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logu   budžeta državnih  rashoda i prihoda sa prcdlcffom  Ti- терпелацију  na  г.  Претседпика  Мипистарског  ca- 
nahsijskog zakona za  1934/35 ?od. пета o оштећењу држапе при закл.учењу уговора 
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rir.    Zivko   Petričić,   2ivko   Danilović,     Božidar     Maksimović, ^ц тражепО првенство. 
dr.   Gavro  Santo,  dr.  Viktor  Ružić,  Lovro  Knežević,  Rasto Милош Драговнћ: Господо, ми смо под теш- 
Pustoslemšck, Miloš Katić. КИМ  утиском  говора   иародног   послапика   н  Ми- 
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нистра na расположењу r. Аидре Станића, који je 
држао 28 фебруара ове годипе у седиици Народ- 

•ие скупштние.  Господо, тврдње  ко.је je  он овде 
нзнео, веродостојие су и ja мпслим да v њих ие 
може бнти пнкакво. сумње. И како се овде, no из- 
јави г. Претседпика Краљевске владе одгодио од- 
говор друге,  оптужене  стране,  г.  Министра сао- 
браћаја, до специјалне дебате буџета његовог ре- 
сора, то мислнм да ова оптужба нема чисто по- 
литнчки карактер да би могла чекати на ред н na 
специјалну дискусију o ресору Министарства сао- 
браћаја, већ се, господо, овде ради o круппим ми- 
лиопским цифрама којима je држава оштећепа те 
према томе свако дал^е одлагање могло би имати 
такву реперкусију да држава ne бн могла да обез- 
беди себе имовипом криваца. Овде пије у питапЈу 
само једна политичка ствар no среди, да се може 
да одлаже одговор на овако једпу тешку оптужбу. 
Ми можсмо да ставимо овде само следећа питања 
и  да  умолпмо  Претседпнка  Крал.евске  владе да 
изволи пптатп Миппстра саобраћаја: прво, шта га 
je руководпло да предложи одбору за државпе na- 
бавке да се једна пруга у дужини од 12 км. усту- 
пи руднику угља ипжињсра Савпћа код Зајечара 
за суму од 400.0(10 дипара, a једиоврсмепо да од- 
мах предложи за сличну пругу да се изврши na- 
бавка од 8 милиона динара за једпу пругу у ду- 
жини од 9 км.?  Друго, да ли може одговорити 
Претседпику Краљевске владе или Клубу већипе, 
ако ne Пародпој скупштипи, и одбрапити свој no- 
ступак: шта га je руководило и како je вршио ин- 
прегнацију прагова и пабавку угља, набавку запа- 
л.ивог материјала, и уоптте да ли je врпто na- 
бавке за погребе М^ишстарства -саобраћаја no За- 
KOHV o државпом рачуноводству или je предлагао 
г. Претселнику владе да сешаПавке за рачун Ми- 
нистарства саобраћаја ne врше преко Одбора за 
државне иабавке пего да се то оставп изпимно 
1т.ему? Зашто je ово чипио? Господо,  joni опога 
дана кала  ie г. Апдра Стапић био na говорници, 
пастала je једпа огромпа {урњава no Мипистарству 
саобраћаја ла се види ко je издао оваку велику др- 
жавну тајну и то -се и дан дапас ради. 

Шта мисли господпн Претседник Владе да 
предузме, како бп имовином крипаца обезбелип 
држави нанету штету? .lep, господо, ми знамо, да 
се v томе уговору n пзтавању и уступању у рад 
пових жел»езничких inpyra ишло тплпко далеко, 
да je Мппистарство сарбоаћаја бпло закључило 
пругу Глпговац—ndi ca бив. народним послапи- 
ком, ())p;ii!iuvcK!iNt држављтанииом г. Воајеом, чи{б 
ic име недавио објавл,ено у вези са афером Ста- 
винским. A г. Боаје je код nac Пио честат човек, 
јср je п^иликпм закл>учен>а уговора положпо npo- 
писаиу кауцију v попцу, али je онда Roaie пзнр- 
шио пренсс n уступио изтрадњу те пруге друштву 
(„Barnihoi". Приликом препоса тога уговора из- 
мсп.еп |е рпк ппедаје, a гсм тога у место Kavunic 
која ое имала пол!0|жити no Закону o државном 
рачуноводству, друштво „Батшмол" je прсдало 
само једно гарантно писмо и то југословепских ба- 
иака. Како гласатп за ona i буџет v пачслу, кала 
знате ла je ca овога мсста од једног озбилдаог чо- 
вска оптужеп члан Кабинетај кпји тражи да му се 
гласа поверење ппплпком пзгласавања буџета? Ka- 
да сс буде гласао буџет Мпишстарства саобраћаК 
ви IICTC гласати партије и позиишје. Ово je полп- 
тичка ствар и ми смо под врло тешким утиСцима. 

Најбол>е би било, када би Претседник владе no- 
звао свога члапа Кабинета, да поднесе оставку и 
да се преда суду, да се ne брани са овога места, 
него да се браии пред судом. (Мстпкот; да се 0. 
бразује скупштинска аикета). Тражимо да се cm- 
терећењем имања ne само г. Радивојевића, пего 
n свнх сукриваца обезбеди државна штета, и 
одмах, да OIHH ле би добилн времена да прикрију 
своју имовину те na тај начин шемогуће државу, 
да до1је до накнаде one и онолике суме, са коли- 
KOM су je omi својим иесавеслим радом оштетили. 

Претседиик др. Коста Кумануди; Ова he се 
пптерпелација упутити надлежпом Мшшстру, по- 
тто г. Мппистар иијс ту. 

Има реч i". Јован Лова^овић. 
Јоваи Јовановић; Господо, када земл.а и na- 

род западпу у тешкоће и разне незгоде и непри- 
лике, макар каксдаето пгшроде билп, опла ja то уоп- 
штавам, већина љих обичпо прибјегава опоме, што 
je пајлакше, a то i'ie: или кукање или критимовање 
плп међуообпо оговарап.е и окривл>авање. Здрав pa 
3VM то све одб&цује.и лалаже, да се у таквим прили 
кама сви окану тих стварп, и засукавшп рукавс, 
прпхвате се иајозбпл.нпје посла, који je за карод 
i; државу корпстап и спасоносан. Слично, као кад 
би непријатељ био на вратима, n запријетио слобо- 
ди, што бп свп свијеспи грађани требали бацити 
na страну све личпе зађевпце, и пограбпвпш оруж- 
је, стати на одбрану своје землЈе и бранити њеп\- 
утсзавпспост. 

Ham пеп|тјател> дапас нпје cnn.him, ппти je ca 
оружјем у руцн, пего je чпсто унутарњи, a то je 
већ толпко пута спомепута тешка приврелна ле- 
преспја, која je захватила n нашу земл.у, и то не 
м>епом кривнцом, него се овђе само манифестује 
као једап рефлекс опште свјетске пеповол^не ко- 
п.уктуре. 

И тако, док данас једпп na својпм плећима no- 
će тешко бреме лпжавпе управе у ралу, и си< 
одговорпост, те тиме одабирају ono тто je те- 
же. други. крји су ван свсга тога, замјерају свсм\ 
n впчу, n тако у свом политпчком дјеловању лаћа- 
ју 'се опога што je мпого лакше. 

Но без обзира TIH та (ЛТОЛзНа |Незалпвол>ства, 
цјелокупан овај рисоки Дом, док je na окупу и pa- 
ду, и Краљевска влала, дужни су и позвапи pa- 
дити само онако, како то изискује интерес лржавне 
цјелппс n консолидацида земље. Дужне cv стварати 
нове путеве и отварати пове видике, који одгова- 
рају захтјевпма савремспога жпвота. 

Тешкоћа имаде доста, a v данашње вријеме и 
великих препрека, no буле ли и надаље добре вп- 
л.с n noniTen>-i. иећемр остати без добрих перспе«- 
тива v будућностп. 

Једна од тих тешкоћа ie n стално, и са извјес- 
них страна злонамјерно истицање паииопалног u 
регпонал^ог проблема у Крвљевшни. 

До недавпе прошлости nam тропмепи парод 
био je расцјешн, и лпк су Слпвепци били изложени 
опаспостима. да се германизују n изгубе своје 
словепско обележје. a Ховатски народ био пред- 
мјет нагодбе v Аустро Угарској, и третиран као 
какав трговачкп артикал. лотле je један дио Срп- 
ског племена жјшио попабпћсп и беспраиап у сфс- 
рама Аустро-Угарске n Турске Империје. Но бла- 
годарећп тежљама n пастојаи>у умова na Словен- 
ском југу, кроз јелап цпјелп вијск, латептпе народ- 
ne снергије пробудиле су се једпога дапа, и чудес- 
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ном динамнком створиле уједињеи.с народа у je- 
динствсној Краљевини Југославији. И тим великим 
дјелом треба да су до сад ликиидиранс све међу- 
племеиске диференцијације и партикуларистичке 
тежње, и да се скмнс једном са дневнога реда на- 
ционалио iimaihc у Краљевшги Југославији. 

Стога данас немају прапо Срби када овојата- 
ју Београд, нити Хрвати ■— Загреб, нити Словеици 
— ЈБубл^ану, нити Далматинци ■— Сплит, и Босанци 
— Сарајево, јер свн ови лијегти и велики градовп 
својика су свх нас подједнако и сви су днка и no- 
нос интегралие Краљевиие Југославије м интеграл- 
ifor југословенског народа. 

Историчари већ сада могу добро знатн, да he 
истори ja дати за право оиима, који тако мнсле, a 
ие онима који мисле друкчије. Примјери су нам 
за то: стварање и форМирање великих западннх 
пација и држава код народа француског, немачког, 
италијанског и америчког. 

Историјска лргика ни у нашем случа1јју иеће 
скрепути са пута, већ искуством утвр1)еиог овако- 
вог историјског процеса. 

Није дакле данас'питаље Срба, Хрвата и Сло- 
вешаца иити Југословенства, iep та су 1штаи>а Beh 
ријешена, и скинута с дневнога реда, него je пита- 
ње, како иајбол>е да унапредимо нашу зсмл.у, и 
како да створимо у шо] благостаи.е за све слојевеј 
na да «ам буде у iboj свима добро! 

Али да би наше уиутрашње уређење било ва- 
љаио. it yirvTapii.ii развитак био првнла!!! и ocnrv- 
ран, овиси мнопо o томе, какав ми положај заузи- 
мамо у свијету. Ако имадемо добре и поуздане 
суб^еле. и искрвне и t/iphnt саоезиике, бићемо тиме 
обезбијећени, и моћи ћемо се свом 'онапом бацати 
на ор1еНивање умутарњих прилика и унапређење 
земл^е. A v протвипм случају наше ће се снагс под- 
вајати, и nam положај биће ocлaбл^eн и то како у 
спољ>ним исто та«о и у унутарњим одчосима. 

И благодареЈт таковом схвагаи.у наших од- 
говорних фактора, и у.мспжости паптх министара 
вањскитс послова, ишиа je спол>на политака вазда 
била im добром путу и пацифистичким духом задо- 
јеиа. И баш то.мс пацифистичкрм схватању и духу 
можемо приписати велике vcnjexe name спољне no- 
.■'niMK'c, који cv нам успјеси ппнбавили, добригм 
.ти K-.rr^M, попол.на расположен.а у свијету, и апсо- 
чутио  ссигурали поуздане и моћне савсзникс. 

Да и не спомињем Малу антанту, те пријател.- 
ске земл^е Фраииускт н Пољску, као ни пријател.- 
ске балкааске земл>е, које су ових дака створиле 
Балка<н>ск1И пакт, вриједно je спомеиути једап ве- 
лики успјех nainc споЛјНС политике, a то je ооо- 
pauni ir долазак Краљевских Сувсрсиа братског вам 
бугапгког .нарпда у нашу престолнниу. у походе 
овојим срвдницима нашим Узвишеиим Суверенима. 
Нека би OBB'J сродаички и ппијател.ски састанак 
симболизирао измиреи.с и дал>ну слогу двају брат- 
ских народа за и.нхову обостраио бол^у и срећнију 
будућност. (Пљескање). 

Ono, дакле, mro je у сг10л>11ој политици иај- 
■ пасипје, a то je бити изоловаи, у данашњем вре- 
иену срећно смо нзбјегли. Taj пацифистички дух 
требамо и дал.е иеговати, и са те линије ne треба 
силазпти. Треба и иа дал>е да сстапсмо пијонири 
оада na згради ев-етскога мира, како би молико 
било лоприиијели да се ипак можда једибм оства- 
ри човечаиски мир — no ријечима лррда Сесила: 
Taj лијепи сан инопих старих пјесника, философа 

н светнтеља. Ja сам, горподо, no позиву свештеник' 
и богослов no своме образовању, и у првом реду 
хтео бих да се дотакнем једнога niH,Taii>a, које ćna- 
да у ову област. Kao једиа веома повол>11а околиост 
у иашем  унутарњем  животу може се узети nam 
интерконфвоионалии положај у земљи.   Лош и да- 
nac имаде земаља, кРј« имају држав^е привилего- 
i'-'^e и доминаитне pe/inruje, према join сгаром на- 
челу: кујус реппо илпус релипио, док с друге cipa- 
це имаде земаља, где je проведена растава цркве 
од државе и гђе сс црквене ствари државе лпсо- 
лутно  ne  тпчу  пшпта.  Код  нас  mije пи  једаи  ви 
други  г.1учај.    V  пашој  Крал.евинн све  прпзпате 
религије потпупо су коордтшрапе, и ужива(Ј1У пот- 
пупп  паритет до  крајњих   конзеквенција.  Све  се 
могу потпуло слободпо развијати и уређивати no 
својим  верскпм  npmnuiiiMa  n  све  подједнаку др- 
жавну заштиту уживају. Припадпипн свих монфе- 
сија могу се без ограиичења бавптп свпм могућпм 
пословима, ii добивати све могуће концесије, без 
11как!'.их   прииплегија   иа   OBOij  бази.   Исто  тако  у 
чиновничкој аијерархијл .\гогу се пењати до нај- 
виишх степвна, a у војспп до највиших рапгова. 
Надаље могу бити свп без раалике: послашци, се- 
натори,   копзулп и  мшшстри.   Духовепство   свих 
Призлатих  конфесија,  осим  тога, ужпва државпе 

•лздатке, a виооки вјерски  фуикционери  потпуно 
су на државном буџету, 

11 na темељу свега тога, господо, иислим да 
се повољнији међувјјерски гголржај у једној зсмлјИ, 
од cinora, не може замислитп. Вјерски одноои cna- 
дају под ресор Министарјства правде и бићу сло- 
бодаш учииити једну нашомену која се тиче свеш- 
топичког додатка на скупоћу. За добпвап.е овпх 
дрдатака предвиђена je впснпа непосредне порезе, 
a то je дин. 75, према којој висинп неки свеште- 
ници лоГатју додатке у цјелини, a други сманл- 
no на три четврттине, половцну, једну. четвртииу 
илиникако, према пореској вишни. У данашње 
вријеме, када je у цпјело.м свијету завладао све- 
разорнн дух, n када се ушгштавају сви ауторитети, 
ja сматрам, да су пркиа n усптте ре.гкгија, join ј.е- 
дина ауторитативна моћ, која имаде једну велику 
мисију, да спасе човјечанство од пропасти у коју 
се сурвава. Па према томе вјерски функционери 
потпуно заслужују државпм обзир, и заслужују, 
да им се у цјелини дадне она мала помоћ, коју 
je  држава  предвидела. 

C тога бих апелџрао na гооподина Минисгра 
правде, да се ова сгопа непосредпс порезе npen- 
начи, na да се или потпупо брпше, плп ако то ne, 
a ono барем двоструко повпсн. 

Стање свештепсгва у дапашп.с врпјеме, без 
разлике na копфеспје, потпупо je очајно, na обзи- 
ром na велику миспју, која je свсштеппку onpe- 
дјељена, свештенство потпупо заслужује овај мали 
лржавпп обзп!), n да не буде у овој скрајњој др- 
жавној прИпомоћи прикраћивано, 

Господо, свако 'буџетираше засновано je na 
принципу lino већих уштеда, na je без сумње и 
предложени буџет за 1934/35 na томе припципу 
изграђен. Могу постојати мишл>ек.а да je овај бу- 
i.ier ипак великп и да би могао мпого мањн бити, 
али веома je тешко претпоставити да би се макар 
како његово смањење могло спровести, a без ште- 
те no правилно државно функционисање. C тога 
овај буџет макар био и велик, on je ипак математи- 
чки оправдап. 
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Ипак поред спега тога не би се трсбало одре- 
ћи настојања, да се nohe путем изналажења сре- 
става која би фискалпој користи стнарио могла 
допринети у уштедама. Ми на пример имамо пе- 
лики број мнннстарстава и иека сродна министар- 
ства могла би сс спојити уједно, на прнмер шумс 
са полЈОпрнпредом, грађевине са саобраћајем и 
физичко васпитање са социјалном политиком и, 
без cyMii>e, тиме би се постигле зиатне државне 
уштеде. Истипа Бог, на тај начин био би маљи 
број министара, али једну јаку влалу ие сачиња- 
вају многи мииистри, иего добри минисгри! 

Уз то долази велики број државних службе- 
ника, и то почев од најмањих na до највећих ран- 
гова. У данашње доба управб као да je настала 
једии Miimija, снс je полет^ло у лов иа државие 
службе: и старо и младо, и мупжо и женско, и 
школовапо и нешколовано, као да нема других 
занимања na свету. Само да се добије било каква 
служба, или макар какво надзиравање, na гдс то 
било и пошто било. 

Оида ту долазе и прерана пснзионисања пп 
кпивицама, рак се бо1ати да једнога лана пснзно- 
нери са пензионеокама ne претегпу половнцу од 
цјелокупног становништва. 

C друге страпе. a то ie један етичан моменат, 
било би добпо припазити и na намјетте.ње лп- 
жавних службсника, јсп има доста случајева гле су 
v дпжпвпој служби запоолени: и отаи и жеш и 
jom које дпјете, леж има квалжћккопаних na и it>a- 
милијарних појединаца, којп баш услед тога ne 
Morv да доНу до намјештења. Некадл ie то могло 
ir бити, али дапас, кала се све ouen>vie и посматра 
сп стотину отворепих onniv и vnniiv. n кала се 
све сколп на пеке принципе соииЈалне поавле. нај- 
пocлиie nnie ни оправлапо да ieлna Kvha \-жин1 
два или тпп лпжавиа л>е.ба. лок имаде K\r1-ia. кп\ч 
немају пи једпог љеба. C поотекиионизмом тпеба 
почетп престајаПт. и no могућпости латп свакоме 
ono, mro њему припада. 

Hn.ie главна ствар доћи na управу земље и 
п.ом управљати, na само примати и расправљати 
тужбе, и отпремати акта, пего ie главна ствар 
стварати у једној земљи прплике и гтовол>пе yBie- 
те за живот подапика. У нашој земљи nnie тешко 
замислити низ Miepa, које су уосталом впло про- 
сге, алп које би бпле од всликог ефскта. Прва се 
ствап тиче janne 6e36ie,rinocTn. 

Hama јавна безбједпост "у јужним крајевима, 
гђе cv пекад качаци ведрнли и облачили, данас je 
noTiivno сигурна. Taj успјех има се приписати 
сходним мјерама name унутарње полициске вла- 
стп, a no свему највећа заслуга припада умјешно- 
сти namer Мппистпа упутрашњпх дјела г. Живо- 
jmra Лазића, који je дуљи низ година провео као 
me(l) јавпе безбједпостп. 

Али ако je та јавна безбједпост у пашим јужним 
крајевима на свом мјесту, с друге стрппс, мп те јав- 
ne безбједносги ne видимо у крпмтгалппм случаје- 
вима, који спадају v област правосућа, и то ши- 
ром цијеле земље. Кримпнални случајеви т.]. уби- 
ства, и обичпа и грабежпа, из дапа у дап умпожа- 
вају се v папгпм селпма, у варошима, као n у вс- 
ликим градовима, a то je пајвнше падп тога, тто 
je nam Казнени закон и сувите благ и обазрив 
према злочппцпма. 

Правници кажу да je TO „модерно правно схва- 
ћање , a.m no том модериом cMiaiiamv, злочиици 

се пуштају na слободну ногу, да се бранс из сло- 
боде, изричу се условпе казне, na опда долазе 
још којвкакве олакшавајуће празпе смицалице 
IHTO свс чини да људн-зверови без икаква зазора 
и страха од казпе, приступају олако најгнуснијим 
злочипнма. Пуштају се, дакле, потпуно олако без 
обзпра na то што су no сриједи мртве глапе! 

Модерпа je земл>а и Чехословачка Република, 
али су тамо казпс за убиства веома строге. И док 
се у Чехословачкој 90% убистава кажњава смр- 
ћу, u то гако да ое јустификација, примера рали, 
проводи na лицу места, где je злочин почињен, 
дотле се код nac 90% ослобаНа строге казне. Али 
ради такових закона број убистава je у Чехосло- 
вачкој све мањи, док je код нас папротив све ве- 
liii. Закони за злочинце морају бити строги n пе- 
умитни већ и ради самих педагошких цилЈева, јер 
стар закоподавцп Солоп. Ликург и Дракон поста- 
ли cv славии само ради тога, што су строге законе 
доносили, a нсторија ne познаје ни једног зако- 
нодавца, који се прославио тпме, што ie млнтапе 
закопе допосио. A људи cv вазда били исти, и о- 
CTaiy увек ттн. У томе правцу потреб1го би било, 
происсти 1гзвеспе копектуре, и сигурно ie. ла би се 
6poi злочина умањио, a општа јавна безбедност 
попела се na већн степен. (Одобравање). 

Осим тога, већ дуги низ година, управо од 
namer ослобоНења, када су разпа и свестоана не- 
ваљалства почела узимати махове, осетила се по- 
треба доношења једног специјалног закона про- 
тиву корупције, али тај закон jom ни до данас 
пије допет. Mn тврдо верујемо да he та! закои, 
хвала Богу. ускоро да доће, али ради тога UITO 
|ош није бпо допешсп, код nac cv се често noian- 
љивале achcpe већих сразмера, Koie штете држа- 
ву, кпо n ова задња са облигацијама, која je до- 
вела целу земљу v једну нечувену констеонацију. 

Али кад бп имали закон против корупције, и 
само јелан параграф, који би гллсио: ,,Да свакп. 
којп оштети државу преко 100.000 дипара, пле иа 
вешала", свп смо уверења, да сс такве стварп не 
fm могле догаНатн. 

Господо, nama јавпост будним OKOM прати pa- 
звитак ове афере, и name правосуђе имаде у то- 
ме питању једпу веома деликатну задаћу да ре- 
ши, a то ie. да положи испит из предмета, којц 
се зове „Савјест", и како би се најпослнје испо- 
ставило, да ли je у овој земљи уопште морал мп- 
ryh — или ne! 

Господо, у пашем јавпом животу нмаде једна 
појава, која ради ihene моралпе важности заслу- 
жује парочиту пажњу. To je превелики број опих, 
који држе, да су веома заслужни за ову држа- 
ву. Њпхове се заслуге не могу никад доволлш о- 
цепптп, нити довоЛ)По хонорисати, пак се у име 
тих заслуга поставл>ају као члапови управних и 
падзорппх бдбора, разних званичних n полузва- 
ничних национализираних предузећа, и то вазда 
са добрпм тантијемама и другим којекаквим по- 
властицама, ма да сви ти л>удн имају своје поло- 
жаје и махом су добро ситуирани. Мепн никад 
пијс итло у главу, a nn сада, чему та намјешта- 
iba, и пека господа извппу за непарламентаран из- 
роз, за mije бабе здравље? Ако службено особл>е, 
које тим предузећпма руководп, и иптересирапп 
фактори, који су за то позвани, нијесу способпи 
да предузећима руководе како треба, онда iie jom 
мање бпти способни omi, који за те ствари није« 
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су стручни, пити су каквнм својим улознма иите- 
•рвсмргти. To je, господо, према моме схвагганзу je- 
дан од највећих скандала, који се код нас нз го- 
лиие у годину проводи, и заиста учнњен je једаи 
внсоко етимаи потез, кад je и народним послапи- 
цима и сенаторима законом онемогућен улазак у 
те одборе. Али с друге стране, има једна друга гру- 
na л>уди, чије су заслуге за ствараи>е ове државе не- 
сумшиве, a то су наши добровољци и ратии ин- 
валиди, чпје се iiHraibe већ пуних 14 или 15 ro- 
дина иовлачи, na никако дасе приведе крају. Jom 
И даиас имаде један велики број добровоЛ)аца, 
који обијају прагове и никако да дођу до опога 
што им je законом загарантовано. A баш omi су 
ти који имају стварних заслуга, као и ипвалиди, 
јер .су за стварање ове држдве далн IOBOJC руке, 
иоге и очи. 

Ja бих се само мало са две три речи дотакаЈ 
H наше упутрашње колопизациј^- Ми, хвала Богу, 
имамо релативно можда внше земље него и јед- 
na земља у Европи. Алл ипак зато нмамо велики 
број бескућника. Ови бедници узурпиравају са- 
ми землЈу na тиме чине и држави штету, и опда 
пастају прогони и хапшења за такав рад, na би 
бнло право једним брзим темпом ту ствар ре- 
шити тако да наш сиромашни земљораднички 
свет до1)е до комадића властите земље. 

Иста тако потребно je што upe донети закон 
o излучењу општинских сервитутних површина, 
како би се једиом могло зпати nira je државно, 
a шта je општинско. Босна je, господо, најбогати- 
ja провкнцпја у Краљевини шумом и државном 
земл^ом, и чуо сам од стручпих л^удн, да долази 
no томе богатству na T|)elie место у Европп, иаљда 
иза Финоке, na поред свепа тога и.маде читавкх се- 

и oiunruna koje пемају својпх сервнтугних зем- 
ллшгга за испаше, нити шума за дрварење, те су 
сељади принуђени упадати у држаине шумс и чп- 
пити штете, na бивају прогањаии и често долаае 
у сукоб са шумарима, лугарима и са влаи1|1у. II 
парадоксално je: док разпе повлашћене фирме, и 
доиаће и стране, уиосе у босанске шуме стогипе 
и хи.иаде секира и тестсра, и док Регепштрајф са 
гешким мплпоиима извађеиим из босаиских шума 
бежи у иностранство, дотле домаћи човек, босаи- 
ски сеЈБак често се нема na чему огрејати, a ради 
једне козе која мало ззбрстп бпва познвап na од- 
говорност  и  кажњеи. 

Државиа управа, требала би, дал>е, парочмту 
пажњу посветити вашитан>у земљоредничког свп- 
jera, a ja специјално МИСЛИМ na босанског сел>ака1 
који je далеко заостао иза културиог нивоа сео- 
аког сиијета наших ншредних крајева, и то тако, 
да и дапас живи потшуно примитивним животом 

/ у срсдњем вијеку, те сс слободпо може pelin, 
да се jom im данас код њега nuje развнла mi јед- 
иа прцближно рационална гасихологија газдин- 
ства, 

Нзегова je кућа малепа n тијесна, че.ч.ад спа- 
ва скупно, хигајена ппкаква, села немају пугсва, 
инопи крајеви безводни, поља се n данас ограђу- 
ју и то сваке године, n нвдзор иад пол>опривредом 
није иикакаи. Ми имадемо једну добру ипстпту 
цију, a то су срески екоиомп, no колпки мп je no- 
знато, опи се више баве стаггистиком усјева, него 
/ni ва)опитануем народа у пољојпривреди. 

Чешка je у пољопрпвредп na врло високом 
степсну,   али  ипак тамо срески екопоми  воде  ne- 

посредне падзоре пад услјсвпма, n даЈУ земљо- 
радппцпма управо палоге како да раде n шта да 
раде, те je стварло сав пољопрпвредпи рад под 
надзором државпе власти. 

Вријеме би дакле било да се и код nac почпе 
селу посвећивата већа пажња, n почпу допосити 
iipoimcn и законп, који неЉе само кажњавагги и 
прибавл»ати одмазде, пего којп he бити и строго 
васпитпо средсгво у пшуопривреди. He чппи ни- 
шта, ако се при том употребс и репресивне мере 
н дадпу налози na пр. да се сеоска кућа може npa- 
витн само a пзвјссппм прописапи.м плаиом, нлн 
да се бдмосни поток мора регулисалти нли бару- 
iii uma исушити, пли да je снаки домаћии обаве- 
зап сваке годкне извјестап број KOJ)IICIIIIX воћака 
заоадити, јер пото.мстао he na гим мјерама благо- 
дарпо бпти и уживати плодове труда својпх npe- 
дака. 

Л1оже се са поуздапошћу тврдпш, да бп се 
na тај пачпп ЖИВОТНИ стапдард namera сел.ака 
убрзо подигао, a то je иаш сел>ак потпуно n за- 
служио, j ep on je cnara name pače n кпч.ма ове 
државе. 

Мнслим, надаље, да би врпје;ие бпло, да се и 
nam nopecKn закоп реформира n прилагоди да- 
иашњем времену, јер on je настао у једао врије- 
ме, кад су финансијалне n пословпе прплнке код 
свих слојева друкчије биле, него ли су данас, кад 
су се послови сасвим умањилн, a платежна моћ 
порсзпикова зпатпо ослабила. 

»Лук се ne namimc inmie пего што може под- 
пијетп«, na n пореска стопа треба да се прплаго- 
ди времену, како се платежна .\ioii порезппкова 
ne би до краја уппштпла, n једнога дана као npe- 
напет лук препукла. 

11ормалпзовањем nopeace сгопс жпвела 6n n 
nama трговнпа, која je веома важап фактор у on- 
штој принредп. TprounncKii закокп требају битп 
иамви, да не коче развој ове привредне граие, ne- 
ro да створе повољпе увјете, како би nama, ne са- 
мо упугарша пего и спол.па трговипа добпла no- 
лет, n послужила као огледало паше трпооинске 
cnare, спреме n марллгвостп. 

Што се тпче саме i'iio.'i.ne ipionime, мислим, 
да je 'сусједпа земл>а Грчка прва, с којом бп tpe- 
бали и.мати пајобимпије везе n најповоллгаје трго- 
вииске уговоре. И то ne само ради сусједпога no- 
ложаја, него и радп пашпх узајампих симпатија, 
као n ради пласмана паших артпкала, којп I рцп.ма 
требају, и њиховпх, који  пама требају. 

Ми имадемо нашу слободпу зону у Солупу, 
no неби се могло pehu да je meno експортно 
стање одвнше плаузибилно. Ha против, ono je ви- 
me неактпвпо, ja сш то na своје очи видео. A no 
свему ова зока могла би бптп једап првокласан 
емпоријум name извозпе трговипе, n ro ne само 
за Грчку, пего и за друге медитерапске земље и 
Левант. 

Нека ми буде доавољено иа крају рећи jom 
n ово: Hama земља имаде једиу несумњиву ври- 
једност, a то je наша храбра, и стиом овјенчана 
непобједива војска. (Одутем.Ј.епо пљеска1Бе). До 
сад je уобичајено бпло, да се буџех Минпстар- 
ства војске и морпарпце одббрава без дебате, и ja 
верујем, да he то и овога пута бнти. И то he бити 
п,ајбоЛ)И зпак повјереп.а namoj војиој спли, и 
знак увјереи.а у храброст паше момчади и спрему 
наших официра, Овај високп дом ne жели впдети 
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нашс легије како под оружјем лете на границу, 
али како ствари стоје у свијету, изгледа, да још 
у догледном времену nchc нзгубити своју ври- 
једиост она формула која кажс: Ако желиш мир, 
буди спреман за рат! Mu, то je истина, нећемо ии- 
када никога иаиадаги, али Кемо се против сваког 
иапада као лавовн борити. (Пљесак). Ja вјерујем 
и имам потпуно повјерење у Краљевску владу, да 
ће она многс ствари поставити на своје место и у 
ред довоста, те hy од свег срца гласати за овај 
буџет. (Одобраваље). 

Потпрстссдипк Карло Ковачевић; Реч има на- 
^■■/дпи по«;лан.!'\ i   др. Бранко bapuh. 

Др. Браико Bapah; Господо иародпи послани- 
ци! Čun MU, Kvj.i ииад>'мо Luu'T дл ni ^r^ lai-.ba.Mo 
скупштинску всћииу и да чомажемо Краљевску 
владу у извођењу државних и иациоиалних no-- 
слова, свесни смо потпуио тешке ситуације у KO- 
JOJ мн овај буџет доносимо. Ja морам да поиобим 
ову реч, која je много пута овде пала-. Мн доио- 
симо овај буцет у приликама једне тешке госип- 
дарске депресије, која je захватила цео свет, na 
mije ни нашу земл.у поштедила. Ми смо свесии 
стања у народу, ми вмдимо како народ живн, јер 

'Смо ca пародом сталпо у коитакту, ц видимо да je 
сељак господарствепо клоиуо. Сељак се данас бо- 
ри само за мииимум свога жпвота, за onaj најсит- 
ипјн минимум, који je потребан да одржи живот 

•себи, својој породици и својој деци. Mu смо сво- 
cim тога, да je промет застао, да je циркулацнја 
новца укочена, и свеспи смо да постоји једно ro- 
сподарско и екоиомжо мртвпло. 

Уз све ово, господо, што смета стабилизацији 
господарској и социјалкој, долази још и једна 
тешка психоза која je захватила цео свет. To je 
психоза неповерења, иссигурности, пспхоза опреч- 
nocTH ме1)у сталежпма и K.iaca.Ma, која je несум- 
Њиво изазвана оскудицом, страхом за сутраш- 
њицу и т.д. 

