kao da smo u srednjem ve- 
ku? Protiv verske trpeljivosti, protiv jugoslovensko 
konsolidacije, protiv iusroslovenske duhovne unifika- 
cije. Ne radi se tu o internoj crkvenoj bratovštini, 
пегт) se priređuju izleti, javni nastupi, proslave, di- 
letantske pretstave i ioš svašta suvišno. A zna li iko, 
u koiem okviru rade Marijine kongregacije medu o- 
mladinom? Država mirno i nemoćno pušta, da joj 
se otima j otuduie omladina. A ja Vam. poznavajući 
taj crni front, kako raste, kažem: najveća naša j naj- 
opasnija unutrašnja borba biće sutra borba protiv sa- 
da tolerisanog klerikalizma, koji se vesto uvija u Hr- 
vatsvn ili Slovenaštvo. (Odobravanje). 

Oosnodo. iednu silnu zaslugu imao ie pok. ^tio- 
nan Ra'lić. On je hrvatske seljake bio oteo i^nod u- 
Нсар. klerikalaca, koje ie on nazivao »popovcima 
Oni tada nisu smeli ni pisnuti, gde. bi se on pojavio. 
Danas hoće da otmu njegovu političku baštinu! Da- 
nas  Radićevi  naslednici  u opoziciji  rade  ispod   ruke 
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sa tim istim klerkalcima, jer se kroz crkve još je- 
dino nekažnjeno može podjarivati plemensko-verska 
borba. A mi? Šutimo i gutamo. Kod bismo hteli da 
se na to oborimo, neda nam naša slavna i pametna 
cenzura. Kad državna vlast nema kuraže, da se iipnsli 
u tu bitku, neka nama ostavi slobodne ruke, pa ćemo 
se mi ogledati. Uopšte gospodo, ili država treba da 
u tom pravcu ima presudnu ingerenciju ili treba ra- 
stavit crkvu od države, da spasimo državu, a u prvom 
redu omladinu te države. Ta bi rastava i bila najbo- 
lja i za nju sam ja Ione na ovom istom mestu u isto 
doba  i  pledirao. 

Gospodo, kad su takve nesigurne jugoslovenske 
pozicije u osnovnim i srednjim školama, onda je ra- 
zumljivo da i na univerzitete dobivamo u glavnom jad 
i čemer od omladine. Tu imate svega, a najmanje 
svesnih i oduševljenih jugoslovenskili omladinaca. 
Preovladuju komunisti, separatisti i — sportaši! Gde 
ie to od jugoslovenske revolucionarne omladine Sker- 
lićevih vremena! 

I sad, bar da imamo sve pouzdane i spremne uni- 
verzitetske profesore, pa da delaju na duhovnoj uni- 
fikaciji svojih studenata i da ih popravljaju. No tu se 
istom razgolićuje, kako je država, koja tako skupo 
plaća te univerzitete, u njima često samo — pa- 
storak. 

Ла se, gospodo, ovom zgodom neću upuštati u 
to, koliko nam je univerziteta i fakulteta potrebno. 
Svakako nam nisu potrebna ni četiri filozofska, ni če- 
tiri juridička, ni dva teološka katolička fakulteta, ni 
dve pedacroške škole, pogotovo kad su učitelji pre 
četiri godine dobili pravo nastupa na univerzitet. Tre- 
balo bi reducirati najmanje četiri fakulteta. No što 
nam je bezuslovno i pre redukcije potrebno, to je, 
da u državno-nacionalnom i u naučnom pogledu do- 
teramo malo u red te Univerzitete. Gospodo, svuda 
na svetu, naročito u Nemačkoj, Italiji, Poljskoj, Če- 
hoslovačkoj, Austriji, Mađarskoj i t. d. državne su 
vlade zahvatile vrlo kuražno u problem univerziteta. 
DeSavaju se naime i tamo, kao i kod nas, na univer- 
zitetima često nemiri, štrajkovi, ima uopšte puno nez- 
dravoer stanja, podržavanog od destruktivnih profe- 
sora (A. Pavlič: Vodili su ih masoni). I kakvih sve tu 
profesora nema! Ima ih, koji nikad u životu nisu na- 
pisali samostalno ni jedne naučne rasprave, već žive 
kao moljci od tuđih tabaka i knjiea. Ima ih koji i ne 
znaju predavati, пахо čitaju dosadno, ugnjavljujući i 
sebe i đake, ali zaštićeni visokom autonomijom uni- 
verziteta ti mogu da odglasavaju, da odbijaju pristup 
na katedre sposobnima, državi i narodu potrebnijima. 
Njih se ne možemo rešiti. Jedan naš profesor univer- 
ziteta karakteriše medu ostalim prilike na univerzi- 
tetima u jednoj svojoj prošlogodišnjoj raspravi 
ovako: 

»Ove autonomne ustanove i u mnogim država- 
ma svojim autonomijama u stanju su, a gdeirde i de- 
lu ju dosta destruktivno. Ugroženi izvesui režimi rc- 
zonuju, da im ne može biti sve jedno, što i kako se 
barata pod zaštitom autonomije u najvišim prosvet- 
nim ustanovama u vreme, kada se u posleratnom sta- 
ložen iu teškom mukom uzdiže princip pokolebanog 
autoriteta državnih vlasti. Potrotovo i zato ne, što se 
izvesne defetističke sile trajno podmladuju: nepo- 
tizmom i klikaštvom. Uopšte se svuda vidi tendenci- 
ja, da prosvetne ustanove, bez razlike, ne budu više 
sinekure, intaktne »adinfinitum« u svem. Teško ste- 
čen narodni kapital mora da bude racionalno isko- 
rišćav.m,   a  da »veze«, svojte, kumstva, prijateljstva 

ne budu motivi plasiranja nepodesnih ličnosti, dok se 
sposobniji bez tih i takvih uslova zapostavljaju za u- 
vek, suviše ospori im se i trajno onemogući samo 
»pravo na rad«, dakako na vrlo rafinovani način pod 
Širokim plastom samoopredelenja...« 

Univerzitet prema priznanju ovog profesora tre- 
ba reforama i modernizovanja. Sad već i same uni- 
verzitetske vlasti apeluju na državnu intervenciju, 
kad se studenti razračunavaju divljački u hramu nau- 
ke. Kad smo mi nekoliko puta pokušavali da diramo 
U to pitanje reforama Univerziteta, uvek su pobedili 
seperatisti svih dlaka i iz svih centara. (Alojzij Pa- 
vlič: Upada u reč). 

Prctsednik dr. Košta Kumamidi: Opominjem vas 
na red g. Pavliču. 

Anite Kovač (nastavlja): Naravno da tu ima i 
ličnih razloga onih, koje bi reforme pogodile. Ukrat- 
ko, ne da se ljudima sa položaja. Odmah se ističu 
plemenski interesi, pa se čak govori i o ugrožavanju 
nacije. Ti isti sipaju onda razdražljive parole medu 
omladinu. Vi se sećate, da smo imali nekoliko nez- 
godni] studentskih nemira, otkad smo narodni posla- 
nici. Čuli smo za neke profesore univerziteta da sto- 
je sa tima đacima i da ih huškaju protiv režima, a 
naročito protiv Ministra prosvete. A kako da objas- 
nimo ovo: čim se lane pročulo, da se sprema novi u- 
niverzitetski zakon i da će svi profesori univerziteta 
biti stavljeni na raspoloženje — umiriše se daći kao 
dirnuti čarobnim štapićem. Da li smo prošle jeseni 
i ove zime imali studentskih nemira i štrajkova? Ni- 
smo. Zašto? Možda će nam to iskreni studenti znati 
objasniti... 

Ja mislim, gospodo, da bi naš novi Ministar pro- 
svete morao već spremljeni Zakon o izmenama Za- 
kona o univerzitetima izneti perd Narodnu skupšti- 
nu, pa da se do kraja proventiliraju ova pitanja, koja 
sam samo generalno dotaknuo. A rezime mojih pri- 
medaba jest ovaj: dok ne dobijemo sposoban, jugo- 
slovenski pouzdan i radan kadar nastavnika univer- 
ziteta, srednjih i osnovnih škola, nećemo imati va- 
ljane omladine i, prema tome, zadocniavaiVmo stilno 
u duhovnoj unifikaciji, a u krajnjoj konsekvenciji i 
u nacionalno-političkom povezivanju narodnih masa. 
Zašto da posao duhovne unifikacije vrše bolje i sa 
više volje ljudi izvan nadležno? Ministarstva prosve- 
te? Simirno je, da danas sa najviše uspeha i najpouz- 
danije vrše posao duhovne unifikacije savez Sokola 
Kraljevine .lugoslovije i naša slavna vojska. To su ne- 
sebični i iskreni pioniri državno? i narodnog jedin- 
stva, i oni su dosad učinili u pravcu duhovne unifika- 
cije sigurno jednako toliko, koliko sve naše škole za- 
jedno, ako ne i više. Mnoeo čini i privatna inicija- 
tiva. No Ministarstvo prosvete treba da ovakvu pri- 
vatnu inicijativu svestrano pomaže da ioi prednjači, 
a ne da se za nju i ne brine. Mi bismo hteli da (edan- 
put vidimo i na stolici Ministra prosvete jednog A- 
leksandra Velikog. Našem novom Ministru prosve- 
te, koji, kao i njegov prethodnik, sfoii pred golemim 
zadatcima, možemo da reknemo: »Hic Rhodus, hic, 
salta!« 

Ministar prosvete može da daje inicijativu i na- 
šim učenim, literarnim i umetničkim društvima. Mi 
imamo dva visoka učena društva: Srpsku Akademiju 
Nauka i Jiigoslovensku AUademiju Znanosti i umet- 
nosti. Da li su ti učeni Srbi i .lutrosloveni svojim ra- 
dom i duhom prilagođeni programu potrebi snvre- 
mene prosvetne politike i šta oni poduzimaju na ni- 
velisaniu naših plemenskih kulturnih suprotnosti? 
(Alojzij Pavlič: upada u reč). 
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Pretšednik dr. Košta Kimiaiuidi: Kažnjavani  .л^, 
g,  Pavlicu,  pismenom  opomenom. 

Ante Kovač (nastavlja): Odgovara li efekat nji- 
hovog posla onim materijalnim žrtvama, koje drža- 
va i narod doprinose za njih? {A. Pnvlič: Kako vi kao 
člari pretsedništva napadate naše najviše, ustanove 1). 
Ja ne vidim njihove aktivnosti u časovima, kad su 
naša tri kulturna centra još nvek razjedinjena. Najvi- 
še položeni ljudi ne hi smeli prepuštati nestalnom 
vremenu pitanje ujedinjavanja, a meduplemenske od- 
nose svoditi na kurtoazne posete (i kolaboraciju) o- 
no<j; tipa kakve vrše i u drugim stranim društvima. 
Ne samo u jednom ekskluzivnom društvu, nej^o unu- 
tar cele nacije, treba da se oseti rad kulturnih insti- 
tucija, koje država tako obilno pomaže. 

Gospodo, zar treba još isticati, kako smo bedno 
napredovali sa jugoslovenštvom u našoj književno- 
sti? Imamo Maticu srpsku. Maticu hrvatsku — samo 
nema Matice jugoslovenske. Imamo »jSrpski knji- 
ževni glasnik« i »Hrvatsku Reviju«. Imamo »Srpsku 
književnu zadrugu«, »Društvo hrvatskih književni- 
ka«, »Društvo slovenačkih književnika«, samo nema- 
mo DruŠkva jugoslovenskih književnika. Imamo tri 
Pen-kluba, koji su čak na lanjskom kongresu Pen- 
klubova u Dubrovniku nz državnu obilnu pomoć is- 
tupali pred strancima u ime tri naroda u Jugoslaviji! 
Mi imamo još uvek .uleljenje čitalačke sfere za knji- 
ge štampane ćirilicom i latinicom. Književnost iz Drav- 
ske banovine potpuno je nepoznata javnosti drugih 
Banovina. Mi smo šaka ja-da prema stranom kultur- 
nom svetu, a još činimo vivi sekciju i režemo se dan 
za danom. Sve to u doba kad pevomo, kako jugoslo- 
venstvo pod našim režimom triumfuje. Л ko da uje- 
dini tu literarnu nejugoslov'ensku kulu vavilonskti? 
Cde je tu zahvat države. Ministra prosvete? Cde je 
heroj, koji će imati smelosti da tu napravi »Gleich- 
sclialtUrig«? 

Nekad su, pre rata, naša Pozorišta bila rasadni- 
ci propagande. Imala su svoju određenu misiju. Da- 
nas? Mi za Pozorišle dajemo u svakom budžetu mili- 
junske subvencije. Je li zato, da rade na jugosloven- 
skoj duhovnoj unifikaciji, da budu jugoslovenska kul- 
turna reprezentacija ili zato, da nas duhovno razjedi- 
njuju i smućnju problematičnom inostranom scen- 

skom robom? Sta vraćaju državi, štrt daju našoj dr- 
žavnoj i narodnoj misli ii naši gjavni teatri u Beogra- 
du, Zagrebu i Ljubljani, za dobivene držnvne pare? 

Svi upravnici naših pozorišta teraju politiku »pu 
njehja kase«. To je njihova prvenstvena briga, a ose- 
ćaj odgovornosti prema državi i narodu, to je nešto 
sporedno. Pogledajte repertoare u glavnim našim po- 
zorištima. Tu ćete naći preko 50% plitkih zabavnih 
lakrdija, opereta i komedija francuskih, nemačkih, 
mađarskih i kojekakvih drugih autora. Naći ćete i 
komade sa čisto socijalno-levičarskim tendencijama 
kao da je to baš roba, koju naša mlada nacionali- 
stička država treba. Gledaćete komade, koji direktno 
provociraju komunistička raspoloženja, da u gledali- 
štu odjekuju povici: »Živela Sovjetska Rusija!« 

Ono, zbog čega se inače naši intelektualci levi- 
čar! apsc i osuđuju po Zakonu o zaštiti države, to se. 
u malo drugoj formi, može slobodno prikazivati na 
našim pozornicama. I mi to plaćamo iz državne kase! 
I naš seljak to plaća! Serviraju nam se često i ple- 
menski upaljive drame sa podržavanjem istorijskih 
individualnosti. Glumci su dobri i oni publiku odušev- 
ljavaju. Oni mogu da nature, sa tekstom koji izgo- 
varaju, i takva raspoloženja, koja do tad nisu bila 

pristupačna gledaocima. Oni diraju u srce, naročito 
omladinu. Tako nam odgajaju plemenske ili staleške 
fanatike. A je li to cilj državnih teatara? 

Gospodo, nacionalni repertoar u našim pozori- 
štima upravo je žalostan. Cesto ćete čuti, kako se di- 
rektori na žalbe domaćih autora izgovaraju, da daju 
dosta dela od domaćih pisaca. Kad bi to i bilo tačno, 
ne znači da je svako delo domaćeg autora istovre- 
meno i nacionalno. Sta ima veze na primer sa nacio- 
nalizmom Krležina »Agonija« ili Begovićeva »Ameri- 
kanska jahta u splitskoj luci« ili »Strah od vernosti« 
ili »Neverovatni cilindar Kralja Kristiana«? Ničim ne 
mogu upravnici opravdati osustvo jugoslovenskih 
nacionalnih drama i opera na svojim pozornicama. 
Zar nije sramota, da se na đačkim i vojničkim pret- 
stavama još nvek prikazuju ili pretpotobni obrstarski 
»Graničari« ili »Boj.na Kosovu« ili »Hajduk Veljkojt 
ili »Zrinjski« ili kakva strana glupava komedija ili 
opereta? 

Upravnici odgovaraju: Nemamo novih dobrih 
nacionalnih domaćih komada. (Alojzij Pavlič: Onda 
treba da ga napišete vil). Л mi velimo: niko nema 
volje da stvara takve komade, jer ih pozorišne uprave 
bagatelišu, primaju s pdtsmehom i jedva ih puštaju 
na scenu, a kad ih i puste, ubrzo ih skidaju, dokazu- 
jući da ništa ne nose. Laž je, da se ne može doći 
do dobrih novih nacionalnih komada. Neka Ministar- 
stvo prosvete raspisuje svake godine natječaj sa na- 
gradom do 50.000.— dinara za najbolju jugosloven- 
sku nacionalnu dramu uz garanciju, da će se takva 
drama obavezno prikazivati u svim državnim pozo- 
rištima bar 12 puta godišnje, pa ćete videti, koliko 
će pisaca ponuditi svoje radove! To isto može da 
čini i svaka pozorišna uprava s osnivanjem fondova 
za nagrađivanje takvih drama i opera. Zar je iko 
danas toliko lud da piše i stvara za svoju fijoku i 
samo za lično zadovoljstvo? Mi imamo čitav niz 
odličnih dramatičara i kompozitora, koji bi se pri- 
hvatili posla, kad bi znali, da neće biti izigrani. 

Mi ne trebamo nacionalni repertoar sa delima iz 
epohe nacionalne romantike. Mi smo u nedavnoj na- 
šoj prošlosti naročito kroz Albanske vrleti, na So- 
lunskom frontu, na Dobrudži i na ćelom svetu imali 
u vezi sa borbom za naše oslobođenje i ujedinjenje 
toliko dramatskih i žalosnih i veselih momenata, da 
oni prosto vape za svojim autorima. Mi možemo 
stvarati dela iz naše nacionalne revolucije i sa kon- 
struktivnim socijalnim tendencijama tako da deluju 
sa pozornice vaspitno i unifikatorski. (Tako je!). U 
izvedbi dobrih glumaca i režisera ovakva bi dobro 
pisana dela našla svoju publiku. Konačno, država ima 
prava, kad daje pare za teatar, da traži od njega i 
neku korist. Naša pozorišta mogu da nature publici 
naše nacionalne stvari, kad, eto, s uspehom naturuju 
i anacionalne. Ta pozorišta treba da budu vaspitači, 
vodiči za usavršavanje ukusa publike. Zašto je kod 
nas sasvim zanemarena klasika? Zašto nju ne daju 
bar za đake? 

Ja konstatujem, gospodo, da su se naša Pozori- 
šta spustila na nivo podražavanja instinkata masa. A 
to nije njihov zadatak. Ako to- hoće da bude, onda 
ih brišimo iz budžeta i dajmo ih u privatne ruke kao 
u drugim državama, pa neka prave repertoare kakve 
hoće. No čak i u tom slučaju imala bi država prava 
da sebi ugovorom zagarantuje izvestan broj nacio- 
nalnih komada na njihovom repertoaru. 

Iako nemaju, karaktera naše jugoslovenske kul- 
turne  reprezentacije,  naša  pozorišta  pored  subven- 
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cija, koje dobivaju od države, banovina i gradova, 
traže joS i vanrednu pomoć od jednog dinara po 
ulaznici na sve bioskopske i slične priredbe. 

Gospodo, ja sam apsolutno zato, da se naša 
pozorišta moraju održati u interesu našeg kulturnog 
prestiža u Evropi i kao sretstvo za našu duhovnu uni- 
fikaciju. Ali ako hoće još i ovu vanrednu pomoć, 
onda ini se ta može dati samo uz uslov da temeljito 
izmene svoju repertoarsku politiku i da domaći auto- 
ri i nacionalni komadi dobiju u tom repertoaru pre- 
vagu, A moje je posebno mišljenje, da od tog novca, 
koji će se dobiti ubiranjem od dinara po bioskop- 
skoj ulaznici, što će izneti skoro 8 miliona dinara 
godišnje, treba odvojiti nekoliko milona za pomaga- 
nje našeg domaćeg nacionalnog filma, koji je u za- 
metku. A taj će danas sutra biti i te kako važan fak- 
tor jugoslovenske nacionalne propagande, ne samo 
u inostranstvu, nego i kod kuće. 

() našim radio-stanicama, koje bi isto mogle tla 
Imdn važan faktor za duhovno ujedinjenje našega 
naroda, neću da govorim ovaj put. Ja samo znam, 
da su one više dosadne, nego korisne i da svoju na- 
cionalnu funkciju ne više ni ozbiljno ni u dovoljnoj 
meri. 

Ja bih hteo da vidim ostvareno ovo: štampa, 
teatar, film, radio -- sve u službi jugoslovenske na- 
cionalne i državne propagande, kao što je to već 
odavno učinjeno u Nemačkoj, u Italiji, u Sovjetskoj 
Rusiji i drugde. Ili nam ti luksuzi ne trebaju, jer smo 
toliko samosvesni, sređeni i unificirani? Zar ćemo i 
dalje davati milijunske subvencije, bez kontrole, pro- 
sto tek onako tla se pokažemo, da smo ipak kul- 
turni?... 

Gospodo narodni poslanici, ja sam vam ovde tek 
nabacio u glavnim crtama sva moguća, a neiskorKće- 
na pomoćna sretstva za rad u pravcu jugoslovenske 
duhovne unifikacije. Mi uprkos svih tili propuštenih 
prilika i mogućnosti napredujemo u duhovnom ujedi- 
njavanju. Fanatički radimo na njemu i mi i naši 
Sokoli i naši dobrovoljci i naša vojska i naši jadran- 
ski st ražari i četnici i mnogi drugi građani ove 
zemlje, koji hoće da se žrtvuju za svoju zemlju i za 
svoj narod. A i taj bi posao bio bez rezultata, kada 
ne bismo imali već petu godinu jedan stalan kurs 
jugoslovenske nacionalne i državne politike pod vod- 
stvom Onoga, za koga smo spremni svi da dajemo 
svoje živote, pod vodstvom Kralja .Aleksandra (Burni 
uzvici: Živeol). Njegove intencije i grandiozne isto- 
rijske odluke mi ćemo praktično ispuniti sadržinom 
samo onda, ako na ovom jugoslovenskom uzvišenom 
poslu ne malakšemo. 

Kako sam rekao na početku, treba energično 
otklanjati smetnje toj unifikaciji. Boriti se treba i 
protiv mlitavosti i pasivnosti u našoj sredini, kao 
kao i protiv akcije naših defetista i separatista u t.zv. 
»ilegalnoj opoziciji«. Ovi tipovi pokušavaju da pa- 
klenim mašinama, pamfletima, letcima i brošurama 
i periodičkim ustaškim podvizima ometu gigantske 
naše napore oko jugoslovenske konsolidacije i du- 
hovne unifikacije. No mi, svesni svojih poziva i od- 
govornosti, možemo da poručimo tima konspirato- 
rima, da se ova država, stečena kroz prasak milijuna 
bombi i granala u dva krvava rata, ne da ni polju- 
ljati ni zaplašiti milijunima izdajničkih i renegatskih 
paklenih mašina. (Buran aplauz). Ko hoće da sruši 
ovu državu, ima da prolije dvostruko onoliko krvi, 
koliko smo prolili mi, dok se nismo ujedinili. Pre- 
poručujemo i onom pomahnitalom nekadašnjem ju- 

goslovenskom   aspirantu   na   musolinijevsku    titulu, 
Svetoza<ru Pribićeviću ((Alojzij PUvlič: 1 vi imate veze 
sa njime!), koji u svojoj poslednjoj antidinastičkoj, 
antidržavnoj i antijugoslovenskoj »Poruci Srbima 0 
Novoj godini«, poziva Srbe da »ilegalnom oružanom 
borbom oslobode Hrvate« od Srba, samo ovo: »Pre 
će se Velebit srušili u more i pre će presušiti Sava, 
Drava, Dunav i Drina, nego što će se Jugosloveni od- 
reći svoje unitarističke države i svoga nacionalnog 
jedinstva! (Buran aplauz i uzvici: Živeo!!!...) Mi ćemo 
u ovoj borbi za pobedu integralnog jugoslovensiva 
ustrajati do kraja protiv svih i protiv svakoga!« 

Gospodo narodni poslanici, verujući da će se 
rad Kraljevske vlade, a specijalno Ministarstva pro- 
svete kretati u pravcu, kako sam govorio, ja ću 
glasati za ovaj budžet, uz nadu, da ću na godinu na 
ovom istom mestu moći učiniti puno radosnije jugo- 
slovesnke konstatacije. (Burno odobravanje i plje- 
skanje.). 

Pretsednik dr. Košta Kumamidi: Ima reč g. Niko- 
la Preka. 

Nikola Preka: Gospodo narodni poslanici, g. Mi- 
nistar luiansija predložio je državni budžet Narod- 
noj skupštini u otvorenom zakonskom roku, i bili 
smo uverenja, da će i Finansijski odbor i Narodna 
skupština imati dovoljno vremena za proučavanje 
ovoga važnog zakonskog predloga, koji tangira in- 
terese celokupnog našega naroda i interese naše za- 
jedničke države. Ali, mi smo se, ipak, iznenadili, da 
državni budžet nije dolazio na reci ni pred Finansijski 
odbor, a kamo li pred Narodnu skupštinu. Trzavice i 
razdraženosl koje su vladale, a izgleda vladaju i da- 
nas i u Kraljevskoj vladi i u klubu vladine većine, 
izazvale su krizu u Vladi g. dr. Srškića, koja je de- 
misionirala, da dođe Vlada poštovanog gospodina, 
.starog parlamentarca Nikole Uzunovića. (Burno plje- 
skanje sa usklicima: Živeo!) 

Gospodo, sada se očekivao, ipak, jedan pravi 
parlamentarni rad, prvenstveno u Finansijskom od- 
boru, ali iznenadno, posle nastupa nove vlade, poja- 
vila se jedna afera, koja je ponovo oduzela vreme 
raspravljanja državnog budžeta u Finansi jskom od- 
boru i U Narodnoj skupštini. 

Gospodo, i u ovome kratkom razdoblju, koje je 
ostavljeno Finansijskom odboru, budžetska važnost 
potisnuta je jednom aferom, koja potiče iz redova 
vladine većine, dakle ona je familijarna. 

Iz vremena koje je bilo okupirano lom aferom, 
i nastupa, kojim je stvar zavitlana, nije se moglo 
očekivati, da će se sve svršiti samo izručivanjem sudu 
jednog našeg poslaničkog druga. Očekivalo se, da će 
svi akteri ove afere od intelektualnih uzročnika do 
izvršilaca na terenu, biti povučeni na odgovornost, 
.ledino tako, bila bi opravdana raširenost ove disku- 
sije, ali ni tada ne bi se moglo pravd«!i, kako se je- 
dan specijalan slučaj, ma koliko bio krupan, ras- 
pravlja nekoliko dana, dok se Finansijskom odboru 
servira u kasno veće član 48 m Finansijskog zakona, 
koji ima presudnu važnost u čitavoj državnoj i samo- 
upravnoj administraciji, i za tako presudan zakon- 
ski članak, traži se bezodvlačno glasanje, ne dozvo- 
ljavajući članovima Finansijskog odbora, ni da ga 
dobro pročitaju, a kamo li, da im se dade vremena 
da razmisle o svima mogućnostima i eventualnosiima, 
koje takav zakonski čin može za sobom povući. 

Gospodo narodni poslanici, ovakvo ovlašćenje 
još do danas nijedna vlada u našoj zemlji, a bilo ih 
je sa mnogo više oslanjanja na narod, nego ova, niti 
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je tražila, niti bi ga bila dobila. Kakvom brzinom se 
rcšava najvažnije i najpresudnije pitanje i sa koliko 
opširnosti jedan specijalan korupcionistički slučaj, 
daje razloga ocenjivanju, da je baš zbog toga agrar- 
na afera bila nekome potrebna, da malo ostane vre- 
mena za najvažniji problem budžeta i da se dobije 
dojam, kao da je ovo jedina afera, u ovom vremenu, 
i pod ovakvim okolnostima koje u zemlji vladaju. 

Gospodo, i u diskusiji ove afere pokazala se he- 
terogenost kluba vladine Većine. Ja neću da spomi- 
njem gospodu predgovornike, neću da imenujem po- 
jedine drugove, neću iz razloga, da vi ne bi rekli, da 
se mi u vaše familijarne odnose mešamo, podvućiću 
jednu činjenicu koju ja znam, a koja je ovde bila ne- 
girana, jer sam bio prisutan u tome času, kad se da- 
vala na potpis pojedincima i ona postoji. Gospodo, 
naša javnost dobila je utisak, da za vladinu većinu 
kanda ne postoji nikakva druga afera, u ovoj zemlji, 
ni moralne ni materijalne prirode. A dopustite meni, 
da se dotaknem izvesnih stvari koje ja mogu da na- 
zovem otvoreno aferom, a koje su imale znatna uti- 
caja na narod, a time i na državne interese i da o 
tim slučajevima, krupnim slučajevima ovde niko nije 
uzeo reč ni iz krila vladine većine, a time nije dat 
povod ni iz kluba manjine. 

Nije bila manja afera u ovoj zemlji jedno poli- 
tičko umorstvo čoveka i druga, koji je s nama za- 
jedno kao prvak iz redova hrvatske seljačke stranke, 
u najtežem vremenu, imajući potpuno osećaj ljubavi 
prema svojoj državi, prema svome vladaru, ušao za- 
jedno sa nama u šestojauuarski režim, da pomogne 
na radu oko učvršćenja naše zajednice i oko rada na 
dobru naroda i države. Gospodo, preko ovakvog 
jednog političkog umorstva prešao je i klub vladine 
većine, u kome je on bio jedan saradnik i u stranci 
i u klubu, i ako smo se mi u tome času sa njim po- 
delili, on je ipak bio naš drugi u početku i ostao je 
jedan uvaženi drug u vašim redovima iz hrvatskih 
krajeva. (Uzvici: Slava mu!). Gospodo, prešlo se pre- 
ko te krupne afere, ponovo podvlačim, gospoda nisu 
htela da uzmu reč u ovoj Narodnoj skupštini, jer to 
nije konveniralo i ne može konvenirati izvesnoj ma- 
njini koja je u vašim redovima, a koja je slučajno 
došla do vlasti u hrvatskim krajevima (Uzvici: Ko su 
ti?). Ne može, gospodo, samostalna demokratska 
stranka da govori, ne može ta grupica.... (Protesti i 
uzvici: Nema više samostalniji demokrata!)... da go- 
vori o Mirku Najdorferu, jednom pretstavniku, pra- 
vom pretstavniku onoga naroda iz koga je nikao i 
koji je vodio u istini pravu narodnu i državnu poli- 
tiku, politiku državnog i narodnog jedinstva 
(Nikolu Sokolović: Šestojanuarski dezerteri nemaju 
prava da spominju samostalne demokrate. Pobegli 
ste sa fronta 6 januara!). Gospodo, ova krupna poli- 
tička afera, ova strašna politička« afera (Nikoja So- 
kolović: Vi ste dezerter, nemate prava da govorite 
o samostalnim demokratima!) 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice, opominjem vas na red. 

Nikola Preka (nastavlja): imala je i ima i danas 
odjeka u našem narodu.. Ona se prosuđuje onako kao 
što mi svi ne želimo i ne bi želeli da je prosuđujemo. 
Povedena je istraga u pravcu za koji je smatrano da 
je najbolji, ali inicijativom njegove familije i njego- 
vih bližih prijatelja i, ovde moram lojalno da pri- 
znam, i nastojavanjem gospodina Ministra unutra- 
šnjih poslova, istraga je povedena u pravom pravcu, 
samo bih upozorio  gospodina Ministra unutrašnjih 
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poslova koji dobronamerno i sa jednom izvesnom 
energijom vodi tu istragu, da referati budu podno- 
šeni njemu direktno, jer, gospodo, sumnjamo ako 
budu podnošeni tamo gde imaju vlasti oni, koji je 
imaju od početka naše zemlje punih 15 godina, go- 
spodin Ministar unutrašnjih poslova, pored najbolje 
svoje volje neće doći do prave materijalne istine. 
(Graja i povici : To je sramota«, to je skandal, kad 
tako govori!) 

Nikola Preka (nastavlja): Gospodo, ja ću se do- 
taknuti i jednog drugog slučaja koji je u toliko zna- 
čajan — on je žalostan, ali je značajan — da je jedan 
drugi prvak Hrvatske seljačke stranke, koji nije bio 
na našoj političkoj liniji, ubijen u času kada se od- 
lučio da pristupi politici državnog i narodnog jedin- 
stva i konstruktivnom radu u svojoj zemlji (Glasovi: 
Ko ga je ubio?) Gospodo, jeste,  ima jedno tuma- 
čenje  naroda,  a  narod se  teško  kada  vara   (Jedan 
glas: Ni u nama se nije prevario). Ima jedno tuma- 
čenje da je pokojni Predavač ubijen u  onom času, 
ubijen — to ponova podvlačim — kada je bio od- 
lučio, a on je bio jedan od prvaka u stranci sa dosta 
velikim  i jakim  uticajem,  kada se bio odlučio  i  to 
sigurno i sa drugim svojim prijateljima da pristupi 
konstruktivnom državnom radu. Ali u našim krajevi- 
vima se ometa svaki rad, od strane izvesne gospode, 
kada  se  prvaci  i  narod  odlučuju  za  državnu  i  na- 
rodnu politiku. Smeta im se za to, što u tome času 
oni prestaju da budu arbitri,  kao što su bili punih 
15 godina na štetu i hrvatskog dela našeg naroda i 
naše zajedničke države (Dosen upada u reč. — Jedan 
glas: Sud je kazao ko je ubio Predavca). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine Do- 
šene, ne upadajte u reč. 

Nikola Preka (nastavlja): Formalno je kazao, 
gospodo, ali ima i savest koja, ako smo ljudi, poje- 
dine mora da grize pa mu se prikazuju i dusi, ra- 
zumete li Vi to, dusi mu se prikazuju (smeli). Tako je 
to pa i čak ni telohranitelj ne može da ga odbrani 
pred tim. 

Gospodo, ja sam izneo ovu krupnu političku a- 
feru (Sokolović: To je denuncijacija!) Ovo otvoreno 
govorim i što se govori u Narodnoj skupštini, to je 
i muški i ljudski i nije denuncijacija (Jedan glas: Ovo 
je denuncijacija, vi skrnavite grobove vaših prijate- 
lja). Mojih prijatelja, jer ih cenim i cenio sam ih, 
jer su bili na liniji jedne konstruktivne politike za 
državu, Kralja i narod. 

Gospodo, dozvolite mi da se dotaknem ponovo 
jedne druge krupne, velike stvari, materijalne nara- 
vi, koja je pogodila sve delove našega naroda. 1 ova 
stvar, krupna i velika, koju ja mogu da nazovem 
otvoreno jednom velikom aferom, nismo mi, go- 
spodo, ovde o njoj govorili ni vi sa desnice ni mi sa 
levice, niti je tretirana u Narodnoj skupštini, niti se 
vodilo računa o bitnim intresima i našega naroda i 
naše zemlje. 

Gospodo, sa pravom digli ste se ovde kada ste 
govorili o onoj agrarnoj aferi. Ona je teška, ali nije 
ni blizu lako velika, tako krupna kao Sto je afera u 
bankarstvu, kao što je afera u našem novčarstvu u 
kojoj su milijarde narodnog novca, koje je uložio 
mali i sitni naš štediša, a njih je na stotine iiiljida, 
upropašćeno. To je, gospodo, afera o kojoj treba da 
govori u prvome redu većina u ovome Domu, jer ste 
i brojčano jaki, jer imate i ljude od sposobnosti da 
o tome govore, a možete da utičete na vašu Vladu 
da poduzme nužne mjere u pravcu očuvanja intere- 
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sa širokih slojeva našeg naroda, koji su u ovoj teš- 
koj aferi pogođeni. (Jedan glas iz većine: Koja je to 
afera?). Vi pitate, gospodo, kakva je to afera. Pa to 
ne sme pitati jedan narodni poslanik, koji ima kon- 
takta sa svojini narodom i svojim izbornicima. To ;e 
srimcfa da jedan narodni poslanik to ne zna. 

Gospodo, još je jedna dužnost vladine većine da 
se ne bi prebacivalo ovoj maloj levici, koja je u o- 
vome Domu, ali koja stoji na istim principima držav- 
ne politike i ako ne odobrava način provedbe te po- 
litike, koju vi provadate — da se ne bi toj maloj le- 
vici, bar levici iz Narodnog kluba, prebacivalo da 
želi demagoški delovati, onda bi bila vaša dužnost 
da se vi raspitate kako upravne vlasti u raznim kra- 
jevima naše države, u kojima ste i vi birani, postu- 
paju prema narodu, pa da o tome izvestite vašeg Mi- 
nistra unutrašnjih dela i da preduzmete nužne kora- 
ke da u 80% slučajeva nevini ljudi ne budu maltre- 
tirani. Kada bi mi o tome govorili, dala bi se izvesna 
tendencija, gospodo, a ja ovde velim da imademo po- 
dataka, mnogo i velikih podataka, od iznašanja kojih 
sam danas odustao, da se ne bi kzalo, da smo mi oni, 
koji hoćemo da dajemo podatke onima, koji riju i 
koji rade protivu interesa naše države. Za to je duž- 
nost vaša da uđete u te slučavejeve, da ih ispitate i 
da upitate g. Ministra unutrašnjih dela, kakva se sve 
nasilja vrše na našem narodu. 

Gospodo, ja ću preći na jedno treće pitanje i 
jednu stvar koja interesuje i vladinu većinu, jer iz 
tih krajeva sede narodni zastupnici u vladinoj većini, 
bilo iz Hercegovine bilo iz Južne Srbije, iz onih kra- 
jeva gde se kultivišc duvan. 

Gospodo, naš je narod u izvesnim našim pokra- 
jinama pauperiziran. Loša politika monopolske upra- 
ve, gospodo, dovela je u pitanje egzistenciju našega 
naroda koji se bavi sadnjom duvana. Dozvolite mi 
da malo budem opširniji i da vam pretstavim stvari ra- 
di čega je dovedena u pitanje egzistencija mnogih 
sadioca duvana u Hercegovini, jer ja o Južnoj Srbi- 
ji neću da govorim, pošto ima kolega i prijatelja koji 
mnogo bolje od mene tamošnje prilike znaju, nego 
hoću da govorim o onome kraju koji deliinično za- 
lupam i dobro poznajem. 

Gospodo, jedan deo Hercegovine a to su u glavnom 
četiri sreza bavi se sadenjem duhana iz klimatskih i 
terenskih razloga. Taj duhan je jedini njegov proiz- 
vod od koga on živi, i kad ga unovči može da pod- 
miri sve one potrebe, koje su nužne za održavanje 
njegove porodice i da plati državne i opštinske daž- 
bine. On imade malo zemlje i malo površine, i to je 
razlog koji ga je naveo da se isključivo bavi sadnjom 
duhana. Politika naše monopolske uprave i u godini 
1929 i 1930—1У;51 bila je dosta obzirna prema ono- 
me narodu koji se bavi sadnjom duhana •— cene su 
bile primerne i u toliko zadovoljavajuće što je on 
mogao bar delimično da opskrbi svoju familiju. Sad- 
nja duhana i brojčano je bila zadovoljavajuća. ЛИ, 
gospodo, zadnje dve godine politika monopolske u- 
prave ide tim pravcem da će u Hercegovini onaj svet, 
koji se isključivo bavi sadnjom duhana, pasti potpu- 
no na teret državi. Ja mislim da to nije pametna poli- 
tika, nije pametna da odgajamo naš narod da do- 
bija milostinju, nego ga treba odgajivati u racional- 
nom radu, da se njegov rad isplati bar toliko da mo- 
že očuvati bar goli svoj život. Ali ono što se ove go- 
dine odigralo i onemogućilo ga je da sačuva i goli 
život. Iz tih razloga razvija se jedan veliki šverc. 1 
razumljivo  je,  gospodo,  mi  ne  možemo  da odobri- 

mo taj šverc ali je šverc postojao i onda kad je naj- 
bolje duhan plaćan, samo danas je zahvatio ogromne 
dimenzije tako da danas možete dobiti švercovanog 
duhana u svima gradovima i svima selima naše drža- 
ve. Šta ga je na to nateralo? Nterala ga je beda i 
nevolja, jer ne možete pojmiti da jedan čovek i vi- 
še njih, familijarnih i zadružnih ljudi da se upuste u 
šverc duhana, koji je skopčan sa tolikim teškoćama, 
koji je skopčan sa zabranom prava sadnje, koji je 
Skopčan sa zatvorom i, najzad, ubijanjem, jer finan- 
siljska straža ima prava u slučaju kad na poziv ne sta- 
ne, da puca i ubija. A takvih slučajeva imali smo mno- 
go, nego samo teška bijeda i nevolja. Ali, osim to- 
ga šverca duvana, gospodo, kod nas a sigurno i u 
drugim krajevima u veliko postoji i šverc papira, a 
mogu otvoreno kazati iz moga vlastitoga iskustva, 
da je tu krivica Monopolske uprave jer je bila blago- 
vremeno upozorena da je prodajom monopolskog 
papira samo uz duvan, biti oštećena i država,, da će 
biti oštećeni i stalni interesi državni, i da će se šverc 
razviti, a da će od toga imati koristi samo strani pre- 
duzetnici, (Jedan glas: Italija) i strane države koje 
na vagone, gospodo, švercuju papir u našu državu. 
Vi ga možete kupovati gde hoćete 1 koliko god ho- 
ćete nesmetano i slobodno i to uz sto posto jevtini- 
ju cenu, nego što je papir naše Monopolske uprave. 
Ali nije samo to, gospodo. Putem toga papira vrši 
se i jedna protivudržavna agitacija. Gospodo, na to- 
me papiru, a na takozvanom vaserdruku, stoji »pu- 
ši gedžo« i tome slično. Gospodo, Monopolska upra- 
va svojom odlukom učinila je tri pogreške. Jedna je 
pogreška, što je oštetila državne interese, jer bi se 
sigurno na papiru zaradilo 30—40 miliona godišnje, 
drugo što je svojom odlukom o prodaji cigar papira 
indirektno omogućila da se iz stranih država šver- 
cuje cigar papir u našu državu i treće što se putem 
toga papira vrši jedna antidržavna agitacija. Gospo- 
do, ja sam tada predlagao za poboljšanje otkupnih 
cena jadnoga seljaka, koji nije slobodan seljak, jer 
mi možemo govoriti o slobodnom seljaku samo onda, 
ako on proizvodi i pšenicu i kukuruz i druge žitari- 
ce, dok ovaj seljak koji se bavi sadnjom duvana, nije 
slobodan seljak već monopolisani seljak. On svoje 
proizvode mora doneti pred komisiju da ona izvrši 
kategorisanje, odredi cijenu, kako ona hoće i pošto 
hoće, a ne da ih prodaje iz slobodne ruke. Čitava ova 
stvar mogla se rešiti na taj način da se iz onog do- 
hotka, koji bi imala Monopolska uprava prodajom 
cigar-papira, samo jedna četvrtina, a u najbolju ru- 
ku jedna trećina dade sadiocima duvana u Hercego- 
vini za popravak njihovih slabih cena, čime bi se na- 
rod potpuno zadovoljio. Država ima i posebnog in- 
teres, da poboljša cene duvanu, jer taj seljak koji se 
bavi proizvodnjom duvana, plaća 100 od 100 poreza 
unapred, jer mu se unapred oduzima pre nego što 
naplati novac za svoj proizvod. Ja ovom prilikom mo- 
ram takode da budem lojalan i da priznam g. Ministru 
finansija, da je u mnogo navrata imao i mnogo lju- 
bavi i mnogo osećaja i mnogo pomagao našem se- 
ljačkom svetu u Herceogvini. Ali on je, gospodo, ve- 
oma opterećen velikim poslovima finansijske prirode 
i uveren sam da se ne može zabaviti reorganizacijom 
Monopolske uprave, jer kad bi mogao dospeti i do 
toga posla, uverio se koliko se čini nepravde našem 
narodu i seljaku a neusluga državi. Jer, gospodo, kod 
ovakvih bednika, a njih ima na hiljade, kad ostanu- 
bez kruha, bez onoga što im je najpotrebnije za nji- 
hovu   familiju   rađaju   se   teška   čuvstva u njihovoj 
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duši što mi treba da uočimo, i da ih eliminiramo, a 
odstranit ćemo ili ako im priskočimo u pomoć sa 
boljim plaćanjem cimana nego što se je do sada pla- 
ćalo. 

Ja neću mnogo duljiti, i/.neću samo jedan slučaj, 
koga sam ovih dana dobio, a koga su sigurno i gos- 
poda ministri dobili, jer ja sam bio u Hercegovini i 
održao jednu konferenciju sa pretstavnicima svih 
sela, ne političku i stranačku, nego čisto ekonomsku 
konferenciju, — isključivo obzirom na duvan a bili 
su pretstavnjci svih općina mostarskog sre/.a, jer u 
druge srezove nisam zalazio, pošto su tamo drugi 
poslanici koji pripadaju klubu većine, (dr. Ljudevit 
Aucr: Narod nas je birao). Svi bi drugi još i mogli re- 
ći da ih je narod birao, samo Vi to ne možete reći, 
jer ste Vi i Va.ši drugovi birani falsifikatom. Gospodo, 
izneću samo ovaj slučaj. Za monopolske organe koji 
pregledaju duvan u zelenom i suhom stanju, i koje 
plaćo sadilac duvana a ne država, dato je i više ispla- 
ćeno za njihove troškove, nego što je narod primio 
novca od duvana. Evo vam, gospodo, ovde je sve na- 
brojano. 

Na kontrolne organe pri ovogodišnjoj pregledbi 
duvana potrošeni su kod duvanske stanice u Ljulmš- 
kom slijedeće sume: 

50 finansijskih organa, koji su po- 
čeli raditi 15-VI-1933 godine do 30-V11- 
1933 godine imali su dnevnicu od dinara 

()0 — ukupno 
Za vrijeme od 1-Vil ove godine do 

15-V11 bila ie dnevnica 40 dinara što iznaša 
Od 15-VI1 do 10-Х11-1933 godine bila 

je dnevnica 27 dinara, što iznaša 
Njima u pomoć bili su dodijeljeni 20 

dana 50 radnika, koji su plaćeni dnevno 
po 25 dinara,radili su po 20 dana, te ini 
je isplaćeno 

Za vrijeme od 15-VI-1933 godine do 
otvaranja vage (> činovnika duvanske sta- 
nice vršili su kontrolu nad radom finan- 
siskih organa i zato su primili u ime ki- 
lometraže i dnevnica 

dinara 

45.000.— 

30,000.— 

245.000.— 

25.000.— 

135.000.— 

Ukupno izdata svota dinara    480.000.— 

Za prvih 8 dana vagala su sledeća sela: Borajna, 
llijača, Tihaljina, Puteševica, Dragićina, Proboj, Ši- 
povača i Veljači. Predali su nam na vagu ukupno 
804.153 kg. duvana, od toga im je otkupna komi- 
sija obustavila slijedeće: 

Dinara 
12% od bruto vrijednosti za previranje 77.749.94 
Komisijski troškovi 25.245.90 
Porez ' 92.800.— 
Sudske zabrane 9.773.— 
Kruparina 57.297.50 

Ukupno odbijeno dinara    262.868.34 

Sadiocima isplaćeno na ruku 370.381.16 
Gospodo, ovo vam najbolje ilustruje kako se 

duvan mizerno plaća našem svetu u Hercegovini, a 
ja mislim nije bolje ni na drugim mestima, pa iz- 
noseći sve ovo pred Narodnu skupštinu u najboljoj 
nameri, molim g. Ministra finansija da nade vremena 
i mogućnosti da ispita čitavu ovu stvar i da svojim 
(dlukama, u  koliko Monopolska uprava to  neće da 

učini, priskoči u pomoć onome narodu, kako bi se 
teško stanje sadilaca duvana u Hercegovini popravilo. 

Gospodo, ja sam ukratko izneo svoje poglede i, 
završavajući da ću iz navedenih razloga glasati pro- 
tiv ovoga budžeta, uveren da ove prilike koje vlada- 
ju kod nas, može da reši i popravi samo vlada na- 
rodnoga sporazuma. (Odobravanje na levici). 

Потпрстссдипк Карло Ковачеви1>: Има рсч 
Претседник Министарског савета г. Узуиовнћ. 
(Пљескање). 

Претседнин Министарског савета Никола Т. 
Узуновн11: Уважени г. предговорћик додирнуо к 
ncKo.niKo стпарп n пека пптања за која сам слобо- 
дан pehu да држим, да им није било места у овој 
љеговој речи, a пајмање иа начип како je он то 
сада учипио. (Пл>еска11>е). Ja јако цеиим и пошту- 
јем г. предговорника и сва његова уверења, n ca 
особитим задовољством подвлачим да je оп и да- 
иас пзјавно да се on n Клуб, коме on припада, ни- 
уколнко ne разликују од нас у основним питањи- 
ма иаше државне политике. (Гласови: Тако jel). Ja 
сам му na овој нзјави захвалаи, тим пре n вишо, 
што je од формпрања његовог Клуба, у пашој по- 
литичкој јавности било можда и погрешног схва- 
тања o политнци Народпога клуба, na je бнло до- 
бро mro je господин дао ову изјаву o једпој ис- 
тој полптичкој ндеологији и осповпој ПОЛИТИЧКОЈ 
линији name државне n националне политике н 
његовог Клуба, да je њихов Клуб v тим питањши 
са нама заједпо na истом становишту. 

Г. предговорник je додирнуо питање такозва- 
не сар^ајевске arpapne афере. Јесте, господо, .; 
се слажем са г. предговорником да je дискусија 
поиодом извештаја Имунитетног одбора o изда- 
вању Хусеина Кадића суду, била дужа но што јо 
требала да буде. Јер, шта с.мо ми поводом тога 
извештаја управо требалн да радимо? Шта je сми- 
сао одборског пзвештаја? Требало je да нас ов 
увери, ■— у шта? Поглавнто у то: да ли се једном 
нашем посланичком другу што од стране властц 
пакује, или има стварпих осиова да га можемо nv- 
стити да иде пред суд. 

AKO бисмо се били само na томс задржадн, 
дискусија би била и требала да буде, кратка и MRO- 
го краћа пего што je била, јер ми не суднмо при- 
ликом решавања o издавању суду, већ вертјтцм. 
рамо, да ли ту нема подметања једпом послапим, 
јер политика je политика, и чим стекнемо уверенч 
да у његовим поступцима има осиова сумњи, ми rt 
изручујемо n такорећи, требало je то да буде 
без дискуснје. 

Алн господип предговорник, који у тој ства- 
ри, у том делу ibenoM, има права, чини нам крив- 
ду, када нам импутпра да смо паваличио допусти- 
ли широку дискуснју, како би смо пропустили тр| 
до четири даиа буџетске дискусије, до које нам i- 
и треба свима да je више стало, пего до дискус! 
o Хуси Кадпћу. 

Нама и Претседпиштву Скупштине можда к- 
дно пребацивање mije недостајало, или ово 
смо допустилп да буде дискусија опширна, или 
што би нам теже пало, да смо у том случају, којц 
je толико запалио нашу јавност, пресекли ств 
ускратили сваку дискусију. (Одобравање и узвици: 
Тако je!). 

Ово помпп.ем да одбијам да je v тој с 
бнла нека намера да избегпемо буџетску дискуа 
ју. Mu пемамо разлог%а да избегавамо буџетск\ 
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скусију. Иапротив, и Влада и сви ми, можемо са- 
ио жалити IHTO нам je време за буџетску диску- 
сију и оволико скраћено, те не можемо да овако 
лепе и документоване говоре у свнма правцима и 
политичком, и пословном, и финансијском, са su- 
me пажње пратимо n ca више времсма исцрпемо ту 
буџетску дискусију, која je у сваком погледу и у 
сваком правцу врло корисна. (Др. Никола keuie- 
љевић: И да je пустите у штампу!). 
Штампа je пуиа буџетске дискусије. A ako сс 

ко од господе толико заборави да због слободе, 
која je ca овс катедрс допуштена, употреби и та- 
кве ствари које уде јавном кредиту државе, дуж- 
ност je цензора да то ne допусти. (Др. Кешеље- 
niili: Ja бих хтео да зпам, да лн има таквих који 
шкоде угледу државе. — Протести и повнци код 
већине: Чујмо!). 

Потпретседник Карло KoBa'ieenh: Господине 
Кешељевићу, ja Вас опомињем на ред. (Др. Ипкола 
Кешсљевић приговора). Господине Кешељевићу, 
ja Вас  поиово опомињем. 

Претссдиик Миппстарског саветл НиколаТ.Узу- 
новић (наставља): У овоме Дому, господо, свако, 
a у првом реду onaj којн je na моме положају, 
иора да каже увек само истину. Закон o штампи 
није иикаква случајна импровизацнја, то je један 
систем који je у даном момемту и под даним при- 
ликама, no схватању оних који су тај Закоп допо- 
сили најцелисходнији и као такав on служи оп- 
пггнм иптересима и мн Иемо тај Закон прпмеи.и- 
вати док je on ту. 

Господо, уважени предговормик je додирнуо 
једну болиу ствар за све нас: трагично убиство по- 
i ојног иашег друга Мирка Најдорфера. (Узвнци: 
Слава му!). Mu свп тај случај и тај драгоцепи жи- 
вот нашег посланичког друга, ja могу да кажем 
и мог личног пријатеља, дубоко жалимо. Али, го- 
сподо, жалећи тај трагичнн догађај, ми морамо 
бити барем толико мирни да ту ствар, која je у 
истрази, ни у ком правцу ne прејудицирамо, Beli 
ла чекамо да истрага и судови, једино зато позвани 
и надлежни, кажу своју реч. Ми ту ствар ne преју- 
дицирамо и у оном правцу којн нас може одвести 
на путеве који нам указују да je та трагедија ин- 
спирисана са стране. Кад je не прејудицирамо у 
том правцу, ja држим да треба да се уздржимо да 
i ne прејудицирамо и у другом правцу, гдс се ne- 
ки нови моменти указују н пеке друге могућно- 
сти. И ja имам права и као ранијем другу у каби- 
пету и као нашем другу у овом Дому да учиним 
тај приговор! г. предговорпику и да га замолим да 
у стпари тако деликатпе врсте ne улазп na пачпп 
како je ушао, a најмање да прави алузије које су 
депласирапе и ja ca највећом одлучношћу устајем 
одбрану суда у овоме делу и свих оппх na које 

и истрага ne укаже да пмају какве кривице. 
(Одобравање). 

Господип предговорник je помепуо n onaj дру- 
ги жалостан и трагичан догађај са убиством по- 
којног Предавца. Можемо мп, господо, свакп од 
кас ииати своје лично мишл>ење o покојпом Пре- 
лаит- и као човеку n своје мишљење o њему као 
цо.штичком радпику, али сви скупа жалимо, треба 
,I;I жалимо трагичан случај П)егове смрти. Али, го- 
сподо, у тој стварп, у тој трагедијп, ту je суд из- 
рекао своје, ту за л>уде који су свпкли да респек- 
гују судске пресуде н одлуке, пема ппкакве дилеме 
и нема се mi na којој другој страпи тражити nn у- 

бица ни ипспиратор. Наше жал.ење за покојпим 
I [редавцем, после обавештења и изјава које je у- 
чинио г. предговорник je само веће, јер смо овог 
момепта чулн да je покојпп Предавец бно na путу 
преоријентације и прихватања one исте пблитике 
коју и ми, н, како рече г. предговорник, n onu 
воде. Ми жалимо али ову изјаву г. предговорника 
подвлачимо и желелп бисмо да je чују и сви бив- 
ши политичкп пријатељи покојног Предавца, јер 
je ona одиста важна и значајна због прлитичкрг 
ранга, који je ои имао. 

Господо, ja молим Народпу скупштину да мп 
ne замери што сам no дужпости ове резерве мо- 
рао да учиним. (Бурпо пљескање и повици: Живео!) 

Потпрстссдипк   Карло   Коиачеви|1:    Има    реч 
г. Кунтарић. 

Dr. Ante Kuntaric; Gospođo  narodni  poslanici, 
predgov6rniJ< g.  Nikola Preka  izneo je neke kon- 
statacije na račun Finansijskoj odbora koje nisu isti- 
nite. On je naročito naglasio da je Finansijski odbor 
pregledao predloženi budžet sa nekom velikom brzi- 
nom,  a što se  tiče amandmana  u § 48  m  Finansij- 
skog zakona, da je tim amandmanom Kraljevska vla- 
da napravila prepad na Finansijski odbor. Ja, gospo- 
do narodni poslanici, i кг.о član Finansijskog odbora 
i kao sekretar i kao izvestilac tvrdim, da je Finansijski 
odbor predloženi budžet za 1934/35 godinu doheo sa 
osobitom pažnjom, da su načelne debote U pogledu sa- 
mog budžeta i pojedinih ministarstava bile jednako na 
onoj visini kao što je tobilo i ranijih godina. Mi smon 
ovoj budžetskoj debati jedino skratili debatu na onaj 
računski deo koji se odnosi na pojedine budžete, iz 
toga razloga što smo mi bili  načelno složni za po- 
litiku štednje, a mehanička kompresija državnog bu- 
džeta došla je do takvih granica, da se tim putem 
nije  moglo  dalje   ići   i   složili   se   u  tome,   da   treba 
doneti driigie mere kojima će se izvesne kompresiji' 
polučiti.   Finansijski  je  odbor   i   ove  godine  kao   i 
ranijih godina, sa jednakom pomnjom pretresao bu- 
džet kao i amandman donesen u Finansi jskom zakonu 
i  § 48 m  koji je  ne samo  rezultat našeg  istrajnog 
rada za prve dve godine, nego i našeg rada u Na- 
rodnoj   skupštini   kao   i  stalnih   sporazumevanja   sa 
članovima   Kraljevsk   vlade.   Taj   amandman   koji   je 
donesen u Finansijskom zakonu, on je bio pred Fi- 
najiskjim odborom i tu temeljito i u tančine pretre- 
tresen. Da je to tako, gospodo narodni poslanici, ja 
iznosim činjenicu da smo mi  taj amandman pretre- 
sali ne samo sa stanovišta našeg zakonodavstva; nego 
i sa stanovišta naših socijalnih pogleda na taj amand- 
man,  kao  i  sa stanovišta  budžetske  štednje.  Taj  a- 
mandman konačno je doživeo u FmahsijskOm odbo- 
ru  sasvim  drugu   redakciju  nego  što  ju  je  Kraljev- 
ska vlada Finansijskom odboru podnela. Zato, gospo- 
do narodni poslanici, ja odlučno  odbijam  da je Fi- 
nansijski odbor ove godine bilo na koji  način po- 
stupio drukčije rtego ranijih godina, da nije bilo ni- 
kakve  nesrazmerne brzine,  jer su  ona   temeljna  pi- 
tanja koja su nas interesovala u pitanju štednje, ta 
su bila   temeljito   pretresena,  i  amandman   donesen 
u Finansijskom zakonu kao član 48m, bio je osve- 
tljen u odboru sa više strana i konačno usvojena de- 
finitivna redakcija. 

Ja bih se osvniio još samo na neke tvrdnje go- 
spodina narodnog poslanika Nikole Preke. Gospo- 
din Nikola Preka izneo je jednu tvrdnju na račun 
samostalnih demokrata. Ja ovde izjavljujem da nisam 
bio član samostalne demokratske stranke i ne želim 
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da njih u ma kome pravcu branim, ali kako je naša 
stranka prekinula sa svim onim starim, ona je pu- 
stila partijske ključeve i naši drugovi koji su pripad- 
nici bivše samostalne demokratske stranke snose jed- 
naku odgovornost za političke događaje, koje mi svi 
drugarskom solidarnošću snosimo bez razlike nastani 
partijsku pripadnost. 

Zatim je gospodin Preka izjavio da mi nismo 
izabrani narodnom većinom i narodnom voljom. Ja 
Izjavljujem da je baš drug gospodina Nikole Preke, 
tadašnji ministar g. Šibenik obilazio narod u crkve- 
ničkom i novljanskom srezu i obećavao podelu dr- 
žavne pomoći, ali ipak njegov kandidat nije izabran 
i jedva dobio 200 glasova, iako su za njega glasali 
svi činovnici i sreski načelnik. Eto, gospodo narodni 
poslanici, ta tvrdnja nije ispravna. 

Ja bih bio slobodan da iznesem još neke moje 
poglede na predloženi budžet 1934/35 trodine. Kad 
oceniujemo državni budžet, onda ocenjujemo ne sa- 
mo finansijsku politiku Kraljevske vlade, nego oce- 
njuiemo ćelu privrednu politiku. Naročito privrednu 
politiku, jer u državnom budžetu dolaze do izražaja 
javni tereti, porezi i druge javne daće, koji odlučno 
uplivišu na prosperitet celokupne narodne privrede. 
1 kao što su pojedini p".!r. narodni poslanici, osve- 
tjlavajući naš državni budžet sa više strana, sa strane 
finansijske. sa strane ekonomske i privredne, sa 
strane socijalne i političke, ja bih bio slobodan da 
ocenim taj budžet još sa jedne strane, to je sa stra- 
ne državne. 

Mi smatramo državu kao totalnost celog narod- 
nog života, mi smatramo da država oživotvori!je isto- 
riisku misiju naroda, a privreda spaja njegovu sa- 
dašnjost sa prošlošću stvarajući osnove njegove bu- 
dućnosti kao njezin integralni deo, treba da služi 
oživotvorenju vrhovnih državnih interesa. Država 
treba dn organizuje sve nacionalne produktivne sna- 
ge, da ih planski sredi i vodi da bi dovela do pokreta 
nacionalnu privredu, dižući konzumtivnu snagu naro- 
da u zemlji i jačajući vanjsku trgovinu, koja je glav- 
ni izvor nacionalnog blagostanja. 

1 zato je sa strane gospodina Ministra finan- 
sija ispravno kad u svome ekspozeu tvrdi, da fi- 
nanjiska politika treba da se prilagodi ekonomskim 
teškoćama zemlje, a ja tvrdim, sa opšteg državnog 
stanovišta da ona treba da bude sastavni deo opšte 
državne politike, jer država ne može da bude puki 
eledaoc razvitka pojedinih privrednih grana, nego 
ic država kao totalnost celog narodnog života dužna 
da organizuje sve privredne snage naroda, i treba 
da pojedine privredne grane planski sredi, organi- 
zuje i da ih vodi onom opštem cilju. I zato ne može- 
mo privredu smatrati kao jedan subjekat, a državu kao 
drugi subjekat. Još manje, gospodo, možemo da ih 
smatramo kao dva subjekta čija su prava i dužnosti 
odvojene, već smatramo državu kao jedan živi or- 
ganizam koji treba da deluje konstruktivno i planski 
za opće blagostanje celog naroda, osobito danas u 
vreme velike ekonomske utakmice i ogorčene borbe 
za svetske pijace, baš danas snaga pojedinca ili pojedi- 
nih privrednih grana nije dovoljna, već je potrebno da 
država ne samo zakonodavnim, nego i administra- 
tivnim merama podupire u interesu opšteg blagosta- 
nja inicijativu pojedinih privrednika i cele narodne 
privrede. 

Ja sam slobodan da naglasim u ovom delu moga 
eovora na ovu odlučnu i važnu funkciju koju država 
ima u svome delokrugU na prosperitet  naše nacio- 

nalne privrede. Ako cenimo predlog budžeta zi 
1934/35 godinu sa stanovišta finansijske politike, 
onda treba, gospodo narodni poslanici, da utvrdimo 
jednu činjenicu da je sređenost državnih finansija 
jedan od bitnih preduslova ne samo za stabilnost 
našega narodnog novca, već i za prosperitet celo- 
kupne naše privrede. 

Gospodo, kad govorim o stabilnosti našeg na- 
rodnog novca, naročito moram da podvučem politi- 
ku našeg Ministra finansija, koja je u svom dvogo- 
dišnjem odnosno trogodišnjem izvođenju dobila iz- 
vesnu crtu i izvesne poglede. Gospodin Ministar fi- 
nansija u svojim ranijim ekspozeima govorio je u- 
pravo sa nekom verom i fanatizmom za stabilnost 
našee narodnog novca. 

Gospodo narodni poslanici, ja bih hteo da. utvrdim, 
da stabilnost našeg narodnog novca pretstavlja nuž- 
du ne samo za državne finansije, već takode jednu 
nuždu za celokupnu našu privredu. Novac je merilo 
vrednosti i kao takvo ne može biti izvrgnuto stano- 
vitim fluktuacijama koje te vrednosti pomeraju pre- 
ma ostalim vrednostim^, t. j. prema robi. Treba raz- 
likovati stabilnost narodnog novca u odnosu na in- 
tervalutarni paritet, odnosno njegovu tečajnu vred- 
nost, od one stabilnosti, koja se osniva na stabilnosti 
kupovne snage narodnog novca i odnosa prema rohi. 

Jasno je, ako je novca merilo vrednosti, da оп 
pod raznim uticajima, koji dolaze izvan njegove sna- 
ge i onih funkcija koje novac vrši, da se njegova ku- 
povna snaga može da promeni u gdnosu prema robi. 
Vrednost novca može da se promeni u odnosu pre- 
ma inostranim valutama, ali takode i u odnosu pre- 
ma kupovnoj snazi prema samoj roba. 

Gospodo, zato vidimo da su pojedine države na- 
stojale da promjene vrednost svoga narodnog novo, 
i da je utvrde prema cijenama robe, imajući u glav- 
nom u vidu cijene svoje spoljne trgovine. Ja ću ovde 
spomenuti samn dve države, a to su Sjedinjene Ame- 
ričke Države i Čehoslovačka Republika. Kad budem 
kasnije govorio o monetarnoj politici, ja ću da pri- 
kazem da su prilike i u Sjedinjenim Državama i u 
Cehoslovačkoj sasvim različite od prilika koje vla- 
daju kod nas, i zato se mi i ne možemo i ne smemo 
poslužiti onim metodama kojim su se služile te dve 
države. 

Jer, gospodo, kada kažem dn treba vrednost na- 
rodnog novca utvrditi kao nieerovu kupovnu snaeru 
prema robi. onda to mislim s tofa razloea što je naS 
narodni novac doživeo stanovite izmene tečaja u od- 
nosu prema stranim valutama, tako da novac ima dru- 
gu vrednost kod nas u zemlji a dnuru vani. Ja ću se n,; 
tome problemu zadržati onda kad budem mvorio o 
monetarnoj politici e. Ministra finansija. Stabilnost 
odnosno sređenost državnih finansija ie bezuvjetno 
pre.duslov stabilnosti narodnog novca. Stabilnost ш- 
rodnog novca počiva prvo na sređenim državnim fi- 
nansijama, drueo na zdravoj monetarnoj politici i 
treće na platnom bilnnsu te države. S toira sam slo- 
bodan da FOVOrim o tome, koliko upliviše predloženi 
državni budžet na stabilnost našeg narodnog novca 

Kod raspravo o državnom budžetu moramo se 
držati reči P, Ministra finansija koji je. vodeći tu po- 
litiku, konzekventno kroz sva tri budžeta karakteri- 
sno tu svoiu politiku š'ednje. navodeći da su i ovaj 
kao i dva prethodna budžeta, budžeti krize. Oni su 
nroduženio one iste nolitike. odlučne štednje i ori- 
laorodavpnifl privrednim teškoćama, koja se og! 
u ranija dva budžeta i koju Karljevska vlada sprovo- 
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'li   so   nepokolebljivom    dosleciiiošcu,  i  kasnije  ovaj 
predlog budžeta pretstavlja treću etapu u naporima 
Kraljevske vlade za definitivno saniranje državnih fi- 
nansija.  Gospodo  narodni  poslanici, iz  ovih  reči g. 
Ministra  finansija,  mi  tačno    možemo  da, utvrdimo 
njegovu finansijsku politiku. Ceneći tu politiku, mo- 
žemo se poslužiti i onim rečma koje je naveo u Na- 
rodnoj  skupštini da sprovodeći ovu finansijsku poli- 
tiku,   da se on drži onih klasičnih načina i metoda, 
t. j. metoda štednje i metoda pronalaženja novih fis- 
kalnih  izvora. Što se tiče same štednje, gospodo na- 
rodni poslanici, mi možemo da utvrdimo da je д. Mi- 
nistar  finansija i njegova finansijska politika u me- 
haničkoj   kompresiji  državnih   rashoda, postigla ono 
što je  cr. Ministar finansija stavio za cilj te svoje po- 
litike.   Mi vidimo da je predlog- budžeta za 1932/33 
jrodinu  manji za 3 milijarde od budžeta predašnjeg, 
da   je   predlosj budžeta za  1933/34  {rodinu manji  za 
885 miliona dinara od ovog a predloženi budžel da je 
manji  га skoro 511 miliona dinara od tekuće?. Ja bi, 
trospoda   nrodni   poslanici,   mogao   ustvrditi   da    je 
ova   politika   štednje   postiglo  maksimalne   rezultate. 
No s druge strane, mi, gospodo narodni poslanici, vi- 
dimo  da  su narodni tereti koji se pokazuju u obli- 
ku   javnih dažbina, da su ti tereti svake godine veći. 
U   1931—1932   iznosili   su   neposredni  porezi   dinara 
1.377.000 000,—,  1932/33  eodmu  1.613.000.000— di- 
nara,   1933/34  godinu   1.733.000.000.—,  a za   1934/35 
godinu   predviđa   se   2.280.000.000.—  dinara.   I   dok 
g. Ministar finansija uspeva da pooštrenom fiskalnom 
administracijom, zatim donošenjem novih zakona  П- 
nansijskog i  fiskalnog karaktera usoeva da utjeruje 
te  neposredne poreze, dotle oni prihodi koji su neo- 
visni  od poreske i fiskalne administracije, nego koii 
su   ovisni  od  ekonomske snage našeg naroda  i pri- 
vrede,  ti prihodi stalno podbacuju. I  gospodin Mini- 
star finansija u pronalaženju tih novih tereta koji su 
mu bili  potrebni svake godine, od kad se sastala ova 
Narodna skuština, bio je prisiljen prve godine  1932/ 
03 da   donese zakone fiskalnog karaktera za poveća- 
mo  stanovitih  državnih dažbina naročito    trošarine i 
takse,  zatim smo donosili Zakon o naknadnim i van- 
rednim  kreditima, uvodili smo nove poreze, naročito 
na nove zgrade, zatim smo povisili takse, tim što su 
naročito  izjednačene  takse  kod   redovnih  sudova   sa 
onim kod administrativnih, konačno smo i ove godine 
doneli zakon o izmenama i dopunama Zakona o nepo- 
srednim porezima. 

Gospodo narodni poslanici, ja dopuštam da ie, 
uistinu, bila neophodna državna, nužda, da se nadu 
novi izvori nrihoda Ministru finansiia, da je bila ne- 
ODhridnr, nužda, da se na narod svale novi tereti, ali 
pitanie ie, da li ie ova politika, koiu g. Ministar finan- 
siia naziva trećom etapom, da li ie ta, politika infla- 
efie javnih tereta, da li ie ta politika u svojoj tre- 
ćoj otnpi, uistini i poslednia. I kao što je jedan od 
oredeovornika rekao, da ie današnie vreme teško, 
da ono traži žrtve, jednako, kao što je rat tražio 
žrtve od pojedinaca u krvi i u životu, tako i mi 
moramo smatrati krizu ratom, koji traži žrtve. 
1 ako se, uistini. tr^že žrtve, da se održi sređe- 
nost državnih finansija i da se održi sređenost u 
državnom gazdinstvu, onda mi ne bi imali ništa protiv 
Uh novih tereta ali samo onda ako nema nikakvih 
drugih nuteva. i ako nema nikakvog dru^oo- načina, 
da se sređenost u državnim finasiiama održi. Ja ću, 
trospodo narodni poslanici, kad budem govorio o pri- 
vrednim   problemima,  koji se  postavljaju  pred  nas. 

biti slobodan da navedem, da imade i drugih puteva, 
kojim bi mogli da maknemo celokupnu našu nacio- 
nalnu privredu iz ovoga privrednog haosa, i ovoga 
labirinta. Zato, gospodo, smatrajući ovu politiku tre- 
ćom i poslednjom etapom u naporima g. Ministra 
finansija da pokrije državne deficite, koji su iz go- 
dine u godinu bili veći i teži, koji su se kretali od 
500.000 na 700,000.000, mi verujemo g. Ministru fi- 
nansija, kad je utvrdio da ove godine državni dugovi, 
koji se pokazuju kao rezultat krize predašnjih godina 
i predašnjeg gazdinstva, neće da se pokažu takode u 
tekućem budžetu. Ja bih, gospodo narodni poslanici, 
dalje ustvrdio, da se naš državni budžet unatoč ove 
izrazite politike štednje našeg g. Ministra finansija, 
osniva pretežno na ličnim zdatcima, koji iznose preko 
50%, a ostali da se odnose delimično na materijalne 
izdatke a dlimično na naše ugovorne obaveze, i na 
naša državna-privredna preduzeća. Kad govorimo o 
štednji, onda tre.bft da imamo na umu. šta možemo 
Štednjom da polučimo, koji efekat i koje rezultate u 
državnom gazdinstvu, a da time država može da iz- 
vršuje svoje'fundamentalne funkcije. — 

Državni budžet sastoji se od onih pozicija, koje 
ne može Narodna skupština da menia. Te pozicije se 
odnose na obaveze, koje se osnivaju na, ugovorima, 
naročito obaveze prema inozemstvu, i koje mi mora- 
mo da izvršujemo. Mi te obaveze i danas izvršujemo 
iako sa stanovitim olakšanjima, što ću kasnije da 
obra/ložim kada budem govorio o našoj deviznoj po- 
litici i o našem platnom bilansu. 

Dakle, ta i razdeo državnih rashoda mi ne mo- 
žemo da smanjujemo, jer su ti rashodi utvrđeni oba. 
vezama, dakle rashodi koji počivaju na ugovorima 
privatno-pravne ili javno-pravne naravi. 

Drugi deo tih rashoda odnosi se na materijalne 
izdatke i to one izdatke, koie naša državna admini- 
stracija može da smaniuje i kod kojih može da. pro- 
vede stanovite uštede. Kod ovih materijalnih izdataka 
naročito možemo da podvučemo ovu finansijsku politi- 
ku gospodina Ministra finansija, gde dolazi najjače do 
izraza njegov operatorski nož i gde možda najjače 
uspeva da provede kompresiiu državnih rashoda. Mi 
verujemo Ministru finansija da, on u tim kompresija- 
ma nije voden nikakvim drueim razlozima, naročito 
ne plemenskim već ledino štednjom. Mi verujemo da 
se on u tome rukovodi samo motivima koji se odnose 
na državne finansiie j motivima koji era vode.da pro- 
eodi onu finansijsku oolitiku, koiu on naziva politi- 
kom štednie. Zato, gospodo narodni poslanici, u tome 
razdelu koji so odnosi пз materijalne izdatke i koji 
ovisi, rekao bih. od operatorskoir noža gospodina 
Ministra finansija i rde može naša državna, admini- 
s^raeiia da otvaranjem ili neotvaranjem pojedinih 
kredita učini stvarne uštede, ja mislim na tome polju 
budžeta su se već pbstieli krajnji rezultati i e. Ministar 
finansija možda bi doveo temeljne funkcije države 
kao takve, koje je ona dužna da provodi u kulturnom, 
nacionalnom, socijalnom i ekonomskom pogledu, 
upravo i! pitanje. 

Treći deo državnih rashoda odnosi se na Učne 
izdatke, t. j. na one izdatke koji proističu i koii su 
utvrđeni PO samom zakonu. Gospodo, mi smo ranije 
u Finansi.jskom odboru, raspravljajući budžet pokre- 
tali mnora pitanja da se ovaj deo rashoda, koji nnj- 
iače tereti naše državno gazdinstvo, po mogućstvu 
komprimira. Pri tome bile su stanovite zakonske za- 
preke, a katkada i nedostatk vremena da se te uštede 
postignu. 1 baš zato, u vezi s onim što sam rekao na 
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početku moj^a govora, Finansijski odbor bio je u na- 
čelu već spreman i složan s tim, da treba menjati za- 
konske osnove na kojima se baziraju državni izdatci, 
koji povlače za sobom lične rashode. U tome cilju 
Finansijski odbor, kada je raspravljao pojedine par- 
tije i pozicije državnog budžeta, nije činio nikakvih 
ušteda imajući na umu da će Kraljevska vlada podneti 
amandman kojim će se te uštede moći da postignu. 
Te uštede sadržane su u § 48 Fiqansijskog zakona 
Gospodo, ja mislim da smo mi svi u tome složni i da 
su složni svi povornjci koji su tokom ovo budžetske 
rasprave iznosili svoja mišljenja, da su uštede u ličnim 
rashodima neophodno potrebne, i da se moraju uči- 
niti. Postoje s;uiio izvesna razmimoilaženja u tome, 
da li Finansijski odbor odnosno Narodna skupština 
imaju toliko poverenin u kraljevsku vladu da svoju 
zakonodavnu vlast mogu da prenesu na Kraljevsku 
vladu. 

Rez obzira na teoretska rasmatranja to^a pita- 
nja, ia bih vam, pospodo. imao da napomenem samo 
to, da je francuski parlamenat pre nekoliko dana 
preneo isto to ovlašćenje na Pretsednika MinistarskOfiT 
saveta Dumertra i dao mu isto to ovlašćenje samo s 
tom razlikom što je ono bilo vremenski ograničeno 
t.i. do 1-VI-1934. Ja. gospodo narodni poslanici, mi- 
slim da kod nas u Narodnoj skupštini i u Finansij- 
skom odboru, mi možemo imati jednako toliko po- 
уегепја u Kraljevsku vladu, jer ne samo da mi nosi- 
mo odgovornost pre dnarodom. već u tome popledu 
još i veću odgovornost nosi Kraljevska vlada, koja je 
svesna te odgovornosti, i koja će biti dužna da pro- 
vede kroz uredbe sa zakonskom snagom koje će do- 
neti, uštede u ovim ličnim izdacima. Sa teoretskog 
stanovišta, gospodo, mi vidimo ne samo kod nas. 
nepo i u celome svetu da izvršna vlast koja dolazi u 
dodir svakoga dana sa narodom, da je toj izvršnoj 
vlasti svugde u svetu daju funkcije da može hitno 
i bez otezanja donositi razne mere koje život i eko- 
nomske prilike svakoga dana i svakoea časa donose. 
Zato, rasmatramći to pitanje pod perspektivom 
štednje, a i sa specialnop stanovišta nas kao zako- 
nodavnog tela, ja mislim da možemo to ovlašćenje 
da prenesemo na Kraljevsku vladu, uvercni da ona 
neće da pa zlorabi. 

Gospodo narodni poslanici, ja sam time prikazao 
da je ova politika gospodina Ministra finansiia, koju 
je on nazvao klasičnom politikom jer sadrži dva kla- 
sična metoda, a to ie metod štednje i drugi metod 
pronalaženja porečkih prihoda, da je ir. Ministar fi- 
nansija u toj svojoj finansijskoj politici koju smatram 
delom te finansijske politike, potpuno uspeo. S dru- 
ge strane, provodeći tu politiku, mi verujemo da će 
državni budžet biti realan, tj. da. će rashodi biti po- 
kriveni sa prihodima koie predviđa g. Ministar fi- 
nansija. Predviđanje ovih prihoda može da bude 
predmet slobodne ocene nas narodnih poslanika i 
mi te prihode ocenjujemo prema ^lašem naziranju 
na opšlu ekonomsku situaciju, mi te prihode oce- 
njujemo prema onome Sta vidimo u narodu, sa ka- 
kvim se teškoćama porez naplaćuje. Ali sva naša 
predviđanja u tom popledu mogu d<f budu samo pro- 
ročanska, ali služeći se iskustvom i onim podacima 
koie nam Ministar finansija daje o rezultatima na- 
plate, mi možemo da ustvrdimo da predviđanja koje 
ima naš Ministar finansija u svojoj finansijskoj poli- 
tici, da t? predviđanja imaju stanovitu dozu vero- 
vatnosti, jer se osnivaju na podacima koji zaslužuju 
potpunu   veru.  Gospodo  narodni  poslanici,   ja   neću 

da analiziram veličinu pojedinih prihoda, samo držim 
da je potrebno da naglasim da su svi ovi tereti. 
koje nosi i naša zemlja i celokupna privreda, da su 
teški i da su vrlo teški, i da uistini bude ovo poslednja 
etapa u gomilanju tereta, ako nećemo da izazovemo 
slom ili bankrptstvo naših pojedinih privrednih prana, 
našeg zemljoradnika i cejokupne naše privrede. 

Gospodo poslanici, budžet kao takav cifarski se 
ukazuje realan i ona predviđanja koja se odnose na 
državne rashode i prihode koji se predviđaju, oprav- 
davaju realnost budžeta. Istina je da ima i sa te stra- 
ne opravdane zamerke, a naročito u onoj mogućnosti 
Ministra finansija da zatvara stanovite kredite koje 
Narodna skupština odobri, naročito u pogledu mate- 
rijalnih izdataka i zato je ta realnost budžeta poko- 
lebana time što dolaze pojedine stavke koje su fiktiv- 
ne i iziskuju mnogo veće terete nepo su predvideni 
kao u Ministarstvu socijalne politike pde su predvi- 
deni za bolne obskrbe 200.000 dinara, i ako smo uve- 
reni da će iznašati nekoliko miliona dinara. Ali i te 
potrebe državne imamo mogućnosti da se pokriju po 
Zakona o državnom računovodstvu iz rezervnih bu- 
džetskih kredita. 

Ja neću da pravim još neke zamerke g. Ministru 
finansija. koji u cilju i sprovođenju te svoje finansij- 
ske politike zavodi takve štednje, koje nisu u skladu sa 
nazorima celokupne Narodne skupštine, paročito u 
pogledu onih kredita koje smo mi votirali za pasivne 
krajeve. 

No, gospodo poslanici, ja sam možda u kratkim 
potezima analizirao realnost državnog budžeta i s toga 
stanovišta ja bih naglasio da predloženi budžet takav, 
kao činilac u stabilnosti našeg narodnoga novca, o- 
pravdava, da pa smatramo sasvim mirno i spokojno i d 
njime nije ugrožena stabilnost našep narodnog nov- 
ca. 

Drugo se pitanje nameće, da li budžetska politi- 
ka Kraljevske vlade, koja je ujedno i privredna poli- 
:il<a Vlade, da li u toj politici nalazimo onu dinamiku 
koja će moći da pokrene iz mrtvila našu nacionalnu 
privredu. Ja sam malo pre naglasio i spomenuo da 
naša nacionalna privreda stoji u stagnaciji i da traži 
neki pokret koji bi doneo blagostanje našem narodu. 
Smanjenjem materijalnih izdataka, možemo da ustvr- 
dimo, da se u našem budžetu ng nalazi ta snapa koja 
bi mogla da pokrene našu nacionalnu privredu, jer 
budžet treba pledati ne samo sa finansijskog stano- 
višta nega i sa državnog, jer je država pozvana da 
orpanizuje proizvodnu snagu m roda i da celokupnnj 
narodnoj privredi planski dade funkciju koja će da 
oživotvori te državne -vrbe. 

Mi, gospodo narodni poslanici, tražimo te ma- 
terijalne rashode da krenemo celokupnu našu narod- 
nu privredu. Nastaje pitanje, odakle naći te materi- 
jalne rashode? Kraljevska vlada p. dr. Srškića donela 
je Uredbu o organizaciji javnih radova. Ja nažalost 
mopu da ustvrdim, da je ta Uredba čisto formalnoga 
značaja i da neće doneti one koristi i da ni iz daleka 
neće ispuniti one nade, koie smo mi potapali na ona 
obećanja, koja je tadašnji Pretsednik vlade rekao 
ovde, u Narodnoj skupštini. No problem javnih ra- 
dova je poseban problem sam za sebe. i ja ću n tome 
problemu nekoliko reči da kažem u onom delu svo- 
pa govora, kad budem iznosio svoja mišljenja o to 
me, koje mere treba nreduzeti i koje dinamičke sna 
pe treba pokrenuti, da se našoj nacionalnoj privred' 
da potstreka za opšti razvitak. Drupo se pitanje na- 
meće, a koje sam već dotakao, u tome, da li ovi te 
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reti i da li ovaj budžet odgovara kontributivnoj snazi 
našega naroda i da li se ti tereti mogu podncti, i ako 
je g. Ministar finansija ustvrdio da su tereti, koji 
su izračunati po opterećenju po jednom čoveku u 
luiMjj zemlji sraznierno manji nego u drugim zemlji!- 
ma. Ja bih ovde dao jednu malu korekturu, tvrdeći da 
su ti tereti ogromni, suviše veliki, ne samo apsolutno 
već i relativno zato, što se ti tereti u drugim zemlja- 
ma, ukoliko su tamo veći, odnose na zemlje bogatije 
i industrijski mnogo više razvijene. 

Ja bili se, gospodo narodni poslanici osvrnuo sa- 
da na jednu drugu komponentu, koja je odlučna za sta 
bilnost našega novca, a to je monetarna politika, ko- 
ju vodi g. Ministar finansija. 

Pretscdnik dr. Košta Kumanudi: Molim Vas, g4)- 
spodine poslanice, da skratite svoj govor, jer ima još 
50 poslanika posle Vas. 

Dr. Ante Kuntarić (nastavlja): Naša monetarna po- 
litika osnovana je na Zakonu o stabilizaciji narodnog 
novca, t. j. na Zakonu od 28 juna 1931 g. Provedbom 
te stabilizacije odnosno utvrdiv.injem zakonskog po- 
krića našeg narodnog novca, bila je prisiljena naša 
emisiona novčana ustanova da sprovode stanovite 
deflatorne mere da bi mogla sačuvati ovo zakonom 
utvrđeno pokriće. Te deflatorne mere nisu posledice 
samo Zakona o stabilizaciji narodnoga novca, nego 
su posledica opšte ekonomske krize, koja se manile- 
stovalia ne samo koti nas nego u celome svetu. One 
krize koja je bila uzrokovana nenv.mernim podelama 
zlata po celome svetu, nepoverenjem, ograničenjima 
i autartističkim težnjama pojedinih država; te su se 
posledice manifesten ale kao slom celokupne privrede 
i svetske trgovine. F.to i zato se nameće pitanje koje 
je stalno pokretano, pitanje inflacije i deflacije. Go- 
spodo, ja bih ovde pomenuo samo nekoliko reči i 
obrazložio da su ove pojave relativne. Kad u privre- 
di vlada stanoviti polet ili kad vlada stanovita ko- 
njuktura, onda osim zakonskog novčanog opticaja do- 
laze novčani surogati, menice, otvoreni krediti i diže 
se preduzimljivost u narodu i ova preduzimljivost po- 
većava faktički novčani opticaj i može da dejstvuje 
potpuno inflacionistički. Jer, u tom slučaju i bez po- 
većanja novca, mi stvaramo 10 a možda i 20 i više 
puta u opticaju novca nego što ga ima u stvari. A u 
doba privredne depresije nestaje tih surogata iz pro- 
meta, koči se duh preduzimljivostl, zastaje celokupna 
nacionalna privreda i novac ne vrši više onu funkciju 
koja je novcu po svpjoj nameni dosuđena Tu nam 
se nameće odmah pitanje, da li mi imamo dovoljno 
novca danas n zemlji, da li je naš novčani opticaj do- 
voljno velik? Gospodo, kao možda nikada, tako da- 
nas vidimo da po našim bankama na žiro računu kod 
Narodne banke leže ogromne količine efektivnog 
novca koji ne može privreda da uposli i da angažuje 
iz prostog razloga što nema one snage, i garancije 
da privreda može da donese onaj potrebni prosperi- 
tet. Gospodo spominje se . . . 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ja Vas opomi- 
njem da završite svoj govor. 

Dr, Anfe Kuntarić (nastavlja): Ja sam, gospodine 
Pretsedniče, izvestilac. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Vi ste izvestilac, 
ali Vi ne možete drugima da oduzimate vreme. 

Dr. Ante Kuntarić (nastavlja): Ja bih spomenuo 
slučaj Sjedinjenih država i Republike Cehoslovačke. 
U slučaju Sjedinjenih država Amerike mi smo o tome 
mnogo'govorili, o tome su naši pogledi jasni i iz ie 
politike  Sjedinjenih država možemo utvrditi da Sje- 

dinjene države žele da utvrde vrednost svoga narod 
nog novca prema kupovnoj snazi koju je dolar imao 
u vremenu 1926 god. Slučaj Republike Cehoslovačke 
je sasvim različit. Naročito se ne da primeniti slučaj 
Cehoslovačke na nas, jer je naš položaj i Cehoslo- 
vačke sasvim drukčije. Jer, dok je kod Cehoslovačke 
vrednost novca a zemlji bila manja nego u inostran- 
stvu, dotle je kod nas vrednost novca u zemlji veća 
nego što je vani. 1 ono što Cehoslovačku danas 
opravdava za spuštanje vrednosti novca u inostran- 
stvu, to smo mi proveli još pre dve godine kad je 
uveden prim. Kod nas je vrednost narodnoga nov- 
ca veća nego što je vani. A zašto je veća? Veća je 
za to, jer kod nas nema novca u prometu, jer kod 
nas novac ne vrši onu funkciju koja mu je name- 
njena. A ne vrši je za to, što je kod nas duh predu- 
zimljivostl skučen, jer kod nas nema dovoljno pove- 
renja ni u naše privatne novčane ustanove, ni u naše 
javne novčane ustanove, pa ni u naše javne finan- 
sije. A kad nema toga poverenja, onda je jasno da 
novac ne može da vrši svoju funkciju, onda je jasno 
daše novac ne ulaže u privredna preduzeća da donosi 
stanoviti dohodak. I zato smo mi i videli da se novac 
tezaurira i to kako novac privatnika tako i novac 
banaka, koji leži neiskorišćen kod novčanih zavoda 
koji ga, zbog ove nesigurnosti, ne smeju da plasiraju 
u privredne svrhe. Eto, gospodo narodni poslanici, s 
toga ja i mislim da je potrebna jedna odlučna i kon- 
struktivna privredna politika, da vrati poverenje. Ona 
treba da vrati to poverenje ne samo u naše privatne 
novčane ustanove, već da ga vrati i u naše državno 
gazdinstvo. Govorilo se i stavljala se u izgled mo- 
gućnost državnog unutrašnjeg zajma, ali svi koji 0 
tome govore zaboravljaju da se unutarnji državni za- 
jam ne može da sprovede, kad je kurs državnih pa- 
pira nizak. Potrebno je kao što rekoh, da država do- 
nese kakve zakone kojima će povratiti poverenje u 
naše novčane ustanove. Ja spominjem ovde uredbu o 
sanaciji novčanih zavoda i mogu da ustvrdim, da ova 
uredba ne može i neće doneti nikakvog olakšanja 
našim novčanim ustanovama i da neće popraviti kre- 
dit u zemlji. Ona znači u stvari likvidaciju novčanih 
ustanova, i naše novčarstvo ne može od nje videti 
nikakve koristi. Gospodo, dodirujući monetarnu po- 
litiku koju vodi Kraljevska vlada, ja ponovo napomi- 
njem da u toj monetarnoj politici treba da se pro- 
vedu sasvim druge mere nego što su ih provele Re- 
publika Cehoslovačka i Sjedinjene Američke države, 
jer kod nas treba da se sprovede stabilizacija kupov- 
ne snoge našeg narodnog novca u zemlji, treba da 
se povrati poverenje u naše novčane ustaiuve i da 
se putem toga poverenja povrati dim preduzimljivo- 
stl i počne sa jednim novim privrednim životom, ko- 
jim bi, usled toga privrednoga poleta aogao delo- 
vali na spuštanje vrednosti novca u zemlji. 

Gospodo narodni poslanici, prema ovom ; i mo- 
netarnoj politici Kraljevske vlade treba da se nade 
jedan izlaz da se utvrdi kupovna snagd našeg narod- 
nog novca, i da se provede jedan paritet ne samo 
prema stranoj valuti nego i prema robi, te li iz na- 
šeg novčanog prometa uklonimo  

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
poslanice, oduzimani Vam reč. (Dr. Ante Kuntarić: 
Gospodine Pretsedniče, ja sam izvestilac). Vi ste izve- 
stilacikao takav možete uvek uzimati rečdadajete ob- 
jašnjenja, ali Vi ne možete svojini govorom oduzi- 
mati vreme ostalim govornicima. Iza vas ima još 50 
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govornika i vi kao izvestilac treba o tome u prvom 
redu da vodite računa. 

ima reč g. Tripko Ninković. 
Трнпко HMHKOBHII: Господо народни посла- 

iiiiuu, почећу cuoj ronop у овој буџетској дебати са 
афером и оферашима, са скорашњим срамним зло- 
чином који je починио Хусеин Кадић са својим 
друговима, према држапи. 

O noj афсри у овом дому било je и одвише 
говора и o њој ire бих im говорио, да нема n да 
neke бптп још Кадика. Закоп je, росподо, дооар, 
a намера законодавца била je и сувише идеална 
према спромапшим слојевима због којих je овај 
Закон n донешен, ако je лопов, и поред пајбољег 
закона, кад се реши да краде, украсти може. Има- 
јући поуздање у наше правосуке no овој афери, 
правда ke бити задовол>ена уколико се та криви- 
na буде могла под строгост закона подврћи. Афе- 
pa Кадића била je н бациће се забораву као и све 
досадашње афере и томе злу neke се стагги na пут, 
док народ ne види да афераши висе na вешалима 
и таквим начином не даду примера свакоме ко не- 
законито ii.i.ачка дриоавну имоиипу. 

Закон o корупцији, посподо, потребан je зем- 
.ч.и, народ га тражи, и on се мора донети. Устано- 
витп, господо народпп послаппцп, смртну казну за 
све one који незаконито пљачкају државпу имо- 
внну, једини je пут n начин, да се томе злу стане 
na пут. Ту држава мора бити онергична, и само се 
тако може искоренити то ооцијално n државно 
зло. 

Народ je, господо, необавештен o Кадићевој 
афери И кроз парод се мпого што-шта преттричава 
и увеличава, a то све због тога, што je наша штам- 
na једва са пеколпко редака пропратпла целу ову 
аферу. Господо, ne треба се чудити штампи, mro 
о овој афери mije писала опширније, јер mije im 
могло, јер су тако пашлп за потребпо уважепа го- 
спода државни тужиоцп. 

Видпте, РОСПОДО, колику штету у овакним слу- 
члјевима наноси скученост штампе n немање сло- 
бодне штампе. Слободна штампа потреона je јед- 
ном народу исто тако, као што су потребпа плућа 
једном човеку за живот. 1>ез слободне штампе ne- 
ма економског налретка нити политичког развића 
једног парода. Слободпа нациоиална штампа to je 
пародпо благо, го je најзад државна корист. Да ]а. 
бнло слободпе штампе, можда ne би дошло пи до 
афере Кадића, јер би народ п1)еко штампе био na 
време обавештен. Новинари, ти вредни пионири, 
нашли бп мпого брже него пследна власт многе 
афераше, који се заклаЈћају или за свој положај 
илн за неког пријател>а. H ако се донесе Зшш o 
корупцпјп, on lie uimi узалудап ако се слобода 
штампе ограничи, јер je ona та која he нам указати 
na све штетне радње појединаца према држави и 
државној имовими. 

Овакипм пезакопитим радом афераша, потпо- 
могнутим од извесних државних чиноеника, још 
впше се доприноси рђавом економском стању које 
се код nac oceka. 

У данашње доба привредне депресије, свеспп 
смо да ne можемо сањати o пеком благостату, и 
сваки грађанин дужан je да ono данашње тешко 
економско стање стојички подноси. Свелш тих 
гегоба данашњег економског стап.а, и од nac и 
Краљевске владе тражи се, да се учппп ono mro 
се да учинити n што je могуће, и спасе ono тто се 

да спастп. Народ од нас тражи, господо посланн- 
ци, подједнаке социЈалне законе и олакшице, a ми 
смо HM дужни то дати, како се у овој држав« не 
би осетило да je држава према једнима мајка, a 
према другима макеха. 

Претежна већина нашега народа, земљорадни- 
nii, добилн су олакшицу доношењем закона o ра.ч- 
дужењу землуорадпнка. Ham земљораднички era- 
леж доведен у тешко екопомско стање због сла- 
бкх цепа својпх продуката и због претераних ка- 
мата за кредит, са пуно права тражио je зашти- 
ту једним законским прописом и та заштита мо- 
рала му се дати, и дата му je. Да ли je ово nn- 
тање земл.оЈкиитчки.ч дугова срећно решено 
овнм законом или ue? Смелр тврдим, да mije, ca 
ОВИХ разлога: 

Закопом o раздужењу земљорадника земљо- 
[мдиик je препуштен самс^ себн у будућности, 
јер му je овака крдитна способност овим зако- 
iio.M одузета, a држава му није учинила ништа да 
je цене његових пропзвода побољшају, како би 
могао учињене трошкове око својих призвода 
подмирити. 

Најбрљи прпмер да земљорадник заиста ne 
може своју радпу епагу, утрошену око произво- 
да, добпгп, јесте огкуп дувапа којп јо досгигао у 
овој години просечну цену од 3 динара. Колико 
труда, колико зноја iceora лица утроши спромо- 
шан nam свет око производдБе дуват1. и колико 
најзад претрпи шпкапа од појединих oprana, који 
надгледају тај дуван и -roje јадном сељжу на 
врату као Дамаклов мач. Зашто? Да му га др- 
жааа откупн no просечној цени од 3 динара a 
продаје no 150 динара. Огромне тантијеме које 
Управа Монопола даје својпм члановима na уштрб 
произоођача, рашпање je државне имовине и то- 
ме злу једпом треба стаги na пут. Ha положај 
члаиова управе монопола треба довести стручне 
људе, вредне раденике, којима ke то бити једино 
занпмап.е, како би се томе послу пасветили, a не 
људе, којима je то споредно занимање a циљ са- 
мо зарада. 

Донет je, господо, закоп o затгити банака, 
као последица Закопа o раздужењу земљорадни- 
ка. Банке као кредитне установе, морам призна- 
тп, због тешке екопомске крнзе дошле су у јед 
тежак n безизлазап положај, na се и o њима мора- 
ло повести рачупа, те им je зато законом дата 
олакшица и зашгнта. Поставља се пнтање, шта 
се до данас ураднло за заштиту најнапреднијих 
елемената namera народа, зан-атлија, трговаца 
n т. д. Tn вредни пиопири радиности осуђени су 
na смрт без учињене кривице, за њих нема соци- 
јалне правде нити милосш, остављени na милос! 
n немилост n даље зеленашима. Кад je требало 
крв пролпјеватп за освтарење народног идеа ia 
УЈедињења, omi нису пскштеђени, те су се нала- 
зили у првпм редовима, својим јуначким и na- 
триотским подвизима чинили су част својој наци- 
ји. Оии дапас пропадају од удара економске кри- 
зе и социјалне неправде, која се према п.и.ма чи- 
nii. Omi су једини остављени судбини na вољу, 
незаштићени од повериоца, a главни њпхови ду- 
жници и потротачи заштикени су закоиом. Je ли 
то социјална правда? И може ли се оваким ра- 
дом гледати у болл- будукпост? У једиој прав- 
ној уређеној заједници као mro je држава, свп 
члаиови те заједннце подједпако треба    да    ужи- 
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иоју благодетн или трпе у тегобама живота у сра- 
з.мери ИјИховс економске моћи. Чинити једио на 
штету другог, то позитивии закоии ове земљм 
^матрају као кажњнво дело, a ero држава која 
je позвана да заштнти све подједнжо, због не- 
доношења Закона o заштити чаршије, чини оно 
зашто би другога казнила. 

Чаршија изумнре, иестаје je, као да je смрт 
немилиде гута. Toj чаршији треба брза помоћ, 
брза заштита, како би се у послед!бем часу спа- 
сла од немнновне пропасти. Деца one чаршпје са 
којом смо се поиосили, ваппју иа социјалну ие- 
правду учињену према њима, са пуннм правом 
тра>1<е (јд овог дома и Краљевске владе да чар- 
шију оспособи за привредни жнвот. Грешку у- 
4Hii>e[iy према овим вредиим ПИОНИрима раднно- 
сти исправити, док je на ореме, јер без економ- 
ског напретка чаршије, нема бољитка иити бла- 
гостаља. 

Нека ми je дозвољено да са овога места про- 
говорим нешто o свакидашњој речи штедн»и. За- 
иста на свима местима и no свима надлештвнма про- 
вејава ова реч у речнику појединаца. Да ли се над- 
лежни, који ову реч сваки дан изговарају по ne- 
бројено пуга, строго придржавају и да ли раде KU- 
KO би ова реч у данашње доба била правило — 
закои за свакога? Мислим, господо посланнци, да 
не, и да се сасвим обрнуто реди. Штеди се опамо 
где нема места штедњи, a баца се тамо где треба 
штедити. Ja ср.м се скоро, господо гшсланици ба- 
вио у мом изборном срезу, где влада прилична 
оскудица у нсхраии и покушао сам да своје гласа- 
че уверим, да им се у свему пзлазн у сусрет уко- 
лико Je могуИе, и да je држава унемогућиости да 
у толикој мери помогне, и да се мора штедети. 
Један стари чича постави ми овакво nnraibe: Гр- 
сподине посланиче, лепо ти то нама причаш до 
држава нема, да je криза, и да треба штедети, a 
ми смо скоро као најсиромашнији срез платили 
ero fia сто порезе. И ми смо за штедЈву, али вн 
тамо који управл^ате овом државом треба да 
штедите. Ми те молимо да нам објасинш шта то 
зпачи? Два мшшстра четири министрарства, и че- 
гири министра и једно министарство. Je ли то у 
знаку штедше? После овог питања старога чиче, 
иога пласача, размишљао сам и дошао до за- 
кл.учка д;;< мп заиста не штедимо n да прво тре- 
ба да почиемо с штедњом од господе Миннста- 
ра na све редом до последљег иаидура, и кад бм 
тако почели да штеднмо, увереи сам да би овај 
наш преоптерећени буџет био дебарасираи једне 
леие суме. 

Извесни државни функциоиери, стручњаци за 
све, у хонорарима, иаградаиа и плаггама имали 
су месечпе приходе који су ИЗНСИЛИ замапшс 
суме. Бес и раскош ових такозваинх повлашћених 
зналаца који на државним јаслима на no иеколи- 
ко места грицкају, пајвише проповедају o штед- 
и.и, a не виде себе'огрезнуле у државиој имовп- 
nii. Зато доношење тачке 4 § 48 м. Фипансијског 
закона, ггоздравиће цела земља, као добар поче- 
так само онда, ако господин Мипистар фвтанси- 
ја почие ову реформу од свог Мниистарства, У- 
праве Моиопола, Народне банке, Аграрне бпнке, 
Фабрика шећера и свих онпх предузећа, где je 
лржава занитересоваиа у добитп. Тврдо верујем, 
ако се ове реформе у платама и тантијемама' 
спроведу,  да би се на рачуп тога    без    тражења 

иових крсдита и оптерећења парода, којп je и 
сувише оптерећен, посгавпло најмаље хиљаду у- 
члгел.а, да школе не би зијале празле, које je на- 
род знојем лпца овога подигао. 

Ja морам сао вога места подвућитешко с та- 
ii.е у Зетској баношши, a no готову у херцего- 
вачком дијелу те баповппе. Стање je, господо 
u.,4,I,III;IUII, више него очајно у целој Бановини, 
јер парод тамо нема onaj мппимум којп je за ег- 
зистенцију потребан. Једпа од најпасивнијих ба- 
новина, Зетска бановина, за коју nn једпа влада 
до сада nnje урадила ништа, да би се економске 
прилике те бановине поправиле. Потребно je јед- 
ном да се иеродавни фактори озбиљно позабаве 
са економским позидањем. те бановине. Зетска 
бановина пема велпких претензија за луксузом, 
већ je задовол>иа ca мишшумом егзистенције, и 
мрже се економски подићи оамо снда, ако се у 
тој бановини омогуће јавнм радовп већега стила. 
Она mije у могућнасти да се из својих скромпих 
сретстава развија и задовол>и све државне потре- 
бе, које се у тој баповиии траже. Исгина je и то, 
да држава сваке године уносп извесну дотацију 
у овој буџет за све баиовппе, na и за Зетску ба- 
новину. Али се та дотација или ne исплаћује ки- 
како Зетској бановшш плп тако бедно Да се са 
правом може рећи, скоро кикако. Ja увиђам на- 
пор господпна Министра финансија и доста о- 
збиљну п.егову ситуацију с једне стране да свој 
буџет реализује без већих трзавица у народу, a 
с друге стране да одговорп својим обавезама из 
раиијих година. Због тога доста озбиљног ста- 
ња господина Министра финансија није ми иа- 
мсра да га критикујем, jej) његов рад ценим и по- 
штујем, али нека ми дозволн да нзнесем једпу 
сугестију специјално за Зетску баношшу, која 
би олакшала и побољшала привредпо Зетску ба- 
повипу. Ta сугестија палазп се у ово.ме: 

Држава дугује Зетској бановини око 70,000.000 
дишара на име дотације, n више je пего спгурио 
да ту исплату ne може извршити у (>uoj буметској 
години. To je државна обавеза према бшовиии и 
ona се ne може угасити. A истина je n то да др- 
жава ne дугује ни једпој баајговини толику суму 
иа име неисплаћене дотацпје, већ се унск иашло 
пута и иачпна да се пре свпма исплати него Зет- 
ској баповиии. Бан Зетске бановине г. др. Стаии- 
muli, моји неуморно ради да олакша све тегобе 
у Зетској баиовпии, са стручним органима напра- 
вио je једап привредни план за пзво^ење јавиих 
радова у свима срезовима Зетске баповиие. Taj 
привредпн план нптп се може остварити кнти 
привести у дело без помоћи Министра фипансија, 
Од ;iyryjyiie суме у 70 милиоиа дпилра, иека ročno- 
дин Министар финансија да Зетској бановини, кад 
mije у могућности да исплати ову дотацију од- 
мах, бар једну трећину дугујуће суме у бонови- 
ма плативу за три године, a зпам поуздапо да ће 
мо Molni за те боиове добпти nape и на тај начин 
ми бп no напред утврђеном плану за спровође- 
п,е јаапих радова у свима срезовима, показали 
псвероватпе резултате, и у ОВО ДОба изградплн 
за мале nape ono што би кроз две или три ro- 
дине коштало троструко. Иа тај начин ми би за 
неко време олакшали тежж положај Зетске ба- 
новине, j ep зећани траже само рада, a не мило- 
стињу. Овој захтсв да нам се да извесна сума у 
боиовима,  mije  само захтев  мој,  господине Ми- 
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нисгре, udi захтев свију послаиика Зетске баио- 
iinie н целог иарода, na вас молн.м да o овом 
размислнте, овом iiirTaii>y поклоните пуно паж- 
ње, јер то диктирају и државни интереси. Поред 
економнже кризе, народ даве монополске н шум- 
ске кривнце, a оие су тако драконоки пзречене да 
се наплатити ии у ком случају не могу, a ca њима 
се lu-.'iiocii осетна штета сељаку. Монополске кри- 
внце изречене су скоро све на казну издр-жаваша 
затвора, те држава неког (јјискалног иитереса не 
можс имати, a сељ^к ће узалуд проводнти време 
no апсама, место да пешто привређује себи, a др- 
жава мора да га храни. Шумске кривице више су 
исго очајне у погледу казне, јер су све изречене 
na повчаиу казиу, a сељак којн je економскн врло 
слаб, неће моћн ове казне никада исикпити. Ka- 
sne премашају ЦИфру од 50.000 на домаћина, na 
кад му све иродате и економски га спсвим уни- 
штите, im опда се те су.ме неће иоћи исплатити'. 
Ja сам са својим друговима, увиђајући тешко ста- 
ii>e села поаодом ових казни, поднео амапдмап 
да се шумске казне, пзречене до крада 1933 го- 
дине, опросте, a тај амаидмаи остао je празно 
слов!) na хартаји и Крал>евск£) вллда није га до 
сада усвојила. Ако je ова казна изречена у цил.у 
застраи1нва>1.а, она неће доиети жел>епп резултат, 
јер су казпе повчаие природе, аеплагпве, na je 
сел>ак евесгап кад пи ово iiiije у могућности да 
плати, чиниће и дал>е извеспе радње, које he бпти 
под ударом Закоиа o шума.ма. 

Имајући пуно шшереи.е у вођу Југословеп- 
ске националне сграпке, Претседнкка Крал>евске 
владе господина Узуновића, a ca тврдом вером у 
бољу будућвЈОст, гласаћу sa предложени буџет. 
(Одобраваи.е и узвици: Живео!). 

Потпретседипк Карло Ковачевнћ: Реч има 
народпп  послапик г. Довезепскн. 

Јоваи Довезенски; Господо народпи посла- 
пици, ja hy бити врло кратак и казаћу само неко- 
.iiiKo реч,)!. Сви смо ми сиесни u сни зиамо да иам 
еве rpetia, да су нам потребие школе, да су шам no- 
гребпп путеви, да су пам потребпе касарне n све 
остале потребе. Али те потребе морају да се под- 
мире повцем. Ko даје повац? Народ. У чију ко- 
рист су те ипвестиције? У корист народа. 

Иало je овде прпговора од многих као и од 
мојих пријатеља из опознције да je буџет великп, 
да га парод ne може да сноси и тако даље. To je 
ове истина. Али шта ћемо када ми тек сада ства- 
рамо нашу државу, јер ми нисмо били cpehnn да 
je наши прадедоеи створе, него смо вековима ства- 
ралп другнма државе n уређења. A пама, овој ге- 
иерацији, пало je у део да сједиии сва племепа n 
да створи државу, да да племепима снс што им je 
потребио. 

Пригоиори од гооподе предговорпика да се 
може још боље и боље уралиш na своме су месту. 
Дужност je свију nac и послатика n народа и Кра- 
љевске владе и господипа Мииисгра финаисија да 
урадимо све да буде лепше, да буде боље и да бу- 
демо свн cpehim и задоволзии. Али зато морамо 
гтриносити жртве. Потребна нам je јавна безбед- 
иост. To повлачп трошкове. I [отребне су нам шко- 
ле да пам деца буду писмена, да ne осгапу слепа 
код очију. ;Ј.ато оу потребнп троштови, Потребна 
па-м je јавпа безбедпост, војска, загго опет треба 
трошкова. Потребап иам je саобраћај, путевн, же- 
лезпице. Све то повлачи трошкове n све то мора 

да оноси пајЈод. 
Али жеља je да се свака пара која се да на 

име пореза, угроши правнлпо n поштено. To je же- 
л>л н парода и посланика. Ham народ je толико до- 
бар и свестап да ne бежи да n.iani држави што je 
државио, алн on жсли да плати, кскгшко може да 
споси терете. A што je главпије народ жо.п! да зиа, 
колико треба да плати. Мени су, међутим, из на- 
ших крајева, a и пз друшх, стављали примедбе no- 
једини порескп обвезппцп n говорнлл: Лепо, opa- 
re, опорезовап сам, алп хоћу да зпам, колико са« 
олорезован. 

За то ja молнм г. Мпппстра као фахмана и eno- 
собног човека за финансије, да ову страну задово- 
љи. Дешавало се код мепе да иеко плати порез, да 
узме ув-арење да je платпо порез, a после  м« 
дана долазе му и попнсују ствари за порез. Јед 
доба1), имуКап домаКип преко Саве, који плаћа по- 
рез око 10 до 15.G00 динара, me буни се mro плаћа 
толико пирез, него се буни само зато, mro не зна ко 
лпко греба да плати. Час му се каже овако, час 
опако. У доба Аусгрије и турске управе код na: 
зишо тачпо колико ко пма да плати, a сада je иа 
ступило једпо neo;ipel)eiio време. Ila молим г. Ми- 
иистра да и ry жељу народа задовољп, коју кар 
од њега очекује. 

VI код nac je било злоупогреба,    злоупотреба 
има у свима народима, na n у нашем. Послс ових 
рагова парод измучен, пострадао и напаћен, дош, 
je до своје државе, na je учппио и злоупотребе. (Je- 
дан глас: Не пг:род него појединци!) Да, појединци, 
ja xohy да кажем, оптгппскп благајници, 1Третс( 
ници, ro су народпи пзабра.чпци, нису државни ор- 
ганп, то xoliy да кажем. Они су наплаћивали наиме 
угрнпске  порезе  позамапте  суме,  али  због  слаГ. 
конгроле трошили су то на сзвоју корпст. У једној 
опшгппи код мепе бпштински благајник паплаггио 
je утрипскп пореа у сумп од 120.000, и кад га ic 
iioTpomno a mije имао оправдап.а зато, on  се je 
убио. У  другој   општтш  други  једап  благајник 
пропевермо je 150.000 динара утринског пореза, m 
je стсрап na робију, алп nira то вреди кад и.. 
мора попово да плаћа, јер се ro од њега тражи, У 
две друге omnrnne залаљене су општпнскс зг]!, 
да би се затурплп трагови. Противу дефраудаш 
и пепоттепих службеиика греба предузети мере 
им се доака једном да ие могу да чине те злоупо- 
требе. 

У свима крајевИма путсвп су досга добри. Код 
nac na Југу nuje гако. Mu немамо још саобрак 
ire сга/ио пз села у село, пего mi из варошп у варош, 
ми из 'среза у срез. Ha пример, Гшл.апскп срез са Kv 
мановским срезом. Они пз Кумапова морају да ooii- 
лазе преко Урошевца na СкошБе 90 км. или пр.еко 
Бујанавац — loner 90 км., a Куманово од Гил 
удаЛ)епо je само 30 км. 11a гражеп.е грађана из Ги- 
љапа и Кумапова г. Mmmcrap грађевина изаша 
у аусрет и допео решење да се траса пута изради, 
али je после речепо да je малп буџет, a од тога 
пута имали и држава и народ користа у више no- 
гледа. Напрпмер кад 5n raj пуг Кумапово—Гиљ 
rt] орадио, дошло би једно десет села у везу n до- 
дир са светом. Ту има према проценп    стручњ 
око 2 милцона кубика дрва пз планипе Когтиљ 
за изевоз.  Ha оада Гил.аиг ocK>7i,oiia у  папггсиским 
произврдима, a Кумапово je у њима n сувише 

1 aro; Куманово оскудева дрвима, na  би  се  ro oi 
клопило. To je n сграгегискп пут, na бпх молпо г. 
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Министра да он настаие да ice и то спроведе. 
Дал>е односио дуваиске производње Јужнс 

Сроије имао бих да поменем још да су у Јужној 
Србији најрентабилније билже дуван и опиум. Од 
те две биљке народ нма више користи него од сва- 
ког жита. Опиум je због међудародних уговора 
o orpaiHiiMciHij производШи изгуат много од 
вредао-сти. У пocлeдIbe време сманугиа je произнод- 
и.;i дувана, и ан се слабо исплаћујс. Kao што рекох, 
Јужна Србија може да буде активна кад бн се ио- 
већала производња дувана и схшиума и да се иове- 
ha њема потрошачка и пореска Moh. Трсба појачати 
принос дувана и опиума!, a и рудно блага кпјс лежн 
на •Тугу, треба боље експлоатисати. 
Што се тиче управе, овде су иале неке прммедбе 

и изгледа као да mije иајбоље, али ja могу да се 
у томс смис.гу само похвалим; као и свуда било je 
iro немога који je штрчао као иеисправан али моје 
интгрЕСпцијо код надлежиих власти увек су уопе- 

'е и такви су људи уклон>ени. Од таквих један 
je полициски писар умро и unje дожнвео да се вра- 
ти у службу, исго je умро суспендован. Господа 
пасла^ици казали су да има великих кривнца no 
шумским и дуванским стварима Код мене ja слм 
увек стављао прпмедбу шс(1)у шумске упрзве, јср 
дођу и даду селЈаку дозволу и ставе му тамо два ме- 
гра, a међутим за два метра треба 4—5 магараца 
да поиесу, a једаи ne може иикако. A он ми каже: 
Шта iiv кад имам и сувитвне чиновиике које морам 
да плаћам. Ha то сам му ja одговорио да треба да 
rimiie Минмстарству и тражи да их редуцира. Дакле 
види се да се не вод;1 рачуна o оној штедњн ксјл 
би се желела да спроведе. 

I7o дуванским кривицама код нас ое изричу 
бжснословне казне: 190.000 динара, 100.000 динзра и 
тд. и треба цело село да се прода, па r« можс та 

ir.i да се уб&ре. Ja бих предложио uja се одосђују 
лање ^азне које могу да се наплаге л 0141a ће re 
казне свет да огети, Са малом казном он he добпо 
12 се чромислн кад буде хтео да швердујз лу мн, 

jen зна ла се мала кпзна може да наплати. 
Што се тиче школа, жалим што илје унето у 

буџег вшие за просвеЈшвачЈС чарод.ч, јср кал др- 
жаги пије у стан.у да лА виту култупу пароду, Ko- 
ja треба ла се равномерно простире na целу држа- 
ву, већ je сконцентрисана no великим градоиима, 
онда грсба дати паролу бар осповпу наставу. Го- 
сггодин Министар изиео да имамо толико одсле- 
ња и пгкола без учитеља и код нас на Лугу ни пола 
деце не иде у школу. Ла бих молло попово' Крал.еп- 
ску владу да иађе пута и начина да се осигура бар 
та o мовна настава за цео народ — целе државе. 

У погледу примедаба поједннпх говорника, да 
ое спроводи нека нарочита верска и национална no- 
литика, то ипје истипа. Код нас на југу има браће 
муслимапа и католика и onn су свуда npnN№enii 
u уважени као Срби православпе вере. Кад они и- 
кају каиао верски1 обред да обаве, онда сви ми 
учествујемо и делимо са њима свако добро. C те 
crpaire ine може ге ставл,апи при.медба Крал>свској 
влади да ona спроводп пеку другу полптику ссм 

i  лопепске. 
ПЈто се тиче војске — ja мпслим да смо сви 

једнога мишљења л i нам ona служм на чакгг како 
у погледу јавне безбелпостп тако n у nonaman.v и 
: провођењу национализма. Ham свет na lyry je 85% 
пеписмеи, али кад одс у војску он се обучи писме-. 
носпи и националној пдсјп, 

После ово иеколико речп ja могу само да умо- 
.т.м Крал.евску влад>' и гоаподипа Минисгра фи- 
кансија, КОДИ je овде, да имају у виду ове name 
напомене. Нзјављујем да \\у глаСати за овај буцет, 
јер je on потребап, само поново молим г. Мишгстра 
да nacrane, да свакп плагги ополико колико треба 
и да зна, полшсо треГа да платн, jeo кад то буде 
vnnnieno, n држави •■ каса лакше iie n брже дола- 
злтн до новца. (Одо5равап.с n пл^ескич.е). 

Потпретседиик Карло Ковачевн!!: Господо, 
прекпдам ову оедницу и nerv наставићемо nonoino 
тачно у четирп cara. 

Одппца je прекинута у 12,45 часова. 

(Posle prekida) 
Nastavak sedniee u 16 časova. 

Potprctscdnik Karlo Kovačević: Gospodo, sedni- 
ca se nastavlja. Reč ima u ime grupe Narodnog kluba 
g. dr. Đuro Leušić. 

Dr. Đuro Leušić: Gospodo narodni poslanici! 
Govoreći prošle godine o predlogu tekućeg držav- 
nog budžeta, iznio sam sa strane Narodnog kluba, 
U čije ime imadem čast i danas govoriti, one bitne 
karakteristike i zamjerke obzirom na sam sadržaj i 
formalno-teliničku stranu postojećeg budžeta. 

U nadi i očekivanju da će se razumjevanje sa 
stra'ne Kraljevske vlade za opravdane i hitne narodne 
i državne potrebe tokom ove budžetske godine iz- 
mjeniti, što je bilo opetovano sa strane g. Ministra 
Pretsednika, doduše prošlog, i nagovještano, nijesmo 
se onda ni upuštali u pobližu ocjenu privredne i fi- 
nansijske politike Kraljevske vlade. 

Danas to moramo učiniti tim više, jer privredna 
i finansijska politika Kraljevske vlade i postojeće 
vladajuće stranke pokazuje, da ona nije ni tokom ove 
budžetske godine bilo čime pronašla one efikasne 
puteve, odnosno mjere i srestva, da se bar ublaži ili 
bar znatno umanji naša privredna i finansijska kriza, 
jer su naše gospodarske i privredne prilike, bez obzi- 
ra na stvarno narodno političko raspoloženje, jedna- 
ko teške i ozbiljne, te bez obzira na svetsku eko- 
nomsku depresiju i međunarodne političke prilike i 
događaje, rađaju teškim reperkusijama na naš cje- 
lokupni privredni i politički državni život. 

Kako sam i lanjske godine sa ovoga mesta imac 
čast izložiti, da državni budžet, t.j. privredna i finan- 
sijska politika Kraljevske vlade imade biti jasno i re- 
alno ogledalo gazdovanja i gospodarstva, njegove 
usklađenosti i racionalnosti, sređenosti i napretka 
obzirom na narodnu strukturu i privredna bogastva 
države, te da imade u prvom redu poslužiti interesi- 
ma općenitosti i većine pučanstva, u 'ašem slučaju 
interesima našega seljaštva, državne zajednice i poje- 
dinaca, s toga neće bili bez interesa ako se osvrnem 
na dvije karakteristične konstatacije iz ekspozea go- 
spodinn Ministra finansija po predloženom budžetu 
za godinu 1934 i 1935. 

G. Ministar finansija iznosi u svom ekspozen, 
da je budžet za 1934/35 godinu rađen pod privred- 
nim prilikama, koje se osjetno ne razlikuju od onih 
u vrijeme podnošenja sada važećeg budžeta, pa da 
ie predloženi budžet kao i dva prethodna budžeta — 
budžet krize. 