Господо народпи посланпци, господин Мгаш- 
стар финансија верује, да je овај буџет реалан. 
Господо, и ja сам спреман то да верујем, али само 
кажем, верујем, a сигурно то схватање и г. Мини- 
crpa осиива се само na његовом увсрењу. Jtp, да 
ли iie овај буџет бити реалан, да ли he се моћн 
остварити и да ли ће се довестп у склад са еко- 
иомском снагом народа, то, господо, зависи од вр- 
ло многих увјета, који су потпуно пезависни и од- 
војени од утицаја и г. Мипнстра финапспја и нас. 
Позната je крилатица, која каже: дај ми добру 
политику, пашрави мн добру политику, na hy лако 
налравити добро газдинство. Газдикство једне др- 
жаве, њезкн екоиамски просперитет, миого зависи 
од тога, каква се у iboj полнтика води n од ста- 
билпости те полнтике. Алп, господо, и газдипство 
свакс државе зависп од њезиних односа према 
другим државама, од опште међународпе копсте- 
лације. Ви зиате да се ми бојимо аутархије, јер 
смо ми упућени на лзвоз снојих производа, ми смо 
упућени иа измену добара, као и свака друга др- 
мсава. A, господо, колико he се моћп пласирати 
продукти једне државе, na и продукти паши, ono 
што MU производнмо, na сиетским пијацама, то у 
многоме зависи од међународнрг мира и од ста- 
билизације полнтичких прилика вани. Господо, 
шсо МИ гледамо, како je вапи, н како je око nac, 
ми морамо, и дужпост нш je, да одамо највеће 
призианхе меродавиим  и  високнм фупкцнонерима. 

KOJU су иасгојали, да nac ociirypajy, да осигурају 
безбедпост наше државе, безбедпост на Балкану, 
склапањем кориспих пактова и уговора. A.iu, го- 
сподо, join ситуацнја ннје чиста, још мпого тога 
у међународној оолитици, na и у нашој најближој 
близини имаде, што па.м улива и страх и зебњу 
да се мир ne поремети. Господо, ннје далеко би.ш' 
пре неколико дана, да смо били сведоци тешких 
потреса у једпој внсоко културпој држави — А\- 
icrpiijn, n видели смо na сред царског н поносног 
Беча, поднгнута вешала. Господо, Хитлер, призна- 
ти unija пемачког народа, дапас je загонетка за 
IU'O свет. Mn не зпамо, nna иемачки иарод хоће, 
шта жели и шта тражи. Ми смо недавпо били све' 
доцн тешкнх потреса у братској Француској, које 
смо могли само да жалимо и дубоко жалимо. 
Све су то> моменти међународне политике, и ме- 
1)уиаридие политичке ситуацнје, који пнсу утеш- 
л>нви, који стварају, пппављам, јодиу психозу ие- 
повереп.а, једпу психозу зебње и једиу психрзу 
страха. Сви тн моменти, господо; ne делују повол>- 
но na народно газдинство. Са свим тим, ми морамо 
да рачунамо, и са свим оиим, што може да дрђе, 
Па ипак, господо, у овој ситуацији, у овој тешкој 
ситуацијн, ми смо дужнп своји.м поверењем да 
дадемо КралЈевској владп моралну подршку, да je 
по.мажемо, да joj дадемо моралну помоћ, a učio 
тако и да осигурамо буџетом материјална сред- 

■ства за уредпо функциониоање државног апарата, 
Господо народни послапици, предложени бу- 

џет je критикован и то je сасвим у реду и на ме- 
сту. Он he још бнтн критикован у својим специ- 
јалностима и то je господо умеспо, али господо 
критиковати je много лакше него радити. Криги- 
коватп je много лакше пего стварати, јер само 
onaj, господо, којп ради и ствара, само onaj може 
да зпа све one запреке и све one тегобе, које 
стоје на путу при изради буџета. Ja верујем у то 
господо, да су све one речи критике које су пале 
у овом високом Дому биле добронамерне да су 
хтеле да буду добронамерне сугестнје КраљеВ" 
ској влади и ja госгшдо нећу и ne могу нигде 
помислити na то и да то претпоставим да би се 
пашло посланичких другова који бп макар у јед- 
ном момепту хтелн и помислили да са једном зло- 
намерном критиком популаришу и тако да ства- 
рају na општој невољи парода себп политичку 
репутацију и каријеру. 

Господо народни посланици, овај буџет, ако 
га успорсдпмо са прошлогодишњим, мањи je за 
две милијарде и неколико стотина милиона. Го- 
сподо ja верујем, тај мањак, то смањивање, да 
то nnje једпа случајпост, пего да je то један плац- 
ски корак, једап плански програм, који je израз 
једпе тежње, да се једанпут државпи буџет до- 
веде у потпупу равпотежу, да се доведе у омјер 
са господарском спагом пашег парода. Господо 
народни посланици, ми то очекујемо, ми то ročno- 
до чекамо, мп верујемо n морамо да верујемо 
Краљевској влади, да сс буџет ne може наједан- 
пут тако скресатп, тако смап.птп да on задовол.и 
свакога. Јер, господо, ми знамо да je буџет само 
један фрагмент, сектор пз државног живота. Уоп 
ште on зависи од конструкцијб државе и њезине 
сложености. Тако да je сам господии Мпнистар 
финансија рекао и истакао да би желео буџет још 
umne смаљптп, али je зато потребпо реформирати 
државиу администрацију  и  једино  на   raj   начин 
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дао   би  се буџет знатно смањити.  Ллп, господо, 
питање реформирања и упрошћења државне ад- 
иинистрације није једно лагапо питање, пнје то 
viaraHo  питање већ и за то што се сшај админи- 
стративни поредак који данас постоји уживио, on 
je стекао једно извеспо признан>е и традицију п 
ин.је, господо, то лако мењати. Зато треба дуго сту- 
дија.  Али мн жслимо да тај студиј ne траје npe- 
дуго, да се nama администрација што njie рефор- 
Nuijia.   Јер, господо, ми смо у свим ранијим ства- 
рима, у свим правцима нашег народног н држав- 
ног   живота, увек  летели  не  за  тим  што  нам  je 
потребно н mro се добро аплицира »a name прп- 
лике и на наш сељачки народ и државу, пего смо 
увек  ишли за оним што je модерно ... да кажем 
увек смо натицали туђе капе, које у највише слу- 
чајева  нису пристајале на маше главе. Да вам ка- 
жем и само поменем пеке стварп из иаше админи- 
страције,  које  су довеле  до неповољних  послс- 
дица.  Ta nama администрација постала je глома- 
зна, постала je трома, ona je постала скупа и пре- 
скупа  за наше прнлнке, јер ако ja xoiiy да јед.ш 
своје право остварнм бнло судски.м било управно- 
правним путем, онда je основии иравин постулат, 
да тај  поступак буде брз п да буде јефтин. Mehy- 
тим  господо, то код нас mije случај. Ако узмете 
једиу   најмању ситницу управно-правне  природе, 
једно   иајмаи.е  право осповаио na закону, mi  го- 
сподо, за ocTBapeibe тога захтева управно-правним 
путем   имате  два  колосека: један чисто админи- 
стративии и имате једаи адмииистративпо-судски. 
Господо,    адмиипстративна    падлежност у првом 
реду почиње или у општипи нли у среском начел- 
ству или у Баиској управи. И сада замислнте, го- 
сподо,   једпу  најобичнију сељачку деобу,  где  се 
радн можда o неколико хиљада дннара и та деоба 
иоже да се воза и вози до у бескрајност. Госпо- 
до, баш у такним ирилпкама те ствари требале би 
да  се   сврше јефтино н брзо. Јефтнио за то ro- 
сподо,  јер се то у највнше случајева ради o ма- 
лн.м,   o   ситним људима, o сељачкој сиротињи. A 
Гјјозо зато, јер знате како je психичко расположс- 
ibe и  раздраженост, које пронстнче нз неслагања 
у једној  сел>ач1<ој задрузи, која je на путу да се 
подели. И сада заммслнте најпре треба ићи у сре- 
ско начелство и тражити да оно донесе своју од- 
луку.   После  те  одлуке  иезадоволта  страна  има 
ираво да се жали Банској управи. И када би сада 
ствар   ту била  свршеиа, све би  добро било.  Мо- 
рам да поменем, да још увек наше управпе властм 
нису толико експедитивне колико би било потреб- 
ио. Па  поред тога, господо, сада настаје no сваку 
страиу     ирапо да се жали управном    суду.    Код 
управног суда, и ако je то огрбман апарат крцат 
судијама, многим секретарима, ппсарима п  писа- 
рицама   и послужитељима, верујете, да je до ре- 
men.a   ирло  тетко доћи.  Ja  знам  господо,  једну 
ствар,     моју лнчиу ствар,    коју сам загребачком 
Управном суду поднео још 1924 годипе n још mi- 
како   нисам могао доћи до решења. Господо на- 
родни     посланпци,  бар да je  ствар    готова код 
управног суда н да су тпме све вентилације затво- 
\>сис,  то би још било добро, али не треба забо- 
раиити  да после тога решења Управног суда сва- 
ка страиа има право да се жали Државном савету. 
Државни   савет  господо то вам je  такође једно 
неекспедитивно    тело и и.егово je pemeibc    врло 
гешко  дочекати.  Међутим, Државни савет ретко 

када улази у меритум ствари, ие решава ствар, ие- 
го само ставља своје примедбе no којима има да- 
л>с надлежна власт да се равна. Даклс, лепо je 
иматн и управне судове уређене и државнн савет, 
али ако њихоне иадлежиостп престављају само 
једну вањску декорацију, ако подбаде, ако omi ne 
дају ono што се од њих тражи, ако ннеу потреба 
народна, ако ne дају тнроким народним масама 
оно тто тражи, верујте госиодо, да жалн Боже 
новаца тешкнх мнлнона који се за то издају и 
којнма je оптерећен државни буџет. 

Зато, госнодо народнн посланици, хитна je 
потреба да се реформише наша управа, хитна je 
потреба да се ona уједностанн, да она буде н брза 
и јефтина, да ona буде таман гаква каква je по- 
гребна једној, могу pehu, сиромашној сељачкој 
држави са једноставним приликама, са једностав- 
нпм жнвотом. 

Господо народни посланици, ми ћемо гласати 
новерење Краљевској влади, јер ми верујемо у 
л>уде којн су у Крал>евској влади. (Мплош Драго- 
iinh упада). Несумњиво je, господо, и то nelic по- 
peiiii nn г. Милош Драговић, да се у Краљевској 
влади налазе пзвеспп л>уди трајпе политичке ре- 
путације, људи који се баве државним пословпма 
ne од јуче Beh људи који су знали стојећи на челу 
државе да воде државу можда кроз мпого теже 
прилпке него mro су данас. (Милош Драговић: Уз 
вашу сарадњу!). ile, imen сарађивао im тп тада, 
бпо сн малп n нмао сн кратке чактире! (Мплош 
Драговић: Камо cpelie да пх имам н сада!). Добро 
би тн стајале!.... 

Потпретссдпик Карло Ковачевић: Опомињем 
Вас, господиие Драговићу, да ие уиадате. (Милош 
Mparounh: Шта да раднм, господнне Претседниче, 
днра ме! — Смех). 

Др. Бракко Бараћ (наставља): Господо парод- 
im посланици, MU има.мо поверење у Краљевску 
владу, јер ona водп једну националну политпку 
јаке руке. Када кажем политику јаке руке, ja мо- 
рам да се осврнем, господо, na речи једног мог 
уважеиог друга и пријатеља из опозиције, који 
je казао да у Југославпји влада купдак. 

Господо, тај паш друг и господин, који je то 
казао, спгурпо да mije мерпо речи {Милош Дра- 
roniih: Испребијани су људи у твоме срезу! Што 
си ухапсио онога адвоката?). Није нико испре- 
бијан и mi једап адвокат mi}c никада у Двору 
ухапшен. (Мплош Драговић: Onaj пензионер!). Ни- 
je mi пензпонер. 

Господо народни послаппци, ja сам увереп, да 
тај мој посланик и друг mije то озбилто мислио, 
j ep on зна да пије тако. On може да каже то она- 
ко мало кроз прозор, да буде лепо, да се мало 
популарише итд. (Чује се: Ko je то казао?). No- 
miiia sunt odioza. Алн, господо, то ne значи владу 
купдака ако влада спроводп једпу националну по- 
литику; то mije влада кундака, neli je то једаи 
програмскн рад n ту се, госиодо, ne могу правптп 
компромиси mi деспо mi лево. 

Господо народни посланици, исто тако један 
мој посланички друг вал>да у вези са тим купда- 
чењем истакао je, како je пегде неки жандарм у 
пекоме месту у Лици, скпнуо са зида Радићеву 
слнку. Господо народпп послапицп, личност бла- 
гопокојног и великог југословепског човека Стје- 
паиа Рад1111а . .. (Милот Драговић: Тешко њему, 
кад га ви хвалите!)   мени je лично снмпатична, 
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Сви ми велику улогу тога човека у нашем народ- 
ним жнцоту ценимо. (Милош Драгоипћ: Али ere 
га доста црнили!). Историја ће оцснити, која je . 
објективна н која уме да схвати оно што je код 
човека велико, она he, господо, ње.гову величииу 
да оценн. И господо, већ сада ми ne смемо да 
запорииимо заслуге, велике заслуге благопокојног 
Стјепана Pa;inlia, uno je у оио доба, кад je у На- 
родној скупштини дошло и седело 40 комуниста, 
умео да од комунизма одврати хрватски народ, 
можда привремепо да ra не приведе актнвној по- 
литичкој сарадњи, али, господо, то je иесумилшо 
његова велика заслуга и израз његовог патриот- 
ског MIIШЛJe^ba и CKBaraiba: (Милош ДраговпИ: До- 
ста сте га грдилп!). 

Господо, историја he o свакоме казати своје, 
na и 0 благопокојном Стјепану Радићу. Алн, гб- 
сподо, ja hy се позвати na једаи други случај. На- 
родие учител.е je Југославија поставила да васпи- 
тају децу, будуће Југословене. У једиом срезу, у 
крају где Срби живе, где учитељн тако да кажем, 
имају и од Србчића да праве Југословене, два учи- 
теља су иашли за потребио, господо, да се веселс 
други дан Божића. 

Господо, то je баш бно рођепдан благопокој- 
ног Стјепана Радића. И, господо, донели cv Ради- 
ћеву слику. Част, господо, то je лепо. Раднћеву 
слику и ja поштујем, верујте, нмам je и ja у изо- 
јој кућн. (Милош ДршовиИ: Да je "иемаш још и 
у џепу?). Имам, друже! {Мчлош Драговић: lo je 
језунтски!). Али , господо, у то доба кад су ти 
млади људи дигнули Раднћеву слнку на зид, у и- 
стом моменту скинули су Краљеву! 

Господо, na овај пачип мн ne можемо да сла- 
вимо Стјепана РадиНа, нити ћемо га славити, 
јер on би се, да je жив, против тога сам бупио. 
Џосип Стажић: Јесу ли овп кажњени?), Бнће каж- 
њени, води се истрага. To je тачно што ja кажем. 

Потпретссдппк Карло ковачевић: Господипе 
говорниче, немојте се препирати са господом по- 
сланицнма. 

Др. Бранко Sapah (паставља): Господо иа- 
родпн послапици, кад ja кажем и кад пр.изнајем 
КралЈевској влади да води националну политпку, 
онда je потребио да се сва политнкл, све гране 
јавнога жпвота, целог пашег жпвота подвргну тој 
политици и да сва та политика корача и иде у том 
правцу. Међутим, ročnoдо, тако mije! И ова Кра- 
љевска влада, шш хотиг;е или нехотице, г.рави no- 
прешке. Или да не каже.м: прави погрешке; можда 
нема куражи да испрани аогреиже које су чиниле 
ракије владе. Али, гостгодо, ми дшгашње доба мо- 
ра.мо потпуио да разлпкујо.мо од оиога рапијег. 
Зашто? Јер од 6 јануара не води ое политика од 
случаја до случаја, ona се, господо, rre води иа 
парче, nero имаде свој чврстн правац, и господо, 
кад je тако опда тој политици имаде све друго, 
сав други јавии живот да се саобрази. 

Виднте, господо, ja велпм, да се pamije води- 
ла ие само политика него и цео јавни живот na 
парче од случаја до случаја и акомодирао се no- 
литичким спагама поједипих полнтичкнх ri^yiia- 
ција и политичким ветровима. 

Господо, просветпа полптика која je пајваж- 
inija граиа namer духовпог жнвоиа п пашег јав- 
ног живота, mi данас није у складу са Југословеи- 
ском политпком. Huje, господо, у окладу са југо- 
словепском идеологијом. Није у складу са идејом 

пародпог јединства. Господо, и ти за то иису у 
складу, што ми трпимо погрешке прошлих да нс 
кажем неваљалих режима, који ннсу водили једиу 
сталну политику већ политику na парче. (Жагор). 
Господо, још од 1919 или 1920 годипе ми у нашој 
држави имамо три упиверзитета. Универзитетч 
су господо, за велике богате и внсоко просвећо- 
ие државе и ипаче врло лепа ствар, зпак висо 
културе код народа. Али, господо, за један napoj 
који има прло мпого аналфабета, за једпу државу 
која пије кадра да опу младу нителигепцију која je 
сишла са упиверзитета упослн и да joj naije зараде 
за- њена иптелектуалпа зпања, за једпу државу, 
која има сиромашап буџет који mije кадар да то 
ггоднесе, — то je да једап луксуз. (Жагор). Ja вам 
кажем да то није mi у духу народпог једпнсчва. 
Зашто? За стшфањс три уппверзитета у југосло- 
вепском народу пије било стварпе потребе. To je 
била само копцесија момепталппх политичких 
констелација извесних спажппх политичких гру- 
па, то je била концесија јаким политичарима и т.д. 
To je, господо, у противпости n ca духом парод- 
пог једипства и опога рада, који иде за тим да се 
створи једипствпи југословепскп менталитег и да 
се амалгамирају, сједипе душе сва трн братска 
племена, Koja су под утицајем арилика историје 
n т.д. одвојепо живела. Господо, у духу пародног 
једипства и у складу са пашим буџетом бнло би 
потребпо да ми имамо један добар уппверзитст, 
један комплетан yi£HBep3HTieT, a да факултети тога 
универзитета буду подељени na Запреб, Београд и 
Љубљану тако, господо, да-сваки Србип мора би- 
ти школован и у Загребу и у Љубљани, сиаки Хр- 
ват и у Београду и у Љубљани и сваки Словеиац 
n у Загребу н у Београду. Ha raj начин, госаодо, 
ми ћемо олакшати nam буџет n свестп пашу npti- 
светну политику na onaj степеп потрсба, кок 
стварпо постоје. Али ћемо ми na тај пачии учипи- 
ти мпого и за потпупо уједип.оп.с, јер та полити- 
ка оваква каква je, не одговара пи потребама na- 
mer сељачког парода, mi пашој финансијској сна- 
зи, a ни духу југословена<е нациопалпе политике, 
коју Краљевска влада noen. (Чује ое: To je дс.Ma- 
rom j a). 

Господо народпи посланици, као mro сам Bcii 
рекао, nama просвета политика се уопште води 
на парче од данас до сутра. Мнпистри су се мо- 
њалн и са својим доласком сваки иови минпсгаи 
je одмах метао помоћпика н иачелпике. У томе 
правцу mije било снстема, mije било правога схва- 
тања у ретавању тих питања. 

Зато стојимо тако и са нашом средњом шко- 
лом. Ми пмамо превите средп.их ткола, и TO сви 
морамо признати. Затто? И ту господо, Краљев- 
ска вледа требала би да покаже потребне кура« 
жи. Г. др. Којић кад je лапс правио редукцпју 
средњнх ткола, добро je и паметпо je учинио. A 
затто се та ствар искртила, није моје да суднм. 
Но жалосно je да су се после тога све школе о- 
твориле, na ne само оне старе nero су издати кре- 
дити и за нове тколе. Толики број срсднЈ-их шко- 
ла нама није потребан. Ви знате да су се средње 
тколе отварале, a љихов je број био ne према 
'стварпој потрсби патнх прилика, nero no ћефу 
појединих утицајних политичара, како je њима 
за изборе бол^е копвепирало n т.д. И тако, госпо- 
до, ми имамо jom н данас срсдм.нх ткола у na- 
ланкама, паланчицама, селима ит.д. He само да тс 
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средње школе пису иама потребие, иего оне у ма- 
лим местима, у паланкама н палаичицама, пису нн 
кадре да даду дсци оио што je потребно. Јср ви 
знате како je то, кад деца долазе можда 12—13 
километара са извесиих забачених села v средњу 
школу уморна, јадна, често пута и гладна. Ви зна- 
те, да се ту ни мнпимум градива иијс кадро са- 
владати, a поготову ono друго, васпитање, које 
je школа позваиа n дужна да да. Не само образо- 
вати него и васпнтати омладину, ту задаћу mije 
кадра извршнтн. Дакле, господо, ja молим Кра- 
љевску владу да питаље редукције средњих шко- 
ла проведе н да то питање решн, и то he бити је- 
дини иачин да се будући буџетн, опет поиављам, 
могу да среде и уравнотеже према ствариој фи- 
нансијској снази пашега парода. 
Господо, кука се na све črpane да имамо прсвише 

учитеља. Каже се да имамо 3.000 учител>а без ме- 
ста. Али господо, мн се у једној ствари варамо. Мн 
немамо превише учитеља него премало основпих 
школа, ту je невол.а. A господо, премало имамо ос- 
новних школа зато што имамо миого ушшерзитета 
и гимпазија. Зато господо мн морамо да се сетимо 
оие реченице коју je иекада једаи знаменити педа- 
пог казао: »Мемачки иарод оспособио je за величи- 
ну не.мачки учитељ«. Господо, ако хоћемо наш na- 
род да днже.мо и просветимо, морамо почети одоз- 
до, јер овако како радимо, гтравимо кућу са крова. 
Међутим, господо, треба, понављам, провести ре- 
дукцију и унивсрзитста и средњнх школа у корист 
осиовиих школа. Ja морам још једну ствар да na- 
поменем, како ми јосподо летнмо за модом свуда 
и за оиим што je модерно! Кад смо већ код основ- 
них школа и код rpaljeiba њихових, ми хоћемо да 
и основне школе градимо no .мод:1, a не no потрс- 
би иарода и наших прилика. Господо ми правимо 
у најзабаченијим селима купатила н шта ти ja знам. 
To су лепс ствари господо, и пико против те ствари 
ие може ништа имати. Али правити купатило, a ne 
жжопати буиар, то нита je паметно, пити je умссио. 
J ; х-оћу да UV.M паведем један пример: код мене су 
иаправилп једну врло лепу школу и красно купа- 
тило, али бунар иису ископали и немају чиме да ra 
ископају. Па иа шта сс купатило угахЈребљав-а? У 
кади г. учитељ држп кисео купус, a тамо гдс je туш 
држе се  кокошке. 

Дакле, ми не можемо да уочимо своје стварме 
потребе и приликс, иего турамо себи ira главу ту- 
ђе капс, и ако нам оие ие пасују. 

Ла морам, господине Мпиистре финансија, да 
споменем jom једну ствар, један проблем не само 

мој срез, него н за суседне срезове. To су мопо- 
полске казпе. Истина je, господо, да се iiaui народ 
врло часто пута греши o монополске законе. Ои n 
данас греши, na hc свакако и У будућс греиппи. 
Али то трсба и разумети, поготову даиас. nyiiieii)e 
je једиа страст ne само код нас, иего н код других 
карода, a сељак даиас ие.ма средстава да купи ду- 
ван, Лер ви знате да он збира nape продајом својих 
производЈа и знате још да он своје cimte трошкове 
покрива продајом jaja, живиие и т. д. Нажалост, 
господо, код мепе у срсзу jaja су продавана no G 
за дииар, a килограм живппе за 2—3 дип. Кад то 
зпате, гсподо, опда he вам битп jacno стање пашег 
сељака, опда liere разумети да сел.ак nnje кадар 
да купи себи дувап. Али та cpehna или песрећна 
страст, пушење, патера ra да посади пеколико стру- 
кова дувана. Разумл>ива je ствар да држава мора 

штитити моноиолске ннтересе. Али ona нх штити 
дракоиски. И закони којпма нх uiia штнтп, у ово 
данашње доба су још драконокији. Јс[), im herc pa- 
зумсти ima зиачн данас за сеља/ка једна казна, na 
макар да je on засадио и целу плаптажу дувапа, 
која му, уосталом, бива посечена и којом се on ne 
може користити ако буде ocyl)en. Bn here разуметн 
шта зпачи за сељака, кад мора да плати казпу na 
прнмер од 7.000 днпара нли да иде пола годпне у 
затвор. A то, су, господо, пајобпчиије казпе за KJJII- 
впце ове врстс. Ja сам разговарао, господипе М»- 
пистре, са вашим оргапнма, стрз^чним л>удима који 
су na виоаким положајима и хтео сам да чујем њи- 
хово мпшл^ење. Onn су МИ са.ми казалн да су казпе 
ове, оваквс макве су, неефшсасне. A зашто? Зато 
што се ne могу утерати, што остају увек na naini- 
РУ> Ј,еР ви не можете ради једие мопоплске казне, 
да би je извршили, растурити у једиоме селу често 
пута п no 30—40 сељачких породпца. A ви hcTe ра- 
зумети шта зпачп за сељака кад се због пеколико 
поса^епих струкова отера храпилац породице ма 
робију, јер je за њега робнја то кад пнјекодсвоје 
Kyhe и кад ne може да ynpnH,i.;i ср.ојом пмовипом. 
Нека ми ne замерн r. Мшшстар за једну сугестају 
коју желим да учппим, n ако нисам стручан и мерр- 
даван. Мопополскп пптереси државе треба да сс 
штите али треба да се штпте ефпкаспо. A то зпа- 
чп да казне које се закопом прописују треба да 
буду реалне, да буду такве да се могу извршава- 
ти. A one he бити такве ако ne буду оволике каквс 
су сада, јер ове казпе какве су сада, one нису ефн- 
касне н за one којп се огреше o закон, a пису есјт- 
каспе ни за саму управу мопопола, док с друге 
страпе ограпичавају сељака који ne може да схва- 
ти и разуме да само за то што je посадио можда 
40 илн 50 струкова дувапа, мора да иде на робију 
и да му се продаје целок^пап иметак. To, rocno- 
до, сел.ак ne може издржати. 

Ja бих, господнпе Министре (|)iiiiaiiciija, био 
слободап да умолим да се за обустаие извршенга 
свих мопополских пресуда до дапас и да се допссе 
једна одредба, која he оаобравити мопополске ni)o- 
пнсе даиашп>11м приликама, која he прописати каз- 
ne које he Mohn да се реализују, које he бпти мале- 
ne. Нипошто, господо, ne би бпло опортупо дапас, 
када сељак ne може да плати nn порсз, јурити ra 
да платп мопополске казпе. Нппошто то nnje 
згодпо. 

Господо пародпи послаппцп, још je једпа ствар 
коју ja ne могу да ne споменсм n прако које ne мо- 
гу да npeljCM. Господр, то je јсдпо пптање које се 
потрже Beli 15 годнпа од ослобо1)епЈа, то je добро- 
вољачко nnraibe. Јесмо ли ми једпа paca неспособ- 
na за оргаппзацију, или смо мп paca која nnje кад- 
ра да плански радп, или je господо кривица до свнх 
влада, na и до ове владе која nnje кадра скнпутп 
једаппут ово добровољачко пптап.с са дпевпога ре- 
да? Ми се, господо, тим пптаи.ем блвпмо Beh 15 го- 
дпна, na ппак четпрп хнл^аде добропол.аца, са уред- 
иим добровол.ачкпм увереп.пма, ne могу земл>у да 
добију. Ja и мојн другопи iiiiiin смо и обпјалп npa- 
гове и министара и пачелппка и пажалост никаквог 
успеха ппсмо ималп. Лко одсмо иачелппку on Ka- 
ke: Говорите ca Мпппстром. Ако одемо Миппстру, 
on o6ehn, али се обећање ne испупп. A, господо, mi 
here разумети да je добровол5ачко питање, пптање 
name државпе и паше иацпопалпс частп. (Узвпцн: 
Тако je!). Huje то само пптаље владе, nero n поште- 
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ња нацијс и држаие. Јер ви се сеКате, господо, у 
oini.M времешша, када су ти добровољци иошлл у 
оој, да нису пошли за земљу, jej) иико инје знао 
како he се рат свршити. Највећи део могли су се на- 
дати штрику од страие Аустрмје или других зема- 
л.а. Дакле њих je патриотизам повео у бој. Држава 
им je Оила обећала после свршетка рата, да им да 
земљу. Ma зар се mije могло за 15 година ово пнта- 
ње на нашу срамоту да рсши и да се потпуио ти 
ЛјУди задовол.е? ,Icp шта 1хе onaj сељак мнслити, 
када aeh 15 година има уверење, a не добија зем- 
љу. To значн или ми исмамо добру волјУ, или не- 
мамо способннх људи, који ннсу кадрн да то пита- 
ii>e рсше. 

1>нл6 je обећапо да ме се то питање реишти и 
да ће се панчевачкн рит расподелитп и поделити 
добровољцима. Камо ми изгледа, ту je опегг настао 
застој. Шта he бити? Изгледа да he и наш глас и 
свих које то питаи.о шпсресује, остати глас вапи- 
jyher у иустии.и. 

Господо иародии послалнци, овде je од врло 
ОЗбиљних и уважених мојнх посланичких другова 
набачеио једно питање које се потрже врло често 
no новннама, по јавипсти, у кафанама и т. д. A то 
je, господо, питање иифлације. Да ли би инфлација, 
господо, била способна да убризга живот v нашу 
замрзлу привреду и открави точак измепе добара? 
Господо, тешко je ово питање и оно се не може и 
ие сме на пречац решити и решавати. Јер, господо, 
ми cmi Koju смо ии(|)лацију иреживели и који смо 
видели оне страшне моралие последице које nii- 
флација доноси, ми страхујемо од инфлације, ми 
се бојимо да инфлација не компромитује моралну 
ii|)e;uiocT рада. Госиодо, додуше овде се вели ц PO- 
спода, могу pehu, лепо образлажу својс захтеве н 
своје предлоге н кажу: хоћемо умереиу инфлацију, 
xoheMO да ое сннзн подлога, односно да се повећа 
оптнцај за један нзвестан проценат. Али, господо, 
умерема иифлација то je слично ономе кад се каже, 
да неко умерено пије, a, господо, пије се уопште 
са мером, али иема инкакве умерености, јер после 
прве чаше ослади се и друга и Tpeha, и томе краја 
иикада. Зато, господо, бојатц се да се и иама ин- 
флација не би осладила и тако да упропастимо сво- 
ју нацноналну валуту и на тај начии и ono привред- 
itor живота којн смо сачували. Лер, господо, да лн 
he ипфлација noMohu дужиику? Ла тврдим да неће, 
jep ои Hehe поштенпм начином одужнти се, он he, 
господо, датн маи.е него mio je примно, те he и у 
његоеим очима бити компромитоваиа вредност ра- 
да и на тај начин поквари heMo га. И, господо, са 
инфлацијом да ли heMo дати потстрека радном све- 
ту, да ли heMO дати потстрека штедиши? Нећемо, 
господо, jep вреди ли онда раднти и кроз рад ште- 
детн? He вредн, господо, jep онда рад нема никак- 
ве вредности. Поготову, господо, ако се узме у об- 
зир да би оида држава сама својом руком убила 
ono што je створепо тешким радом и да би одузела 
вредност раду. Дакле, господо, иифлацнја би у пр- 
вом реду компромитовала рад, полет пашег иарода 
за рад, као и ствараи.е иових кашггата којп су no- 
требни држави и приватној иницијативи (Мшшсгар 
финансија др. ЂорђспиИ: Тачно!). Господо народни 
послапици, ja сам увереп да Краљевска влада ово 
питаше nehe на пречац решавати н да he се добро 
промислити upe. пего што ово предузме. (Мшшсглп 
финансиЈа др. Ђорђевић: Влада сматра да ie то ре- 
шпла!). 

Господо народпи посланици, бно сам слободаа 
да набацим ово пеколико питања која интересуЈЈ 
не само nac, пего интерссују и целу нашу јавносг. 
цео иаш народ. Господо, ja попавл>а.м што сам ре- 
као: имам пгжереп.а у Краљевску владу као у цели- 
иу и верујем да he ona битн способиа да реши то- 
шке проблеме које je садашњица избацила на no- 
вршину, од којих зависп nam животт, од којих за- 
впсц наш душевпи мир, од којих залисп у крајњој 
линији копсолидација и паше пацнопалпе полптп- 
ке. У тој вери и у тој доброј пади ja hv гласагц 
за овај буџет са вером да сам пзвршио своју no- 
слапичку и пациопалпу дужпост. 

Потпретссдиик Карло Ковачевић: Има реч г. 
др. Стјепап Бачић. 

Dr. Stjepan Bačić: Gospodo narodni poslanici! 
Budžet nije jedna računska operacija, već je on iz- 
ražaj celokupnog života jedne države. On je izražaj 
državne politike, i u međunarodnom pogledu kao i 
u unutarnjoj, gospodarstvenoj, valutnoj, saobraćaj- 
noj finansijskoj, prosvetnoj itd. I ako hoćemo da 
ustanovimo, da li je podloga jednoga budžeta zdra- 
va, onda treba da podvrgnemo kritici i rasmatranju 
ona politička pitanja, ona politička i gospodarski 
Shvatanju, sav sklop svili tih pitanja koja jedna Ma- 
da vodi. Da izršimo jednu takvu kritiku u prvom 
redu potrebno je, da se vratimo na našu političku 
istoriju, pa da razumemo uzroke, zbog čega je do- 
šlo do režima šestog januara, i do današnjeg poli- 
tičkog stanja, kao i zbog čega je došlo do formi- 
ranja novih stranaka. To je potrebno zato, što se 
sa strane govornika iz vladine većine tvrdile izvesne 
stvari koje nisu tačne, i slobodan sam da u svoje 
ime i u ime svojih drugova sve te tvrdnje odbijeni, 
i podvrgnem analizi. 