A šta to znači? Gospodo, to znači da Kraljev- 
ska vlada još i sada u trećoj godini krize ne nalaz! 
potrebnim i ne pronalazi načina i puta, da ovo go- 
spodarsko stanje, koje je kod nas upravo stacioni 
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rano. izmjeni, olakša  ili popravi na bolje. 
To je, gospodo, neoprostiva težina takvog gle- 

danja u časovima kada se treba spašavati što je još 
za spasiti, a da se ne upušta u ponovna daljna ek- 
sperimentisanja i neodređenosti. 

Ta konstatacijo gospodina Ministra finansija tim 
je značajnija, jer on i sam ipak uvida, prema vlasti- 
tim recima svoga ekspozea, da je smanjenje prihoda 
postiglo poslednju granicu, čije" bi prekoračenje do- 
velo u opasnost pravilno funkcionisanie javnih službi 
u državi., te dalje, da nije mogućno, posl'ji već izvr- 
šenih smanjenja državnih rashoda, pristupiti rovoj 
masivnoj redukciji istih, bez korenite administrativne 
reforme, koja prema njegovim izjavama zahteva du- 
go vrijeme i duži studij. 

Iz toga logički slijedi, da ako su gospodarstvene 
i privredne prilike i stanje, te rasppženja niroda do- 
ista takove, da postojeće stvarno ne odgovara i ne za- 
dovoliava, da treba izvršiti one reforme, koj? su kod 
nas bile i onako nužne, te ne dozvoljavaju daljnjega 
odlaganja u interesu sređenog državnog'i narodnog 
života. 

Nedvojbeno je naime, ko hoće otvoreno pogle- 
dati istini u oči, da ie upravo pitanie korenite admi- 
nistrativne reforme i donošenja najširih samouprava 
onaj stalni kamen smutnje, t.i. ono pitanje, koje cije- 
lo vrijeme naše zajedničke države nije našlo ^go- 
varajuće i stvarno riješen je, a upravo пл najveću 
štetu po svaki nesmetan i konstruktivan trajni na- 
rodni rad i napredak. 

O samoj važnosti i značenju najšire -aiaouprave 
po državni i narodni život, biće zgodno da sa hrvat- 
ske strane citiram doslovce misli i riječi pokojnog 
Stjepana Radića gde kaže: »Država bez samouprave 
je ograđeni, ali neobrađeni vrt«. »Samouprave se 
opravdavaju time da udu u život, da priberu snatre 
iz života, jer su bliže narodu, jer su nikle iz naroda, 
jer imadu direktno povjerenje naroda i ier rade u 
njegovo ime. Osim toga će se raditi vrlo brzo, brže 
nego i tko drugi i mnogo jeftinije«. 

A zatim govoreći o odnošaju između državne i 
samoupravne vlasti izvodi ovako: 

»Samouprava dobija djelokrug i u tom je ona 
samostalna, granica je samo zakon; kad se drži za- 
kona, nitko je nema smetati. Ona to vodi paralelno 
s državnom vlasti, jer na koncu dolazi država samo 
u velikim stvarima, gde treba vlast, i autoritet, kao 
kod vojske, vanjske politike i slično.« 

Napokon veli: 
»Tako državna vlast ne stvara, nego stečeno ču- 

va i konzumira, a samouprava sve producira i upo- 
trebljava za gospodarstvo i prosvjetu. Samouprava 
radi, gde je potrebno veliko poznavanje prilika i 
istrajnost za rad.« 

Ove riječi o samoupravama vode hrvatskog se- 
ljačkog naroda, a kojima se riječima kao i nauku 
Stjepana Radića — o čovječnosti, tradiciji i -lobodi 
— hrvatski seljak, obdaren sposobnošću tvrdokor- 
nog otpora prema nasilju i koji se ne može silom 
tjerati, nije ni do danas iznevjerio, ni prema Kralju, 
ni prema državi, jer je narod miran, ide u vojsku, 
plaća svoje državne, banovinske i općinske poreze, 
sigurno najispravnije razjašnjuje raspoloženje kod 
Hrvata. 

Daleko sam od toga i ne žel'm sada ulaziti u 
detalje mnogih teških i bolnih gravamena našeg tek 
prošlog zajedničkog političkog parlamentarnog ži- 
vota, i nalazim, da su prilike i vrtjeme toliko teške 

i ozbiljne, da'ako želimo i hoćemo da se život u na- 
šoj državi upravi skladno, realno, pozitivno i trajni 
konstruktivnom radu i napretku, onda moramo baš 
i državnom privrednom i finansijskom politikom 
ukazati i stvoriti sve one uslove i mogu'nosti iz 
kojih treba da proizlazi, da se želi iskrenom sarad- 
njom pristupiti osnovnom, opravdanom i trajnom 
sredenju zajedničkog državnog, narodnog i politič- 
kog života. 

Voditi privrednu i finansijsku državnu politiku, 
bez ustaljene i točno određene administraciji; i i • 
građenog samoupravnog života, koji imaju da u pr- 
vom redu zadovolje osnovne i opravdane tc/nje na- 
roda i zemlje, znači i uz najveće patriotske na] 
i žrtve, graditi kuću iz karata, biti nerealan i i.evi- 
dovit. 

Mi tih namjera i mogućnosti iz predloženoR 
budžeta, osim spomenute sugestije g. Ministra fi- 
nansija, kao takove, ne nalazimo i vidimo jedino, 
da se opet ne vodi računa o osnovnim i opravda- 
nim, te bifeio nužnim potrebama naroda, njegovoj 
ekonomskoj, socijalnoj i političkoj strukturi, koja 
sada više nego ikada zahtjeva sredenje, olakšanje i 
uskladenje, a ne i ponovno uzaludno i štetno troše- 
nje narodnih energija i novca za održanje skupog i 
neodrživog centralističkog državnog aparata, dok 
opći interesi naroda bivaju i dalje zanemarivani, i 
naročito interesi pojedinih djelova zemlje, koji time 
svoje specifične interese ne mo^u i ne dospjevaju una- 
prediti, niti u ekonomskom, niti socijalnom, niti kul- 
turnom, a što je najvažnije niti u zajedničkom inte- 
resu državne i narodne cjeline. 

1 to je, gospodo, nemojmo se varati, ona osnov- 
na, nesrečna i teška pogreška politike takozvanog 
integralnog jugoslavenstva i centralističkog uređenja 
države, kojim je putem krenula i aktuelna vladajuoi 
politička organizacija i njezine dosadanje vlade, či- 
me je s našeg stanovišta sadanji režim promjenio 
svoju početnu liniju i izgubio iz vida, došao dapače 
u sukob i protimbu s temeljnom svrhom i idejom 6- 
januarskog režima: politike saniranja, smirivanja j 
priprema, režima, koje je davao opravdane nade i u 
svim hrvatskim krajevima za bolji i zadovoljniji na! 
zajednički i državni i narodni život. 

Mi Hrvati, sabrani u našem Narodnom klubu, za- 
uzeli smo našim stavom lojalno, otvoreno i dobro- 
namjerno, određeni pravac i stanovište obzirom na 
sva pitanja našeg državnog i narodnog života i mo- 
žemo danas sa opravdanim zadovoljstvom ustano- 
viti, da su naša predviđanja i sam stav našli u hrvat- 
skim krajevima dovoljno odobravanja i razumevanj,; 
u širim narodnim slojevima. 

Gospodo, mislim da neću biti daleko od stvarno 
istine, ako uztvrdim, da zadovoljenje osnovnim i 
opravdanim težnjama Hrvata, nije nemoguć, težak i 
zakučast problem i posao, ali da se za isto treha 
iskrene istinite saradnje, nužna pažnja i razumjeva- 
nje, kao i odlučna dobra volja, tim više, jer danas 
imademo potvrda, da se s tim stanovištem mogu slo- 
žiti mnogi hrvatski krugovi iz svih hrvatskih kraje- 
va, dajući time nesmetanu mogućnost povratku nor- 
malnom političkom životu. 

Ta se mogućnost ne može i ne sme odbaciti, jer 
ona predstavlja jedan od osnovnih stupova za eko- 
nomsko sredenje i političku stabilnost naše države. 
Ne smetnimo s uma, gospodo, i ako u izvanrednim 
političkim i toškim ekonomskim prilikama, ni onu 
staru latinsku  poslovicu  »vox  populi,  vox  Dei« ili 
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»Glas naroda, glas Božijicj Mi smo još mlada država, 
nas čekaju još velike i teške zadaće i za nas tim vi- 
še vrijede reči jednog francuskog pisca: »Poput ra- 
ta, više nego sam rat, mir je znanost. Budućnost će 
pripasti narodu, koji to može brže naučiti i primje- 
niti bez oklijevanja«. Ali, ni jedna zemlja, pocijepana 
u sebi, neće moći da nauči i da provede s potrebnom 
brzinom znanje i umijeće mira. A mi i cijeli naš na- 
rod, a osobito Hrvati, žele i hoće red i mir. 

Gospodo narodni poslanici, u pogledu pak pred- 
loženog budžeta kao i u tekućoj budžetskoj godini 
donesenih privrednih finansijskih mjera sa strane Kra- 
ljevske vlade, a obzirom na stvarno gospodarstveno 
stanje zemlje, smatramo: prvo, da je predloženi bu- 
džet postigao, г>ко ne i premašio krajnju granicu 
eventualno još moguće ostvarljivosti iz slijedeća dva 

U slijedu ovih misli, uvjeren sam da ću biti stvar- 
ni tumač težnja i raspoloženja hrvatskih strana, ako 
obzirom na potrebe u gore spomenutom pravcu na- 
glasim nekoje vrlo važne zahtjeve, i to u pogledu 
naše poljoprivrede, parobrodarstva i javnih  radova. 

Mi ćemo se na svako od ovih pitanja još pose- 
bice zaustaviti po mogućnosti kod specijalnih debata 
odnosnih ministarstava, ali želim ovđe općenito ka- 
zati slijedeće: 

Glede poljoprivrede, već smo u prošlogodišnjoj 
debati spomenuli da centralna državna uprava za 
ovaj resor doprinosi odveć malo, a baš obzirom na 
strukturu pučanstva, naime seljaštva, kao glavnoga 
djela naših narodnih i državnih prihoda. 

Ove godine u tu svrhu nije predvideno niti \% 
od sveukupnog iznosa    budžeta, nasuprot   prosječno 

bitna razloga: jer se izgleda za brzo i znatno pobolj-     7—10% u drugim poljoprivrednim i seljačkim drža- 
sanje svetske ekonomske depresije, nijesu toliko po-     vama. 
pravili, a da s ove strane imademo što važnijeg očeki- 
vati, i jer pobliže sabrane stavke budžeta, obzirom na 
stvarno naplaćene prihode iz 1932/33 i 33/34 godine, 
već  sada  ukazuju  na jedan  predvidiv deficit od cea 
1,500.000.000  dinara;   drugo,  da  tokom  ove  godine 
donesene privredno finansijske mjere: Uredba n za- 
iftiti   zemljoradnika.  Uredba  o  izvođenju  javnih   ra- 
dova, kao i Uredba o zaštiti novčanih zavoda i njiho- 
vih   vjerovnika,  nijesu  ni  u  čemu efikasno olakšale, 
već  i   onako do krajnjih   granica   napregnuto   naše 
gospodarstveno stanje, što više, da je tim uredbama 
stacionirano stanje, kao 1 teškoće ostalo isto, ako ne 
još i  teže, što sve naravno ne može voditi potrebnom 
oživljenju   i  podizanju   gospodarstvene   i   privredne 
djelatnosti u  državi. Treće, da zakon o izmenama i 
doDunama Zakona o neposrednim porezima, kao i za- 
konske odredbe o porezu na skupni i poslovni promet, 
znače   i  opet  samo povišeno  poresko opterećenje  u 
i onako već ukočenom i na minimum svedenom životu 
naših privrednika,  zanatlija i trgovaca,  uz već pozna- 
tu  zaleđenu kreditnu sposobnost i privrednu moguć- 
nost našepf seljaštva. 

Gospodo, uz ovakovo stvarno stanje i auspicije, 
koje sam označio, a imajući, saelasno sa ekspozeom 
Gospodina Ministra, finansija, stalno u vidu činjenicu, 
da stanje cijena seljačkih proizvoda nije ni malo po- 
boljšano, i ostaje jednako nisko i veoma ozbiljno, 
treba ujedno zn naiskori'u budućnost. 9 oktobra 
1935, ukazati na istek sporazuma utvrđenog proto- 
kolom od 9 aprila 1933 po olakšicama o vršenju 
službe svih naših predratnih i posleratnih zajmova u 
Francuskoj, a da i posebno ne nagla&ijemo uređenje 
'vib naših ostalih ratnih dugova, koje će se jednako 
pojaviti prije ili kasnije. 

Gospodo narodni poslanici, imajući ovako pred 
očima predloženi državni budžet, obuhvaćen posve 
objektivno i jedino u namjeri da se koristi najvećim 
državnim interesima i nužnom zadovoljeniu narodnih 
težnia, te da dođemo rio sređenih javnih finansija 
i zadovoljenje narodne privrede, politička nam logika 
i čovječanska dužnost savjesti imperativno nalaže, da 
bez zadovoljenja narodnog raspoloženja i korenite 
administrativne reforme, te donošenja najširih satno- 
uorava, kako to od prvoga časa našega stava nagla- 
'ujemo, ne može hiti izgleda u bolje, ni ove, ni za još 
mnogo godina, a što bi sve u protivnom slučaju zna- 
čilo nemmbvnu i neoprostivu štetu za našu državu 
i još   mladi i siromašan narod — i Hrvata, i Srba i 

Da osnovnim i nužnim potrebama ne može zado- 
voljiti naša centralistička državna organizacija, to je 
shvatljivo, jer to su potrebe i zahtjevi u bitnosti lo- 
kalnog karaktera, koji u najvišem interesu intenziv- 
nog obrađivanja zahtjevaju najširu samoupravnu or- 
ganizaciju države. 

Napomenuti mi je osim tojra, da je naša poljo- 
privreda još razmjerno i primitivna i da zahtjeva još 
mnosro savremene tehničke napredne investicije, kan 
i pojedinačno racionalno obrađivanje kultura, koje 
će povisiti rentabilitet proizvode. 

Izričito ponavljam, da poljoprivreda ne smije 
ostati čedo sreće i slučaja, Državne klasne lutrije, 
koje su iznosi primerice sve eodine sniženi za 10 mi- 
lijuna dinara i u onako preniskom budžetu toga re- 
sora. 

Pitanje našeg pomorskoe parobrodarstva je je- 
dan Jedinstven kompleks pitanja, koji obuhvata cea 1 
miliiun našeg pučanstva naših pučana i primoraca, 
kojima je uz trgovinu pomorstvo jedino vrelo odr- 
žani;' i rada u onoj kamenitoj coleti. 

Naše pomorsko parobrodarstvo se danas uprav- 
lja kao jedna podređena Uprava pomorstva i riječ- 
nom" saobraćaj?..u Ministarstvu saobraćaja, što sve ne 
valja i što nikako ne odtrovara ekonomskim intere- 
sima samo? narohrodarstva i tamošnieg pučanstva, 
jer značenje je našega mora daleko više važnije, i to 
ne samo u interesu primorskih krajeva, neco i cijele 
države, a mi moramo biti sretni, da imademo ovakovu 
morsku obalu, koja je prirodna cesta sa cijelim svi- 
jetom. 

Naše pomorstvo, lučki sistemi, carine i tarife, ve- 
ze sa zaleđem, sve su to pitanja, koja zahvataju upra- 
vu na licu mjesta i puno poznavanje, čemu naravno 
i opet ne može odgovarati jedna centralistička uređe- 
na administracija. 

Pitanje javnih radova: izgradnja željezničkih 
pruga, pnteva, cesta, regulacija rijeka, melioracija, 
pn^imiljavanje i slično, nije za nas samo akfuelnog 
značenja za smanjenje nezaposlenosti, nesjo općenito 
pitanje^ poboljšanja i uspešno? podizanja ekonom- 
skog stanja, mogućnosti i izmene robom i proizvodi- 
ma, kojima odista obilujemo. zn. promicanje turizma, 
te Kako stvaranje naše?.vlastitog narodnog kapitala, a 
da i ne пагјзднјет i posebnu važnost svega ovoga z:i 
narodnu orlbranu. 

Tim.pitanjima trebg pokloniti svujiažnju, zainte- 
resjrati najšire slojeve naroda i.pružiti sve moLnićno- 

Slovouaca,"— to jest nas Južnih Slavena, povezanih     sti hitne i solidne dinamike i inaterijalnih sredstava.!, 
jedinstvenom'jugoslavenskom misli. •  !'   garancija, što sve centralna upniva kao takova i obzi- 
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rom na ostale obveze sporo, i jedva može, i zašto se 
i opet nameću zahtjev sređeniji i jakih brzih i jevtinih 
samouprava. 

Navedena tri D.itap'a poljoprivrede, pomorstva 
i javnih radova sigurno naijasnije ilustriraju eko- 
nomsku neumjesnost centralističkog uređenja, kao i 
potrebu najširih samouprava, a specijalno kao težnju 
hrvatskih krajeva, koji su tu bili već na zavidnoj vi- 
sini, a sada nažalost veoma stradali. 

Završavajući ovaj osvrt sa iznešenim konsekven- 
cama po postojeću privrednu i finansijsku politiku 
Kraljevske vlade, uvažavajući kod tot;a sve ozbiljne 
teškoće u postojećem vremenu, ali naglašujući i po- 
novno neumjesnost i neuspjeh u efikasnom ovladanju 
istih, izjavljujem u ime Narodnog kluba i u svoje 
vlastito ime, da ću glasati protiv budžeta u načelu. 
(Odobravanje i pljeskati je nr' levici). 

Пптпретссдиик Каоло Ков.ачеви11: Има реч г. 
Расто Пустослемшек. (Иема га)! 

Пошто г. Расто П\'стослемтек nnje присутан 
има реч г. Мплан Божпћ. 

Милан Божић: Господо народни послаиици, 
ако икада, a ono je данас дошло таково пријеме 
да je од емипептне потребе да на спе стпари по- 
гледамо искрепо, поштепо и објектиппо. Данаш- 
ња тешка времена аподиктички налажу нам, да 
трезпеио погледамо у жипот name пације. Мора- 
мо, господо, бнти храбри да нстинн погледамо у 
'очи, јер ћемо тек оида моћи доћи до објективних 
резултата. 

Ja ћу бацити само једаи летимичан поглед na 
једну од најболпијпх и најопаснијих појапа, која 
ге прбвлачи кроз живот name нације од Ослобо- 
ђења до данас. 

Одмах послије Ослобођења name janno мпш- 
љење, nama штампа, na чак и најобичнији наш 
свет дигао je — у највећој nelinnn случајева — 
оправдану повнку на разне афере: корупционаш- 
кај птерпепска, извозпичка, картелскп. бапкарска, 
invM-кп. шпбспск-а, аграриа n како сс све me зопу. 
Мије било готово дапа, a да се није појавило ne- 
што ново: могло бп се мирне душе рећи, да je сва 
ког ијесеца избијала нова афера са хил^адама н ми- 
лпопнма вјешто украћеним, или проето отетим од 
лшкппе. Л колико их je тек моак noieo и оСтавио 
чартипскпм n касћапском свијету ла o п.пмп шалће 
и препричава. 

Не бн бпло краја, кад би ja то детал>но пзпо- 
сио: доста je бацити један поглед no пашој цггампч 
за ово десета« година, na да се човјек стресе од 
страхоте, куда се je све развлачила државна имо- 
вина, у што су ое сзе држанпс nape бацале n како 
смо од једног богатог народа постали сиротнп.а и 
божпја (|)укарл. 

95% оппх злочинаца n оппх модерних злико- 
ваца Марковића, Митровића и Сушића v смокин- 
зима, што су кралн и пљачкали ову лржаву, остало 
je поштеђено од строгостн државних закона. Onn 
су BeliinioM mn оставл.спп потпуио у миру без 
пкаквог гоњења, или им се nnje могло нмшта до- 
казати, јер су спаки овој лоповлук знали вјешто уз 
noMoh подмићених чиновника, a na нашу велнку 
жалост и министара, да обуку v закопско рухо н 
обичпо ствар лсгне n смири се. Све one велнке афе- 
рс, сва оправдша вриска штампе, чаршије, села, 
јавног мишљења свршавала се no onoj старој; тре- 
сла се брда, родио се мпш. 

Сви мн гледамо својим рођеним очи.ма, како 
су одмах после тих афера ницале палатс, тпоклт- 
кице, облакодсрп — и шта ja enc зпам — no свим i 
великим мјестима наше државе. Чак су и no пно- 
странстпу куповане зиле и кадилаци, како су ска- 
кали иаполеони и ове ono IHTO се зове »чврсто и си- 
r урно«. 

A јавно мивдљење? A свијет? A штампа? Нека 
вришти, пека галами, нека naice траву! Афераши се 
мало повуку, мало смире — и сваког чуда за три 
дана доста. 

Прави пријателт ове државе n овог заиста на- 
паћеног ппрода, јер ово пије више фраза, тражили 
су — и ако хоћете уздисали су — за једним стро- 
гим законом, с правом су очекивали један дракон- 
ски закои, који би вратовима ових зликоваца ома- 
стпо џелатов конопац. 

Мјесто тога, мјссто да се задовол.и н л.удска 
и социјалпа правда и ла се свп лопови и злочинци 
стегну за гушу и да им држава no пуиомс своме 
праву одузме пзвјестзн процепат њиховог огром- 
пог имања, onu се опет заштићују и чувају, a спе 
ће државне потребе и дал>е подмиривати сељак и 
маловарошанин. 

Пред нама je, господо, пптан.е лржавног б\ - 
џета. A да би се тај буџет спровео у дјело, треба 
држави много новаца. Разумијс се, да ми у ова те- 
шка времена с друге страпе ne можемо добити но- 
ваца, него опет од нас сампх, опет се взлјз поуздатп 
у се и у своје кл.усе. Све je то у реду и сви ми то 
знамо и свеснп смо да морамо одвајати од уста да 
у ова катастрпфалпа врсмепа спасавамо што со 
спасти може. 

Алп, no буџету Мпипстпрстпа финансија, уда- 
рено je опет no најслабије.м: опст се окрећемо се- 
л.аку и мало.м човјеку. Опет од њих тражимо да 
упру у државна кола, да помогпу да се извуку из 
блата. Али, господо, ми сви знамо да ови људи и 
опако грцају под огромним државним теретима и 
рнако им пуца кичма, na ne верујем, да ће моћи 
прнмнтн нове терете без великих потреса. Требало 
се н морало окреиутн n на другу страпу и ja се 
чуднм да je заборавл-епо да у нашбј државп живи 
море једпо богаташа, море једно оннх, који су раз- 
ним каналима пљачкали ову сретиу и веселу земљу. 
Mnpne луте н без нкакве мнлостн требало je на- 
валитн на п>нхова леђа један терет, да бп се коли- 
ко-толико олакшпло опима којн ову земљу noće на 
својнм плећнма. 

Ja нисам инкакав финансијски стручњак да 
износим коикретне предлоге у овоме смнслу. Te 
предлоге требао je да нзпссе господнп Миппстар 
финансија, na да му будемо свн мн захвални, као 
и читава nama пација. 

У даиашње доба опппчт поремећаи и тешке 
депреснје изгледа да паши државници заборав- 
л.ају na one najocnoninije момепте и прппцнпе по- 
моћу којих je nama једпнствена иацнја дошла до 
свога Васкрса n до Уједињења. 

ПнтаП)е name слободе и уједињења mije никако 
дјело каквог случаја, јер je за овако крупно дје- 
'ro требало милијонских жртава које je прогутао 
Балкнаски и Свјетски par, оснм оних страховитих 
жртава за пучих 500 голипа под Турцима, Ау- 
стријанцима, Мађарима, Млечанима итд. 

Пнтаи-с name слободе н namer бивстврвања, 
питање je, господо. namer морала: дижемо куле 
и палате, a престајемо    са задужбнпама.    Заиста 



СТЕНОГРЛФСКЕ-  БЕЛЕШКЕ. 219 

има иечега страшнога у iiepa33'MH.ienaii.v смрти и 
жртпе, има нечега у бијесном топоту ногу над 
ii();;in;i;i i ;i\i гр бовима, I lama даиапш.ииа коруп- 
mi'ira ii лажна сиса снаким даном свс јаче и јаче 
'>пе сокопе пз којпх je nam парод црпно своју 
сиагу. Све мање и иање има људи којн заслу- 
жују  ову слободу. 

Ko данас пита за прошлост пуну величаистве- 
ног сјаја. Она јадна таворн иегде у гуслама чађа- 
них ссоских колнба и у n|)iiryiiieiioM јецају сиро- 
гиње, која и даи дамаг живи v духу наишх и'\с- 
ковиих традиција. Лли су зато миоги и многи na 
њеним струнама подигли палате до неба. Зато и 
ме  виде Бога. 

Ko пита данас: Хеј ти, народни борче и јуна- 
че, да лн ти je срце смалаксало, да ли су ти руке 
клопуле? Нико то ne пита. Дапас се све клап.а 
златном uM'.'iv. Слобода, коју су извојевали зкави 
и незнани пптезови, расковапа je у злато и то je 
злато nonvheno да се плате жртве. Клањање злат- 
ном телету довело nac je дотле да nama срца jom 
нијесу довољно прожета свстим осећајем слободе 
и јединства. Нас jom сапиње малодутпост, nepa- 
зумјевање, егоизам и лаж; још стењемо под грп- 

втла тажних прорака. 
Mame јединство и опстанак плодовп су сло- 

боде коју смо извојевали. Слободу, коју ћемо ми 
понијети дал.е 6iilie nama будућност. Да лп he у 
таквој будућности name једипство бпти побјед- 
ничка пјесма, a nam опстапак страх корупцији, 
ираку и злу! (Др. Mu.ioii Мегикош: Јуче сте чули 
;ia je SOO милијона опл.ачкапо, a вп још не до- 
носите закон o корупцији!). Пре тебе сам ja o то- 
мс говорио. AKO IIO прпберемо n ne пзврпшмо се- 
лекцију срдаца, која су вична без голема мријет 
[ада; 1ако сс не збију у редове omi чија je врпјед- 
иост окушана na огњевима страдања, ми ћемо 
бити плијен горег од себе. 

Слободу не рађају ни силницн mi кукавпце, 
ne pahajy je ни силници ни кукавице не pa- 
ђају |е капиталисте, каријеристе шг pacnnnn- 
ци, Слобода тражи чисте савести, чврсте карак- 
тсрс. Нека ono упамте лобро cnn omi којих се 
ono тиче. Алп нека упамте и то, да у душама 
uame iiannic живи jom јслап пепидл>11в и nenpo- 
буНен свијет. Onaj невидљиви oran. гориће пепре- 
стано v душама свих потомака оппх дппопа n ви- 
тезова; оних. који живе духом наших великана: 
Карађорђа, Његоша и Штросмајера; оних којиће 
v даном моменту спагом олујине заталасати оне 
Miii|)(>('\l)i4ic n невидљиве снаге. Тада, тешко опи- 
иа који нам стану na пут! 

Зато je крајње вријеме да једанпут истини 
погледаио v очи. Ja мислим ла нема ни једпог од 
nac у опоме дому, који mije спјестап данашњице 
И спега опога што сам v почетку мога говора ре- 

io. Поред тога, ja сам потпупо vniepen, да код 
оваковога стања ствари пама ne бп било nnmc 
мјеста овде и да гмо ии оваквим даљим радом 
nornvHO излишни v оиом дому, v коме се ne ро- 
cneKTvfv mi HafocHOBHH.ia npana mi nar. народних 
посланика, нити оних који cv nac овдје послали. 
Спи ипши потези, ene name лобоопамјерпе cvre- 
гти?о не палпзе никаква одјека опдје глје трсба. 
Читлпа je Француска били зал.ул.апа афсром Ста- 
рискогч. п ми мпјогмо Пплп v стању да елемени- 
плмо ic-mora MnmicTPa. коме ie чптапп Народна 
скупштина  17 новембра  1933 олрскла повјерси.е. 

1 IIICMO у стању да се суспепдује једап п.егов чи- 
повпик, чнја су педјела потпупо доказапа. Miinn- 
стар шума л руда г. Матнца жарио je и палио 
као некада удбински диздар и све наше иптерпе- 
лације, сви наши иапори и напрезања свршилн 
су се купопап.ем ауто господипу мтшстру Мати- 
цп. To му je бнла паграда за љегов разорпи и 
наопаки рад. 

Па зар човјек може вјеровати да je господпп 
министар Матица живио осјећајем савјести и од- 
говорности! .Icp да je живио, зар би лозволио 
one разне аферс и one наше иптерпелацпје за којс 
Je морао полагатп рачуна n ii|ic,4 Народном скуп- 
штином, a n прд својом савјестн. 

Одатле je морао .свакн човјек предвпдјети, да 
he nam народ стећи увјерење да у држави нма 
људи који могу радити све штогод xolie. Тако je 
дошло н до корупције. Извјесни л>удп су мисли- 
.in, када.јс неким политичарима и неким патеп- 
тираним људима, који cv обплпо плаћени од črpa- 
ne државе и разних предузећа, дозпол.епо да се 
лично корпсте, затто ne би n ии, којн се овако 
тешко патпмо са нашим породицама. 

Ja мислим, господо, да смо свп мн свјеспн, 
да сваки народ вриједи ополико какав ie његов 
карактер, na n свп резултатп na сппма пол.има na- 
родпог и државног живота проистичу пз п>его- 
nor карактера. НаЈвећи vcnjecn чопечапства пло- 
дови cv дуте и срца. Љубав, правда n чојстпо 
као ПЛОДОВИ пашпх ocjeliaii>a, то су пајјачи те- 
MiM.n n за саданпвост и за будућпост namer жи- 
вота н name вриједпости. По вјековпнм тежља- 
ма namera парода нз којих cv изведепа гпгиптска 
дјсла jacno пам je, да je on na једап видан и сре- 
тап начин бпо pnjemno јсдпо крупно питање: ка- 
ко трсба да живи, да би се могао одржатн у no- 
постпорепој ситуацији, a да тпм ne тангира one 
ocnonne прппципе na којпма je зидао своју нсто- 
рију. Међутим, разни утицаји споља почцли су 
стваратп опречпе тсжње у погледу схватаља на 
циљ битисања namer иа земљн. Зато пијесмо ус- 
пјелп ла се повежемо v једап споп, да Пи na тај 
начин заједппчкп ступали једним правцем, јед- 
иим nvTCM. Тако смо, попут какве душевне сиро- 
rmi.e, прихватили ono mro су пам други доба- 
цили. 

Данас смо мп заиста изгубили сваки компас 
na Miipnc дуте гледамо разпе лоповлуке н пл.ач- 
катке бапдс. док чптаве масе одлазе у бескућнП- 
кс. A за 15 година mije се било у стап.у да сс 
pnjcme два болпа питања, која до пеба вапију: 
пптап.е наших ратника и добровољаца n питање 
оних биједних инвалида и њих'ових породица, Ko- 
je гладне, голе н босе лутају од пемила ло недра- 
ra да им удјеле кору хл.еПа. Зар мп можемо, ro- 
сподо, omiM путем да васпитавамо и одржавамо 
нашу namijv n namv омладину! Зар ми можемо 
од те омладппе да тражпмо самоодрицање n са- 
мопрегоревање; ла тражимо од n.e да б\'де одјек 
name велпчапстпепс прошлостп, да бп дал.е мо- 
гла понијети na својим ћлећима ono name пепри- 
косновено народно достојапство као аманет свих 
прошлих генерација. 

Оваквим иаоиаким радом мп губимо ИЗ ВИДЗ 
dne најосновније националне, ссншјалне и етичке 
момспте, губимо ni вида, na оваквим радом губимо 
душу namv, дозвољавајући да a- у нашој 9емл>и 
зацари корупцпја и да се постепепо почпп.у pvimi- 
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ni оип Hiiuiii нијековима зиданн морални темел.и 
помоКу којих смо дошли до наше заједничке куће. 
Јаз међу друштвеиим слоје^има из дана у дан no- 
стајс Bciiii, a то значи да he као последица иасту- 
mim то да и сукоб буде много већи, тежи и опа- 
сшгји, 

Спо вријеме нашега државног живота од ује- 
дип.сн>а проводилн смо у пеком беспућу. Мјесто 
да смо са пуно свнјести изграђивали нашу будућ- 
ност, нашу властиту културу, ми смо примали свако- 
врсие утнцаје са разних страиа да продиру V земљу 
нашу, у друштво наше, na чак и у душе наше. 
Све оне моралне и етичке тековине чо.јства и херој- 
ства иапустили смо и далн маха пролазном жив- 
iiu.v и уживању, које нас je довело до зидања Ва- 
вилбнске Куле. Зато нам ннпгта и невриједе оне 
безбројне куле и палате, јер смо за њих иаше ду- 
ure продалп. 

У крајњој линији ми смо за 15 година нашег 
слободног живота пролазили у лутању, у нехају. 
na можда и без куражи na свима пољима namer na- 
po/mor u државног жирота. Наш поремећај довео 
je у пптап.е најасновније моралпе и етпчке npnn- 
цппе и опу хармошцЧ, која иам je била одеми- 
нентне важносги за nam порма.пги развитак и оп- 
штп препород; Mu, господо, иорамо оитп потпупо 
umjccmi, да нбсимо и пред Богом и пред нстори- 
јом одговорпост за судбипу name пацпјс. Зато je 
потребна борба и против вањасих и против упу- 
гарњих утпцаја, јер je 3fo увек кадро ла нађе на- 
чпиа да će vcnjenmo бори ca дббрим. 

Mu смо везали рукс nanioj штамип, која je fio- 
aeaira да распламса one name пајосповнпје морали? 
и етпчке снаге; да шибне no прстима сжуда где тре- 
ба; да се једпим прдгршрким радом испол.е идеј- 
ни путеви радп paatoHTKa паппт; да се прпступп nV- 
стематском васпптаи.у нате омчадипе v духу свих 
Наших ијокопппх пдеала  и тралиција, Koje ćy сто- 
љећимаструјали кр.оз ота иппга по«о^е1^^вадеКи 
га тако славп n величнпи. A опла, irama je штампа 
дужпа да раскршгкп сне one ла)1<не'Viai^iioTc'кој:1' 
'сусбоја 'дјела бблачиЛи у рухо лажпог ггагриогм':!- 
ма ла пзведе na чпстац сваку афпп-, сваку разбоЈ-' 
пичку бапду и све one који jom черупдју ca живог 
организма name надије. Зар ииТе, господо* irama на'- 
цпопалпа срамота, да пеколпко стотппа л>удп гупге 
ona божанска осјећања namera парода, који јеДгао' 
чптаве  вијекове да  пркоси  .MJICKOM  Tvl)imy,' да  се 
стотппама годшга борп за једпу je.uinv мпсао. no'- 
моћу које je дошао до своје славе и до свог у|еди-' 
n.cn.a. Оне зЛишвачке банде довеле су дапас namv 
земљ^ у јсдну страховиту i;aл.хжу 'за л,\бав мамона 
и   створплп  чптав  хаос na  свима   лииијама  nanier 
државНОР'и пародпог живота. Нас, господо, nehe'y- 
nponaiCTiiTn  nir  Привредна  mi  фтптппска    крпза 
алп  ће  п-.к-  поломмтп  моралпа  ;K'K:rioiica,   која   će 
nonvT   najonacmiie   ('ппдемије   mnpiin  као  пблип 
ула8И'у cna ткања'namer (чп-аппзма'н'irainer hpv- 
ттвепог ж^^в'ota. Ту je nama Ахилова пета и одатле 
трсба  почетп   са ' пај|>'лмкат11Ј11м   мјерама,   алп   у 
свлма правцп.ма. Стиарап.е-јелпог дракопског зако- 
иа.дсога Тргбба^ПОвјбЈ^ти поштеппм л.удпма чврсте 
руке, то1 je ваггај-чгппве name naiptje.To je у псто 
вријеме један једини .тијек помоКу кт-л ћемо поче- 
ги-мупачлГ тстк\'  оол,Уиа  namer обољ-елбг  opra- 
тг.чма.   ■•  ' ■ ■ ■• — ■ 

■'Hanfnapo.t imjv i.iaoa  ргкао:  »На^љуту рапу, 
љут^траву«. Ca'MOTini Путем моЖсмо"почетп cnaca- 

вати парод nam, a спасићемо и омладину нашу. 
која с пуним пра/вом очекује од nac да сс свом 
скагом бацимо na nocao, да сс бацимо у борбу про- 
тив корупције, jej) je то прече него сви naum no- 
слови и.проблеми. Решавањем овога пајбољнпјег 
питања.ми ћемо лако ријешити сва друга питања 
n проблеме, јер су свп onu дошлн као последица 
морглпе кризе. Од ријешења моралпе кризе зави- 
оесва друга горућа питаша и према томе како je 
год ријетимо од тога зависп nama пацпопалпа бу- 
дућност. Посмагграјући прилике name земље са ове 
перспективе, зпатп ћемо и дал>е шта нам ваља pa- 
дити. IlomreiniM радом и уз јаку руку ми ћемо ио- 
lm пзводити један програм ка изграђивању паше 
6y;jyliii(>cT!i. Почнемо .m тим путем, ми ћемо макар 
и у двапајестн час почети повраћати вјеру и наду 
у пароду у л>епшу будућност пашу, почећемо вје- 
ровати у самп себе n своје способпости. 

Ha помолу су паше пове генерацпјс, које при- 
сшжу,  ступају у живот, да бп у даиом моменту 
iiimMii.ie гертете са nac na своја плећа. Било би по- 
rpemno ако се мпслп да je nama омладина забора- 
вила нашу ио.-тчапствену прошлост, асимилирајући 
пзвјеспе текоиипе дпугпх парода. Ако има мјеста 
пекпм прпговорпма онда n мн посп.мо једну тешку 
сдговорпост, јер пијесмо o омладини водили оно- 
лико рачупа, колпкосуточппплп други народи. По- 
ред општег поремећаја ми смо подражавали разне 
утицаје с поља без икаквог одабираља, na je и мен- 
талитет namer парода пролазио кроз разпе духов- 
ne кризе. Тако je и омладипа једпим дијелом оста- 
ла без коптакта    са оппм  живим огп>евима који 
пламте у душама namer парода. Оспм тога ja сам 
тврдр убијеђен, да nama омладппа има своје ндеа- 
ле,. само би се могло pehu да су клице прадједов- 
скога амапета притајене усљед разних утпцаја на 
које ,се омладипа павикла за ових десетак година. 

Копачпо  велпку  одговорпост  посн  nama  про- 
свјетпа полптика, која од ослобођења и уједишења 
mije бпла кадра да остварп један једппствеп про- 
грам као mro су то учипилп другп пародп. Погла- 
чито код nac je запемарено образовање вол^е n ка- 
рактера, то баш  сачињава базу за темелзио вас- 
питање читаве name пацпје. За врпјеме Свјетског 
рата Немачка je била скрхапа na свима липнјама, 
али су послије рата на првом мјесту скопцептрпса- 
■m LI'V своју спагу на културпу полптику. Ta про- 
свјетна политика довела je до темелтте ревизпје 
\ свима грапама просвјсте n школства. У Епглсској, 
Фрапцуској, Нталпјп.птд. сматрају моралне n етич- 
ке npmmmie као регулаггоре n »ајвеће факторе за 
образоваље омладипе, крја се na оспову тих.прип- 
nnna изграђује н тим путем изорава бразде  кул- 
турпог  живота  својих  земал>а.  Тпм  путевима   МО- 
рамо n мм iioiin, ако мпслпмо да спасавамо будућ- 
ност  namv   Треба провестп једап једппствен  про- 
CBJeTini npoi рам којп ће омогућити идеално васпи- 
fan.e naiiie бмлади^е, да пз школе изађе способпа 
за ■Лбрала'!! и соцпјалап жпвот, кога he ona проно- 
cntii као апостол радп прегшрода namer дапаши.ег 
тбшко" обол/елбг друттвспог оргаппзма. ' 

"'Вјековима je nama пацпја васпитавајга у јед- 
iioNr духу n у једпом правцу. Једна једина иисао 
провЛачУГла сс јекроз читаву namy исторпју, којој 
je топ дађао сЛПјепи гуслар. Па зар да ми данас no 
буде^шу с+ап.у да изведемо једпу заједпичку ак- 
цнју,'која je стотппама пута потезапа кроз разпе 
КНШГе, часотшсе, пашу штампу, копгресе просвјет- 
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иих радника итл. " 
У 1вези еа #Ашом (rpocBjerT,;(i.\i-!(i().iiifjriKc4'i pVi/fn 

иашег нациоиалиог насцјпип,,!, kaSFn i-.acnnran.a ini- 
ше омладине стоје уускп\ н:::\\ u \>*-Гл:\А mrraii.a, a 
шецијалио питашс паше npilii!i)c;uie по.тетике.О!KI- 
KO како će та привредна 1Шл'пти'ка?'а1П1иЈалио iiiv- 
ма И рУда, иодила и к;1к(ј ^'oaa'ai дал /lanac подП 
било je готово катастрофалио. Ннкакии ии држав- 
ии mi иациолалии инчср^чк mu v рукоиодили п)- 

•споду министре тума н рудл дакрсму ii\-iim.M ндр.:(- 
liiiM путим којиби колнко Ti'MiiKo ()могуНио-'ба[) вЏ- 
гетирање one name aajuaJittiiiji пр^нредке .граие. 
Л\н'иј uiiiiim- li(;Liie и Херцегоииие mirne од дрше 
године ломиМО копља da мтт^гЈјц.м;! iiiy.\ia и руда. 
Али свеузалуд.Иаше сугестије, ирестапке и mn\u- 
ие.чациЈе иду иод лед само да će aa/mno/iai она фа- 
тална мзфија у чије je каиие упао митктг.р шу.мП 
.i руда. " '' •' 

Ha 17 иовембра 1933 го/тие парламеиат je na 
ооиову моје иитериолације у imraii>y »К'[)инаје« ис- 

,() непаверење гоеподину Мкннсгјју, али уаалул. 
Пиред „Криваје" нитање „Шииада" ii „Целулозе" 
стоји na мртвој тачкн, a да n ne ГОООрим сада o 
другнм неправилиостима миипсгарста тума и ру- 
да o чему hy детаљиије гоиоритп у специјалпој 
дебати. 

Овде hy напоменути само го, да je лосподнп 
Мшшстар шума и руда у буџетској дебати лаи.ске 
године o многим важним стварима свога ресора 
истицао многа питања, нарочитоо интенаивиијем и 
рацирналнијем шумском газдова^у. Чак je био унио 
у буџет три мнлиона динара ради раетраничења и 
иигаи.а серватута..Затки ч) излучиванЈу потодннх 
зсмлмшта за поллпривреду у цил>у yiiyTapibe ко- 
.(оиизације, које би био циљ да добровољцн имно- 
ги бескућници дођу до земл>е. Осим тога споменуо 
je доиошеиЈе закона o мерама и балта.птима; o ор- 
i анизацији шумарске службе и о-ад.мттстратпвној 
декоицетраци ju и закоиу ооргаипзацнји A\iiiiiiCTap- 
стра шума и руда. Ништа од свега тога, господо, 
господин мишгстар шума и руда није учшто нити 
НЗвршиО. Cue оло што je у буџетокој дебати обе- 
liao остало je ка каква прича из хиљаду и једне 
Iiolill. 

Поглавито питање узурпација и излучивања 
погодних зе.млипша за поЉРпривреду, то je једно 
од мучних питања, која до неба вапију. Педесет хн- 
л.ада молба такове врсте чекају већ 10 година на 
рпјешење. До сада се je десно велик број убистава 
и разпих ааљевина; читава села, na и општине, до- 
шле cv у сукобе радн овога iinraiba. И док je го- 
сподим Мипистар пз.1учивао велике комплекое шу- 
ма за разие стране фирме, na чак и за поједине л>у- 
де, дотле je одбио да иашој оправдаибј претстав- 
ци иза1)е у сусрет. Ои je чак једном својој иаред- 
Гмјм у 1933 годишши дерогирао закон из 1924 го- 
дине ио коме су се шикаре могле давати бескућ- 
ницима. 

Исто тако imraibe сернитута стоји na мртвој 
тачки. И ja, a и моји другови, покретали смо то 
питање iivne двије годние, ;UIII се још до дапае 
није ријешило. Ha десетине и стотине породпца 
код нас, no разним срезовпма остале су без крова 
над главом, чекајући да им страпе фирме посијеку 
и последњп бор, na праговима њихових ссла. 

Ko je и мало упућен у во^ете name шумске- 
рударске политике, стаје му памет пред чињени-. 
цом, да je досада све паопако рађепо. Долазн чо- 

ца мие;: иекпа мпсао, да je ona nama паЈважпија привредна 
rpana хотпмпце вођена лошим путем, јер се ne ви- 
;,Ul,.im једап здраи jiorea који on ВОДЈИО ка оздрав- 
л')^11д'цаше ш^марско-рударске политике. Ha npn- 
Шр name najnehe државпо подузеће „Шипад" 
стрЈи'стварно дапас пред катастрофом. Нпко дру- 
l 

(Mii. cinap 
i'il'.^UJe, крпи nei(j i4)cno;i,nii Министар шу.ма n ру- 
ла. ;."vU'im je .позпато да je управа „Шппад" без- 
бар] n\'ia (aio:;()pai!a ia гоепрдпца мпппстра 0 те- 
liii^oM ртању „Шппада", алп господин министар 
ћиТс io ппкада узпмао озбпљпо у оцену. Чак je 
ii|>;iiio да 1>е еа „Шппадом" разрпјешптп уговор, 
ivao ;i,i л|)жапа mije гоСПОДар „Шппада". Упраиа 
„Шппада" упозоравала je на тешке последице које 
he пе.мпповпо паступптп и да отклања сваку одго- 
ичрпост, ако господип мпппстар, као одлучујујш 
фактоЈ), ne поведе внше рачупа o овоме државпом 
предузећу. Како je маћехнпски поступапо са „Шп- 
цадом" пајбол.е се види нз слиједећег прцмјера; 
У 1927 год. плађан je 1 м3 27.80 днп., 1930 грдине 
4() дпп., a 1932 год. 65 дин., ма да су тржпе цене 
пале за 60%, тако, даје 1927 год. била продајпа 
цијепа no 1 куб. метру франко' стругара 580 дпп., 
a 1932 год. 306.— дипара. 

Ja oTnopeno тврдпм да се „Шппад" дапас na- 
лаап у мпого тежем положају пего črpana прпватпа 
npe.tvaeiia, јер су ona потпупо заштпћепа од črpa- 
ne закопа. Жалбе „ТШпада" у опште се ne уважа- 
вају, a сам одпошај „Шипада" према државп та- 
Kii je, да се „Шппад" ne може nn у ком случају 
Kopncrnrn судовима као друга предузећа. Једино 
за „Шппад" важп такса утврђена 1930 годипе све 
до копца 1934-те, за сва друга предузећа шумска 
се такса калкулнше према постојећим приликама. 

Ппкада се nnje г. Мпппсга]) озбиљНО позаоа- 
ВИО mnamo.M „Шппада" n п.еговог njiocnepiirera. 
Зато je. n пастао овај застој, којп из темеља дрма 
оио државпо предузе^е. Пајважппја nmama која 
je требао господпп Мипистар да ријеши била čy 
следеЈш: 1) песталпост годишљег етата; 2) дозпака 
дрвета слабог квалптета тако да се ne може више 
да удовол.п свпјетскпм тржиштима; 3) високе шум- 
ске таксе; n 4) nmaibe техпичких nocrpojeiba. 

Поред овог необичног тешког craiba у коме се 
данас „Шппад" палази, трбшкови се његови nn 
мало ne умањују. Kao што год код свих сличппх 
предузећа Управни и Надзорни одборп поједоше 
самп скоро све, тако n код „Шипада". Само тро- 
шкови око сазпвања главпе скупшише „Шппадо- 
ве" стоје око 200.000.— динара. Трошкрви једпе 
сједнице oko 40.000.— динара. Награде за прет- 
седппка n члапове Управног n Надзорнбг одбора 
преко 500.000.— дппара. A трошкови путовања то 
сам Бог зпа. 

Како je год господин Мпппстар шума и руда 
Матица пустио да се „Крпваја" упропасти, и ако 
je могло да сс. катастррф.а пзбјегпе, да je учппно 
na врпјеме све ono зашто с.мо ra мп молили, тако 
je пустио n ,,Шппад" na мплост n пемплост. На- 
стаје nman.e: докле heirfo ми господо, трпетп да 
овакр раде господа мпппстрп!! Зар да n мп сви 
поспмо одговорност за тпхов паопакп рад? ja 
пмам чптав пиз доказа да сам у право врпјеме-упо- 
зор^вао господппа Министра.na стрмоглаву полп- 
тику шума и руда, o чему се можете увјерити из 
степогра(|)скпх биљежака пз бумстске дебате. у, 
1932/33 и 33/34 годипп, поред мпогпх мојнх пптер-, 
пелација и личних   интервенција   мојпх н мојпх 
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другова код господина Министра. Све je то било 
узалуд. Чему онда да дозвољавамо да кривци оста- 
иу некажљепп. 

Како je год наопако вођена шумска политика, 
imuna mije боље код рударства. Hby води no злу 
познати начелник Беланчић, коме je г. Министар 
Матица дао пуио своје поверење. To je господо, 
исти onaj Беланчић o коме постоји интерпелација 
потписана од стране стотину и седамнаест иарод- 
ннх посланика и за кога je господин Мииистар Ма- 
тица пред пленумом Народие скупштиие 18. марта 
1933 рекао, да ће га одстранити пз Мипистарства, 
док анкетна комисија не донесе свој суд. Међутим, 
њега je господии Министар Матица повратио иа 
дужност и ако анкетна комиснја још није доиијс- 
ла ријешење no тој ствари. Чак je господин Ми- 
иистар Матица обмапуо господина Министра Де- 
метровнћа тим, mro му je казао, да je и њему 
Претседник анкетне комисије рекао да иема ништа 
што Gn могло господина Беланчића теретити. Зар 
je то гооподо „искрена и поштена полнтика" и 
зар се тим путем „гони корупција". Ово су ријечи 
господииа Министра Матице. 

Ja hy у специјалној дебати детаљније говори- 
ти и o нашој рударској политици, a овом прили- 
ком xoliy да истакнем само то, да су се нпак могли 
постићи миого јачи резултати, да сс je извела on- 
тта организација рада у рударству, које je даиас 
у врло несигурним и иепоуздаиим техннчким ру- 
кама. Развијање јаче дјелатности у овој нашој нај- 
важнијој привредној грани искреиуло се je иа 
експлоатацију каса акционарских друштава у ко- 
ји.ма држава водн главну реч и надзор. 

Не заборавимо господо, да живимо у доба ве- 
ликих и судбопоспи.ч догађаја, да живимо у прт- 
логу и поремећености многих других нарсда и ako 
je икада, a ono je данас потреба да je сваки чо- 
вјек na свом мјесту. Сви ми, знамо и у нашем Клу- 
бу ирпчамо na коју страиу треба ударати. Врнјеме 
je дапас да сс саберемо и да коордииирамо nauie 
снаге и да пођемо путем реда и рада, да се ухва- 
тпмо у коштац са злом, које je почело царсвати 
у iianioj земл.и. Ииаче, бићемо потпуи!) излкшии 
у овом дому у који иас je народ послао, na je бо- 
л.е и да ra иапустимо него да носимо клетву и сра- 
моту. (Живо одобравање и пљескање). 

Потпретседник: Драгутин - Карло Ковачеви!!: 
И.ма реч иародши послаиик г. Михајло Крстић. 

Михајло Крстић: Господо народни послапнци, 
upe по iino пређем na оцену буџета за 1934/35 год., 
дозволите мн, да као бивши судмја одбијем опу 
тешку сумњу, коју je показао са"ове говорницс 
nam посланички друг г: др. Кешељевић, cvMiby у 
савест оних људи, који прнпадају једпом од нај- 
важнијих грађанских сталежа — сумњу у nauie 
судије. 

Господо, сталеж у кога nam свет има још 
увек највише вере, то je судиски сталеж. Ти љу- 
ди — судије, свесни положаја кога заузимају, у- 
нек, na и онда кад су грађанске слободе биле у 
питању, осталп су na внспни свога положаја и са 
достојапством умелн да га сачувају и na тај на- 
чии створе веру у нашем народу, да je ono" што 
из суда изађе све na закопу осиовано. To мишл.с- 
ње, Koje je преровладало у народу, и данас по- 
стоји код свакога — мишљење, да паш судија 
радн no својој савести и пнкакав § 110 пије у ста- 
њу, да ту љегову савест поколеба.   У исправпост 

тих људи ne сумња чак пи onaj па.)прости.р1 се- 
љак, који je из суда одлазио незадовољап. On 
ипак верује у то у шта г. др. Кешељевић и ње- 
гов пријатељ Епглез сумњају. Не чуди ме тај 
нзмншљепи Епглез, јер on као пријатељ г. др. 
Кешељевића, ne само да са нарочитим планом 
сумп.а у name правосу1)е, него може да посумња 
и у сам састав name државе, алп то ne значи, да 
je стање опакво, како га сумњивци претстављају, 
јер je могуће да он то исто мисли и o његовој 
poijenoj земљи. A какви су такви родољуби, о- 
ставл>ам вама да цените. 

Ono тто ме чуди и због чега морам са овог 
места да протестујем, то je пачип изражавања г. 
др. Кешељевића и љегово веровање, да je савест 
пашпх судија приликом доношења поједипих пре- 
суда у завнспости од трећих лица, према којима 
као да су судије зависпе. Ona појава, господо, 
жалоспнја je у толико пре, што долази од чове- 
ка који je факултетски образовап и којп у редо- 
вима iberoBe пово рођене странке заузима једно 
својство, во1)е страпке, странке у којој редова u 
пе.ма. 

Сматрао сам, господо народпи посланици, дi 
као члап владипе н пародпе већине са ипдигпаци- 
јом одбнјем са овога места твр1јење г. др. Кеше- 
љевића, јер верује.м да и ви сви, — сем г. др. Ке- 
шељевића и неколицине њепових другова, који хоће 
да руже n ono mro пам je најоветије, a то je наше 
правосу1)е, — ne мислнте тако, Beli n дал>е имате ny 
ny всру у савеспост наших судија, тј. namer право- 
cyi)a. Ča таквим вашим одобравањем, верујем да 
сте задовољили све оне који су под тешком on- 
тужбом од стране г. др. Кешељевнћа билн осум- 
љичепи. Тпм ЛЈудима попова стс дали вољу за 
рад и подупрлп сте их да у свом пезависпом, са- 
веспом н закопптом послу истрају и ne поклекну. 

Господо пародпп послапици, ми већ три да- 
na n три iiohn радимо као сарадпици Крал>евске 
владе на усавршавању подпетог нам предлога бу- 
џета за 1934/35 годипу. За то време слушали смо' 
масу лепих говора члапова владипе већнне, из 
којих смо могли чути само доброчамсрис сугестпјс 
појединих посланика. Н>ихова je памера била своје 
утиске o потребама пародпим, које су добили — 
стекли били на терепу као пародпи делегатп доста- 
вили KpaubeBCKOj влади, како бп o њима повела ра- 
чуиа. Дотле, ако прочитате говоре чланова случај- 
ne, a можда и паручсне опОзиције, вп у њима neho- 
те наћи пичега стваралачког, ueh само низ неисти- 
нито претстављепих чињепица и увреда нанетпх 
појединим члаиовима владиие већине n Претсед- 
пику владе, a преко њега и целој Југословенској 
пациопалној странци. 

Због краткоће времепа, немогуће ми je одго- 
варати na све приговоре поједипих чланова рече- 
ne опозиције, Beh само желим да одговорим na 

.говор претставпика ,1. нар. странке г. Драговића. 
Немогуће ми je из истих разлога и на тај цео ro- 
вор да реагирам, али има у том говору два мо- 
мепта na којим треба да се позабавимо и да утвр- 
димо карактер људи, који припадају тој страпци, 
a дапас се показују светнп.е и nomreibaKOBiilui. 

Известплац групе Југ. пародпе странке г. A\ii- 
лош ДрагоппИ, описујући 1)азлоге који су довелн 
6-јануарски режим, поред све хвале дате том акту, 
цикички каже »Акт за похвалу, пуп државне м\ ■ 
дросги и политичког смисла са савршепим позпа- 
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вањем прилика и народних потреба у земљи. Са- 
.M(j морам да признам, да за ту велику замисао и 
тај велики план нису нашлн ма.јстора". Па даље 
каже: „Сарадници макар и најбољи, и у већиии 
случајева злонамерних, било ио сво.јо.ј властитој 
во.г.и било услед пепознавања рада са ко.јим има 
да  раде." 

Замнслнтс, господо, колико .je увреда од 
стране тс групе опоме, чијом су захвалношћу до- 
iiim данас у onaj /LOM. Морал \.- иалагао гаквим 
.'1.удима, — кад су осуђивали тај режим што су у 
Влади, која je тај режим претстављала, седеди 
и људи којн су спровели изборе, који су довели го- 
споду из опозиције, — да у општс ne истичу 
своје кандидације. Најзад o овој чињеници раз- 
гоовараћемо са овим изметницима онда кад буде 
требало. Taj њихов гест nehe остати без протеста 
ни од страие оних којн су нх због политике, оида 
прокламоваме, и Лзуди који су седелп im чслу тс по- 
литике, послали овамо. 

Он — г. ДраговнИ — дрзнуо се да нашег у- 
важеног вођу Претседника Мипнстарског савета г. 
Николу Узуиоиића претстави као песретног стар- 
ца (Мплот Драговић: On jo несрећан због тебе 
што си му у партији!) с намером унапред смиш- 

i tiK-M, да преко и.сга нанесе увреду целој Југо- 
словенској националној странци, на чијем се челу 
он налази, не као старац, иего као духом млади 
вођа, човек мудар, пун државничке способности. 
За овом странком иде ne само ова парламентарна 
већииа, Beii 80% целокупног нашег живља. 

I UTO се тиче осталих увреда, нанетих од črpa- 
ne те групе, сматрам их неозбиљним, као mro je 
њихова партија неозбиљна, те нема смисла ни 
говорити у овако важном и тешком добу, кад су 
иред иама толико важних проблема за решавање. 
Али, узг|)ед може се рећи то, да се цела критика 
своди на личне и ситне интересе. Па како су пред 
иама велике тешкоће, ми морамо све п>их одба- 
ииги и бити сиссип, да ћемо их и у будУћности 
имати. Ilo зато морамо бити свакако свеспн да 
ћемо сс ми тих тешкоћа ослободити само опда, 
кад будемо решеии да жртвујемо све личие и сит- 
пе интересе и да се свн зајсдиички бацимо у иа- 
род, да му докажемо и створнмо код њега увере- 
ii,e, да све ово што чнмимо, радимо с уверењем, 
да радимо једпу добру и корисну ствар, да се 
све ово, IHTO сс догађа код нас na екопомском 
пољу, одиграва мимо наше вол>е и да недаће које 
преживљује наш иарод иису nam продукат, већ 
су 11г>слелица свстске скономске кризе, која je у 
тежој форми погодила миого јаче државс псго 
што je ова nama попоствореиа. Мајзад, ми морамс 
убедити тај народ који пати, да he све ове тешко- 
lic и иеприлике моћи да преболн само онда, ако 
се увсри у ono што сам папред казао. 

Господо пародии послаиици, пошто се nama 
земл.а налази у овако озбиљној ситуацији, паме- 
hc нам се ово: да добро разумемо стварпост и да 
тражимо бол>е солуције у решавању појединих 
проблема. Па кад нам се та дужност намеће, нека 
ми буде допуштено, да и ja учиним cnoje суге- 
стије у погледу опога mro би Краљевска влада 
требала да учини ради ублажења one тешке еко- 
помске прнвредпе кризе. 

ПрелазеИи na критпку предложепог пацрта 
буџета, за чију се пзраду одаје признање и чине 
приговори Краљевској влади, a специјалпо дапа- 

шњем Министру фнпапсија, xohy да подвучем 
факат, да овај предлог буџета код нас као и бу- 
џетн у другим земљама пису дело респективних 
влада односно министара финаноија и његових 
личних критичких буџетских опажања, већ су ре- 
зултат оцепе и копстатације садашњпх промспЛјН- 
вих и врло тешких економских прилика у целом 
свету, na и код nac. C друге стране овај предлог 
буџета je рефлекс ефекта фипапсијског од извр- 
шења данас постојећих закопа, који се пису то- 
лико изменили, да бн показали у правцу буџет- 
ских смањења неки јачн резултат. 

Увиђајућн тешкоће na које се наилази у да- 
нашњим приликама пашим, било у привредпом 
животу било с обзиром na постојеће закоподав- 
ство, Крал,евска влада je тражпла ова законска 
овлаиМ^ња, да бп na оспову њих n ca доволто 
времепа могла саобразптп финансијски е(|)е1<ат 
овога буџета стварпој привредпој моћп namer i 
парода. 