Gospodo, naša velika otadžbina Jugoslavija, kan 
što znate, sastavljena je iz onih delova koji su ži- 
veli do 1918 godine svojim posebnim životom poli- 
tičkim, gospodarskim i prosvetnim. Vi znate, da u 
tim bivšim teritorijalna koje su sastavile ovako našu 
današnju veliku otadžbinu, da je bilo političkih stra- 
naka sa svojim programima i pitamo se sada, da li 
je činjenica sada stvorene zajednice delovala u našoj 
zajedničkoj otadžbini, i da li je imala upliva i pod- 
loge na preorientaciju i formaciju tih stranaka i nji- 
hovih političkih mišljenja. Ja bi u prvom redu kon- 
statirao, da ne možemo našim bivšim strankama bi- 
lo u kojoj pokrajini odreći patrijotizam i dobre na- 
mere. Bilo bi neobjektivno i neskromno kada bi to 
rekao. Vi vrlo dobro znate n.pr. za predratnu kra- 
ljevinu Srbiju koja je nikla iz teških borbi, zanic- 
nivši tursku vlast jednom autokratskom i nasledili>in 
vlasti specialno u onim krajevima sa onim narodnim 
režimom, i da taj narodni režim koji je u prvi mah 
čisto autokratski, zajmeni docnije zbog karaktera 
našega naroda jednim demokratskim i parlamentar- 
nim režimom, i da su se u to doba posle vladavino 
Miloša formirale dve stranke, liberalna i naprednjai- 
ka. Stranke, doduše građanske, ali sa najviše gra- 
đanskih sloboda, demokratskih načela i parlamen- 
tarnih, u kojima je narod želeo da dođe do izražaj.! 
i do svojih političkih prava, i da autokratsku vladu 
zameni narodnom vladavinom. Vi znate dalje da su 
to bile dve glavne stranke i da je prva stranka brzo 
svršila svojti ulogu, jer je za kratko vreme parla- 
mentarne vladavine bila zamenjeiia sa pokretom ši- 
rokih narodnih masa, sa seljačkim pokretom, koji 
su vodili bivši radikali. Prema tome ne možemo od- 
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reći radikalnoj stranci sa onim poštenim ljudima da 
nije izvršila golemu zadaću, da jednu parlamentarnu 
i demokratsku vladavinu i građansku stranku zameni 
sa jednom strankom koja je svoju vlast cipla iz 
seljaštva. 

Gospodo, da predem kratko i na naše krajeve 
u predratnoj Kraljevini 1 Irvatskoj. Vi znate da su 
tamo nicale razne stranke, kojima isto tako ne mo- 
žemo odbiti ni politički smisao niti istorijsku ulogu, 
niti važnost koju su imale u našem životu prečanskih 
krajeva. Vi znate i vi se sećate da su tzv. narodnjaci, 
unioniste, obzoraši i napredna omladina, koja je 
kasnije formirala koaliciju i samostalnu demokratsku 
Stranku i konačno vrlo snažna i mlada hrvatska re- 
publikanska seljačka stranka, da su oni sa svoga gle- 
dišta mnogo doprineli da se naš narod politički od- 
goji i pripravi za život u jednoj zajedničkoj državi. 
Mi ne možemo odreći tim strankama da su u svoinm 
nastavcima imale ljude za vođe koji su bili iskrom 
patrioti, ljudi idealiste i pošteni ljudi. 1 kad smo kon- 
tatirali sve te činjenice, pita se, da li je ujedinjenje 

naše Otadžbine bilo oportuno i da li je bilo moguće 
da su te stranke u onakvom sastavu, u kome ih je 
zateklo veliko delo oslobođenja i ujedinjenja, mogle 
>vršiti svoju zadaću. 

I,  gospodo, svi znate da smo pokušali u ujedi- 
njenoj  Otadžbini da, produžujući život tim stranka- 
ma,  damo  mogućnosti  da  te stranke saobraze svoje 
političko delovanje, svoja shvatanja sa novom situa- 
cijom.  Na  taj način pokušalo se kroz deset godina, 
i tu smo   najzad imali jedno žalosno iskustvo koje 
su   priznale   i   same   vode   i   pripadnici   tih   stranaka 
nakon   značajnoga šestoga januara, da su se varali, 
da nisu   bili sposobni da izvrše veliki zadatak onda, 
kad su  te  stranke bile stavljene pred golemu činje- 
nicu da smo imali zajedničku i veliku Otadžbinu. Te 
мranke crple su svoju snagu iz pojedinih delova na- 
šega naroda: jedne su bile čisto hrvatske, druge či- 

srpske, treće čisto slovenačke. Jedne su u pogledu 
gospodarskom   imale   u   vidu   samo   interese   svoga 
kraja, druge interese Srbije, treće interese Primorja, 
četvrte  interese Hrvatske itd. Bila je i stranka, ko- 
jojo je glavna podloga bila da svoj program saobra- 
zi po  shvatanjima izvesne religije, dakle religiozna 
stranka.  Sve te stranke već po svome sastavu, poli- 
tičkim  shvatanjima iz prošlosti i konačno po svome 
nepoverenju koje su li ljudi    jedni    prema    drugim 
pokazivali, kao i po borbi koju su pre vodili, nisu 
bile sposobne da izvrše  ono veliko delo političkog 
smirenja,  za koje su bile pozvane; nisu bile sposob- 
ne da  jednim    brzim    sporazumom,    ne na osnovu 
mržnje,  nego na osnovu ljubavi i bratstva, posvrša- 
vaju   najpreča   politička   pitanja,   a  zatim   da  predu 
na ono što je najpreče i najvažnije, na dnevni život, 
da državu  uputi putem  progresa, prosvete, kulture, 
privrednog napretka i putem brige za narodno bla- 
gostanje. 1 tako, gospodo, u toj prvoj periodi našeg 
ujedinjenja prešli smo u jednu fazu ne međusobnog 
smirenja,  nego međusobne borbe, neshvatanja, intri- 
ga,  nadmetanja stranačkih  voda,  u  kojem  su  dobu 
prosperiteta  oni  najvažniji gospodarski interesi  bili 
zanemareni. I nije čudno da nas je onda svetska go- 
spodarska   kriza   zatekla  nepripravne  i  da  je  nismo 
mogli izbeći i da nismo uspeli uprkos svega što smo 
imali  mogućnosti da te posledice svetske krize ubla- 
žimo, nismo bili u stanju, jer niko nije na to mislio. 
Go podo,  obzirom na tako stanje stvari i na nemo- 
gućnost   da se stranački  ljudi  i  te stranke  reformi- 

raju, i da se prilagode tim činjenicama i novom poli- 
tičkom shvatanju, usled te nemogućnosti došlo je do 
lako  žalosne  pojave,  kako  znate  da je   1928  god. 
došlo  u Narodnoj skupštini da su se  razne stranke 
pobile i da je došlo do toga da je skoro nastao gra- 
đanski  rat, da smo se  mesto  međusobnog ujedinje- 
nja duhovno razjedinili, gotovo da je došlo do fak- 
tičkog razjedinjenja. Gospodo, sa tog gledišta i ova- 
ko   ispravno   gledajući   političke   činjenice,   moramo 
svi zajedno i ceo narod da budemo zahvalni  jednoj 
providenciji prvog građanina ove države Nj. V. Kra- 
lja, koji je imao kuraži da aktom od 6 januara 192!) 
godine   konstatira   nemogućnost   da   se   na   osnovu 
starih  parlamentarnih  stranaka  reSi  gospodarska  i 
politička kriza, i kad je imao kuraži da prekine to 
slanje i da kaže; Da se tim putem ne može ići dalje 
i  da  pozove   narod  da   preorijentiše  svoje  gledište, 
da izabere nove ljude na osnovu novih načela i da 
izvede državu iz haosa. To je, gospodo, taj duboki 
smisao šestojanuarskog režima, koji smatram da pre- 
življuje sada drugi period. Prvi period šestojanuar- 
skog  režima imao  je  za  svoju svrhu  da  ponajpre 
ukine one smetnje formiranja nove velike opšte na- 
rodne snage koja neće biti bazirana  na plemenskoj 
verskoj  i  pokrajinskoj  podlozi.  Da ukine onaj du- 
hovni žalac, onu mržnju,  onu uznemirenost koja je 
zavladala   1928  godine.   Dakle,   jedan   period   smiri- 
vanja  i, gospodo, taj period, kako znate, traje go- 
tovo kroz tri godine. Ali, gospodo, jasno je da je- 
dan narod, ovako individualistički raspoložen, jedan 
narod koji je oduvek davao borce za slobodu, koji 
je oduvek težio za sudelovanjein  u političkom jav- 
nom   životu   na   osnovu   političkih   sloboština,   gra- 
đanskih sloboština, i koji je još za jednu demokrat- 
sku parlamentarnu vladavinu, taj narod nije se mo- 
gao večno staviti, niti je to bila svrha šestojanuar- 
skog  režima, da  večno  vlada jedan  autokratski re- 
žim. 1 kad je period smirivanja svršen nakon tri go- 
dine, Nj. V. Kralj dao je, kako znate, Ustav koji je 
u svom okviru omogućio da se te građanske, parla- 
mentarne i demokratske slobodštine medu postepe- 
no bilo bržim bilo duljim tempom da se formiraju 
i narodne stranke koje će obuhvatili sve delove na- 
šega naroda, bez razlike plemena, bez razlike vere, 
i bez razlike u pogledu pokrajine, stranke, koje će 
svu snagu crpsti iz cele države, i koje će prema to- 
me, prema svojoj strukturi, biti kadre da  rese ona 
pitanja, koja moderno doba i kriza političkih stra- 
naka stavljaju. Sto je bila svrha u smislu Ustava, u 
smislu Prestone liesede, od, mislim, 5 prosinca  1931 
godine, to je svrha drugog perioda šestojanuarskog 
režima? Bila je  svrha,  gospodo,    izgradnja    samo- 
uprava,   kao   ostatak   onih   političkih   pitanja,   koja 
još  nisu  bila  posvršavana.  Tim   aktima,  političkim, 
bila je ta nova Skupština stavljena pred zadatak, da 
tu samoupravu provede putem decentralizacije upra- 
ve,  rasterećenjem  centralne  vlasti   od  onih  poslova, 
koji nisu nužno spadali na 'te centralne vlasti, kako 
bi uprava bila i jevtinija i narodu bliža, i kako bi se 
pogreške   uprave,   usled   nepoznavanja   prilika   poje- 
dinih krajeva, uklonile, a time uklonilo i nezadovolj- 
stvo naroda, koje je u tom  krutom  centralističkom 
sistemu vladalo. Svrha je dakle bila, popravka admi- 
nistracije. Mi svi znamo da jedan mnogi udeo neza- 
dovoljstva  u   našem   narodu  potiče   od  vrlo   loše   i 
nesavremene administracije, preskupe, predaleke ad- 
ministracije,   koja   nije   kako   treba.   Neka  gospoda 
predgovornici  iz vladine većine, konstatovali su, da 
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nije saobrazna ni sa finansijskom moći, ni gospo- 
darskom moći ni nivoom našeg naroda. Ta admini- 
stracija treba da bude bliža i jevtinija. 

Nadalje, Skupština od 1931 godine imala je za 
zadatak suzbijanje korupcije jednog starog parti- 
skog režima, koji korupciju nije mogao niti da iz- 
leći, autokratski režim, koji je vladao pre loga tri 
godine. To je jedno pitanje vrlo teško i kompliko- 
vano za one ljude, koji nemaju volje da ga rese, 
ali jednostavno za ljude, koji imaju kuraži, i koji 
nemaju veze sa korupcionistima, i korupcionistič- 
kim ćinima korupcija, isto je tako jednim uzrokuhl 
velikog nezadovoljstva u narodu, isto tako uzrokom 
teškoća i nedaća u našem državnom proračunu, jer 
smo konstatovali ovih dana, da se tom korupcijom 
državni prihodi smanjuju za goleme svote, za takve 
svote, za koje Narodna skupština i Kraljevska vlada, 
trebala je da traži pokriće na drugim mestima i 
ogromnim žrtvama onih najpoštenijih građana. 

Nadalje, ova Narodna skupština i taj drugi pe- 
riod šestojanuarskog režima, stavljeni su pred za- 
datak da provedu jedan sistem u svima državnim in- 
stitucijama i u celokupnoj upravi, sistem potpune 
jednakosti prema svima građanima, potpuno izjedna- 
čenje sviju građana u pogledu njihovih dužnosti i 
njihovih prava, pred zadatak pobijanja nepotizma i 
protektionizma, kao isto tako velikog uzroka na- 
rodnog nezadovoljstva, a specijalno u onim kraje- 
vima gde se to osećalo. 

Ne može se dozvoliti, da se pomoću veza i čisto 
prirodnih familijarnih veza ljudi nameštaju, dok dru- 
gi ne mogu doći do mesta. Sve te reparacije naše 
unutrašnje uprave i naših političkih pitanja bile su 
jedan preduvet da drugi period šestojanuarskog re- 
žima da pripravi onaj teren, ono duhovno, ono istin- 
sko stvaranje jugoslovenstva, da pripravi sve one. 
činjenice, koje su potrebne da medu svima građani- 
ma Jugoslavije nastane jedna zajednica interesa, ko- 
ja će omogućiti duhovno raspoleženje za istinsko i 
pravo jugoslovenstvo. Nadalje gospodo, u pogledu 
gospodarskih pitanja, taj novi režim bio je stavljen 
pred zadatak, da rešava ona pitanja koja je kriza 
stavila na dnevni red, a to su pitanja prvenstveno 
ekonomske naravi, finansijske naravi, valutarne na- 
ravi, pitanja naše trgovinske politike i socijalna pi- 
tanja, kako bi se opet u tome pogledu pravilnim re- 
šenjem svih tih pitanja stvorio preduvet za blago- 
stanje svih Jugoslovena, svih pripadnika ove države, 
a koje bi blagostanje stvorilo ono /.bliženje koje 
nam je potrebno. 

Gospodo, pred ove velike zadatke mi smo bili 
stavljeni, a kada se danas pitamo, danas posle dve 
godine našega rada, da li je ova Skupština, da li je 
ova grupacija ljudi, kojima je taj zadatak bio stav- 
ljen u izvođenje, da li je taj zadatak pravilno izvr- 
šen. Tu mi moramo sa žalošću da konstatujemo, da 
je kraj svih lepih fraza, kraj svih lepih deklamacija 
šestom januaru, kraj svih deklamacija Kraljevskoj 
vladi i pohvala, moramo konstatovati žalosnu činje- 
nicu, da od toga gotovo ništa izvršeno nije. 

Zašto gospodo nije izvršeno? Zato, jer ta gru- 
pacija ljudi, koja se našla u Skupštini 19:51 godine 
nije imala onih moralnih kvalifikacija i nije imala 
onoga znanja i nije po svomC sastavu imala one 
ljude, koje bi mogli da to izvrše. Bili su to gospo- 
do u ogromno većini ljudi starog mentaliteta, koji 
su samo formalno govorili da nema staroga, koji su 
samo formalno govorili da su se prilagodili novom 

šestojanuarskom režimu, a u stvari ostali su oni isti 
i po svojim starim razračunavanjima i po svojim 
starim mržnjama i starim simpatijama i po stranač- 
koj pripadnosti i po starim shvatanjima u pogledu 
ekonomskih reformi, koje su bile potrebne. Ja>:1 

je gospodo, da ti ljudi koji su sami za sebe u neko- 
liko prilika ovde priznali, da su sve do 1928 godine 
pravili političke greške i lepo su bili na vodećim me- 
stima, da su svi ti ljudi bili na vodećim mestima u 
bivšim strankama, onda nam je jasno da ti ljudi nisu 
bili kadri da donesu i da izvrše u šestojanuarskom 
režimu, a specijalno u tome njegovom periodu 
što su bili pozvani da izvrše.- 

Vi se sećate, gospodo, da je jedna mlada gru- 
pacija tih ljudi, koji su bili novi politički ljudi, koji 
su imali više shvaćanja za rešenje tih problema, 
su od početka prigovarali izvesnim činjenicama k 
je su upućivale na to, da ta grupacija ljudi ne misli 
ozbiljno na provođenje onih zadataka, onoga pro- 
grama pred koji su bili stavljeni. Vi se sećate, go- 
spodo, u prvom redu da smo mi, nas nekolicina mla- 
dih ljudi, bili poveli akciju da se formira jedna i 
stranka, koja će biti kadra da bude nosilac t 
drugog perioda šestojanuarskog režima, koja će 
imati odlučnosti i volje da sprovede ono, što je ц 
programu bilo izneto. Vi se sećate, gospodo, da su 
već 1931 godine započela takva trvenja. Mi smo op„. 
žali da se ta grupacija ili skupina čepa u stare stran- 
ke, da se odmah od početka počelo pitati za bivšu 
pripadnost stranačku. Čak i na službenim listam.: 
svakoga od nas zabeleženo je, kojoj stranci pripa- 
dao, i ne samo da se je od vlade o tome vodila evi- 
dencija, i ako smo pristupili šestojanuarskom reži- 
mu sa nakanom da nećemo na stare partije, ne samo 
da se je o tome formalno vodila evidencija i kod 
Kraljevske vlade, već i u Skupštini pri popunjavanju 
skupštinskih odbora i kod gospode ministara i u vr- 
šenju drugih raznih funkcija — uvek se je pitalo, ko 
je kojoj stranci pripadao i da li je izvršena kvota 
medu starim političkim strankama. 1 ne samo, go- 
spodo, da se je ostalo kod toga, nego je vršeni 
još nešto, što je bilo upravo protivno ideji i nače:,. 
ma šestojanuarskog režima, a to je bila podela 
zemlje nainteresne sfere. Mi smo se praktički na taj 
način vratili na ono staro doba pre šestoga januara 
i prema tome je pojedinim glavnim ličnostima po 
njihovoj ranijoj političkoj pripadnosti dodeljivan 
udeo u državnoj upravi kao i u političkome radu 
U pojedinim pokrajinama. Vi znate, gospodo, da mi 
i danas imamo taj sistem takve podele i tla izvesna 
gospoda imaju apsolutnu moć političku i upravnu 
u Dalmaciji, Hrvatskoj, Sloveniji, Vojvodini, Srbiji 
i Južnoj Srbiji. 

1 kad mi sve to znamo, gospodo, onda pitamo 
da li ti ljudi koji i danas upravljaju sa takvom po- 
delom političkih i uticajnih interesnih sfera, da li su 
oni kadri i u stanju da izvrše ono političko, stra- 
načko i duhovno ujedinjenje svega našega naroda, 
za koje su bili poslati i koje je tražio šestojanuarski 
režim i šestojanuarski program. - - Vidimo da je to 
nemoguće. Mi, gospodo, vidimo da ti ljudi ne sam.' 
da nisu šestojanuarski režim provodili u život, nego 
su sve učinili i pokušali da ga diskredituju i tla s^ 
vrate na staro. 

Gospodo, kada ovako raščlanite te političke či- 
njenice, onda mi odbijamo od sebe tvrđenje da smo 
mi neka frakcija te vladine većine J.R.S.D. stranko. 
Gospodo, mi nismo nikakva frakcija, nego smo oni 
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koji smo stalno od prvoga dana naglašavali n Skup- 
štini apsolutnu primenu i izvršenje šestojanuarskog 
režima. Mi smo bili oni koji smo se od početka pro- 
tivu toga   borili da u ime stranke ude stara pripad- 
nost stranačka. Mi smo bili  oni koji smo bili pro- 
tivni J.R.S.D. Mi smo bili oni koji smo vas terali da 
osnujete   stranku.   Mi  smo  bili  protivu   tojra  da  ta 
grupacija ostane takva kakva je bila, pa je bilo medu 
v.iina  izvesnih političkih ljudi, čak  i današnji gospo- 
din Pretsednik vlade izjavljivao je da nama ne tre- 
baju  stranice  i  da  naš narod  neće stranke! Mi smo 
vam tada   rekli, da je za izvršenje  i za sprovodenje 
Sestojanuarskoga   režima  potrebno  da  se  formiraju 
stranke.  Vi se sećate, gospodo, da smo mi bili oni 
koji  smo   stalno   naglašavali  te  glavne  linije  šesto- 
januarskog'   programa,  pa  stoga  smo  se   i  odvojili 
najpre   u   zaseban  klub,  a  posle    formirajući    našu 
stranku   koja  je  obuhvatala  i  apsorbovala sve  ono 
Ko je  sadržano u Ustavu i u Prestonoj Besedi i sve 
ono što je  rečeno  1931  godine, kada smo ušli u iz- 
bore.  Ja   moram,  gospodo, odbiti  i  omi  tvrdnju da 
smo mi birani sa vašim programom. Vi ste bili sve- 
doći  ovde   da su sami vaši  ljudi konstatovaii  da su 
St vršili falsifikati izvesnih zakona u Narodnoj skup- 
štini.  1 gospodo, neki od naših dnurova pokušali su 
već sada da falsifikuju čak i najnoviju političku isto- 
riju, i  ako  mi nismo daleko od tih političkih doga- 
đaja današnjice, dakle neki od naših drugova, koji 
su pokušali da zavedu javnost u zabludu, koja možda 
nije dobro  obaveštena, tvrdili su da smo mi bili bi- 
rani na vašem prosrramu, pa se posle odvojili. 

Ja sam slobodan konstatovati, da nismo bili bi- 
rani na nikakvom političkom programu, nego na 
radnom programu, koga je bila izradila i natrove- 
stila Kraljevska vlada na čelu sa g. Petrom Živkovi- 
fem, i da se kasnije pod našim pritiskom prešlo na 
formaciju stranaka. Dakle, da mi nismo motrli biti 
nikakvi disidenti vašega programa i vaše stranke, 
koja uopšte nije onda ni postojala, kad smo bili bi- 
rani. 

Nadalje je bilo ljudi, koji su zlonamerno uba- 
cili medu narod i ovde isticali, da smo mi veštarka 
opozicija. Vi vrlo dobro znate, da je i onda kad niic 
bila formirana naša i vaša stranka, da smo mi činili 
opoziciiu. Sećate se glasania u Narodnoj skupštini 
i znate, da smo mi opoziciju pravili, i ako stranke 
nije bilo. i onda kad se prešlo na formaciju naše 
stranke, kad smo mi osnovali vlastitu stranku, da 
smo mi i u narodu i ovde, da smo izvršili ne samo 
kritiku ovde u Narodnoj skupštini, nego da smo tu 
kritiku i tu borbu za apsolutnu primenu šestojanuar- 

e načela imeli u narod i da i ovde u Narodnoj 
skupštini nailazimo na opoziciju i vas samih ovde 
i Kraljevske vlade i u vašim srezovima gde želite 
da nas  zaprečnte u tome. 

To je znak, da je naša opozicija nikla od onoga 
doba, kad još nismo bili jedna stranka, da je ta opo- 
zicija naša iz narodnih redova, da je bila potreba na- 
roda i da je ona kao opozicija vama vrlo neugodna i 
zato bi hteli da pretstavite kao neku veštačku opozi- 
ciju, ili nešto što je vama po volji. 

Bilo je pokušaja, gospodo, sa vaše strane, da su 
izvesna gospoda sa ove govornice tvrdili, da nemamo 
riašeij programa, da smo mi isto što i vi. Taj gospo- 
din ili nije čitao naš program, ili nije čuo, ili nije pra- 
tio naš rad u Narodnoj skupštini, ili je to namerno 
ubacio, da  dovede javnost u zabludu. 

Znate   dobro, da smo mi u našem progriiimi ostali 

do duše zajedno sa vama na tri glavna načela, a to je 
načelo dinastija, načelo narodnog i državnog jedin- 
stva, a u svemu se-drugom sa vama razišli. Znate do- 
bro, da smo se s vama razišli u pogledu zahteva gra- 
đanskih i čovečanskih prava, u zahtevu za političkim 
pravima, u zahtevu za političkim slobodama, u zahte- 
vu za slobodom štampe i konačno u ćelom sistemu, u 
svima našim shvatanjima u pogledu naše finansijske, 
naše gospodarske, naše prosvetne, a po trotovo so- 
cijalne politike. Dakle u svemu ovome što faktično 
sadrži život jednog naroda, u svomu tome smo se 
razišli, a dabome u jednom nismo se mosdi razići, što 
ie zakon već predvideo, da se ne može ni jedna stran- 
ka razići, a tb su ta tri glavni načela u pogledu di- 
niastije, narodnog i državnog jedinstva. Gospodo, sa 
lim mi se nismo mogli razići, niti hoćemo da se u to- 
me raziđemo, niti ie u motrućnosti jedna drusra stran- 
ka, koja će biti formirana po pozitivnom zakonu, da 
se u ta tri načela raziđe. Ali to nije razlog da se 
tvrdi da naš program nije samonikao. nije samosta- 
lan, ili da taj program nema točaka, sa kojima se ra- 
zilazi sa vašim prooramom. 

Gospodo, bilo je sa vaše strane ovde prebaciva- 
ni.'«,  da  mi  želimo da  se  ovde  isprsavamn kao  neki 
čistunci  i da smo dieli viku radi korupcije samo za 
to da  bi se  napravili simpatični pred javnošću. Gospo- 
do, nažalost mi to nismo hteli niti nam je to bilo po- 
trebno. Da smo se mi kao javni  radnici razišli čistih 
ruku, to je poznata stvar, jer da nije tako, vi bi već 
našli puta i načina da nas diskreditirate. Nije bilo po- 
trebno da se naglašava naše čistunstvo, jer svaki zna- 
de vrlo dobro danas da ići u opoziciju i ići u narod 
zahtjeva  velike  materijalne   i  moralne  žrtve  i  veliki 
tnul i napor, za koje nije svaki sposoban, i da je zn 
takav  trud  i  napore  potrebno  nešto  mnogo više  od 
običnoe ubedenia, da su za sve  (o notrebne ideie. 
oduševljenje   i   idealizam.  (Dr.  Mcfikoš:   Kakav  ide- 
alizam  ne  dopuštaju  parlamentarne  ankete  i  dono- 
šenje zakona   protiv   komocije).   Gospodo, mi smo 
bili načisto da nama nije bilo mesta medu vama i to 
u prvom redu zato što smo se razišli u osnovnim na- 
čelima za izvršenje programa od fi januar.} i konačno 
u tome, što smo hteli da se prede na dela i prestane 
sa fraziraniem i što vi niste uprkos totra što ste imali ' 
veliku većinu, ništa učinili osim lepih reči. Mi smo se 
razišli sa vama i zato što smo medu vama naišli na 
pogrešna  i nesavremena shvatanja, koja narod nije 
mogao da   trpi. Kod vas su slivatanin  reakcionarna 
i tendencije da se vratite na staro   7п*о smo se mi 
morali sa vama razići, ier nismo ninošto МеП da vu- 
čemo vaša kola. Bilo ie medu vama reči i shvatanja 
da bi bilo bolje i da hi našu zadaću bolie u narodu 
izvršili  da  smo ostali u vašim redovima.  To međutim, 

»rosnodo.  nije   tačno.  U   iednom  takvom  društvu  ne 
homoo-ennm, koje nema  jedinstvene i zajedničke po- 
glede ni u čemu mi nismo mogli izvršiti onu propa- 
gandu koju narod očekuje od jednog političara. Mi 
smo bili  načisto sa  tim da vi  niste kadri da  izvršite 
političke  zadaće,  pred  koje  vas je  stavio  fi   januar 
zato što ste nesložni. jer u svakom pogledu, gospodo, 
vi imate sijaset shvatanja i zbog toga vi niste u sta- 
nju da privedete nikakvu ideju u delo. Gospodo, medu 
vama i danas vlada jedan sistem, sa kojim je6januar 
hteo da prekine, a to je sistem političkih intriga i pod- 
vala. Gospodo, vi ste svedoci da vi uprkos te vaše je- 
dinstvene stranke gledate jedan drugom da podvalju- 
jete, jedan  drugog  da  omalovažite  i  jedan  protiv 
drugog da Intrigirate, 
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Pofprelsednik Karlo Kovačević: Gospodine po- 
slanice, to nije na dnevnom redu. § 45 Poslovnika 
kaže da poslanik može govoriti samo o onome što 
je na dnevnom redu, a na dnevnom je redu sadi pro- 
račun o kome Vi ni slova niste kazali. Molim Vas da 
govorite o predmetu koji je na dnevnom redu. 

Dr. Stjepan Bačić (nastavlja): Gospodine Prct- 
sedniče, ovo su politička pitanja koja moram di> do- 
dirnem, a koja su u vezi sa budžetom. 

Gospodo, da vidite sad kako vaša Jugoslovenska 
nacionalna stranka niie u stanju, da izvrši zadatke 
i prema tome, gospodine Pretsedniče, da izvrši pra- 
vilno budžetiranje ove naše države. Da vam navedem 
primer za to. Po neki od vas traže da se u našoj va- 
lutnoj politici ostane apsolutno strofo kod prirnene 
Zakona o stabilnosti zlatnog dinara i protive se sva- 
kom otstupsnju i daju članke u štampu kojim doka- 
zuju da je otstupanje od zlatnoj; važenja dinara pro- 
past za našu državu i našu privredu. I oni čak neće da 
priznaju činjenicu, ti zastupnici tosra valutnoc siste- 
ma da je naš dinar i pored to^a Zakona o zlatnom 
važenju devalviran u inostranstvu. A s druge strane, 
u vašim redovima, čuli smo sa ove govornice u više 
prilika da je potrebno za spas naroda, za spas našeg 
zemljoradnika i naših fnansija da se pristupi inflaciji 
dinara. I, trospodo, kako u tom pogledu vi možete 
voditi jednu pravilnu valutarnu politiku kad vi sami 
propagirate ovako oprečna shvatanja na ovoj govor- 
nici. Pa, gospodo, neki su ovde isticali da je naša 
država agrarna država i da je potrebna jedna emi- 
nentno agrarna zemljoradnička politika, a s druge 
strane dolazili su sa ove govornice vaši ljudi koji su 
tumačili da je to pogrešno i da mi treba da se indu- 
strijaliziramo i da povedemo jednu industrjsku poli- 
tiku. Pa najzad, gospodo, neki su ovde zagovarali 
ceo sistem trgovinskog ugovora sa inostranstvom 
smatrajući da su ti trgovinski ugovori spas naše pri- 
vrede i da ili treba izgraditi i utvrditi; a s druge sirane 
imali smo čuti od vaših ljudi i govornika koji su oba- 
rali sve te trgovinske odnose i ugovore i dokazivali 
da su oni štetni. Gospodo, mi smo juče imali prilike 
čuti od vaše strane jednu oštru kritiku svih tih trgo- 
vinskih odnosa sa inostranstvom. Pa, gospodo, kojim 
putem ćete poći kad se u tim osnovnim načelima ni- 
kako ne slažete. Neki su od vas u smislu duha Ustava 
i Prestone besede zato. da se uvede jedan demokrat- 
ski parlamentarni režim i ti su za građanske slobode. 
Ali smo čuli s druge strane od vaših govornika da 
slave i hitleri.zam i fašizam i koji su čak imenovali 
ovde u Kraljevskoj vladi članove koji su nosioci tih 
autokrativnih režima, uporedujući ih sa Hitlerom, 
Musolinijem i drugim. A ako vi niste složni u ovim 
osnovnim načelima, ako vam nije jasna osnovna lini- 
ja, da li da naš narod pode putem demokraliznia, par- 
lamentarizma i demokratskih sloboda, ili treba da 
pode putem autokratskog režima, fašizma, onda vi u 
našoj unutarnjoj politici ne možete da provedete 
jednu pravu liniju, nego idete i levo i desno. 

Gospodo, neki su od vas isticali da je spas naše 
države u krutom centralizmu i u tom smislu, gospodo, 
govorili su na vašim zborovima u Ljubljani, Nišu 
i u drugim krajevima, a s druge strane vaši ljudi i 
pristaše i sa ove govornice i na javnim zborovima 
zagovaraju ne samo dekoncentraciju nego čak i fe- 
deraciju. Gspodo, vi ste videli ovih dana ovakva 0- 
prečna shvatanja u vašim redovima. S toga gledišta, 
gospodo, jasno je da se u tom pogledu u osnovnim 
načelima naše unutrašnje politike niste složili i ne 
možete   nikakvu   reformu   i   zadovoljavajuće   rešenje 

dati, jer sami niste načisto sa tim lutanjem. 
Gospodo, mi smo imali prilike da n pogledu so- 

cijalne politike vidimo da ni u tom pogledu nemate 
jasno  izrađena gledišta. Neki su od  vas  za sadašnji 
sistem  socijalnih  zakona  i  socijalnog osiguranja, 
s druge strane videli sle da mnogi od ovih govornik 
traže  radikalne  reforme u pogledu  socijalizacije, u 
pogledu  pomaganja  onih   najslabijih   klasa   koje sa 
dovedene do ruba propasti. Vi dabogme  niste 
da izvedete nikakvu socijalnu reformu ni u pogledu 
industrije, zanatstva  i zemljoradnje,  a  ni u  pogledu 
drugom  prema našim  invalidima ili  našim  dobrovolj. 
cima, kad vi sami niste svesni kojim putem trel 
pođete.  Uvek ste   jedni  za jedno,  a  drugi  za  drugo 
gledište. Čak i u jednom osnovnom  pitanju koje 
stavio na dnevni red šestojanuarski režim, u pitanju 
korupcije, niste složni. Jer i tu neki traže zakon pro- 
tiv  korupcije,  traže  najenergičnije  mere  da  se  sva- 
kome zlu stane na put, dok drugi smatraju da 
tanje još nije zrelo, da ga treba još proučavati, 5| 
drugim recima znači da ovo pitanje treba  da  s 
loži ad kalendas grekas. 