Господо народни посланици, ja сматрам, да je 
прпговор опозпције у погледу давања овпх овлаш- 
lieii,;i неумесан, јер се зна да та овлашћења иду 
за тим, да смање onaj буџет или бар ревизијом чи- 
новничких плата, пруже могућпост, да 6.000 мла- 
дпКа који су одавна свртплп школу, a чекају na 
поставл>ење, ступе у државну службу. Овај npn- 
говор неумесан je у толнко upe, што се зпа, да 
буџет пије дело само Министра финансија као 
таквог и да га on ne гради no своме ћефу, neii у 
рквиру дапас постојећих закона. И кад зпамо, да 
се све дотле, док се тп постојећи закопскп прописи 
ne пзмепе и.прилагоде данаинБим стварним при- 
ликама, које владају у нашем пароду, буџет ne 
може смањптп, опда je тпм npe овај шихов папад 
некористан. 

Жалим mro баш овога момепта нема г. Mnmi- 
стра финансија да му кажем n да га уверим, да je 
свест код namera народа у погледу плаћања поре- 
зе толико развијеиа, да сваки порески обвезппк и 
последшу парицу чува, како би одговорио својој 
обавези. Алп и држава je дужна да водн рачупа 
0 томе пароду, да водн рачупа 0 томе КЗКО Će П()" 
ступа са њим, парочпто o поступку порескпх чи- 
новника приликом прикупљања порезе. Изгледа, да 
су у свима крајевима навикли порески чиновници, 
да приликом убирања порезе буду доста гетак- 
тчпп. Onu na тај начин стварају морални,бол 
нашем пореском обвезнику. Ла сам у своје време г. 
Мпппстру саопштио те случајеве са доказима n г. 
Министар je уважио моју молбу, те одмах наредио 
да се то исправи. Надам се, да Iie г. Мннистар н 
у будућности водити рачуна, да његови чиновш!- 
ци буду na висини, a нарочито данас, кад пашем 
сељаку у овој тешкој економској хризи 5ap с ге 
моралне стране ne треба стварати бол. 

Господо, и ona пореска администрација тишти 
namera сел.ака. јер je ona гломазпа. Mn пемамо 
мало примера из практичнога живота да један no- 
рески обвезник, и кад хоће да плати порезу, mije 
у стању да има тачпе податке o томе колико поре- 
зе дугује. Дешавали су се чак n такви случајеви, 
као IIITO се у моме крају десио, a којп случај сам 
ja изнеб pannje, да je мој земљак Константин Ве- 
личковић пз Црнога Kaла платио целокупну поре- 
зу и да му je остало само 0.50 динара неплаћене 
порезе. И шта се деспло, господо? Taj je човек 
позвап због тих 0.50 дпнара ненаплаћене порезе, 
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не његовом кривиЦом, већ кривицом гломазне no- 
реске администрације, да ту иорезу нсплати. C 
тога се пама намеКе овде као задатак, да са овога 
места и у томе правцу упутимо молбу Краљевској 
влади, да овој иашој жел.и o растерећивању no- 
реске администрације изиђе mro upe на сусрет. 
Јер, господо, mije то једаи случај. Ми данас нма- 
мо no порескпм управама случајеве, да се воде no 
10—15 разних пореских књига, док je то у пред- 
ратно малепој Србијн друкчпје бнло. Бно je само 
један дневник n с једне стране примање a с друге 
издавап.е и због тога у предратиој Србији je било 
врло ретко дефрауданата, како се omi иазивају. 
Али данас имамо случајева да naum порески чи- 
иовнпцн, не једну годину даиа, већ no десетину 
година пепрестапо краду и не могу никако да се 
ухвате у кра1>и. To je све последнца ове гломлзне 
администрације, јер кад дође коптролор, on ne мо- 
же n није у стању да испита n да nponai)e све те 
дефиците, зато што постоји једпа маса тпк neno- 
требних књига. Због тога ja сматрам, да тп рефор- 
маторп, који су администрацији далп такав npa- 
вац, нису учинили никакву услугу ни пореској вла- 
сти im самом пароду, јер се видп само, да су то- 
лики милиони за ово кратко време песталп из др- 
жавнб касе. 

Господо народпи послаипци, једно од најваж- 
ппјпх питања, које je решила Кралзевска влада, је- 
сте пптање раздужења сел>ака. Ha томе су се пита- 
шу делила мишљења. Ha једпој су страпи бнли 
onn noju, свакако у доброј намери, сматрајући да 
тај За<кон убија кредпт пашем сељаку и да je тај 
Закои донекле узрок застоју трговипе. Ja na то мо- 
гу укратко, као што сам у своје време то n учпппо, 
одговорптн, да су та љпхова тврђења неосповапа. 

Камо те cpehe, господо и браћо, да у Трстепи- 
ку и у Параћину нема око 7 до 8 бапака, јер je 
тамо бпло мпого боље док њих mije било. Само 
морам са овога места замолити Крал.евску владу, 
да што пре допссе о-ну уредбу o заштпти земл>о- 
радппка, коју nam сељачки свет са пестршиењем 
очекује, да je што npe изпесе пред Народну скуп- 
штину, како би добила силу закона. Али, господо, 
ne треба се само na томе задржатп. Mu пмамо да- 
nac целу једпу класу, na ако хоћете n две дру- 
штвепе класе, a то су запатлпје n ситни трговци, 
који су лапас у исто тако мучпој n тсшкој ситуа- 
цији, као и nauin землЈорадппцп. Краљевска влада 
дужна je, да и b тим људима поведе рачуна и да 
у скорој будућности донесе један закоп, који ће 
n њпхове одпосе регулисати, те да им у ово доба 
беспослице помогпе. Не учини.ли се тако, ja ве- 
рујем да lie реперкуспја битп страшна. Лер, као 
mio и самп знате, ne npol)e скоро mi једап дан, a 
да у новинама ne прочптамо, како се у овом плп 
опом месту деспло no неко вешање n убијање. To 
су само последпце овог тешког екопомског стања. 

Ja морам iicTo тако замолптп Краљевску вла- 
ду, да остапе доследпа onoj изјави г. Мпппстра 
финансија, коју je дао у овоме Дому прилпком 
допошеп.а закона o измспама Закона o непосред- 
ним порезима, рекавши да je onaj фамозпн члан 7 
дошао у циљу пореске правде, како бп свп грађани 
били опорезовапп према својој екопомској спази. 
Пошто je ову изјаву г. Мппнстар фппапспја дао у 
име Краљевске владе, ja молпм Крал>евску владу 
да, остајући доследпа овој изјави једпог Свога 
члана, no њој н поступн и тиме озбнљпо помогпе 

oniiiM л.удпма који су дапас пајвише опорезовапп, 
a који су no броју свом најмпогобројппјп n као 
потрошачп и као iipoii3Bol)a4n. Onaj, који je увек 
до сада подпосно пајвеће терете, то je nam сељак 
За то треба Влада што npe да nsalje пред овај Дом 
са законом o зелуиарнпп, јер ono што nam земљо- 
радппк дапас плаћа, то je пепздржллшо, a непз- 
држљиво je за то, mro je ona одређивана онда 
кад се npnnoc na пшеппцу рачунао 284 динара, a 
na кукуруз 160 дипара. Ми знамо каква огромна 
разлпка постоји у цепама од времена, када се пре- 
ма њпма одре1)11вало колпко треба сељак да платп, 
и садашњих цепа, no којима on продаје своје про- 
пзводе. Па кад je то тако, господо, опда je дуж- 
ност Краљевске владе, да опу своју пзјаву, коју 
je дала прплпком допотеп.а закопа o изменама 
закопа o непосредтш порезама, прпвсде у дело n 
да na raj начин да задовољење и TOM сељачком 
делу namera парода, који je овој државп увек нај- 
више давао, na joj n дапас пајвпше даје. 

Mn од прошле годипе кукамо, код свпју мп- 
стара шума и руда, којп су се измењали, како се 
чине неправде нашем сељачкоме делу народа. Ja 
имам једпу државну туму, Буковик. Тамо je наро- 
чита комисија из министарства шума излазила у 
памери да, nomro je у ono време попаша била за- 
брањепа, одредн поједипс просторе који ће слу- 
жити за испашу стоке оппх села, која се граниче 
са том планином. У ме1)увремепу, кад je требала 
да иадис одлука, ссл.аци можда случајно или na- 
мерпо ппсу могли да сачекају то pemeii>e, пошто 
се ca допошењем тога решења одуговлачпло, n 
onu су пустнли стоку у те, од črpane комиспје 
накнадно одобрепе просторе. Платили су објаву, 
али чувари шума као чуварп шума, увек су тума- 
чили закон na свој начнп n овога пута су га тума 
чили опако како су хтелп n пашем сељаку у томе 
крају папелп тетку увреду. Има 100—200 копкрет- 
IMIX прпмера да v peibeparv подпетом од стране 
чувара шума стоји ово: „Штета зато mro je овца 
пасла траву изпоси 3 плп 5 дипара", али зато тро- 
шкови око доно'шења пресуде и казне пзпосе npe- 
ко 300.— дипара. Ово г. Мтшстре износим у нај- 
бол.ој намери. Kao члан владнпе већине, можда, 
овај прпмер ne би требало да прикажем са овога 
места, али пошто ми се не пзлази у сусрет na не- 
колпко мојпх тражења, ja сматрам да ми соцпјал- 
na правда налаже, да у јсдпоме од амандмана Фп- 
нансијског закоиа унесете опроштај овпх кривица. 

Исто тако, господо n браћо, — ваљда je тај 
сел>ак проклет, — неко he pehu, то je само дема- 
rouiKii трик, да се са ове говортше говорп o се- 
л.аку. Али mije тако. Onaj, ко мепе познаје, зпаче 
да ne правим разлику између сел>а1<а, грађанина 
n чиновника. Желим да социјална правда влада 
код сппх тих сталежа, јер кад њима буде добро, 
6iiiie n мени, Алп морам да се буппм, јер пзгледа 
да се њему неправда чнпи намерно: да ли због то- 
га што je тај сел>ак пајмногобројпији у данашњем 
друштву или зато што ne уме да даје отпора. Не- 
зпам. Постојп село Лучпне у срезу ражањском, Ko- 
je производи дуван n десило 'ce ово: код 45 пропзво 
ђача дувапа цепно се дувап no 0.40 до 0.60, a naj- 
mune no 1,60 кгр. Кад сам ja прорачупао, дошао 
сам до закључка, да бп тај селЈак бол>е урадио 
да je. патоварпо лед или ма што друго и одпео 
у место дувапа одатле до Крушсвца, — то je ме- 
сто где се прпма тај дувап. Впше би зарадпо, не- 
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го што je мучио себе и своју породицу да сади 
дуван. Догађало се и то, да л.уди нису ималн ни 
no једаи динар да купе хлеба кад се иратс. Шта 
се дешава са таквим људима? Морамо, господо, 
бити искрени. Кад ni људи зиају, да je таква цепа 
дуваиу, логично je да морају да кријумчаре дуван. 
И догодило се, господо и браћо, да тих четрдесет 
и неколико сељака данас no пресудама треба да 
плате око GOO.UOO динара. Господо, цело село jffl 
продате « произ 1Вођаче, и же«е n децу, na те nape 
нећете наћи. Шта греба да раде ти људи? Намеће 
се дужност Краљевској влади, да сс рвим случа- 
јевима аозабави. Ради пример^ треба их казнити. 
A m мора да се iial)e начин да се извршење тпх 
кривица одложи н у своје време казне опросте. 

Господо, задржавајући себи право да у one- 
цијалној дебати попово говој^им ć приликама у 
иоие крају, ja upu завршетку свога говора пзјав- 
л>ујем| пошто имам пуно поверења у Крал.евску 
владу и iioiino ncjij'jeM да he Краљевска влада у 
будућности предузети све one мере, које je и до 
сада предузимала ради ублажења економске кри- 
зе, гласаћу за onaj буџет. (Жпво одобравање и 
пљескање). 

Потпретссдипк Драгутнн-Карло Ковачевнћ; И- 
ма реч ради личиог објашњеп.а г. др. Ипкола Ке- 
шељевић. 

Др. Никола Кешељевнћ: Господо. ие бих ja 
пашао за сходпо да одговорим na галиматијасе 
предговорппка, a видим да и ви тако схватате, да 
није додирнуо једно озбиљмо гштање, које сам 
ja излагао пред вама и које nuje паишло na ова- 
кву критику код вас. Овај je почео свој говор.... 
(Гласоии у центруму: Како то, овај!) ...о судској 
сталности. Факат je и то, да треба no неки пут 
унети весеље у скупштинску салу, да се свет од- 
иори. Али, ви сви знате да nauni судоћи немају 
пезависмости. 11 ja сам то подвукао, a за one слу- 
чајеве, где се решава под притиском, ja сам из- 
neo документа. II нико са ове говорппцс није на- 
стојавао толико енергично, да судови, као темељи 
мораЛа, морају n требају да буду независни. Ja 
сам saro пледирао. To они који треба да знају, 
знају прло добро. И ja ово што говорпм, uc. од- 
говарам господину предговорнику, него говорим 
»агго што се дотака i nora питања и да подвучем, 
да код нас nelie omu правог народног морала ДО- 
кле год судови не буду независни. To сам имар да 
кажем. 

Потпрстссдппк Карло Ковачевнћ: Рсч има г. 
Милош Драговић ради личног објашњења. 

Милош Драговић: Предговорппк, господип 
пародии посланик Михаило Крстић изабран у сре- 
зу Ражаиском и ТемпиКком, сматрао je за потреб- 
но да у својој великој, правничкој мудрости, до- 
днрне извесне тезе, које сам ja овде добронамер- 
но разлагао. Ja признајем да нисам правник n да 
са правничког гледишта ne иогу Да третирам ства- 
ри као, рецимо, господин Михаило Крстић. Алп, 
Боже мој ja сам народки послашк и ja мислим да 
имам права, да говорим колпко умем и колико 
знам да говорим o појединим питан»има. 

Ja, господо, na особу г. Михаила'Крстића ne 
бих реагирао, не бих поклањао ни мало пажње, 
да нису његова тврђења са овога места злонамер- 
на. Господо, свп мп који седимо овде, у овоме До- 
иу, мислимо да нисмо ничим показалп, да нисмо 
заслужили почаст да пам претседппк, одпоспо но- 

силац земаљске лпсте, да cnoj пристанак да се кан- 
дидује.мо. У том пргледу смо добро пробрани. 
Ушли смо у шестојануарску политику за време 
дактатуре, koja je онда била. За nam рад ми смо 
почаствовани давањ^м тчзга пристанка, али захва- 
лити за то mro сам изабран, то ne могу im г. i\\ii- 
хаилу Крстићу ни г. Петру Живковићу, јер ме je 
народ гласао. Kao што знате, пмао са.м противкан- 
дидата. (Један глас: Али да те г. Живковић није 
ирп.мпо, ne on те mi народ гласао!) Да, али ja сам 
својим радом заслужио, да ме г. Живковић прими 
и камо cpehe да 250 оваквих седе у тим клупама, 
a no таквих, који су сматрали за морално да буду 
без противкандидата у својим срезовима. Дакле, 
ГОСПОДО, KOJU ere били без протптсаидпдага будп- 
те уверени... (Један глас: Мислиш ли то na твога 
шефа?) Moj шеф r. Хођера имао je противканди- 
дам, rh према томе то nnje истина. Дакле, госпо- 
до, да пожурим, кратко ми je време, и ne могу 
да вам одговарам. Г. Крстић између осталога рекао 
je, цитирајући мој говор, да еам ja поменуо из- 
весне личности у шестојануарским владама, које 
су, бпло злопамерно било непознавајући материјал 
o коме се ради, чмнили фешке. Господо, једао 
дело може <х судити садм no резултатлма и ja 
сматрам, да Je замисао шестојануарске политаке 
генијална и да je творац те политичке тезе уложио 
n сву л>убав и саи труд, али, господо, сарадници 
u њихови резултати, данас каквп су, аоказују да 
onu нису бп,m дорасли да буду сарадници тако ne- 
ликог човека. Јер, Г0СП0Д0, јуче сте oii.in crni оие- 
доцп једне страховите крађе у Министарству са- 
обраћаја n тај човек je и дан дани Министар fa- 
обраћаја и за све време почев од б јануара ono 
je Министар саобраћаја. (Гласови; Нисмо чули дру- 
гу страну). Господо, ne узрујавајте се, јер ћемо 
мн пружити могућности да се разголите jom It3- 
весне  личности,  (Гласови:  Слободпо,  слободпо'}. 

Г, Крстић je био малициозан кад je рекао да 
сам ja г,. Узуновића назвао пес-рсћпим старцем. Го- 
(no,i.o, може бити да сам казао ту реч и ja га I6II- 
ља сматрам за несрећног, кад си n тп, Крстићу, 
дошао у име његове групе да говориш са овога 
места, сматрам га за несрећног с тога разлога, 
mro позпајсм материјал са којим нма.да рукује 
као шеф странке и шеф Владе. Господо, иако сам 
ra пазвао етарцсм, ja то ппсам учинио да рмало- 
важим iberoBe духовне и интелектуалне способпо- 
СТИ, nero сам то учинио само због iberoBor сиољ- 
n,ег изгледа, због белппе његрвих власп, a vo je 
све било добронамерно. Грсподо, ja сам далеко пд 
тога да ма крга клеветам. Да лп he on мени дати 
плп неће дати mio, за мене to ништа ne значп. Ja 
никад и mi у којој прилици нисам имао разлЈга 
да Mo.niM, да нецгго добијем, али ви ме меритс 
својпм кантаром. Шта Ку ja кад ви тако радите. 

Потпрстссдипк Карло Ковачевнћ: Господипе 
посланиче, Ваше je вреие за лично објашњење 
истекло. 

Милош Драговп11 (наставља): Пожиљно je, 
господо, да се у опшгем mnepecv name државпе 
полптпке n брпгс за пародпо добро води у ово- 
ме Дому Kopnena no парод политика. Али, го- 
сподпп предгрворник ,|е рекао, како ми овде во- 
I;IM.} некакву лмчоу и ситиу интерешџијску поли- 
тику. Ja мислим, да je г. предговорппк толнко 
далеко отишао у дефпппцпјп, да се сам као сит- 
пнчар изгубно,    јер ja не зпам    шта je за њега 
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ситно a шта крупно, што Je корисно a шта неко- 
рисио. Ja бих желео, да господип, кад хоће да 
претстапља групну или владину већину, буде ако 
ништа друго бар досто.јанствен, да не назива дру- 
ге цнницима, јср не зиа колико Je огрезао у ци- 
пизму био на овоме месту. 

Потпретссдипк Карло Ковачеви!-!.- Има реч г. 
Михаило Крстић, ради личног обЈашњеи>а. 

Михаило Крстић: Ja мислим да сте из ре- 
плике, коју су дали предговорници, стекли увере- 
ње o оиоме што сам мало пре рскао, да су они 
ситничари, нарочито данас кад кукаЈу и стално 
тврде, да Je све тешко и да треба помагати. Они 
се Јављају и даиас и веле, како треба смакпути са 
места Једног, можда, неисправиог чиповиика, али 
то злоиамсрно раде, да би на таЈ начин показали 
своЈу популарност н да би сутра, кад буду оти- 
шли у народ, могли да кажу, како се они боре 
sa народао право и слободу. Међутим, господо, 
ви ne пружате никакву гаранцију томе живљу да 
може прићи уз вас. 

Потпретссдипк Карло КовачевнИ; Има реч го- 
спбдин Гавро Милошеви!!. 

Гавро Милошевић: Господо народпи послани- 
ци, прнје двадесет годипа na данашњи дан као 
претставник Југословенске омладине — Јер je оида 
Српско академско друштво Његош, окупљајући 
Хрвате и Словенце у Загребу, постало изразити 
претставпнк југословенске омладине — дакле при- 
Је двадссет година, славећи стогодишњицу Барда 
Југословепске мислн, бесмртпог Његоша, говорно 
сам o Југословепској идеЈи и стваран>у југосло- 
венског менталитета. To Je било у оним тешким 
насовима кад су цепријатељи владали великим 
дијелом iianic земље, a у предвечерју великих н- 
сторијских догађаја. Судбина Je хтела да посли- 
је двадосет грдина, као претставник отаре Прне 
Горе, где ое тај Бард, Њогош, родио и духоаио и 
свЈетовно владао, говорим у првом југословен- 
ском претставпиштву велике и слободпе мајке 
Југославије, a опет истим срцем и осећајима o ју- 
гословепском народу и стварању Југословинског 
мептаднтета. 

Југословенски национални организам вјеко- 
вима Je био растрзап од непријатеља нашег на- 
рода. To растрзава11,е било je na свима пол^има 
друштвеног и народног живота. Не само племен- 
ски, вЈерски и територијалпо, већ и у целом бпћу 
као^ ЈедиоЈ целипи непријатељско деловап>е лубо- 
ке Je трагове оставило. 

Југословеиска Национална странка има да с- 
нергичном акциЈом на свима пољима уклопи те 
траговс непријатељском дјеловању. Исто оиако 
као што су непријатељи плански дЈеловали да нас 
разједине са девизом ,,дивиде ет импера", исто 
тако плански ми морамо дЈеловати у сЈеднњавању 
na свима пољима са девизом нашега грба да само 
слога све пас спасава. 

И ако Je nam организам био отпораи, у мио- 
гим дЈеловнма тјела Je попуштао. Природни ин- 
стикт самоодржања најаче се испол,ио у нашем 
народу. Ha свима пољима разорпог дејства непри- 
Јатељског nam Je оргаиизам давао отпор. 

Буџет Je закоп коЈи пајосетл.нвнје задире у 
друштвени и државни живот једиога народа. Пре- 
ко њега треба да сс оживотвори једиа констаитиа 
одре1,е11а државна политика. Буџет |е iiaiiacniiie 
огледало,    са коЈим сс интенцијама   спроводи та 

политика. ОваЈ буџет плод Je свнх раннЈих пар- 
тијских режима, те кроз њега могу да провејава- 
Ју и локалне тежље. On има доста рак рана, које 
he постепепо a стално Југословенска Националн 
страпка као оштра бритва ампутирати у интересу 
сачувања здравог иационалног организма. Југо- 
словепска Надианалиа странка hc na тај начии к] 
буџет спроводити своЈу политику. Буџет има да 
се створи равнотежа одлиЈеваЈући где прелива, 
a долијевајући где Je пресахнуло. Буџетом треба 
да се цЈелииа државе третира као Једпо Јединстве- 
no биИе н да сваки крај и сваки поједннац осјећа 
сс равпомјерпо заступљеи у буџету. To ће бити 
само опда ако no onoj: Богу БожЈе a Цару Ца- 
рево, према свпма се крајевима поступи правнл- 
no, као н према свима сталежнма. Тако да С( 
следствепо томе сви крајеви осЈете равпоправним 
и сви сталежи како у обавезама тако у правнма 
ja црпе из тог Закона. 

Зашто овим буџетом mije то обухваћено, ис- 
такао сам да Je on плод свнх рапиЈих предшесто- 
јг.луарских режима, у којима су вишег дејсгва ;;■ 
мали локалпи, племепски и лични обзири. Стрем- 
л>ења су nama да буџет буде изража'} животаих 
потреба цјелог југословенског народа као једног 
једииственот организма. Да постипнемо na наша 
стремљења потребно Je израдити југословенски 
менталитет. 

TOKOM вјекова раздвоЈеп тернториЈално, вјер- 
CKii и племепски, растргап na свим пољима обзи- 
ром na суседство и робовапЈе различитим непри- 
јатељима, створени су у нашем пароду разнн мен- 
талитети. Цпл> Je nam да све те менталпе разли- 
ке, коЈе су постале у патем народу, уклонимо ц 
да (јтормпрамо Један Југословепски мепталитет. To 
су већ свн велики пароди учинили. При стваранл 
све најбоље одлике свију крајева и највеће људе 
има да унесемо у осповпцу заједничког Југосло- 
венског мепталитета. 

To стварање  Je  природпо,    исто    опако  као 
тто се природпо    стапаЈу    Драва, Сава,  Врбас и 
Дрина уЈедпо са Дунавом    под бедемима Београ- 
да, a заједнички са Моравом излазе као једно јо- 
динствено биће. Ето тако и ми треба да cne ;р 
и осећања свих тих бановина слиЈсмо у једну je- 
днпствепу југословспску душу, која \\е преко Бео- 
града бити претставлЈепа циЈелом    свету.    Преи 
томе ми треба израђујући таЈ југословенски мен- 
талитет да будемо    интегрални    Југословени, з 
разлику од синтетичних    Југословепа,    којн само 
пиде како се те ријеке слшвају и како у слиЈен, 
задржаваЈу од свога тока, a не виде како се га 
вода одмах толико измидешала да се ne зна ода- 
кле Je која честица воде дошла. 

Исто рнако, као mro    су свс    капљице    воде 
пале на територију name земље, покупљене уј 
но и створепа Je велпка силна риЈека;  псто тако 
све душе и ocehajii name шациЈе ca Југослоп,:: 
менталитетом   чине   Београд великим и моћним 
Он Je срце и мозак нације. Срце наци.је Беог 
je постао у оним судбоносним часовнма.    кал 
са онаким еланом и храброшћу стао na браниху 
националних слобода, na бранику културе н цн- 
вилизације. Kao Давид    према Голијату  on je 
несразмерној борби пустно све жиле тпјела св 
да Сава и Дупав крпаво протекпу, да сс његових 
палатама праве рушевине, a давао даномице хи 
де знаних и незнаних јунака. On Je у тпм часови- 
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ма јском тоиоиа пробудно и иајуспаваиије главе 
из најудаљенијих крајева нашег народа и при- 
ближио их к себи. Ои je у тим часовима задобио 
и цео културни свет, и ои je постао срце нације, 
јер га je na сабљу добио, где су сабље царство 
дијелиле, и остао je вјечио прекаљено срце још 
чвршЕе  na браинку нацноналпнх тековина. 

Београд je мозак каше нације. Исто онако као 
што мозак у људском организму брине за сваку 
ћелијицу свога тијела и као шго осећа болове и 
иружа и.м помоћи, нсто тако нма он да дјелује над 
цјелоисупним југословенским организмом. Пс/једини 
жалии, вјерски и племенски иолитичари, одмах 

послс уједињења yHoceiui трагове непријатељских 
наслеђа, убијали су ту Bjt-i)y у иароду, да je on мо- 
зак нације, гледајући га кроз призму наличја, које 
je наличје дошло ие из Србије, него из свију кра- 
јева Југославије. Шестојаиуарска политика пресек- 
ла je такиа схааћања н таква иачела. 

HaJBcim гиорац тог меита.;ттета јесте први Сии 
наше земље. Његово сс дјеловање може са.мо упо- 
редити са јеком тоиова у судбоносиим часовима 
прм буђењу националне шести и са ирвим зракама 
сунца које грију озеблога. 

Hauia спољна политика благотворно je дјело- 
вала на израђивању тог југислоисиског менгалите- 
та. Поход Краљев кроз Балканске градове, онакав 
дочек загријавао je сваког сива и давао вјере у 
бол.е дане. 11олитичка и економска веза са Чехо- 
■ [овачмом и Румунијом дају вјеру у моћ нове еп- 
роиске веле силе, Мале Аитанте. Балканаш пакт 
даје топлс осећаје за коиоолидацију најровитијег 
краја Eujjoiie — Балкана. Све ово доведено у везу 
са доласком Краља Бугарскога нашло je одушев- 
љеног одјека у свима крајсиима нашег иарода, што 
je најефикасније манифестовао ту скоро Бијелн 
Загреб. 

11аша војска дала je најпозитивнИЈе резултате 
j i ом сгваралачком раду. Наш војиик обучен пре- 
ставља силу, моћ и снагу наше Домовине и оида 
када иапушги касарну, јер иасн у својој души је- 
даи ооећај, једну дисциплину за величину и снагу 
csoje Домовине, једну љубав за Краља и нацију, 
a то ј^ laj Југословеиски менталитет. To се ocjeni 
особито no селима, где се ииди дејство иаше војске 
; гом духовном раду у формирању тог југословен- 
ског менталитета. Овакву акцију прлитичари локал- 
иих, вјерских и племенских назора рушили су, и то 
зидан>е тог менталитета било je слично зидању 
Скадра на Бојаии, јер што се овамо конструктивно 
нзрађивало, тосу политичари деструктнвио рушили. 

У корак са дјеловањем војске нма да буде дје- 
;::/i,e прооветно. To дјелован.е има да буде јед- 

нообразно и да утир>е локалио и илсмсиско васпи- 
тање, a да створи такав распоред просветних уста- 
иова, да ое иа поједииим мсстмма скупљају сви из 
свију крајева према својим струкама. Ha тај начии 
пружа се могућност најмлађим генерацнјама да 
\11ознаду све иаше крајеве, да се ме1)уообно упо- 
знаду и да још из ггрвих дана младостн нмају фор 
ииран југостовеиски менталитет. Ово се постиже 
оддучтш радикданим мерама без обзира иа локал- 
иу осетлЈИвост иоједнних места нли поједниих 
личности. 

Треба извесне институције редуцирати, a ca 
iioisue.M, колико се за њих троти, запослити велики 
број стручио О1сг1особл>еинх младнх геиерација. Ип- 
је иного интелигенције, али je мало буџетских пра- 

зних месга, na услед екоиомске кризе може се ство- 
рити и криза интелигенције, која није мање опасна 
од економске кризе. 

11росветни радиици у формирању југословен- 
ског менталнтета имају да одиграју једиу највид- 
нију улогу. Оио што су иам у рату били официри и 
барјактари, то су нам у миру прогоетни радници. 
Исто као што у рату штабови воде рачуиа o деј- 
ству тих својих команданата јединица, исто тако 
треба повести строгог рачуна o дејству иросветиих 
радиика у народу. Оцеиа њнхова Ti)eOa да буде не 
само за дјеловање у школн, колико и за дјелова11>е 
ван ње. 

Сви ми посланици треба да утоме буде.мо са- 
радпици и иомагачи Мшшстру иросвсте и на велн- 
ком задатку н да својим личиим захтјевнма не оме- 
тамо правилан ток и развој дјеловања шеговнх 
oprana. Сни ови просветни радиици који ван школе 
дјелују на соколском 110Л>у, вршо Једиу велику ми- 
сао у дјеловању за југословекски менталигет. Ta- 
квпм радом они постижу циљ који им je наме11>ен. 
Пажалост бива случајева да обичио та1кви радиици 
буду премештаии, јер нм дјеловањем за опште до- 
бро други стварају иитриге и подвале. Гломазан 
je aiiapar тих просветних радкпка ir да би се пости- 
гао позитииан цил., требало би декоицситрисати 
све то no бажжинама, a Министарство да дјелује у 
задњој иистаици. I Iyny заштиту треба да имају, 
без обзира иа лична осећања, сви оии иросветии 
радиици, који су дугим кизом годниа ван школе 
покозали позитивних резултата иа стварању југо- 
словеиског менталитета. 

Пајважиије Министарсгво које има да сирово- 
ди од колевке na до пајдубл>е старостп југосло- 
вепски менталитет, јесте Мпппстарсгво фпзпчког 
васпитања. Ono има да пастави рад који му пружа 
војска n просвета. Ono нма да води бригу o физич- 
ком и моралном васшггању пације. Ono пма да у жи- 
вот npnMjemi закон пзгласап за физичко и морал- 
no иаспитање парода. Овај буџет ne даје нам паде 
да lie се у овој години у том погледу мпого у иа- 
пред iiohu, јер или mije требало допосити Закон 
или пак треба му дати могућпости за оживотворе- 
n>e. Исто тако и ово Мнпнстарство или пије треба- 
ло стваратн или, кад je већ створепо, треба мј 
пружити матерпјалпих сретстава да извршн велп- 
ку мисију у пацији. Ono ne смије да буде бирокра- 
гизирано нити пак политичко, ако мисли да васпи- 
тава мла1)е геперације за нечим већим n узвпше- 
иији.м. 

Два слета у овој години више дјелују na ства- 
ран>у југословеиског мспталитета широм пашем 
земл>е иего ли хнљада других приЈЈедаба. Свугде 
широм паше домовиие ужурбапо се спремају Соко- 
ли од пајстарпјих до најмлађих, да на тим слето- 
вима покажу Moli и скагу паше пације. 

Првп je слет у Сарајеву где he бпти реви иа- 
ционалистичке омладине noTceliajylui се na опу пре- 
дратпу Боспу н Херцсговипу у којој je било гнездо 
револуционарних мисли и бсећаја, одраа којих Je 
trainao у Петру Мркоњићу, Невеспњској пушки, 
Припциповом револверу п Бап.алучки.м мучеии 
цима. 

Други слет биће у Бјелом Загребу, граду којп 
je вјековима гајио југословенску и словеиску пдео- 
логију. Taj слет у знаку свесловепскнх ocehaja no- 
вратиће нам у успомени све великане тога краја, 
којп су вјековпма стрсмилп за једшгство југосло- 
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векског организма и за слогом словснских народа. 
Сад je иарад у покрету како no соколанама тако 

и на отворсиим полиша, како no градовима тако n 
no селнма. За овакве потхвате не смију се матер!.- 
јалне жртве гледати. Другн пародп без оваквих 
идеја бацају басиословнс суме, a не постижу ии из 
далека овакиих розултата. Ha нама je да стварамо 
пове храмове, окупљамо пове генсрације и васпита- 
вамо их да фнзички очувају свој органи^ам, a ду 
ховио, да je теже очувати нсго ли стоћи, и да се сви 
сврставају у чврсте фаланге ciojeliH Ha очувању 
крваво стеченнх тековнна. 

Ha овај начин би се најефикасинје дје^.овало 
на 'ствара11>у југословенског менталитета који je 
битан услов sa егзистепцију југословенског наро- 
да и Југославије. 

Привредне ирилике дјелују на формирап.у ју- 
гословенског мснталитета. Наши нег1ријател>и H на 
томе пољу оставили су трагове. Наша cao6paliaJHa 
мрежа није у складу са нашнм државиим оргаииз- 
аом. Зна се да je саобраћај за живот нације што 
крвотс.< за оргапизам човечји. Сав саобраћај у 
границама бивше ионархије израђен je у правцу 
Беча и Неште, саобраћај na територији бивше Тур- 
ске уопште je бно иезнатаи. Такве саобраћајне iipn- 
лике у великоме су утнцале na разједпњавање na- 
mera парода. Суседни крајеви били су впше уда- 
л>епи због таквог саобраћаја један од другог, него 
ли пак од Беча и Пеште. Иако се у том погледу 
дјеловало да се колико толико исправи, ипак je 
то једпа велика рак-pana na пашем државном ор- 
гаппзму. 

CniapaibeM једпог државпог плапа, којпм he се 
сав саобраћај регулпсати као крвоток у човечпјем 
телу, најефикаспије iie дјеловати na стварам.у "ју- 
гословепског мепталитета. To lic имати особитог 
ефекта у крајевииа који су потпуно саобраћајпо 
одвојепп од цјелипе. Ностојп читава једпа Бано- 
випа која je лншепа свнх cao6pahajn}ix веза, a то 
je Зетска. O томе hy посебпо говоритп. 

Јавни радовп нма да послуже као повећаи.е 
саобраћајне мреж-е у духу.једпог пзра1)епог држав- 
nor плака, a n као средство sa cannpaibe социјал- 
ног питап.а пашег парода. За јавне радове треба 
обезбедити велике суме у буџету. Г. Минпстар фи- 
папсија предложио je и узакоњене су разпе Уредбе. 
Ннтање je какав he фппапсијски ефекат то постпћп 
у доба екопомске депреспје. Посшје разпп другп 
предлози као маљи лпјек, Закоп o корупцпјп којп 
бп пмао повратну моћ. И ово nnje сигурап'успех; 
мора се пазити, да се ие би оставиле шупљине и 
закон iiponrpao. Burno je овдс ирактпчпо постпћи 
резултат и омогућити mro више 'сретстава за јавне 
радопе. 

Ja држнм да je јсдпни излаз да се свп богата- 
ши од Уједнњења до данас порезују са 10—50 пу- 
та у корист фопда за јавпе рлдове. Ha тај пачнп би 
се поступпло n праведпо-ц моралпо; да onu који су 
у заједппчкој домозипи постигли матерпјалпо бо- 
гаство, у првом реду буду материјалпо onTepelieim 
sa оптте пародне потребе. Величипа порезе бн била 
према пачппу како je ко стекао то нмање. Овде не 
би могло бити пзигравања, јер бп сс могли сви вред 
носпн nannpn као и све повчаппце штемблирати и 
утврдитп стварно богаство ие само у пекреттшама 
веК н у покретпипама. Ha тај пачип постпгао би се 
уносап npimoc у д()жавпој каси, одакле бп се у вслп- 
коме моглп помо1,и јавпп радови. Матерпјални те- 

рети палп би у првом реду na one крји су у з;1јед- 
ипчкој домовиии и.ма.ш матсријалиа ooorahoii.a. 
' /   Ово on дј^.И).!;!,.!) .моралио у пароду a И k 
ријално iJemaiiiaibL'.M социјалпог питаша  пезапослс- 
мо. ni Tcciiiap-aii.JM саобраКадне иреж^ у дух\ 
нбг утвр^епог држаппог п i;;iia. liio тако би се ( 
pao jyi ослот IU'KII м^ига.unci ii у т\' сврху ja пр< . 
лажем амацдмал коТим će рвлашНује .Minuicrai 
наирија да овс порезе удари na обогаћеше у Hi 
земљ.п. Ово je у духу n складу и fiaiuer програш 
јер je дужност државе да интервенира у свпма im- 
тањивда привредаог к^зактера a у интересу: да a 
од.чије где прелииа, а паспе где je пресушпло. 

'Зетска баповина добпла je име no риј.еод Se- 
ru која се вијугаво промиче кроз најлепшу 
капску долнпу Зету.    И  paihije нмс  ријеке  пден- 
тификоваио je ca именом долине кроз коју п 
su. Само je чудо затто онаке увире у блато beh v 
Мора-чу. Ова бапбвипа обухвата    двије    к i. , 
покрајипе наше пацпје Рашку n Зету као и ci 
дрсвпи Дубј)овник. Ta традиција и прврбит»10ст по- 
стојаи.а name лржаге    учиппла je,    да су na.1 

били na удару n да Су овп крајсвп у мнрго     к- . 
зао.тали од другнх крајева кгшега папода. Како 
се у почотку уједињења    водила више локална i 
греска г.олитика nero ли општа државна, то je овз 
Баповииа налазећи се у моменталким политнчкии 
нередима^ a касппје недавајући преставника пз соо- 
je средиие n ca одређеним    прпвредпи.м    n.iaiiл, 
остала je запостављепа у сваком погледу. Наш нл- 
род са Косова n кршева Црне Горе епски одгојеи 
irnje 3;iBiii)iiBao у буџетоке паргије и ставке. Ou се 
чамосш) витешким пбдаизима   гледајући как( 
крв точи са п.егових ханђара н џефердара, \ 
jvhii да lie мјеродавпи    повестп    рачупа o њему. 
Другп naic крајевп знајући важност буџетчжу, којм 
су жпвели под бољим културним,    привреддЈим и 
соцпјалппм прпликама, до максимума су иоко| 
ЛИ заједпичку имовппу и лавовски Дио одпели. У 
oiniM дебели.м годипама примања реперација не м> 
мо mro су одппјелп впте, него су инвестирали ве- 
лике држаане суме у установе, које и дапас кошта- 
ју у OBiiM мршавпм годинама многИх napa за њихо- 
во издржавап.е. Ha овај начин и догодило се да i: 
Зетска баповпиа у овом буџету најслабије застуц- 
л>ена.  Апалпзирајућп глобалпо суме, бнћу слобо- 
дан да прпкажем у ком се одпосу   ona   палази са 
осгалим Баиовииама. 

Јсдппа бановппа, Koja нема жел>езннце, то je 
Зетска. Потпуно je одвојеиа од државног органи- 
зма. Четпри жељезппчка крака додирују њену ne- 
риферију n то Зеленика, Требиње, Рудо и Митро- 
кица. Леднна веза, која ову бановину спаја са oci 
лиморганкзмом, јесте пут преко Чакора који je н.:;. 
већим делом годппе пепроходап. Железница живог 
im je 111)облем овога краја. Ja o њој n нећу да гово- 
рпм, јер сам то некшико пута подвукао. Ово je no- 
торна ствар n ja верујем да iie Онај који je см 
важна државпа и народна питања решио, и којн je 
и ту везу преко Чакора одлучпо у згодном часу прл 
згодппм материјалним приликама, и овај живопп 
проблем ове баповипе рпјешнти. Овде ћу подјвуки 
чињеницу да од 2 и no милијарде, колико се изда- 
je Министарству саобраћаја, ова бановина неш 
ппкаквог удјела. Из тако гломазпог буџета пред 
лажем Господину Мипнстру саобраћаја да n. 
10—15 мплијопа дипара и да успостави саобраћај , 
овој бановини. Ово he постпћп na овај начин; 
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Дирекција сарбраћаја у Цетињу.    Да обпови 
дирекцију саобраћаја на Штиљу, која je ло 1929 

нне   постојала под Управом Генералне дирек- 
'utjc државних железница, и да ова дирекција на- 
стави рад, као што je то раније радила аутобусним 
пругама,  вежући додирне тачке железничке.  (Зе- 

гку—Митровицу,   Рудо—Колашнн,   Требиње— 
горицу). Пол управом ове дирекције ла буде и 

поморски саобраћај, a да се Дирекција поморског 
Јраћаја пз Сплита прем.јести у Београд, a бано- 

гшнама остапи слободан дјелокруг    рада na свом 
FCOM терену. 

Читава бансувина   која данас има око хиљаду 
иетара употребљиве колске линнје   остала ,i-' 
сарбраћаја. Данашњи саобјра^ај који je истро- 
, a власкпци ire обнављају исти, дпводи у nm i- 

»>е животе путника, што се сваколневно доказујг. 
Због оваквог саобраћаја    еконоиска криза још je 
више погоритпа. Превоз путника врло je отежан, 
n поготопо прсвоз добара,   тако да док je у Пећи 
прло јефтин стандард живота, иа улал.ености од 5П 
км. због превозних срестава ro се дуплира или тро- 
струко скупље живи. 

Прилике саобраћајне ие сашз да оу pbase, чег i 
су очајие. Да се постигне усмјех, потребно би Пи- 

»дузети ове кораке: 

нти 36 комада ауто- 
буса n ) 

22 теретна  аутомобила 
3 TOite no 

3 путничка no 
G лаких тсретиих no 

150.000 дин.        5,400.000 

2. 

l.mOOO лии.        2.800.000 
70.000 дин. 210.000 
90.000 ли;г 540.000 

Свега лип. 9,010.000 
д подизање нових гаража и иагацииа: 

же у 9 вароши, овега 1688 квм no 
700 дин. 

Магацини у 6 вароши 460 квм rio 700 днн. 
Свсга дин. 

3. За довршење радионице 
4. Неапредвиђени трошкови ___ 

1,181.600 
322.000 

1,503.600 
509.000 
500.000 

ĆBeraltHH." 11,622.600 
.■-%"■ 

Дакле према предњем требало би око 12 ми- 
лиона ди1га|)а, a особл.е би могло дати Мшшспар- 
ство   cao6pnliaja   од  својпх  редовних  креднта,  те 

niiie да би фебало на то предвидети суму од 3 
lOHa дин., mro би ове износило 15 милиона дин. 
II.-i овај пачии би се.успоставно с,аобраћај с.а 

четири жги^.чиичка крака Митроница—Рудо—Тре- 
биње и Зелбника и " '-зала   би се Митровица — Пећ 

кндријевица — Колашшг — Подгорица — Цети: 
ii,e — Котбр — УелениЈ^а,' Рудо — Бијелр Поље — 
Колашин,   Т^ебин.е        HnkiiiHh ■■  Подгорипа.— 

[н.е —Будва,   Цетпње      Риј^а ^ВирПазар 
_ Бар — Улцињ то п остала ијеста уколнко се у 

споредним везама i'1' би извес*м| котГссије дале из-, 
;;i\i пјбјединцима. 
За  bpraiiH:io:if:ii>e'OunKitor caoopalinja највише 
>ke мптпкка радионица коЈв постоји иа Це- 

гињу и   к-;.јп Bp.'.-ii^ji-'KO'iiiKn MM.-moiia лмиара.    За^ 
■'-■v-rprTia lo'iioiiiiiii v Пб'Дгорици ii у Tleliii pa- 

лиоиице'. Акако сам саМаб",'у БшгаЈници' "постоЈи^ 
Merli.a "раДибница из jicnapaunja, innieii.cna :r.\ 

<::'.v' сирх\', да će niK'Ta.iniVa у Пб^гориди: п"а pa-. 
[ица чак би могла мАОге'аутобуше^делове из- 

!)а1)ивати.' " ,,..-, 

Оваквим начином би се ова бановина увела 
саобраћајем у заједници ica Југославијом. Подигао 
би се туризам, јер je ова бановина иајпогоднија за 
псти, a oMorvliiL'io би се многом способиом особљу 
техаички наученом да се стално запослн и тиме оси- 
гурају своју егзпстепцнју. A што je најважније 
сав овај рзд био би активан и користан no финан- 
nije државпе. 

Све ово императмвпо цаређују факта да нема- 
мо приватног саобраНаја, који je скоро на изуми- 
pafby, na г. Мшшстар саобраћаја мора по'вестн 
иајхитнијег рачуна o саобраћајној политици one 
Баиовине. 

/I.ni'aii гм ма каквнх субвенција биле би пали- 
јативне мере, помоћу којих се ne би постигао' ника- 
кав успјех, већ напротив створила зла крв међу вла- 
сницима ппевозиих кола Зетске бановине, o чему и 
до сада сигурио г. Мтгистар има доволло локаза. 

Јавни радони су на|благ6творније дејство рада 
баиа др. Станиигаћа. Планско извођење no свима 
срезовима развија се саобраћајна мрежа у луху 
једн« препородилачке акцнје у овој Вановики. Кад 
je оптереИси бензин, као једипи гориви материјал 
за препозпа средства у овој баповпии, и када je г. 
Мииистап (|)mraiiciiia na то упозореп, одговорпо je 
да ће се одужити Зетској баповнип na другп начин. 
Ja сам тај луг разумео na тај начии, ла he г. Мипи- 
стап финансија лати потребпе крелите дасе наста- 
ве јавнп радови. Ово благотпорпо лејство бат код 
нас има 'спецпјални карпктер. Ми обилујемо у рад- 
noj онази Koia највећим делом годипе иема где да 
се запослп. Отварап>ем јавних радова код nac се pe- 
ni; иа соцпјашп проблем. Обзпром na то ла мп ne- 
мамо жел>езш1ца, да смо na 'свим пол.има заостали, 
није право при отварап.у крелпта равномјерни лио 
лавати за јавпе ралове овој баповипп као и оста- 
лим баповппама кроз које сваколневпо фијучу ло- 
комотиве na ripocTopv ол 12.000 км. железпичке 
М0'.'же. Зато апелујем na господина Министра фи- 

»аисија ла одржи дату рпјеч у Скупштини и да се 
одужи Зетској баповипп na овом пољу 

Стварањем уредног сЈаобраћаја n рдзвијан.ем 
јаоним радовима путне мреже кооз Зетску бапови- 
II\- те животним спаиап.ем Црле Гпре премО MoiKOB: 
na ca Стапом СрГшјом преко Пл>евал>п са Саппаком, 
a ппеко Гапка са Херцеговином, омпгући ће сераз- 
вој (едне пајважппјс прчврелпе грапе, туризма. 

II-.M-' л.ешче баповине за ову пппвре/ту грану 
од Зетске. Поглед са Лов^на na Боку Которсху 
спм-л.а na' овакога посетиоца пезбрпгивп утисак. 
Поглсд na Зетску низију и Скадар^ na било са Лов- 
Ненских стпапа/било ci Остр< upi преда,    било 
п;к саМедупа," лаје наГљепшу попорпму n 6улп 
успомепу ка npBV постојбппу namer парола. По- 
глеЛ са Трешиика na Koitose, који се као два снјсча 
бпата v'^.'ii'^v иебу пбм облаке -из зелепог борја и 
поглпл'с:Г Чакор i na Ulap плапину n равноликост 
талгсастЈ висоравпп пезамеј^пви 'cv.' A шта ла.-пе- 
Чсм :■ i ;fvpMiH(!P Кбји i.e постатп сијстјко слетиште 
Тл-ри.-та из свпју Kpnji'na, 

Све ro одши да треба попесги озбиллки- рачу- 
A'a o oBOi"npiiiti)e,4m)j i-paiin, a' i-u Je у векп ca отва- 
рањем јав«их радова н сггварш>ем саобралаЈних 
пеза v'i i'.oj oaiiomiiiii. ' Парод ir.K ca сноје стпапе 
пруукиће v граиппама ' мргућности а^ и 'ст^пратм 
м)П(|Гор за' турпзам uiij'enelui , корпсти које^оп^ до; 
носи. 

VK' 
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И без преллога o томе да 'ce Ловћен прогласи 
за иацнонални храм, on je нацноналнн храм. Onaj 
законски предлог учинио сам у вези pcuianaiba лва 
проблвма. Прво ла се психички д^јелује на вјековпе 
чуваре Олимпа наше нације. Л друго да се омогу- 
ћи и од стране државе развој туризма и припомог- 
иу опстаику жића овога краја. Свугде се обилато у 
гоме поглелу излазнло у сусрет свим крајевима, na 
je право и Олнмпу наше наци.је. Нећу спомип.ати ла 
су милиоии даватн поједииим крпјеиимл, да je са- 
мо за једну синагогу дато више од 20 милнона. Пра- 
во je дати и оипма којн су кроз вјекове крв лилн 
чувајући жижу слободе, јер je Ловћен уточиште 
свих оних што сс пехће у лакце везати. 

Господин Претседник владе Узуиовпћ као и 
господин Претседник скупштине др. Кумануди да- 
ли су ми lijepe да he се удоволјИтп и овом закон- 
ском предлогу., 

Највеће благо Зетсе бановнне јесу шуме. Оне 
cv кроз сва времена биле комунална влаштина по- 
јединих братства и племена. Зато су сачуваиа. Не- 
ма тијела које у Ба«овини може да води рачуна o 
ор.ом иајиећем благу, пити Бан нити пак Банско 
Biijehc. A ево затто: наша банпвипа шумски je no- 
дређена под пет липежиија. У Скопљу, Чачку, Са- 
рајеву, Сплиту и иајмап.им делом под Цетии.ем. 
Тако ла се долази до апсурдиостн; одлуке које Ми- 
нистарство донесе, не зна се, ко je нздлежаи да 
извршава. Овака распарчаиост иајбол>и je доказ 
основаие сумње, да je то учип.епо у сврху да се 
учине каквс малверзашпе. Зато je неопходно по- 
требно да се формира Шумска Дирекција) иа Це- 
тип.у која би имала да води бригу o највишем бла- 
гу ове Бановипе. 

Овде ми je напоменути да бн требало доиијетн 
Правилиик у духу општег имовииског законика 
Црногорског. како и na који иачин да се сачувају 
ове шуме које су братства и ттлемепа Цриогорска 
вјековима чувала1. Ово' je врло важпа и осетл,ива 
тачка привреле Зетоке, a којој треба повестп оз- 
биљног рачуна и ne дозволити да ово богатство 
палне у рукс спекуланата и песавесних експлоата- 
тора. јер бп то имало далске рНазе последицс. 

Болница Даиило I леценијама врпш и вршила 
ie CBojv велику самарићаиску дужност ne само у 
Ilpnoj Горп и облпжп.пм крајевпма, Bcii и за све 
крајеве којп су онда бнли под Турском царсвипом. 
По својој чистоћи, уредношћу и способиошћу XII- 
pvpra ona се je могла мјерити са болиицама европ- 
скпх грађана. После ујелпп.еп,а ова je болница за- 
држала и сачувала rai углед у ппгледу хпрурга no- 
cehu рекорд и служећи суседпој Крал.свипи Алба- 
fiiijn. благодафећи вриједним лекарима na челу са 
професором Новнковом, који je прије пеку го- 
дину лијечио и оперисао и самога крал^а Зогу. 

Али нажаиаст материјалпа сретства нису npv 
жспа да овл болппца свој благотворпп рал развпје 
v опим лимстгзијама, како joi je мјесто и тоадшшја 
намјеишла. Ono пгто je carpaheno за лоба Ирне To- 
pe, није се проширило, a укидањем крелита ловоли 
се v очајан положај ова болница. Чак joj није 
створепо mi упутрашње одслење, већ се само сводп 
na Minvprnjv. 

Овде ircliv говорити o велпким undiPaiMa лга- 
лиопскпм за по!елипе установе које су у Београду, 
Загребу и ЈБубл>апи. већ hv упорелити овај буиет 
према бановинама. И из тога следује. ла ie буиет 
предвиђено за Дравску баповину 25,788.910 динара; 

за Савску 15,080.064; за Дринску 12,746.683; за Ду- 
паиску 8,832.424; за Моравску 10,249.242; и т. л. : 
за Зетску банов1шу најмање, 2,700.511 динара, и 
за све устаиове хигијепског завода заједпо са бол- 
ппцом Даипло Први. 

Хигијенске устапове стоје тако1)е ne на задњец 
мјесту, већ у очајпом стању. Дом на Цетпшу за 
којп je бнло предвиђепо 2 милиона динара, није сл- 
грађен, јер je то потрошено na друге сврхе. Уста- 
пова та налази се у баракама од картопа. Од свију 
објеката, једипо je нешто учињено у Пећи. Док je v 
другим крајевпма трошено на 100 милиопа. 

У прошлогодишњем буџету    говормо сам ог 
ширно o корисппсти Hcvm.'ii.a Скадарског језера 
житннце Зетске бановине.    Захвалан сам г. Мин; 
стру гра^евппа којп je у ту сврху према могућно- 
стима буџетужим одредио да се дес})инитивно 
врше потребни планови. Овде ггодвлачим да вјеру> 
јем, да he сс постепено папријед iil.ii ка постигнућу 
тога циља. 

Овде ми je иапомепути да je na Ријецп Црно- 
jeRiiiia осповап акдипигп одбор за мелиорацију no- 
дручја Скадарског језера.    Приватиа иппцијлг. 
na raj пачин, стварањем водпнх задрупа, помоћи 1, 
nanopc ca страие државе, да се ожпвотвори вапи> 
јућ^а жеља свију сннова овога краја и онда ће сс 
видети рептабилиост овога посла, као и то, да o 
крај nnje »паеиван«, већ je био пасиван рад пр 
II.CMV. 

Кострунпца и спомсппк око Скадра. Помјепк- 
'ce ту крв синова из Шумедије са крвљу витезова 
са Црпогорскпх брда. Костп тих внтезова pacnjaii; 
no свима брлима и долннама око Скадра постег 
извирују пз земл>е као да хоће да нас опомену, зар 

•смо Се зато борили n узидалн своје животе v rov.;. 
л,е Југославије, да нзс сбп заборавпте. Образо 
je Одбор за дизање костурпице и споменика cniiv 
витезовима палим око града Гојковице Младе и тр«. 
ба да Крвљевска влада изађе у сусрет и помогне TV 
акцију обилатом помоћу,    јер he се тиме одужитп 
сјеппма великих витезова. 

Једаа 'од рак piaHa иашета буиета jecv псп i 
Ова рак рана импутирана je овој Баповшш односно 
IIpiiiioj Гори. Изгледа no ономе: кад лопов бе» 
впче; држите лопова. По изјави самог господина 
Мнпистра фиианснја, ми чимамо 60.000 пепзиои. 
a 70.000 итвалпда. Од счнта тога за пензије иа u; . 
лу Зетску бановину бро^но има до 3000. a инвали- 
да 'шсто толико. Кад се л-зме да кгу пепзије raaijieeh^v 
л!елом: барјактара no 160 данаЈЛа мјесечно и дру. 
рих службемика до 500 дпнара м]есечио,  онл, 
ma све пепзије голипш.с ne usirai'ie више v Зет 
б;чч1 ицни од 15—20 милиона. Кад се узме да  i, 
OBV паршју npe/iiMiljcna сума од јсдие  мили.јард« 
'ii 100 мплпопа, внш с да то иије 'пи стоти део 
nora niTO примају други крајеви. Да би се једпом 

■на чистииу извело питање, ja по.чивам  господши 
Министоа   (bimrancni'aa,  да   према баМовинама  из- 
несе и бр^ојиост и количииу изпоса пепзпја, na he 
ое онда видјети, да смо n на овом пољу заоотали 
далеко иза лрагих кр^јева, којм cv то вјешти1е v 
бупете  уносили.   (Пл>ес1<а11>с').   Повика   за   пензије 
лошла ie због тгга, nrio nanin људи глаоно M:I 
док други nenvjno смичу. Има сталежа, као наоеД' 
ичши, кошма nenaiiiia  joni  mije  регулпсапа,  и  ако 
je ппотекло neh  15 годииа. 

Да се даде ако ne пепзија, a mvn ла се лад« 
noMoli или отпустнина свима слугама бив. дипасти- 
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je Петрсвић, јер су они савесним и ирсданнм ра- 
дом у иајтежа времена сачували имовину и мили- 

гке драгоцјаности, Kiojie данас припадају држа- 
ви. И право je и морално да господин Мииистар 
финанскја и ово питање ликвидира, у сврху чега 
/е it предат амандмгн на peiuaBaibe. 

Да се такође задовоље и сви оии који су no 
црпогорским заколнма уплаћивал^ пепзнони фонд, 
и да им   се уреде припадлежпости сагласио свима 
који су гаква права имали и сгекли. To су војио- 
грађаиски   чинавници,  стручни  мајјстори   и   музи- 

I ги. 
Одлуком Министарског савета Ђ. Бр. 34480 од 

30 августа  1924 родиие призпато je право добро- 
чко  .i'iiMa онима кој,и су o свхуме руху и кру- 

ху дошли из Америке да се боре у Црногаракој 
војсци.   Но, Правилником од  1  децембра  1928 го- 
дине ihiiMa je укииуто го лобров10Љ'ачк'о право. Ja 
мп гим да се и има призна, a поготово оннма 500— 

0 пор   дица, »oje су се настаииле већ 10 годииа 
ул   •••м ! у и одржајем стекли влаштииу добр.а, до- 
бровољачко  прапо. Разлози па којима темел.и о- 
рај захтев јесу ови: Маиифестом Крал>е.вске владе 
Прне Горе, камо je то Mijeno сксплицирао њен бив. 
Гђ>€ггседцик  Геперал Митар Марпиновић, сви Цр- 
иогорци  кад се рат обуатоо, дошли су ira обалу и 
затражила превозма сретства од своје земЛ)е. Како 
нм Приа  Пора иије могла дати пренозиа средства, 
рзгријвшеии су воме očaleese, a дато je зиати 'сви- 
иа оипма  KI ■'m дођу, да hc им се трошкови за до- 
лазак признати изузетно од осталих »ојника сма- 
трајући   го  као добровол>ачко право. Према так- 
вом стању ствари и Министарски савет уважир je 
1924 родише њиховјо право и оии су сс настанили 
на гим земљама na основу то.-а npana. Te бн било n 
неиорално и незаконито њих дапас гоиити са eno- 
јих поседа. Сем тога н онима којн се niicv паста- 
иили треба то право признати. 

О^лазећи ове срезове ao'jftt су ми дали пове- 
i е наишао сам на оправдаие захтеве сел>ака то- 

га K-pala.   да  су порезоваии голети n кршеви као 
паиги nuif. Ja то овде подвлачим и молим господи- 
Мииистра фииа1Н1снј1а да ослободи сваке порезе 

те камењаре, јер qy то из превеликс ревиости кри- 
чмачнли порески opranu, 
Исто тако треба ослпбодиги гторезе све ко- 

\гупскч' шуме које се пс употребЛ)апају, a v слу- 
чају кала би бнла њпхова експлоатација, (онда ие- 
ii се примене порески закони, јер у протнвпом, то 
би било да (vic пређу при садашњем шторезовап.у 
v руке држаЕ.и. Сл)ИЧМО je и за манастирока лоб|1а, 
која слулое за опште сврхе и потребе a нс за ис- 
моришћавање. 

И у срезу Цетип.ском и у срезу Барском по- 
стоје безводни крајеви, особито шштина Крајип- 
ска! Народ у 'ова два ореза у летње дане no пеко- 
лико сапи IIIOCH воду на плећи. Ja молим господп- 
Мииистра социјалие полнтикс да из рсдовиог 

буиета очлогуШ санацијју ty селима снаблевап/см 
воде, a сел>аци ће дати радиу снагу. 

v ореву Барском оело Шаса порезаваио je та- 
ко да oHiH «е могу порезу плаћагги, јер je комн- 

неправедно њихову земљу разврстала у први 
ред,  a   када  се код fcac у општс не можетакав 

(ВрстаЈ  чип>ети, jiep ми немамо у тим крајепима 
voniurre  првокласне земље. 

У срезу Бар^скоме у великнм дијелима ©пштина 
io се дуваш. Прекид je пастао пр^ије неколико ra- 

zuma. Ha тај начин овај срез лишен je једнога про- 
извода, који je у појединим оппггииама животно 
питање стансквииштва. Овнм укидањем iimje се по- 
стигао Јткакап успјех, већ папротив штета привре- 
ди и излагање становнишЈва na граници да швер- 
цује. C друге страие у нациомалном погледу то Ki- 
me дјелује, јер onaj шо^раничви срез мјесто да бу- 
че a изједначен са друпим, п>ему се укнда^у права. 
Ja молим господииа Министра фииаиоија да се пре- 
ко управника Лржавкнх монопола издаде дозвола 
за шђење дувана у срезу Бароком. 

Господип Мипистар Упутрашњих Дјела уки- 
нуо je испоставу у Улцињу. Ja сматрам да тр иема 
кикакве користи, зато v том пограничвкш мјосту 
тражим да се испостави било испостава било пак 
полицмјски комесаријат, као и у Владимиру. 

Г СЈгодин MiiH'H'crap грађевина има да у ов-ој 
буџетској години изради пут уз Кувип куда je је- 
дича веза иемеђу Бара и Котора, a то je тако стр- 
мо и изложено опасностима, да je срамкуга mro то 
опада у ред државпих путева. Неколико жинота 

. платио je главом na том путу, a обзиром na ослаб- 
,i(.a:i превозна сЈ^едства очвкивагш je сваки лап 
несрећних случајева. У зимпе дапе када се v опште 
MopoK'H cao'-paliaj прекине, то je једини пут ne само 
■•'оји cnajia Бар и КоФор, всћ који неже иас ca'Ap- 
башгјом. Апелујем na господина Министра да ое 
већ јелчом npncrvnii изради тога пута. 

И овом приликом подвлачим молбу ;на Госпо- 
дина .Мттспа војоке и морнарице, да у Бару и 
Улцип.у успостави војне јединице и да на тај на- 
чин и морално и материјалио подтте name старо- 
древне луке и шајл.епша места na Јадрану. 

Завршићу тиме, да ми није симпатичпо што су 
лични расходи у буџету Belui од иатеријалних. Мје- 
сто да се дају na Министарство привреде веће су- 
ме у сврху принредпог препорода namera парпла. 
Мјесто да се плем&питим грлима облагоро1)ава овца 
и коза у Зетсмој и Вардарској баиоитт, иоњи у 
Савској и Дунавској бановини, стт.а у Дравској 
бановини; мјесто да се племеиитим воћкама подиг- 
не према климатским приликама производња у 
свим крајевима наше земл>е; мЈесто свега тога: na- 
um издаци иа П€1НЗиЈ|ама нзпгге тгреко мнлтјарде, 
a личпи расходп више mero ли магеријални. 

Ми смо полуопривредаса земља n препородом 
■na VOM полјУ 'има да полигне nam иарод и да Ју- 
пасловеиока нациошлна страика п-.ојнм лјелоиа- 
II.IM докаже да допоси користи, водн брнгу o сипм 
педаћама моје би могле задесити пашег привред- 
ника. Да докажсмо да код народа долазимо ne ра- 
ди глаоова, 'nero ради његова препорода на свима 
гаољима. Опда ћемо ударити тсмел>е једше солпдпе 
државне политике која за дуги низ годита има ла 
води државни брод. 

Вјсруј\ћи да ће се TOKOM вјмемена довесгп 
равивтежа буџетока у равномјериости, према тери- 
icpnia.i-ioM простору, према бројиости становниш- 
тва, према потребама које шзиокују поједиит кра- 
јевп одлеоаЈЕући, ђе прелијева, a додајући, ђе je 
пресахпуло. Вјерујући у ro, као и да he ое узети 
у обзир све моје папомепе, гласаћу за овај буџет, 
са nano.MciHOM да vicim IK'II Пнло жао ini ОВЗКВО 
росподарење када би сви они крајеви који су о- 
вако богато буџетом обдарепи били готови и спрем 
WH да у тој размери пролију кре ma бранику те- 
ковина. Алп кад до1)е стани nami, опет ћемо ми би- 
ти први na браиииу тшше maunre и наше домовине, 
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ira иије правр да будемо последњи ва дијелу. 
У начелу гласам зз. (Бурно пљескање и одо- 

бравање). 
Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč narod- 

ni poslanik Risto Dokić (Čuje se: Nije tu!). Kako g. 
Đokić nije tu, to ima reč g. dr. Ljudevit Auer. 

Dr. Ljudevit Auer: Gospodo narodni poslanici, 
konstatovana je i dovoljno ocenjena činjenica, da 
naš politički život do fi januara nije bio zdrav. Me- 
sto politike nacionalno solidarnosti, koja je trebala 
da ukloni štetne uticaje nesrečne podvojenosti u орг- 
šlosti, mi smo vodili politiku partijskih koalicija 
koalicija stranaka osnovanih pre formiranja naše 
države, u drugim prilikama i sa drugim zadatcima, 
stranaka, osnovanih u glavnom na verskim, plemen- 
skim ili pokrajinskim principima, Tek šestog janu- 
ara stavljen je kraj zapetosti, i kao fundamentalnu 
odliku svoje politiko, stavio je čuvanje narodnog 
jedinstva. Egzistencija državne celine bila je dove- 
dena u pitanje pre šestog januara. Sesti januar, o- 
vaj istorijski akt Nj. V. Kralja, i manifest tim po- 
vodom izdan, znače novu epohu u našem državnom 
životu. Znače učvršćivanje državne misli i vraćanje 
vere u državu, njezin napredak i njezinu misiju. 

Svi dobronamerni ljudi, bez obzira na političke 
stranke, bez obzira na raniju partijsku zastavu, pri- 
hvatili su ideju fi januara i dali so u istinsku i ver- 
nu službu Kralju, narodu i otadžbini. Sesti januar 
je likvidirao stare političke stranke, pa je u naj- 
manju ruku deplasirano citirati partijsku pripadnost 
onih ljudi, koii su prihvatili ideje šestog januara i 

.stavili se u njegovu službu, i samim tim prekinuli 
sve vezo sa svojim starim partijama i partijskim še- 
fovima. 

Politički ljudi" bez razlike partija, prihvatili su 
program osnovan na istorijskom aktu od Г> januara, 
na manifestu Nj. V. Kralja, na izbornom proglasu 
Kraljevske vlade, na prestonoj besedi Nj.. V. Kralja 
i na adresi Narodnog pretstavništva. I zato ne mo- 
gu priznati dobronamemost onima koii čeprkaju 
po starim partijskim pripadnostima, onima koji ho- 
će da uskrsnu stare političke borbe, ne mogu im 
priznati dobronamemost, jer bi to, kad bi se kon- 
zekventnp sprovelo, dovelo u pitanje istorijsku mi- 
siju šestoianuarske politike. 

Gosoodo narodni poslanici, jedan gospodin go- 
vornik danas do podne spomenuo je samostalne de- 
mokrate i svim žarom svoje retorike oborio se na 
samostalne demokrate i čak ih doveo u vezu sa iz- 
vesnim teškim zločinima, o čemu se po podne u no- 
vinama pisalo. Ja se ne bih osvrnuo na taj govor, 
k-^d bi ga bio izgovorio iedan od naših drugova, 
članova ovoga Doma, koji je po prilici jednak nama, 
ostalim narodnim poslanicima. Ali moram da se o- 
svrnem na tu stvar i na taj govor, jer jo potekao 
iz usta šefa jednog Kluba, od jodnog bivšeg mini- 
stra, i to ministra iz šestoianuarskoij režima, čiji se 
potnis nalazi na izbornom proglasu. Na taj govor 
moram še osvrnuti i odlučno izjaviti, da danas nema 
ovde samostalnih demokrata (Aplauz'). Ima samo 
bivših pristalica bivše samostnlno-demokratske stran- 
ke, koji s'" prihvatili ideje R januara i koji su se 
iskreno i predano odali službi tim idejama. Danas 
ima pristalica opšte narodne i državne politike, ko- 
ioi ie glavni prestavnik jugoslovenska nacionalna 
stranka, koja raspolaže povorenjem ogromnog dola 
našega naroda u svima bivšim    pokrajinama,    kod 

svih naših plemena i svih naših vera. Na drugoj stra- 
ni barijere nalaze so razno nijanse pristaša opozi- 
cije. 

Naš narod, posle lošeg  iskustva  ranije  političke 
prošlosti, pristupio je novom pokretu koji je naro- 
čito jak u hrvatskom dolu našega naroda, pristupio 
je pokretu, da se likvidira sa starim  strankama 
silovanim   na verskim,  plemenskim   ili  pokrajinskim 
momentima. Taj jo pokret tako jak da kao elemen- 
tarna  snaga  prolazi  kroz  naše  srezove  i   u   rcr 
naše organizacije    prikuplja    hiljade i hiljade novih 
članova  ne  pitajući   ih   za   raniju  njihovu   partij 
pripadnost,  nogo prikuplja sve  one koji  žele   iskro- 
no. odlučno i predano da služe Kralju, narodu i o- 
tadžbini.  Raspoloženje  u   našim   srozovima   je   tako, 
da je velika većina prihvatila našu ideologiju i naj 
politiku;   manjina,   zadojena   duhom   vanskupštim',. 
opozicije,  nalazi se  u  stavu  čekanja,  ali  sve  više 
više gubeći    veru u ispravnost politike vanskupštiu- 
ske opozicije, prilaze u redove našega pokreta. Po- 
stoje dva tabora: jedan je konstruktivan, nacionalan, 
tabor većine, naš tabor, a drugi destruktivan, p 
pan sam u sebi. sa utrnulom verom  i u  raspad:' 
tabor manjine. Ali odlučno mogu da kažem da tre- 
ći   tabor  ne   postoji,   da   ne   postoji   tabor   dezer 
politiko šestoga januara, jer ovi dezerteri u narodu 
nikoga za sobom nemaju. Oni danas ne prestav! 
narodno raspoloženje, oni nemaju stvarnu legitima- 
ciju da u  ime naroda govore (Pljoskanje). Politički 
dezerteri, kao što su izdali ideju, koju su  nosili, j 
koja  ih je  iznola  na položaj, tako se spremaju 
unapred   smišljenim   napadima   nastoje   rušiti   veliko 
delo, kome  mi  svi  služimo.  Tom  zgodom   imao bi 
da se obratim i na svoje drugove koji su danas pre 
podne slušali te smišljene napade na svoje drugove. 
Mirno su slušali, i mirno sedeli i mirno gledali, ka- 
ko se kleveće jedan deo njihovih drugova, čijem ra- 
du u narodu i u ovom Domu niko nije mogao 
viti   pHgovora  (Pljoskanje).  Vaše  drugove,  koje je 
gospodin   predgovomik   nazvao  samostalnim   demo- 
kratima, doveo je u vozu sa umorstvom Josipa Pro- 
davca (Uzvici: Sram ga bilo!).    Mi se svi gnušamo 
nad takvim paušalisanjem. Ako imade ičije krivice, 
treba otvoreno i muški izneti imena, da se osumnji. 
čeni može braniti. Ali sumnjičiti  generalno, paušal- 
no, nije odlika  onih koji  žele da  muški  nastupaju. 
(Pljoskanje). Taj  napad,  gospodo  narodni  poslanici, 
na jedan deo vaših drugova imade dublje značenje. 
Taj napad treba  ispravno oceniti jer Ispravno oce- 
njeno znači,  da  je to napad na  sve nas.  Setimo se 
samo  da sit  emigranti  preko  štampe,  preko   radia, 
predavanjima,  govorili  za  umorstvo  pokojnog Jo. 
sipa Predavca,  za  to umorstvo koje je  po sudskoj 
vlasti   dovoljno   objašnjeno,   da   su  emigranti   za  to 
umorstvo optuživali režim. Režim, to je bezlično li- 
ce,  režim  uvek   se  sastoji  od  pojedinaca koji  režini 
personifikuju.  Gospodin   govornik,   žonirajući   so da 
ponovi  reči emigranata Pavelića i Perčeca o  odsio- 
vornosti režima za ubistvo pokojnog Predavca, ba- 
cio je sumnju na grupu ljudi koji  odano  služe re- 
žimu i time dao novog potstreka terorističkoj orga- 
nizaciji  Pavelića  i  Perčeca  (Pljoskanje),  da  ponovi 
započne harangirahjem protiv naše države i režima 
pozivajući  se  na  roči  bivšeg Kraljevskog  ministra, 
člana Šestojariuarske vlade, da su ljudi režima u vo- 
zi  sa  krvavim  događajima   i  umorstvom   pokojnog 
Predavca. (Uzvici: Tako je!) 
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Pa ne samo to! Čak je i ispravnost naših vlasti 
doveo u pitanje. Izražavajući sa jedne strane pove- 
renje gospodinu Ministru unutrašnjih dela, bacio je 
sumnju na druge vlasti, koje bi tobož bile spremne 
da prikriju istinu i da istragu povedu drugim prav- 
cem. Oštrica uperena je na bansku upravu u Za- 
grebu i Bana dr. Ivu Perovića, koji nije ovde prisu- 
tan i koji se u ovome Domu ne može braniti. Pa 
zato smatram za potrebno da ga uzmem u odbranu 
i kažem da se Ban g. dr. Ivo Perović napada zato, 
jer vodi nacionalnu politiku (Pljeskanje), jer imade 
uspeha u politici koja je sebi stavila za cilj narodno 
i državno jedinstvo iznad svega, i stišavanje partij- 
skih  strasti  (Uzvici: Tako je). 

Gospodo narodni poslanici, grupa ljudi, nekoli- 
ko pojedinaca, koji su zbog svoje negativne politi- 
ke izgubili uticaj u narodu, moraju to i sami da 
vide i sami da to konstatuju. Ali oni umesto te 
konstatacije i osude samoga sebe, bacaju ljagu na 
čast i političku ispravnost onih, koji rade pozitivno, 
konstruktivno, koji idu zajedno sa našim novim na- 
rodnim pokretom i koji su u svojim sredinama baš 
tome pokretu na čelu. 

Bivši Ministar, za čijeg su ministrovanja vršeni 
izbori,   kad je  za  njegovog  ministrovanja pala  reč 
o izbornim falsifikatima i kad je sa strane tadašnje 
Kraljevske  vlade  to  energično  i  dostojno  detnanto- 
vano,  nije imao odvažnosti da odvoji svoje gledište, 
ako je mislio da je gdegod bilo kakvih izbornih ne- 
pravilnosti.   Za   izjavu   Kraljevske  vlade,  kojoj  je   i 
sam  pripadao, nosi punu moralnu i političku odgo- 
vornost. Ali sve to njega ne smeta da onda, kad ni- 
je član Kraljevske vlade, nabacuje vulgarne i otrcane 
fraze  o  izbornim nepravilnostima. On je spomenuo 
mene  i  moj srez, a ja ovde otvoreno kažem, da je 
u samome gradu Sisku za mene glasalo 1712 birača, 
a za  moje protivkandidate 51, te sam pripravan po- 
vući   svaku  konsckvencu,  ako  mi  dokaže  da  mi  je 
pripisan   samo   iedan   glas   (Dr, Nikola Nikić:   A u 
srezu? Dela. to kć>ži!). Reći ću i to (Dr. Nikola Nikić: 
Da   vidimo,  koliko  ste  u  srezu  dobili?).  Još  danas 
imadem beleške od predstavnika svojih lista sa sva- 
koga   glasačkog  mesta,  gde su  poimenično  upisani 
svi,  koji su glasali  i  onim  redom, kojim su glasali. 
(Dr.  Nikola Nikić:   To vam je napisao srcski  načel- 
nik!)   Pitajte Ivana Radića! ,1a sam spreman predati 
vam  ovo, gospodine Nikiću, a i g. poslaniku i kako 
rekoh,   ako  nadete  ma  i jednu nepravilnost,  povući 
ću  svaku  konzekvencu koju želite (Pljeskanje),  ali, 
u   isto   doba,  treba  da  povučete  konzekvence  i  vi. 
Ove   su   brojke, gospodo, glasača sasvim tačne (Dr. 
Nikola   Nikić:   U srezu  niste  dobili  ništa,  a u Sisku 
vam   priznajemo!).    I  gospodin poslanik  tada  neka 
povuče   konzekvence, kad se uveri da je u ovome 
Domu  govorio neistinu. 

Gospodo, provedeni opštinski izbori ove jeseni 
samo su potvrdili izborni rezultat poslaničkih izbo- 
ra (Dr. Nikolu Nikić: Onako, kako ste vi napisali!). 
Opština Martinska Ves u kojoj se nalazi Trebarje- 
vo, rodno selo pokojnog Stjepana Radića, za listu 
Stjepana .lančira, daje 517 glasova, a za listu Vladi- 
mira Turka 101 glas. Ukupno 618. Tu je moj prija- 
telj Ivica Radić, koji će potvrditi ispravnost, a gle- 
de proveravanja toga i konzekvencije, ostajem kod 
onoga  što sam rekao glede skupštinskih izbora. 

U mojoj opštini Krateško glasalo je kod opšUn- 
^kih izbora 85.5%, a to je jedan rekordan broj (Dr. 
Nikola  Nikić: Ni za Radića nije toliko glasalo!). Ja 

verujem da g. poslanik u to ne može verovati, jer 
nije u kontaktu sa narodom i ne zna, kako je sna- 
žan naš konstruktivan pokret u narodu (Dr. Nikola 
Nikić: Idole sa žandarmima i sreskim načelnikom!) 

Gospodo, priča o izbornim falsifikatima treba 
jedanput da prestane. (Dr. Nikola Nikić: Ne treba da 
prestane!) Najmanje je pozvan, da takve neosno- 
vane priče i zlobne podvale prepričava bivši mini- 
star, i da tim svojim autoritetom daje nov potstrek 
emigraciji, da pozivajući se na autoritet jednoga 
ministra, širi po stranom svetu vest, da je kod nas 
sve na falsifikatima osnovano (Pljeskanje), tim više, 
kad u isto vreme daje izjavu o prihvaćanju politike 
narodnog i državnog jedinstva, kao da samo ta iz- 
java može da ostvari one političke kombinacije, o 
kojima se ovih dana tako mnogo govorilo. 

Gospodo, (Dr. Nikola Nikić dobacuje većini: 
Sta se bojite ankete? — Pretsednik zvoni) Jugoslo- 
venska država nije mogla nastati bez žrtava i svesni 
smo toga da se ona bez žrtava ne može ni održati. 
Ponosni smo što možemo i sebe ubrojati medu one, 
koji su te žrtve podnosili (Tako je! -- Burno odo- 
bravanje), navikli smo da primamo udarce, pa nam 
zato neće biti teško da ih primamo i sada i u bu- 
duće, ali sa linije umaknut] nećemo, pa bilo to ko- 
me pravo ili ne (Dr. Nikola Nikić: Danas ste Jugo- 
slaven, a sutra ćete biti Veliko-Hrvat). Nismo mi 
u opoziciji. Ne primamo mi vaše recepte. 

Gospodo narodni poslanici ostaje još neobja- 
šnjeno, zašto izvesna gospoda nastoje da skinu od- 
govornost sa onih, koji su, malo pre pomenute zlo- 
čine počinili, koji su ih priznali ili koji su utvrđeni 
kao izvršioci tih zločina i nastoje da to u odgovor- 
nost prebace na one, koji u narodu deluju kao pre- 
stavnici jugoslovenske politike i današnjeg režima. 

I kada se u ovo zamislimo, moramo doći do Pri- 
ključka da ovakav negativan rad unutra daje no- 
voga potstreka destruktivnom radu spolja i niko ne 
može verovati u iskrenost reči, koje su pre podne 
pale o lojalnosti prema današnjoj politici (Tako je, 
odobravanje). 

I ja i moji drugovi ostajemo čvrsto i nepokole- 
bljivo na onoj političkoj liniji, koja je osnovana 
na istorijskom aktu od 6 januara, na manifestu Nj. 
V. Kralja, na izbornom proglasu Kraljevske vlade, 
na Prestonoj besedi Nj. V. Kralja i na Adresi narod- 
nog prestavništva, a to je politička linija: sa naro- 
dom, za narod, za Kralja i Otadžbinu (Burno odo- 
bravanje i dugotrajno pljeskanje). 

Pošto sam liveren da Vlada vodi takovu politi- 
ku, izjavljujem da imam u nju poverenje i da ću 
glasati za budžet (Živeo! — Pljeskanje i dugotrajno 
odobravanje. Dolazi do objašnjenja između poje- 
dinih poslanika levice i desnice. Pretsednik zvoni). 

Потпретседиик Карло Ковачевић: Има реч na- 
родпп   посланик   г.   Мплнвоје   HcaKonnli. 

Миливоје Исаковић: Господо народни посла- 
ници, бранити све, no сваку цену, значи; затво- 
рнти очи пред чињеницама; пападати све, no сва- 
ку цепу, исто je то. Буџетска дебата треба да буде 
Кррисна, a ona he то бити само тако, ако буде на 
висини, објективпа. Критнка, aacnouaita иа чиње- 
ницама, подједнако корисно служи и опоме кога 
критикује и ономе ко критикује. Добра намера 
олакшава, али не извињава, парочнто опда кад je 
у питању очигледпо умншљена тендепција. Због 
тога не бих хтео да упадам, ни у грешке опих, 
који no сваку цену пападају, ни    у грешке опих 
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који no сваку цену одобравају. Другим речима, 
далеко и од помисли, да ма шта претенциозно на- 
метнем, уверен да hy само ов»к-о одгонорихи и 
својој савести и својој дужнрсти, узимам реч, да 
својим скромним али об.јективним погледима до- 
принесем да ова дебата буде што кориснија. 

Мудрост je неоспорно елеменат величине, али 
мудрост није једини елемеиат потпуног успеха. 
Потпун успех зајамчеп je тек онда, ако уз мудрост 
иапоредо иде и cpcha. 

Hauia спољпа политика у зпаку je мудрости 
и cpehe. Ова два главна елемента. то нико пс 
може оспорити, везаии су за личност данашњег 
господииа! Министра спољних послова и iberon 
рад, a мапифестована у успеснма, које je за ње- 
гово време забележила nama спољна полипика. У 
велгаоим догађајима кој.ц су се одиграли и »оЧи се 
одигравају, даиас, кад толики Министри спол.иих 
послова других земаља нижу пеуспех за неуспе- 
хом, и наш Мнпистар сползних послова. и ми сви 
с и.им заједио, успеснма које je постигао, можемо 
бити потпуио задовољни. Пожелети je да се овако 
пррдужи, a на нама je, као и на свеколиком патем 
народу, да пуним noBepeibeM помогнемо човска 
мудрости и cpehe да наша спољна политика, no- 
литика мира, noniTOBaibe спачијих права, поли- 
тнка велике идејс: да на земљином шару сваки 
нма право да слободно живи, да се слободно, ne- 
сметано развија и унапређује. 

Ja сам дубоко уверен да данашњи господип 
Мипистап спол>пих послова веома добро познаје, 
колико je дубоко v души нашега народа развије- 
по осећање Словеиства, да га молим, да нас што 
upe обрадује вецјћу, да смо са свима словенским 
пародима у братским односима. Уверавам га оиим 
mro ми je иајсветије, да he тај факат најрадосније 
одјекнути у свима слојевима нашега народа и да 
he сваки onaj чијрм се заслугом ово постигпе,. ве- 
чито задужити н nam иарод и cne Словене. 

Нисам за то да меримо иа аршин, na с npn- 
вом очекујем да се и нама, тако ne одмерава. Кад 
се служи великој идеји, мора се попешто н жрт- 
вовати. Ове жртве ne могу ићи дотле да будемо 
експлпатпсапп. Аграрпи карактер name земље н 
интереси namer произвођача аграрних производа 
ne треба да буду експлоатисапп ни од кога. a naj- 
мање од братске, словепске индустрије. 

Наши политички противници n v овој дебати 
апострофирату наше уиутрашње прп.тике. Да ли 
имају право? Мпслпм да немају. 

Mame уп\'тратп,.е прилике посматраие засебно 
и од нас, изблиза, можда нису савртепе, можда 
би се попетто могло пожелетп и бол.е; али ако сс 
посматрају уопштепе са унутарњим приликама 
осталих државпих заједпица, онда ми можемо 
бити задовол>ни. 

Кад се осврпемо лево и леспо, кад погледамо 
како je код наших суседа н даље, и кад то про- 
ценимо, онда, ако хоћемо да будемо објективни, 
и ако ne савршепо n nornvno задовољни, морамо 
pehu: хвала Богу. Кад у другим земљама економ- 
ски, финансијски и социјални проблеми из теме- 
ља л^л.ају до скора најмоћније и најсолдније 
државе, o другпм, мањим n да не ровррим, код 
нас je ред, безбедност, мпр, у nac ne раде парабе- 
луми, у нас нису потребпп телохрапнтел.п; у дру- 
гим земл,ама,    социјална демократија утамањује 

се митраљезима, тоћовима^ јвешалима; гоњена, 
она код nac палази уточитте и развнја заставу 
своје политичке активпостн; код других верск.; 
петрпел.пвост долази до пајжалоспијих изражаја: 
код nac нико никога ne пита: ни да ли се крстп, 
im да ли клања. HeгдaImba толеранција запада, 
којом се on с правом поноси, дапас je потпупл 
само код nac. 

Кад упоредимо криминал na страни u код na:: 
кад статистнчки посматра-мо iberono кретап.е, открп- 
вање и хвататће злочипаца, кад упоредимо ма- 
лена срества, која мц дајемо na безбедност, са ко- 
лосалпплг цифрама које друге државе na ово 
жртвују, ми се збиља морамо дивити резултатима 
које постпжу namn opranu безбедностп. Колико je 
само иптерпациопалпих злочинаца заглавило н 
било ухваћено баш овде, код нас у Београду? Мо- 
ментани спорадични пеуспеси, тако су ретки, да 
они ни мало ne умањују успехе патих органа без- 
бедпостп, којнма je утолико лакше да овај делп- 
катан посао тако успешно воде, јер nam народ, 
no урођеној честитости своје психе, ne трпи зло- 
чинца и неваљалца. 

Уписати само режиму и влади у грех тешкоће 
економске, финансијске и социјалне прилике свет- 
ског карактера, уколико није злонамерно, спг\р- 
по je пеозбпл.по n као такво упапред осуНено na 
пропаст. Дапас, кад je чак n некад обећана земља 
Америка, постала Чемерика, кад беспослица по- 
стаје све озбиљнија чак n у моћној Француској, 
кад je у Енглеској пеупослепост постала нова про- 
фесија, пррфесија пеупослених, кад су се све 
земл^е забарикадирале заштитним мерама, кад се 
широм света пеискрено говори o миру, a naopv- 
жава до зуба, кад тешка ратна индустрија на све 
стране шири расну, националну конфесионалну и 
професионалну мржњу да би изазвала пово крво- 
пролиће, које joj je потребо да попова капитал 
света згрпе у своје. касе, кад се производња nv- 
сира до максимума, a norpomita сводп na мини- 
иум, кад се пеповерење, најбитнији услов хаоса, 
који требл ратној индустрији, брутално сеје cnv- 
где, кад и ми и nama земља, далеко од name воље, 
са свим прирбдно морамо то да осетимо и oceha- 
мо u то осећамо у најмањој мери, према другима, 
коликр то omi осећају, онда режим и влада no 
могу бити криви, и нити због тога тто свеспи вс- 
лике одговорпостп, с једне стране, преузимају 
мере, пстппа непрпуларне, али пеизбежпе, да не 
будемо изненађени, a с друге страпе мере, које he 
све то ублажити, олакшати, учинити сношљивим. 

Тешке прилике namera сел,ака изазвалс cv 
заштитне мере у погледу п.еговог дуговап>а. По 
овоме свакако nnjc казана последП)а реч. Стечено 
искуство до сада послужиће корисно, да се ове 
мере модифицирају, прилогађавају приликама и 
искуству. Ham сељак мора се сачувати, оснажити 
n оспособити no сваку цену, и ja не сумњам да he 
Краљевска влада kao и досадатп.е овога режима, 
учинити све тто joj буде могуће. 

Задругарству и слободпом и другом покло- 
њена je пажња, али ja сам уверен, да imie речепа 
послед1ка реч. Задругарство je поникло због ма- 
лог човека, због сел.ака; ono MV као прнвредна 
организација дпректпо и песебично служи; 'оно je 
код nac служећи сел.аку дало cjajne резултате и 
само преко задругарства,    као прпвредпо класне 
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организације, сељак he успети. Због тога се за- 
другарство мора у ny!ioj мерн помагати. Борити се 
против задругарства, то Je борити се противу са- 
иог себе. Поткресавати задругарство, то je cehu гра- 
иу na којој се седи. Схватити задругарство као 
огњиште борбе против других класа, заблуда je, 
која he се исмииовно осветити. Влада која ие би 
схватила велики значај задругарства, дала би до- 
каза да не схвата најважнији проблем данашњи- 
це. Због тога ja na ово CKpeiieM пажњу и очекујем 
читав једап плански рад na помагап,у задругар- 
ства. Кад ово кажем, нарочито мислим на сло- 
бодио задругарство, a sa ono друго, које тако1)е 
иеним, тражим тачно прецизнраиу делатиост, која 
iieiie газити у делатпост првог. Оба заједно хар- 
ионијски ка добру нашег сељака, то je основпп 
принцип, кога се прн овоме има држати. 

Рапије примењене мере да помогпу заиатлији, 
трговцу и другнм привредницима нису довољне, 
марочито обзиром на тражење нових жртава, баш 
од л>уди из ових редова. Несумњиво да Влада ово 
oceha, 11есуми>нво да и ona припрема ono што je 
иогуће. Овом приликом, ja сам слободап да скре- 
ием пажњу na предлоге, које смо ми послапици 
поднели у намери, да помогпемо трговцима, за- 
патлијама и осталим привредницима. 

Устаповл.еи.е фоида јавнпх радова, у широким 
народним масама одјекпуло je најлепте. Сасвим 
разумљиво, кад се зпа да he се овим, с једпе стрл- 
не изпршити послови, a с друге страпе упослити 
радан парод. При овоме послу тражи се правична 
расподела срсстава na све срезове подједпако сраз- 
мерпо потребп и повчанпм жртвама, које дотичнн 
срез vnece у фопд. 

Велики део пеупослепог радног света na ра- 
довима из фонда јавних радова, биће упослеп, na 
he na тај начин у пеколико бити решено и питање 
нсзапослепости. 

Правилним nsBoIjcibeM овла11111еп,а која се дају 
влади финансијским законом CTBopnhe се срества 
да се и добар део пезапослепих интелектуалаца, 
упосли. 

Наглашавана редукција, ne сие и ne треба дл 
обухвати ниједног квалификованог, пиједиог до- 
стојног, вредног, честитог, нити пак опога који 
jom кога храни n издржава, најмање пак опога 
који на другој страни нема зараду. Нека се реду- 
цирају који има.ју од чега да живе, onu којима 
гглата служи, ne да оложе себе и своје. пего који 
тиме побољшавају свој живот и живот својих. че- 
гто nvra до луксузз, na he бнтп довол>11о. Ако се 
при ово редукцији поступп тако, да |едни иду, a 
исти такви доћУ. или jom rope: да „моји" оду, a 
;,твоји" доћу, то би био злочпп. Смањивање и уки- 
дање специјалних додатака, хонорара и другог 
гличпог, мерп je која заслужује сваку хвалу. Пво 
сиањивање ne сме дарнути v потребап иинииум 
за живот, јер смо опда прел лругпм већим злом: 
ппед onacFioirihy да се потребпп минимум набавља 
na недозвољен начин, na се због тога ne сме смп- 
п.ити ono mro je испод мпппмума. 

Изјава Кппл.евске владе, да he се образовати 
коиисија која he проучпти материјал за закон 
поотив корупције, најлепше je примљена. Пра- 
вилпо je oneiiieno, да je ово врло важап посао и 
ta се ne може na врат на нос допети, јер што je 
бр'41 то ie куоо —■ a чтФ закон «€ смс бити кус. 

Пгппте je мишљење    да у овој комиспји ne 

може бити пико, ко не би могао показати свима 
n свакоме, како je зарадио ono што има. У овим 
комисијама ne могу бити onu, чије су палате ми- 
лпопскс вредпостн ннцале после 2—3 родине јам- 
пога рада; ne могу бити пи onu, ca чнјим смо се 
ииенима тако често сретали и сретамо у готово 
свима управама предузе!^, где су својим имепима 
покрнвалп разпе работе, које су изазвале потребу 
овога закона. 

Закоп против корупције мора бити бедем за 
честпте, a страшпло за певаљале. On ne сме по- 
служити као буспја, из које he се кал.ати Tyha 
част; пеправедпо оклеветапом on мора пружитн 
сваку сатисфакцију, a крпвог достојпо жигосати. 
Кад то буде, опда се nehe смети и nehe Mohn име 
једпог честитог човека само зато што га мрзпмо, 
или ne волимо мешати у прљаву аферу са којом 
on нема пикакве везе. Баш пекадашп.а дискусија 
o Kaflnheaoj аферп даје ми разлога да овако кп- 
жем. Једпа пепромишл^епа алузија потекла из 
личног перасположсља, истина mije била у стању 
да упрл>а, јер се бат благодарећи тапгирапој лич- 
постп, успело да открије ово велпко зло. али се 
осетпла жаока субјектпвпости, a то je ono од чегп 
сваки има да буде заштићен. 

Једап део паше држапс претежпо пати од 
а(|)сре 'ii афераша; тп.мо или се афере заистп ло- 
годе, или их људи створе; у другом делу name 
државе пати се опет од лругог зла: ол лихварења 
n ол зеленашења, према којима су закони чудпо 
немоћни, поступцп jom чулпнје широкогруди, a 
ппи који суде и који туже често пута песватлЈИво 
бллги. 

Зслепапт je naJBehe зло namera друттва, јер 
on, благодарећи педостатппмп зпкоплпвствл п 
чудним схватап.има компетептппх ко!и тумаче, 
шта je зелепашеп.е. сигуран лл nehe бити кажњен, 
на]солиднк!ем и најмногобројнијем стубу namer 
друштва, niamcM сељаку o глави ради и од њега за 
релативно мали низ голппл ствлра пропалпцу. Ja 
се зграњавам пред чињеницама, како се облзоппо 
сл зеленашима поступл, ко се све за њих заузима, 
ко их брлни и како се omi највећим делом ne- 
кажњено смеју у бок и закону и држави и свему 
честитом свету, који су због шупљине прописл. 
због шупл.ппс тумачења, немоћни лл nx пошљу 
тамо. гле им Je место. 

Да je бллговремепо лопет закон протпв зеле- 
наштва, јл слм готов ла верујем. да нам добпчм 
делом сељак ne би био дужан. Jom miic доцкан. 
Ja апелујем на Крлл,евску владу. да тто пре ло- 
nece овл! злкон, Koiu he импти повплтлу снагу, m 
lii'Mo онда мипио душе моћи ivlut да смо оправ- 
дали поверење, iccfe кам fe дато. 

Клла сс све ово учини, оида he сва настоЈлла 
свих плтих противпикл и епол.л и унутрл. бпти 
беспредметна. Гласаћу зл буџет. СОдобрлвлп^ n 
пл.егклп.е'). 

Пптирстсслиик Каоло Копачевнћ: Реч пма на- 
родпи посланик г. Душан Живојпповпћ. 

Лутан Живојиновић.' Господо плродпи по- 
слантш: налазим се у срећном положлју да могу 
учествовлтп сл сппшм гопором у плчелпој дсбатп 
npii претресу државног буиета за 1934/35 годппу. 

Нл прпом Meciv ia ne учествујем овде да кри- 
тикујем пад Крлл>евске владе и пацрт државпог 
буџета. Дллеко од тогл. 

Баш плпротив   могу са попосом pefm да су 
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Владе од 6 јануара, дале доста корисне законе за 
парод. Нарочито истнчем закон o радњама, o зем- 
љорадннчком кредиту, судске законе. закон o јав- 
ним радовима, грађевиноси закон нтд. Увели смо 
строгу штедњу, створнлн јавну безбедност. ство- 
рилн добре прнјател>ске одиосс са суседиим зем- 
љама. To су одлични резултатн наше Владе који- 
ма iie следовати и други упоредо са дал>ом стаби- 
лнзацијом. 

Ham Претседиик Кра.Ђевске владе и вођа Ју- 
гословеиске пационалне страике r. Узуновнћ, јед- 
ном приликом јавно je у Народној скупттиии из- 
јавио, да се 'iiaiu шрод iiiehe оптерећивати никаквим 
повим теретима у допошељу државпог буџета за 
1934/35 годипу. On je своју реч откупио, a то се 
може видети нз иацрта државних буџета који je 
поднет од стране господина Мипистра (l)iiiiaiicnja, 
a којега имамо у рука.ма. Из нстог иацрта види се 
да he буџет бити смањеп са три милијарде н ne- 
колико стотина милиона динара. 

ПознавајуНн спрему даиаоињег гооггодина Мн- 
нистра финансија, a ту »вегову спрему признају и 
капацитети, чланови Фниаиснјског одбора КОЈИ 
су са њиме сарађивали месецима у изградњи да- 
нашњег буџета, уверен сам, да he се народу олак- 
шати да примн na своја плећа мање терете, у пла- 
iiaii.y пореза него раније. И крајње je време да се 
народу олакша у овој тешкој кризи, која влада 
ne само код нас већ у целом свету. 

Крајње je врсме да се нађе једна нова мера 
\ наплаћивању дужне порезе и народу пе узнма 
стока и покретиост, и да се у бесцење продаје као 
што je до сад било, већ оставити да се дужна по- 
реза прикупља после жетве. Има много порезпи- 
ка и егзекутора који не схваћају CBOJV дужпосг 
како треба у иаплати дужне порезе. Они често у 
пијаном стању нападају жепску чел.ад, обијају ам- 
баре и без присуства домаћиР1а односе храну. Гоне 
и болесну стоку у варош и исту тако1је у бесцење 
продају, иа штету гладног народа. Овај се случај 
десно у моме срезу Пожаревачком. У неким оп- 
штинама било je и крвопролиће, где je морала и 
жандармерија интервенисати. Ham сел,ак a тако 
нсто и вароткн гр.ађани не избегавају да порез 
плаћају. Они знају да натој држави много треба. 
Треба да држава плаћа своје дугове на страни, да 
плаћа чиновништво, да гради. жељезнице, да из- 
држава школе и све потребне издатке да под- 
мирује. 

Ja сам за овај горњи случај у наплати пореза 
од страие пијаиих егзекутора, известио хитно 
г. Мнпнстра финансија и он je одмах издао наре- 
ђење да се na овакав пачин ne може вртити na- 
плата пореза. Народ je сад умирен и свој дугујућн 
порез no мало одужује са вером и падом, ако 
жетва добро послужи, on he брзо одужити дуг 
држави. 

I Гарод мога среза захвалан je г. Мштстру (|)и- 
nancnja што je OMoryhHO једпим специјалним за- 
копом, да flyryjyhe порезе у роковнма na вите го- 
дина псплати. 

Kao што рекох, ne налазим за потребпо да 
крптнкујем државни буџет који je пред нама, већ 
ми je жеља овом прпликом да пзнесем оправдапе 
жел.е пашег парода, мoлehн, да се ове жеље као 
оправдане и прпхватс од стране ресорпих мппи- 
старстава. 

Господо народни посланици,    ja   сам   једпог 

дапа добио преставку од страпе преставппка 33 on- 
штипе среза Пожаревачког, где ме моле да пора- 
дим код r. Мипистра финансија да се измсни за- 
кон o непосредним порезнма од 1928 године у пи- 
тању земљарине у томе да се врши опорезивањс 
храие no данашњој пијачној цени. 

У 1929 години вршено je опорезивање кад je 
била Цена житу 300 дин. a кукурузу 200 дин. 

Да ли има смисла да се врти опорезивање 
na данашње време кад je цена житу спала на 70 ди- 
napa, a кукурузу од 40—50 динара. 

Но како су преставници 33 опттине упутили 
меин преставку поводом овога питања, ja нисам 
могао седети скрштених руку, већ сам предузео 
лично кораке код г. Министра финансија тимо. 
што сам ja у име моје и у име 62 народна посла- 
пика упутио питање на њега, моле11Н га да пре- 
ставку од стране преставннка 33 општине свестра- 
no проучи тешко питање o землЈарини и nahe јел- 
ну солуцију да се олакша плаћање пореза у опо- 
резивању исте. 

Господнн Министар финансија увиђајући и 
сам да je питање хитпо, одмах ми je пнсмеипм 
путем преко Народне скупштине одговорио. Ми- 
слим да he све другове интересоватн овај одго- 
вор, јер свакоме лежи на cpnv да помогне нашем 
земЛ)Орадннку, те са тога иалазим и бићу слобо- 
дан да вам га у целости прочитам: 

,,Ми11Нсарство финансија Крал^евиие Лугосла- 
није одеЛ)ење катастра и државних добара бр. 5788 
■V 14 фебруара 1934 годиме Београд. 

Господине пародни посланиче. no питан.у 
разреза земљариие no новом Закону o пепосред- 
пим порезима од г. 1928 и наплате пореза почам 
од 1 јануара 1929 године, која се врши v срезу 
пожаревачком и захтева за олакшање терета, част 
ми je дати Вам следе1ш одговор: „Давна потреба 
изједначења пореског закоподавства и тнме у 
вези cTOJeher једномерног onrepeheiha порезом 
у целој држави довела je до доиошења закона o 
иепосредним порезима од 8 фебруара 1928 године. 
Највећа перавпомерност пореског oптepehињa по- 
стојала je пре доношења овог закоиа код пореза 
na земл>И111те, јер je исти у разиим покрајинама on- 
зирао н na разним прнпципима саме одмере. (Mu- 
Д0ш Драгош/ћ:Немат право да читаш!). 

Ja мислим да овом приликом један дрекапац 
из опозиције треба да ме поттеди, кад сам према 
њему био толерантан. To je важно nnraite за све. 
(Одобравање и смех). 

Kao основица пореза на земл^иште узет je no 
повом закопу o пепосредпим порезима од г. 192.S 
катастарски чисти приход, који се прорачупао no 
ввличини поврпшпе, no врстп обрађпвап.а (кул- 
тури) и no каквоћи или доброти (бопнтету) однос- 
пог земљишта. У крајевима државе где je и пре 
постојао припцип опорезовап^ na оспову ката- 
старског чистог прихода, устаповпо се je пови ка- 
тастарскн чпсти приход и изнашао je његов однсс 
(релација) према старом и устаповпли се за разне 
бивше покрајине разни количници. Ha основу 
прпмепе и количпика na стару лествицу чистог прп- 
хода дошло се до повог катастарског чпстог при- 
хода. У крајевима Србпје n Hpne Горе извршеии 
су сви претходпп радови који су били одређенн 
Уредбом бр. 6381/29. Међу осталим извршен je 
norme плодпости и класира1ће земљишта no поте- 
сима, упис површипе no пријавама поседпика и др. 
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Израчунавање самог чнстог прнхода за поједине 
културе и утврђеље класа изпршено je na основу 
лествице чистог прихода која je утврдила — 
овлашћу чл. 21 Закона o непосредним порезима 
— комиснја за yTBpi)HBaibe чистог прихода и то 
за сваки срез засебио. Ове лествице установила je 
поменута комисија према лествицама чистог при- 
хода оних срезова у крајевнма, где je постојао 
катастар — који су имали највише сличности са 
односним срезовима Србнје и Црне Горе. Ha осно- 
ву дакле тако установл.ених лествнца чистог при- 
хода израчунат je чист приход поједииачпо за 
сваку парцелу и na основу укупне суме чистог 
прихода једног поседника израчунат je одговара- 
јући порез. 

Приликом вршеља пописа земљишта, упозо- 
рааакш су били сви поседници да површине својих 
землЈИШта пријавл^ују тачно и истннито да назнане 
како поједнпа землзишта обра1)ују и да земљишта 
пријавлЈују у потесе у које (|)актично спадају — 
јер he се o извршеном премеру примепити одредбе 
чл. 138 Закопа o непосредним порезима за сва 
лица, за која се установи да су неистините пријаве 
подпели и да he се разлика дописати или отписа- 
ти за све време од пописа na до повог премера. 
Ha raj начин довршепи пописпи елаборати ступи- 
ли су на снагу првог јануара 1929 годиие и no 
њима се порез већ за 1929 разрезивао. Попнсии 
елаборати имали су само привремени карактер и 
имали су служити својој сврсп до Извршеног иовог 
деталЈНОг премсра и с тиме у вези crojehe пове 
класификације землЈптта. 

У том цил,у допет je у годнпи 1928 Закон o 
катастру земЛ)Пшта и на оспову тога настављен je 
и довршен већ започети премер земљишта среза 
пожаревачког, — a затим и пово класпрање зем- 
љишта извршепо у смислу одредаба члапа 14—32 
Закоиа o катастру земљишта. По извршепом кла- 
сирању вршепо je излагање катастарског операта 
и свако пезадовољпо лице могло je na основу од- 
редаба чл. 35 подпети жалбу. Решавање подпетих 
жалба извршепо je na лицу места у целом срезу 
у смислу одредаба чл. 36—37 Закона o катастру 
землзишта. 

Накоп тога довршепи су копачпо катастарскп 
операти појединих општппа тако, да je no повом 
стању за све општппе копачпо уследило и onope- 
зоваше за годипу 1933. 

Приговори општинских преставпика среза no- 
жарсвачког да класирање пије извршепо према 
реалном приходу дотичпе културе и класе, могу 
бити само опште природе и иичим докумептова- 
пи. Класирање земљишта нзвршепо je у смислу 
nocT(jjeluix законских nponnca na су сва псзадовол.- 
на лица имала благовремепо подпети пплпвидуал- 
не жалбе. 

Исто тако ne стоје приговори, да се nuje во- 
дило рачуна o удалЈепости поједипих општипа од 
пијачиог места — тржишта, већ да je давапа I кла- 
са скоро код свих култура, a парочито код кул- 
тура шива н у општпнама без икаквнх саобраћај- 
ннх срестава — јер 18 општина од 39 пема њиве 
прве класе, у 37 општппа пема вртова (воћњака) 
прве класе, у 38 општппа пема випограда прве 
класе, у 36 општипа пема ливада I класе итд. Исто 
тако нема у некојим општипама пн 2 ни 3 класа 
нијсдине културе. To je дакле знак, да се — прем- 
да   cv   саобраћајне прилике.   Пожарсвачког   среза 

добре — ипак код класираља водило рачуна — 
na су удаљепије општине или one ca слабијнм са- 
обраћајиим срествима — дошле у пиже класе пего 
one, које су биле ближе тржишту. 

Што се тиче захтева да се осповица за разрез 
пореза спизп за најмање 50% ради пада пољопри- 
вредпих продуката, част мп je, господине посла- 
ниче, скрепути вам пажп>у да се такав захтев ne 
може остварити за поједипе општипе плп срезо- 
ве, већ he се no том питаљу — у колико бп садање 
стање у г10л>опривреди потрајало и добило карак- 
тер сталпости и пољопривредпп продукти ne до- 
бију аовол>нију цену — донети потребпе одлуке, 
које iie важити за целу државу. 

У погледу приговора да се порез no изврше- 
IIOM повом премеру и класификацији наплаћује од 
1-1-192!) год. част ми je скренут вам пажњу, да je 
таква наплата оправдана и да je базирана одред- 
бама чл. 138 Закона o непосредпим порезима у 
веги са § 10 Закона o изменама и допунама Закона 
o непосредним порезииа од 26/11! 1932 према којима 
се имало лицпма, код којих се после новог премера 
и класирања нађе веКи ката1старски чисти приход 
разлика пореза дописати a код лица, код којих се 
нашло мање кат. чисти приход разлика пореза со 
имала отппсати за све време, за које je разрез по- 
реза вршеп no већем одпоспо ма1вем катастарском 
чистом приходу. 

Дакле према томе поједипцнма прнписан je 
или отписап порез земљарине за време од првог 
јануара 1929 г. до 31. 12. 1933 г. Али се паплата тих 
сума може дозволити у оброчнпм отплатама npe- 
ма величини суме и економском стању поједипа- 
ца, a те околпости оцењује надлежна пореска 
управа. 

Ове разлике потичу отуда, што cv поједппци 
у год. 1928/1929 прнјавили мап.у површину, пего 
што je сада устаповл>епо пакоп извршепог преме- 
ра, надал^е што cv поједипци пријавили своја зем- 
љишта у култури са мањим чистнм приходом као 
и радн тога, што се сада није иогло пријављивати 
парцеле у потесе, где je утврђена иања класа, ncli 
je свакој парцели дата класа, која припада њези- 
пом бопитету. 

Тако na np. нађено je више површипе код npe- 
мера код општипа Драговац 330 ха, код Кленовца 
154 ха, код Пожаревца 574 ха, Смољапца 467 ха, 
Трњапа 252 ха, одпоспо у срезу пожаревачком на- 
IjCiio je milne 2787 ха. 

Из паведеног се видн, да су радовн детал>ног 
премера н извршепс пове класификације исправпо 
извршене, те пема места пикаквој ревизији класа, 
да разрез n паплата пореза земљарипе у години 
1933 ne потиче само од редовитог задужења — 
Beh да се и o дуговпма (разлпци) код чл. 138 За- 
кона o непосредним порезнма v в. са § 10 закона 
o изменама и допунама Закона o пепосредпим no- 
резима од 26/111 1932 годипе. Ова je — истипа — 
за мпога лица v садаље време врло осетл.ива — 
али за исти су некоја лица сама крива, јер нису 
својевремепо подиосила истипите прпјаве, премда 
су упозорепа била na одредбе чл. 138 Закопа o ne- 
посредпнм порезима. 

Изволнте примпти, Господипе посланиче, уве- 
рење o мом поштовању. Мппистар фнпансија 
др. Мпл. Ђорђевић, с. р." 

Ja ипак молим г. Мипистра фипапсија, чим му 
се укаже прилика да поведе рачуна да се што ско- 
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рије измеии закоп o нспосредној пореза од 1928 
године, a нарочито порез на земл^арине. чиме he 
задужити земљорадиички свет и учииитн крај не- 
задовољству. 

Господо народни посланици, овом приликом 
хбћу да скреием пажњу г. Мнннстру трговине и 
индустрије да у будуће треба да толерира страпу 
фабричку производњу. Повећавањем царине за- 
штитићемо name занатлије. 

Овде на овом месту хо\\у да говорнм o „Бати'" 
сигуриом упропаститељу толиких обућара, толи- 
ко обућарских породица и толико обућарскс деце 
чији су родитељи, када je требало пе само бити 
па бранику no и погинути, — својим костима оме- 
ђивали границе name Отаџбине. 

Kao свуда тако н у Пожаревцу „Бата" je отво- 
рио филијалу. Благодарећи њему o Божићним 
празницииа, пре годииу дапа, — само je једна 
обична обућарска радња у Пожаревцу имала на 
израду два пара пове обуће. Остале су, без икакве 
пресуде, биле ocyl)eiie да чамотнњу н јадовање, 
joj) сав свет јури код „Bate". 

Беда o6yiiapcKa je na врхунцу. Људи cv толи- 
ко убијени, да више ие знам и не умем да се сна- 
лазим. Глад, јад, чемер и проклишање na уснама 
je сваког обућара, парочито у тешкнм зимским 
дапима. Да fie бн necpeha била већа „Батина" по- 
жаревачка филијала na пазарни дан le фебруара 
направила je ово чудо. Узет je неки беспосличар, 
обучен од главе до пете у рекламе „Бата", са ис- 
такнутим ценама 39, 69, 79, 89. Тако наоружан, са 
nparibOM зурла н свирача — натерап je, да кроз 
пијацу иде, застајкујући на најживљим местима, 
где би маскирана реклама играла у месту. 

Свет се окупио као па чудо. Озбиљнији су 
гласно протествовали, a обућарска раја хтио je 
долетела своме удружењу, протествујућн и јадно 
претећи. Муке сам имао да умирим гладпе људе, 
које je „Бата" и њему слични довео до просјачког 
штапа, na их сада изазива без скрупула, тако да 
не гарантујем, да у поиовл.еиом случају ne пад- 
ne крв. 

Kao човек тангиран овом бедом као занатли- 
ја, сјзестан пропасти својих другова — устајем као 
народни посланик да упитам г. Министра тргови- 
ne и Индустрије, да ли му јесве позпато шта ради 
„hara" и да ли je ca моралпе страпе оправдапо, да 
туђински капитал сахрањује читаве армнје обу- 
hapa, који су брапилн и храпнли ову земљу: за 
време мира брил.атпом лојалпошћу a за време 
рата јупаштвом и борбом против пепрнјатеља. 
Молим г. Министра трговипе и ипдустрије иапо- 
слетку, да предузме кораке да се побол.ша поло- 
жај наших обућараЈ a у исто време предузети енер- 
гичне кораке против „Бате", „Астре" и „Тивара" 
n њима сличне, закоиске кораке, да им се опемо- 
гући рад у земљи. 

Овом приликом чиним апел na г. Мппистра 
унутрашњих послова, да једном изаНе na сусрет 
жељи парода у томе да одмах после изгласапог 
буџета подпесе Народпој скупштини закоп o град- 
ским n варошким општипама и једпом ово пита- 
ii>e ликвидира. 

Скоро има BHine од 8 годипа, како седе on- 
пгптске yni)anc na својим положајима без парод- 
пог поверења такорећи исте управе могу добптп 
за свој уморан „рад", чак и пензију. 

Поједине досадање варошке општипске упра- 

ве толико су срасле са својим ауторнтетом, да се 
народ ne одазива познву. Бива да подедини npci- 
седпици оиштина пробаве у канцеларијама no је- 
дан сат или no неколико дапа ne долазе. Својс 
време вап капцеларије проводе у писању тужои 
иротиву својпх гра1;ана. Сталпо полемишу преко 
новнпа. Измишљају клевете прогнву својих про- 
тивника. Ila још ако су no necpehn и бански већ- 
ннцп, прете бапскнм службепицима са отпушта- 
љем из службе, да се из овога видн да су силе 
na Балкану. 11амећу се у свим установама no сво- 
ме положају, н ако их средниа ne трпи. У општи- 
нама се ne зпа, ко пије a ко плаћа. Настало je ра- 
суло, да се грађанство пита: куда ово све водн. 

У зимппм данима вршн се калдрмпсаше улица 
и подпзање некнх паркова, све na штету касс 
грађана. 

Лично сам у два маха био код г. Министра 
упутрашњнх послова и заиптересовап несрећпом 
судбппом општинске управе у 11ожаревцу, пптао 
сам га, кад he једпом подпети закоп o градским 
и варошкнм општипама, и na моју радост изја- 
вио je, да he исти подпети одмах после изгласа- 
nor државпог буџета. Велим, да сам се обрадовао 
једипо зато, што je општипска управа у Пожарев- 
цу као песпособпа за сваки рад требала да одлетн 
одмах после свршеппх избора пародппх посланн- 
ка, јер je тада Ј.Р.С.Д. добила велику већнпу од 
3811,глас, иако je општипска управа била у опозн- 
пиопим рукама. Чак je и г. Бап предложно смену 
ове неспособне општппске управе у Пожаревцу. 
Али и поред свега тога, та се општипска управа 
и дан данас држи ауторитетом опих, који ни мало 
ne познају прилике нити пак распо.ложеше пожа- 
ревачких грађана. 

Ja овом приликом поздрављам изјаву г. Мн- 
нисра упутраиивих послова да he no пзгласању 
државпог буџета подпети предлог закона o град- 
ским и варошким општипама, n na тај начин ство- 
ритн могућност грађанима, да после 8 годипа, њп- 
хова воља буде слободно изражена у избору HO- 
BI^ општинских управа. 

Скрећем пажњу г. Мипистру cao6i)aiiaja да се 
многим грађанима у Срезу пожаревачком којима 
су извршепе експропријацнје њиховог земљпшта 
због градње пруге Пожаревац—Кучево, зашто јо 
том приликом у 1931 год. била одређена комисија 
за процепу земљишта, још не даје никаква накна- 
да. Сви су добили пресуде у одређивању суме ко- 
лико je коме досу1)епо. Са малим изузетцпма сви 
су билп задовољпи са пресудама само да дођу до 
новаца и своје обавезе испупс према појединцина 
и дугујући порез држави да одуже. 

Има Beh скоро две годнпе како се ова проце- 
na ne исплаћује, и сви ови грађани нису ослобођо- 
im пореза na експрописано земљиште. иако су иста 
прешла у државину Мипистарства саобраћаја, већ 
једпако плаћају порез, a Миппстарство саобра- 
haja такбђе na заузето земљиште ne пла11а mi- 
какву кирију. 

Ja ne разумем држање г. Миппстра саобраћа- 
ja no овој ствари. On ne сме бити равнодушан пре- 
ма овоме, тим пре, што сам сазпао са аутентичне 
страпе да je некима испла11епо прекоредно, што 
imje смело бпти, јер смо сви пред законима 
једнаки. 

Huje npano nn Богу драго да се овако са на- 
родом поступа, н кад мислп једпом oso питање да 
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ликвидира и народу исплати за заузето земл.и- 
ште, и чимс правда свој поступак да парод плаћа 
порезу на заузето земљиште и да ли he подсј- 
ствовати код r. Мнпистра финансија да се овн 
ослободе пореза зашта нису дужни плаћати. 

Овом приликом хоћу да констатујем још јед- 
ну ствар. Иаш Министар саобраћаја порекло.м je 
иаш пожаревљанин. Дата му Je сад прилика да ба- 
рем псшто добро учини старом округу пожаре- 
вачком на тај начин да путсм багерооања прочи- 
сти Дунавац na Дупаву преко од Костолца да би 
омогућио да лађе плове јер се парод корнсти да 
своју робу лакше na београдску и светску пијацу 
извезе. Дуж Дупава у делу среза пожаревачког 
палази се прско 15 општина. A шта ћемо рећи за 
остала место која се протежу чак до Рама. Ето му 
прилике да се прослави овнм гестом, јер iie му на- 
род.бити благодаран. Знам да много обећава, a 
своју дату реч тако лако ne откупљује. MCFIH je 
вишс пута дао реч да he ово питаље прихватитн 
рекавши ми да je ова моја идеја корисна и да има 
могућности да сс обезбеДи крсдит. Како ми je 
обећао још пре годину и no дана, тако je n оста- 
ло, и ако сам му том приликом пагласио, да hy му 
дати планове за прочшићавање Дунавца и том 
приликом држава би у овој прилицн била поште- 
})ена издатцпма за израду пових плапова. 

Сад молим г.г. Министре грађевина, поЛ)0- 
привреде, саобраИаја да поклоне своју пажњу ово- 
ме: народ среза пожаревачког пастањеп je у под- 
иожју сопотске косе — водепице млавско-моран- 
ске иа име у селима: Малом и Велнком Црнићу, 
Салаковцу, Трњану, Набрђу, Братинцу и Бубу- 
шинцу пати од големе невоЛ)е одавно због реке 
Могиле. И upe рата вапај опамопп^ег становни- 
штва сваке годнпе се je разлегао кроз бол>и обда- 
рени Стиг. И пре рата су мпогобројпе 'депутације 
долазиле у Београд и Министарствима, тражећи за- 
штите од нодоплатл^е Млавом н II>CII()\I OTOKOM Мо- 
гилом. 

Пише од 20 километара дужине у простору 
најплоднијег зиратног земл>ишта стално. готово 
сваке годипе, плави се, na тај начнн осиромашава 
једаи од највреднијих делова name простране 
отаџбине. Сељак вредап преко мерс у овом крају 
— узалуд па времс пооре и посеје. Шта све вреди 
кад прво тогшењс снегова у хомољским плани- 
пама набуја корито Млаве, која се од места зва- 
пог „Орловача", атара општине топоничке, среза 
пожаревачког, грана у отоку млавску зв. „Моги- 
лу" тс скроз испуни, као што рекох срж пајлсп- 
шег дела и млавске долиие водом, која кроз цело 
лето и јесси не отиче но као мртва не да ни паше 
стоци, но још служи многој гамади као станиште 
—нарочито комарцима — те и ca те стране дави 
онамошњи свет. 