Dakle ni u ovim osnovnim pitanjima vi nisU 
složni Pa, gospodo, vi niste složni ni ц jednom čisto 
formalnom pitanju zakonodavne tehnike.Ovih dana 
imali smo prilike videti, kako medu nama p( 
različna shvatanja čak i U ovome pitanju. Jer, dok su \ 
dni od vas dokazivali da sadašnja zakonodavna tehniki 
i praksa kakva kod nas vlada, ne zadovoljava, jer su 
tu mogući falsifikati ne samo od vlade nego i puten 
umetaka raznih amandmana, dotle su se drugi osjr.v 
divali protivu totra. Dakle čak ni u tome pitanju niste 
jedinstveni i složni. Pa, srosnodo, došlo je čak dotle 
dn se vi i lično medu sobom napadate, došlo ie do 
toga da jedan drucome prebacujete korupciju. .Mi 
smo ovde imali prilike čuti govornike s važe strano 
koii su iznosili jedan čitav niz. jedan pun koš raznih 
afera, da su prebacivali pojedinim vašim članovimapj 
čak i članovima Vlade. I. gospodo, kad vi u ovakvim 
pitanjima imate shvatanja da medu vama sede i kn- 
rumptivni ljudi, a s druge strane imate u vašim redo- 
vima ljude bezuslovno čestite, onda ne razumen 
kako to, da možete sediti zajedno u ovim klupama 
Kako to da onda kad se radi o tome da se ostane tu 
vlasti, vi svi sedite zajedno. 

Gospodo, mi smo imali prilike čuti da su državni 
rashodi, državni tereti veliki i teški i da ih narod 
ne može podneti. U tom pogledu izvršena je sa vaS« 
strane jedna dobra i uspešna kritika, dok s drug« 
sirane imali smo prilike čuti iz vaših redova i go. 
vornike koji su govorili da naš narod i naša prj. 
vreda nije još dovoljno opterećena, da se ti tereti 
još mogu povećati pa ste izglasali Zakon koji po. 
Večava terete građana. Gospodo, kad vi ni п tom 
pogledu, u pogledu naše poreske politike niste sic?, 
ni, onda ne možemo od vas očekivati nikakvu veću 
reformu u tome pogledu. 

Gospodo, interesantno je da se čak i u ovoj 
budžetskoj debati s jedne sirane tvrdilo da je ovaj 
budžet previsok, da nije realan, da se ne može ostva. 
riti, jer da računa i sa povećavanjem poreske snag« 
građana koja nije poznata i da će s loga biti dofj. 
čita, te da optimizam Ministra finansija nije unio- 
san. Kazalo se da smo mi imali prilike taj optimizan 
već tri puta da čujemo, danas je g. Ministar već tri 
puta ovde uveravao, kako je budžet uravnotežen i 
kako su naše finansije sređen*, dok su ga događaji 
u tome uvek demantovali. S druge strane mogli smo 
čuti jednu čundu činjenicu sa vaše strane, da je ovaj 
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budžet premalen, da ima susednih država siromašnih, 
';'>je su manje, po broju građanstva, a imaju veće 
budžete, koje dozvoljavaju te veće budžete kako bi 
bilo više novca u opticaju da bi se privreda oži- 
vela. 

E, gospodo, ako vi tako shvatate da su neki od 
vas za smanjenje budžeta, a neki za povećanje, onda 
mi, razume se, ne možemo tražiti od vas jednu isprav- 
nu budžetsku politiku. 

Imali smo prilike čuti vas u osnovnim načelima 
kako se razilazite, u građanskim pravima itd. Пок 
su neki od vas zahtevali punu slobodu javne kritike. 
Punu slobodu štampe, dotle ste čuli i sa autoritativne 
strane imali prilike čuti, a i sa strane nekih govor- 
nika, da je nemoguća sloboda štampe, ma da je ona 
predvidena i u Ustavu. Vi ste imali prilike čuti miš- 
ljenja da se sloboda štampe ne može dozvoliti ni sa 
ove govornice, da se moraju cenzurisati i govori 
narodnih poslanika, jer da u tim govorima ima što- 
šta, što bi moglo škoditi miru i što bi moglo stvoriti 
plemenske mržnje. Sada smo došli do toga da je 
Centralni presbiro cenzurisao u nekim krajevima 
zemlje, n.pr. u Zagrebu, pa čak i u Beogradu, čak 
i govor  gospodina Ministra Prctsednika. 

I sada vas ja pitam, ako je tako, ako stoji ta 
argumentacija gospodina Ministra Pretsednika, on- 
da je očito da su organi shvatili da je i gospodin 
Pretsednik vlade govorio nešto što bi moglo buditi, 
Škoditi ugledu i interesima države i što je protivu 
javnoga mira i poretka. COdobravanje na levici). Sa 
ovim shvatanjem ja mislim da vi ne možete ni u 
kom  pogledu doneti  ništa dobro. 

Gospodo, vi ste imali prilike čuti ovde u pogle- 
du prometne politike naše kritike. S druge strane 
sigurno je da će se u vašim redovima naći i vaši 
drugovi i gospodin Ministar koji će braniti tu našu 
prometnu politiku. Pa eto, gospodo, u jednoj tako 
važnoj partiji našeg budžeta, niste u stanju da izvr- 
šite kakvu efikasnu, kakvu poštenu reformu, jer se 
obično svaka reforma zapeći u vama samima. Vi ste 
u vašim redovima vršili vanrednu kritiku celokupnog 
našeg gospodarskog sistema. Prigovarali ste da na- 
ša država nema planske politike, da nije u život pri- 
vela Zakon o privrednom veću. 

Ukratko, gospodo, sami ste vršili tako dobro 
kritiku da pije bilo potrebno da je mi pojačavamo. 
A s druge strane sa vaše strane došle su takve hvale 
Vladi, unutarnjoj i vanjskoj politici, valutarnoj i so- 
cijalno i itd. itd., da smo mi u čudu, pa se pitamo, 

t i vas zapravo vodi, koja vas načela vode, koje je 
to načelo koje bi vi mogli privesti u život. Jer. go- 
spodo, postoji zakon statike. Лко se jedno telo sa 
raznih strana gura, ako na jedno telo deluju razne 
sile, ono se -neće pomaknuti sa mesta, nego će ostati 
netaknuto.  I tako  je razumljiva  vaša  inercija  

Pofprelscdnik Karlo Kovačević: Gospodine go- 
vornice,  Vaše vreme izmiče. 

Dr. St.lepan Bačić (nastavlja): Ja mislim da sa 
takvim shvatanjima niste kadri izvesti one zadatke 
kod kojih ste stali, jer ste usled tih prilika, usled svih 
tih oprečnosti medu vama osuđeni na potpun ne- 
uspeh i zato ono što vi srovorite jesu lepe fraze. 0 
tome ic javnost bila na čisto. Zato i onda kad imate 
koju dobru ideju, niste u stanju da je provedete, jer 
se u vašim vlastitim redovima uvek nalaze oni koji 
to onemogućavaju iz svojih ličnih probitaka, iz 

'iiili možda subjektivnih ali krivih shvatanja. I, go- 
spodo)   ako stvar tako stoji, onda je razumljivo da 

je potrebno da se formiraju takve stranke koje će 
i po svome sastavu i po svojoj slobodi opredeljiva- 
nja i po svojini programskim shvatanjima biti je- 
dinstvene i homogene i obuhvatiti narod od Trigla- 
va do Devdelije, okupiti ga na jednom programu sa 
jedinstvenim shvatanjem, na jednom naprednom pro- 
gramu. Jer je potrebno, gospodo, da se ceo narod 
okupi da može rešavati teške zadatke pred koje je 
šestojanuarski režim stavio naš narod. Gospodo, to 
se u vašoj partiji neće dogoditi; vaša partija nije 
u stanju to da izvrši iz razloga koji sam naveo i za- 
to nije čudo da je naš narod osnivanje naše Jugoslo- 
venske narodne stranke pozdravio sa toliko entuzi- 
jazma, jer smo mi razumeli narodne potrebe, jer j■., 

naš rad potpuno u skladu sa načelom R januara, i 
zato što mi razumemo dušu naroda, zato mi i naila- 
zimo na tako ogromno oduševljenje. Gospodo, da 
li ćemo mi izvršiti zahteve 6 januara i provesti u 
život ono što seljaci zahteva ju, zavisi samo od toga 
da li ćete vi pre ili kasnije sa ovoga mesta otići. Za 
provođenje te nove politike, za provođenje novih 
zadataka jasno je bilo da su potrebni novi ljudi, 
ljudi koji nisu opterećeni negvama prošlosti. Mi smo 
imali ljude mnogo zaslužne za našu narodnu stvar i 
za državu, pa su oni, većina od njih, shvatili da je 
dobro da se povuku posle б januara, jer su osetili 
da je njihovo vreme prošlo i da je nastala potreba 
da se oni povuku. Ali u tome je, gospodo, ta po- 
greška i tragika. Sto ima ljudi koji misle da su do- 
rasli za svako doba, da vreme prolazi bez ikakvog 
utiska na njih, da su za sve prilike sposobni da drže 
vlast, i ta pogreška osvetila se i zato fi januar nije 
doneo dosada plod koji smo mogli od njega oče- 
kivati. 

I, pospodo, evo jedne interesantne činjenice, ko- 
ju i sami dobro znate i koja najbolje dokazuje. Go- 
spodo, vi sa ove govornice izigravate opoziciju sa- 
mi sebi. Evo, stotina govornika vaših prijavilo se. 
Sta to znači? To znači da vi sami osećate da je po- 
trebno govoriti u opozicionom duhu i svaki koji je 
dolazio ovde da govori, vršio je izvesnu kritiku. Za- 
što, gospodo? Zato kako bi javnost dobila utisak, 
kako bi dobili utisak vaši birači, ukoliko ih imate, 
da i vi prigovarate, da ste i vi opozicija i da biste 
tako stekli popularnost, jer osećate da narod ne 
odobrava ovu politiku, vladinu politiku, da je narod 
željan kritike i zato sami sebi izigravate opoziciju, 
pa, gospodo, čak toliko daleko idete kad dođe da 
se elasa, vi glasate tiho za, a kad se radi o kritici, 
vi vrlo glasno govorite. Pa ima i takvih medu vama 
koji se ne izjavljuju da li će glasati za budžet ili 
ne. necfo prećute. kako bi pred svoiim biračima ka- 
zali da su govorili protiv. To je najbolji znak da ste 
na pogrešnom putu, da narod traži promene u sa- 
stavu stranaka, a osobito da narod traži izvršenje 
šestojanuarskog programa sa novim strankama, ho- 
mogenim strankama, koje će imati jasno izražene 
poglede, koje će i po svome sastavu i po svojim 
pogledima biti u stanju da izvrše to veliko delo. 

Gospodo, vi osećajući da nemate narod za so- 
bom, i da narod traži kritiku i opoziciju, vi ovde 
Izigravate opoziciju, ali pošto vas narod dobro po- 
znaje, to narod traži promenu, traži nove progra- 
me i nove ljude, zato pokoravajući se narodnoj vo- 
lji i svojoj savesti, izjavljujem da ću glasati protivu 
ovoga budžeta. 

Pntprefscdnik Karlo Kovačević: Ima reč g. Bran- 
ko Avramović. 
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Бранко AupaMOBuh; Господо народни посла- 
иици, ово je већ no трећи пут како са овога ме- 
ста разгопарамо o државном буџету у југословен- 
ској Народној скупштини. Цнфра садашњег бу- 
џета која износи 10 милијарди 171 мнлијон ди- 
нара јесте велнка, и ако je учињена уштеда од 
511,706.000 динара, колико je маље предложена 
сума од прошлогодншњег буџета, ипак и ова 
мора се узети да je велика. Поред свега тога, што 
имам пуно пбверење у Крал.евску владу, морам 
ипак неколнко добронамерннх примедаба peiui 
код ове иачелне дискусије, код буџета за 1934/35 
годину. 

Државпи буџет треба да буде нзраз и слика 
програма владајуће странке, Југословепске па- 
ционалне странке у огшм случају. Али пемогуће 
je у целости, — посматрајућн сваки страначки 
програм — изпести, зато што сваки страпачки 
програм има одредаба и таквих које се не могу 
изврпшти пи у догледио ни у иедогледно доба, a 
иарочито данас, кад нема у свету сталности, и кад 
влада у свету мена и промена. Даиас нема нигде 
у свету такпог мудрог чоиека и групе државника, 
може се рећи na целом континенту, који могу у 
иапред одредити и за пар годипа дана рећи, ппо 
lie се и како ће се дешавати, н како ће се прили- 
ке кретатн, тако да се свакога дана мора бити 
спреман да нас ие cnahe какво изненаИење. Рекао 
сам малочас, да наш буџет треба да буде слнка 
програма наше Наиионалне странке. Мислим, ла 
ne проповедам тиме партизапство, што Иу pehu 
да naniv партију ne сматрам као обнчпу партију, 
већ je сматрам као поспоца јелног велпког лр- 
жавппг и националног програма: Статут Л.Н.С. 
којп ie допет na конгресу, тако je лобро сачи- 
n.en, јер cv га састављали најискусни!и људи из 
пазпих бивших политичких партија. И све што 
je било најбоље у тим паптијама. упето je у про- 
грал» Југословеноке пационалпе стоанке. 

И шта ми треба ла оадимо данас, госполо на- 
родни рослапипи? Треба да пастојимо да се лр- 
жимо тога програма Југословенске пацнопалпе 
странке, треба да га имамо увек пред очпма и 
треба свнма меродавним да скрепемо пажњг na 
пспуњење тога програма. (Др. Метпкош: Некп 
лап je показао Андра Стапић, шта се ради у ве- 
ћини и у Владп). 

Гогполо наролни послјаници, овп ми овде и- 
забрлни гмо na јелпој листи и на једпом програ- 
MV. Долуше тај ппогпам nnie био ппптијскп. него 
државни и национални, од којих принципа не сме- 
мо да отступимо. Мопамо се стога запптатп, na 
каква разлика постоји сада измећу нас и naine 
унутрашње опозиције у Скупштини? Првпх дапа, 
кад се Скупштипа састала, свп гу паролни посла- 
nnnn уложпли тпуд ла даду изјаве o свом дпжа- 
вптвоппом расположељу и o исповедап.у oceha- 
ја националног и државног јединства. Стари по- 
литичапи n народни послппчпп познавали cv се 
Mehv собом добро. a ми млаћи такоће смо позпа- 
валп старе no њиховим /деловањима и познатим 
именима, али између себе млађи се пису позпава- 
ли и тако je и дошло ло такозвапе бристолске ак- 
UHie, a остатак те бристолске акиије јесте дана- 
mn.a Југословепска народна страпка. Љули око 
Бристола сматрали су да назив странке треба да 
буде пов и савремен. Старији и искуспијп полити- 
чарц рсшили су да бу/и-   једно   прелазно име до 

коначног решења тог имепа na копгресу странке. 
Бристолцн    су    одмах  почели  са  организацнјом 
странке, држањем зборова и у томе поглел\' хте- 
ли су бржн темпо псго старији. Друштво око Бри- 
стола постепепо се смаљивало,  a  после  нишкога 
збора друштво се и разишло. Грешка ie паше о- 
позиције IIITO се пије вратила у матицу, када je 
већ матица страпка na копгресу примила онај на- 
зив којп су опи   хтели и прихватила nporpau и 
организацију опу коју су опи желели.   Зашто ie 
бнло потребно да се ти л>уди одаоје и ла окживају 
посебпу странку и поставл^а се и нехотице пита- 
n.e, да лп je no среди пскн пркос или пешто дру. 
го. (Хођера: Питај ти твоје бираче). Moju бирачи 
воде бригу o печем другом, a ire O' вама*.    (Хођер^ 
Питали    смо    твоје    бираче).    Господин    .,uie(li' 
страике ne треба да се узрујава. Пп као шеф пар- 
тије ne треба да се узрујавате, псго треба досто- 
јанствено да слушате. Лачап.е    Југословенске иа- 
ционалне стрткџ v држави треба да форсирамо, 
то није тпчпијска потреб.ч него државна и »api 
потреба.  (Кешељевић: Јћси ли  радикал-социјали- 
ста?) И мплпм Кппч.свгку владу г; обрати нарочиту 
пажњу приврелном    програму    innne    нациои 
странке. Овај програм предвиђа да сс штити no. 
л.оппиврела и пољоприврелници. Ja тражим и 
лим, a увереп сам да то мисле n сви моји друго- 
ви из Југословепске националне странке, да треба 
ла тежимо за тим и да треба да пастошмо да и 
доЈ^е ло тога да сс заштите пољопривредни про- 
изврди и пол.оприврела у namoj држави бар она- 
ко исто као IIITO се штити индустрија и као што 
re ттите ИНДУртрИЈалци. 

A зашто баш ми да имамо поава ла заштптн- 
мо пол>опривредпика, зашто имамо ппава да то 
тражимо заштиту пољопрнвреде и пољопривред- 
ne прризврдње? Зато, што je наша држава прото- 
жно аграрна држава n што ми имамо и више пра- 
ва да тражпмо заштиту поЛ)Опрпвреле него ini- 
дустрије. Господо народпи посланици, .буџет др. 
жавни, којп je трећи no реду којп ми доносимо, 
смањен je ол онбга бгџета који смо затехлп као 
народни посланици са пеких 4 милијарде динара 
Али поред свега тога, господо, сматрам да поре- 
ски теретп Koin су прелвићепи v овоме буџету, 
a нарочито onaj облик порезе земљарина, прете- 
жак je и не^чзмеран. и за појелипе краје.ве наше 
земље чак и неппавичан и нелтраведаи. (Др. Мм- 
лаи Метпкош: Зашто ne тражите снпжење зем.гл- 
pune?1) Тражимо смањење, г. Метнкошу и ми се 
ne стилимо IIITO тражимо, али nn тамо из ваших 
па1сив;шх коајева сметат?. Земљарина V mvioj лр- 
жпвн. госполо наролни посланици. поедвића 
456 милиопа. Али морлмо да копстат\'1"емо то. из 
2?2 милиопа динара пада на саму Дуиавску ба 
навину. 

СтатистикРМ Мипистарства пол,опрвпеле o 
обраћеној земљи и жетвепом приносу утпрћсио;.- 
ла ie v целој државп засејапо зиратпе nonpiium.: 
7.000.102.127 хектара. a од тога у ДynaRcкoi бано- 
вини засејано je 2.000.104.068 хектапп што значп 
лве седмипе од укупне површппе у пелој земл.ц. 
Неправедо je, господо, да пет седмина исто пла- 
ћају порез na земл>у као и две седмине. Дал>е io 
количник према којем се изналази висина земл.п- 
pune и којп се мпожп катастарским чистим прн- 
ходом. исто тако за поједппе крајеве висок n no- 
праведан. Срез иритки којп je маље плодан него 
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пожаревачки срез у нсто.ј баиовнни, више плаћа 
процентуално земљарине него пожаревачки срез. 
Правио сам упорсђење na сам пидео да иришки 
срез и.ма 22.383 хектара знратме земље, a пожа- 
ревачки срез 42.358 хектара, дочим пожаревачки 
срез само нешто внше плаћа земљарине и ако 
има скоро два пута више зиратне земље. Исти, 
пак, срез иришки, којн je маљс плодап исго сре- 
зови винковачки, жупањски и вуковарски, множи 
се BeliHM количником само зато, UITO je on у Ду- 
навској бановини, и у оном делу Дупавске бано- 
вине који припада Војводнни, a ona три среза 
сремачка са мањим количником се множе зато, 
MITO припадају Савској бановини. Још једна не- 
правд код нас, иришки срез што плаНа порезу и 
na ону земљу која се ие се.је a Једна трећина сва- 
ке године се оставл>а. Опн су у неплодном крају 
јер иришки срсз спада у најбреговитије крајеве, 
где се оставља угарска земл>а и мора да се одмо- 
ри у тропол>ном господарстш-, a порез се пла- 
ћа и на ту земл.у Koja се не обрађује сваке годн- 
ne, иего  лежи као угар. 

У старо - бечејоком, кикиндском и оомбор: 

ском Срезу, где je три пута више рода него v и- 
ришком, где се сеје сваке године, исти ie колич- 
пик за изналажење внсине земљарине, као у срс- 
зу ирииЈКОм. Оио je зато, што je срез ирпшки у 
Дунавској бановини, на територији војвбђанског 
дела, a срезови у Шумаллји, који су исте плодно- 
сти као срезовп фрушкогорски, иришки и илоч- 
ки, шумадијски срсзови мпоже се MaituM колич- 
ником, пего иришки. Код свих других облнка по- 
резе, господо иароднн посланици, порезовници 
се norai)ajy ca порсским одбором и са гтореским 
властима o висиии своје порезе, a једпно то код 
земљарине ие може бити, јер cv т\г земл.ишне 
књиге и катастар, они кажу своје и ту нема из- 
врдавања. 

Прочитаћу вам, господо, овде један пасус из 
књиге „Наука o финансијама" 6д г. др. Милора- 
да Недел>ковића, бнвшег профссора правног фа- 
култета у Суботици, na страни 124, којн кансе: 
,,Тако je например у Србији, v иедостатку ката- 
стра, изпршсн, no закону од 1884 „о попису л.уд- 
ства и импвннс«, путем извесних комиспја поггис (са 
податцима o просторпости пбјединих парцела), и 
класифипирање свег пепокретпог имања, па ocno- 
ву тапија, илн просто онако од ока, прсма изве- 
сиим шаблонима, без икакве земл>омерске опера- 
пије. Резултати попнса земл>е унети cv v нарочи- 
■io vcrpojeiie „КнјИгс Б.", na OCIIOBV којих je доц- 
није стално вршен разрез пореза. Но пад тим 
књигама није доцније вођена довољна евидеици- 
ја, и исправке cv чињене само у кррист vrmcaiin\- 
власника, тако да je no исказима тих кп.пга, по- 
вршииа обрађене земље.у Србији од 1884—1914 
спала за половппу (!)". 

Ви вилите, господо народни посланици, овп 
срезови, у које спада и мој срез, којп имају ка- 
растаркзки уређене земллинне књиге, плаћају на сву 
замл>у своју порезу, дочим, у осталим крајевима на- 
ше државе има и извесних пореаких изврдавања, ка- 
ко ona ки>пга г. професора Недељковића казује. 

.Toiir ir даље неправичности и пепрапде постп- 
је v моме крају. Пореза na випограде мпого je 
већа, irero пореза на обичне оранице. To ie пра- 
вично, mio je приход од винограда већи него 
од оранице, али je пеправедпо то, да кад се тај 

нипоград повади, ne може власник    тога имања 
да дође до исправке катастра, зато што се дирек- 
иија катастра    у   Новом Саду изговара, да пема 

W ; :m ОСобља, ДЗ МОЖе да iK'iipjin.T.a тс катастар- 
ске податке. И ne само го да онај вуче порезу и 
na опу земљу, која внше пнје випоград, V ономе 
виноградском крају, која ne одговара опим ораии- 
цама нз дру|-11х крајеиа, загго што су TO брДОВИТС 
земље, пего се дешава и још жалосније, да су дирек? 
цији катастра у MOBOM Саду, у Иришком срезу, 
две огпнтппе upe две годпне потучепе билс гра- 
дом, жалпле се и тражпле опрост порезе. 

Десило се je да се изговарало ла пема могућ- 
пости да катастарска дирекцнја ono псправи, од- 
noćno да их раздужи са порезом из разлога што 
се честице n груптовпп улошцп земаља, које су 
потучепе градом, ne слажу са оним честицама Ko- 
je су уписапе у грунтовне књиге односно ката- 
стар, зато што се у међувремену сбавила комаса- 
пија земљитта у тим општипама. Не иоже да уђе 
у главу оппм ЛЈудима такав одгопор, јер молилац 
себи поставл>а овако логичко објашњењ.е: Па ка- 
ко су ме могли задужити порезом, na Tai начин 
могу и да ме раздуже. To молим Господипа Mn- 
нистра финансија, да у катастарској дирекцији у 
Иопом Саду или повећа особље, ако ie тачно, да 
га нема довољно, или да се направи нека реорга- 
пизација посла, да се промепа у културама поје- 
диних земл>и1пта обапп iipn пореској управи уз 
помоћ опттипских власти. 

Са заловол>ством копстатујем и одобравам 
арајнжман Крал^евске владе и Мпнистра финанси- 
ја којим je уређено питање плаћања државпих ду- 
i ona у иностранству. Али сматрам и знам, ceha- 
мо се сви да je прошле годппе било речи o томе 
да ће one суме новапп, које су требале да буду 
употребл.епе na отплату апуитета no тим лржап- 
ним дуговима v ипострапстпу, да ће Tai повац би- 
ти употребљен за кредитирање ппивреде и пољо- 
прпвреде преко Народне банке. Потсећам госпо- 
дина Мипистра финансија и Краљевску владу на 
те разгопоре који су се подпли v клубу и молим 
да се тим питањем позабапе. 

Краљевска влада, господо народни послапи- 
ци, нас посланике из one групе, која ic захтевала 
решењс земљорадничког ауга доношењем Закона 
o заштити земљорадника, задовољила ie донекле 
доношењем Уредбе o заштити земљорадника. А- 
ли ja сматрам да пије довол^по дуг период од 12 
годипа којп ie предвиђен за отплату тих земл^- 
радничких дугова с обзпром na данашње nene по- 
љопривредних производа земљорадничких, како 
бп земљорадник могао одужити cnoje дугове ко- 
in потичу из доба инфлације. Смањеље каматне 
стопе на б^ сматрам ла нас може задовољити; a- 
-и псто тако постапл.ају се захтеви од стране зе- 
мљорадника да се једап део дуга отпише и ла 
се рокови, предвиђени за отплату одпоспо за ко- 
начну пгплатг свих л\'гова, продуже na дужи пиз 
година. Ово je потребно учинити или то или ono, 
mro траже који cv заинтересовани тим питањем, 
т. ј. да се наће могућнбсти и начина да се цепе 
пољопривредних ппопзпола одпоспо висина тих 
цена приближи висини ондашњих цена, када cv 
тп /птопп папрапљени. 

Кппл.евска B-itasna изишла ic ппед шс сп Уред- 
бом o јавним раловима и та Уредба олугосио За- 
коп може nac золопоЛ)ИТ11 зато. што и ми из кра- 
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јсва житрродних осећамо потребу да се пасип- 
ним крајевима,   одиосио   грађанима из пасивних 
крајева да могућности да зараде голу кору хле- 
ба, како би и нашн произподи могли ла се пла- 
сирају у тим крајевима. 

Уредба o санацији банака задовољапа нас 
тимс mro допсклс регулише, или бар проба да, 
регулише, ситуацију која .je створена измећу ула- 
гача и новчаних завода. Сматрам да ie потребно 
да се донесе и закон o банкама, којим би било о- 
немогућено у будуће да ситни улагачи, који нису 
хтели да сво.ј повац уложс у спекулативне посло- 
вс, исго су га ;i:im да им буде уштеда у баику, 
сматрам да je потребно да се тим закоиом o 
банкама донесе одредбе: да управни одбор тих 
банака ne могу тако лакоруко руковати са повцсм 
тих штедиша и да ne смеју те улоге који нису 
дати на дуг ииз годниа него за извесно краће вре- 
ме, да их ne смеју употребл.авати у инвсстнцио- 
не радове и спекулативне сврхе и тиме закопаватп 
те улоге, и долазе у пемогућност да их врате они- 
ма који су их крваво заслужнлн. 

Перујем, господо послапици, да hc према нз- 
јави Претсдпика Крал>евске владе битн учињено 
у питању земл^арипе што je потребпо да се паро- 
да помсхгне и сштра да no овоме Фииансијско- 
ме закону, no коме се дају КралЈевској влади о- 
влашћења за допошеП)е таквпх уредаба са закон- 
ском ^спагом као и овлашћења да вршн штедњу. 
Мислим и верујем, да he Претссдппк Краљевске 
владе и Крал>евска влада знати, умети и хтети 
да реше и питање смањивања зе!шварине за иду- 
hv годину. Ово je вапијућа потрсба оинх крајева 
који су сс негда иазнвали богатнм али данас 
могу ла се назову join само плодннм крајевима 
али пикако богатим. 

Спољна политика иаше Владе, гпсподо, беле- 
жи врло лепе резултате и историјске догађаје u 
ми можемо да будемо задовољни и ла на тој по- 
литици Крал.евске владе Министру спољних по- 
слова аплаудирамо. 

Господо народпи посланиии, v сплету ових 
тешкнх питап.а пољопрнвредпс кризе ко|а je за- 
лссила namv државу, морају се тражити путеви и 
стазе na који ће се начин отклоннти полјОпри- 
врелиа криза. Сматрам да je задругарство једнпи 
добар пут, једини добар начин да се нашем на- 
роду у овој пол.оприпрелпој крпзи помогпе и да 
се учини да се кроз задругарство омогући нашем 
пољопривреднику, произвођач\г пол>опрнвреле, ла 
уновчи својс пропзводе no оним пепама које би 
могле да задоволуе његов труд и n.eron зтгој код 
обраде земље. Исто тако сматрам да je врло ва- 
жно лп се o пол^опривредпом кредиту преко за- 
друга поведс највише рачуна због тога што cv 
бппке, делом стицајем околности a делом својим 
неправилним радом, дошле v такву ситуацију да 
nncv v стању ла кредптпрају полЈОппивпеду, jen 
onu кредити којп стоје код банака, ти се употреб- 
љавају за кредитирање индустрије и припреде v- 
опште, тако да пол>опрпврелпога кредпта код nac 
готопо и пемл. Једино гл пма код задруга за по- 
љопривоедни коедит IT ca овога места морамо да 
оллмо хвалу Крал»е»ској влади што je и na ту 
страчу обратнла пажњу. 

Али молпм пстолобпо, да се na овом питању 
ne стане na пола пута. пего да се омогући. да се 
кредптпрашс  ПОЛ>опривредника  преко  задружних 

установа данас у овим тешким временима омогу. 
ћи н да олакша тежак живот пољопривредника 

Истодобпо могу да кажем овде своје миш- 
љење, што није усамљепо мишљење, него миш- 
љење једпе групе наррдних послапика, који при- 
падају полЈОпрпвредппм круговнма, a то je да мо. 
лпмо и тражимо и надамо се, да ће нас Краљев- 
ска влада обрадовати у идућем спом раду са јед. 
ним законом o полЈОпривредним коморама. 

Пољопривредне коморе су потребне да буду 
регулатор цена пол.опривредппм производима и 
да буду и регулатор свпх питања, која се односе 
na поЛ)Опривреду и пољопривредппка. 

Исто тако, господо пародпп посланици, иаро. 
чпто ви из паснвннх крајева, ocehare сваке годц- 
nc, кад до1)е зима, TCUJKOIIC, како licre да пре- 
храните и како ћете да снабдете са исхраном сво- 
је крајеве, са исхраном становништва. Земаљски 
савез задруга за пол^оприврслпи кредит израдио 
je једап плап n предаће, га Крал.евској владп, у 
коме предлаже да се апровизација пасивних кра- 
јсва проведе na задружпој осповп и да се омо- 
rvliii, да пз плодопоспих крајева, где роди пше- 
ница, кукуруз и другп пољопрпвредпп произподц 
да се нз тих крајева благоврмепо одпесе у пасив- 
ne крајеве количппа хране и да се преко задруга 
омогући промепа и измепа народних добара и м 
се избегпу све one тешкоће, које осећа и Краљев- 
ска влада у својој политици преко г. Министра 
финансија и социјалпс политпке у најгоре доба 
кад доНе зима n да се отклоне и све one непрн' 
лике, које осећају и пародпи послаппци, којц 
претставл>ају те крајеве, којима педостаје довол,- 
no псхрапе. 

Исто тако сматрам, да hc се преко овога пости- 
iiii и већа цепа полЈОпрпврелппм пропзводима, и na 
та повећаи>а цена неће уопште бити у пасивним кпа- 
јевима, т.ј. oiffl неће осетптп повии1еп>е јер тамо 
цене пол>опр|1врелпим пропзволпма прилично Ro- 
ni кс, али he се осетптп na другој страпц повећа- 

n>e тпх цена, наиме осетпће се код самог пропзво. 
ђача. 

Ово пптап.е апровпзацпје je у всзц са жељез- 
ппмком подвозпом тарифом. 

Летос сам имао прплпке у Сплиту да вндим, да 
сс тамо пољопршредни пропзводп продају no ску. 
ne повце. Видео сам, да je један од разлога и raj, 
IHTO je скупљи полвоз од Београда ло Сплита, исто 
mro je сама вредпост оппх пронзвода, који иду j 
крајсве. 

Господо, nac много иптсресира и трговппска 
полптпка Крал.евске владе, nac много интересира 
и пзвоз пољопривредних производа у иностран- 
ство. Сматрам да само укратко кажем да се надан 
;ia he г. Мшшстар трговппе г. Деметровић наћи на- 
чина и могућности, да се Извозпо друттво реорга- 
ппзпра тако, да се претворп no могућности у за- 
лружпу устапову n да одговори својпм циљевиш 
n својпм па.мерпма бол>с nero што je до данзс 
говорпло, и да се пз Извозпог друштва пзбегне 
свака бпрократпзацпја n избегау сви onu поступци, 
који су до сада билп неправилпп n штетни. Исто 
тако сматрам да ће г. Министар тргошше n инду- 
стрије nahn пачип и могућпостп да се у Уред\ 
контролу пзвоза стоке стварпо креие na боље и да 
извозници, који су заинтересопапц тим питањем, 
буду задовол^епи. 

Баштовапство у крају око Новога Сада, гдо je 
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оио од увек цветало и где je бнло главкн извор 
привреде, данас претрпљује тешке дане прво због 
тога, што наша држава нема великих градова и што 
су у гштању велнке подвозне тарифе и друго што 
су предратне пијаце шшосадских баштована Беч и 
Пешта градови у Аустрији и Мађарској, у дрзтој 
држави, те ти баттовакскн ироизводи тешко долазе 
на те пијаце. Осим тога je у почетку живота наше 
државе била cnopa експедиција тих производа LI- 
KO да Беч и околина због тога има своје баште, у 
којима су баштоваеи Бугари. Због тога једиим де- 
лом баттоваЈГство у Новом Саду и околини прежии- 
љује тешке дане. Сматрам да he се ita задружпи на- 
чин, a преко стварања баштоваисме индустрије кон- 
зерви[)а1£,а баштованских пронзвода омогу\шти бо- 
Л>И просперитет гим пронзводнма. 