Више je индиректних узрока, који помажу 
Мопили и Млави, да све то више руше добро грађа- 
иа. Ha другом месту иедовољни пропустн ira баио- 
чаре или парни млинови, који у апсолутној Beliimii 
ие.мају покретне бране за јазове, којима се крета- 
н^е воде успорава, те самим тпм иде на руку Моги- 
ли и Млавм, да све то вишс руше добро грађана. 
I Га другом месту педоволлш пропусти na бано- 
винским и државним објектима саобраћајног ка- 
рактсра такође успоравају ток Млаве и Могнлс 
које  су ииаче крнвудаве. Тако п. np. друм Пожа- 

ревац—Рам, Пожаревац—Велико Градиште, По- 
жаревац—Кучево, Пожаревац—Петровац као n 
сада гра1)ена пруга нормалпог колосека Пожаре- 
вац—Кучево. (Због које село Набрђе мора да се 
сели са садашњег места становања). Сви ови об- 
јекти не располажу доиол.ним пропустима те та- 
к()1)е воду задржавају. Hecpeha ова не погађа само 
парод o коме je реч. Ona истотако погађа држав- 
ни, оиштински и баповинскн фискус, јер се TO 
земЛ)И111те свакс годнне мора ослобо1)анатн nope- 
зе, прнреза и осталнх дација. У крајњој линији 
смањује се и укупан национални доходак, те зато 
хоћу овим случајем да заинтересујем надлежне 
министре да се позабаве рвим важним питањем. 
AKO HM na срцу лсже интереси иарода и земље, 
они треба без икаквог размишљања да пошаљу 
на герен пеколнко својнх инжињера ради спима- 
iba овога земљишта, да израде план који би нмао 
за цилј потпуио извођење радова иа одбрами од 
воде путем регулације реке Млаве и Могиле. На- 
род he пружити и своју радну снагу. Молим г.г, 
министре да прихвате овај мој користан предлог. 

Господо иародни послаиици, riparelin дебату 
o буџету пало ми je у очи да се ништа ие говори 
0 iiaimiM инвалиднма. Зиам да je изабрат одбор 
при Народној скупштини ради претреса Ипвалид- 
ског закона. Како je одбор нзабрат, ни до даиас 
mije се састао у седннцу. Непажња према пинали- 
днма од стране државних институција носи грех 
na enojoj душн, mio се ne постарају да им се ство- 
ри мосхћпост да старс даие проведу у миру и спо- 
којству, јер су оии то заслужили у пуиој мерн. 
Чссто name ипвалиде виНамо осакаћене no улица- 
ма где npoce. Mnom ипвалидн нечујно умиру у 
беди и невољи. Пре више година донета je одлу- 
ка од страпе Крал>евске владе, да на прво место 
при државној и oniiiTinicKoj службп буду упосле- 
ни naum инвалиди. Ништа од овога пема. Одлука 
на папиру остаје и даље. 

Ja молнм г. Министра социјалне политике и 
народног здравл.а да својом иницијативом nopa- 
ди да се што пре закоп o инвалидима поднесе 
Народној скупштини и ово питање које се про- 
влачи толико година једпом ликвидпра. Најбољи 
je пачии овоме ликвидирању тај да издејствује 
код господипа Мпппстра финансија покриће. Ње- 
гова je то дужнаст да уради. Зиааи га као вредног 
човека и увереп сам да се ово може и постићи. He 
заборавимо јадне name ипвалиде. Omi су свој дуг 
дали нашој драгој проширеној отаџбини, те сада 
ужпшамо благодети и слободу. 

Имам да констатујем, да je npe три даиа јс- 
дино мој поштовапп колега г. Коста Алексић ro- 
ворио o инвалидима, нека му je хвала. 

Још прошле годипе које je поникла ондашња 
Краљевска влада из већине, изјавила je памеру 
у Народпој скупштини n у клубу да памерава 
поднетп закрнски пројекат o корупцији. Иста из- 
јава пропраћена je у редовима већине са пуним 
одобравањем. Mn једва чекамо да се закон o ко- 
рупцији која he се примепптп према свима, који 
су се преко noh обогатили. Примењпнањем овога 
закона, necrahe крађе државне имовине, нити he 
се у будуће појављивати дефицити као до сада. 
До сада су примењиване казпе према оиима којн 
украду јагње или краву no 4—5 годнпа робије, 
док опи који пропевере милиопе државног повца 
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буду осуђиваии no годииу даиа, поврате изгубље- 
ну част и опет се упосле na држаппим јаслама. 

Нестаће дефицита и пропенере само na тај 
начин, ако се осуди лице na вешала и буде пре- 
суда извршепа na сред Тсразија. 

Наша опозиција која пема сво.је пачелпостп, 
већ je створепа из ипата, пепрестапо се удара у 
npca, како je na њеп захтев и под њепим прити- 
ском Влада прпморапа да подпесе закопски пред- 
лог o корупцији. AKO je све нстина, као ово, опда 
lie парод пачпсто бнти увереп, колико му истину 
та опозиција говорп. 

Господо пародпп послапицп, радује ме што 
je допет закоп o земл.орадпичком кредиту, само 
ne смемо заборавнти да je земЛ)Орадпик допоше- 
п.ем овога закона изгубио сваки кредпт код при- 
ватних n новчаних завода. 

Рачунам да треба овај закон измепптн и до- 
пунити у томе, да се њиме обухвате запатлије и 
трговцн, те би овом приликом била повраћепа 
вера код занатлија n трговаца, да се и o њима 
подједпако брипе мајка — држава, јер су запат- 
лије синови љени. 

И сами се сел:>ацн бупе, зашто нису упоредо 
са њима заштићени трговци и занатлије, кад се 
зна да су и опи презадужепи, зашта су мпогп 
трговцп пали под стечај, a мајсторн отишлн у 
пандуре. 

Спс ове опаске треба г. Мппистар трговппе и 
индустрије да увиди и упесе у измепама и допу- 
нама у закопу o земл>орадничком кредиту, и омо- 
гући на тај пачип да се поврати кредпт сел.аку 
као mro je рапнје имао. 

Напослетку пмам да замерим Претседпиштву 
Народне скупштине, нарочпто љеном Потпретсед- 
нику г. др. Крсти Поповићу, што више толерира 
опозицију пего Владину већину поводом упадица. 
1-Беговнм толерирањем према опозпцпјп ne чини 
услугу у одржавању ауторитета овог светог домп. 
Они су толико размажепи да имају смелостп да 
нападају рад наших државника који су огромнс 
услуге учинили са добре страпе својој Отаџбппп. 
Onn тако далеко иду да подмећу one ствари na- 
шим државппцпма, во})Ству паше страпке и чла- 
новима већине које не постоје, a то се утврдило 
у вите прилика, a иста подметап,а побпвепа као 
неистинита. Такав je случај био пре трп дана при 
дебати са пашим честитим другом г. др. Мнлосла- 
вом Стојадинбвићем, да je примио неки хопорар 
од 200.000 динара, докле се после утврдило да пи- 
какав хонорар пије примио, што je после и сама 
опозпција признала изјавом да пису били т,обро 
обавештени. 

Ово чине стално бацајући прашину пароду, 
како само опи раде зп парод. Слаба вајда од 
тога. Народ познаје добро своје државнике. Опо- 
зиција из ината кука што немамо слободпу штам- 
пу. Зар немамо слободпу штампу, како се пише 
у п>иховом листу „Борби"? Они изгрдише сво 
наше заслужне државппке. Грде сталпо пашу Вла- 
ду, наш клуб n нашу већину. Па зар могу да се 
жале да немају слободпу штампу? Што (е.најин- 
тересаптпије, II>HXOBO држаље у скутптиии" сводн 
сс na то, да нападају рад свих Министара, a овамо 
у личиом доднру са Миинстрнма најљубазније се 
опходе тражећи од истих да им чиие услуге no 
њиховим жељама. (Одобравање и буран смех). Зар 
инје nama  бпозиција  из ипата. Вика и дрека, na 

било n помоћу падвикавап>а, ne пали у нашим ре- 
довима. Ми имамо своју одређепу лини.ју и тпм 
правцем идемо у корист народа и државе. 

Како сам потпуно уверен у добру вољу наше 
Крал.евске иладе да he све послове који иду у ко- 
рист парода n државе свршавати са највећим успе- 
сима, и како je својим досадањим радом дала 
преко сваког очекивања одличпе резултате, ja hy 
Miipne савести гласати за дапашњи буџет у на- 
челу n поједипостима. 

Напослетку пеколико речи o веома важном 
питању запата и запатлије, тих вредних привред- 
ника који су од вајкада били стуб one полнтике 
која je друштву гараптовала мир    и    спокојство. 

Ви ћете разуметп моје специјално интересо- 
вап.е за њпх, поред опога које показујем и према 
свим другим редовима. 

Ja сам у бнвшој скупштипи радио у правцу 
ynanpei)en>a паших вредних привредпика, заузи- 
Majvlui се нарочито n за допошење закопа o За- 
натској бапци. 

У повом стању, које мн претстављамо. успели 
смо да први пут изједначимо пословпо законодав- 
ство коje пије могло остати разполико v систему 
једпе, несумњиво пацпопалпе привреде. 

Закои o радљама je велнка тековина, a за- 
слуга за то припада нашем режиму. 

Ja ca задовољством истичем ову здраву про- 
мену наше полнтике и молим Краљевску владу да 
и na даље запат буде предмет њепог разумног 
старања. 

Двеста хиљада занатлија Краљевипе Југосла- 
вије дају прпвреди велике вредпости, они с најве- 
IIHM успехом задовољавају потребе становпиштва, 
оии су чинилац социјалног мира и равпотеже, на- 
послетку оии lie и дал.е вршити своју конструк- 
тивну улогу. 

Са вером у боље дапе, у напредак паше це- 
локупне привреде, нашег иарода, ja Ii\- гласати за 
буџет. (Опште пљескање). 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: Reč ima na- 
rodni poslanik JJ;. .lozo Batinić. 

Jozo Batinić: Gospodo narodni poslanici, ja sam 
imao nakanu da malo opširnije govorim o državnom 
budžetu i našoj politici uopšte, ali pošto su gospoda 
i sa levice i sa desnice to dovoljno istakla, ja mislim 
da bi bilo suvišno o tome govoriti, pa ću se zadržati 
samo na nekim momentima i činjenicama i i/. Skup- 
štine,  a i van nje. 

i/, okspozea Gospodina Ministra finansija mi 
smo razabrati, da je gospodin Ministar finansija u- 
speo da reducira državni budžet za četiri milijarde 
dinara. Ali ja vas pitam, gospodo, da li je i jedan 
od. vas to kod kuće, prilikom plaćanja državnih po- 
reza, doista i osetio. Kada bi to stajalo, kada bi to 
bilo tačno, onda je neminovno da bi vi i oni opore- 
zovnici, koji plaćaju porez, morali to da osete, jer 
je to smanjenje za 30%. Ali ja u ovou i ovaku reduk- 
ciju ne verujem. Ako redukcija faktično postoji i 
ako je gospodin Ministar finansija uspeo da spro- 
vede tu redukciju, onda bi i mi i porezovnici mora- 
li da osetimo tu redukciju. 

Gospodin Ministar finansija kaže, da bi uravno- 
težio budžet, da su mu potrebne i nove^dažbine. Pa 
ima li koga da u tom slučaju veruje u te i tako 
izjave? Ja mislim da nema nikoga. Gospodo, način 
na koji se ubira državna poreza, ja mislim da neće 
ni malo biti pohvalan za gospodina Ministra finan- 
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sija (Jedan f,rhis: Jeste li vi platili porez?). To vi ne 
znate. Ja plaćam! Ako vi ne plaćate, to su vaše stva- 
ri. Gospodo, makar to bila i politička osveta prema 
onome srezu koji ja zastupam, ali ipak za osudu je 
od  svakog  objektivnog čoveka,  (ža^or). 

Jedan čovek u jednom selu u mome srezu imao 
je da plati porez 120 dinara. A to je siromašak. Taj 
čovek ima jednu kravicu. Sita se događa? Dolazi mu 
se i uzima mu se ta kravica, koja je davala malo 
mleka. Ona je zadržana 30 dana. A kako je bila 
određena taksa da se plaća svakoga dana za zaple- 
njenu stoku handžiji, to je za 30 dana po 10 dinara 
iznelo 300 dinara. Stoka nije mogla da se proda na 
tržištu kod mene, nego je morala da ide u Imotsko, 
pa je imalo da se plati još 40 dinara gončinu. Krava 
je prodata za 120 dinara. Šta sad, gospodo? Covek 
^ubi kravu i još da se zaduži ponovo sa 220 dinara, 
•la mislim, gospodo, da ova činjenica nije ni malo 
pohvalna. U svome ekspozeu g. Ministar je rekao, 
kad mu je neko od gospode iz vladine većine opo- 
menuo da društva obavezna na polaganje računa ne 
podnose tačan izveštaj i da bilansi nisu tačni, g. Mi- 
nistar je tom prilikom rekao da i on veruje da ima 
falsifikata. Gospodo, kad g. Ministar finansija veru- 
je da može da bude falsifikata u dioničkim društvi- 
ma i našim bankama, ja ne znam da li da se po- 
sumnja  da li i ovaj budžet nije falsifikat. 

Gospodo, ja ću da se sada malo zadržim na in- 
flaciji. Ovde je pala reč o inflaciji. Jedna su gospo- 
da za inflaciju, a dru^a su protiv. Kad bi bilo do- 
zvoljeno da se svi slobodno izjasnimo, ja mislim da 
bi 90(/, od nas bilo za inflaciju. G. Milovan Laza- 
rević rekao je, da ako je nezgodna ta reč inflacija, 
da je nazovemo drukčije, kaže, neka g. Ministar 
finansija poveća opticaj državnih novčanica. Gospo- 
do, kad se govori o inflaciji i kad je reč o tome, 
ja ću vam reći samo jedan slučaj koji je meni pa- 
sirao prošle godine. Idući odavde u Zagreb, slučajno 
sam imao dva saputnika i jedan reče: kako stoji 
a inflacijom? A drugi kaže: Ministar finansija ne 

da iz više razloga, jer, kaže, da su u opasnosti dr- 
žavni interesi, da država ne može da podnese tu 
inflaciju i da gubimo ugled. Jedan koji je sedeo u 
čošku kaže: nije tačno, vi niste tačno obavešteni. 
Ja sam se čudio. Dalje on kaže: ima druf,ri razlog: 
ne daju Jevreji. Mene je to čudilo, jer znam da u 
Kraljevskoj vladi nema ni jednog Jevrejina. Znam 
da ih nema ni medu nama. Kažem, kako to ne daju 
Jevreji? On reče: Ignjat Bajloni guverner Narodne 
bonke je pretsednik nekakvih Jevreja (Milojc So- 
kić: To nije tačno da je Ignjat Bajloni pretsednik 
Jevrejskog društva). Ja ne znam da li je to tačno 
ili nije, ja to nisam ispitivao, ja to ne tvrdim, jer 
ja g. Ministra finansija poštujem i mislim da je po- 
šten čovek. Reče mi: g. Bajloni je, u što ja ne ve- 
rujem, dao g. Ministru finansija 5,000.000 dinara i, 
kaže,  zbog toga nema inflacije. 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Gospodine po- 
slanice Vi nesmete ovde vredati ministre i pojedine 
narodne poslanike. 

Jozo Batinić (nastavlja): Ja nemam nameni ni- 
koga da vredam. Ja sam izneo samo da se ovo pre- 
veri. Ja to ne verujem, ja g. Ministra poznajem. O- 
vo iznosim samo zbog toga, da se ovo ustanovi i 
eventualno suzbije. Gospodo ovde u ovome Domu 
od kako je došla ova Vlada g. Nikole Uzunovićf>, 
koga i ja visoko cenim, povela se reč o korupciji i 
gospodin   Pretsednik   vlade  sprema  svim  silama  da 

suzbija korupciju i da pozove svakoga na odgovor- 
nost. Dao je izvesnim ljudima van Parlamenta, a i 
nekim svojima da se tom korupcijom pozabave, sma- 
trajući se pozvanim, jer g. Pretsednik hoće da po- 
zove i druge na saradnju da se korupcija suzbije. 
Pa, gospodo, između ostaloga rečeno je i ovo: afe- 
ra I luseina Kadića nije njegova afera nego je to a- 
fera drugih. Kad sam ja postavio pitanje tome gos- 
podinu: pa čija je, a on reče: pa vi znate Ministra 
poljoprivrede inače intimnog prijatelja i dobrog 
druga g. Kadića. Ja sam to odbio, jer nisam mogao 
da verujem. Taj gospodin tada reče: jedan moj pri- 
jatelj priča kad je bila ostavka g. Srškića i kad je 
došla Vlada g. Uzunovića pitao me je, zbog čega je 
otstupila Vlada g. Srškića i došla Vlada g. Uzu- 
novića, a ja mu rekoh: mislim da je otstupila zbog 
toga što su nesuglasice u Vladi. Ne, nije zbog toga, 
reče, nego i Srškića je potegla agrarna reforma, u 
šio ja ne  verujem. 

potpretsednik dr. Košta Popović: G. poslanice, 
ja  Vas   ponovo   opominjem  da  pazite   šta  govorite. 

Jozo Batinić (nastavlja): Ja gospodina Srškića 
dobro poznajem i poštujem i cenim više nego Vi. 
Ako nije ovo tačno, neka se suzbije i neka se ne 
šire takvi glasovi u narodu. Neka se ispita i vidi, ko 
je kriv. Ja sam to kazao samo zbog vašeg vlastitog 
interesa, da se ovakve vesti ne šire (Milojc Sokic: 
Da li vi vodite ovde diskusiju o budžetu ili prepri- 
čavate ono  što  ulica govori?). 

Gospodo, ja nisam mislio nikoga da vredam. 
Daleko od toga. Ali kad vidim da vi ovde pozivate 
svakoga, i ja vas molim da ne dopustite da se ova- 
kve vesti po narodu šire. To je bila tendencija moga 
govora i ja sam to mislio i da kažem a ništa više 
(Jedan glas: Počeli ste sa inflacijom pa ste prešli 
na ulične priče). Kad je reč o aferama, ja ću da 
primetim da su čak i listovi počeli da nas pomažu 
u tome da se afere prikazuju u javnosti. Baš u da- 
našnjoj »Pravdi« odmah posle izveštaja o govoru 
Andre Stanica na drugoj strani donesena je slika 
zgrade g. Slanoja Nedeljkovića. Pogledajte u juče- 
ranju »Pravdu«, pa ćete se o tome uveriti. Pa da 
li to ne znači da i javnost hoće da nas pomogne u 
suzbijanju afere? 

Gospodo, ovde je bilo govora i o jednakoprav- 
nosti. Vi kao Jugoslovenska stranka, kao najjača 
stranka, bili ste pozvani u prvom redu starati se da 
se plemenske razlike kod nas suzbijaju. Međutim, 
šta vi radite? Iz svega onoga što ste do sada ura- 
dili i što do sada radite, ja ne mogu da konstatu- 
jem da vi to činite. Jer, jedan deo našeg troimenog 
naroda i danas se zapostavlja. Gospodo, pogledajte 
u sva naša državna nadleštva, pa ćete videti da vi ne 
mislite da ovo zlo popravljate. Jer, kad bi to mislili, 
i o tome se starali, onda se to zlo ne bi sve više po- 
goršavalo. Pogledajte u onaj izveštaj g. Pavlica od 
pre dva dana, pa ćete morati da priznate da su ci- 
fre koje je on tu izneo ponižavajuće ne samo za 
nas, nego i za vas koji se razmećete svojim jugoslo- 
venstvom. Gospodo, svuda gde ima Hrvata, oni se 
Otpuštaju iz državne službe, a ako se ko na njihovo 
mesto postavi, taj nije ni u kom slučaju Hrvat, a 
ako bi i negde bio postavljen Hrvat, to bi bilo sa 
malim procentom. 

Gospodo, ja ću osom prilikom tla se osvrnem 
malo i na našu prosvetu. U mome srezu od 26.000 
stanovnika ima 9 škola. Od tih 9 škola ima nastav- 
nika samo u 5, dok one 4 nemaju nastavnike. Eto, 
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gospodo,     tu  se  vidi  kakvu  jugoslovensku  politiku 
hoćete vi da vodite kad u jednom čisto hrvatskom 
srezu   polovina   škola   nema   nastavnika   kroz   čitavu 
školsku godinu i molim vas, ukoliko je moguće, da- 
stanete na put ovome zlu u interesu države. 

Gospodo, ja ću na koncu samo još malo gospo- 
du da nerviram, jer njih nervira sve što ja govorim, 
ali ja govorim dobronamerno samo da bi se ovo zlo 
pravo i valjano izlečilo. ,1a ću se pozabaviti zadnjim 
opštinskim izborima u mome srezu. Da vidite, go- 
spodo, kako se postupa sa ljudima pravoslavne ve- 
re, sa ljudima muslimanske vere, sa pretsednikom 
bivše radikalne stranke, jednim sveštenikom i sa nji- 
hovim tajnikom kad neće da glasaju za čoveka ko- 
ga ste im vi nametnuli. Gospodin Grga Andelinović 
u danima pred opštinske izbore posetio je i moj 
srez. ,1a dozvoljavam gospodinu Andelinoviću da 
kaže ko ga je dočekao. Gospodo, pustimo to ko je 
dočekao gospodina Andclinovića, ali gospodin An- 
delinović je postavio na vašoj listi ljude za koje ni- 
su hteli da glasaju ni pravoslavni, ni muslimani, ni 
pravoslavni sveštenik, ni pretsednik bivše radikalne 
stranke, niti njegov tajnik. Razlog da nisu glasali 
jeste taj, što je g. Andelinović rekao svojim prija- 
teljima: makar dobili samo jedan glas, dobićete op- 
štinu. (Grgu Andelinović: Nisam ni bio za izbore 
tamo!). Dolazili ste pred izbore, gospodine Andeli- 
noviću, ali ste zaboravili. Razume se da ljudi koje 
sam nabrojao, ne što neće da glasaju, nego ne sittl- 
pališu ljude koje ste Vi postavili preko svoje orga- 
nizacije, otišli su kod sreskog načelnika i kazali: mi 
nećemo da glasamo jer ne verujemo u toga čoveka 
i taj čovek ne mo/.e da bude načelnik. Dogodilo se 
posle izbora to, da je gospodin sreski načelnik po- 
zvao Ljubu Bokčića i pretsednika radikalne organi- 
zacije, pravoslavnog sveštenika u srez i pretsednika 
bivše muslimanske organizacije i sve ljude kaznio 
sa 7 dana zatvora, tobože što nisu dali "kuluk. Ljudi 
su se žalili posle izvršene kazne i oslobođeni su, jer 
se ustanovilo da su dali kuluk, ali 7 dana morali su 
da izdrže u zatvoru. Bivši Pretsednik Vlade g. Srškić 
sam je bio zainteresovan u loj stvari. 

Gospodo, pala je reč ovde u Narodnoj skupšti- 
ni, da mi nemamo dovoljno novca u prometu, i da 
je on negde sakriven. Neko kaže, da ga krije se- 
ljački svet, a drugi banke. Nije važno ko krije no- 
vac, ali je važno, ako Ima novaca neko, zašto ga 
krije. Ja mislim da ako hoćemo da budemo objek- 
tivni, moramo priznati, da se krije zato, jer narod 
nema poverenja u vas. (Graja). 

Gospodo, ja vidim da vam je neprijatno, da 
slušale ovo što ja govorim, i zbog toga ja' pre nego 
što sam mislio da završim izjavljujem, da ću glasati 
u načelu protiv ovoga budžeta (Odobravanje i plje- 
skanje na levici). 

Потпрстссдипк др. Коста nonoBnli: Има реч 
г. Шукрија Куртовић. 

ШукриЈа Куртовић: Господо народни шослаии- 
ци, привреда и у целоме свету и код нас не само 
да je у најужој вези са равнотежом буџета n ста- 
билношћу шшца, ono mro истиче г. Mnim- 
стар фппапспја, пего je у исто време дапас она 
једап од најглавнијих фактора социјалних n по- 
литичких кретаља. 

To су нека господа добро подвукла и ja се 
ие мислим на томе задржавати. Истичем само да 
данас сваки политички човек мора o томе водити 
рачупа, јер само од пдеја и од чисте политке на- 

род неће n ne може да живи. C тога сматрам за 
дужпост да и ja пред вас, господо народни посла- 
ници, n пред Краљевску владу изнесем своје ми- 
шл)ење o данашњој nanioj привредној ситуацији 
у вези са финансијском политиком нашом, да не 
сметајући основним принципима њеним, — изне- 
сем своју сугестију, папросто као варијанту сад... 
њег вођења финансијске политике, која по мом 
мишљењу може дати повољпије резултате и еко- 
номске n социјалне и политичке, држећи се при 
том класичних принципа a ne метода, јер се one 
употребл>авају према времену и приликама. 

Господо народни посланици, јаче него и у Јед. 
?шм досадањем свом експозеу, господин Мииш 
(^инатсија (нагласио je нај^вршћу 'одлуку cson 
одржање курса динара на шеговој досадањој сна- 
3ii и законској подлози. Половпна ппсменог н>е< 
говог експозеа посвећена je тој одлуци, оправда- 
вајући je n ca заносом фанатика дижући raj пра- 
вац наше финансијске политике као најбољи 
једини могући. Он већ и сада, према експозеу, ви- 
ди велпке стварне користи n напредак у привре- 
;in од те полптпке; впдн стабилизован буџет, ви- 
ди да je „у стаљу наших привредних прилика на- 
ступила стабилизација", na чак и: „извесно no- 
бољшање", види да je наступило „смирење нл 
новчаном тржишту", „извесно iioGo.'muaifce у цц. 
дустрнјп n трговини"; „једино", вели г. Министар; 
„Стање name iio.'i>oiii)inipe/ie још je озбпљно, иако 
ne показује назадак него напредак према прошлој 
години". 

Ono уверење господина Министра финансијј 
n фанатично заступање своје финансијске поли- 
тике треба да сви ценимо као лично његово уве. 
рење, na му n ja одајем прпзпање што ra као г 
др. Мплорад Ђорђевић брани n консеквентно про- 
водп. 

Заиста нема и ne може да буде, као резу.п,; 
таквог гледања  na  финансијску  политику,  друк. 
чији буџет n рад него овакав какав сс предлаже; 
ове веће рестриигирање издатака, a с друге стра^ 
ne  његов  захтев да  ти  издатци  буду  зпсолј 
покривени, na макар no цену нових намета. 

Господин Мппнстар финансија ne чини ни 
рестрикцију издатака, нити je тражио пове наме- 
те ради тога, што мисли да je то само собоц 
добро, јер je сигурно n on уверења да бп б 
боље да уопште нема те рестрикције и да нема 
новнх памета, алп га na то пагонп иужда и нај. 
дубље уверепЈе да данашње стање паше привре- 
де ne може дати већп буџет, a да без уравпоте- 
женог буџета нема нп правилног (рупкциоппсап,,, 
државног апарата као таквог. И мн му сви то н,,. 
Стојање хонорирамо. Равпотежа буџета пре свега, 

Само ne можемо да оставимо без приговора 
што г. Министар онако оптмистички гледа ta 
прпвредне прилике код nac n na страни, као да и 
one cpel)yjy n побол.шају, и mro na таквом vnc- 
рењу зпда сву своју финансијску политику. A i 
може да буде врло onaeno и да допесе врло рђа- 
ве последице, ако се покаже као неправилно. 

Joni je rope што je у том уверењу ексклузц- 
ван. Ексклузиван може да буде у сво.м убеђенл 
лично господпп Tiopljeimli, алп mije политичкп nii 
стварно добро, mro Министар финансија једне др. 
жапе одбија a npnopn сваку другу мпсао и nehe 
nn трунка' да посветп пажњу излагањима и дока- 
зима ne само протнвппм'од 1веговпх    интенција, 



СТЕНОГРЛФСКК БЕЛЕШК!-:. 243 

него ни oiiiiM, који се у основн слажу са њсгоиом 
иишл>у; a камо ли да их са добром вољом про- 
учи и успореди са својим погледима. Он сваку 
другу финансијску политику, осим сноје, назива 
спекулацијом, несавесношћу, финансијским само- 
убиством, неморалношћу, слепилом и слично. To 
су, господо народни посланици, све његови пз- 
рази у ексиозеу којн ne вре})ају само нас који се 
ие слажемо са господином Ђорђевићем, него су 
незгодни за lio/iclie факторе многих држава н то 
врло великих и богатих који ne само друкчије 
иисле него и раде и који им je рад донео користм 
за привреду и за буџет, учинивши ra ne само ста- 
билизованим, него активним. Ha пример Енглеска. 

A такав став mije добар. Мнниста[) финансија 
иора да поклони пажњу свнма појавама и жал- 
бама у зеиљи ne само финансиског карактераЈ ne- 
ro и опим, које долазе нз свих грана паше при- 
вреде, трговине, занагга, индусгрије, шољопривреде 
n слично, a такођер да обратп пажњу и na полп- 
тичка и социјална кретања, која ее јављају као 
резултат Bol;eii>a извеспе финансијске политике. 

Позната je ona реч Кпеза Мплоша, кад je ini- 
rao своје порезнике o расположењу у пароду. 

C тога ћу бити слободан, господо народни 
посланици, без обзира како he господин Mnnn- 
стар окатегорисати ово моје мншл>е11)е да га иане- 
сем иред вас, n да се одужпм савестп. Из пзла- 
гања herc се уверити да ме ne вод^шжаквп ли- 
чни интереси. Шта впше да то није Дмо моје ми- 
шл>ење, него да и\ има много оваквих сличних, 
јер да их нема, господин Мпппстар ne бп посве- 
тио половину свог штампаног експозеа овом mi- 
тању. 

Почињем са речима господина Министра фи- 
нансија, изнесеним у експозеу, које су врло тачпе; 
„Тежиште, кл.уч naiuc привредне сптуацпје, као н 
увек, налази се у стању жетве и цена пољопрп- 
вредних производа". 

Идући тачно n консеквентно тим иислима, 
долази се до закључка да од те привредне си- 
туације, тј. од. стања жетве n цепа сел>ачк11Х про- 
извода, зависи n државни буџет, као огледало 
привредпе ситуације, a од равнотеже буџета за- 
виси — разумл.пво — стабилност новца. 

Ту консеквенцију желео бих да проводим, a 
ne само да je уочи и наша финансијска политика, 
na да према onoj потпуно тачпо постављепој ми- 
сли господина Министра финансија удеси и цео 
свој  рад. 

Међутим, ради се обр-п-по, полази се у раду 
од стабилности новца (Ш     више и o јачању ди- 
иара  гоиори г. Mi стар (, (Нансија у свом експо- 
зеу)  до уравнотежења буиета, a преко уравноте- 
жења   бз'џета до оздравл.еп.а привреде. 

Иије, дакле, разлика овога namera гледишта 
са гледиштем господина Министра финансија у 
гледању на вредпост и стабплпост повца и равно- 
теже буџета нити у теоријској оцени важности 
привреде, neio у питању: чему треба у прво.м 
реду noK.ionmii пажп.у? И ми сви желимо: n 
раииотежу буџета и стабилност новца. Волелп би- 
смо да je Бог дао, да je nam динар златап, a ne 
1/15 и 1/20 део злата. Али npe свега желпмо, као 
предуслов равнотеже и стабилности — добру при- 
ирелу. 

To xoiieMo да се узме као полазпа тачка фи- 
паисијске  и  ирииредме политике    Крал.евске вла- 

де n Министра финансија, a да се ne пусте све 
гране name прнв|)еде у овом хаосу светском na 
милост  и  немилост приликама и  случајностима. 

Данас je сва nama прпвреда у опадању. Су- 
више ружичасте наочаре треба имати na видети 
побољшање meno. Треба бтп na терепу у napo- 
ду, na видети ужаспу беду и опадање привреде, 
a ne ценити то како чини г. Министар, no томе 
што се кроз 7 месецп паплагпло 88.2(3"» буџетом 
предв1||>е1111х прпхода. Знамо ми с терена, како 
се то убирало n какве су мере предузимапе од 
črpane oprana Мпппстарства финансија. Ие дао 
Bor да се понове! 

Нити треба то цепити ни no „активпом трго- 
вачком бплансу". On истина претставлЈа добпт је- 
дпе врсте, јер како вели r. Mnnncrap фшансија 
„појачава се девпзпи тток Народпо баико, што joj 
омогућава, na једпој страпп, да успешније одр- 
жава п спажп курс народног повца a na другој да у 
већој мсрп кредитује привреду«. Ово друго, т. ј. 
кредитовање аривреде, проблематично je дапае. 
Народна банка најконзерваггивнија од ових, даваће 
као и до сада кредите само талш н оаом, где внди 
просперитет привр«дни и апсолутно своје покрп- 
he, ne ca 100% сигурносги него ca 300—-400''» као 
n сада. Како их je мало са прпвредппм прошери- 
тетом и са таквнм покрићем, то се n ii>eiio кредп- 
гирање iielic повећати, све док прпвреда не ожиии 
и ne до1)у у обзир приватпе повчапе устапове за 
омогућавање кредита. 

Onaj првп разлог, као успех „актнвпог трго-, 
mincKor билапса", т. ј. повећате штока девпза код ■ 
Иародне бапке, a с тпм у везп обрапа и спажете 
динара — тачап je. И хвала Богу да се дппар пма 
с чпм бранити, Алп ако r. Министар мисли na ње- 
гово даљп>е снажење, пека будс уверен да je у том 
за сада у опречпом иишљењу са свом привредом, 
шта Binue n ca бапкама, na ако xolie n ca улагачи- 
ма. Једино mije у опреци ca оппм који су динар 
тезаурирали. Onu би ликовали, јер бп били само 
у добптку без ризика. 

Али треба знати, да тај активни трговински 
биланс зпачп за nac осиромашење при данашњој 
привредној коњукгурп. Нека говоре подацп, Ko- 
je пам je г. Министар дао: nam je пзвоз према 
лањском 22.5% већп по количини, a само 11% ве- 
hn no повцу. Наш je увоз 2% већп no колпчшт, 
a !)' i   Belin no новцу. 

Другим речпма, господо народни посланици, 
ми смо иате народно благо продавалп мпого јеф- 
Timnje него лани, a много скупл>е куиовалп туђе, 
пама потребне продукте, него лапи, да не говорп- 
мо o рапијнм годппама. Ако будемо n дал>е овако 
продавали name произврде и с тпм у везп ако и 
лал.е буде овако папредовао nam трговински бп- 
лапс, nama he земл>а брзо офомашити. 

Ono пак, што nam свет купује нз иностран- 
ства, видимо да бива све скупље. Како je тек та 
купња данас ограничена na минимум, na ono што 
je најпотребније, na зато и трговински бпланс 
активан, то значи у исто време да nama купопиа 
снага све впте опада. 

Зато ja у овоме аргумепту, оваквој актпвпо- 
cni трговинског бплапса, признавајући и позп- 
тивне стране које истиче r. Minnicrap финансија, 
впдпм jom већу пегатнвпост са становишта опште 
привредног. Како je пак тежиште свега namera 
напретка, и no речима г. Мпппстра финансија, у 
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напретку привреде или боље у ценама пољопрпв- 
редних продуката, то he се сигурно с тим сложи- 
ти и г. Министар финансија, да активиост трго- 
винског биланса mije апсолутно сигуран зиак за 
побол>шање прнлика. Г. Министар je задовољан, 
што je постигнут бар деломичан резултат; што 
може снажити динар. Лли то je скупа цена. Ja до- 
дајем jom да то mije mi ираво mi иправдано, да 
се тај успех, у корист имаоца динара, постиже са 
ael^a целог једпог народа. Треба одмах, што пре 
тражити и naiiii начина, да се проблем дизања 
цена пољопривредиих продуката реши. Ha ту странУ 
треба да iioi)C поглед г. Министра финансија и 
целе Краљевоке владе. 

Пе сме се дозволити илузија да he се raj про- 
блем сам од себе решитн. Држава мора ту ин- 
тервеннсати на разпе начнне: регулисањем план- 
рке привреде, o чему су многа господа говорила и 
овде и у Финансијском одбору, и омогућењем за- 
раде, т.ј. куповне моћи бепосленим рукама рад- 
иика и сељака. 

Како he се то привести, иека размншља Кра- 
љевска влада са г. Министром финаисија. Наше 
je да иа то доброиамјерио уиозоримо и ставимо 
добронамјерне сугестије. Констатујемо само да 
иаш народ, особито по.^опривредник, чнии иај- 
веће иапоре да задовољи обавезама према држа- 
ви; na немајући ииодакле зарадити динар за под- 
мирење својих потреба и за плаћање држави по- 
реза, обра1)ује и Behy површину земље и све ви- 
ше сужава своје потребе; надннца му се његова 
нс исплаћује mi ca 5 динара дневио. Зато треба да 
сви позвапп уложе напоре, да му помогнемо у 
интересу његовом и општем. 

Tpeliii аргуменат г. Mnmicrpa финансија за 
1шбол.шање у привреди jeci „извесно смирење у 
банкарству које je владало у току 1933 годипе". 
„1 Inje било повлачења улога у већем обпму, a 
иеке су бамке одобравале омање краткорочпе кре- 
дите, ncTima na подлози допунских гаранцнја и 
обезбе1Јеша, што je сасвим разумл.иво" вели г. 
Мниистар финансија. 

AKO се узме, госиодо народни посланици, да 
je остао поштеђеи само мали део, и то пајјачих 
и најсолпднијнх банака, које су могле издржати 
лањске године и ове 1933 кризу и навалу улагача, 
исплаћујући им улоге, и na тај начин стичући 
iioiiOBo поверење, (иако много умаљено јер се у- 
лози иису повратнли него још внше умаљнли и 
код воде1111х завода), то нипошто ne смемо се за- 
вараватп да се то одпосп n na велнк део, a камо 
ли na све бапкарство. Прпватпо бапкарство, осим 
најбољих изнимака, и сада je у највећој неприли- 
ци. Велпкп je део бапака под законском заштитом 
и ono под оваквим приликама мало се пада no- 
правцп својој. Закоп o заштптп земл>орадника 
којп je морао бити донесен, још му je више уки- 
нуо ту наду. 

И код оних пајбољих завода, који су остали 
na погама све се внте сужује делокруг рада, от- 
пуштају се чпповппци n памештеппцп ради сма- 
њења режнје; умањује се портфељ мепица, где 
сс год може наплатити дуг, a повећавају се жи- 
ро-рачупп н>пхови код Народпе бапке. Omi изпо- 
се дапас 900 мплиопа динара, јер бапке то морају 
да чувају за сваку евеитуалпост — за улагаче. To 
зпачи — разумл^иво — похвалпу опрезпост за 
тих, алн у нсто време и њпхову штету, што тај 

повац не смеју n ne могу кориспо пласирати; u 
значи штету за привреду, је[) joj се тај новац 
одузнма из циркулације. 

Ни то стање ne може дуго трајати без велике 
ттете n no привреду н no те банке. 

Једппи je n овде излаз; просперитет привре- 
де и активпост њепа; мпого Beha пего у саиој 
вредпостп динара. Снажење пак његово довело би 
n ове банке у положај њихових горпх другара 
Привреднн пак замах поправпо би многе од по- 
срнулих бапака. 

Напредак државних новчаних институција вр- 
"ло je утешљпва појава, али више ради других 
разлога, пего што пх истиче г. Министар финан- 
cnja: ono значп noBepeibe парода у државу и њен\ 
снагу. HoBehaibe улога код њих за велике своте 
и огромнн иовчапп промет je ради тога што при- 
вредпп свет mije имао са cnrypnomhy пигде na 
другу страну да уложи, нити je никојим другим 
путем могао да тај промет обавља; све се je готово 
копцептрпсало ту. Али зато иеколико пута више 
умањеп je новчапичкп промег уопште, јер се mije 
вршио преко бапака услед неповерења. Зато иа- 
предак у том код тпх државпих институција im- 
пошто ne зпачи n папредак привредпог делања 
у пашој земљп. 

Г. Министар (Imiiaiiciija износи у експозеу 
je број бапкротства onao у 1933 год., према 1932 
год. и то за 341 случај. Да се и ово изпесе као 
аргуменат, требало je узети у обзир околпост да 
су pannje попадалп сви нестабплпи привредници, 
a omi KOJU су ове годипе палп, бпли су прилично 
здравп n ne бп пали под нормалним приликама у 
стечај; затпм требало je узетн у обзпр и Уредбу 
o посредоваљу, којој су многи привредници при- 
бегли. Mu, народни посланпцп, који с.мо у непре- 
стапој везн и са пашом чаршијом, зпамо њихове 
невол>е, зпамо да he се одржатп само врло ретки 
под оваквпм привредним приликама n зпамо да 
богорадс да се поново допесе закон o посредо- 
вању. 

И њих може спасти само појачани привредин 
замах, na ra и omi траже. 

Kao mro впдпте, господо народни посланици, 
све што сам казао mije у протпвпости, него у пу- 
ној сагласпостп са полазпом тачком гледишта na- 
mera r. Мпппстра финансија, a та je да je полазна 
тачка кључ целе наше прпвредпе ситуације, a то 
значи и равнотеже буџета и стабилности динарл. 
To пак све значи да од просперитета name пољ-)- 
привреде и пол>опривредника, и од iberoBe к\- 
повпе Mohii зависи напредак трговца n занатлије 
директпо; зависи папредак индустрнје и банкар- 
ства директпо n ппдпректио зависи успех наплате 
буџетскпх прихода директно и индиректно, и пре- 
ма томе спага и стабплност namer пародпог 
повца. 

Само ja тумачнм цео тај проблем na други 
начин иего г. Мпппстар финансија, и нека мп се 
то ne замерп. 

Moje je мшпл.ење да првотпу бригу треба no- 
светитп јачап.у прпвреде, која једина може да о- 
спгура уравнотеженост буџета, a то доноси само 
собом стабплпост народној новчаници. 

Протпвап сам и ja, a мислим n сви mi, госпо- 
до народни посланици, апсолутпо противаи 
ма каквој маштулацпјп са нашим новцем радн 
noKpnha буџета, јер то зпачп — инфлацију, C ia- 
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жем се са г. Министром финансија, да није ни- 
шта лакше, него штампањем иовманпца покривати 
буџетске расходе i; на raj начин водити фииап- 
спјску политику, кад би та политика била могу- 
iia. Јер je истина да такав рад нма почетак, a.in 
иу зе не зиа крај. 

Али   се  морамо бојатн  ради    опадањз    IKUJIC 
прнвреде да г. Минстар финансија ие буде у CTI- 
н>у  mi   најдраконскијим  мерама  наплатити  прод- 
iiiil,ciie   приходе.   A   мере   којс  су  се  ове   годиис 
подузимале - - не знам, да ли се смеју и могу у 
будућој   години предузети за иаплату порсза, јер 
пма и  других разлога, осим чисто финансијских, 
који су исто тако великм и Beiin, a који налажу да 
се то ме чини. C друге страие понегде порескп ор- 
гани  неће mi наћи објекта да заплене и продају 
за порез. Бојећи се тога, тј. да сс неће наћи прн- 
ходи  за  буџет, ако ие ове године, a оно до г> 
дине   (a   ми морамо да далеко гледамо) дужиост 
ми je да na то упозорим да се у задњем моменчу, 
a jom  je na ирсмс, да се размишл.а o друпш na- 
чинима   вођења финансијске политике. Ла упозо- 
равам на факт да смо лани морали одобрити, pa 
ли   покрића буџета, повишицу hopesa na земља- 
рину са  20', ; затим повиситп трошарину na изве- 
сне артикле; да смо оне године донели закон за 
иони  ред оптерећења, који — видећемо, xolie ли 
донети   очекиване приходе    удржавну касу. A г. 
Министар   иам  je  увек  говорио, да je буџетска 
равнотежа осигурана. Исто тако, господо народ- 
iiii посланици, ne можемо очекивати   да iie ино- 
странство у Belioj количини п по боЛ)()ј цени ку- 
понатн наше производе, na да то евентуално ути- 
'ie на привредни просперитет и могућност напла- 
те прихода буџетских. Mu видимо све црње обла- 
ке тамо у том погледу. 

AKO се сада сложимо са Мнпистром фипансија 
да техиичка компресија расхода ne можедаље ићи, 
да je пастигла свој макимум, na ако — препушпа- 
jvliii прт-реду самој себи као до сада — ona ne 

гне (»е дао Бог) дати предвиђене приходе, онда 
he r. Министар фннаисија — хтео ne хтео — мора- 
ти прибећи инфлацији, задужен>има код Народпе 
банке да подмири буџет. Стога не смемо дозволптп 
у том погледу никакве евентуалности него лечити 

IO, што je основно, a то je дизати привреду, 
форсирањем mif) јаче унутрашње потропп^е и 
стварањем бољих предуслова за привреду и папре- 
дак на оспову иромпшлЈено изра1)епог прпвредног 
niana. 

Видите, господо ннроднн послаппдн, према ста- 
тистици г. Mmmcrpa финансија из 1933 године, род 
пшенице износно je 26 милиј. квинтала; пешто ви- 
me него један n no метар no особи у нашој држа- 
ви. Род кукуруза два и no метра ПО особи у пашој 
држави. Ражи н јечма пола метра no особн у пашој 
држави. Делимично се од тога свега утроши na 
исхраиу живине и стоке, гако да no особп добар 

i. код нас даје 3—3 n no метра зрна sa хлеб. 
Другим речима кад би наш свет могао сит да 

једе, ие би. много остало за извоз. Кад би бар де- 
лимично диглп куповну спагу опих којн пемају 
или пемају довол,по хлеба, мн бисмо поднглп цепе 
житу и сељачким производпма уопште a то зна- 
'iii, како rope рекосмо, да бпсмо тим омогу11Пли 
наплату буџетских прихода и од произвођача n 
од посредпика, трговца, као и од осталих дру- 
штвеиих редова. 

Цене наших сељачких продуката данас су 
дакле овако јефтине не само ради тога, што пема 
извоза у ипострапство, него мпого више, што па- 
сивни паши крајеви пемају куповне спаге, што 
снротшва ne може уопште да до{)е до зараде. 
Увек и у најбоље дане извоза у прошлости, много 
je више продано и потрошепо жита v земљи нсго 
се извезло. Данас je обоје у великом застоју. VI 
зато катастрофалап пад цепа и зато onacnocr це- 
лој привреди, клзучу свега живота привредпог. 

Зато морамо n у интересу равпотеже буџета 
n стим у иптересу чувања namera повца од ин- 
флације и пропасти, морамо дизати куповну сна- 
гу потрошача, омогућити му да купује жито из 
жптородпих крајева да бар делимичпо, без обзи- 
pa na нпострапство, подигпемо потрошњу жита, 
a тим и његову цену. 

Како и којим путем, то je ствар Краљевске 
владе, a наше je да дајемо сугести.је и образло- 
жена мишљења. To ево и ja чипим без претепзија 
и уображња, него само no лужпости и ради оду- 
жења савести. 

Господо народни послапици! Куповна снага 
namer сиромашног парода, који дапас гладује, 
може се ди11П само na тај начип, да му се омогу- 
ћи зарада. Прпватпа иницијатива под данашњим 
прпвредппм и повчапи мпрпликама то није у ста- 
њу никако, јер се ту посао све вите умањује. 

Једипо остаје држава да ту зараду даде, ства- 
рањем јавних радова. 

TOM средству прибегле су одавпо мпоге др- 
жаве. парочито Италија, Америка, Немачка и En- 
глеска и том средству имају мпого да захвале за 
прпвредпо стање. Да се свет запосли код ових се 
држава изиишљају тп јавпи радовп: праве се ду- 
плп друмови и асфалтирају се у пеизмерннм ду- 
жнама, праве се железпице, исушују пол.а, дижу 
се јавпе зграде sa потребе туризма, за социјалне 
установе итд. Њихове су земље н ранпје биле из- 
rpalicne n тсхпичкп спабдевепе до савпшепства, 
na опет изпалазе, силом стварају, ne презајући го- 
тово од луксуза, могућпост зараде потрошачу: n 
радп социјплпих n ради полнтпчких разлога и 
радп чуван.а привреде своје. 

Hama je земл.а заостала куд и камо од њих у 
техничкој изграђености и ми бисмо морали при- 
ступати тим радовима да нас на то и ne силе one 
околности o којнма rope говорнмо. Ми ne треба 
да измишљаио, где да запослимо пезапослепи 
nam свет. Имамо и дапас крајева — пажалост — 
где се nam народ служп горим путевима пего у 
лоба рпмско, јер су n ти старп путевп пскваренп 
и уништени; пи стотпе километара у промјеру 
пема поттепог пута im за јахача, im за петака, a 
камо ли sa кола и ауто; пајлепти н најромантич- 
нији крајеви напш пелоступпи су, a могли би — 
да су доступни оспм унутарп.е приврелпе користи 
— ла мпого појачају onaj „певиллтвп пзпоз" (ту- 
ризам). како то лепо рече г. Мпппстар финансија. 
Мало je лржава na свету које уз овако дивпо море 
и полпебље морско, пмају могућпости да тури- 
стнма пруже у исто време дупло уживап>е — јуж- 
nv морску климу и плажу, и алпински вазлух. Али 
која корист? Приступа у те планипе нема. И ланас 
чска — то je срамота nama — изградњу своју пут 
који je jom Аустрпја започела и половипу пзгра- 
лила jom 1907 године. кроз најромаптичпнје кра- 
јеве нате, na домак МаглнКа и Волујака, и поред 
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брзе и дивпе реке Сутјеске — пут од Гацка до 
Фоче. У питању je свега 20 милиона динара, али 
узалуд, јер рапнје нису уочили меродавни користи 
н потребу тог рада — од ослобођења до данас; 
узалуд, јер даиас нема пара у буџету. 

Такпих примера има свуда, особито v запу- 
штеној Зетској баиовини. Свуда чека рад и из- 
градња— ис луксузних објеката, пего неопходпе' 
потребе — привреде, у корист, не само народа 
тамо, пего н државне касе у будућности. 

Са скрипсиим рукама, гладан, чека тај рад 
наш радни беспослоии свет, којега ИМа на број пре- 
ко 1,000.000, како правилио рече г. Мохорич, јер 
ne смемо се заваравати o незапослеиости код нас 
према службеиим податцима >о организованим рад- 
иицима без посла. Десет пута више има их којн су 
неорганпзовани. 

Нзима треба дати зараду и подићи им KynoBiny 
снагу, na hc иаша уиутрашња трговина свнх грана, 
a то значи привреда, оживети сама аобом. To се 
може, како рекох, једино путем јавних радова. To 
сам рекао са овог иеста има лве годнне дана — 
узалуд. 

Нажалкжзт време и прилике дале су ми за право 
и мнслим да je псследњи моменат да 'ce тим путем 
пође. 

Одговор г. Мишистра финаисија знам уиапред: 
II ja се слажем с гим, алн где су nape? 

И jcer у томе проблем. Али) ако noheMo ca ста- 
новишта, које смо — сагласно са г. Мипистром (Im- 
нансија — rope рекли да je у јакости привреде га- 
panuHija за \'ра'Р<нотеже111 буџет, a у равиотежу бу- 
џета сигурност нородеот иовца, онда се мора тра- 
жити начин да се дође до потребпог иовца за све 
јатанс радове. 

Треба sa тпо 1 — 2 мнлијарле динара. 
Из редовних државншх прихода не моту се ло- 

бити. Извапредии памети ne могу се па.роду нато- 
. варити. Зајам вањски тешко je добпт уопште, a 
без великпх протпвконцесија ишкако. УпутрашнЈИ 
aa'.taan у дапашњој кризи тешк^о да би успео, осо- 
бито у толикој количиии, без приаилних мера од 
којих бежп г. Министар финшшја. 

Редовппм, дакле, путем ne може се доћи до тог 
повца, a оади оздравллнЈа наше привреде мора се 
повац nahn за горње сврхе. Морају се предузети 
извампедне мерс. 

И ту сада долазимо у колизпју са мишл^њем 
г. Мичшстра финаалзијја, јер те изваиредне мере мо- 
гле бп, no ПјСгово мишл.сп.у, поколебатн дачаш- 
II>V стабилност дппара, a он вели: „Нестабилност 
новчаие вредпости доноои пупу ^неснп-рност у при- 
врелпом пасловапл', апсолутоу немогуИпост при- 
Вредаот предаиНа'Н>а и рада". И то je тачно, Само 
oinia привродчп делатност може да 'папоедује И 
буде солидпа. кад tx зпа nonrro се Kyrivje и по- 
niTo продаје. Зато смо и ми за стаби.пгост дииара. 
Само je nmaihc na којој висини? Стабнлан дппар 
мбж« битп и на пижој врблности од данашње, са 
гтсчорићем од 25% место 35% v злату. И та1 се из- 
меиа, госполо пароднп послаиици, може установити 
замлнским nvTCM, као UITO се законским путем ство 
рила са 35%. A vn се може учтгити лако, особито 
панас. Km, се зпа, да мри то ne радимо ради покри- 
ha буџета, јер je on остао стабилап и v времену 
кпизс, благодарећи ваиредтом настојзњу г. Мјши- 
стоа финаноија ла никад «е потроши више него 
убсре прнхода. Ту политику стабилности буџета и 

динарске закопскс стабилности треба под сваким 
условима сачуватн и о^пда ако смањимо законом 
покриће ПјС.гово на 25%. 

Смањење динарсме вредности, a с тим nono- 
haibe контингента повчаппца код емисиопе банке, 
чимало неће умањити irn повећаиш иметак Народне 
банке; остаје joj у трезорима псто покриће, иста 
1Соличина девизе. Нов прилив девиза неће се ума> 
њити, јер сс он добпва 'од извесне робе у главном. 

И кад ое ?лшде у землЈИ и у иностранству да 
се raj корак иије учиппо у иевољи да се покрију 
буџетсми пздатцп, лругим речима да то мије ин- 
флаии ja, пего систе.матскп рад за омогућавање јаче 
прнвредне акцтје, која je заостала ради тога, што 
у цирмулачији иема довол>не количне средстава за 
раамену — a то je апсолутно тачно, и то цео свет 
очито впдп — снда (сс ne треба бојати пи негатпв- 
nor пспхичког дејства од те мере. 

To у толико мање, ако се тај шовац употр« 
у ко|>исне сврхе no прпвреду: за израду путева, жо- 
љезиица n дргих потребннх привредп и јавном ло- 
бру институцнја. Нонац трошеп у те сврхе и na 
начим да доће пајвећим делом у рукс потрошач:., 
сиромапшог радника и сељака, оживеће приирелу 
и ми постићп мпогоструке поволЈпе резултате. 

Другим речнма, господо народаи пссланици, 
долазимо до закључка да свако noBelianie новчапи- 
ца у оптицају ие зпачп шијјлацпја. 

Ии(|)лација само значп шесистематско штампа- 
ibe новчаппца за покрпће буџетских расхода без 
обзира да ли je то повећање потребно привреди. 
Инфлацпјом ое пак ие може назвати оно повећан,: 
повчанпца у оптипају, које тражи привреда ради 
себе саме, ради потреба својпх. 

Велики фииаисијоки стручњак Телкамп био ie 
мишљеп>а, да mi једну папирпу новчаницу не омо 
издати ии ^едан емиспопи завод, ако иема1 за n,v 
100% покриће у злату, јер да то аначи инфлација 
И збиља бп, пмао право са становпшта чисто тео- 
ретског. Јер откуда да емисиоша батгка даје нл са- 
мој ровчаиици обавезу, да he сваку новачаншг, 
платити златом, ако тог злата у толикој мери no- 
ма. Али сасвим су други емономоки разлози дело- 
вали. n то разлози у главпом привредс и њепог 
обрта (које и ja наглашавам) да се тог приицч« 
na ne држи пити се држала готово пги јелна држа- 
ва na свету. A одступап.е ол тог припципа заиа i 
би теоретски значило инфлацију. Теоретску иа 
флапију бп према томе пмале лашс све државе, v 
већој илп мањој мери, кад бн се то звало inulna- 
UH.VOM. Свеједпо je да ли са покрићвм 00, 80, 70, 
35 Hm 25%. 

Алп како свака држава удешава свој опт;1 

новца према интереоу и потреби своје привредо и 
њаШог обрта, то IU'IUI број мовчаиица пр'ема златиој 
подлози значи само девалвацију, маи.у, п то сраз- 
мерпо мап>у вредпост, према залихи злата поједине 
лржаве. Другим речпма, потреба привоеде диригира 
колики број новчаппца и ona одлучује колико тро- 
ба ла ie у оптицају новчапица у појединој држави. 

Ilira BHine има случајева које ствара приврел- 
na ситуаци.ја ла се за момепат повиои број шовч i. 
mina и без мењања закона, a да то ипак ire утиче 
(in прелиост лотичпе валуте. Тако na прпмер аус- 
тргу-угарска емисиоша банка сваке јесеии, мпмо .v,- 
KoiHCKiOT кантигенгга, штампа на 100 милиона, пре- 
ма потреби, Kin'ira лајућн пх краткорочио прчнр> 
ди за куповипу жетпе и враћајући их no пролећа ; 
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касе. И то иите била инфлација. Инфлацијсмо пак 
повећаи.е новчаница у оитицају, т. ј. оно које стаа- 
ра државна потреба за покриЛе својих расхода без 

' inpa да ли je ro повећаи.е потрсбио привреди 
или ие — понављ.ам — штетио је. 
Штетно исто толико колико и дефлација, коју 

иажалост jom и сада водимо ми као KITO су je во- 
диле раније и многе друге државе и која je политика 

цан од узрока данашње кризе меповсрсња уоп- 
iiiTc. И инфлација и дсфлација имају исту карак- 
теристику по cBioM дејству, само у противним прав- 
цима. Док инфлација, бацајући без потребс за 
Привреду велике количине мовца у промет, потко- 
пава планску привреду великим апетитима за шпе- 
кулацију, која шпекулира са свим могућим до чсг 
се дочепа, са покреппгм и иепокре-игим добрима, 
дижући тобоже цене, дотле д^флација сузбија сва- 
Kv привруедну акиииност, обарајјући цене добрпма 
покретним и непокретним; оставља иогућ,11ост не- 
заслужеиог богаћења само оним, који имају новац, 
na рачун свих других, a ушштава one који су без 
новца и дужни. Зато je и постао код иас велики про- 
б гем —■ задужење сељака. 

Ипак има једпа разлика између инфлације и 
дефлације no моралу. Иифлацшу 'изазнва велика 
потреба државка и њој се прибегава у највећој 
невољи. Ona може да уиишти имаоце новца, ако се 
na време IH€ стађу. Али смо сведоци чињеиице нза 
рата да их je мало било тзквјих, јер су се готово 
сви снатли и свој новац употребили. Ни новчанич- 
на учтгаотова није mi једна пропала, игего ое бога- 
тила. Дефлација je смишљен, систематски рад и 
она сеприснсава као паук у^тсло сваког прпвред- 
ника и постспсно му сише крв. Није почетак тог 
сисања крви код «ас од претпрошлс подине^д no- 

к-а 'ове велике кр-изе, игего je још од оног врс- 
и ira кад се од тгфлациАс прешло na дефлацију, a 

на ста-билизацију, да се дииар одржи на једној 
PHCHiru. Елански иапрслак наше привреде иза pa- 
ra (кгд je инфлација no мнло и служила њој, јер 
■oj je дала — иако joj то nnio била омишљена na- 
мера — потребна средства за разушгу, т. i. потреб- 
ну колнтшу новца у циркулаадЈГ.ју) тај елаискм na- 
предак иза престапка штампања новчаница, дсно- 

je у namv земљу велпки прилив девпза, n raj 
прилив je искоришћавала nama дефлационистичка 
политика само за ја:ча.п>с динара. И зајјмове ie из 

траиства трогаила у ту сврху, Не дакле за ста- 
билизацију и очување вредностп иметка свачијег, 
иа у ком облику on бпо, него je богатнла само оне 
— и то непрестано и постепеио — којп су имали 
иовац или новчану подлогу, a сирмкгашила сваког 
дрЈигог правог и продуктивног прпврелпика. Да се 
досгигнута овим путем висина динара одржи, на- 
пга дефлационистичка фппаиспјска полптпка ишла 
je тако далеко, да jie тражила и нашла величои вап>- 
оки sajaiM у злату na рачун државе, т. i. свих сло- 
ii'i'a i; сних, и заковдом обезбедила постшгпуту пи- 
cHtrv дипара, т. ј. ботатство имаоца динара. 

Али то се више ne да репарпрати и не смемо 
нћи измеиичиим путевтла од инфлације — дефла- 
mije и обратпо. Обот je зло, јер код ооојега Н0- 
вац губи cRoiv функци.ГУ као стабилМо иерило вред- 

ги. Стабилизација je најбоља. Ja бих, гооподо 
народни послашици, био и за стабилизацију дина- 
ра na дапаттој висииш, кад би бпло услова за TO. 
Али irc.Ma главног услова за то. Данашња nama при 
вредна ситуацнја пема довољно средстава за раз- 

меиу добара, нема довол-Jiie количине извца у on- 
тпцају, и зато vy количину треба повпспти, na ко- 
јим било путем. 

Ие може олржатп крииже ПЈтговср: Да у пп- 
тицају има готово иста количина повчаница као у 
доба иајвећег пашег прпвредпог просперитета. Да 
ne испптујемо разлогс, него само да набројимо 
факта. 