Виноградарство у иашој држави je један извор 
г. Министру финансија за пз^њење државне благај- 
не и ако желимо да внноградари могу да ciroce те- 
рете,  потребно je да се вмиоградарству укаже по- 
требна пажња и то ne омаЈЉиваИњем терета него јед- 
ним  планом ц да се у Мииистарству привреде по- 
веде рачуна    o томе да се вшгоградарски    крајеви 
одрже  на тај  начин im o he се забраиити да се у 
онпм  низинама где mije место за вииограде саде 
виногради. Уккнуће трошарине које je извршено 
пре две  године дана, лало je донекле виноградар- 
ству мало полета и жнвота.   За време   трајања те 
трошарине десило се нешто што je забрињавајуће, 
a наиме да се у низинама, где треба да се сејс nuie- 
нмца, кукуруз, репа и т. л. појавило око 30—40.000 
хектара   винограда, јер кад се виноград    прокрчи 
онда на томе земљишту не може ипшта да се сеје, 
већ  растс само трава и коров. 

Производп.а melicpiie pene je једна такође важ- 
na грана »аше привреде специјаотно пољопривреде, 
и ту Краљевска влада a иарочито ресорпи министрн 
има да поведу рачуна o томе, да се стане на пут 
уце[{>ивап>у од стране картелисаиих фабрика ше- 
ћера про113во1)ача pene и да се зл те земл>ора;ип1чкс 
производе постигну цене које они и заслужују пре- 
ма ценама фабричких иидустријских производа a 
каи.ме према цеии која се постигне продајом 
mehepa. 

Исто тако сматрам да се свиларству треба rio- 
клонити neha пажња. У Новом Саду постоји фа- 
брика свиле и ona ne може да удовољи оним потре- 
бзма, односно не може да удовољи својпм задд- 
иима зато, што у државном буџету тешко долази до 
оних потребппх иппестнциопих крсдпта за рад у 
io\fe   правцу. 

Многи говорници, господа народни послаппци, 
гоиорили су o просветпој полнтпци. Ja hy да кажем 
оамо неколико рсчи, a го се састоји у томе да мп 
има.мо много упиверзнтета n мпого средпЈИХ школа 
и да je то једно болно пптање, no ino питап.е и за 
самога г. Министра просвете који има да се бори 
и да ухлеби све one који сврпге Јгауке, a исто тако 
je и 5олио питање државних буиета, за одржавање 
свих гих школа. Мопају престати ови септимептал- 
ии и покрајипски обзири n мора се радикално ре- 
п/ити rnrran.e редукције упинерзитега и питаље 
среди.их   школа у namoj држави. 

Нарочито смо задовол>пи одредбом Фппанснј- 
ског saKoira и тиме што je Крал.евска влада при- 
хвлтила. односно г. Л1иппстар фннапснја, ;ia сс за- 
остали државпи порези исплате у року од 11 годи- 
на.   Али   истодобно молим г. Мннистра (|)ппапснја 

да се aMirecTiipajv тротајшиске кривпцс које су na- 
шп сел>аци илн пз незнања закона или нз прекс no- 
требе за кором хлеба учипили, a те трошарцнске 
кривице су толико велике да се дешава ла им no- 
рекже властц код убирап>а тих трошарипских кри- 
вица продају оно што им je н^јпотребније у кући: 
стоку, na чак и поједипе делове непокретног има- 
н.а, a да ne говорим да се много пута иде и у хапс 
због тих трошарписких кривица. 

Исто тако иас задовол.ава у Фпнапспјском за- 
кону ono овлашИси.е ла Крал>1евска влада може да 
реши питлње женског особл>а у државној служби, 
Сматрам да he се тим пптањем уједно репштп и пи- 
таи.е запослси.а и ухљебл>а оних младих свршених 
л>уди који чекају годипама са сиоји.м молбама за 
намештење у поједаним министарствима и држап- 
ним канцеларијама. 

Исто тако једна   важна   одредба у Финансиј- 
ском закону који нас, народ11е посланике из влали- 
ne већине, може задовол.ити јесте ona што се кре- 
ше тантијема члановима управе и чиновницима у 
лржавпим повчаипм и индустријским заводима. Мо 
лим г. Миппстра фипапсија да повеле рачуна пре- 
ко својих oprana да се обазривије наплаћуде поре- 
за. Порез се данас тешко може да паплатп због сво- 
је величппе a n збпг тога mro je морал плаћап.а 
донекле опао али ипак iropecKe власти морају во- 
дити рачуна да последљи пар волова. стока која 
служи земљорадиику за обраду ne могу се чак mi 
no зашну продати, a no готову кад има   других 
предмета за екзекуцпју. Леспо се један конкретан 
случај KOJU iiv ja ппсмепо изнети г. Мипнстру фи- 
nancnia где се продао једном С€Л>аку пар волопа 
за 1.200.— динара и ако je on вредео 4.000.— ди- 
napa, a две крмаче које je пмао и пудио за егзеку- 
цију mije хтео егзекутор ла узме. Зато ne могу би- 
ти кривп високп падлежпи фактори, јер се дешава 
да и они порески егзекутори који cv махом — те- 
шко ми je да употребим ту реч — отпуштепи раз- 
ни чпповтти опттииски n т. д. n којп v пијппству 
врше своју дужиосг na сс чак дешава  аа .'.ајелпм 
са пијаним жандармима угњетавају поједипе мир- 
ne граНане, цриликом паплате пореза. 

Једпо важпо пнтање које нико овде mije по- 
коенуо,   јесте  пптап.е  православпих    мапастира  v 
Фрушкој Гори.    Tn cv мапастири    вршили једну 
култуппо-просветпу  и националну мисију у бив- 
шој Аустро-Угарској мопархијн n имају великих 
заслуга за стварање one name државе, јелинстве- 
не Југославије. По једпом    закону,    против кога 
ми писмо нмали питта и за који смо сви ми гла- 
сали,  одузета cv аграрпом реформом овим мапа- 
стирпма имап.а. To joni ис бп требало да nac мно- 
го изненаНу.је. Али се дешава ово, да држава ду- 
гује поједпипм мапастприма за аренду земл^у ко- 
jv je узела одмах'после рата и разделила аграр- 
пим иптересептпма. C друге стране, тп манастири 
дугују државн  порезу и никако ne  може да  се 
ттостипк' Један аранжман, ла се тп дуговп преби- 
ју једни за друге. пего се појединим манастирима 
продаје стока или пепокретпост за иаплату дужпе 
порезе, док    они своја потраживања ne могу да 
наплате од Министарства пол>оприпреде зато што 
се то рачуна као заостатак из ранијих година. 

Сматпам, господо, да нема mi јелиог посла- 
ника v Наоодно.ј скупштини који би био проти- 
ван томс. да се г. Мииистар фппапсија спепијал- 
no позабави овим muaiheM и да манастирима у- 
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блажи пореске терете за то што би манастирн 
моглн ono да употребе у хуманитарне спрхе и ис 
Cm пропали. 

Једно болно питаљс нас са севера паше др- 
жаве јестс и nnraihe држапног рудника Врдиик. 
Државпи рудпик Врдпик нма пеколико стотипа 
рударских радника, специјално квалификопаних 
рударских радника, који месецима и месецима 
преко лета остају беспослени, Јер држава из овог 
рудпика слабо узима угалЈ, док су радиици из 
приватиих рудника и преко лета упослеин. Овим 
питањем треба КраЛ)евска влада да се парочито 
позабави још и с тога, што je то једини рудпик 
na северу name државе који сс нз стратсгнјских 
и врјничких разлога мора одржавати. 

Господнпу Миппстру социјалне полнтнкс па- 
рочито скрећем пажи>у н молим га да се позаба- 
ви питањем фрушкогорског вепца, државпог опо- 
равилишта, санаторијума, и да га унапрели у пот- 
пуности тако ла може одговорити потребамп Roj- 
водине, јер je то једино лечилиште и плућа Вој- 
водине. 

За привредна питања у Народној скупштипи 
предлажем Крал>евској влади и молим je да, кад се 
Beii ne \'води у живот Закон o привредиом већу, да 
се изабере један специјалпи парламентарпи одбор 
за прнвредпи и поЛ)Опривредин део извођења про- 
грама Југословепске нациопалие странке. 

Ов^м приликом ii са овога места хоћу да скре- 
авм пажњу Крал.евској влади и иа то ла лржавно 
чиповниипво no многим надлеипипмп, и впптм и 
пижим, mije лржаногворио у целости, јер се често 
пута паилазн и на дефетистичка мишл.ем.а и да се 
чак саботирају и држава и државотворпе тежње. 

Omi који и;' мисле држави добро, oim који не 
\nic.io да врше према држави cunje сииовске дуж- 
ности. ие смеју и ие треба ла буду у држапној 
служби. 

Исто тако господа државни пензнопери, који 
нвмају миого посла. често пута лаћају сс деФети- 
стичке акције. Тако ja имам јелаи пример из Срем- 
ске Камешше, где |'едаи пензионисани поггпуковних 
окупл>а браћу Хрвате н tra племенској основи ха- 
paiinipa грађаие и ггротиву државе и противу лр- 
жаниих oprana. Taj случај писмено ћу доставпти 
росподину Митгстру војске и мориарице. 

Гоподо народии послаииаи, ова Народна скуп- 
штииа од свога почетка има sa циљ н задатак да 
учврсти иародио и државно јелинство. Програм Jv- 
гословекске иационалпе странке roiuipu o томе лепо 
и мп треба да се држимо тога програма, не треба 
да лозволимо mi унутрашњој mi спол,ној опозицији 
да pvimi народно јединство. Овде ие мислим иикога 
да оптужујем, али лапас, у овим тешким приврел- 
IIIIM и ио.мгпривредним временима врло je лако 
изазватн незадовол>ство, врло je лако одговориим 
чиниоцима иатоварити na леНа све невоље и све 
терете, али je тешко посити одговориост за др- 
жавну политику у овнм тешким временима. 

Крал>евска влада, уз помоћ народиих послани- 
ка из Bciimie, треба парочито да обрати пажљу на 
све елементе крји сеју раздор и који хоће ла иза- 
зову племенску поделу, да иас деле ие само na три 
дела, на Србе, Хрвлте и Словенце, него господа из 
иностранстиа гаремо својих агеиата v ВоЈводиии 
желе да кас поделе, нас Србе на двоје, ira Пречапе 
и Србпјапце. 

Ми, посланнцн из Војводине, који се налазимо 
у Југословенској националној странци, то одлучно 
одбијамо и молимо Крал.евску владу да најенер" 
гичније мере предуз.ме противу оних, који желе 
нас племенски разједишавају, na чак и српски део 
народа у оним крајевима, који je увек мајком 
бијом одушевл.си, да raj иарод одвајају од држав- 
ne нациоиалне целиие, од Југословенства na чак и 
од племепског дела namera парода. (Одобраван 

Одговор наш пека буде свима њима v пашем 
пеуморпом n naiiopnoM раду, у духу програма и 
статута Југословепске пациопалпе странке: За je- 
дпнство пародпо, за Краља и Отаџбпт! (Живо одо- 
бравање u пл-ескањ.'). 

Потпретседиик др. Коста Поповић: Рсч ииа 
парплпи посланик г. Мплан Доброво lan. 

Мнлан Добровол.ац; Господо пародпи посла- 
ници, јуче je r. Прека ca овога места говорио o уби- 
ству пок. Предавца. On ie рекао no стенографским 
белсшкама ове речп: »Има једно тумачење, да ј< 
no«. Предавец убијен у о«ом часу — убијен то no- 
rnmio полвлачим — када je био одлучио — a on ic 
био један ол првака у странци са доста великим и 
јакпм утицајем, када се био одлучио и то сигурно 
знам и са лрупш својпм пријатељима да присг 
конструктпвпсм државном раду. Алп у нашим к 
јевпма се омета од страпе пзвеспе господе, када се 
парод n првацп одлучују за државну и народну пп- 
литику. Смета им се зато што у опом часу omi nne- 
стају да буду арбити како су били пуних 15 година 
na штету хрватског дела нашег народа n name све 
лржаве. 

Формално je казао суд, господо, ко je убио Пре- 
лавца, али кма n оавесг, која ако с\ш људи, појо- 
динца мора да грпзе, да му се приказују и дуси. 
Разумете ли ви то — дуси му се приказују? Тако 
je то na чак nn телохранитељ ne може да одбрани 
прел тпм«. 

Г. Прока, у првом делу ових речи мисли na бпп- 
ше самосггалне демократе. A гтошто сам n ja, госпо- 
до пародпп послапппп, припадао самосталној демо- 
кратској страппп n пошто ja пмам телохранитеља, 
кога ja писам тражио, то се из свега ладе закл>у- 
читп да ое та проста клеветничка инсинуација, из- 
речепа у другом делупре цитираних речи, односи 
na моју лпчпост. 

Госшдо, такова клевета може се само да воли 
у пустоши савестп n ocehaja. И ja, господо, могу -са 
овога мсста нзјавитп то да сам Југословен, рође« 
у хрватском делу namer парола, a да нисам Арнау 
тин којп ca CHojiiM полптичким противником обра- 
ч\иава пза буспја. СПоклпч: Срамота са тога места 
тако говоритп. — Др. Кожуљ: To je трострука про- 
стота!). 

ПотпретСедицк др. Коста ПоповиИ: Господин 
Доброволзац, пемојте да вређате ма кога v овоме 
Дому. По чл. 45 Пословника Bn не смете niiKoi i 
вређа1 II. 

Милан Добровол,ац (наставља): Браћа Срби 
који су протли кроз Длбаиску Голготу noTin^Tiiiio 
маје речп. (Пљекжање). Арваутоки начин међусоб- 
ног обрачупавап.а мора сваки nam грађанин да осу- 
ди! Кад сам ja чуо за убиство Предавчево, ja сам 
na осудио и осу1)ујем и сала — a осуђују га n ос\ - 
дпше мојп лруговп из бивше самосталпо-демократ- 
ске страпке. 

Ja и мојп другови који с.мо прппадалп некад 
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самостално-демократскоЈ    странци,    иисмо иикада 
били за овакова драстична, страшна и свирепа сред- 

. међусобног обрачунавања, јер интелектуални 
ниво na мојем стојимо дозвол.аиа нам друга сред- 
ства, a то je перо и жива реч. (Одобравање). Али не 
клеветничка, подла, лажна реч, ueii реч истине и 
уверења. (()добра;ваље). 

•ia и моји дрзчовн у борби за иадиоиа.шс идеје 
и велику југословенску миоак) кроз све време насту- 
пали смо отвореио. 

Ми смо увек, јер смо нооили високо уздигнуту 
засгаву југссловеиске мисли, били изложени напа- 
дању с лшогпх страна и бнли на ударцу клевета, 
na H.ic nuje могла ни сада мимоиКи ии ова велика 
подла клевета г. 11реке. 

Чудим се г. Преки који рефлвктира на мини- 
старску столицу и који je био Мннистар у иашој 
Југославији, да се може тако заборашпи. Ои кле- 
веће нас, ма да je суд изрекао no ствари Предавче- 
вој своју осуду. On не верује чак ни у објективност 
ла који je утврдио несумњиви могив овиг жало- 

-иог чнна и осудио кривца иа 20 годииа робије. 
Он не верује у ono mro се израђивало баш у 

оии време, кад je ои седио na миинстарској столици 
— у наше судско закоподавство. Он, г. Прека кле- 
веће одважпо ио onoj: calumiare audacter forte ali- 
quid  ha)eret. 

Али ми ce ие бојимо свих тих клевета, ми зна- 
демо ди смо клеветани јер смо upe фаиатично веро- 
вали у победу југословенске мнслн и сада верујемо 
кад смо члаиови Југословенске нацноналне странке. 
(Бурио плгвскање). Ми см(ј свесии једиако, да смо 
увек имали чисте душе, чистасрца, чист образ и чи- 
сте 11()сте n иисмо прималн ннкад ннкакве награде. 
1 lac су увек клеветали иеискреии и шпекулатнвни 

гсионари те велике југословенске идсје и иепри- 
јател>и те ндеје било уиутрашњи било вањски. Нас 
клеветају због Прибићевића. Ми.смо били са При- 
бићегаићем док je стајао иа стаиовишту југословеи- 
ске мисли, a сад га ocyl;yje.\i() и писмо са шим. 
(Бурио nA»ecKiaiH»e). 11ека г. Прека осуди Мачека ако 
пмаде права. (Бурпо одобравање). 

Дозволите ми, господо, да будем тако нескро- 
ман na да због паралеле са прошлошћу г. Преке из- 
Несем и неколико момената из своје прошлости, и 
какаи сам ja био аустријскп впјиичкн поп. Ово mro 
tiv вам прочитати то je писмо г. Марковића, једиог 
Србијанца из Смедерева, санитетског референта и 
претседника пододбора резервних официра, којн je 
пре 4 дапа у Загребу na радиу одржао једпо преда- 
ваше, a кога г. Павлич може да посети, јер има 
слободпу карту и пије далеко. On пише Војину Мак- 
cii.MfjBiiliv КОЈИ je опда ono у Загребу иеликп жупап 
ово: „Позпајем ja Милапа Добровољца из пајкри- 
тичнијнх дана Светскога рата, из годнпе 1915, 16 н 
17. Бно сам у Босни у нашем зароблзеничком лого- 
ру. Наредбом претпоставл.еппх предао са.м аустро- 
угарској војоци српску боппцу у Подгорпцп. Про- 
вео сам с Милапом дуго време. Његовом пппцпјатп- 
вом основаи je у Добоју крај Уооре Југословенски 
клуб године 1916 са поздравом »Живела слободиа 
уједињеиа самостална Југославија«. Бпо je увек ју- 
пак и то je остао. У том клубу био сам ja и много 
пителигепције хрватске и словепачке и муслимапске 
за онда аустро-угарски подаппцп. Аустро-угарске 
власти су нам претиле n пајзад нас растуриле, мепе 
у Ашах, остале na разне стране свога бојптта, na 
опасна места где су многп чланови тога тада Југо- 

славеискога клуба погубнли главе. Милан je остао 
чврст". (Алојзпјс Павлич: Tn cn био аустријски 
фелдкурат). 

Јест, ja сам био аустријски војпички поп, али 
има овде безброј Срба, са којпма сам стајао у 
везп, које сам помагао n који мепе јако добро no- 
ЗНаЈу. .)а нећу себе да хиалим, јер то препуттам да 
учини o себп г. професор Павлич. И док смо бнлп 
такви, господпп Прека у то доба смац/ао je да he ce 
у то доба on пола Арнаутин пола Аустријанац пре- 
гворити у Хрвата најбоље иа тај пачпп, ako пљује 
на Србе интернирце n таоце пз Херцеговппе ne 
слутећи да lie доћл час кад he у тој пацпји na коју 
je пл>увао и on постати мпннстар. (Др. Кожуљ: He 
aajua тако клеветатп!). 

Потпретседипк др. Коста Поповић; Господи- 
не говорпиче, молим Вас, да ее ne упуттате у лич- 
не одпосе n да ne вређате. 

Милан Добровољац (наставља): Господо, ме- 
сто да Miiorn такви поспу главу пепелом и да ce 
сматрају сретним, mro их писмо сатрли 1918 год.. 
кего смо им хрптЈишскн омогуКплп да постапу ми- 
нистри, опи наваљују na nac своје доброчинитеље. 
(Аплауз). 

A сада да рашчиним клеветпичкп говор г. Пре- 
ке. Meim je жао да hy код тига морагги говорнти o 
мртвом Предавцу,о коме живом нисам иикад гово- 
рио. Menn je жао да hy код тога морагги да пстини 
за вол.у прекрш.им опу: de mortuis nihil nisi bene. 

Г. Прека велп да има једпо туманеЈве да je пок. 
11редавец убијеп у опом часу, када ce био одлучио 
са друповима, сзојим пријатељима да прпступп кон- 
структивном раду. {Павлпч: Тако je!). Пок. Пре- 
давец, дан или два дана пред смрт дошао je у Ду- 
госелу на оајмиште, гдје je војпа комисија прегле- 
давала коње. On ce je с том компспјом упустио у 
разговор. II no упуству Предавца, ja сам ce састао 
са том господом од ко.мпсије u omi су ми прпчали 
0 томе сусрету са пок.   Предавцем, и како je пок. 
1 Јредавец причао да су ra звалп у Владу, али он не- 
lie да иде, јер meiou парод mije за то. Причао je 
пок. I Гредавец и o уветима који су му били постав- 
љени. Господа од војне комисије пзјавпла су мп 
да су само шутала и ппсу знала, како да ce peme 
приповедања I [редавчева. 

Ja имаде.м докава, какве "je све прнче прпчао 
пок. Предавец и како ce хвалио како и no коме je 
он зван у владу. Али зпадем и то што су гово|)плп 
ce.i/uui кад су чули да je Предавец био зван у вла- 
ду. A ja сам вама, господо народни посланици, у 
клубу казао то тто су сел>ацп говорпли o том по- 
зиву да Предавец yl)e у владу. A г. Па-влпч, пошто 
mije члап namera клуба — алп има ипаче хонорар* 
ne везе са пашом Владом, (Буран смех) — и сам то 
призпаје. (Паилич: Али mije за мепе, него за сиро- 
тпп.у!). Тако je, то смо хтели. Сел.аци крај Дугог 
Села добро су зпалп, где je био Предавец и зашто 
je био тамо. 

A na селу још ce бар jacno оцењују такве ства- 
ри. !I господин Прека нека изволи доћи у дугосел- 
ски ср«з na иека mira, затто je Предавец убпјен. 

Има једно тумачење, зашто je Предавец уби- 
jen, то je ono што га парод нзговорио na дан уби- 
сгва његова, јер пароду je његои групт — земља 
његова светиња. И због грунта падају главе. A то 
народно тумачење може ce чути сваког дана. Али 
треба да павсдсм n господско ту.мачење због чега 
je Предавец убијен. У pano јутро дошао je јавпгп 
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срсском начелиику у Дугом Селу општински бе- 
лежник да je почињен атентат на Иредавца н да j J 
TO политичко дело, да су била два која су убила 
1 [рсдавца. Дугоселска интелигепција, иека одмах je 
знала да je један од убица дошао из Београда, a 
други нз Загреба, и да je Предавца дала београдска 
Влада убити. Како у таквим случајевима ради и 
машта неки су видели дапаче и убице у офнцир- 
ским уииформама, које су побегле. За четврт cara 
уловљен je Кошчец Томо којн je убио Предавца н 
уловљени убица одмах je прнзмао да га je убио јер 
га je Предавец материјално упропастио. Али на ли- 
цима неких у Дугом Селу опазило се силно разоча- 
рење, кад je уловљеи убица Кошчец. Чудили су се 
та лица: »1 la ииак нису ra из Београда убили!« И 
кад машта г. Преке тако снлио ради који нам то 
пребацује везу са тим уморством, онда није чудо 
што je машга у у обичних смртника којн нису били 
министри и даље радила 

Ja сам дошао исти дан у Загреб и тамо су већ 
пи гали мене, да ли je истина да су жандарми дошлн 
у кућу Предавчеву на преметачииу и убили га. Све 
су те ккжбинације нажалот задртих сепаратиста и 
ггротивника режима и југославвнске мнсли распли- 
нуле се. Свакако je срамота да једаи политичкп 
вођа сел>ачког хрватског народа бива убијеи од 
Хрвата сељака и то због тога, j ep na je no уверешу 
тај вођа упропастио. Уза све то покапа се убијени 
Предавац уз Радића, носн се триова круна — и ro- 
вори се o крвавом Београду »a спроводу његовом. 
A на том спроводу није се усудио говорити г. Пре- 
ка да ожали Предавца јавно као мученика. Овде ои 
повори o том, рачунајући ca непознавањем свнх 
прилика, детаља и мотива. Ни на спроводу пок, 
Мирка Најдорфера иије имао куражи да говорн г. 
Прека, иако се данас поноси њговим иријатељ- 
ством. Hero je иа спроводу у Златару и Загребу 
говорио једаи бинши самосталац наш колега г. Ко- 
вач. Г. Прека вели овде да појединце мора да гри- 
зе савест и да им се духови приказују. Mene и моје 
колеге бив. самосталне демократске страике ие мо- 
же да гризе савест за оио што смо учинили sa шп- 
рење југословеиске 1Јдеје. Нама се 11ојавл>ују, исти- 
иа, дуси, дуси оних, који су пали у борбн за осло- 
бо1>ење и уједињење ове наше Отаџбине. (Пље- 
окаље). Tu нас дуси зануђеио питају: шта ради ro- 
сподии Прека у вашем руштву? (Пљескаље). Нама 
се појављују овакви дуси, a господин Преки појап- 
љује се дух Хрватске републнке, за коју je година- 
ма и годинама радно. (Гласови: Тако je). A пред ду- 
хом Хрватске републике, дрхће господип Прска H 
шапуће: Не љути се, јер ja нисам постао н не могу 
постати интегралии Југословен, као ови самостал- 
ци, него само синтетнчни Југословен хрватског сме- 
ра! (Алојзијс Павлич: Материјалисти!). 

Толико, господо, o томе. Што je г. Прека спо- 
менуо и циљао на онога/који има телохранител>а, a 
тога телохранител>а добио сам ja овако: 

Дошао сам на Банску управу и наједанпут до- 
ђе један господнн и вели: Вас су они усташи у За- 
дру осудили на смрт, и добићете зато телохраните- 
ља. (Паплич: To je интересаитао!). Јвсте интере- 
cauriio. Ja иитн сам га желео, иити сам га тражио. 
Овај господин 1>ркаи у Задру, пише у своме листу, 
да сам ja дао пушку убојици Предавчеиом, премда, 
у моме дому никад пије бнло инкаквог револвсра 
нити пушке, и да сам ja иаговорио овога да убије 
Предавца, a госпођа Предавец изјавила je, да сам 

ja у часу, кад се чуо пуцањ,-рекао: Сада je Преда- 
вец убијен! Ja, господо, нити сам чуо пуцањ, mm 
сам рекао те речн, јербо сам баш онда чврсто спа- 
вао, н пробудили су ме, кад су дошли no лечника 
који станује у мојој кући. II raj лечпик je отишао' 
a ja нисам још знао, камо je отишао, и онда je дош- 
ла једна жена, која je рекла: Предавец ое je на- 
стрелио. 

Није то ни хришКански мрзетн некога, н\\\.: 
хришћански иодваљивати иекоме, a joui маље je 
хришћански обрачунавати се 'c неким na тај начин, 
како се обрачунао Кошчец са Предавцем и како у 
накнаду за Предавчев живот, они тамо Хрватц JL 
усташе кане да обрачунају самном. Али и ако обра- 
чуиавају моја je савест у свему мирна и ja ћу можда 
дати свој живот само зато, јер се не слажем еа 'они- 
ма који су ишли са г. Предавцем и који иису приз- 
нали Југославију него- су тражили републику. (Бур. 
no ил.ескање и дуготрајно одобраваиЈе). 

Сада мало o прорачуну. 
Господо народни посланици! „Имајући пуно 

уверење у Крал^евску владу, то сматрам и за морал- 
иу обавезу, јер кад сам кандндираи на једној ди- 
сти, на једном полнтичком програму, сматрам за 
своју моралиу дужност да тај програм бар за iie. 
риод за који сам изабран, спроводнм, штитим и 
браиим. Гласаћу за овај буџет." 

Овако je за време буџетске дебаге рекао г. 
1932 наш посланички друг којн je не само no имеж 
n презпмену пама мпо и драг, nero дефакто, j ep гј 
ca пашом Југословепском кационалном странколЈ 
са том велпком фамилијом, која броји na стотине 
хиљада чланова, вежу и родбипске везе. Крине Be- 
se, a крв nnje вода. Зато ми њсга волимо n ако са. 
да no пешто другачпје гонорп nero у године 1932, 
Колега Милош ДраговиК зпаде да га волим и ja 
зато сам цптпрао iheroBe рсчп пз годнне 1932 и кц- 
жем исто: Имајући пупо поверење у КралЈевску вла- 
ду, гласаћу за овај буџет. (Једап глас: гласао je 
против). 

Господпп Милош Драговић у своме говору пц- 
тао je нас владппу већппу, да ли смо учинили та- 
кове гестове у своме законодаоном раду који he 
nanim na пуно пародпо разумевање и одобраван>е. 
Слично питали су у старо доба Солопа: Да ли je 
поставпо на1Јбол>е закопе? Солоп je na то питаи,: 
одговорпо: »Нисам можда пајбоље него синакве 
каквп су пајподесппјп за прилике«. Тако n ja од. 
говарам колегп Мплошу na iheroBO пптаље. 

Господпп Милош Драговић рекао je пама вла- 
диној већипи, да омо ми снлом прилика данас но- 
сиоци управе у овој државп n «ао злодухи проро« 
прориче пам распад n пропаст. (Xol)cpa: To je си> 
гурно). 

Господо пародпи послапицп, Марко Фуриј Ка- 
мил, којп je жпвео 365 годипс upe Христа био je 
пет пута дпктатор римски и славио je четири три- 
јумфа. Mnoro je учпппо добра Рпмллтима n увео je 
ред na сваком пољу јавног жпвога у-Риму. И када 
je пакон свега свога успешпог рада морао у изгнан- 
ство on je, одлазејш из Рима, рекао: ,,0 Боже дај да 
ме Римљани никада ne устребају!" И мп од владши- 
Bchnne сви ћемо драге вол.е рећи сличне речи, ажо 
овамо до1)У други поспоцп управе у овој држави — 
ако дођу опозицпонари којп су сада вапп, сам ако 
заседпу na ова мсста са једпаком пскрепом л>убаб- 
љу за Краља, за Југославију, за народно n државно 
једннство са чврстом жељом и одлуком да раде за 
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добро Крал>а ii читавог југословсиског иарода, као 
што смо то учинили ми када смо се далн бирати 
за народпе послапике и ушли у ту прву југослоиеи- 
ску Народиу скупштину. (Одобравање). 

Господо, када гшшримо већ o опозицијн, мо- 
рам дц споменеА! вођу »Младе гарде, малога чове- 
ка« нашег поштованога друга г. Павлича, који je 
једна опозиција рсцимо хоиорариа. Молим та реч 
хонорарна ие долазн од речи хоиорар, иего од ре- 
чи хоиор, премда он јавно признаје jc;yio и друго 
(Смех). 

Господии Павлич нохвално je Министра финаи- 
снја што никада не употреблЈава салонска кола, као 
mro раде друга господа мпиистри, који на својој 
вожжи према Загребу употребљавају и no троја са- 
лонака кола. To je заита страшно: док г, Министар 
фишшсија iieiie mi једна салопска кола, он има ко- 
лега којн одмах употребе троје сала/ских кола. Како 
се та поједина господа миннстрп иа једаом возе у 
тројим салопским коли.ма, то r. Павлич вал>да за- 
Miiuijba no оној сремској пвсми; 

Ла у соби — иоге иа сокаку 
Кабаница внси у буџаку 
Пази мала кога си napa,ta! (Буран смех). 

A када je то тако   велики грех та вожња у са- 
лонским колима, зашто се оида г. Панлич заузнма 
за г. др. Корошца, који je такође у томе грешио?| 
{Алојзијс Павлич: Ако je крив, дајте ra суду!). 

Господин Павлич уза све то што je похвалио г. 
Министра финанаија због салоискпх кола није гла- 
сао за прорачуп због нлега.пгпх оргаиизација, чпјм 
се чламови налазе на високом положају. Te су нле- 
галне оргаиизадије, како г. Павлич тврди, фрама- 
сонске. Фрамасонн нли како ми кажемо слободни 
зидари некако су грдап трн у оку г. Павлнча. Можда 
г. I Јанлич ne зна да je бнло рнмокатолпчкпх биску 
na у Загрсбу који су били фрама/оони (Ппплпч: To 
није истипа!) To су бплп Максимплпјап Врховац n 
Стјепан Гаљуф. Ово сам казао да r. г1авлпч види да 
враг иије тако црн како га фарбају. И ако само 
због (ј)рамасона mije хтсо да гласа за прорачун, 
онда je криво учиппо. 

Господин Павлич рскао je o нашем г. Mnmr 
стру финансија сву сплу похвалипх речи да je до- 
бронамерап, (Ал. Павлич: Истииа je!) поштен, (Ал. 
Павлич: Истина je!) радљпв, (Ал. Пачлпч: Истппа 
je!) честЋт,(Ал. Павлпч'. Истипа je!) карактеран, (Ал. 
Паплпч: Исгина je!) да mije заплпвао у корупцпо- 
ие водс, (Ал. Паплпч: Истппа je!) да je својим та- 
лентом дотао na овај домипаптт! положај, да се 
ii.' пози у салонским колима. Пошго ja за глорифн- 
кацију г. Мппнстра не могу nahn лепших и пових 
ријечи — али потгтсујем ријечп г. Павлича — Me- 
nit ће onpocTiiTtt г. Мтшстар фппаисија да га без 
пових похвалних ријечи пеппо замолим. 

Господин Мтшстар зпаде да се бесправно са- 
l)Cii>e духана казни no § 101 Закопа o државннм 
моиополпма. И то ttajnpe редовпом мопополском 
таксом у смислу уредбе o мопополским таксама од 
15-IV-1932, која за Савску бановппу пзпаша 8 ден. 
no струку духапа — онда троструким изпосом мо- 
иоиолске таксе и тажсом за пресуду no 1. Бр. 229 
која варпра. Ta се казпа изриче зато да се сузбије 
caljeiiic духапа. I! шта се догађа? Савска бановипа 
пмала je овај број случајева бесправне садП)е ду 
хаиа; године 1931 :506.122 струка духана; годипе 
1932 : 918.708 струка духапа; годипе 1933 : 2,025.000, 
a сигурно u 2 и no мплиопа. И кад израчунамо, да je 

посађвно 2 и no милиопа струкова, то износи пзре- 
чена казна за то бесправно оађење овако 2.500.000 
струкова no 8.— дин, комад 20.000.000; то je прикра- 
hena мопополска такса. Опда долази монополска 
такса у трострукој прикраћвној монополској такси 
— то изнаша 3 пут no 20 милиона, Онда тжса на 
пресуду око 1 милион. To je укупно 81 мплпопа 
дпнара. 

To je једпа страшиа сума за Савску баиоиппу. 
i lom ro се та глоба ne може паплатптп, то мопопол- 
ски прекршитељи морају у затвор, и за сваких 50 
динара рачуна се једап дан затвора. Ако узмемо да 
једна четвртппа прекршителха иоплати своју гло- 
бу, a три четвртипе ne, то бп за ирсосгалпх G0 ми- 
лпона динара прекртител.и иорали седети 1.200.000 
дана у затвору. 

Како Tti људи морају у затиор, a држава je дуж- 
на да их храпп у затвору, то ако сваки стојн само 
4.— динара у затвору дисвпо, — то држава плаћа 
4,800.000 за те затвореппке. 

A кад се право узме, зашто ти прекршитељи 
мопополског заисона морају бптп тако впсоко каж- 
п.епи илп ићи у дуги затвор, кад у веГтпи случаје- 
ва micy оштетили пи прикратили мопополоку упра" 
ву, јер су iti\i финаасијски opranu попиштпли ду- 
хап, кад су га пашлн. 

Ja имам случајева у мом срезу, tv^jc су бесправ- 
ни садиоци духапа кажњепи са две, три, десетп Bu- 
rne хилЈада дппара. Јасно je да то ne могу платити, 
a ако их стрпате у затвор, то није код парода ни- 
шта тако страшног седети због духапа у затвор. 

Са тим великим прссудама nehe се моћи да за- 
пречп садња духапа, јер су те пресуде све na папи- 
ру. A због п.их оамо л.удп кад пду na npecлyшaIba 
губе дане, господа чиповппцп губе време и троше 
бадава namtpa, a мн пародпи послаиицп и.мамо бе- 
скрајпе if непогребне интервенције. 

Mu знадемо да сељак због осиромашеп>а сади 
духап, сади га јер си га не може да купи, — сади 
га јср je уверен да те велике казне због сађења ду- 
хаиа ne може да платп. Зато бпх ja молпо г. Mitmt- 
стра фппапсија, да све те мплпопске глобе због сад- 
ње духапа itiii поове брише или пх опет снпзп 
na 10%. 

Да за у будуће пли дозволи садњу дувава уз 
паплату no струку или одреди ниже-ценс монопол- 
ском двану, Kojtt парод употребљава. За беспраипо 
оађење дувана да уведе казпу и то за one, којима 
финанси посеку дуван само због прекршеп.а зако- 
на пекаквом глобом за први пут, јер ти нису npn- 
кратилп монопол, a one, код којпх су нашли д$'ван 
сушен n за потребу, да казни троструком таксо.м, 
која алп ne би смела изнашати као досад у Савској . 
баповтш 8 динара no пруку. 

AKO овај мој предлог уважп г. Мттстар фи- 
nancitja у венац глорификације доћп he једаи нови 
лист славе, кога he уметпути, ne г. Павлпч већ nam 
сиромашан југословепскп ссл>ак из Савске банови- 
ne, a увереп сам п других бановина. (Павлич: Ja сам 
противник пушсп.а дувана. Kao трезвењак ja оа.м 
npoTHB тога и са.ми сте били трезвењак). Ja сам и 
сад трезвси. (Плплич: Само трезвспо ne говорнте). 
To су за вас већ казалп. 

Господо пародип послаппци, мп свп желнмо 
културпо и екопомско подизање села, алн зпадемо 
да je једио и лруго тешко провссти, ако ми селима 
не дамо потрсбпнх веза са п>11ховом околппом, a 
особито са трговачкпм цептрпма, којима omi гравп- 
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тирају. Ja као посланик среза Дуго Село и Кутина 
слободан сам упозорнти Краљсвску влад>', a иого- 
тово r. Министра грађавина да у моме срезу к\тии- 
CKO'M постоји једаи цестовЛи потез који je једини 
пут, који везује Куттину одиосно целу Мослаиипу, 
са срезом и крајем гареиишчким и градом Бјслова- 
ром. Али тај uccToiiiin потез за кишиог времена и у 
зими потпуно je непроходан. Цело жнтслуство кра- 
ја између Кутине и Гарешнице већ давио вапије за 
поболлиап.ем те везе. Цели онај крај, a особито се- 
ла у опћини Кутина и то села Шартовац—Чавић и 
Кутипица и села у onumimi Вуковје среза rapeur 
иичког, и ако су no природи богата шумама и са 
плодним земљиштима, сносе велико снромаиши) 
(5аш услед помањкања ваљаних путава, јер ne могу 
својс производе иитн марву да доиремају на тједне 
иијаце и годишње вашаре у Кутину, Гарешпицу и 
Бјеловар, на које трговачке цептре гравитнрају. 

У том крају, у којем влада сада право снрома- 
штво, ипдигло би се благоста11>е, када би се крозањ 
извела једна каменита цвста, јер би ое иароду пру- 
жила прилика за повољно уновчење господарскпх 
ироизвода, a отворила би му се и крајна зарада, јер 
би се могле сјећн nape пколне шуме, које су сада 
без цјепе, јер je немогуће извести дрвенн мате- 
ријал. 

Житељи села Чаире, Шартовац, Кутиница и 
Слатина за време киша и у знму потпуио су отцеп- 
л.еип од свог средишта среског Кутина, где су сви 
уредн. Они у случају болесги не могу no лекара, a 
код смртпих случајева у naJBeiioj су неприлицп, јер 
им je гроблЈС у Кутини. 

Taj дестовпп потез пзпаша na територијп сре- 
за Кутина 4 и no км., a na територији среза Гареш- 
ипца око S км. Ha том цестовпом потезу леже оела, 
у којима стапују већппом Ciioii, који су се опамо 
доселплн пз Мачве. Вивша Kp. хрв. зем. влада npnje 
уједињења терала je такову цестовпу политпку. 

Отт крајевпма где су становали Срби у већи- 
ни та влада nnje давала добрпх путева, јер се взлј- 
да бојала да ne дођу лагл>е у везу са Београдом, за 
којим су тежплп. 

Ja бпх за то молпо Крал>евску владу да том си- 
ромашном пароду, којп je увек ooehao југословен- 
скп, изађе у сусрет, јер су п^ихове општипе Кутн- 
иа и Вуковје сиромашпе, и да им прптскпе у помоћ 
за пзградп.у и поправку те цесте. Вслики су губицп 
које трпи привреда опога краја због невалЈалпх пу- 
твва, II Bepyjyiui да г. Миппстар ррађевина зиа за 
изреку опога Немца који je рекао: »Нсмачка nnje 
толпко богата земља да може да поднеое луксуз 
лоших путева«, ja молнм г. Мпнистра rpai)CBHFia да 
те речи аплпцира n na нашу Југославију и na мој 
Кутппски срез. 

Ja бих o буџету могао јоште много тога да 
кажем, no верујућп да сам псцрппо ваше ступлЈеп>е 
и да hy у свом посланпчком раду доћи у прилику 
да г. министрима скрепем пажњу na поједине на- 
родне потребе, a имајуЈш пупо поверсп,е у Прет- 
седппка name Краљевске владе, ja изјављујем да Ку 
с пупом југословепском свешћу и одговорпошћу 
гласати за овај бупст. (Бурно пљескање и одобра- 
вање). 

Poipretsednik dr. Košta Popović: Ima reč ^. Ni- 
kola Preka radi ličnog objašnjenja. 

Nikola Preka: Gospodo narodni poslanici, po- 
što sam bio otsutan jučer po podne dok je g. po- 
slanik  Auer posvetio čitav svoj budžetski govor na 

moju adresu, to sam prinuđen, da na osnovu steno- 
grafskih bilježaka iz kojih sam mogao saznati što 
je g. Auer govorio, odgovorim g. Aueru. G. Auer 
po navikama prirođenim samostalnim demokratama 
mjesto ozbiljnog odgovora siplje klevete i sumnji- 
čenja i to ne samo prema meni nego i prema pre- 
težnijem dijelu vladine većine, koja nije našla potre- 
bitim da učestvuje u žučnim upadicama i napadaji- 
ma, koji su sa strane samostalnih demokrata padali 
protiv mene. Što se tiče mene, ja sam na, to navi- 
kao i ništa me ne smeta kad znadem da dolazi s one 
strane s koje je i ranije dolazilo. Ja prelazim preko 
toga i odbijam podmetanja g. Auera koji bi htijo 
da u mojem govoru nade mogućnost podstreka e- 
migrantskoj akciji, u kojoj ima više učešća njego\ 
bivši šef nego moji bivši starnački drugovi. Sa ni- 
kakvom ilegalnom akcijom ni ja ni moji drugovi ni- 
ti smo kada imali niti imamo bilo kakvih veza, niti 
smo u terorističkim akcijama bili ni moralno ni ma- 
terijalno angažovani počimljući od Hercigonje do 
danas. 

Izborni falsifikati i u političkim i u općinskim 
izborima nisu naš pronalazak, niti smo to otkriće 
ni mi prvi ni jedini učinili. To se je nebrojeno puta 
očitovalo iz javnih i privatnih razgovora, i iz doba- 
civanja i aluzija, koje su činili uzajamno članovi Vla- 
dine većine u ovom Domu. Ла nisam o tome šutio 
ni onda kad sam bio Ministar, pače sam na to u- 
pozoravao i za vrijeme izbora i nakon izbora i u 
sjednicama Ministarskog savjeta. To je uostalom 
poznato već davno urbi et orbi i zato ne treba ni- 
kome nikakova nova potvrda. 

Ispravnost naših redovitih sudova nije dovede- 
na ničim u sumnju, jer sud sudi po materijalu koji 
mu dođe do ruke, a sud nije kriv, ako do suda bez 
njegove krivnje, nije dopro materijal koji bi pot- 
puno rasvetlio istinu. 

Osećaj u narodu postoji onakav kakov sam ja 
izneo, a da su izvjesna gospoda pristupačna pravoni 
nraodnom osjećaju, ne bi im ono što sam ja rekao 
bilo prvo otkriće. 

Deplasirano je, kad g. Auer proračunano, ad 
captandam benevolencijam, uzima u zaštitu Bana 
Perovića, kada i on i svi ostali znaju, da Perović 
ne vlada u Zagrebu 15 godina. 

Na koncu imam da g. Aueru kažem, da ja nisam 
dao nikakovu novu izjavu o prihvaćanju politike 
narodnog i državnog jedinstva, niti je to bilo po- 
trebno, jer smo mi to u prošlogodišnjoj budžetskoj 
raspravi jasno kazali, a ja nisam kriv, ako su ta ista 
gospoda lani rdavo tumačila kao što su i ove godine 
na tendenciozna tumačenja spremna. Ideja narodno- 
ga i državnoga jedinstva nije nov pronalazak, još 
manje je patent samostalnih demokrata; te su ideje 
imale mal' ne sve velike stranke u našoj zemlji, a 
u koliko je bilo negde dvojba, te su na nedvojben 
način davno prije šestog januara uklonjene. To ni 
prije nije značilo niti danas može značiti, da se te 
ideje moraju tumačiti onako kako samostalni de- 
mokrati hoć, još manje da bi se išlo onim metoda- 
ma, kojima su samostalci išli, jer je dovoljno isku- 
stvo pokazalo, da se onim metodama postizava efe- 
kat protivan osnovnoj ideji. Državno i narodno je- 
dinstvo postojalo je i postojaće i bez krutog cen- 
tralizma i bez samostalske integralnosti. 

Gospodo narodni poslanici, ja nisam mogao i- 
mati iz stenografskih beležaka govor g. narodnog 
poslanika i predgovornika i došao sam na zaključku 
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njegove  reči. Zato ću se osvrnuti na tri stvari koje 
su mi saopštene od mojih drugova, ukoliko su tačne. 

U prvom redu g. predgovornik je osporio moju 
pripadnost Hrvatstvu, a time i Jugoslovenstvu. Go- 
spodo, i po mome rođenju i po mome obrazovanju 
i po nionie odgoju pripadao sam mek hrvatskom 
imenu i hrvatskom narodu, a time i Jugoslovenstvu 
(Pljskanje). Nisam nikad u mome životu i ni po ko- 
ju cenu menjao kabanicu, kao što je g, predgovornik 
tri puta   u svome životu to činio. 

Gospodo, iznsena je ovde jedna tvrdnja i u koli- 
ko sam je tačno razumeo, ja moram sa ovoga me- 
sta sa indignacijom da je odbijem, da je smatram 
nečasnom, jer jedan čovek koji može i javno govo- 
riti ovde neistine, taj ne bi smeo da sedi u klupama 
ovoga našeg Narodnog pretstavništva. Gospodo, g. 
predgovornik je kazao da sam ja za vreme rata 
pljuvao na zarobljenike srpske i na druge zaroblje- 
nike Srbe iz Bosne i Hercegovine. To je, gospodo, 
jedna  bezobrazna laž (Protesti kod većine). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Gospodine 
poslanice,   molim  vas  da birate izraze. 

Nikola Preka: (nastavlja): Ja, koji sam roden 
u srezu koji je eminentno srpski, i do koga je opet 
-rez Gatački koji je takode eminentno srpski, mogu 
samo potvrditi da je Nikola Preka u tim teškim časo- 
vima i u tim teškim prilikama, koliko je mogao, branio 
svoju rođenu braću onda kad je trebalo i kad je to 
bilo teško. To sam imao, gospodo, smao da kažem. 
Ovo je odgovor g. dr. Aueru i g. Dobrovoljcu i 
svoj njihovoj družini pak i čitavoj javnosti (Flje- 
skanje na levici). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč na- 
rodni  poslanik g. dr.  Krat't. 

Dr. Stevan Kraft: Gospodo narodni poslanici, 
donošenje budžeta državnih rashoda i prihoda pod 
današnjim teškim privrednim prilikama, stavlja i 
Kraljevsku vladu i Narodnu skupštinu, a pre svega 
j,r. Ministra finansija pred izvanredno težak i kom- 
plikovan zadatak. Naći pravilan bilans, pravilno iz- 
ravnjanje između državnih potreba koje pokazuju 
tendenciju ka stalnom porastu, i finansijskih mo- 
mogućnosti jedne privrede, koja je u naglom opa- 
danju i kojoj opšta ekonomska kriza sveta pre^i 
presušivanjem njenih izvora, jeste skoro nemogući 
zadatak, koji se ipak' rešiti mora, jer država mora 
da živi i njen finansijski egzistenc-minimum, ako 
se smem tako izraziti, mora u granicama mogućno- 

ti narodne privrede biti obezbeden. U doba pri- 
vrednog prosperiteta, kako smo ga doživeli pre rata 
i izvesan niz godina posle rata, ovo je izravnanje bi- 
lo srazmerno lako, jer su rastuće potrebe države i 
samoupravnih tela bile kompenzirane jačanjem pri- 
vrednih i finansijskih izvora. Možda je se u to vre- 
me i prevršilo trpljenjem finasijskih prihoda, ne 
razvijajući i ne štiteći dovoljno privredne izvore za 
buduće pa je sada jaz koji je otvoren privrednom 
krizom tim dublji. Govoreći o krizi narodni privre- 
de, moramo imati pred očima sve privredne rodo- 
ve, jer ih je kriza obuhvatila sve, gotovo bez svake 
iznimke, ali ne sve u isti mah, ne u istoj meri i sa 
istim dejstvom po celinu narodne privrede. Ove raz- 
like služe jednoj elastičnoj finasijskoj politici da 
prilagodi svoje mere u individualnom poreskom 
kapacitetu pojedine privredne grane, da predloži 
poreski teret, koji je možda jedno rame preteško i 
predugo pritiskao na druga ramena i da tako traži 
i vaspostavi  zdravu, opštem  napretku narodne pii- 

vrede, njenom ponovnom oživljavanju i podizanju 
korisnu ravnotežu poreskog opterećenja pojedinih 
privrednih grana. Pod tim vidom razumljivo je da 
finasijska politika u borbi sa ekonomskom krizom 
i njenim poraznim posledicama mora da bude ela- 
stična i pokretna, mora da pokuša da pronađe i no- 
vi: poreske izvore i da ih oproba, kako bi mogla 
da diferencira, olakša i nadomjesti stara poreska 
opterećenja. 

Ali finansijska politika u toj borbi ne smije da 
se ograniči jedino na defanzivu, ona mora da kon- 
centriše svu svoju pažnju na jačanje otporne ■•nage 
narodne privrede i svih njenih grana i na iznalaže- 
nje privrednih i finansijskih mera i metoda, da SC 
oronuloj privredi dadu novi i jaki vivotni impulsi. 
Ona mora da traži i da nade Arhimeriovu tačku, sa 
koje će zastali privredni život nanovo da pokrene 
i da osnaži. Ja lime ne želim da kažem da tražim 
ili da pretpostavljam da bi i naša Vlada uložila o- 
gromne šume u pokušaje da veštački pokrene pri- 
vredu, i tako zvane ankurbelungsfer/.uche. Ne tražim 
i ne pretpostavljam to zato, jer mi te pare nemamo 
i jer je takav pokušaj kod nas vezan га druge ušlo- 
ve nego u industrijskim zemljama. Ali moram ipak 
da konstatujem i da žalim, da su naše vlade u svojoj 
privrednoj i finansijskoj politici do sada pokazale 
i suviše malo pozitivne inicijative i da smo, gospodo 
narodu poslanici, i mi ovde u Narodnoj skup5tini u 
aktivnoj borbi sa privrednom krizom do sada zata- 
jili. Gde da počne ta borba i kako da se vodi? U 
kojoj privrednoj grani, ili u svima u isti mah, ko- 
jim sretstvima i sa kojim bližim ciljevima? 

Ja ne pretendujem, gospodo narodni poslanici, 
da ovde iznesem oprobani recept za siguran lek 
protiv privredne krize, niti da vam dam gotov i de- 
taljan plan za suzbijanje krize. Želim jedino da za- 
jedno s vama rasvetlim neke osnovne strane toga 
problema i da tražim polaznu tačku i glavne predu- 
slove za ovakovu borbu. 

Jasno je pre svega da su uslovi različiti u indu- 
strijskim i agrarnim zemljama. Tu se je ispoljila 
interesantna pojava, da su industrijske zemlje na- 
ročito pregle da zaštite svoju poljoprivredu i da SU 
uložile više napora i prinele više žrtava, da očuvaju 
i podignu rentabilnost i proizvodnu snagu svoje po- 
ljoprivrede nego same agrarne zemlje. 

I uspele su u tolikoj meri da danas u glavnom 
same podmiruju potrebe svoje prehrane, naročito u 
žitaricama, čime je položaj agrarnih zemalja postao 
još teži i bezizlazniji. 

Razlozi toga favorizovanja i forsiranja poljo- 
privrede u industrijskim zemljama su u sledečem: 
Opadanje izvoza industrijskih proizvoda i slabljenje 
trgvačkog i platežnog bilansa prisilio je industrijske 
zemlje, da svim sretstvima restringiraju uvoz agrar- 
nih produkata i da forsirano razvijaju proizvodnu 
snagu svoje poljoprivrede. — Zastoj i naglo opa- 
danje industrijske radinosti rodilo je ogromnom ne- 
zaposlenošću. 

To je diktovalo, da se bar u poljoprivredi stvo- 
re uslovi za nova uposlenja što neposredno u po- 
ljoprivrednim gazdinstvima samim, što posredno 
stvaranjem proširenih mogućnosti rada za račun po- 
ljoprivrede u industriji, zanatstvu i trgovini. 

Kao sretstvo poslužile su u tom cilju: visoke 
zaštitne carine, izvozne premije za one vrste pro- 
izvoda u kojima se postizavaju izvozni viškovi (u 
Nemačkoj,   raž,   zob,   danas  već   i   pšenica),   jeftini 
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krediti što u novcu, što u proizvodnim srestvima, 
razduženje zemljoradnika konversijom njegovih 
kratkoročnih meničnih dugova u dugoročne sa ni- 
skim kamatnjakom, pomaganje zadrugarstva i kre- 
ditnog, a naročito proizvođačkog, stalno opažanje 
kretanja cena i konjunkture, organizovanje unutar- 
njiii pijaca, regulisanje i standardizovanje proizvod- 
nje u cilju podržavanja i stabilizovanja cena poljo- 
privrednim proizvodima na povoljnom nivou. Tim 
i takovim sretstvima i metodama uspelo je mnogim 
industrijskim zemljama (Austrija, Nemačka, Švaj- 
carska) da izvuku svoju poljoprivredu iz vrtloga 
svetske poljoprivredne krize i da od nje stvore cen- 
tar otporne snage protiv opšte ekonomske krize. 
Uspelo im je, da poljoprivredi očuvaju njenu ku- 
povnu snagu, a zemljoradničkom svetu i svemu rad- 
ništvu, zaposlenom u trgovini, industriji, zanatstvu 
i u transportnim preduzečima za račun poljoprivre- 
de, njegovu potrošačku moć i da tako gubitak i 
slabljenje stranih tržišta svoje industrije i zanatstva 
nadoknade proširivanjem i jačanjem domaćih pija- 
ca. Nekim je industrijskim zemljama, naročito Ne- 
tnaČkoj, u cilju proširenja i jačanja domaćeg trži- 
šta za proizvode industrije i zanatstva uspešno slu- 
žila i široka akcija unutarnje kolonizacije, koja je 
stvaranjem novih naselbina i desetinama hiljada sa- 
mostalnih malih gazdinstava dala krepke impulse 
za oživljavanje privrednog života. Tako je ekonom- 
skoj krizi u tim zemljama oduzet njen vehementan 
i ugrožavajući karakter, koji je pretio slomom u 
najkraće vreme. Podizanjem i /jačanjem svoje poljo- 
privrede, te su industrijske zemlje postavile jednu 
branu razornom dejstvu ekonomske krize, iza koje 
mogu da počinju ponovnim sistematskim i polaga- 
nim izgrađivanjem i regenerisanjem svoje poljulja- 
ne nacionalne privrede, polazeći sa temelja poljo- 
privrede kao prirodne osnovice svake nacionalne 
privrede. Destruktivnom dejstvu ekonomske krize 
suprotstavljen je centar konstruktivne privredne 
radinosti i u koliko taj centar dobija na terenu, u 
toliko se povećavaju izgledi da će nove ekonomske 
snage, koje su stavljene u pokret, konačno savlada- 
ti krizu i vaspostaviti zdravi privredni poredak, pri- 
lagođen novim, iz temelja izmenjenim privrednim 
uslovima. 

Ova razlaganja o putevima, kojima idu težnje 
za privrednom sanacijom i reorganizacijom u indu- 
strijskim zemljama, mogla bi možda nekoga navesti 
na zaključak, da bi se ove metode mogle recipročno 
primeniti i U agrarnim zemljama na taj način, što bi 
mi forsiranjem industrijskog razvitka naše zemlje 
mogli za par godina znatno popraviti uslove pro- 
speriteta naše poljoprivrede povećajući unutrašnju 
potražnju poljoprivrednih proizvoda i dižući im ta- 
ko cenu. To bi međutim bila zabluda iz više raz- 
loga. Proces industrijalizacije jedne zemlje zahteva 
duži niz godina i iziskuje investiciju velikih kapitala, 
koje mi u zemlji nemamo, niti ih pod današnjim pri- 
likama sa strane možemo dobiti. Moderna raciona- 
lizovana industrija iskorišćuje sve tehničke mogućno- 
sti automatizacije i uštede ljudske radne snage, te bi 
samo jedna izvozna industrija velikog stila mogla da 
veže i da konzumira u znatnoj meri viškove naše po- 
ljoprivredne proizvodnje. Za takovu jednu industriju 
mi nemamo i nećemo imati uslove. Naša poljopri- 
vreda ostaje trajno upućena na izvoz i samo u ko- 
liko ona bude uspevala na stranim tržištima, u to- 
liko će  moći da odigra onu spasonosnu  funkciju u 

našoj nacionalnoj privredi i dati joj onu podršku 
koju nijedna druga privredna grana dati пе može 
Poljoprivreda je dakle i kod nas polazna tačka za 
aktivnu borbu sa ekonomskom krizom. Ona п 
biti osposobljena, da postane akumulatorom novih 
privrednih energija, da prikuplja nove snage, koje 
će staviti u službu obnove našega privrednoga 
ta. Tu bukvalno važi ona stara vulgarna, ali istinita 
reč: »Ako seljak ima para, ima ga ceo svete, dru- 
gim recima: Ako je seljaku kao najbrojnijem sta- 
ležu dobro, dobro je i zanatliji, i trgovcu i industri- 
jalcu, a i radniku, jer će svi imati posla i zarade, 
padne li seljak u nemaštinu i bedu, neminovno je 
će za sobom povući i druge privredne redove. To C 
u našim srazmerno primitivnim privrednim prilika- 
ma toliko očigledno, da se može jedino svesti na 
nerazvijenost privrednog instinkta naše javnosti, ako 
još ne traže svi drugi privredni redovi privredne 
finansijske mere za sanaciju i podizanje poljopri- 
vrede i vaspostavljanje kupovne moći zemljoradni- 
čkog sveta, po primeru zapadnih industrijskih ze- 
malja, gde početni zakoni i uredbe o protekcioni- 
stičkoj agrarnoj privrednoj politici nisu doneseni 
od nekih zemljoradničkih vlada ili većina, nego od 
građanskih i radničkih partija. I Ja li nas ovakav a- 
grarni kurs naše privredne i finansijske politike -— 
ubaciće možda neko — može odvesti cilju privredne 
obnove, kada se u svim industrijskim zemljama ispo. 
ljavaju težnje za autarkičnom izgradnjom privrede 
Na to se može mirno odgovoriti, da te opasnosti 
nema. Autarkične parole se opet napuštaju ili bar 
svode na razumnu meru, jer se upoznalo, da celi- 
shodna deoba rada u proizvodnji i odgovarajuća 
razmena dobara daje ipak najbolje uslove za una. 
predenje obostranih privrednih interesa i privrednog 
blagostanja. Promenjene prilike na svetskom trži- 
štu dovele su i do saznanja, da su evropske indu- 
stuijske i agrarne zemlje ipak u velikoj meri upu- 
ćene jedne na druge i da im spas leži u privred 
solidarnosti, n privrednom zbliženju i međusobnom 
nadopunjavanju. Velike industrijske zemlje, kao ц 
pr. Nemačka, uvoze još uvek za desetine milijard! 
dinara biljnih i životinjskih proizvoda iz prekomor- 
skih zemalja, koje i naša poljoprivreda može da pro. 
izvodi ili da nadomesti. Koliko polje rada i kolik, 
širokih mogućnosti za jednu okretnu trgovinsku po, 
litiku i za jednu poljoprivrednu proizvodnju, koja 
je sposobna, da se prilagodi prilikama i zahtevima 
tržišta? To nisu samo teoretske mogućnosti. Nema- 
čka izvodi ove godine obimne pokušaje u jugoisto- 
čnim agrarnim zemljama u cilju, da bi idućih go- 
dina veći deo svoje potrebe na uljanom semenju 
(lan, soja, ricinus etc.) zadovoljila uvozom iz tih ze- 
malja. Plodna naša zemljišta i sretno podneblje naše 
zemlje, gde uspevaju odlično sve te biljke, daće na- 
šoj poljoprivredi u ovom i u drugim pravcima punu 
mogućnost utakmice, ako se ona osposobi za plan- 
sku privrednu akciju. U današnjem stanju, zadu 
na, preopterećena porezima i nametima, bez mo- 
gućnosti kredita, sa proredenim i kvalitativno sla- 
bim inventarom ona za tu akciju nije sposobna. 
Nije sposbna da se odlučno i planski preorijenti- 
še i prilagodi zahtevima stranih tržišta, niti je spo- 
sobna da nastupi kao kupac na domaćim tržištima 
i da privredi daje potrebite impulse. 

Za sve to je potrebno, da se poljoprivreda po- 
stavi što pre na zdravu ekonomsku osnovu, da se 
što pre i što sigurnije vaspostavi i obezbedi  renta- 
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bilnost poljoprivrede. — To je danas najvažniji i 
najhitniji privredno-finansijski problem naše zem- 
lje, čije se rešenje bez velikih štetnih posledica po 
ceo privredni organizam naše zemlje ne može više 
odložiti. — Kojim putem da se ide? 

Državna intervencija u cilju veslačkog stabili- 
zovanja cena na visokom nivou na teret državnog 
budžeta kod današnjih naših l'inansijskih prilika ne 
dolazi u obzir, to nas uči iskustvo žitnog režima iz 
godine 1931/32. Preostaje kao nužna i moguća mera 
sistematsko i temljito obaranje režijskih i proizvod- 
nih troškova poljoprivrede. — U prvom redu radi- 
kalno rasterećenje poljoprivrede od previsokih dr- 
žavnih i samoupravnih poreza i nameta sniženjem 
zemljarine   i  revizijom katastra. 

Da je poljoprivreda naročito u severnim žito- 
rodnim krajevima naše zemlje preopterećena pore- 
zima notorno je. Ja sam već 1930 godine povodom 
jedne konferencije poljoprivrednika, koja je bila o- 
držana u Somboru, izradio jedan referat i tom pri- 
likom prostudirao poreska opterećenja poljoprivre- 
de u raznim zemljama, pa sam našao da je poljo- 
privreda u severnom delu Dunavske banovine, gde 
je multiplikator za izračunavanje osnovice za odme- 
ravanje zemljarine utvrđen sa 32—34, opterećena 
porezima i nametima u tolikoj meri, da je to opte- 
rećenje samo još u Nemačkoj bilo na istoj visini, 
ali je tu u sumu javnih tereta poljoprivrede bio u- 
računat i namet za izdržavanje puteva, župni bi/r i 
Mično. — Dakle zapravo veće opterećenje zemlje 
javnim davanjima nego u Nemačkoj. To je i suviše 
u našim ekonomskim prilikama, gde zemljoradnik 
ne postizava za svoje proizvode ni jednu trećinu, 
često ni četvrtinu one cene koju postizava u Nemač- 
koj i drugim zapadnim zemljama. Ovaj multiplika- 
tor 32 i 34 koji se primenjuje u Vojvodini znači da 
se katastarski čisti prihod iz doba pre rata, kad je 
privredni položaj zemljoradnje bio nesravnjivo bo- 
lji, množi sa 32 odnosno sa 34 da bi se dobila po- 
reska osnovica za odmeravanje zemljarine, a to 
znači, da je izvršena trostruka valorizacija katastar- 
skog čistog prihoda, odnosno trostruka valorizacija 
mirnodopskog poreskog opterećenja prihoda od 
zemlje. Time je već kazano, gospodo, da je to op- 
terećenje nemogućno i da mora da vodi do tih po- 
sledica koje danas opažamo. Jedno naglo osiroma- 
šenje zemljoradničkog sveta vidi se u onim kraje- 
vima, gospodo, koji su dugi niz godina smatrani 
kao najimućniji i najbogatiji krajevi u našoj zemlji. 
Gospodo, ako prođete kolima ili automobilom kroz 
Srem, ja sam prošle godine tamo prolazio, vi ćete 
biti zapanjeni gledajući kako su ta sela privredno 
stradala, kako u tim selima nema više ni jedne kuće 
koja je okrečena, skoro ni jedne tarabe koja je ce- 
la, nema više skoro nijednog čoveka koji ide 
u nepoderanom odelu. Gospodo, ja mislim da da- 
ljih dokaza za štetno dejstvo ovog poreskog preop- 
terećenja naše poljoprivrede, naročito u žitorodnim 
krajevima, i ne treba. Mi smo zato, gospodo, bili 
iako iznenađeni kad je u prošloj godini, u budžetu 
za 1933/34 godinu, g. Ministar finansija dokinuo onu 
olakšicu, koja je bila data poljoprivredi u budžetu 
za 1932/33 godinu smanjenjem zemljarine za 20%. 
Prilike ne samo da se nisu poboljšale da bi se oprav- 
dalo ovo ponovno terećenje, nego su postale sve go- 
re. Gospodo, ja mislim da g. Ministar finansija ovo 
uvida i da neće braniti se od zahteva koji potiče iz 
najširih   zemljoradničkih  krugova     da    se   poresko 

opterećenje zemljoradnje prilagodi današnjim pri- 
vrednim prilikama i zemljarina smanji na jednu sno- 
šljivu meru. Potrebno je, gospodo, da se ispravi i 
nepravda učinjena proizvoljnim utvrđivanjem čistog 
prinosa ne poreskim zakonom iz 1928 godine nego 
po komisijama, koje su imale proceniti prihod od 
zemlje u pojedinim srezovima, a utvrđivale su mul- 
tiplikator za preračunavanje mirnodopskog katastar- 
skog čistog prinosa u dinare u nekim srezovima sa 14, 
u drugim sa 16, 18, 20, 22 itd., a u Vojvodini sa 32 i 34, 
iako je razlika u kvaliteti i plodnosti zemlje uzeta 
u obzir već kod samog katastarskog čistog prinosa. 
— Tako su nastale ogromne razlike u opterećenju 
zemlje javnim davanjima, koje u mnogim srezovima 
ne iznose ni 100 dinara po jutru, dok u drugima 
to opterećenje ide do 300 i 350 dinara po kat. ju- 
tru zemlje. — Te su nejednakosti nepravedne, a i 
po samu privredu i po državne linansije štetne, jer 
se njima uništava ceo jedan red poreskih obveznika. 
— Te nejednakosti treba otkloniti lime, da se što pre 
pristupi reviziji katastra na način, da se nigde ne pre- 
de preko jednostruke valorizacije kat. čistog pri- 
nosa mirnodopskog, jer kod današnjih cena poljo- 
privrednim  proizvodima jedva i  to  opravdano. 