Ппво ради тог?., mro од свеукуппс Циркулације 
(заједио са сребром) од 5.400 милиона пма тесаури- 
раног преко 2.000 мплпопа према процепп зпалаца. 
У циркулацпјч je стварпо свега око 3000 мплиопа. 

Друго ради тога, lili o je ПОМОћни oprc?n цпр- 
кулације новца за привредне сврхе, наше приват- 
но бавкарство, смап.нло своју функцију за лобре 
г/,. T()ehe, што je готово спсвпм усахнуо, у своје 
време врло јак noMoliim орган за размепу добара v 
приватном саобраћају — девнзпп и валутпи обрт, 

Према томе, господо пародни гтосланици, nama 
привреда данас нема на располагању пи једне чет- 
вртиие средства за размену добара, коју je имала 
p iriijc. Сва се размепа врпш готово пскл^чиво го- 
товином. Сву ту велику потребу има да задоволт, 
дакле, свега VKO 3 милпјарде дпнара, који се палазе 
у промету; однооно двс мпшјарде, ако од тога оду- 
змемо жиропачупе прпватпнх бапака код Народ- 
ne бапке. Jacno je да то ne може задоволттп пашу 
привреду, кад за саму државу, за mene буџеткже 
прпходе треба ла та количина npoI)e 3—4 пута кроз 
касе њене док убсре 10 мплијарди. 

Зато позивате na чЛњеницу,»да мп пмамо псту 
количппу повца у оптицају као и пре, у доба npn- 
врелЈгог полета, ne може пздржагп крптпку. Ta бп 
чињеница постојала и онда, — да се послужим и 
овим доказом — кад бп било тезаурпрапо свпх 5 
милијарди. Ви знагге, господо народни послапидп, 
да би дошлн до тог апсурдума блпзу, да прпватпп 
ковчат! заврди протпвзакоипто, (али врло добро-) 
и уз ћутање меродавппх фактора ne затворише ула- 
гачима својс шалтере пре извеспог npeMefia. 

IIIIT'IM, liiTd бп онда рлдио чаш г.нтодип Mn- 
micrap финанопја. да са то логодило и да je тезау- 
рирано jom 2 милиЏарде? 

Помавгкате средстаза за размену добара данас 
je дакле јасно. Ono he све више уништавати nam 
привредни ."'KIIBOT, ако булсмо чекалк док се то CI- 
MO собом nciim, нормалним путем; док се реши све 
јача n јача криза поверета у земл>и и у инострап- 
ству. Бојим се, господо пародпп гтослаппци, да na- 
ma прпврсда сасвпм ne малакте, ако будемо чека- 
лп TO време n злагпо доба слободпе трговппе међу 
народима. 

Ta мп смо самп гдавном дужнику пашмх новча- 
них завода, нашем сељаку, дали рок од 12 годнна 
н тим већој половтп: тжчаних завода готово про- 
mr.iiM њихово оздрављење до тог времена, na Ka- 
ree можемо очекивати мпого рапије њпхово оздрав- 
л>ење? 

Привреда nama ne може и ne сме na то чскатп. 
Mopajv joj ее наћи средства за mene потребе. Гор- 
и.и шачин, који предлажем, т. ј. да закопска златпа 
подлога нашем динару буде 25% место 35% ниу 
колико неће утицати негативно na даљпи развој 
прилика, и пмести ono noropmame o ком говори г. 
Мттстар фппансија, пего he нх jom впше и јачс 
унапредпти. 

Фиктивну ттету могли би имати од те мере са- 
мо нмаоци повца плп хартија од вредпостп у дина- 
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рима. Фиктипну реди тога, uno и>ихов данашњи 
иметак у ноицу ne би предсгављао опу куповну сна- 
гу, до које je данзс пезаслужено и на штету свих 
осталнх класа добио. Али и зато ииак никад више 
неће ло\\и њихов иовац до оиог иравог оциоса пре- 
Mia осталим добрима (pa/m којих се у осталом и 
штедио), какг.в je био пре неколико година. Joni he 
увек п.егова куповна снага бнти neha, него пре не- 
колико годииа, јер се цене земљорадничким прог 
изводима (то ое може аподнктички тврдити кад се 

:i;ijy прилике у свету) никад више у оиој мери не- 
iie доћи, како je то раније било. Дакле, они иеће 
mi изгубити ништа. 

Стварну корист пак ишће миоги од улагача, 
uno могу очекпватп да ће процватом привредс до- 
tiM у бољи положај заводи, где им je новац уложен, 
да !ie га моћи н?.платитн. Према данаши.им изгле- 
дима, !кихов улог у већини заеода — врло je про- 
блематичан и бива све проблематичнији. 

У осталом какво моралко право имају тесауза- 
гери иовца да буду штеђени иа рачуи целе прнвре- 
де, кад су joj онп игнели добар ударац тим, што r.y 
уклонили из н.е новац, који joj ie потребан као 
људском тслу крв. Одузимајући л>удском телу крв, 
која xpaHri све његове оргаме, о-дузима се и живот, 
исто тако као што се умртвљује и привреда, ако joj 
се одузнма новац из циркулације. Новац je у исто 
време и привптно и јавно добро, и ми ие смемо 
пре.зати од мера да га приведсмо љеговој употреби 
n сврси, без обзира na то UITO he страдлтн онн, којч 
га (макар и у незиању) сматрају само њиховим лич- 
чмм добром. A доказали смо да заправо irehe пн 
страдати. 

Стога ПО мом иишљењу никаква разлога иема, 
ко.ји може говорити против тога, да и ми —■ у инте- 
ресу општем привредном — девалвирамо закон- 
гким путсм наш данашњи дииар за 1/4 или 1'3 ii)e- 
гове дшашље вр^дностн. Другим речима да се кон- 
тигент новчаница код Народне банке повиси за 
2000 милнона. 

Тнх 2000 милиона треба да стави Народна бан- 
ка na расиолагање држави као специалаш безкамат- 
VM кредит или уз врло ннску камату, који he joj 
држава вратити у року например од 20 година. To 
радн тога што не би било право да Народна баика 
и њени акцисчари од тог новца имају сразмерно 
већу корист од акционара других завода и од о- 
стал г привредног света. 

Пржава тај новац, no засебном закопу, има упо- 
требити oaiMo у јавне радове, у инвестиције при- 
вредког карактера; пипошто за подмирен.е буџет- 
ских расхода. Ефекат од тог рекао сам раније и не 
треба да га понављам. Само истичем, да једино тим 
путем, преко јавних радова тај новац може да до- 
Це корионо у прнвпеду. Нипошто n никако он пеће 
;)ohii у привреду, ако се повишеп.ем контингента 
нозч?'Н!1ца остави Народној банци да га ono. даје 
приватницима у кредит. /lanac приваткик не узима 
кредит, јср г:1. нема у шта употребити, нити му м 
сигурпо може дати. Доказ су велнки жири-рачуни 
pa иих банака код Народне банке и све Behe сма- 
њивањ« портфелза меница н цифара no текућем 
рачуну. 

Изнесох, господо народни посланици, овај 
предлог у најбољој намери, попово наглашуЈући: 
уравнотежење буџета no сваку цену, како n г. Ми- 
пнстар финансија   наглашава; a стабилпост   повца 

исто тако, само na нижој оспови n с већом    коли> 
чпном у оптицају. To ne тражим ja, nerc прнв^х 
nimia. 

Има joni начина да се ова сврха постигне, т. i, 
да :е noBcha број повца у оптицају. Например пу- 
тем издаваша држзвних посебних пончаиица, за- 
тим држаиппх новчаница — боиова за уичгр- 
i' и промет уз постепепу амортизацију кроз 10—15 
година, Ми ne бисмо били први који то чинимо. 
Иарод има поверење у државу, то показује налре 
дак државних иовчаппх устапова, a дппар Народне 
банке пмао бн исту закопску подлогу као данас, 
Мислим да ne треба o овом много говорптп, јер je 
ствар јасна. Истичем je само као могућност. 

Заггим има и та могућност, да Државна хнпо- 
гекарпа бапка постане други паш емисиони завод 
na основи хипотека. Ни vo ne би била повинга. To 
су са успехом давио радиле и друге државе. Глав- 
no je што паглашавам н непрестано понављам; 
нашње наше стање прпвредно, услед тезаурације, 
услед слабе готово нпкакве могућностл да до1)0 
кредигз, услед иемања помоћних средстава кредит- 
ne прпвреде, пма сувише мало новчанпца у опти- 
цају и тој се псвол>и мора nalin лека. 

Поставља се оада питање, господо народнн п 
сланици, шта he бити касније, кад се утроши тај но- 
вац у јавпе радове; опет смо пред истим пробле 
мом. Moj'e je мишл.ењс да he се до тог времеиа, бла- 
годарећп овом методу, привреда nama подмћи, no- 
верење се поврагити, na he се привреда алиментн- 
рати довол^но са кредитом. Неће бити несташиш 
новца. Уз то he се ваљда м прилике за мзвозну 
трговпиу поправити. 

Али сам ипак мпшл>ења да не треба остати прч 
том, пего да треба нашу валутну политику рефол- 
мишти. За наш мали, опремом сиромашни народ, 
којп je 85'; земљорадник; за name економско ста- 
n>e и снагу злато je сувпше прететко. Велнка je 
грешка учињепа, imo смо одступили од традицијс 
предратпс и parne Србије и повели се за вели] 
и богато опремљеним народима. Да се злато узме 
као подлога, треба га пре свега пмати у земл>11. Т* 
ко je било свуда у свету и пре рата, ко зна историју 
валутпог развоја. И велики богати иароди прпла- 
зили су златној валути нстом онда, кад je злата као 
трговачког повца, или злата као законитог сред< 
ства пла1\ања бнло у довол.пој количини у земл.ц, 
да може бити подлога папирне новчанице. Шта ви- 
me и то je pal)eno опрезпо — зздржавајући и р.т 
нију валуту, na су пм^ле све те државе дуго вре- 
мвна биметалну, док су прешле дефинитивно на 
златну валуту. Шта вите било их je које су се од 
златне валуте враћале na сребрну, и то великих н 
богатнх као Америка, Француска, Енглеска и Хо- 
лапдија. 

Ирва jn прешла na чисто златну валуту Енгле- 
ска 181G годипе кад je покуппла силно злато из За- 
падпе Индије и кад je злато стварпо пстпснуло из 
ппомста сребро у Енглеској. 

Немачка je прешла на златну валуту год. 1871 
иза победоносиог para, који joj je донео 5 милн< 
јарди злата, али ое реформа у чисто златну валутЈ 
завршава истом 1910 годнне. 

СједппЈене Државе Севеопе Америке    прелазе 
' na златпу валуту такође 1873 год., да се опет вратс 
ка1сније биметалпој валути,   како ие 5и уништнла 
своје обилно сребро,   док mije истом 1900 године 
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дефинитивно сс одлучила за златну валуту. Аустри- 
ia узима златну валуту истом 1892, a стнариу рс- 
форму завршава године 1901, радећи у етапама. Ру- 
сија то чини године 1899, алотле je имала чиступа- 
пирнату валуту — државнп рубаљ — итд. Чисту 
гаапирнату валуту имале су jom многе лржаве, али 
je тај систем показао слабе резултате, јер су те 
државе биле слабе економски и слабо манипулирвг 
ле тим новцем: Грчка, Шпанија, Португалија.држа- 
ве средње Америме итд. 

Ово што набројих, господо народни посланици, 
мислим да je довољно, да вам покаже јасно пове- 
заност између стварно nocrojehe залихс племеиигог 
метала у земл>и, између оптте скономске снапе зем- 
л»е и између њене валуте. Сваки уметни покушај да 
се ови односи поремете и ла се иа склу нешто ство- 
ри што ие може бити, ствара велике поремећаје п у 
геривреди и у валути сваке земл>е. 

Затп i'1 направљена rnntia грешка, када je Зл- 
коном o новцу од Il-V-I93l годпне везана нашава- 
rvra за злато. Да скупимосве злато у земљи нашој: 
и прстсм>о и сатове и зубе и накнте, ми ннсмо у ста- 
H.V да na тој залихи злг.га crnoj имо валуту, која 
би могла одговатз пи нашим привредним потребт 
иа, размени добара код маших примитивчих и 
хкудких техиичких оретстава, гдс je наше моп 
чпрство истом v развоју, a сада у великој стагна- 
"ији. ла не рекнсдг I!!TO лруго. 

Л кад се узме да ie тај Закон o стабилизацијм 
доиесен иа-основи узајмл.риог злг.та и уз олтере- 
Ii'-iT-p пелог народа и државе, онда je то не само 
грешма, иего грсх. 

Зато нам cee околности и стање irame прнвре- 
■'■-. u икономска снага, као и ^ратко изложент! исто- 
mriar увоћења златне валуте код дрјфих народа, 
налажу да што пре преНемо сробру као подлози ва- 
nvTHoi и ла не одсгупамо ол традиције — нашег 
FTif 1Р\то!гтл — Србије, која ie ca гпебргтим динаром 
водил^а херојске р^тове и пг-белила. И онда кад ic 
непријатељ ггрегазио Србију, њен лшгар je вишс, 
много више воедео ол златне аустријске круне. 

За куповање сребра данас je гтрилика згодна, 
iVp je mro обезвреНно v трци веелшсих држава за 
-латом. ,А када која било oi велшшх држава ггри- 
бегне сребру, a та сс настојања не само назревају 
иего i» виде, наша ic лпбит чиста и сигурна, ако дот- 
ле набзвимо сребро, јер ћс му се врслиост дићи. 
Згодно ic време и ради тога пгто можемо искори- 
стити мораториј који нам je дат за плаћања у imn- 
страиству. 

Ja, господо народни псусла^пти, изтесох ово 
cBoie иииЈљење прсл вж и прел Крал^свску владу 
са најдубл>им увсрсп.см, ла није na одмерт ла сс o 
овом прк^лрму размишљз, a без претензија ла сам 
потодио најбоље решењв. И друга госппла говори- 
,т, Су n разним начинима ла сс изађе из овс при- 
врелле кпизе, na ic на Краллввској влади да сама 
кађе најбоље решење. 

Лпелу!'слг ira г. Мииистра финаисија ла ие буде 
емсклузиван у свом уверењу, тим пре што у свсму 
овом види неотступно VBCPCII.C наше, да без икакве 
пезерпс примамо и тражимо као свагдању нашу 
финамсијску политику: апоолутну рар.чотсжу бу- 
иета и стабвлЈгост новиа — само тгп лруггм основи. 

Ja сс подсигурно надам ;n lic Краљеоока вдада 
nnliii начина да нашу приврслу оживи и полигис. 
Знам ла ic тп проблем прло тежак и врло лслика- 
тан. Али у толико јачс и тштсизитшје треба се њим 

бавити. Мн смо чули да сс спрема у Влади привред- 
ниплан за целу државу и ми радооно поздравл.амо 
raj Kopak. Верујем да Краљевкжа влада неће прене- 
бретнути m one предлоге који нду за тим да се 
привреда што пре помогне, јер не стоји na путу не- 
го помажу планску привреду, и јероиа може да 
даде резултате истом иза низа година. Верујем та- 
ко1)е да lic Краљевика влала сада Јрш више иего до 
сада у овом питању воднтп рануна n социалннм и 
политичким кретзњјима који изппру сами no ссби у 
тешким приликама, јер зна да je добар део успеха 
и иашег режима осигуран, ако се нађе поиолиго ре- 
meiBe третираног проблема. 

Зато hy да гласам за прелложечп буџет. (Бур- 
но и дупотрајно пл.ескан.е и одобравање). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Стјепо Кнсжсвнћ. (Гласови: Huje ту!). Има реч г. 
T-'Oplie Парабућски. 

Ђорђе  Парабућски:  Господо  пародни  посла- 
'.чици, кад омо даиооили први буџег после наших 
избора. опозициопо   расположена господа,   изван 
овога ПарлаЈмента, и пешмикпички васгројени не- 
ки наши пријатељи у Џарламекту говорили су: о- 
во нам je и први и последњи буиет који смо као по- 
слаиици \- ппој Скупштиии донели.   Мећугим као 
mro ппдмо то се гвророчаиство нпјс иопуиило  н 
ми ланас претреспмо трећи бурет, и мислилт да ме 
дотаћаји неће демацтоиати ако речем, да ћемо и 
четвртн донети Сглвбови: Дај Вожс!) ако буде и 
тако даље раеположење за ову Народну скупшти- 
ну у тароду као IHTO V: Пило до сада и aiMO ое бу- 
дем« на лелу показали ircro као што шо до оада 
бнли. Господо, томе се пемојте чудити, јер сврста- 
впњс у ову Hamv Југословенску националну страи- 
к\' Fiacrvnn.'M ie споиггаио и ослања се ira широке 
народне масе. Народ je био сит цепкања и.чролиих 
снага на ситне мале паотије, na one прогоне који 
су пировали свој пир. Сваки Србип зажелео je да 
се italic у 'V-m-'M колу и то да се нађе у данашњем 
југословсиском. јер ви сви зиате да омо ми Срби 
Mirom патили баш од тс mecrore ко-а нас fe била, 
Кривкца ic била до шас. Ja hy rac гтотсетити само 
на јслпу Jlonmiicnv причицу у KOi:oi ДсЛитеј О- 
боаловић каже: Кад je Б n   te mo дарове, питао je 
Енглезе шта omi желе, a ови су рекли: море и трго- 
вину; кал je питао Фрапцузе, шта ће omi за себс 
гзети ови су рекли: nape и сспри; када je питао 
Pvcc.'одговорнтс: пространстБо п свето православ- 
л-е; a вп Срби? Опи cv одговорили: na, Госполе, до- 
nvcTii да се договоримо. И тада Досите! Обрадо- 
вић v свом наравоучеппју додаје: алп до дапас се 
Срби iom нису логоворили. Али, ево, лошао i" мо- 

i   K-'-i смо се логовоплли и сложплп ne само 
ми Срби непо 'ii браћа Хрвати и Словенци и ухва- 
тили се јелнодушно v мрћно југослрвенско коло. 
СУзирлпт: Тако 'IO!). Кад видим ту слог\'. кад видим 
како тчва нацирналота парлма папрслујс,  (a доби- 
Јам уверење да се неће гражити нови путеви, iep 
од тога je патио nam стари Парламенат. mro HHijte 
nii.-rn [едае моћне велике странке, чсго je јелпа ОД 
највећих странака била упућена na стално пога- 
1 аич' ca мадим групицама, кп!с cv ro чскоришћа- 
вале и боглтп сс наплаћивале. Сттомеиућу самр Ко- 
ponma за Сл; и ':ч':\-, Сппха за Боону n т. д. и т. ч. 

в |ануар, затим иаши избори, na finimian е Ју- 
гословеиске националне странке, у toojoj има мес- 
та за све, како сс то обично каже, коиструктивне 
с-1смепте, велики je лату.м и исизбриаив у пстори- 
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ји. За велике потезе које наш уважени Претседиик 
предузима са Кјраљевоком владом треба и дуже 
врсмсна, i]ep ja cv добро сећам кад je г. Хитлер и- 
забран за лосланика затим nocrat) канцелар и спро 
всо изборе, o« je рекао у једном иитервјуу; мало 
ми je 4 годнне да изведем свој плаи и програм, тре- 
баћс MU два пута тш четира. Познато je, господо, 
да je и сам Стал>ш[ рекао: треба ми пет година na 
да изведем свој план и програм. Отуда потиче ње- 
гова позаната пјатиљетка. Мислим да нећу прет«- 
рииаги, ако речем, да с ттуним правом и без пре- 
тензија мол<емо удеанти плаш и пропрам за 12 го- 
дииа, да изведемо оио mro смо таумили. (Пљес- 
кање). 

Mciui je нарочито1, господо, мило, што сам ви- 
део и IHTO видим, нли болЈе речено, uno ес иала- 
зим у друштву младих агилних стопроце.нтно југо- 
словенскн орејјентисаиих људи, који су збацили са 
себе тогу раиијих партија и рани^ег убеђеља, na су 
приступили искрено и својски овој Југословенакој 
идеологији. Али у сваком послу добра je смеса мла- 
i)nx и старијих, који су богати искуством. Ja ми- 
СЛИМ да се грлпо вара onai], ICOJH прижел.кује по- 
гратак старих партија, који прижелжују да на 
власт до1)у л>ули, кпји су с јелшом шогом Beli у 
фобу. Mu Свето micMo не даје им 'наде, које кажс: 
да иико паметаи не cima ново вино у старе мехове. 

Го-сподо, ijia сам пажљиво слушао већину го- 
споде говорника, a имао сам прилнке да чујем за- 
мерке и на улицн o томе, шта >се замера шама и 
овој Скупштини, или да будем још јаснијн, овоме. 
режиму. Нису те замерке ни Овбиљие, чего су шта 
Bimie комичне, али cv тек замерке. Замерају' сс о- 
вих пст ствари: криза, корупција, високе диевпицс, 
мало рада у Скутпитиии, стега ттампе, забрап.пва- 
и.е збзра и договара, 

Господо, nam поштоваии г. Мииистар соци- 
јалне политикс врло духовито je одповори« aia Це- 
тињу браћи Ирногорцима, када су се јадиковали 
против кризе. Он mM je том прилипом рекао: na 
кад бих ja и.мао лек против кризе, me бих био Ми- 
нистар социјалне полнтике, нсго прегседник Сје- 
дии.еинх америчких држава. Господо, криза je као 
нака ерста болести, као рак, којај нн данас науч- 
umui ии леарн не знају лека. Ако се ja добро се- 
ћам, jom од Феничана потиче медицинска наука и о- 
па je старија и од римског права. Једино од теоло- 
гије HHijte старија, na ипак ти лекари ни до даиас 
ne могу да излече ни кијавнцу ни жуљ, a кпмо ли 
рак, суппгцу, запалеае плућа и т. д, Криза je јед- 
на мора, болест, која je захватила читав шар зе- 
маљоки и против којс до данас нема лека и oma 
he .Редног дана да престате. Ja имам ocehaihe, да je 
min сада у најјачем јеку и према томе гледајућп 
на ветар, који тајјпче дува пре него што ће ста- 
тн, ja се надам да he криза ускоро престати. 

Кажу да cv виооме дневнице. Па чак и nam 
веама симпатпчпи и уважеии друг г. Тодор Tomiii, 
правник ne Лесковца, предложио ic да сс диевнице 
спизе са сто дипара. Ja високо цепим nanicrn v- 
важенога друга Тодора Тонића, правника из Лес- 
ковца, за кога сс мисли да lile за паше Јужпе кра- 
ieee ono, mro je некада био Стјепан Радић за Хр- 
ватску. Знам добро да пола среза бесплатпо бра- 
чи na пттак као добар правипк no6piimvn се ла сас- 
хави јед«о милијонче, тс je н.ему лако гопорити, 
господо, да се снизе дневиице. Али када бп се снн- 
зиле дневнице или када би посланици бесплатсот 

вршили CBOJV послапичку дужпост, догодило o\i 
се то, да бн сами банкократи, сами богатаиж овде 
били и кројили капу нама сироташима и оиротој 
раји. 

Ja сан na стаповшпту да иикада пијс скуп до- 
бар, вредап и овоме послу предан миипистар и на- 
родип посланик. Јер ona штета коју рђав i'!iiiou- 
пик и песавестан послатнк причипи, далечо je ве- 
ha од (wiie дпевппце која je датас 250 динара'. 

Ma једнзм збору у моме срезу један протптмк 
ми je добацио: „Господите посланиче, je ли m ru- 
na да вн пмате 100.000 годпшње?" Ja сам му ОД- 
говорпо: „Ilnje истина да пмам eno хиљадз, него 
имамо 130 хпаљада". Али када сам му растумачно 
колико сам пута за агр^рну земл>у ишао у Коои 
Сад n Београд; када сам му растумачио да једна 
посланичка породица чесго пута живп na 3- —4 стра 
ne, да се често пута ухватн за телефоп na иосла- 
нгички рачуи, n да miKO ne ггита шта то котта, ;ie- 
го тражп само хитаи одговор; да се од посланика 
гражи да бпрачпма cee бесплаппо ради у зноју ли- 
ца свога; тада je И тај мој протнвпик увидеп, да 
збиља тих сто хиљада динара, који љему изгедају 
страховнто велпкп, пиоу тако велпка сумл, и да 
посланика трјеба чесгпто паградптп. 

Само je јсдпа тактичка погрешка учињена са 
тпм дневнпцама. Бар мојп бирачи мпсле и дан да- 
нас да ми збиља вучемо no 300 динара дневно. 
Марод мисли да je то од Бога остало да паслаашк 
вуче 300 дппара и оада je узалуд доказивати да мм 
примамо само no 250 дпнара; не верује »ам се. 
Стога je у почетку требало казатц: дневница je 
300 дппара, na na првој седнппп спизитп да двссга 
дипара, na бп ncna.'in галаптпп n кавал>сри. 

Трећи npnroBop, KOJU сам ja чуо, састоји će у 
томе, mro се каже да се мало' ради у Народној 
скупштини; Говори се да се мало ради у Народиој 
скупшттш, али ja мислим да није важно im битно 
колпко се ради, него je главпо шта се ради. Л^п смо 
доиелЈи толико закопа, копвепцпја, уредаба као im 
један парламенат, a можда im nm окупа парламеи- 
ni од ослобођсња na до дапас. Али послаппк je да- 
нас заузет такозваним интервенцијама, заузет je у 
иароду, заузет je и у Мародној скупштшш n већ се 
je изопачило ono првобптно послаипчко звање, јер 
морамо, господо, често тако рећн, извините, na из- 
разу, како Немцп кажу, да хаузирамо од падле- 
штва до падлештва, да наиђемо и na чиновника 
којп nac одбпја n каже да чекамо. 15 пута идемо 
no једној стварп док je сврпшмо a можда коначпо 
и ne свршпмо. Међутим у Пољској сам видео ле- 
тос да je посланичка интервенција оргаппзовапа 
na cacniiM другој базн. У Мол>ској сваки посла- 
нички клуб, a парочито клуб владпне странке, има 
своје чпновпике пред које послапик изнесе своје 
жел.е n потребе, то се проверп n na чиновнику je 
дал^е да то n спроведе. И тако послаппк ne rpalm 
силом време na аптишамбрпрању no разним нал- 
лештвпма код предусретлЈИВих, a често nvra и ne- 
предусретљивих чиновника. 

Али нису, господо, само то дужпости народ- 
ппх посланика, парочнто у дапашп.е време, дл 
omi свакога дапа раде овде у Мародпој скупштини. 
Ja мпслим да се вн свп сампом слажете у томе, да 
онн треба да буду пионири југословенске идео- 
логије, југословепске мислп у пароду, да буду 
копча нзме1)у Београда и свога среза, да бдију над 
својим пародом у срезу и да га заштите од no- 
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реских егзскутора и финансијских органа и често 
рђавих упрапиих чиновника, да га сачека, да га 
саслуша, да се за њега заузме. (Узвици: Тко je!). 
To je његов рад, господо, a не само овде v Народ- 
иој скупштини. Има и других разлога. Ми који 
смо чланови Одбора за молбе и жалбе, врло бн 
лако решилн свих овнх 5000 молби које чекају 
наше решење, алц je питање опет финапсија и 
г. Министар финансија, који будним OKOM гледа 
иа сваку пару државну, дао би свој вето и према 
томе наш труд би био узалудаи (Др. Кешељевић: 
Има их и таквих за које не би требао да улаже 
вето!). 

Господо моја, помиње се реч корупција. Ви 
ми нећете замерити што hy направити једну малу 
екскурзију у стару, прастару историју. Реч коруп- 
ција или како народ каже крађа није поникла на 
землзи. Она je поникла већ у рају када je Ева 
украла јабуку! (Смех). Корупција je тако стара, 
господо, као и човечанство и увек ће je бити где 
je било и где има људи. Далеко je од мене и по- 
иисао да браиим корупцију и onaj предлог који 
су господа моји посланичкн другови поднели да 
се корупција казни смртном казном, да су га и 
мени подпели на потпис и ja би га потписао. Алн 
када je реч o корупцији, зпа се да je корупцнје 
било у иајчеститијем друштву првих Хришћама. 
Прва хришћанска општина била je тако идеална, 
да je спаки доносио у то друштво све што je 
имао. Постојала je једна централна благајна и 
они су у тој општини сви заједио делили послед- 
њи залогај, богати са сиромашнима. Али се je на- 
шао неки Симом, како пишу Дела Апостолска, 
који je продао иеко имање na je само половину 
предао a полопииу утајно. Отуда je постала реч 
,,симонија", којом се означава сваки акт и свако 
дело које je коруптивне природе. 

Ви се •сећати у класичној Грчкој каква je ко- 
pvnunja била; ви сс сећате лобро због чега |е из- 
био Тројашскн рат: због крађе лепе Јелеис! Ви се 
оећате због чега je проиала Римска империја: опет 
због корупцнје. Ви се сећате велике афере у Амс1- 
[)ици тако зване Паиаме, Ви се оећате како je била 
корупиија v MahapcKoj, a каква je корупција v јед- 
tto\ сграеој држави и да«-данас — дозволите ми да 
joj имс прећутим. Ja hy вам испричати овај случај. 
Једа>н железнички чииовник затражи место шефа 
једне VHOOH'e, реитабилне станице. Речено му де: о- 
вр je место јако прометно, то кошта 50.000 динара 
у нашој валупи. Он je кукавац кабавио 50.000 ди- 

ра и чим се обрео у служби гледао je да накна- 
ди тих својих 50.000 лшглра! Уцен.ивао je И30ОЗ- 
чике и трговце иепрестаио докле једн-ога дана нмсу 
тужбе стигле и до министра. Министар je послао 
свога инслектора да га ухвати на делу. Ииспектор 
je дошао код и.сга и рекао1: молим вас, треба ми 
10 вагона; може и 20 вели шеф стаиице али то ко- 
шта 20.000 динара. Добро, молим вас, ево 20.000 
динара, само ћу мголити признаницу, јср имам ор- 
гака ha трсба да се пред п.нм оправдам. — Врло 
радо, одговори шеф и да му потврду. Тек тада из- 
вуче итспектор из џепа nni'OMoh и каже: ia сам 
ипспектор. — Полако, бато, одговори му тај шеф 

■станиие, то ie мало за мене, позлдави ти тв-ога Hž- 
челника нека ми прво врати 50.000 динара na гск 
о«да можемо ла разговарамо O момс суопендова- 
њу! ССмех). Господо, то je страшно, то je факт, 
то ми je причао један очевидац. To je корупција. Мп 

смо толико осстлуиви зато ваЛ)Да што код нас 
inije било корупције високог стила него се само 
помињала она народиа: „Какво печење, онако ре- 
nieibe". A каква je била корупцнја у пашој мајци 
Русији, можете читаш у Гогол.евим позорзмиичм 
комадима. 

Ja се надам, господо, да ће наша Краљевска 
влада лечиги морупцију, ja сам дубомо увереш да 
није далско та)ј час, кад he се донети н закон про- 
тив корупције. 

Господо, замера 'ce да нема слободне штам- 
ne и да нема слободног збора и договора. Mel.v- 
тим како менн један поштоваии Претседник нове 
странке г. Др. Boja Јањић прича, каже: „Ми смо др- 
жали зборове у сре-мсккм местнма и оитн смо i.ac 
се нагрдилн." И нико га није тужио и иимо није 
одговарао. Камо чујем стрема се у недељу доћи 
код мене у гоете и без сумњс неће ме поштедети. 
И ето после збора ja hy га ипак позвати na не- 
черу. 

Господо моја, иико пије протов слободне 
штампе, нарочито они који су били сарадниц1« и 
осећају ЛЈубав према слободшој мшсли, али сети- 
мо се само како je била наша разуздана штампа и 
колико je штете 'напето nainoj држави n нашем 
друштву —■ пико не мнсли na повине као пгго je 
„Политпка", „Време" и ,,Правда" — али ко je читао 
пескрупулозпс повппе морао je да добије утисак, 
да овде нема ши једпог поштеног човека, ни јед- 
ног поштеног чиповшика и пзгледало je no тим 
новинама да човек мора прво да умре, na да му сс 
псшто призпа (ОдобравапЈе). 

Немојте ии замерптп за самохвалисање амо 
вас потсетим na то шта смо ми учимили за две го- 
дипе и неколшсо месеци од када смо овде ma вла- 
сти и у Народпој скуппгтпи. Mn смо господо, до- 
пелп једап важан закоп, који je скппуо терет оеља- 
ку, Закои o раздужсњу сељака Па смо допели та- 
ко зваига § 14 no KOMe'ce отппсују дугови онима 
који no uiocpeiin ne могу да пздрже ту порезу. 
Спровели смо општипске изборе и узел« власт из 
руку 'комесара, a зпамо да су поједине onnmnic 
за то време трошиле no 50, 60 n 100.000 дипара 
само na туткало, мастпло, хартнју, писаћи прибор, 
Ла, господо морам парочито да пагласпм да сам 
ja имао ту ретку срећу да сам решио arpapno nn- 
тање у моме срезу. To се пита:ње проЛзало још од 
Фрање Јосифа, пуипх 70 годииа. И ту да споме- 
пем моју омиљену (1)разу и параболу, да je народ 
израил>ски само 40 годпша пшао кроз пустињу, 
да тражи обећану земљу кроз коју тече меД и мле- 
ко, a мсји праоци водили су наш 'парод 70 годи- 
на. И захвал>ују!ш Краљсвсжој влади и ресорном 
Господишу Миигастру, ja сам решио аграрио пита- 
n,e. Господо, 20.000 јутара шајкашког рита, којој 
je ривал само земља на обали Нила, раздел>ено je 
честитим и озбиљним сел.ачким породицама. 

Господо, ми омо Чбспо пута читали у шови- 
пама, да je влада у Бугарск.ој решила, да исплати 
чииовницима ове годнпе и овог месеца припад- 
лежпости за pannje месеце. Hanrn чиповппци, ме- 
ђутнм, редовно добијају плату и релатишо добро 
су плаћени и ако их смем ta овога места обрадо- 
вати, једва ако ће им се редуцирати 1%, бар како 
ми je обећао Г. Мпнистар фштсџја. 

Господо, nam je саобраћај првокласа«. Слу- 
чајпо путујући са једпмм директором Путника;, 
овај ми je пружно једиу (1)рапцуоку кп>пгу, коју 
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je издало једно белгијоко друштво. У њој се o 
нашем саобраћају каже, да спада мсђу прве у Ев- 
ропн. 

Господо, наши усисси у спољно] политици, a 
то жслим да подвучсм и наглаоим, нису мали, «е- 
го велики и исгорнј-ски. Xoliy само да вас потсс- 
тим ira чврстииу Мале Антанте, хоћу да вас пот- 
сетим иа заједничке и шсторијске везе са Пол.- 
ском, хоћу да вас потсетим ma битну улогу, коју 
je наша држава игр/ала у Друштву Народа, хоћу 
да вас потсетим на Балкаиски пакт, који je велики 
и снажан, xohy да вас потсетим «а гранчицу мира, 
коју waiua држава високо др>1<н изиад свију, хо- 
iiv да вас гштсстим на круну спол.(иих успеха, на 
величапствеин nvr Њеровог Величаиства Краља 
(Усклици: Живео!), и оно што je једаи Крал., no- 
знат под именом Алексамдар Велики иекад у ис- 
торији силом освојно, то je наш Краљ оовојио ми- 
лом, освоји читав Балка«. Њему имамо да захва- 
лимо IHTO je створен чврст бедем противу рата и 
што се nama држава смарта као водећа у балка«- 
ским држапама и у друштву Мале Антанте круп- 
иа je чињеница, са којом се рачуна и која одузи- 
ма саи и Мусолииију и Гембешу и свима другим 
мшријатељима 'OP.C земље. 

Господо, при завршетку дозволите ми, како 
би г. Кешељевић рекао, пошто сам окадио тамја- 
вом Mirpa, — да учиним апел «а Краљевску владу 
и Министра финаисија, шта би jioiu требало учи- 
пити за ову jom годину и no дана колико ћемо 
бити посланици, na да тада иступимо прел наше 
бираче да нам суде и да тражимо по«ова њихово 
поверсње. Требало би снизити или како рече наш 
-труг Брана Николић утсинути земљарину. Немојте 
заборавнти да je земљарина за Војводнну страх и 
грепет. Ja се пала.м да ме неће кимо моћи деман- 
товати ако кажем да Војводина плаћа 250 ми/io- 
na од 450 милнона, колико та пореза свега ИЗИО 
си. Али_ има |една друга 'ствар, господо. Јесте и 
истина je да je земљарина в^елика и тешка, али cv 
још тежи прирези општиноки и бановински, ку- 
лук и водоплав. Осим тога, господо, мађарска je 
влада лошу квалификашгју земљишта провела кад 
смо ми у MahapcK-oj робовали, док иам ви. браћо, 
из  Србије na тањиру нисте  дошели  ослобоћењ«. 

Сви српски срезори cv већином у првој к/пси 
a сви мађарсии срезови су били у трећо! или другој 
класи. To je једна неправда и велики грех да" мој 
срез, који je најсиромаппшји, плаћа псти порез кв/о 
и други срезови који су много богатији. И то би се 
мопло регулисати са naip речп у Финаисијском за- 
кону да се сиизи моефицијеит за иаше српске хра- 
јеве a да се остави за оне остале na нека и они 
пгосс ту 'неправду као IIITO CMO и ми сносили pa- 
иије. 

Споменуо оам да су тешки порези у Војнолп- 
ни. Ja иисам слушар цн са .^еда« страие вапај на 
волне задруге. Водна задруга постоји у Тителу, 
која има под собом 4.^ хил>ада 'јутара добре зе- 
мл.с. Ока ое толико осилила да апсолутно не води 
рачуна o моћи плаћања тога јадног иарола. Г. Не- 
делжовић помоћиик г. Мшнпстра фина.иоија, кога 
ja високо це«им због њепових одличних квалиг 
тета и способнпсти, казао ии je ово: кала сам и- 
mao v инспекцију и када сам од једне водне за- 
друге позва« на вечеру, смучило ми се када сам 
видео iMio влатно nocvhe и сргбтхки есцајг Цнрек- 
тори водае задруге »маЈу no 100—ПО хиљада m- 

иара, хидротехпичарн no 50 хпљада и поред тога 
г. г, пшкењери имају право да врше своју праксу. 
Tjieoa да се скипе водоплав. A то je могуће, јер 
залруге и поред тота што од г. Министра финан- 
сија добијају суовепције у порсској реституцији, 
разрезују no јутру 30, 40 и 50 дипара (Гавриловик: 
И 1H0 д.). Господо, те водне задруге мисле да см 
ми ibHx ради, a не оне нас радп. One имају лук" 
сузне аутомобиле, коње, луксузне запреге, само 
што jom немају аероАлаие. И господа у мојој 
водегој задрузп кажу: na посланик иека се купа 
у мутаој прљавој и млакој Тиси, a они заплове 
моторним чамцем, иду na Дунав и тамо се купају 
и то кошта задругу 'иеколико стотпна динара. 
су прилике друкчије, na да им се то и алали. ' 
су дапас тешка времона, мора се штедетн н ваља 
уништанати све nno смо р^аво шаследили њд. Ma« 
ђарске џеитрије. Господо, какве се аномалијс тамо 
лслпавају? За време комесарпјата у отштшама 
делегати водних задрута били су 'општипск.и прет- 
седпици. a срсски начелници претседници BOI 
задруге. Ja вас питам: којп je бележиик или онај 
јадни претседник имао куражи да опомете прет- 
седчика водне задруге кад му je претао преме- 
штај? Тако je craibe било све до ових општи«ских 
избора, када смо и мп мало ушли уиутра и окрг> 
нули други крај, 

Исто тако вал>ало бп донети тто npe ннва- 
лидски закшп и прПстојмо шаградити one херојс 
којима дугујемо захвалпост за ову слоболу. 

И  пнтање  двовласника  у Румунији   и  Бугар- 
ској вапије за хјитиим M повол>1ним решењем  и 
молчм  Господппа  Министра  иптктраних  дела.  да 
учини све umo до њега стоји. 

Господо, ja сматрам да he се у току нашега 
мапдата поправити мпоге ствари које сада не тр. 
ne оллагап,а и надам се да ће г. Миппстар финан- 
сија као што je већ показао своју енергију у мо- 
ме срезу, расчистити и са осталим рНавим чннов- 
пиштвом, јер пико није протппаи томе да се по- 
рез убира али само да се то чини на време и х\. 
иапо. 

AKO желите да чујете и жељу мојих бирача, 
то je апел на све вас, да се подигну цепе аграп- 
ним производима и опда ће наш сељак мирне душе 
плаћати порез који je данас за њега и велнки н 
тежак. 

Познавајући прилике у којима се налазе о- 
колне државе, где чиповниттво за вшпе месецк 
ne прпма плату н где коруппија често пирује, a 
кад видим како је'Код нас живот сношљив и лак 
опда ћете разумети да hy гласати за овај буџет! 
(Пл.ескање и одобравање). 

Претседипк др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
Витомир Видаковић. 

Внтомир Видаковић; Господо, npe no што ка- 
жем пеколико речи поводом новога буџета, сма 
ipjnt sa потребно да'одговорим na један део говора 
у!важб1Р0Г колеге г. Павлича. n то ne из намере ла 
распаљујем и разједињујем, nero из хришћанске 
љубави, из one љубави која треба да веје међу нл- 
ма и оне љубави којом су наши стари уважени ве- 
лики оци располагали и с којом су се Mehv собом 
опходилп. O тоj л-.убави ja liy мало доцпије peh;! 
каква je ona била међу великим мужевима наше 
пркве, a сала хоћу нешто мало да кажеи o стл- 
тистици г. Павлича, коју je on овде изпео, жале- 
ћи се на неправедност у пропорцији између пра- 

i 
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вославног и католичког чииошшштва и тврдећн 
како je католичко чиновништво овде запостав- 
љено. 

Г.   Павлич je прикупио једпу ограиичену ста- 
тистику  и  ограиичио  се само иа мишисгарства,  a 
ие и  на особље које припада дотичним минисгар- 
ствима. Природна je ствар да je овде у Београду 
пре рата, a и одмах после рата било доста чииов- 
ништва које се ту затекло и које одатле није мо- 
гло бити уклољено ради иеке пропорције. Mel)y- 
тим,  кад се разгледа статистика дубље, одмах се 
може   увидети  да  ту  нема  иикакве  неправде.  У 
мо.ме Ужицу и у селнма око Ужица има више чи- 
новника и службеника католичке вере иего у це- 
лој  Дравској бановини. Њих ннко не пита којој 
вери  припадају, ии ко су и шта су. Миоги су се 
од н,их спријатељили с нама и посталн наши дру- 
гч>ви. Мнопи су се и поженили овде и me мисле о- 
давде ни ићи. Међутим, иа другој страпн није баш 
увек тако било. Бар мени су се неки жалили често 
пута. Ja немам за ово патврде, али je факат да су 
ми  се   неки иаши жалили, причајући ми, како се 
често   пута од колега чине према њима неправде 
и алузије. Па на крају крајева кад им се ништа не 
може  због исправности, оглашују се као некакви 
антидржавни, комунисти na се гледа да се отуда 
потисну.  И  онда се нема права  жалити на такву 
ситуацију, јер ствари, овакве какве су, другачије 
говоре. Ja сам, господо, само на брзнну прикупио 
број учитеља у две три баиовипе и целокупан број 
учитеља у нашој земљи no конфесији. Тако на при- 
мер ми имамо у Дравској баиовини 4003 учитеља 
католика a 10 учитеља православних, у Моравској 
бановипи имамо 87 учитеља католика a 1971  пра- 
пославаих,  у  ЗетсксУј    баловипн   1240 иравослап- 
них a 255 католика, у Савској баиовиии 798 право- 
славних  и  3836  католика.  Дакле,   господо,  свега 
православиих учнтеља и учитељица v нашој зем- 
љи има  12.248 a католика 11.065. Kao што видите 
тај број пропорционалпо одговара, ne могу рећи 
тачио,   али свакако приближно ономе броју какав 
je и колики je и па терену. И ми овде, позвани да 
сарађујемо братски и другарски на једиом светом 
п 1слу, (ia сједињењу нашег нар10да, ne бн треоало, 
господо  и  браћо, да истражујсмо таквс стварчн- 
це и да се o томе разговарамо и да се прегопимо 
o тим стварима. 

Ja hy, господо, проговорити неколико речи o 
>Ј љубави каква je она бивала и каква je била 

код наших великих црквепих мужева пре 60 го- 
дина између мптрополита српског Михаила и би- 
скупа Штросмајера. Ево, господо, једпог писма, 
које пише митрополит српски Мпхаило бискупу 
Штросмајеру: „О полнтици паше владе, држим да 
сте сада добро извештени, те no томе nehy мпого 
говорити, само hy изјавити молбу, да пашим за- 
једиичким радом олакшавамо тешкоће, које се no- 
јавлуују за остварење племенитих жеља и владе и 
свију патриота. Јер ггоред cima, које иас вуче једно 
другоме, к братској зајједници и разум тражи да то 
чииимо, те једипо тиме избавимо се од пропастп, 
која нам прети од стране непријатеља наших. 
Што се тиче изјаве у енглеским повппама од 

Ваше стране, могу Вам братски казати, да je ожа- 
лостила све наше поштоватеље, не због тога, што 
би вам ко замерио чувати своју веру и цркву, пего 
што  се наговештује, да не бп трпили поред себе 

браћу друге вере допде, док ne изпевере своју 
веру. 

Ми смо могли оценити тешке околпостп, у 
којима сте бшга, али друга нису могли себи ii])o- 
гумачити ry потребу, која Вас при.морава, да као 
многоцењени и na гласу родољуб народни са так- 
вом изјавом нзлазите пред народ. lio n то he му- 
чно упе!чатл>еЈ^е време и нова Ваша родољубива 
дела изгладити. 

Само je иама жао и тешко, што се порушило 
Ваше здравље, које треба да je крепко, ради неу- 
морног рада Вашег у корист народа. 

2-111-1871 у Београду. 
A.  Е. Митрополит  Србски 

Михаило." 

Ha ово писмо бнскуп одговара: 
„Ja сам сам ocjehao, како he изјава моја у ен- 

глеским повипама неугодно дирнути један дио на- 
рода нашега; то ме je тим впше пекло, што у тада- 
шњих околпостп, нпје мп могуће било ствар нс- 
правити. Препуститн дакле морам пароду и пов- 
јести да ме из дјела мојих суди. Ствар тако сто- 
ји; да и ми католици no моме освједочењу тежи- 
ти морамо, да се наша црквена аутономија, што 
више ојача и окријепи nporn неразложитој цеп- 
трализацији, која животне силе поткапа. Kao што 
смо дакле у вјерн са српском 6paiiOM једпо, тако 
ћемо, ако Bor да, дапас сутра и у црквепом устрој- 
ству приближити се браћи нашој. 

Будите дакле, брате и пријатељуЈ пашему na- 
роду свети спмвол опога једипства, које ra једи- 
no од злотвора својих ослободитн може. 

Молпм Вас још једаппут, да мс првим својим 
братом сматрате, приправним вазда, прпјатељску 
руку Вам пружити у сваком подузећу које наро- 
ду na корист служи. 

28 ожујка 1871. 

Bani брат n Bani прпјатсл. 
Штросмајср." 

• • ј»ј 

To су речи, Сцглћо моја и господо, преузвише- 
nor оца n мужа црквеног Штросмајера. A ево шта 
Je било приликом херцеговачке побуне 1875 године 
када je босанско-херцеговачка сиротиња јако na- 
тила и опда je micao мнтрополит српски бнскупу 
ово: »Зпам да искрено сачувстиујсчс несрећи наше- 
га парода, да Вас болп срце, mio пати nama сиро- 
тиња Ерцеговачка и Босаиска, и Ви сте велику су- 
му подарнли, да се ублажи и олакша гешка нево* 
ља. A за ту сврху л^удн од Срба, Руса, Француза!, 
Енглеза, Немаца n браћџ Хрвата, образовали су ко- 
митет, за претседпика овога изабралн су мене. Али 
са.м ja још тада одговорпо, да желим да будете 
и ви заједнов самном равноправни претседник, и 
г. Веселицки je потпуно пристао на то. 

Сматрајући дакле Вас за брата и претседника 
овога нашега међународног комитета, молим Вас 
да изволите примити бригу, да се комиметска свр- 
ха постнгпе, и да no своме широкоме позваиству, 
no Фрапцуској, Талијаиској, Аустрији, Епглеској 
и Америци као и Швајцарији садејствујете, било 
да се скупе прнлозн за горе помепуту сиротињу, 
било да се задобнје јавпо Европско мишљеп.е у 
корпст робујуће.браће. 
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20-Х-1875 г. 
у Београду. 

Вашег Високопреосвештоистпа 
у Христу браг: 

A. Е. Митрополит Србскн 
Михаил." 

Бискуп  одговара: „Одговарајући на штована 
писма Вашега преузвишенога Господства од 20 и 
23 листопада, прво свега изрнчом Вам срдачну за- 
хвалност, за прнјатељско Ваше поуздаље, које нз- 
разнстс међународному одбору, што се моје ocoGc 
тиче, тер за одлуку, којом оам од толико благо- 
твориога друштва првих свроиоких иарода уз Вас 
почашћен, 

25 студсна 1875 г. 
у Ри.му. 

Ваше Преузвншености брагг 
у Хрпсту 

Јосип Јурај Штросмајер 
Бискуп" 

Ii.ro, GpaKo, то je тако било пноаио у Р.иму 25 
студеиа 1875 годиие. -Kao што видитс из оних im- 
сама која су, разуме ое, верна и документа, внди 
се у каквом су одиосу стајалн, у 1<,аквој љубавн, у 
каквом братском пријатељсву ти наши велики му 
жеви и са ове стране цркве православне и ca črpa- 
ne браће католика. Видите, како су се наглашаваие 
извесне рес^орме, можда реформе административне 
природе, ne црквеие или какве догматске или уоа- 
iine унутрашње, neio реформе организациоис у по- 
гледу аутопомије црквене n.ni чега другог бар у 
извесној мери, да се ослободе оиога центра „који 
животне снаге поткопава". Таква л>убав таква са- 
радња, господо и браћо, може да нам свима јавним 
радницима и у цркви и у политици да велики наук, 
великн прпмер како се сарађује, како се ради брат- 
ски na добру и cpehn свога народа. Ta љубав na- 
жалост, браћо драга, дапас се ne манифестује тако 
како се опда маппфестовала и како су велпкп дале- 
ковидни паши оцн црквенп предв1|])алп, какосуопп 
започели и давали идеју за деловшве n иословап.е 
na народним стваркма. 

Ta љубав данас na жалост испољава се у раз- 
НИМ послапппама, у којпма се xolie да се nama 
пацпопалпа органпзација омладпне, која сарађује 
na подпзаљу младежи у свима правцпма, често пута 
папада n критнкује, као да -су то безверске устапо- 
ве. Међутим, господо, то ne стоји, то ннје тачпо. 
Зато кажем: желета би било да се то паше брат- 
ство започего na таквој основи n ,иа таквој љу- 
бави n на таквом пријатељству, продужи, и у ова- 
квом смпслу и у оваквом правцу као што су те- 
меље за то положплп далеко мудрији, далековпд- 
niijn учитељи, него што смо мп дапас. 

Mu видимо са друге стране, (каидам и овом 
прпгодом, да се води извесна вертеа пропаганда у 
цептрима православпих, често пута несолидпа iipo- 
пагапда, која mije дозвол.еиа и која je у погледу 
nejicKe солидарности тако pehu неопортуна. Овде 
у Београду фратри имају пансионат са гимназијом 
која je равиа државној школп. Није потребна кон- 
фесијска гимназија кад пмају државну гимназију. 
Свештеииад дају у болницама крстиће, дају децп 
икоиице са ликом Оветог Аптупа n гврди се да one 
имају чудотвориу моћ, каже се да помажу перот- 
Kiiii>e ит.д. ToTiine добијају слул<бе преко извесних 

личности a one нас na улицп руже. Желети би бп- 
ло да тога ne буде, a ca паше стране увек се нагла- 
шавало братство и другарство, јер смо ми след- 
беници једног велпког учигеља. 

Потребно би било да се међуверскп односи ре- 
гулпшу позптпвнпм закоиом и да се донесе пнтер- 
копфесиопалпп закоп, који he регулиоати конкрет- 
ne матерпјалпе односе између појединих вероиспо- 
вестп. Закл.учеп мешонит брак, у православној цр- 
KBii, ne признаје се. Један католик пз мога Ужица 
вапусти жепу без пресуде и оде код бискупа у Са- 
рајево и добије уверење да je слободан за заклд- 
4cii)e  брака.  Заводпо  сс  муж  са  женом,   a  он  je 
католик и отпшао je код бпскупа и добпо уверењс 
да je слободап за брак. Ме^утпм, жена вепчана у 
цркви на основу црквепог и  грађанског   Закона, 
Такав се брак одједпом ппшти.    Једап    грађаиии 
стављен je под закуп, a други пзвап закона. Такви 
случајсвп показују да није све у реду и да се такве 
појаве морају да регулпшу закопом, јер такве no: 
јаве пошђају и пашу породпцу n паше спокојство 
i.' иаш пајсветиЈп мир. Имате случајева где je муж 
папустно жену n отишао у Суботицу и узео лажно 
уверење да je слободап за брак na закључио гра- 
ђански брак. Жепа кука и тужи суду и црквени суд 
треба да донесе одлуку. Али суд нема за то закон- 
ског ослопца, јер црквепп суд ne може да ништи 
грађански брак. Таквих случајева има, onu се јав- 
љају, и људи ne знају шта у том случају да раде. 
Због тога, господо, потребпо je, да се na сваки на- 
чип  ти  међуверски  одпосп  регулишу једип.м  за- 
копом. 

Сад, господо, да пређем na сам буџет. Испптп- 
вања o буџету памеп.сиа су утврђивању прпнципа 
реда n  прегледпостп  у финаисијском  газдовању, 
To je пужпо и у прнва^ном газдовању. Тачно je 
речепо, да државни буџет у државном органиаму 
преставља крвоток артерија и вепа. Без буџета iic- 
ма жпвота држави, без правилпог крвотока, нема 
живота оргаппзму. Посматра се, je лп буџет урав- 
потежеп или ne, je лп у фазмери са прпвредним 
капацитетом землле или ne. Буџет je огледало цо- 
локуппог јавпога жпвога у држави. Њвн кредит у 
земљп ii  у ипострапству завнсп од Bavi>aHocrn бу- 
џета. Нашп буџетп од 1919/20 г. почињу са једпом 
и no милијардом, na се пењу до 14 милијарди ди- 
napa. Шта je узрок томе? Узрок je изгледа  паш 
партијскп живот без скрупула који повећава преко 
мере и  границе нашу админисграцију n  издаггке, 
као n рашћење културних погреба стаповппштва. 
Народни посланици, будући утицајни, гледали су 
neio тако да се за своје крајеве иокористе  дане 
прплике и тако се трошпло без мере n границе, и 
na тај  пачпп финаисије бацали у највећа    иску- 
шења. Разорпо дејство ускогруде политике и сте- 
рилне партпјске борбе, која се била угњездпла v 
nam поратпп јавпп жпвот, позпата je. 

Циљ je предрачупа прпхода и расхода, да се 
omi тачпо предвпде, јер иначе било бп великих 
пепрплпка. Ту je значајпа улога г. Минисгра фи- 
nanciija, Финаноијског одбора и Народног прет- 
ставпиштва. Време у коме жпвпмо мучпо je теш- 
ко. Налазимо се у финаноијкжо-вконамском рату, 
којн већ од половине 1931 годпне у најјачој мери 
беспп. Све граие name прпвроде у сво.ме проспери- 
тету ne само што подбацују, већ су неисе до скора 
биле у ста.чпом пазадовап.у. Пољопривредии inpo- 
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изиоди, нарочито житарице ne подмирују ии грош- 
кове производње, иешто мало поправила се цена 
у сточарству, a нарочито свињаиш, Воћарсгво je и- 
мало цене, али na je мало било у многим краје- 
вима. Занатлије n занати у већнии су пропали, 
тако исто за 60% трговаца и трговине. Док се- 
љак благодарећи својој штедљивости и скром- 
ности у подмирењу потреба издржава како та- 
ко своју екоиомоку екзистенцију благодарећи и 
олакшицама: у смањењу камате, лугорочиом пла- 
liaif,y дугова и дужне порсзе, дотлс варошанин 
послова« човек, иарочнто у паланшма —■ еко- 
номску муку мучи. Праведно иорам рећи, да у тим 
малим градовима и варошицама груди се посло- 
ваи иапг грађапшг, који Je својим патрпотизмом 
задужио своју отаџбину. 

Ба|) србијапскп градови потпуно су — могу 
pehu — национални, насељени и настањени чи- 
стим елементом, регрутованим из ближнх и да- 
љих села. Поред народне интелигенције, свеште- 
ипка и учитеља, развила су та места све позм- 
тивне и коиструктппне особине код namera иа- 
рбда. Она су била народви универзитети и sa 
просисгу ii хумаиа полхзе^а и за нациоиалпо 
крепл>ење и подизање. Место старих домаћинских 
кућа и фирми које су пале или iie ускоро пастн, 
ocraiie празно место илн полуњено са новим ва- 
рошанином безбојним и ненационалнијим, зада- 
хнутим no највише материјализмом и интересом 
само o себи и за себе. Стога налазнм да je пра- 
ведио и мудро било, да се учиие матерпјалпе о- 
лакшице и овим грађанима, бар у плаћању дуго- 
ва онако и онолико како je то паметно учињено 
и  за  широке name пародпе масе na селима. 

Mani патриотски настројен народ чинио je и 
чиниће највеће жртве за своју Отаџбпну. Он нај- 
бол.е зпаде una го значи и колико то боли, када 
je Отаџбина у стању потреса и колебања. Са ие- 
измерном л>убанЛ)у on матта o њој. Попосм се 
својим тековинама, поноси ее успесима које ona 
ниже у спољној политици, када се ona цеии и ува- 
жава више од многих других земаља. Да би под- 
нео и ову жртву, дао изворе за предложеии бу- 
џет, нужно je да се код њега очува морална ста- 
билност и нера у поштење водепих, nepa у one, 
који располажу државном имовином no своме no- 
ложају. У таквоме осећању одвојиће он n од сво- 
јих уста кору хлеба и дати na жртвеник општнх 
потреба. I Inje .ni га и таква вера провела кроз нај- 
тежс недаће дугогодишњих ратова и довела до 
васкрснућа? I Inje ли све on бно у тим борбама 
изгубио, али je само веру сачувао у Божју правду 
и правицу n у iioinreii.e n мудрост својпх старе- 
miiiia. Ca таквом вером n пожртвовањем n у на- 
ступајућој години, тако i^eini екопомског ратова- 
ња, поднеће on спе nanopnc жртве. Стога за реа- 
лизовања овога буџета, поред екопомског стара- 
iL>a треба бригу бринути и за морална старања, 
која he га окрепити и носити n у овом папрезању. 
Ibera тешко погађа када сваким дапом чита у но- 
вииама no пеколпко крађа државне имовине на 
свима странама простране name Отаџбине. Иема 
сељака који mije чптао плп чуо за сарајевску 
аферу. Ona се пајжалосппје комептарпте. Тако 
исто многобројне крађе пореских чиновника, no- 
штанских, финансијских n других, чије се лнсте 
ређају ii3 дапа у дан. И on пеодступпо тражи да 
се таквп злочини rone ca највећом одлучношћу n 

пајстрожпјпм законским казпама. On гражи no- 
оштрење Кривичног закопа парочпто за такве ру- 
шитеље са муком прибране државне имовине. Он 
je ту праведан али n пемплосрдап, јер такне no- 
јаве убпјају веру у стабплпост мира n правпог 
поретка у земљи. A ca убијеном и поколебапом 
вером, са тешким болом и јауком даваће дажбн- 
ne, које су сплом прилика n околпостп n.eroBOi 
матсрпјалпог живота у данашњем времену осетнс 
тстке. 