Gospodo, dalje je potrebno u cilju rastereće- 
nja poljoprivrede i zemljoradničkog sveta, da se iz- 
vrše stroge mere štednje, ne samo u državnom gaz- 
dinstvu, nego isto toliko u gazdinstvu samouprav- 
nih tela. Ja bih ovde ukazao najpre na krajnu nu- 
ždu jdenog strogog sistema štednje u gazdinstvu na- 
ših opština. Gospodo, dosadanji sistem opštinske u- 
prave, koji je vladao do izbora opštinskih odbora 
prošle godine, omogućio je da su gazdinstva i fi- 
nasije naših opština zapadale u velike greške. Na- 
imenovani opštinski pretstavnici i opštinski činov- 
nici nisu pokazali u upravljanju opštinama i opštin- 
skom gazdinstvu potrebnu i smišljenu štedljivost i 
opteretili opštine suviše velikim izdacima za činov- 
ništvo. Gde je pre bilo 2—3 stručna činovnika, da- 
nas u tim opštinskim kućama često imade dvostruko 
i trostruko toliko, većinom nekvalifikovanih i ne- 
stručnih ljudi, bez dovoljno sposobnosti i znanja 
za rad u opštinskim samoupravama. Tako se dešava 
da opštinski nameti prevrše svaku moguću meru i 
da se često puta dešava da budu toliki koliko i 
sami tereti državnog poreza. Jedna smišljena šte- 
dnja, jedno omogućavanje istinske samouprave u 
opštinama biće tu od velike koristi i rasteretiće naš 
zemljoradnički svet u velikoj meri. Slobodan sam u- 
kazati i na to, da će biti od velike koristi ako se 
omgući istinska zdrava samouprava i u našim bano- 
vinama. Ako se omogući da narod putem izbora do- 
đe zbilja do reči i do upliva u samoupravi banovi- 
na, naročito u privrednim i finansijskim granama te 
samouprave, .la ne dvojim da Kraljevska vlada o 
tome vodi računa i da će u celokupnom okviru na- 
ših samouprava omogućiti, da narod punom saves- 
nošću i štednjom uzme učešća u upravljanju samo- 
upravnim poslovima, kako bi sam sebe rasteretio 
i doprineo oporavljanju i napretku naše privrede i 
time omogućio nov polet u privatnom i državnom 
gazdinstvu. Tom prilikom moram da napomenem još 
tednu stvar odnosno da ukazem na jednu pojavu, 
koju ne razumem i za koju mislim da je treba istin- 
ski žaliti, lako je, gospodo. Zakonom o likvidaciji 
agrarne reforme donesena odredba, da se opštinama 
mora ostaviti bar 100 jutara oranice i da se ne smeju 
deliti pašnjaci u svrhe agrarne reforme, ipak se de- 
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šava da agrarne vlasti oduzimaju opštinama svu op- 
štinsku zemlju, ne samo oranice nego i pašnjake. 
Ja to opažam u Kulskom i Somborskom srezu i 
žalim da moram i to da utvrdim da to biva naročito 
U opštinama manjinskim, ili sa većjnom manjinskog 
življa, da se, u protivnosti sa tom zakonskom odred- 
bom deli i zadnji pedalj plodne zemlje i gde se dele 
i pašnjaci. Ja sam utvrdio u nekim opštinama moga 
sreza da je oduzet i zadnji pedalj opštinske zemlje, 
tako da nema ni mogućnosti da građani na opštni- 
skoj zemlji kopaju zemlju, koju trebaju za gradnju 
svojih kuća i privrednih zgrada. 

Gospodo, ja mislim da to nikako ne bi trebalo 
tolerirati i da nije u interesu podizanja naše poljo- 
privrede, da se opštinama ne ostavlja ni toliko ze- 
mlje  da  bi  stoka  imala  nešto  pašnjaka,   a  ako  ne 
pašnjaka da bi imala tolike; mesta da bi uopšte mo- 
gla da  izađe  iz štala,  da  imade svoje  plandište,  da 
iii  mogla  da  izađe  na  čist   vazduh  i  na  sunce  već 
u  interesu održavanja zdravlja  te  stoke.  Anomalija 
je, gospodo, ako se u jednim krajevima naše zemlje, 
kao   na  primer   u  Sloveniji,   deli   zemljište  šumsko, 
da bi narod imao ispaše, a u drugim krajevima na- 
še  zemlje   oduzima  se   u   protivnosti   sa   zakonskim 
odredbama i onaj najpotrebniji minimum opštinske 
zemlje, bez koje nije mogućno napredno stočarstvo 
ni   zdravo   opštinsko   gazdinstvo.   Jer,   gospodo,   te 
se opštine nalaze u takovom stanju, da je njima da- 
nas mnogo potreban i taj prihod od tih  100 jutara 
oranice,  da  bi  mogla održati  t'inansijsku  ravnotežu 
i opštinsko gazdinstvo u red dovesti i da bi bile u 
prilici da i siromašnim članovima opštine koji ne- 
maju svoje zemlje dadu prilike da mogu jeftino u- 
zimati po komadić zemlje u zakup i na njemu pro- 
ducirati onaj najpotrebniji minimum hrane za odr- 
žanje života, da posade malo kiompira, zelja i dru- 
go   i   da   omoguće   ovim   siromasima   da   чс   zavise 
potpuno  od  nadnica,  koje  teku  vrlo  slabo   i   nere- 
dovito, jer ti poljoprivredni radnici jedva su 4 me- 
seci u godini  zaposleni. Ja mislim da je to pitanje 
toliko ozbiljno i važno da će g.    Ministar poljopri- 
vrede  i  Kraljevska  vlada omogućiti  i  tamo,  gde  je 
taj nezakoniti postupak  agrarnih vlasti  već završen 
da se izvrši revizija i da se tim opštinama vrati o- 
naj zakonski minimum opštinskog zemljišta, koji im 
je  po  slovu   Zakona  o  likvidaciji   agrarne   reforme 
utvrđen i obezbeden. Ne trqba da se u narodu zbog 
100 ili 200 ili ako hoćete zbog nekoliko hiljada ju- 
tara budi osećaj da postoje izvesne razlike između 
pravnog stanja jednih i  drugih građana. Treba svi- 
ma građanima  dati  osećanje  i  ubedeiije,  da  >u  svi 
oni pred zakonom jednaki, da uživaju  istu zaštitu, 
jer će i ti građani punim srcem prionuti za \criio, 
savesno   ispunjavanje  svih  građanskih  dužnosti,  ka- 
ko su tp i dosada radili. 

Gospodo, u cilju osposobljenja naše poljoprivre- 
de za njen veliki i težak zadatak, potrebno je da 
se reši i pitanje zemljoradničkog kredita pod po- 
voljnijim uslovima. Vi svi znate da je naše bankar- 
stvo u jednom takvom stanju da ono nije u moguć- 
nosti da kredituje poljoprivredu, ako prvi najvaž- 
niji i najveći kreditni zavod naše zemlje, Narodna 
banka, ne pokazuje ni interes ni volju za kreditira- 
njem zemljoradnika. Privilegovana agrarna banka 
zatajila je potpuno i to više nije tajna, to se zna u 
celoj zemlji, to priznaju i sami funkcioneri da ona 
više ne može da odgovara onome zadatku zbog ko- 
jeg je bila osnovana, naime da bude kreditna insti- 

tucija za razvijanje i jačanje naše poljoprivrede. K 
takvog stanja stvari ima samo jedna mogućnost, da 
Kraljevska  vlada,  naročito  g. Ministar  finansija,  is- 
pita sa svoje strane taj problem i da možda ipak nade 
put  i način, kako bi se i Narodna  banka  privolela 
da preko    zdravih banaka, a u prvom redu,    prelu, 
zemljoradničkih zadruga omogući kreditovanje    na- 
še poljoprivrede kao  osnovne  i  presudne  grane na- 
še  nacionalne  privrede  u  najpotrebnijoj  meri.   Ako 
tome pristupe još i druge mere kao tarifske pogod- 
nosti za izvoz naših poljoprivrednih  proizvoda, uči- 
nilo  bi se  mnogo za jačanje  poljoprivrede.  Bilo bi 
i   krajnje   potrebno,   da   se   pristupi   izgrađivanju  j 
jedne  naše   luke,  kako  bi   naša  roba   naročito   n 
poljoprivredni proizvodi, žito, kukuruz i druge vrste 
naših poljoprivrednih proizvoda mogle da preko na- 
še luke, a ne celim Dunavom niz vodu preko  Crno- 
ga  Mora,   celog  Sredozemnog  Mora   izađu   na  me- 
đunarodna  tržišta.  Ako  bi  se  u  tom  cilju  davala i 
potrebita pogodna lučna tarifa naša bi poljoprivreda 
mnogo dobila. Ona kako sami znate preko cele zi- 
me odbijena je od velikih zapadnih tržišta, jer preko 
zime plovidba Dunavom kroz 3 do 4 meseca ne ra- 
di. Naša poljoprivreda za to vreme nema apsolutno 
mogućnosti da se koristi izlazom na zapadna evrop- 
ska tržišta, što je na najveću štetu  ne samo  poljo- 
privrede nego  i na štetu naših državnih prometnih 
preduzeća, i na štetu trgovinskog bilansa naše drža- 
ve.   Tim   merama   treba   prirodno   da  se   pridruži  i 
privatna  i  javna  inicijativa  kako  bi  se   naša  poljo- 
privreda  tehnički   i  stručno  usavršila  kako  bi   došli 
u mogućnost da što potpunije odgovori zahtevima 
stranih  tržišta  u  pogledu  onih  proizvoda   poljopri- 
vrednih koje ta tržiša traže, u onoj  formi  i kakvo. 
ći kako ih ona traže, da bi naša poljoprivreda mo- 
gla da izvuče najbolji ekonomski efekat u interesu 
naše celokupne nacionalne  privrede,  a  i u  interesu 
našeg državnog  finansijskog  gazdinstva.    Gospodo, 
dozvolite  mi,   da  vam   napomenem   još  koju   reč  o 
značajnom planu samopomoči    naše    poljoprivrede, 
koji je već pre dve do tri godine razvio jedan pri- 
znati privredni stručnjak i pretstavnik poljoprivred- 
ne  industrije  u  Dravskoj  banovini,   a  koje   je   sad,; 
prihvatilo  i    Udruženje  poljoprivrednika    Dunavsko 
banovine. Plan je u tome, da poljoprivrednici  sami 
otstnpaju  20'<    prinosa  pšenice,     približno     izvozni 
višak u prošeku godina, da ga država izvozi i unov- 
či, a u zemlji da se onda održava za  pšenicu  mini- 
malna cena od 200 dinara, koja se nikako  ne  m 
označiti   preteranom   i  socijalno   nepodnosivom.   Jer 
u godinama slabijega rada cene se i onako kreću u 
tim granicama. Plan je  interesantan  i svake  pažnjo 
vredan iako nailazi  na velike poteškoće  n  pogledu 
tehničkog sprovodenja,  jer  pretpostavlja  regulisauu 
proizvodnju i statistiku i pouzdan i siguran upravni 
aparat  koji  će suzbiti  i  sprečiti  svaku  zloupotrebu. 

Na svaki način ovaj je plan dokaz koliko poljo- 
privreda u žitnim krajevima vodi ozbiljnog račun., 
o svome položaju, koliko je svesna potrebe žrtava 
i spremna da ih dragovoljno snosi, i koliko je ta 
poljoprivreda zaslužila pomoć i sa strane Kraljevsk( 
vlade i sa strane Narodne skupštine. 

Gospodin Ministar finansija pokazao je susret- 
ljivosti poljoprivredi i zemljoradničkom narodu, što 
je dao pristanak svoj, da se za poreske dugove iz 
ranijih godina daju iste olakšice kao i za druge 
dugove zemljoradničke i da se dozvoli beskamatno 
otplaćivanje  poreskih  dugova   u   ratama  kroz   duži 
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niz godina. Mi smo mu za to blagodarni i nadamo 
че  da   na   tome  neće  stati.  Kad je  na  konferenciji 
poljoprivrednika Dunavske banovine u prisustvu ve- 
ćeg   broja   narodnih   poslanika   istaknut   zahtev   za,' 
beskamatnim obročnim otplaćivanjem poreskih zao- 
stataka ха   10 godina, nadali smo se da će ovi obro- 
ci, za koje verujem da će po prethodnom poreskom 
rasterećenju poljoprivrede moći biti realizovani, mo- 
ći poslužiti g. Ministru finansija, da već ovim  bu- 
džetom  pristupi sniženju zemljarine, bar za nedvoj- 
beno preopterećenje severne žitarske krajeve, nado- 
knađujući  manjak budžetskih prihoda usled delimič- 
nog  sniženja  zemljarine  uplaćenim  obrocima  pore- 
skih dugovanja  iz  ranijih godina.    Gospodin Mini- 
star finansija, izgleda, da želi da ide drugim putem 
i  da   se   koristi  širokim   oviašćcnjima,  koja  su  data 
Ministrarskom savetu §:om 48 m. predloga Finan- 
Mjskoga   zakona  za  godinu   1934/35.  u  cilju  predu- 
zimanja   mere za sistematsku  i  racionalnu štednju u 
državnom   i samoupravnom gazdinstvu uredbama sa 
zakonskom  snagom  i van okvira postojećih zakon- 
skih  odredaba, kako bi na osnovu polučenih ušteda 
mogao   da   pristupi  snižavanju  poreskih   tereta,  na- 
damo se  u prvom redu zemljarine. 

U toj nadi, da će Kraljevska vlada postignutim 
uštedama u prvom redu pomoći preopterećenom zem- 
ljoradničkom svetu u žitarskim krajevima, i sniziti 
zemljarinu, utvrđuje nas i izjava g. Pretsednika vla- 
de i Pretsednika stranke one partije, kojoj i ja imam 
čast da pripadnu, u klubu te partije, da će Kraljev- 
ska vlada koristiti se tim uštedama i da će u prvom 
redu voditi računa o krajnje potrebnom snižavanju 
zemljarine. O meri toga sniženja zavisiće bitno, ne 
same) hoće li se moći realizovati goreska dugovanja 
zemljoradnika, nego će o toj mefi zavisiti i efekat 
Zakona odnosno Uredbe o zaštiti zemljoradnika. Bez 
poreskog rasterećenja poljoprivrede isključeno je, 
da će zaduženi zemljoradnici moći da plate obroke 
od 10—\8r4 u kasnijim godinama amortizacionog 
plana. A pošto je razduženje naše poljoprivrede i 
prezaduženog zemljoradničkog sveta predusloV, da 
se podienc celokupna naša narodna privreda, ja se 
nadam, da će Kraljevska vlada omogućiti da se plan 
0 razduženju i amortizaciji zemljoradničkih dugo- 
va sprovede uspešno i time, da će olakšati zemljorad- 
ničkom svetu poreske terete, kako bi mogao to, što 
na porezima prištedi, upotrebiti na otplatu i amor- 
tizaciju  svojih dugova. 

U punom poverenju prema ličnosti g. Pretsed- 
nika vlade i njegovoj izjavi o volji Kraljevske vla- 
de za rasterećenjem zemljoradničkog sveta i poljo- 
privrede, naročito smanjenjem zemljarine, a i u ve- 
ri u uvldavnosl g. Ministra finansija, koji bez dvoj- 
be danas ipak uvida težak položaj naše poljoprivre- 
de, ja ću. gospodo, u načelu da glasam za ovaj bu- 
džet. Svojim načelnim glasanjem za budžet držav- 
nih prihoda i rashoda za 1934/35 godinu, želim da 
dam izražaja još jednom osećajnom momentu. Že- 
lim, ne samo da podvlačim moju i mojih političkih 
prijatelja punu pripravnost, da vodimo računa o dr- 

nim potrebama i nuždama i da za njih doprine- 
emo sve žrtve, koje su u granicama privrednih mo- 

(fućnostl i jedne zdrave i konstruktivne privredne 
i finansijske politike. ,    . . 

Želim   time da dam izražaja i poznatoj činjenici, 
da se  sav   naš nemački živalj i privredno i politički 
olidariše   sa   ovom  zemljom,  u  kojoj  i  on  gleda  i 

po§tiva otadžbinu svoju, u kojoj i on traži i želi da 

obezbedi i privredni i nacionalno-prosvetni opstanak 
i budućnost svoju, i kojoj on iskreno i od srca želi 
trajan privredni i politički napredak i konsolidaciju 
(Živo odobravanje). 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Gospodo, sa 
vašim pristankom ja ovu sednicu prekidani i nasta- 
vak zakazujem tačno u 4 časa po podne, 

(Posle prekida) 
Nastavak u  16 časova 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Nastavljamo 
sednicu.  Ima  reč  g.  dr.  Julijan   Rorbaher. 

Dr. Julijan Rorbaher: Gospodo narodni poslani- 
ci, u središtu finansijsko-politjčke diskusije jest pro- 
blem: u kojem se odnosu nalaze državne potrebe i pri- 
vredne moći naše zemlje. 

Opća dekonjunktura naglo je nastupila iz uzro- 
ka koji leže u privrednom poretku velikih kapitali- 
stičkih država, a mi smo naglo osjetili njihove po- 
sljedice. 

Država koja ima svoje velike zadaće: čuvati svo- 
ju moć i položaj u svijetu sa obranbenom snagom, 
svoje kulturne, socijalne i druge zadatke, nije mo- 
gla jednako naglo reducirati svoje potrebe, a da ne 
izazove teške potrese u narodnom životu. 

Da se sačuva pravilno funkcionisanje državnog 
organizma, bilo je potrebno oprezno i postepeno 
reducirati sredstva, koja su potrebna za njeno život- 
no djelovanje. 

Današnji budžet smanjen je za jednu trećinu, i 
on pretstavlja rezultat nastojanja naše finansijske 
politike, da se dovedu u sklad državne potrebe sa 
privrednom snagom naše zemlje. To nastojanje je 
uspjelo: budžetska ravnoteža je osigurana, a dr- 
žavne potrebe, i u današnjem teškom vremenu zado- 
voljene. 

U problemu odnosa države i privrede, pripada 
primat državi. Potpuno je krivo mišljenje, da se dr- 
žava ima staviti u službu privrede i da se država sa 
svojim potrebama u svakom momentu smjesta ima 
prilagoditi Privrednom stanju. To država ne može i 
ne smije. Država ne sadrži samo jedan momcnat 
života svoje nacije, ona obuhvaća život generacija 
i trajanje nacije u vjekovima. Odgovorna vlada je- 
dne države mora jednako da vodi računa o savre- 
menom stanju, kao i o političkim i kulturnim teko- 
vinama prošlosti, a isto tako i 0 svojoj misiji u 
budućnosti. П razvijanju svoie moći i misije za dr- 
žavu imaju prolazna privredna stanja samo sekun- 
darno' značenje. U povjesti čovečanstva stvarale su 
se i razvijale snažne i i-tke države i u teškim i " 
najtežim privrednim prilikama. Л isto tako,SU u 
istoriii naroda velike države propadale i u privred- 
nim blagostaniima svoiih naroda. Te istoriiske či- 
njenice dokazuju, da veličina i moć iedne države ne 
ovise od privrednoe blagostanja. Ali postoii ledan 
druei fakat, da su jake države omogućile privredni 
razvitak i napredak. I na osnovu ''h činjenica du- 
žnost je svake odc-ovorne vlade voditi računa u pr- 
vom redu o snazi i moći države i brinuti se.za sred- 
stva, da nje/inu snaeu učvrste. U jakoj državi oja- 
čati će i privreda. To jačanje države danas je nuž- 
nije nego ikada. 

Gospodo, ini svi opažamo i moramo konstato- 
vati radikalne promene koie se događaju u Evropi, 
Uskrsle su mnoge kategorije i vrednote. Nove idej- 
ne sile zahvatile su milione naroda, koji žive oko 
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nas. Izmjenjuju se konstelacije sila. Novi državni, 
socijalni i ekonomski poredak nastaje. On joS nije 
primio svoje definitivne forme, ali mi več jasno vi- 
dimo niihove konture na političkom horizontu. Sta- 
ri politički sistemi, koji su vladali 19 vijekom, lo- 
me se; nove duhovne političke ideje pokreću naro- 
de. I sva ta nova stremljenja; ovc nove političke 
idejne sile imadu jedan cilj da u raznim oblicima 
stvore jake države, koje će obuhvatiti svoju naciju 
i staviti je u službu svoje misije. 

Demokratske snage koje su pobijedile ishodom 
svjetskog rata, nisu moffle u cijeloj Evropi osigura- 
ti svoje vladavine. Demokratske vladavine, najviši 
politički ideali 19 vijeka, nisu mogle svugdje orga- 
nizovati svoju vlast. Demokracije su se oko nas po- 
čele lomiti. Njihovi narodi došli su do uvjerenja, 
da se sa demokratskim metodama ne može osigu- 
rati čvrsta vladavina. Demokratske struje počele su 
gubiti na svojoj snazi i još neki dan ugušena je u 
krvi jedna demokratska struja jedne susjedne drža- 
ve. Još većom mržnjom progonjen je liberalizam, 
iako ie ovaj nazor na svijet imao velikih i plemeni- 
tih učinaka. On je doprinijeo oslobođenju ljudskog 
duha i savršoniu čovječije ličnosti. Liberalne demo- 
kraciie izerubile su svoju vitalnu snaeu. One su bile 
uvjetovane i nošene velikom intelektualnom i mo- 
ralnom političkom kulturom. Partijski režimi na 
bazi liberalne demokracije nisu pokazali odlučnosti 
i odgovornosti, koja je potrebna za upravljanje dr- 
žave u današnjim vremenima. Države su bile u ne- 
prekidno i opasnosti, da će svaki čas njini naiviši 
interesi biti žrtvovani partijskim. Oni su doveli u 
opasnost državne cjeline i nacionalna jedinstva. Svo- 
je snasre trošili su u jednoj ogorčenoj besplodnoj 
borbi, umjesto da ih uiediniuiu u cilju jačanja na- 
cionalne zajednice. Partikularističke i klasne borbe 
srušile su partijske režime. Liberalno-demokratski 
oblici vladavine nestali su u srednjoj i istočnoj Ev- 
ropi. 

Nove autoritativne ideje pobjedile su u tom di- 
jelu svijeta i one otvaraju novi državni socijalni i 
ekonomski poredak. One su stvorile jednu novu kon- 
stataciju oko nas, o kojoj mi moramo voditi računa 
i o njoj razmišljati. Velike državne socijalne i pri- 
vredne promene u jednim državama, ne mo^u ostati 
bez Utjecaja na dnure. Kao što su pojedine države 
kulturno i privredno u odnosu međusobnog utje- 
caja, isto su tako one i duhovno-politički pod me- 
đusobnim utjecajem. To ne znači jednostavno pri- 
mjeniti tuđe ideje. Fašizam i Ilitlerizam nisu mogu- 
ći kod nas. jer za njih nema ni psiholoških i soci- 
joloških uvjeta u našem narodu. Svaka zemlja mora 
stvoriti  svoje vlastite  političke  forme. 

S obzirom na politički duh koji danas pokreće 
Evropu i na političko stanje koje je taj duh stvorio, 
mi moramo zauzeti stanovište prema novim autori- 
tativnim političkim sistemima, moramo razmišljati 
o odnosu tih novih idejnih sila prema onim starim 
demokratskim, koje su do sada djelovale u unutar- 
njem političkom životu i pokazuju još danas spo- 
sobnosti za život. Politička situacija u svijetu, nas 
na to sili. Ona nam ne dopušta vratiti se starim par- 
tijskim režimima. Politička konstelacija vani impe- 
rativno nalaže koncentraciju svih nacionalnih snaga 
u smjeru jačanja države. To je vanjsko-politički po- 
stulat, a istovremeno i zahtjev privrednog stanja u 
zemlji. Potrebna je jedna politika koja će čuvati 
autoritet i snagu države, koja će omogućiti da dr- 

žava zauzme u svijetu poziciju i razvije djelovanje 
koje odgovara orpanizovanoj snazi naše nacije a 
unutra  će  omogućiti kulturnu  i  privrednu   obnovu 

To je cilj politike fi januara i u tom smjeru se 
je ona razvijala. Ona je učvrstila autoritet države 
ali je i zadržala sve one demokratske ustanove koje 
su bile nošene intelektualnom i moralnom kulturom 
našega naroda. Tom politikom snaženja autoriteta 
države i istovremeno čuvanjem demokratskih usta 
nova, koje su za život sposobne, omogućeno je od- 
lučno i odgovorno djelovanje državnih vlasti u in- 
teresu cjeline, autoritaivno djelovanje pod parlament 
tarno-demokratskom kontrolom. 

U jedno doba, u kojem se oko nas razvijaju a- 
utoritativne, imperijalističke i revizijonističke ten- 
dencije, politika fi januara je najviša državna nu- 
žda i ta je politika do danas pokazala svoje oprav- 
danje. Državna cjelina i narodno jedinstvo osigura- 
no je. Sve nacionalne snage skoncentrisane ^u u 
radu za kulturnu i privrednu obnovu. Jugoslavija 
je postala najjači faktor na istoku Evrope. Ona je 
iz posivnog izolovanoff stanja, u koju su ju dovele 
unutarnje političke prilike prije fi januara, prešla м 
aktivno djelovanje i preuzela inicijativu na evrop- 
skom istoku. Stvaranjem Male Antante, paktovi n 
nenapadanju, Balkanski sporazum velike su tekovine 
šestojanuarske politike, koja je stvorivši unutarnji 
mir u zemlji, organizovala mir u ovom dijelu sveta. 

Rad jednog režima može se sa više strana pro- 
matrati, jer je i njegov predmet mnogostran i jer 
ima više gledišta za promatranje. Ja sam nastojao 
rad Kraljevske vlade osvijetliti sa stanovišta politi- 
čkih idejnih sila, koje vladaju danas Evropom, na- 
stojao opravdati njenu nužnost s obzirom na' da- 
našnju političku situaciju u svijetu. Rezultati politi- 
ke fi januara, koju provodi i današnja Vlada, poka- 
zali su opravdanost i nužnost njezinoga rada. Jugo- 
slavija nije nikada bila tako jaka kao danas, i zato 
glasujem za hudžet Kraljevske vlade. (Živeo! Odo- 
bravanje i pljeskanje). 

Претседиик др, Коста Кумануди: Има реч г. 
лр. Младен Лисавац. 

Др. Младен Лнсавац: Господо народни посла- 
ннци, као члан већине ове Скупштине, гласаћу за 
буџет и то не само ради тога, што имам поперење 
у чланове наше Крал)евске владе и љезиног дич- 
иог претседника, него ради тога што eepvjeM да 
ono што за сад иије онако урађеио, као што би 
требало, обзиром na прнлике које постоје. да he 
се и то попрапити, разуме се нашом noMohv. A да 
би могли neuiTO допринети с наше стране да се то 
поправи, држим да сам позвап и да сам дужан 
опде с овога места и овом приликом да изневд) 
ono што сам опазио, a од своје страпе да изпесем 
one предлоге, које сматрам за потребпо да се то 
стање поправи. Kao што вам je позиато, паше да- 
нашње привредно стање je тетко. Прилике у ко- 
јима жнвимо, ако нису necnoene, one cv тако те- 
гобне, ла се морало размислити, na којн he се na- 
чтг те прилике поправити. Једаи je корак vurnten. 
Допесен je закон и уредба o сређивању сељачких 
дугова и тиме je пешто учињено, што je спасло 
namera сел>ака од сигурне пропасти. Алн. госпо- 
до, ова je ствар решена само с једне стране. Huje 
се v3e,7io у обзир ona друга страна, која je дала 
onaj новац, којим се сел,ак послужио, a држим да 
je то питање и решење тога питања исто тако 
важно као и само решење сељачких дугова. Овде 
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за време буџетске дебатс изнесени су разни пред- 
лози и држим да су оии у најбољој намри учиње- 
чи, али нису били толико јасни, да бисмо их могли 
прихватити, a нарочито да би их Краљепска влада 
могла примити. 

Од страпе једног нашег предгопоринка па- 
звано je ово стање „једна афера". Господо,чо афе- 
ри не може бити говора, јер за аферу мора бити 
иско крив или ради тога што je пешто хотимицс 
учинио, или ради тога што je нешто нарочнто про- 
пустио. Овде нема ни једно ни друго, него су по- 
слератме прилике бнле такве, да cv оис довеле 
ono данашн>е craibe које je ие само иас v Југосла- 
вији навело да o овоме питању размишл>амо, него 
je довело дотле да се то питаи.е расправЛ)ало и na 
другом месту, a нарочито, као што вам je познато, 
иа светској конференцији у Лондону. Kao што вам 
je познато, и та се копферепцнја разишла без успе- 
ха, ма да je као јсдпу тачку свога програма ставила 
и монетарну реформу. Ja сам, господо, потпуно 
уперен да се мопетариом реформом може решити 
ово питање, na да се и сељак раздужи и да се сре- 
де Јвегови дуговн, a да и они, други који су ула- 
гали у новчане заводе до1)у до свога улога, до 
своје уштеђевипе, до свога имања. Пита1Бе je, го- 
сподо, na који се начин може та реформа моне- 
тариа изпести. Овде у овој Скупштипи пала je иа- 
помена да би се то могло учинпти неком благом 
иифлацијом. Ja сам томе противан и с тиме се ни- 
како не  слажем. 

Инфлација и емисија су две ствари које су 
сличне као ватра и пожар. Ватра je сила тако бла- 
готворпа и без које човечанство уопште не би 
могло да живи, бсз које се уопште ne бн 
могло говорити o данашњем напретку, и нашој 
пивилизацији и itaiuoj култури. Напротнв, пожар 
који и иије вишта друго него необуздана ватра, 
уништава све наше тековине и где се он појавн, 
ту нема никаквог добра. 

Споменуто je овде да су Немци после рата 
употребили инфлацију и да су се тнме унеколико 
раздужили и своју ИЕГдустрију оживелн. Међутим, 
господо, то je опет једна смешна ствар. To je нсто 
као кад би неко казао, тај je упалио своју кућу, 
i;vha му изгорела и ои на основу тога добио ocn- 
-грање и пмогао се. On се, разуме се, помогао, 
али упропастио je и иекога другог. Дакле тај се 
начин не може усвојити ла себе помогнемо на тај 
начии,   гпто   ћемо другога упропастити. 

ГТо моме мишљењу, монетарна реформа мо- 
рала би се овако схватити. Ham новац. наше ноп- 
чанице, које су данас у оптицају, имају дво.јак 
карактер. Једа1г део тога новца репрезентира тако- 
звани државни луг, стари аванс од 1.сЧ00 милиона 
и, нови аванс од 600 милиона, дакле државни луг 

2.400 милиона који сс преко Народпе банке 
нздаје u ставља у оптицај. Други део иовца, нов- 
чаница које су стављене у оптицај од стране Ha- 
родне баике, то су oire попчапице којима je под- 
ога било злато или пак оие менице које су тр- 

говци или други дужници тој емисионој банци 
предали као  подлогу. 

Господо, има нека разлика v новцу који из- 
емисиона баика и новца којн издаје држава. 

Ta je разлика постојала између осталога и у Ау- 
стро-Угарској од 1867 године na ene до увођења 
крунске вредности, дакле до 1892 годипе. За цело 
то време од 35 година државпи новац имао je пот- 

пун паритет са нопчапицама  емисионе банке. 
Али ne само да су имале потпун паритет сз 

новчаницама аустријске банке, мего су имале пот- 
пун паритет и ca самим златом. Разлика je била 
иезнатна, око 1%. 

To се види и из овога. Када je пеко са држап- 
ном новчаницом од 5 форинти и 47 новчића хтео 
да купи један дукат, — a дукат није бно новац 
иего роба, — он je могао да добије дукат за 5 фо- 
ринти и 47 новчића. 

To je, господо, трајало од 1867 године до 1892 
године то je трајало пуних 35 година. Паритет те 
повчаннце одржао се са златом. 

Ja сам пре 50 година почео да учим народну 
економију. Moj професор Лоернц вон Штајн први 
enoj час почео je овако: Господо моја, запамтите, 
емисија je најбржи, најлакши и најјефтинији на- 
чип да се до!је до нончаних средстапа у принред- 
IIOM промету. Али емисија има и своје границе. 

UITO се тиче државног издања новчаница оио 
ие сме бити веће него тромесечпи порез. Зашто? 
Зато што cne те попчанице могу за три месеца да 
уђу кроз државне касе и опет да се поврате кроз 
државие касе преко чиновника, намештеника, рад- 
ника итд., тако да je то као крвоток, и док je тај 
крпоток подједнак и сталан ие може та! иовац де- 
валвирати. 

И доста, господо, ми смо се уперили за пуннх 
35 годнна да се то и.одржало. Оптицај државних 
новчаница био je тада 31.2 милиона форината, a 
то би одгопапало од прилике суми од 9 милијар- 
ди диплра. To се стално кретало у оптицају. За 
време кретања тог оптицаја није било никакве 
девалвације. 

IIITO се тиче оног другог нопца, банковног, 
тај je опет имао своје покпнће у здравим меница- 
ма — ne толико у злату, које je било у трезорима, 
него у меницама оиих тргопаца, који су имали 
робу, која je долазила у промет, тако, да није бнло 
никакве стпгнације. 

Данас je пак настао један поремећај. Ми пи- 
димо да ми на nam нопац, ако хоћемо да га ме- 
н.амо, морамо у ствари ла лоплатимо, морамо да 
лоплатимо неки прим ОД 28 и no од ero. Ona до- 
плата прнма зпачи neh једну малу инфлапију. Mu 
када хоћемо да добијемо за nam новац ono што 
ои показује према злату, када хоћемо за 100 ди- 
иара да добијемо 2650 милиграма злата. морамо 
да доплатимо jom и тлј ппим од 28 и no липара, 
тако, да у стпари ми за 2650 милиграма злата мо- 
рамо да платимо 128 и no динара. 

Трговачке мепппе које сс налазе у банци нису 
здраве, |ер трговци ne поужају ону сигуоност KOJV 
би имале када бп се iio6a могла брзо и лако 
пррдати. 