Нужпо je предузети читав низ мера како у 
средини народних маса тако и у нашој админи- 
страцнји да бисмо у бупетском финансирању > 
наступајућој години одржали потребну равноте- 
жу. Ту иницијативу треба да узме у своје руке 
Краљевска влада уз сарадњу свих осталих зва- 
ничних фактора. Треба ту иницијативу да потпо- 
могне n приватна сарадња свих родољуба н na- 
трпота. Нека сви жртвују своју лепту и свој до- 
npnnoc. Сви шефови надлештава и установа пека 
воде својим примером највећи утицај. Опима, који 
су имали право на специјалне вагоне за своја 
службепа путопања и потребе, нека се укпну или 
ограниче та путовања na најмању меру. Који су 
ишли n пду cneunja.nm.M аутомобилима, пека се 
њима нзврши редукција. Ko je имао права na 
специјалне бенефиције, нека nx смањи и ограничи 
ради општег добра и васпитног утнцаја. Поједппп 
начелници и шефови који су имали генерална о- 
влашћења да путују no своме нахођењу када xoiie 
n колико хоће, нека смање enoja путоваља. Шсо 
су спршавалп за 15 дапа тога путовања, нека то 
ураде за 7—8 дапа. 1 lorpeone су оштре законске 
мере за свакога неисправног, na га мап.е обилазити 
n коптролпсатп. И до сада je изгледа бпло доста 
тих контрола и ревизија, a спе ните де(1)рауданата. 
Прошла годппа on.ia je година покајаља, a fBa 

' година нека буде година штедње, подвига и чиш- 
lien>a сипх неисправности. Иека овакав nam поклнч 
одјекне широм простране name отамбппе од бога- 
тог до сиромашног. Нека се ограниче специјални 
паушали, чпје цифре ппсу малене и иза којих te 
крију могућности Ј^азппх злоупотреба. Ja с.ам прн- 
Kvnno некакве navmaie из буџета Министарства 
саобраћаја. Тамо ее каже: У управп државних >ко- 
лезница додаци под позицијом „остали додацп и 
паграде према правилнику o споредннм принад- 
лежностима n § 32 Закона o државном caodpahij- 
no.M особл>у npn железничкој служби под ,,/l\'' и 
под „3" путпп подвозни и селидбени трошкови 
као  n  паушал". 

Дакле и поред додатака који постоје има ne- 
ких паушала за подвозпе n сеЛндбене трошкове 
и ако се то особље возн бесплатпо na железппца- 
ма. Дакле тпх паутала имамо како где у разпим 
одел.еп.пма 17,362.630. Мека господа чиновници, 
којп познају ту администрацију, говоре да се 
omi паушали могу свестп na 50% a могла би се 
половина ових паушала употребити na основне 
тколе, или на инвалиде, који иначе неуредно при- 
мају ону своју јадну помоћ. Пека шефовн адмп- 
нистративних установа и надлештава имају бољу 
иницијативу и штедљивост. Maca je примера, који 
обратно говоре. Једна финансијска дпрекцпја чини 
распис да се трага за једппм човеком за 20 дп- 
нара таксе. A овај распис треба послатп на 40 no- 
реских управа, a управе na 600 општина. Колико 
гу  оде  времепа,  труда  n   матерпјала!  Једап   суд 
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шаље пет аката, једиог истог дана са бројевима 
један до другог у пет засебних замотача. Колико 
je стотина хиљада расипања na мало и велико! 
Нека се сведу иа најмаљу меру многобројне ко- 
мисије. Често пута њнхова калкулација изиоси 
знатап процеиат сопствене вредности предмета или 
ствари по којој сс ради. Њих неће много Guru 
ако се члановима Оуде одредио један скроман 
паушал као и осталим чиновницима. Има их који 
се возе трећом класом, a од државе наплаћују 
прву класу. Пораст честог париичсп.а п суђеља че- 
сто neibe се ero na сто сваке године као да томе 
иду на руку наши нови закони. У многим случаје- 
вима суди се без таксе или са малом таксом. Нева- 
љали људи готово су од тога створили занат. ISua- 
јући за садржину неких параграфа, изазнвају до- 
бре људе, na их инда доводе пред суд. Неваљалцу 
се не сме pehu да je неваљалац, ни лопову да je 
лопов. Ти модерии n еувише опортунн закони im- 
су за иас. 

По новом грађанском поступку остављеио je 
иа вољи судијскоМ убеј^ењу — како хоће да ти 
суди. A mije редак случај да се од тога судијског 
убеђења јаукне. Аустрији je као хетерогеној иа- 
циоиалној земљи требао један такав закои из по- 
лнтичких разлога, да преко суда држи свет у 
шкрипцу, a иама то mije потребио. Наш народ 
иегодује против те аустријске копије. 

Народном просвећивању обраћати што већу 
пажњу. Данашња омладина још нема израђених 
ндеала и стремл>ења високим иобудама. Запад- 
њачка култура примљеиа са иалнчја одвела je у 
шпермодеран живот и материјалци и духовни, у 
такозвано „Шими" доба, које се огледа и у жи- 
воту и у раду, у оде1ш, у иесми, и у материјалним 
производима, у  спортовима  нтд. 

Томе je крив и биоскоп и пориографска штам- 
па, која je препуна регистара криминалних до- 
гађаја: убснтава, дето-убистава, брато-убистава, 
оце-убистава, матеро-убистава, силовања, блуда, 
брачних трагедија ит.д. — To je постала свако- 
диевна духовиа храна омладиие, која je пре свега 
чита и прати те сензитпвне дога1)аје. 

У биоскопима посматрајући личности из ра- 
скалашног и бесног пресићеног живота, н.ихову 
раскош, бес и оргијаље, цмакање п л.убавис апап- 
туре, у себн ствара желзу за таквим животом и 
хохштаплерајем. Ham прост једноставан живот ne 
задоваљава je и чини je апатичном за животпу 
борбу и подвиге. 

1 Inje ли потребно таквој штампи и такшш 
биоскопским увесељавањима завести нарочиту цеи- 
зуру, за ствари које морално разоравају? 

O свима тим разориим утицајима, којп и мо- 
рално и материјално наш народ нарушавају, треба 
нарочиту бригу бринути. 

Ми имамо Министарство за физнчко васпи- 
тап.е, a пемамо за иорално, lu^nsaibe карактера 
уопиие, анациоиалиих посебно. И na ту страиу 
вал>а обратити нарочиту пажњу и у ту сврху обра- 
зоватн при Мннистарству за фнзичко васпитање и 
оделења за пационалио подизање, којим би ру- 
ководили опробаии нацнонални радпици и uacnii- 
тачи  из свију племепа  нашега  народа. 

Треба потиомоћи нашу привреду, да се ona 
успешно и IHTO upe оријентише у правцу поди- 
зања оних грана, где иам сс ne може копкурпсати 
Док житарице могу успеватп под доста разноли- 

кнм поднебљем, дотле je воћарство нарочито no 
племенитијим врстама ограпичепо na ужи појас. 
Mame uohe и шл>иве пожегаче, чувеие су и тра- 
жепе на пијацама и у северпим и „јужним земља- 
ма. C тога парочпто треба потпомагати воћарске 
задруге за заједничку продају, у којима he се иа 
савременији начин Bohe паковатн и извозити. у 
контингентима намењеним за пзвоз, задругама да- 
вати  првепетво  поред трговаца  пзвозппка. 

Господо, једно болпо питање притискује на- 
ше широке масе. To je ипвалндско питање, толико 
помињато n ове n прошле године. Инвалиди су 
наш nonoc, жива успомепа како се служи Отаџби- 
iin. Њихово je стање нерегулисапо, има их, који- 
ма су у рову од премрзлости узете и ноге и руке, 
a на ипвалиду пемају права, што нису опеспособ- 
.i.eiiii ватреппм оружјем. Неправде треба што пре 
нсправити, n HOBii инвалидски пројекат озаконити. 
И оми, који имају права на инвалиду, врло споро 
и reniKO до ње долазе. Админнстрацнја je око 
инвалиде сувпше гломазна. Док предмети инв-д- 
лидски оду ii3 општнпе преко пореске управе на 
финансијске дирекције од мипистарства, године 
пролазе. Још ако ее у поднетим податцима нађе 
no нека погрешка нлп недостатак, та се акта ду. 
говечпо шетају. Са овога места било je речи и ур. 
гирано, али су мало ствари убрзапе. 

Да бп се подвргао критици сваки рад, да Gu 
n јавпост вршила потребпу коптролу, нужпо je да- 
Tii штампп већу слободу, само ону и онолпку сло- 
боду, која nehe папосптп штете државном n народ. 
пом једипству. 

Са овим и оваквпм напоменама, господо, из- 
јављујем да Ну гласати за овај буџет у начелу. 
(Одобравање  и  швескаље). 

Потпретседппк др. Авдо Xacan6eroBnli: Има 
реч  r.  Филил  ЦемовпЈ!. 

Филип Цемовнћ; Изузетно тешку екопомску 
кризу преживљује цео свет. Ona je последица мио- 
гих чињеница, o којима ne рачунам за потребно 
да говорпм, jej) су one вама свпма позпате. Haj- 
тежа je страна ове уппверзалпе екопомске крпзе 
за пашу земл>у та, nno пас стеже политика свију 
држава да пмају у својој кући све што им треба, 
a нарочито политика протекциоппзма домаће по- 
ЛЈоирпвреде. Нашој земл.п пољопривреде затворе- 
na je једна no једпа пијаца, док ппсмо дотерали 
до тешког положаја да се више ne рептпра обра- 
hiinan.e земл.е, и да naum сточари немају рачуна 
да држе стоку. Због овога, господо, као mro нам 
je свима познато пропадају све гране паше на- 
родне прпвреде: трговина n занатство. Hama млада 
нпдустрија, нажалост, искоришћује ово тешко ci;i- 
ње својим картелнма да од лошег стања направи 
још горе. Зато, допста je тешко у оваквпм npii.ni- 
кама имати здраву n рационалну финансијску по- 
литику. У оваквим приликама ништа друго ne о- 
стаје Мпппстру финансија оспм штедње, штедње 
где треба n где ne треба штедети. Али, "ос io;io, 
1птедП)ОМ се само Kylia не кући, штедња без радње, 
то je осуђивање na опасно животарење. Док Мн- 
нистар финансија има допста дужност да ттеди, 
nama Влада има дужпост да сама прегне свима en- 
лама n цео народ покрене na рад. Само радом 
може се земља и народ спасти од ове не само 
тешке, већ и опасне скопомске кризе. Ham народ 
каже: „гладан човек, готов 1)аво". Интернационал- 
im  пдеалистп  стварају своје планове n  остварују 
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нх, дражећи гладне желудцс обећањнма. Богу 
хвала, иаша земл.а mije у таквом положају још, 
да ју овакав мамац може потрести, али мп ке сме- 
ио чекати да иарод до тога дође, Beli морамо r ре- 
дузети хитне мере за економско оздрављење иа 
ше земље и преко њега да спасимо државу од 
фииаисијског краха. Ме1)утим, ne смемо затварати 
очн пред истином да ова депресија и ако лагапо 
али стално пролетизира наше село. To се види из 
статистике o порасту иаше радничке сиаге и стал- 
ном порасту незапослених радника. Мени из1леда, 
na срећу, да ни у једној земљи na свету nnje ла- 
кше избе1ш економске потресе и с њима и поли- 
гачке, него у нашој земљи. I lama земља има све 
услове за све врсте и полЈОпрпвредпе и ппдусгрпј- 
ске привреде. Ни једној другој земљи, изгледа ми, 
mije лакше извести једну правилну привредну 
преоријентацпју као пашој, j ej) зато имамо cne 
потребне климатске n зонске сфере. 

Иама фали једап опшгп привредни план, који 
иља очекује, као озеиао сунце. Иажалост, у TIOM 

погледу до сада није ништа урађеио. Pijane no- 
следнце ове бесплаиости, показују жалбе наших 
пол-,оприврг1Ш1ка (na поједине паше ппдустрпј.-ке 
картеле. Tora у једној плансмој привреда ве би 
могло  бити, не би се могло .пи помпслтт да ма- 

5ројке групице ситиик или крупннх капптали- 
ста, иећином иностраних, даве наш земљорадппч- 
КИ сталеж у onoj ппаче тешкој екопомској кризп, 
Планска папионалпа привреда натерала-би нашу 
ивдустрију да се прилагоди њој. Са једпом разум- 

и планском прнвредом, с погледом na стање у 
ме   се   налази  наша  пндустрија,  ми  бисмо  мо- 

гли  H36eliii  фаталну борбу која се водн у вели- 
ким   индустријским земљама  између капиталис- 

гичке  машинске грдосије и сготиие милиопа бес- 
ппглених  n  гладиих раднпка. 

У овом погледу ne само mro писмо питта у- 
чтшли, него, изгледа, да нећемо да учинимо ни 

to, IIJTO смо једиим закоиом били ставили :о5а 
v дужност. Ja лпчно не рачунам да je Закоп o при- 
вредном већу одговорио потребама наше земље; 
n npa и ефикаопија помић зсмље Влади и народном 
претставииштву треба, mo mro нам je могао пру- 
жити закон o Прпвредном већу, али и ono што 
нам тај закоп пружа, ппак je редан корак напрел 
ка стварању великог националиог привредног 
плана. Зато, пажалост, морамо да се ослањамо иа 
вапаје поједшшх занатлпјских и тргивачкпх ор- 
ганизацнја o пропадању name прпиреде и namer 
привред^гог сталежа. Зато мислим да погађам uo- 
љу целе Народне сжупштине, пзјавл.'уј;ућн да ћемо 
a ми народтш претставници и цела земља подржа- 
ти и гготпомоћи Крал>евску владу у свему nii) 
гжа буде предузимала да се mro upe дође до јед- 
ног привредпог плана, с погледом на вапијуће пс- 
требе свију наших прппредпих сталежа. У ист) 
нреме ако Крал^евска влада то исто зна. послаппч- 
ка ми дужност палаже да нзјавпм: да ако се ne 
приступи прпвредпом обпавЛ)а1ву name земље, (|)и- 
папсијски крах, раније пли доцнпје, пеизбежап je. 

Прилазећи ближе буџету, ja хоћу да обратим 
вашу пажњу на једпу његову парочнту страпу. 
Стара je ствар, да je буџет огледало целокуппе 
политике једпе државе. Логнка цифара говорп, 
шта се и у ком правцу ради у једпој државп n ко- 
лико je хармоније у општој државној управи. По- 
лазећи са гледпшта претежпих државппх и народ- 

них потреба, у буџетским цифрама није тешко у- 
очити перавпоправпост у грапама државпе поли- 
тике. Из опште наше упутрашње политнке, ja hy 
папомепутп свега једно министарско пасторче — 
Мипнстарство пољопривреде. У старим партијским 
режимима пмало je за свакога увек и за све до- 
воллш попаца, али nnje имало само за ово Mmm- 
старство, које je имало да служи namoj главпој 
привредној снази и пашем мпогобројппјем ii|in- 
вредпом сталежу. Кад се тгЛ<о могло поступати са 
тако важном грапом паше припредпе политнке, ja 
се мпого не чудим, што je читав један nam крај 
био n осгао заборављено пасторче. To се заборап- 
љено  пасторче  зове 1Дрпа Гора. 

Господо нарОдни посланици, верујте мн да ми 
je ne само тешко већ и пелагодпо говоритп o Цр- 
noj Гори. Мелагодно само зато, што изгледа да ми 
Црпогорци само кукамо и запомажемо. Свесаи да 
ini овај мој вапај, као пи сви дocaдamIbи, ne водп 
ничему, ja ne бих na ову тему трошпо речи да ми 
ne иалаже иајвиша дужност југословепског родо- 
љуба. Одмах изјавл>ујем у иптересу највише na- 
ционалне политике, Ujma Гора не сме бити више 
државпо пасгорче. Изјављујући ODO, ja у име своје, 
a слободпо могу pehu и у име цсле Црпс Горе изјав- 
љујем: да ми ne тражимо пнтта више, no ono, 
тто имају најмање задопол>пи крајеви наше отаџ- 
бине, и били бнсмо бескрајпо задовол.пп, када бп 
се према Црпој Гори поступило опако, како се по- 
ступа у најзабаченијим крајевима name државе. 
Црпа Гора једно тражи од велике Југославије: да 
даље ne буде слепо црево у њепом организму и да 
joj се да могућност да ради и живи опако, како 
живи цела наша земл^а. 

Господо народни иослапицп, ja разумем, затто 
je била забораил-спа и слободпо вам могу pehu 
малтретпрана Црпа Гора у партијском режнму до 
6 јануара. Много се влада измењало у томе режп- 
му и пи једиа од њих није nn покутала да се уз- 
лигпе na степеп оптте југословенске владе. Све 
су оае биле владе племепских и конфесионалних 
компромиса. Кабинети ових партизаиа у општој 
државној полптицп ппсу могли ићи дал>е од no- 
деле буџета na провинције које они претстављају. 
Истипа je, постојале су партије које су поспле о- 
бележје србијапско, босапско-херцеговачко, војво- 
ђаиско, далматипско, хрватско и словепачко, али, 
нека je част Црногорцима, никада nnje било црно- 
горске партије. Немајући у тако саставл,епим ка- 
бинетима својих представника, Црпа Гора није н- 
мала пикога да се o n.oj брине, и она je пајболЈП 
доказ недржавничке политике старих партија. У 
чему су певол^е Црпе Горе, питаћете, господо? Te 
су певоље у пупом отсуству саобраћаја. Од уј'1- 
дињенха до даиас утротено je, према речима Го- 
сподина Mnnncrpa саобраћаја, око 2 и no мили- 
јарде динара, за прађење железппца у Југославији, 
a TO je годпшње око 240 иилиона, Од тога за Црну 
Гору nn једап једини динар Може бптн да he 
неко помпслпти да државној целини нису потребни 
жел,езппч1<н путевп кроз Црну Гору n да она 
иабе вапије у том погледу. Тако излази према no- 
литици досадаиш.пх наших Министара саобраћаја, 
a ni, ако допста тако мислн n nama садатња влада,- 
ja je ca овога места у име целе Црне Горе молпм 
v ona то ii пзјавп, да не би наш парод у Црпој 
Гори живео у илузијама и џабе прижељкивао ono 
mro  mije  потребпо  држаипој   цслппп.  Црпогорац 
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се није иаучио мнлостињи н Црна Гора неће пру- 
жати руке за милостињу у виду грађења непотреб- 
ног жељезничког пута кроз Црну Гору, међутим, 
потребно je, господо, бацити само један летими- 
чан поглед иа карту наше земље и видети да je 
пут иа наше најјужније приморје не само потрсбаи 
већ и непходан за нашу државу. Потребаи je еко- 
иомоки, noTpie:6aH je етратегијекн, потребан je no- 
литнчки. Нека ми je допуштено да се позовем na 
један наш највећи аупвритет у овом погледу. Кад 
су се Цриогордн обратилн покојпом Јовану Цвији- 
jnhy да он каже који je иајиречи и најпотребнмјп 
жељезнички пут за везнван)е наших цеитралних 
земаља са нашим морем, ои je одговорио: »Пут пре- 
ко т. зв. Санџака и Црне Горе у Бсжу Которску«. 
Ja би злоупотребио наше стрпљење, кад би вам нз- 
исо статнстичке податке o приврсдиом богатству 
Црие Горе, нарочито и.еном богаству у шумама и 
сточарству. Потребна држави жсл^езиица, од na- 
сивне Црне Горе створила би активни прнвредии 
крај. Независно од овога, чак кад та пруга не би 
била потребна државиој целнпн и кад бн сва Цриа 
I ора била саставл>сиа од једргог кречњак-а, иарод 
онога краја дои^та има морално право да државпа 
целина поведе рачуна o њему. 

Ja нећу да помиљем наше страшно вековно 
епско доба борбе за слободу; ja hy само да вам, 
росподо n другови, нштомеием, чиме je Црна Гора 
задужила Југославију, и на осиову чега она не сме 
према н.ој бнти маћеха. Капитулација Црне Горе, 
рачуиа се код Црпогораца за највећи грех оних, 
који су водили Црну Гору, ма да je ibena снага би- 
ла потпуно исцрпљена у рату, али оно што je учи- 
нила прегажена н зароблЈена Црна Гора за наше на- 
ционалио југословенско уједињење, узвисило ју je 
изнад миогнх иашнх другнх крајева. Још у току 
рата, кад се његов завршетак и исход није могао 
ни нагађати, зароблЈеничка елита Црне Горе фор- 
мално je изјавила: да лишава свога дотадашњег 
сувереиа престола и да се уједињава оа Србијом. 
Тако je она и учи[[ила чим je био пробијен солун- 
ски фронт, за коју акцнју Србија тада није ни 
зиала. 

Господшг Министар саобраИаја био би у пра- 
ву да M« каже да су оео патриотске сентиментал- 
ности, нарочито сада у овнм тешкнм екошомским 
приликама. Тако се приближно одговарало и pa- 
irnje na црногорски вапај, и ми смо на овакве од- 
говоре иавиклн. Пруелазећи преко изградње жс- 
лсзница у режиму паршзанства, где су провође- 
ип чак н дупли колосеци из демагошких разлога, 
ja hy да 'обратим вашу пажњу ma железничке пру- 
ге ко;.е су дашас у изградњи. 

Ми смо у прошлој годиии детаљно изнелн са 
заједннчком изјавом, које су све пругс довршеме, 
a које су у грађењу. Морам попова обратити ва- 
inv пажњу и да поновнм: да се сада раде пруге: 
Лапово—Плана дупли колосек Пожарсвац—Ку 
чево, Панчево—Београд, Прнштана—Пећ, Велес-- 
Прилеп, Бихаћ—Киин. Дужина IOBHX пруга изиоси 
око 405 км. и државу треба да коштају no предра- 
чуиу око 1.284,000.000 динара, без вишкова, каји 
he се, без сумње појавити у већим износима. To 
су пруге коje су почете 1931 године. 

Иамера je била да макар и површно Д-Јдир- 
нем питање изградње ових пруга, али од тога сам 
одустао, пссле докуме[1тованог говора уважспог 
нашег друга, г. Мипистра Станића. И ми смо, мо- 

рам призшати, осталн запањеии изнетим  чињеш- 
цама и величнном суме којом je држава оштећева 
Ми пак, из Зетске бановине, нећемо битн ии мал! 
изненађени, ако која од оних у разним одлз 
пазвана   „споредном   пругом",  буде  добнла  назив 
„главна пруга" и као таква буде дата у рад неком 
страном друштву. #Гу inehe изостатл ки образложо- 
ње  да je  та пруга најпотребинја за државу 
целину, n  са cKO'iioMCKur, стратегијоког  и  других 
гледишта;  ту nehc  изостати ни  разлози:  да   [е 
понуда повољна, али  када се  поставп  питан 
иадлежном месту:  зашто  сс  ие  прави  ona   nnv; 
која треба да веже (Србнју и Војводину ca  Ji 
ном, и  коja je чак и  закошом  одређвна,  одн 

'одре1>ен њеп правац и  гараитоваиа, одповара 
се да нас кошта врло скупо и да су условн страних 
група врло тешки. Пошто инсмо упућеии у дем 
услова склоплјСних уговора између државе и ти\ 
друштавз, то o њима не можемо ни говорнти. A 
кад je реч o прузи кроз ираду Гору, могу отворс- 
но тврдити да ти услови нису тежи ^од услова под 
којпма  се  мало  upe набројене  железничке  пруп 
ираие, нити  од оних које he се у блиској  будуК. 
ности правити, ако се буде продужила оваква iio- 
литика  rpaljen.a  железпичких пруга. 

Са путевима смо били скоро исте среће као :; 
са жслезницама. Од уједињења до дашас у Црнс 
Горн направљено je свега око 150 км. пута, на чо- 
му 11а1)Од овога краја има да захвали само IK В 
Краљу no  чиЈем  je Внспком  налогу то   ypai 

Читавнх 10 годипа праве се и то уз noMoli на- 
родне сиаге путеви Колашин—Мојковац—Бијело 
Поље, Нови Пазар—Тутињ—Рожаје—Беране, али 
како су и omi као и већотна осталнх путева, са др. 
жавног препети na бавовински буџет, то не u 
жемо очекивати изградњу њихову пз простог раз- 
лога mro баиовина нема потребеих средстава a 
довршенЈе шх започетих путева. 

Ми се морамо у чуду питати, затто je Црну 
Пору поставила таква судбппа? Црногорцп  су n :. 
nocnn n никада се ппсу служнлп уцепама, као mro 
су раднлш другп крајевп, опи  сс mehe ни у буду. 
he служпти сретствима, која служс ma UITCTV др, 
жавне целине, већ he својим радом m делпмп 
нити свс да mama драга и моћна Југослаииј, 
стигне  onv велпчипу у  међународпом    поло: 
која ■joj m припада. 

Господо   послаппци,  очекивали   смо  да  he у- 
редба o јавним радовима дати могућпости тамош- 
њем свету да се може прехранити, да he већ je ,■ 
ном ггочети изградша саобраћајшпх веза Црне Г 
ре са остал-им деловпма mame државе,  али  j 
ба нам je доиела једпо разочареп.с. Радптп путе- 
вс и везивати појсдипе делове у Зетској банови- 
ни  са главппм једипнм путем и преко и.ега 
стале  крајеве  mame државе  из  срстстава   ДО 
них од трошарина ma бепзин и шггаритус пск.гу. 
чвпо je, јер m приходи ни из далека ne мог\ 
ти у оном изтосу да се мон<е и помшпл^ати на KI 
кве јавне радове и изградње путева. Чак шта 
me, та 'je уредба и штетпа за Зетску баповитг, :. 
се п.омс поскупаљавају жпвотпс намирнице 
Зетска бановипа, као пасиван крај у пољопри: 
тим производпма, мора да увози. 

Ja бих вас, господо, мпого заморио, кад бих 
продужпо да говорим и o другнм невољама Цр 
Горе  и  њепом  запосталЈа[ву,  те  од  тога  за сала 
одустајем, оматрајући да сам се одужпо својој ;,, 
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сти H3Hoceliii ове наЈгалвдшје невоље и заврши- 
ћу тиме: да, будући уверен да he ова Краљевска 
влада повесли рачуиа o овоме што сам изнео, у 
иитересу иптте и државне целине и да ће ^она у- 
чинити све OHio, што Црна Гора са правом заслу- 
жује и очекује, изјављујем да ћу гласати у начелу 
аа предложени буџет. (Одобравам.е и пљескаље). 

Потпретседиик др.  Авдо  Хасанбеговић:   Има 
реч народни послаиик г. Сима Марјанац. 

Симо Марјанац; Господо народпи послаин- 
ци, прегледајући поднешени буџет за 1934/35 го- 
дину увјерио сам се обзиром иа ову тешку еко- 
иомску крнзу, да je буџет превнсок, a опет ми- 
слећи на државне потребе, опет je преннзак, али 
ja liy ту критнку препуштати и другнма и било je 
доста, a Ju liy се осврнути на друге потребе мога 
среза, a мислим да тога има и у другим срезовима. 
Например шумске глобе и штете нз оне несрећне 
гладне 1932 године, кад je и народ и стока гладо- 
вала оне зиме. Свет je секао воћке, око кућа само 
да штогод од стоке нсхрани, a камо ли да ne сече 
шуме, пошто лугари нијесу моглп стићи да се изда 
толико, колико je потребно na су миоге прнјавили, 
тако да у моме срезу тога нма na хиљаде н хнља- 
де. To je све стајало до сада lipnje два мјесеца, 
те сваки дан позивају се људн и глобе нх na хи- 
љаде и хиљаде дипара. Мол<ете, господо, мислити 
како je тим људима na души у данашње тешко 
време, кад човек пема динара да купи соли за фа- 
иилију, Beh јсду песлапо, пити петролеума има за- 
што да куие, већ се nare у мраку, a камо ли да 
могу на хиљаде штете и глобе да плате у дапашње 
време, пошто je то почињепо у onoj necpehnoj SU- 
MU. Ja бих молио господу посла}1',ке, да зајед- 
нички замолимо падлежне мпнистр да се то ne- 
како опрости, јер ми сви врло доб .о зпамо да се 
то не може наплатита у данашње врпјеме, na што 
би се џабе свијет огорчавао, доста му je опако 
бриге и биједс. 

Господо народни посланици, нсто тако се у 
иоме срезу л>уд11 кажњавају за узурпације држав- 
иих земаља, шикара и пашњака; колико год има 
доиова земљорадничких у моме срезу, толико има 
и узурпација, тако да je свакп no својој вољи 
узурпирао неко мање, a пеко више, алп сваки no 
иешто од 1919 годипе na до сада. Лугари, пекога 
су пријавилп, a неког ппјесу na се направила чи- 
ста забупа у пароду, onaj који je тужеп, љутн се 
зашто je on ту^ен, зашто није и други који je 
исто тако узурппрао као n on. Пошто je то ве- 
лика и тешка ствар, ja би молио господу пародпе 
послаиике, да и за ово замолимо падлежпе мпни- 
стре и Краљевску владу да се једпом за увијек 
гоие злу стапе na пут, да се допесе закон: ко je 
прпграбио државно земљиште a ннје му потреба, 
и na сметшп je селу да му се отпустп n да ne 
смије свак no својој вољп да узурппра, a коме 
je потреба да му се и дадпе опде где му село нађе, 
a ne no iberoBoj волл!, где on хоће. Да се томе 
сада у Босни највећем злу стапе na крај, потребпо 
je што брже да се допесе закоп и да се спроведе 
например, где су сточарски крајеви као што /е мој 
срез, ом ne може живети без стоке, na да има na 
хиљаде дуиума one кршевите n пеплодпе земље, 
a осим тога свијет ое кварп, no 'својој вол>и ради, 
ne поштује закон. Ja предлажем и молим да се 
онима људима, који су до сада глоблЈепи, опро- 
сти глоба, j ep nuje право да једпи за исте ствари 

буду глобљсни, a другп ни^јесу inu тужеии и да се 
све од 1919 годппе до данас узурпацпјс no својој 
вољи прегледају, na коме je потребио да му село 
одобрп, коме није да му се пустп и забрапе даље 
узурппраље. 

Господо пародни послаппцн, ja сам n прошле 
годипе у буџетској дебати говорио o шшалпднма n 
ратиим удовицама, којима je ускраћеио право што 
iin<jecy до одређеног рока 1929 поднијелп молбе. 
Неко iHHJie зпао анекоме сепије nn јавило. Сеоски 
кнезови у nac у Боспп, посају позпве уза се и ne 
предају страпкп na вријеме, na пошто je прошла, 
onu je поцепају. Тако je било прије док onhnna 
mije постала, a дапас je мало боље. Прошле го- 
дине, при дпвпзпји у Сарајеву палазило се жалби 
и молби око 7.797, које су каспо подпесепе. Ja 
бих молио падлежног Мипистра и Краљевску вла- 
ду да се допесе закоп, да се оннма који пмају пра- 
во дадпе њихово право. 

Господо пародни посланицн, овде су пале мно- 
ге речи од господс предроворпика против ин- 
(1)лације, a ja би рекао једпо: како се може сељак 
раздужити, ако му се nehe nahn пачпна и олакшатп 
његовом тешком стаљу. Мнслите, господо, да му 
j<i бог зпа шта доб])ог учшвено са опом уредбол!, 
ne пего само живот продужеп, као лекари болеспи- 
ку 11<ад дадпу инјекцију да му живот продуже, na 
ако га ne могу потпуно излечнтп, na боље да умре 
пего да се и даље нати, који дап више. Тако исто 
и нашем сељаку продужеп je живот, али ое пати 
са ibn.Me. Треба сељака чврсто поставити na iberoBe 
властите nore, н ослободити за нови бољл жпвот, 
пзчупати ra пз one зслеиашке капџе, да ra више 
ne мрцваре, као што су ra мрцварили, и гулили ко- 
жу оа њега живог са не оправданим каматама од 
30—50'/о, осим тога што ое паправпло још тро- 
шкова судскпх и лдвокатских, за једпу трећину 
впше. Када сељак то може отплаћпватп n плаћа/ги 
мамату? He може јер пије то само: порез државпп 
je исти ако није још и већи, na опда шумске кавпе 
n још глобе којека/кве од жапдарма за печпстоћу, 
певезнвање nalca, a да n ne говорим финансијске 
пријаве и глобе за дуван, шверц и друго; na то 
je господо, још један годишљи порез. Е, то je у 
данашње доба овакве кризе, господо, пемогуће, 
кад сељак за мизерне цепе продаје своје произво- 
де, то je, господо, пемогуће без ипфлацнје. Сељака 
раздул<ити и поставитн na његове властите nore о- 
сим као што je друг Стапко Тркуља рекао упосптп 
no 1 мнлијарду у буџег, илн омогућптн бољу пи- 
јацу, али то je тешко због тога, што људп којп 
гамају nape ne верују nn у што ооим у nape. A то 
јесте ono пајвеће зло, ja би рекао и констатовао 
да мпогп од оппх људн, што су протпву ипфлацп- 
је, мало у села залазе и знају његове потребе. Ja 
вам кажем смело, да у пашој звмљи има 90% љу- 
ди који би били за ипфлацију, a ja мислнм више 
људи више и зпају; a ако може Краљевска влада 
раздужити сељака потпупо што прије без инфла- 
ЦЈИеЈ .ia Ј0Ј чсститам, a то joj je дужност да учинп, 
јер господо, ако сутра будс потреба узети пушку 
n брапптп домовппу, опда iie тај сељак дражега 
срца и бољом вол-.ом то да ради, пего да ra ne 
раздулшмо, већ пустимо на милосг n пемилост 
зелепаша. Ja вјерујем у способпост г. Мшшстра 
финансија да on зпа добро да чува динар na вп- 
сннн, тако мислим да би право и Богу драго 
било, да naije средстава, na да и сељака потпупо 
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раздужн и онда he се прославити, a то му je и нај- 
isciia дужност и светиња. 

Господо народии послаиици, чнтали ere у но- 
винама, како je иаглим топљењем сннјега у месецу 
децембру прошле годнне вода Плива надошла и 
упропастала овај лијепи водопад. Вода je отншла 
сасма у десиу страиу којштз и утоиула за 3—4 ме- 
тара у дубину и изгледа да je половина водс оти- 
шла кроз обалу и већ нема онога лијепога водо- 
пада у Јајцу, o коме су странци најлепше гово- 
рилн, и који страице највише привлачи да до- 

1)У у Јајце да виде подоиод. To je у дуљини од при- 
лике 200 до 300 метара, тако да су два моста у ве- 
ликој опасности и мост жслезнички и мост којим 
се народ служи; тако исто у опасности je и соко- 
лаиа, која je прије 2 године сазидана, a иије us- 

paljena, јср нсма новаца. Иста je у опасности да се 
иоруши, гако исто миоге куће ко^е се са ome страие 
налазе, a има их n које су страдале. Градска кла- 
ница однешена je, као и још досга куКа оштећено, 
j ep je варош Јајце, скоро све на среди ca j om јсд- 
ним таквим поводњем, na ако се то не спасе, онда 

he сва она друга страна да страда. 
Ja сам прије 6 дана поднео џреставку no тој 

ствари и господину Миинстру (јјииаисија и госпо- 
дину Министру грађевнна, na предлажем и молим 
надлежну госиоду мпиистре и Краљевску владу ;;. 
се на1)е за тако велику ствар једна свота новца, кч 
ja бн могла то довести у ред и старо стање,' Jeo 
општииа jajaHKia пнје у сгашу то изградити.'Ако 
се то не би израднло како треба, то би била чисш 
срамота за читаву државу, кад странци виде онак\ 
погрду, ако буду долазили, a сумњам да Ive дола- 
зити, док ne чују да je водопад опет у Јајцу као и 
прије изграђен, пзјављујем да hy за овај буџег 
гласати. (Живо одобравање n iu'beci<aibe). 

ПотпретСедиии др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподо, са вашпм прпстапком ja hy данашњу сед- 
ппцу закључптп, a паредну седппцу заказујем 3i 
сутра тачно у 8 часова. Ha дпевно'.м реду je про" 
дужење у пачелу претреоа буџета државпих pao- 
хода ii прпхода са предлогом Фипапсијског закона 
за 1934/35 годпну. Данашњу седницу "заклЈучујем^ 

Седница je закључена у 20,20 часова. 

П P И Л O 3 и 
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 

Краљевипе Југославије 

Београд, 19 фебруара 1934 год. 

Господину 
Др. КОСТИ КУМАНУДИУ 

Претседнику Народне скупштине 

БЕОГРАД. 

Господипе Претседппче, 
У прплогу под 1) част шам je доставити Вам 

орипшалип Указ Његов'ог Величанства Краља од 
15 фсбруара 1934 годпие, којим смо овлашћепи у 
смислу члана 6.3 Устава Краљевине Југославшје да 
можемо поднети ina решење Народпом претстав- 
ппштву Предлог закона o Допупском споразуму 
уз Уговор o трровиии и пловидби изме1)у Крал^е- 

вине Југославпје n Краљевшне Арбапије од 22 K 
на 1926 годппе, закључепом и погписапом v Бм 
граду, 20 децембра 1933 годипе. ^ 

У прплогу под 2) част нам je доставити десет 
оримерака горе помешутог Предлога закона ca n 
оразложењем, с молбом да исти изволите изнет« 
na решење пред Народпу скупштину. 

Изволпге примити, Господшне Прстседниче i 
овом прпликом увереље    нашег особитог  пошто- 

Мипистар трговине и  индустрим 
Застутшк Мипистра  шума n 

рудника, 
Јурај ДеметровиК, с. р. 

Министар  ипострапих  послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

(Предлог закопа отштампан у „Службеиим 
Новинама" за 1934 годину). 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вољи Народпо.ј 
Краљ Југославије, 

Ha прсдлог Нашег Мишпстра трговипе и ппдустрпје и заступпика Нашег Минисгра шум! 
и рудтгка и Нашег Мипнс^а ппостранпх послова, a no саслушаљу Нашег Министарског савета, ре- 
шили смо n рсшавамо: 

Овлашћује се Наш Мпнистар трговине и индустрије и застугашк Нашег Мпнистра шума N 
рудпика и Наш Мипистар иностраших послова да мог>' na оонову члана 63 Устава КраљевпнеЈ^чч ■ 
славије,   поднети   Народпом   претставпиштву na  решавање: 

Предлог закоиа o Допунском споразуму  уз Уговор o трговшш и пловидби између Краље- 
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виие Југославије и Краљевине Арбаиије од 22 јуна   1926 године,    закљученом и потписаном у Бео- 
праду, 20 децембра 1933 године. 

Маш Мншистар трговине и индустрије и  засчхииик Иашег Мннистра шума и ру;џ1ика и Наш 
Мннистар   иностраиих  послова  нека  изврше овај Указ. 

15 фебруара 1934 године. 
Београд. 

Министар  трговине  и  индустрије 
н  заступинк Министра  шума 

и  рудиика, 
Лурај Деметровић, с. р. 

Министар  ииостраинх  послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

ЛЈ1ЕКСАНДАР. с. р. 

МИНИСТАРСТВО ИИОСТРАИИХ ПОСЛОВА 
КраЛ)евине Југославије 

Пов. Бр. 4113 

Београд,  19 фебруара  1934 год. 

Господину 
Др. КОСТИ КУМАНУДИУ 

Претседнику Народне скупштине 

БЕОГРАД. 

Господиие Претседниче, 

У прилогу под 1.) част iia.M je доставити Вам 
оригкнални Указ Њсговог Велнчанства Крал>а од 
18 јануара 1934 годнпе, којим смо овлашћени у 
смислу члана 63 Устава' Краљевине Југославије да 
можемо ггоднети на решење Народиом претставни- 
штву ГГредлог закона o Међуиародној коквеицији 
o осниванЈу ме1)ународног уреда за хемију, ra Пра- 

вилником за ме1)ународни уред за хе.мију, —  за- 
кљученој 29 октобра 1927 годние у Парнзу. 

У прилогу под 2.) част нам je доставити Вам 
дссет прнмерака горс поменутог Предлога закона 
'Ca образложењем, с молбом да исти изволите из- 
нети на решење пред Народну скупштнну. 

Изволите примити, Господине Претседниче, п 
овом приликом уверење нашег особитог пошто 
вања. 

Министар  просвете, 
Др. Илија Шуменковић, с. р. 

Миннстар трговине  и  ипдустрије 
Заступник Мимистра шума u 

рудннка, 
Јурај Деметровић, с. р. 

Министар  иностраиих  послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

(Предлог закона оттта.мппи je у Службени.м 
новинама за 1934 годнну). 

МИ 
АЛЕКСАНДАР 1 

no милости Божјој и воЛ)Н Народној 
Краљ југославије, 

Ha предлог Нашег Министра трговшге и индустрије, Нашег Министра иностраних послова и 
Нашег Министра просвете, a no саслушању Нашег Миаистарског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се НашМипистар трговинеи ипдусгрије, Наш Мшшстар ипострапих послова и 
Наш Министар просвете да могу, na основу члана 63 Устава Крал3евиие Југославије, поднети Народ- 
иом  претставпиштву na peinaBajhe. 

Предлог Закопа o Међународпој конвепцпјн o осшшан.у међупаЈЈодиог уреда! за хемију, сл 
Правилником за међународни уред за хемију, — закљученој 29 октобра 1927 у Парнзу. 

Наш Мипистар трговппе n ппдустрије, Ham Мипистар ппостраинх паслова и Наш Мшшстап 
ппосвете нека пзврше овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР. с. р. 
18   јануара   1934  годипе 

у Београду. 
Министар трговине и ипдустрп.је, 
Др.  Илија Шуменковић, с. р. 

Мииистар  пнострапих  послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

Миппстар просвете, 
Др.  Р. Станковић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА иа ca образложењем, с молбом да исги изволнте 
Краљевине Југославнјс изиети на geuieifoe пред Народну окупиггану. 

Пов. Бр.: 4111. Изволите  примити,    Господине  Претседниче, 
ii  овом гтриликом уверењ«  мог оообитог пошто- 

Београд, 19 фебруара 1934 год.     вања. 
Мииистар правде, 

Б. Максимовић,  с.  р. 
1"осподииу 

Др. КОСТИ КУМАНУДИУ Министар финансија, 
Претседиику Народне скупштиие Др. Милорад Тзорђевић, с. p 

БЕОГРАД. 
Мниистар  гра!)евина 

Господиие Претседниче, Заступник Миннстра пољопривреде, 
У прнлогу под 1) част нам je доставити Вам ДР- Сркуљ, с. р. 

оригинални Указ Његовог Величанства Краља од 
18 јаиуара  1934 подине, којлм смо авлашћечи у Мииистар иностраних послова, 
смислу члана 63 Устава Краљевине Југославије да Б. Д. Јевтић, с. р. 
можемо  подистн  na решеље Народном претстав- 
ииштву Предлог заиона o Споразуму o регулнса- Министар унутрашњих послова, 
њу узајамннх рекламација, закљученом и  потпи- Жив. A. Лазић, с. р. 
самом у Беорраду 28 новембра 1933 годише изме- 
ђу Краљевиие Југославнје и Републике Турске. (Предлог    закоиа    отштампаи  у „Службеним 

У прилогу под 2) част нам je доставити Вам     мовииама" за 1934 годину). 
десет  прнмерака  горе  поменутог Предлога зако- 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вољи Народиој 
Краљ Југославије, 

Ha предлог Нашег Претседиика Мннистар-ског савета, Нашег Мнннстра пољопрнврсде, На- 
iner Мимистра правде, Нашег Министра сјпшансија, Иашег Министра иностраших послова n Нашег 
Мииистра унутрашњих послова a no саслушашу Нашег Мишистарског савета решили смо и ре- 
шавамо: 

Овлашћује се Наш Претседник Миннстар ског савета, Маш Мшшстар пол.опривреде, Наш 
Мииистар правде, Наш Мнинстар финансија, НашМинистар пиостраппх послова и Наш Мнннстар 
унутрашњих послова да могу на ошову члана 63 Устава Краљевине Лугославије, поднети Народ- 
ном претставништву na решење: 

Предлог закоша o Споразуму o регулнсању узајамиих рекламација, закљученом n погпи- 
саном у Београду 28 ,11овембра 1933 године нзме1)у Краљевнпе Југославије и  Републике Турске. 

Маш Претседник Мннистарског савета, Наш Мииистар пољопрнвреде, Ham Мпнистар 
правде, Наш Министар фшиансија, Наш Мннистар иностраиих послова и Наш Министар унутраш- 
њнх послова нека изврше овај Указ. 

18 јаиуара 1934 године АЛЕКСАНДАР. с. р. 
у Београду. 

Претседпик Мииистарског савета, 
Министар  пол.опривреде 
Др. Милан Сршкић, с. р. 

Мииистар  правде, 
Б.  Максимовић,  с.  р. 

Министар финансија, 
Др. Милорад Ђорђевић, с. р. 

Мипнстар иностраних послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

Министар унутрашњих послова, 
Жпв. A. Лазић, с. р. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнлоша   /IparoBHiia,  народног  посланика,  на  Ми пистра саобраћаја o прода.ји шљаке v скономском 
одељењу генералне дирекцн je  државних железпица. 

Господине Мииистре,       ^ 

Приликом зад11>е дебате у Скупштики o изру- 
чењу народиог посланика г. Хуссииа Ka;uiiia сул\', 
због познате аграрне реформе, цела Скупштима 
једиогласно je устала против стих оних лнца, којл 
штете државну имовину и тражила да се протнн 
CFiHx таквих кривлца најстрожије no закону посту- 
пи. И баш тих дана, када се o томе говорило у 
Скупштини, догодила се једна злоупотреба у ре- 
сору Господииа Министра саобраћаја, која истина 
није размера позпатс аграрие афере, јер ако до u>e- 
иог озакотБења до1)е држава he бити оштећеиа за 
300.000 динара, алн није нскл.учено, ако се томе 
ие стане одмах на крај, да се неће те злоупотребе 
стално и надал^е понављати, na изпосећи следсЈи! 
случај молим Господина Министра, да овоме слу- 
чају као и свима сличиим који бн пмали да дођу 
стане енергнчио иа крај. 

Ради  се o слсдећем: 
Код  Економног оделеП)а гепералрге дирекције 

лржавних железница   расписавана je и одржавапа je 
до сада већ трн пута лицитација за продју 15 Ba- 
rona шљаке из раднона железничких. HOIUTO се ни 
на једну од тих лицитација пијс појавно im једап 
шцитант,   била je одређена директна погодба na 

25 j.iiivnpn o. г. Ha дирсктној погодби коју je одр- 
жао ше(|)  Отсека склпомског оделења г. Дрскслер, 
биле  су  три понудс, и то Војислава Ернћа, Map- 
ковића и  Д. Станојевића. Најповол>н11Ја поиуда je 
била г. Станојевића којп je нудио 70 пара no кили. 
Пошго  начелник Економног оделчња инж. г. Ата- 
иасковић није био задовољан са понуђеном цепом, 
рекао je   сви.мл интересентнма да ће се раописатп 
иова директна погодба. Међутим, 27-1 one године 
појављује  сс неки Илија Илић, којн пудп за исту 
ц1Л>аку дин. 1, и то заобилазпим путем. Када су го 

, ш лицитанти који су учествовали иа директној 
погодби, отчшли су ^год помсиутог начслинка и о- 
сталих надлежних фактора и тражили да се одржи 
или нова  дчректна погодба или да се прими њи- 
хова  поиуда  и   ro  omi сада пуде 2,50 дпнара no 

[ограму.  Међутим тамо им je саопштеио, да сс 
ова понуда Илије Илића nehe узетн у обзир н да 
he се  свакако одржати дирсктиа погодба и да ће 
то бити  објапл.еио у дневним листопнма. Ови чс- 

у објаву у дневним лпстовима и поред тога што 
су понудили 2,50 дииара no килограму и то rmc- 
иено, na  je то и заведеио код Геиералне дирекцнје 
под бројем  15434 и 15435 ii не мало су бнли изне- 

нађени, када су чули да je примљена поиуда Илијс 
Ј^лића и да je иа 24 ов. месеца гтозвап да му се саоп- 
шти да je и.егова понуда примљена. Тврде у Ге- 
нералној дирекцији да je приликом одржане ди- 
ректне попуде саставл.ен н записиик и да je и ова 
ггоиуда Илића унесена у записник и према томе na 
закону основаиа. 

To ne одговара истиии. Лицитација, одиоспо 
директна погодба била je одржана у присуству све 
тројице поменутих попуђача: Ернћа, Маросовића и 
Станојевића и до o;ipel)eiior рока пнсу стигле него 
само три поиулс Omi понуђачи тражили су да се 
сгЈСтави заппсник o одржаној лицитацији, али им je 
саогаптено да пије потребио правити записник, ne- 
го да he ствар пћи својим путем и без записника. 
Прсма томе ако постоји записник он je кривотво- 
рен и нема потписа на њему од присутних пону- 
ђача, a најмање може бити коистатовапа и нека 
четврта поиуда (Илића). Илија Илић ушао je у ову 
лидитацију против свих законских прописа н ne- 
кнм тајанственим путем, што ипјбол.е сведочи то, 
да je његова поиуда и ако протупрописно и после 
одржане лицитације, no којој он пуди само 1 ди- 
нар no килограму sa шл>аку, прг>ведена и прнхва- 
ћена, док понуда од понуђача који су учсствовали 
на лицитацији и која нуди 2,50 динара no килогра- 
Mv nnje узета у озбкр. 

Из овога се види, да се нека тајапствена рука 
уплела у целу ову ствар a за рачун тога Илије Или- 
ha n да je одбацила понуду која 1гуди државн 2,50 
динара no кплограму, т. ј. за 300.000 динара више 
иего Илија Илић. Ta тајанствена pyi«i je успела да 
спроведе све то, na Нас, Господпие Мипчстре, мо- 
лим да одмах најстрожије иаредпти истрагу no ne- 
лој ствари, обуставнтс пзвршеп.е продаје ове u№a- 
ке у корист Илије Илмћа no 1 динар no килогршу 
n одредите да се распнше иова лнцитадија или ба- 
рем да се обави уже иадметате ме1)у понуђачима, 
јер ћсте тнмс утерати v државиу касу најмање дпп. 
300.000. 

Молим Вас, Гоеподпие Мипистре, да ми на ову 
иптерпелацију одговорите усмено у Иародној скуп- 
ШТИКИ na паредпој седници. 

Тражим хитиост и првеиство за опу иптсрпе- 
лацију. 

26 фебруара 1934 године 
Београд. 

Милош  П. Драговнћ, с.  р- 
Народии посланнк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мирка   Ил.   Урошевића, народиог посланика, на Министра саобраћаја o одликовању Радивоја По- 
повиИа, чиновника у кабипету Мнпистра саобраћаја. 

Гооподину Претседнику Народне скупштине 
Београд 

Ha оспову чл. 72 Закана o послов1Ном реду у 
Народној скупшгшш, част ми je подаети ову ин- 
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терпелацију, с молбом, да падлежни ГосполипМи- 
нистар изволи дати на исту свој одгон;)}) у Народ- 
inoj скупштини, 

Приликом празника народног У.јединЈеиЈа 1 
децембра 1933 годиие, Господии Минстар саобра- 
haja изволео де предложити павеки брсј чинов- 
ника за одлимоваше, иеђу мојима и г. Радивоја Пп- 
noBnha, чиновника и-еговог кабинета, Овим укп- 
зом г. rionoBiili je одлнковш Краљсвским ордензм 
Белог Орла V реда. Ово je високо одликовање и 
врло рслнкн орде«, у толико пре, што г. Поповић; 
пре тога нијс добио ни један 'орден, нити ма ка- 
KP.v похвалницу. 

Ko ie г. Поповић? После положвног испита 
зрелости 1919 годинс Поповић ое je уписао иа 
правни факултет и уписнвап брижљиво семесгре, 
ne полажући ии један испит свс до 1929 године 
октобра. У почетку je припадао политички кому- 
иистима, и био je једно рреме чиновник општине 
крагујевачке, одакле je после слома комуииста из 
■ге општине најурен. Доцније je ггришачз д^мократ- 
окој партији. и ушао у аржавну службу као поли- 
mi'cKjf писар, v којој je бип два пута отпуштен, 
a последњи пут чини ми ое сам je дао оставку. 

Ban службе je остао све до избора народних 
посланика 1927, када je посгао начелник срсски v 
Подујеву и на том положају остао je све до 1929 
године марта месеца, када га je тадашњи Прет- 
сединк Краљевске владе и Министар унутрашњих 
послова г. Пстар Живковић отпустио нз државне 
службе. По отпуштању из државне службе дола- 
зн у Бсоград, пријавл.ује се Мшшстру' г. Радиво- 
јевићу и onaj га поставља за даевничара са награ- 
дом од 3.000 динара месечно. Поред тога г. Minn- 

■стар му одређује из кантролног фонда 2.500 дин. 
меоечио за црековремеш рад. Ускоро г, Попсжи!, 
успева да му Главна контрола и Лржавни савет 
паништи указ o отпуштању као начелнику срес- 
ком и добија пензију, алн он и даље остаје у свој- 
ству диевничара прима^ући ујелио три Хјоиорара: 
иаграду као диевничар од 3.000 дин., награду из 
мо(нтролног фонда од 2.500 месечно и пензију, — 
пошто му je прсдлог да се регулише као стала.н 
чиновпик пропао у неколико махова, јер тадашњи 
Претседник Крал^евскс владе г. Петар Живкрвић 
никако mije хтео да да своју сагласност. 

За време од ступања v службу v Министар- 
ство саобраћаја, од 1929 годиие, na до пре 3—4 
иесеца, г. Поповић je имао своју засебну канцсла- 

рију на чијим су  вратима  б\\ле    исписане  речи: 
Лнчии секрегар г. Министра, a испод тога  нешто 
.munje: Улазак без пријаве забраљен.  За  све 
време од скоро пуних 5 год. г. Поповпћ није 
дио никакав nocao апсолугно никакав посао, Bch 
се je спремао за испите и шекако јсдва je успео 
скрпп диплому на правном факултету. Даљу исто- 
рију г. Поповића нећу прпказивати. 

Радп  свега наведеиог питам Пас,    Госпол 
Ми«истре; 

1 — За какве сте заслуге изволели предложи- 
ти г. Ппппппћа за одликовање ордепом Белог Ор- 
ла V реда? 

2 — Да ли je г. ПоповпК какав социјалан i 
политички, или јавити радеиик? 

3 —■ Да ли je г. М^тгстру позплто  mvm\ 
мишљење r. Поповића o форми мопархијско в 
давине, mro треба да иу je позпато, јер je г. По- 
повић ibernB лкчни гсктч-ар? 

4 —• Да ли je познато г. Министру, да  ;: I 
цембра  1933 подиие одликаван med)    кабинета 
Мистистра унутоашњих послова г. Паштелић n: 
iroM Си. Саве V реда, — једап фини TI пнтелиг, 
тан чиновник, који служи и оади као роб и код 
je факултет свршио npe 7—8 голина? 

5 ■— Ла ли je позпато г. Мпннстру, да je 1 де. 
цембра 1933 годиие одлнкопан шеф кабикета Ми. 
ппстра просвете г. Душан Вучковић 'орденом 
Саве V степвна, — јелап такође врло вреда n ca. 
вестан чиновник, који je филозофију свршио np« 
10 голпна. који je ка'0 пгсф кабинета роб своје : 

■ностп ii кпјц говори два страиа језпка? 
6 — Да ли je позппто г. Министру, да je 1 де. 

цембра 1933 године одликова?! Претседпик 
nor сулп за град Београд — Престоница Југос 
Bitje — г. Филипрвић, орлепом Белог Орла V 
да, K'O'jn je такоће радник првокласан,  и  уз н>нх 
да  стаие. na како да  nx прегкочп    Радпвоје ,i, 
Попрвић?! 

За OBV интерпелацију тражим    првенство на 
пспови § 73 Закопа o псусловном реду v Народ 
скупштини. 

Прпмпте, Господине Претесдпиче, и овом прц. 
ликом уверење мога поштовања. 

26 фебруара 1934 гол. 

у Београду. 
Мирко Ил. Урошевнћ, с. р, 
Народни послапик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша,  народиог посланика, ма  Мннистра финансија o ниској продајној цени хер- 
цеговачког дувана. 

Господппе Мппистрс, 
Ha подручју Бановине моравске, из више сре- 

зова, од стотина и стотипа садиоца дувана при- 
мио  сам  притужбе  да  се  откуп  дувана  врши уз 
цепу од 1,50 дип. no кгр. na се садиоци дувапа мпо- 

го жале na поступке oprana којп врше откуп ду. 
вана. 

Народ у Херцеговпни живео je још од тура« 
владе само од прпхода духана. Ове године духп 
je огкупљен испод објаве, у половппу цене. II \ 
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ма објави духан би се могао откупити no 10 дн- 
нара, a духан je исплаћен сељаку, садноцу духа- 
па, са цеиом 2—4 динара чнсто за једам кг. духана. 
У Херцеговини je vnponamhen велнкн бро.ј садио- 
ца духаиа због тога што духам иије плаћен пре- 
ма објави. Ти садиоци духаиа, који су предалн 
бткупној комисији сав сво.ј духаи no 2—4 динара 
од једпог кг., сада je nao na просјачкп штап и na- 
ти најтеже муке. Исто тако мпогпма je откуппа 
комисија одбпла садњу у будуће ради тога, што су 
засадили неколико струкова впше. Ово се одби- 
јање садње креће обнчно ради 50—100 струкова 
више  3acatjeniix. 

Садиоци духана мпого су ради тога узнеми- 
(>eiin u жалс се иа рад Управе државних мопопо- 
па, која na овакав начин врши откуп најбољег ду- 
сана   у Херцеговини, na Вас радитога молим да 

ми изволите у Народној скупштини одговорити: 
1 — .Je ли Вам познато, како се ппске цене 

плаћају од стране Државне монополске управе за 
откуп дувана сељацима^садиоцима духана у Хер- 
цеговини? 

2 — Што каните предузети да се од стране 
Управе државних монопола плати боља цена са- 
диоцима духапа, барем 10—15 динара од кг., јер 
сељаци обрађују земљу и улажу сав свој труд за 
успех те културс у њнховосм крај? 

Изволите, Господнпе Министре, примити уве- 
рење o мом особитом поштовању. 

Београд, 28 II 1934 го. 

Др. Мплап Метикош, с. р. 
Народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛЛЦИЈЛ 

Владимира Сг. КрстиГш, народног посланика, на Мииистра пољопрпвреде o одроњавању деснс оба- 
лг реке Мораве код села Крушара, Срез раваннчки Бамовнне моравско. 

ГосподАне Мпппстре, 

Деспа обала велике Мораве одроњава јсдап 
део села Крушара тако, да je за прошлих пеколико 
годииа одронила куће и остале друге зграде ne- 
десет и двојици грађанина поменутог села, којп 
су билп принуђени да изместе своје куће и друге 
потребне зграде на друга места. To пзмештање 
скопчано je ca великим трошковима. Поред тога 
mro им je пода земл>иште одпела они n дапас 
плаћају порез na то земљиште, пошто je ослобо- 
ђење ове врсте веома тешко. Сада су аклоне одро- 
њасан>у куће и остале згр.аде још 22 фађа«а( које 
he вода ове године без сваке сумп.с одпетн, a како 
'иамо да je ове године било мпого огега, изгледп 
су за поплаву већи. 

Са.мо село Крушар није у мсгућнг/стп да одро- 
H,aiiaii>c села спречи утврђивањем обале, јер je то 
скопчаио са великим трошковима, пошто je обала 
иисока око 20 метара. Суд општине крушарске 

■кгом својим бр. 648 од 24 марта 1981 године и 
SKTOOI oj). 14G5 од 8-Vili 1931 годпие молно je 
Министрство грађевина, да се ова обала утврди 
из буџета Мораваке бановине, a na оспову тих 
р.ката Краљевска банска управа Моравске ба- 
новине, актом својим V бр. 16734/31 пзвестпла je 
суд општински да he се утврђивања обале села 
Крушара предвпдети у буџету за 1932/33 годину n 
raj рад почети, али ни до дапас nnje у том правцу 
m.'iura урађено. Сељанима села Крушара пада ово 
још тежс јер суседна села: Мијатоеаи, Глоговац, 
Малп Глоговац и Пап.евац, у Срезу белнчком, стал- 

ко сваке годнпе утврђују своје обале, a само у Кру 
шару се то не чиии, као да Крушар није саставни 
део Коаљевине Југославије. 

AKO се што пре ne почпе са утврђивањем ове оба- 
ле, кроз кратко време биће принуђеии сви грађа- 
i!ii села да сс иоеле у брда, где je за пијаћу воду 
веома велнка оскудпца. 

>' 1931 години од Крал^вске банске управс 
Моравске бановине излазио je инжињер који je 
вршио неки премер за утврђивање ове обале, na као 
n увек од тога пије ппшта било. Наравно да су 
дневиице за тај рад примљене и на томе се ц 
свршило. 

Теме.ч-ем тпх чињеница молим Вас, Господине 
Министре, да MU пзволите у Народној скупштини 
одговорптц: 

1 — Je ли Вам познато како вода Велике Мо- 
раве прети да порушп цело село Крушар, за чију 
одбрану ишпта није урађе^о, док се за раана дру- 
га села ипак пешто учинило? 

2 — Што капите одредити да се село Крушар 
заштити од neepehe која му од набујале реке Мо- 
раве прети, јср je погибел. за пропаст села очи- 
гледпа ако ce хнтпо ne поступп и гкугребним срет- 
ствпма запптгга па1)оду ne пружи? 

Изволите, Господине Министре, примити уве- 
рење мрга особитог noiiiTOsaiba, 

Београд, 28 фебруара 1934 године. 

Владимир KpcTnli, с. р. 
Народпи послаппк. 