Јер ако je случајпо држава издала и апгажо- 
вала за пешто nume за једап четворогодишњипо- 
рез, ja држим да бп се то могло лако устројити 
једппм малим зајмом. Ако узмемо једну хиЛјЗду 
милиона долара, то предстапл.а може бити у ста- 
рој вредности 70—80 милиона златних линара. 
Кад бисмо узели то све и учипили да сс оптицај 
лржаве n Народпс бапке за толпко смањи, опда 
би се ineno видело да држава mije разлог што су 
се name попчапице депалпирале, пего да то може 
бити једино до крппе трговине. Ja спомињем na- 
рочито да je трговнпа крппа, јер nama пољопри- 
вреда не може бити крива. Пол>оприврелпе менит" 
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ne ce ne гтредају у Народну банку, и тамо се ие 
есконтирају. Господо моја, кад би ce то изврши- 
ло, кад бн држава cnoje нопчаппце сама узела у 
своје руке и оно што je прекомерио скинула, јед- 
ие копсолидовала другим, a остало оставила и ста- 
вила у оптицај, у том случају одмах би ce видело, 
где лежи кривица и у колико оне менице које сто- 
је у Народпој бапци немају праве вредпости, него 
су нешто што je попустило и што треба поправи- 
ти. Господо, ja држим да би томе послу требало 
што пре прнступити. A осим тога уверен сам и 
знам да би и сама пол>опривреда могла послужити 
за емисију. Зашто? .Тср опако нсто као тто инду- 
стрија може служнти емисији, гпко нсто може 
и пол.опривреда послуи<ити у оној внсини коли- 
ко изпосн годишњи принос пол.опривредних до- 
бара, a тај изпосн код нас више милијарди. To 
може да служи кло фундација пз које lic ce ф\п- 
дипати емисија. ПТто ce пак тиче сигурности, то 
уместо оног ocurvpaiba кода пружају трговии уза- 
јамно једно другом na појединим менипама ко.ч 
Народне банке, за та осигурања могла би служи- 
ти ппво! четвртипи данашње гпчелности сељачких 
имања. Може ce питати. како heMO опте.ретити ту 
npBV четвртину данашње вредности сељачких 
имања кад je већ оптерећена. ja и кажем. лч nnnv 
четпптину впепности сел.ачких имања можемо на 
тај начин оптепетитн, ако те дутове којн croie на 
ппвој чотвптнни Ti3 те емисије исплатимо'. било ла 
платимо то за сељаке у име попезе, било пак они- 
ма који су na та места укњижепи. 

Господо иоја, ако ce до сада пол.опривреда 
није служила емисијом да себи иабави крелите, 
то je само за то што je пре светскога рата сам хн- 
потекапни крслнт на земљорадника био тако јев- 
TMIT. да nnie земљооадник имао разлога да ce по- 
cлvжи емиси1ом. XMnoTeKnnF4r коедити били cv 
no 4%. AKO io когол узсо na enoje имање до три 
1гетпптиче впелттостп Јћегове хипотекарни амортп- 
запиони за!ам плаћао ie 4 и 3/4% амрртизације, 
na ie за 45 годипа исплатио и главпо n пптерес. 
Разуме ce онај који плаћа 4 и 3/4 амортизациЈе 
na хипотекаоне зајмове. тај nelie отпћп код јелпе 
емисионе банке да онле тражп зајма, na које ће 
МОРати. обзипом на тргопачке прилике, ла плаћа 
Ti или а%. Данашње су прилике лпукчпје. Лапас 
je земљорадппк упућсп да ce послужп n емпси- 
јом. али разуме ce ne овом трговачком ко.Ја je 
впло скупа. .lep кад су до сала трговпп плаћалн 
7 5% на CBoie лугове. то nnie било отуда што je 
Tai зајам толико коштао и што cv Наоодна банка 
ir лкпипппрска лруштва хтели ла ce тиме корпстс 
пего je то долазило отудл, што ie толико пропа- 
дл.по кол разних трговапл. те ce морало тражитп 
7.5% да бп ce могли вршитп велики годишњи от- 
писп. Рлзуме ce код земл>ррадника1 чији ie дуг на 
првоме MecTv ocnrvpan. код тога ne може битп го- 
ворл ни o 1% губитка и према томе сама иптепсс- 
пл стопа може бпти минимална управо може да 
изнесе само толико колпко кошта штампап.о па- 
пирл. повчапица и ona режпја која je код емисио- 
ne банке. 

Према томе држим да би ce nauin сељачки 
дуговп, бар једна четвртина тпх дугова, могла 
врло лако средити, кад би ce створила ie.ina за- 
себна емисија тнх пол>опривредпих новчаница. 
Te пол.опрпвредпе новчанице, теретиле бп земљо- 

радника само са 1—1,5% годишње управо са 
лико колико стаје режија за штампање тих 
чапица и реи<ија уопште за рад no тпм новчл^ 
заводима. 

Господо, ja држим кад би  ce    o  тој   ствапи 
мало размислнло, у томе случају би ce,  као 
сам  казао,  једна  четвртина    свих  дугова' oiv' 
ликвидирала, a друге две четвртипе т.ј.  од 25 а 
75% вредпости сел^ачких добара, то би  ce  м 
опет лпквпднрати путем заложпнца, тако да г^ 
те заложнице, у случају да ce желе ликвидира^ ''' 
могу заложити код дотичне    емисиопе  банке 
2/3 њихове вредпостн.    A што ce тиче  послетЛ0 

четвртппе  дапашњих  сељачких   дугова,     т ј-   ■ 
оних који су потпуно задужепи, ту последњу ^ 
вртину ja бпх сматрао као замрзнут кредит   '^ 
кредит na који ce привремепо ne  плаћа   ник 
интерес све дотле,    док ce амортизациони  3i 
повремепо ne исплати. За толико  колико   ce 
плаћује, за толико би ce замрзнути зајам откп0- 
л>ивао и долазио плд иптереспу стопу од G"; 

onaj начин би ce naniao пут    да ce и сељпку 
лгоше,  a  уједпо да  ce открави   један  велики в* 
наших улога код разиих завода.    Ha    Tai    n 
држим да би ce бол,е ретила ona ствар и ono "!, 
TaiF>e које нас све тишти и могли би да помогне 
n оппмл којп cv до сада свој повац улагали отк! 
дајући од својих уста, a сада ne могу ништа 
добију. Без тога претп опаспост да ће кроз • 
ппз година ове банке, којима je тај новац  р. 
pen, својом режпјом потрошити не само eno j 
cTiiTii капитал, пего и one улоге који  су  им n 
верепп. 

Рлзуме ce то би била велика штета и sa нап 
прпвреду и уопште за one људе који cv Tai нова! 
тим заволима Поверили. Ono сам имао овде да 
жем. ради тога што je. кло што слм рекао, са вншг 
страна истакнуто и спомепуто тешко стање Hainin 
финапсијских,    нрвчаних  и  економских   поилик 
пл лко ce буде сматрало да je и v Toi ствари ii> 
IHTO истина n лл би ce могло   нешто променитн 
држнм лл бп могло послужити кло нека сугестц;- 
илп кло пеки подстрек да ce o тим стпаримп рЈ, 
мишља и дл ce доће ло тогл што и ми спи хок 
мо: лл сплсемо naniv привреду и данашње невохе 
и да ioi стање поправимо. To сам имло да eno 
нем  o том cTan.v.  Осим  тога  морам  напомен 
још нешто. 

У Банату и уопште у Вошолшт nama зем 
рипа je тако тешка да  ie тешко сносити и  n 
ce тужи и сиатра лл  мора пропасти.  ако  буд 
даље тај терет снашао. За илустрацпју овога 
d.a nanenihv пам једап пример.  Један  ратар из Г 
na дошар io na je na једној јлппој скупштини 
cnoMcnvo. Ja сам браћо поделио enoie имање ч, 
некрлико cnoinx синова, Свима сам  иао пп не 
лик јутара. Кад je дошла гогина добпо сам ono. 
мену ла платим порез. разуме ce  и прирез.  ' 
сам отишао ишту ол мене за јелпо јутро 240 
napa. Ja сам зпло rnoie cnnone и рекао им: лоцо 
eno зову ме дл платим порез и прирез. Сваки 
спогл земљишта тоеба да мп надокнади. A кп- 
треба  платити? Сплко јутро no 240 динара, Они 
cv рекли: Отац, какр тражиш ол нас да плап 
240 динара no јутру, када можемо од тућинца 
лоби1'смо  земл>у под лрепду за  200 динара a 
тражиш од нас да тп плкплдпмо само порез 2-ln 
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дииара.  Из тога се види да нико већ нема рачуна   тога  обраиог  млека  и  продајем    no  40  повчнћа 
да има своју земљу, Јер je боље да узме земљу 
под аремду и на тај начин да се припомогне, a на 
своју землзу могао би само доплаћивати. Ja др- 
жим да ови иаши покушаји да с друге стране на- 
he.Mo IIC-KC пове пореске изворе који ће повећаги 
држапие доходке, да he нам то добро послужнти 
да упрппо ту землЈарину смањимо, a крајње je 
време да и то учинимо. A овај пример који сам 
споменуо најбоље и пајјасннје то илуструје. 

Morao би и друге ствари иавести. Ha пример 
навешћу  вам једну ствар o којој би се дало раз- 
иишљати. Вршац се састоји из два дела: из срп- 
ског  и   пемачког дела. Мене je увек интересирала 
смртност која се особито осећала на српском делу 
вароши.   Па сам до ове године проверио, v атри- 
бутивном стању, како умиру Срби a како Немци. 
Па каква je разлика била да вам кажем. По зва- 
ничним  подпцима Спба ратара може бити да има 
2/5, a Немаца има 3/5, У целом Вртпцу било je да- 
кле   много више Немаца него Срба.    Од Срба je 
умрло   од одојчади до јелне годние за  1   годину 
данг.  педессторо, код Немаца деветоро. 

To   je  тако страшна  разлика,  господо, да  се 
мора   чопек  питати, одкуд да je умрло пет и no 
пута  више  Срба иего код Немаца за исто време. 

Дао   сам  и даље    провернти у матрнчарском 
звању.  Од свршеие прве до свршетка rpehđ годи- 
пе  помрло je на српској страии 18 деце, a на nt- 
иачкој   само  шесторо.    Дакле три пута   je више 
Срба   помрлс   псго  Немаца.  Кад  то  узмемо,  сва- 
кчта мора довести на размишљање: откуда умирр 
толико  многс Срба, a Неиаца не?    To    ie    једна 
ствар, која се може лако растумачити. To, госпо- 
до, није  било само у једпој години, то траје пу- 

кило. Молим вас, господо, тај казенн што je из- 
вадио из тога млека спасао je one прасце од тога, 
да нису поскапалн и добилн катар, запалЈење цре- 
ва. A иаша деца из Вршца, њих педесеторо годи- 
шње, умире због тога што нема никога, који on 
могао да извади казеин из пупог крављег млека, 
и да се тој деци даје млеко, од кога се ne би раз- 
болела.   Таква маштулпција скоро ппшта не кошта. 
Кад je овај човек у Копчапици    могао    за својс 
прасце да се побрппе, да прпбави једпу машину, 
да извади казеип из млека  и  спасе своје свиње, 
вал^да се и за ове људе може неко да побрине, n 
да се деца спасу од смрти. Huje тако само у Bpm- 
iiv. Држим да je тако и у другим местима, алк то 
би требало проверити,    и у том случају са мало 
добре вол>е могао би човек спасти хил>аде под- 
млатка, који овако умире. 

Дакле ово пеколико ствари које сам овдс пз- 
nco споменуо сам, јер држпм да су one од толи- 
ког замашаја и да ће бптп од опште користи. 

Ово сам имао да кажем и понова из1авЉујем 
да liv гласати за бупет. (Одобравање n пл.ескап.с). 

Претседник лр. Коста Кумануди;   Има реч г. 
Иса Bor.'ianoBiiIi. 

Исо Богдаповнћ; Господо пародпи послапи- 
ци; толпки број говорппка који се nspehao за ово 
неколпко дана, говорплп су, изпосплн cv папоме- 
ne, изразилп cv разпе мисли и разпе сугестије o 
томе. na који би се пачпп могла решити ова теш- 
ка привредпа криза која постоји код nac, као и 
no целом свету. Ja мислим да сви ми, који смо овде 
у Народпој скупштини сарадннци наше Краљев- 
ске владе, да смо сви ми na томе пол>у једподуш- 
ни и спремпп да са споје стране учинимо све што 

иих 90   година. По зваппчпој статпстпцп, која je    треба да се помогпе Влади да из ове приврсдпе и 
сбзвљена 1444 годппе било je Срба, ратара у 
Вршцу исто толико, колико их има дапас, 1934 
године. За тс иело време није се пи једап помпо- 
жио, и то нз тог разлога, што ie увек помор бпо 
na српској страни пет пута већи код одојчадп 
него код Номаца. Пнтате; откуда je то дошло? 
Сад hy вам растумачити. Вршац je једпа варош и 
чссто, у коме има око 5.000 јутара внпограла, и 
ху нма  толико посла, да je лети запослеио и муш- 

финансијске кризе иза1)е чиста и поштена образа. 
Овде су падалп многи предлози и многе сугеста- 
је, и те предлоге и сугестпје не можемо сваки час 
понављатп. Ja hy ове у своме говору само да под- 
вучем говор мога пријателЈа г. Апте Ковача. којн 
je говорио o приватпој ипиппјатпвп, a специјално 
помепуо прпвредпе и културпе устапове, a наро- 
чито университете и позорншта и могу да изја- 
вим да се потпуно слажем са пашим лругом г. Ан- 

ко и женско. Жепе иду на nocao, остављају иалу    том Ковачем у његовим погледима, на просветпп 
одпјчад код куће, и та млада деца, за време доклс 
њихове матере раде у пољу, добпјају пупо крав- 
Ђе млеко. To млеко није рђаво, врло je добро и 
најбоље je. Жепа ради у пољу, a децу храпе мле- 
ком бабе, стрине или тетке. Будпте, госполо, уве- 
репи, да то млеко убија пашу децу, и услед тога 
код Срба je помрло 50 деце, a код Немаца само 
депеторо, јер њихове жене ne иду у пол.е, ne 
остављају децу. нити их храпе пуним млском. Ja 
се сећам пре 28 година био сам у селу Кончапи- 
пи, крај Дарувара, код једпога човека, који je 
нмао млекару и храпио свиње обрапим млеком и 
свиНче од 7 иесеци дотерало je тежипу од 110 
кила.  Кад. сам видео да on храпи свпп.е обрапим 

и културни живот. Нећу говојшти O тим устапо- 
вама, јер je o томе рекао што je мислно наш при- 
јатељ и друт г. Анте Ковач, a ja hv се осврнути na 
приватну иницијативу али;надругом пољу. на по- 
љу које je од врло велнке важпостп за nam просвет- 
пи, културни  n привредпп жпвот. 

AKO се сстпмо, господо, колпко je пре рата 
чинила н учинила приватна иницијатива на томе 
пољу, мп ћемо утврдитп n ja jacno могу да кажем 
да je приватпа иппцпјатпва у пароду учппила 
niiiiie пего стотппе и стотппе важппх мипистарста- 
ва na културпом n просветпом пол.у. ГТриватна 
иницијатива je главни фактор за културни и npo- 
светпи папредак једпога парода. И ja могу, госпо- 

млеко.м,   упптао сам га: Зар пемате ппкакве ште-     ло, слободпо да пагласпм да je nam „ПривредНик' 
те, iep сам зпао, да од обрапог млека npacnn могу 
добити катар или загјаљење прева. On ми je ре- 
као: Немам никакве штете. A како то може бити, 
запитао сам. Рекао ми je: He зпам. Том приликом 
дошао сам кол п.сга n впдео сам пеку корпу са 
куглицама палпк na коштице. Питао сам га шта je 
то? Одговорио ми je, то je казеип, који вадии из 

И „Радпта" у Хрватској, затим „Просвста" и 
..Гајрет" у Босни. „Словепскп Југ" и „Hapo;nn 
Одбрана" у Србији птд., да cv те установе. које cv 
створепе прпватпом пппцијативом, створпле npe 
рата такве нацИоналне Фалапге v пароду, да je тај 
рад и резултати њиховог рада бно neoenopno од 
пајвећих услова,  mro je nam иарод био на тако ви- 
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соком моралном степену, што су наши карактери 
били тако велики и јаки, као што су били пре рата. 
AKO се вратим у послератно доба ми можемо нажа- 
лост констатовати да je та приптиа ииицијатнва 
у нашем народу после рата потпупо угашеиа и, 
с правом рећи, папуштеиа. Пре!)Имо na наше село 
na iiCMO видети дапас да школе оскудевају у по- 
гледу своје сељачке иптелигеицнје. јер су на село 
дошле већнном женске учител>ске силе које ne 
могу дати нашем селу и селЈаку ono, што му може 
датн једап учител.. Ако upeheMO na паше палапке 
у којим паланкама имамо нашу иптелнгепцију, у 
којима се паланкама палазе пеке гимпазије, гра- 
1)аске школе, Г10л>ог1ривредпе и занатске школс, 
ми ћемо видети да Je сва та наша интелигенција 
у тим среским местима потпуно замрла, да je рад 
паших интелектуалаца у пароду пиштаван и да 
ona тесна веза која je пре рата постојала изме1)У 
иптелигепције и сељака, даиас више уопште ne 
постоји. 

Ja се сећам, господо, још у своје време када 
сам ja као студент и ђак са групом својих друго- 
ва из гимназије и са универзитета ишао no сели- 
ма са тамбурашким зборовпма и просвећивао и 
увесел3авао парод. A дапас, господо, има врло мало 
наших иптелектуалаца који бн узели себи задатак 
да иду no селима да подигну дух парода, да ожив- 
л>авају парод, да стварају карактере у њему итд. 
Нше прилике na селу, no моме дубоком уверењу, 
jom су и сада врло слабе. Ако се окрепемо no сви- 
ма крајевима name отаџбипе и погледамо na села, 
мп liCMo видети да села у погледу хигијепскоми 
здравствепом, стоје na врло ниском ступљу. У 
маси наших села има мпого туберкулозе и прети 
опаспост и претстоји пам брига и старање како 
ћемо n na који пачип сачувати нашу омладипу и 
спасти je од једпога страпшога непријатеља који 
се зове туберкулоза. Ha том пољу рада у сузбија- 
њу туберкулозе ja мислим, господо, да би nama 
приватна иницијатива могла учинити мпого, a 
nama државна политика и nama одговорпа влада 
морале би у томе правцу да помажу све л>уде којп 
na томе пол^у раде. 

Када би се one ово овако чипило, опда on де- 
финитивни закључак из овога био да би такав рад 
у народу, који би приватпом ипицијативом био 
покретап и вршеп, допео велике користи у спако- 
ме поглсду, a парочито би се оваквнм радом ожи- 
вио стваралачки дух v пароду, без Kora ствара- 
лачког духа ne може бити говора o папретку }еД" 
nora парода. Оваквим радом створпће се малн 
радише, створпће се карактерн и подићиће сс мо- 
рал народу и пацпопалпа свест и гоађанске дуж- 
ности ло one внсипе, каква je потреба да једап na- 
род буде спремап и способап за самосталап 
жпвот. 

У времепима велнкс привредне и финансијске 
кризе папод треба да будс способап за само- 
одржање. 

Ham Министар СПОЉНИХ послова, уважепи 
г. Јевтић, обоазлажући нам мотиве који су води- 
ли балканске државе да створе Балкански пакт, 
врло je лепо оцртао који су мотиви патерали бал- 
канске дпжаве да дође до овога пакта. a то je 
само спест да cv увидели да v OBOI данашњој ме- 
ћународно.! конфигуоацији свака |е дожава пре- 
пуштена себи и да баш ради тога mro je свака 
балкапска држава препуштепа себи, да су one саме 

морале водити рачупа    да  осигурају своју  егзи- 
стенцију. 

И nam рад у пароду унутра мора битн исто 
тако епергичап и активам; ми морамо ширнтц 
веру и самопоуздање у пароду да бисмо постигли 
да се у њему самом створн веровање да ако се он 
сам у првом реду ne брппе за себе, да ако тај на- 
род сам o себи ne мисли, да he свака друга брига 
коју би други o њему водио, увек бити лабава ц 
педоволта. И nama влада и једап од наших мннц- 
стара у владн врло je лепо једпом прнликом ре, 
као да данашња влада има једпу велику задаћу 
a то je да води полптику малога и ситнога гра- 
hainina који се у дапапш.им тешким приликама 
бори за парче хлеба и за свој опстапак и којц у 
својој политицп нема пичега спекулативног. Jen 
то нису грађани, који трче за министарским сто. 
лицама н за послапнчким мапдатима. пего траже 
једап битан услов за CBOJV егзистепцију, за одр. 
жап.е себе и својих породица. 

Ову и овакву политику мора сваки од нас да 
прихвати, ову политику, коју je нагласио г. Мц. 
нистар, nama партија je дужна потпомагати до 
крајп.их граница ibene могућности, н влада мора 
да потпомаже, и ne само влада, него све паше др, 
жавпе и самоуправпе устапове морају то чинити' 
и општина, и срез и бапска управа ит.д., свн мо. 
рају водитн рачуна o ситним и минималним захте. 
вима нашег ситпог грађанина, радника, занатлиЈ^ 
и сељака, који у својим захтевима не трпжи иц. 
шта друго, пего мипимум осигурања за CBOI 
живот. 

Оваква политика, која бп сс na ona i начин во. 
дила у Наролпој скупштини, јесте ona права 
пстипока народна и демркратска политика. Ов\' 
политику и приватну иницијативу могу да noTini. 
мажу парочито бапске управе. У прпвредном u 
културно-просветном погледу, банске управе могу 
јакр мпого да учине, и специјално могу да учине 
v оппм крадевима, где банска управа располаже 
са више финансијских n скоиомоких средстана дц 
те свпхе. 

Један от наших другова г. Милош Драгови^ 
говорећи o бану Пеоовићу, споменуо je да ie истц 
господин (Милош Драговић: Ти си његов ллбц. 
мацП Перовић путује no својој баповипи као je. 
дан Крал., да га тамо дочекују итд. итд. Ja ми. 
слим, господо. да само они.људи, који cv na вла. 
сти, који имају сталан кпптакт са народом, KOIH 
виде, шта се у народу ради и какве cv потр 
народне, могу поавилно уппављати тим народок 
Ja мислим, да je г. Бап Перовић. радећи тако 
схватио уистину своје право и дужности. које 
тпеба дл on воши према своме народу. У исто 
лоба... (Јпзп Батинић: Ko je то n.eron напод? Он 
ie ХпватП Onaj који n твој. С./о.7о Батинић: A. мц 
га ne признајемо, ми га нећемо!) 

Ja мислим да се г. Драговићу поткрала једна 
велика грешка. што |е v своме ronopv подвук 
да ie бпат г. Бана Пеоовића v ИталиЈи v Задоу 
пови доглавник тали!днске владе, гпто ie впло по- 
rnemno n петачпо. Г. Rnn ПеРовић mn јелног« 
боата. који се зове Кпле Пеоовић. који и не жн 
v Задру. пего je тамо некада био и побегао оту> 
да и oTinnao, и данас се Tai Крле Пеоовић, брат 
нашега бапа. налази v Сарајеву као неки пол.о- 
прпвпелпи чиновник. 

Ово сам хтео да напоменем ради тога, што би 
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био грех, да одавде са овога места чинимо такве    род уопште не залазе ннти долазе с љим v доти- 
грешке према једном претставнику наше власти, 
специјално у Савској бановини да се чине такве 
грешке и тврђења, која су апсолутно нетачна н 
нису na своме месту. 

У правцу те такозване приватпе ипицнјативе 
" сарадње na томе јавном пољу Ja мислим да могу 
иаши другови пародии посланнци тако1јер јако 
много учинити, јер и сам избории закои, пошто 
je систем нзбориог закона такав да сваки посла- 
иик добија свој срез, има тенденци.ју Једне врсте 
поделе рада. /lani свакоме свој срез значи поде- 
лити посао изме1)у нас свију скупа, да сваки у сво- 
ме с()езу чини за onaj крај све оно што може да 
чини помоћу власти и иомоћу ове прнватне ини- 
цијативе. 

Ja сам уверен да lie иародни посланици у том 
правцу било полигичком било коме другоме учн- 
нити   мпого. Иако се све ове моје напомеие које 
сам у своме говору изнео остваре, и ако се тако бу- 
де све радило, ja мислим да би ми рад нашој Вла- 
ди  и  нашим претставннцима у Влади посао олак- 
шали  за 50%. Данас je таква психоза код иашега 
народа, да ми народии послаиици најбоље може- 
ио да видимо, колико народ тражи и очекује одо- 
зго.   AKO ми будемо све пустили на владу и ако 
парод буде тражио и ослонио се све на власт, да 
она  све за њега чини, онда je сасвим разумљиво 
да услед те гломазие адмиинстрације, која посто- 
ји услед пренатрпаиости послова мора да трпи и 
зато   оида  наш  парод прстом указује и грди да 
наша управа и администрација иишта не вал>а. Ja 
ие  разумем, како може један министар просвете, 
који има преко 25 и више хиљада учитеља, и који 
има  преко    ]0.000 професора    нтд.,    да ybe у сва 
она  питања    у просветном и културном погледу, 
кад он нема времена уопште да сам проучи ни сва 
лична   питања тога  особља, којим  он управља и 
како je онда могуће и na који начии могу ти људи 
да се баве и законодавном страном, просветннм н 
културним установама и да даје потребну иници- 
јативу  за све послове.    када се толико    од њих 
тражи. 

Наша партнја, која je заснована на шестоја- 
нуарском  режиму т.ј.  на принципу идеје држав- 
ног и народног јединства, добила je у народу по- 
дршку  од свих оних елемената, који стварно др- 
жап\' сачињавају, a то je наше село и ситни мали 
грађани.  У нашој партији су сви они, којима je 
на срцу да се наше унутарње прилике среде и сви 
они,   ко in теже за тим да скину сва ona политнм- 
ка ггитања, која cv запрека нашег државпог и па- 
ционалнога напретка. Али, госполо, има још л>уди 
који   истичу хрватско  питање.  Постоји ли  данас 
хрватско питање? Ja могу одавде иа ово питање 
без устезања одговорити,    да    хрватско    питање 
више не постоји и да оно пије могуће. Јер, после 
16  година Fiauier државиога живота,    они који у 
данаши>им прнликама поставл^ају то nnraibe, нису 
више  пријатељи наше земље, иити he икада no- 
стати пошто су ти људи, који o томе питању да- 
нас  мисле,  отворепи протпвпнци наше пародне и 
дожавне политике. Они OBV државу нису пикада 

ели, иитн ће je волсти. Осим тога, то су људи, 
који  у  данашњкм приликама    немају    апсолутпо 
микаквог контакта са народом, питн позиају п>е- 
гову дапашњу психозу. Само ти људи који у на- 

цај, стварају хрватско питаи.е као ropvhe и једи- 
ио спасавајуће за пашу земљу. Ово питање no- 
стоји само за оне поједннце спекуланте, који су 
оцењивали своју земљу за министарске фотеље и 
за разне услуге, које им je држава учшшла, na су 
поповно напуштали државну политику и постав- 
л.али оваква nnrafba као разлог што иду попова 
у one редове из којих су дошли. 

Ово питање постоји за one, који са својом 
негативном политнком н негативним радом пду за 
тим да онемогуће да се nama земл.а среди н да сс 
успорн остварење политпке name страпке која je 
утврђена шестојануарским програмом. 

Држава се ne сме освртати na овакве појелип- 
це, a onu пикада ne смеју и ne могу свратити 
с пута пашу политику којим je ona пошла, јер je 
Југослопепска пациопалпа страпка сврстала у eno- 
je редове батаљоне политичких пријатеља и бо- 
раца, којн he се борити за своје идејс, a против 
оних који ппстављају лажР1а питања, као IIIT(J je 
хрватско питап.е и лажпе фантастичне памфлет- 
ске политике која се води у појсдппим деловима 
iiaiiio Кралзевипе. 

Између  осталих  питања    која  су  овле  пала, 
говорило се толико  пута  и o слоболи  штампе и 
демократији. Једап од наших пријатеља, a мепи се 
чини г. Елеговпћ, казао je, да ne може бити ду- 
ховиога  јединства  без  nornvne  слободе  и  правс 
демократије за коју je наш народ врло слособап, 
a ja бих могао ло додам овоме na да кажем, да 
ne може бити духовпога    једпнства    без    добре 
штампе и истипске демократије,  јер само добром 
штампом и истинском демократијом може се ство- 
рити услов за pacMarpaibe свих питања која стоје 
пред пашим народом. За илустрацију свега овога 
ja могу да кажем да смо ми имали пре 6 јануара 
потпупу слободу штампе n праву демократију. na 
смо виделн,    до каквих je  резултата  та  слобода 
штампе и истипска демократија довела. И колнко je 
народ способап за ту праву демократпју, могу да 
кажем да сам се баш у ономе момепту кад се до- 
годило убиство у Народпој  скупштпни  и  дотао 
шестојануарски режпм, палазпо v пашем пароду 
и слушао од народа ове речи: „Хвала Богу што 
je једаппут престала та велика слобода и та лемо- 
кратија na коју ми писмо навиклп." 

Много je говорника спомнњало инФлацију. 
Господо народпн посланици, no момс дубоком 
увСрењу инфлација je појава поратпих прилика и 
то код држлва које су ратом изгубиле или npo- 
пале. Ja мислим дл у пормалпим приликлма где 
свака држава има својс законе no ко|има ona 
живи a без којнх закона пи јелпа држава ne може 
да живи, ла ne може бити nnronopn снекој ин- 
флапији. Има једлн јелини случај. као ттп je био 
код Немачке, да je Немпчка после рата, n то зп 
време мира, остпприла {едну инфлацију која ie 
била једппо MOrvha за Немачку, a никако зп nac. 
Има ту да ге примени oim стлро: Knoi лицет Jonn 
non лицет бовп, ono тто ie мог^а Немлчкл. ne мо- 
же.мп ми. Ja мислим да сви onn људи Koin говоре 
јлвно o инФлациби. штете нптепесе лпжппе. ттете 
нашим Финанси1'ама и показују једно скроз не- 
правилно схватање. 

И кад би, господо, дочекалп да и nam Mmm- 
стар фипапсија хоће да изјави да прима ппфла- 
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цију, ja бих га умолио да нам каже, какве би све 
конзеквенце биле o томе. Ja мислим да би те коп- 
зеквеице бнле такве да би то било страшно и ка- 
тастрофално. Ja мислнм да сам овим довсшио по- 
казао да je инфлација једна скроз неозбиљна 
ствар, no мом дубоком уверењу. 

Ja iiy, господо, да проговорим неколико речн 
и o привредној крнзи. Ja налазим да je закои o 
укидању трошарнпе na ракнју и на виио и закоп 
o заштити сељака, no мом дубоком уверењу, по- 
горшао крпзу за 50%. Допустите мп да вам одмах 
образложим ово своје мишл.ење. Mn смо пре 
2—3 годппе дошлн овде у Народну скупштипу и 
као једпа огромна већина владина могли смо до- 
нети закопе какве смо хтели. УбеНеп сам да смо 
у опомс моменту, кад смо дошли овде, сви били 
веома расположепи, које расположеп>е имамо и 
сада, да нашем сел.аку помогпемо да na што лак- 
ши и na што бол>и начин п|)сброди ову тешкукри- 
зу у којој се сада палазн. Али кад ne би било тога 
закона o раздужељу сељака и кад ne би била уки- 
пута трошарина na випо и ракију, ja мислим да 
су се комулирале ове две ствари и донела уредба 
o јавпнм радовпма да би сада бнла сасвим друк- 
чија ситуација. Да су се приходи од трошарине 
na вппо n ракију ставили na расположење за јав- 
ne радове, опда би селЈак зарадио и имао би чим 
да плати своје дугове, и онда ne би пи било овако 
страшне кризе. Ja мислим да je у пашој држави 
n>ena садржипа сељак, и кад on никоме ne плаћа, 
немогуће je зампслити да криза може да се penni 
na тај начин да неко пикоме пишта не плати (Мп- 
ловаи ЛазарспиИ: Питаље je само да ли може и 
одакле да платп?). Дала би му се прилика да за- 
ради na јавпим радовпма и on би онда платпо. 
Ме^утим, Mii смо допели једну уредбу o јавним 
радовима и одредили n неке кредите, али који су 
у ваздуху и који ne постоје. По мом дубрком уве- 
рењу тн кредити који су одре^епн за извршење 
радова no тој уредбп, n ne постоје. Према овоме 
селЈак ne може ништа добити nn ca овом уредбом 
nn ca уредбом o заштнти сел3ака, јер je изгубио 
сав кредит. ЗалазеЈш у парод, ja нисам нигде Mo- 
rao видети пеко одушепл.еп.е за ту заштиту, a 
свуда сам видео да народ каже: дајте пам прили- 
ку да mro зарадимо. na ћемо и ми да плаћамо. 

Наш господип Мипистар фипапспја који je 
морао да тражи пове терете од парода да би Mo- 
rao да уравпотежи буџет, тражио je свим сред- 
ствима n пропалазио, како и na који начин да 
равпомерпо расподели те терете na све грађане 
правилно n праведпо. 

И поред његовог труда ja мислим да ипак ти 
терети nn данас пису правилпо подел.епи. како бн 
то требало да буде. 

AKO г.осподин миппстар само заЈје у пашучар- 
шију, ввдеће да je данас криза у Београду за 50% 
јача nero прошле годипс. Ha Теразијама n no 
другпм улпцама дућапн су празни. To мора да за- 
брињава свакога човека. 

Дозволите мп, господо, да кажем jom пеко- 
лико речи o нашим локалшш прпликама. Лика ie 
једап од паших сиромашнијих крајева који je n"y 
послератпом добу, a и пре рата, био потпупо за- 
немарен. Светозар При(5ићевић у своје време, док 
je заступао те крајеве, водио je скроз негативну 
политику. За тај крај се mije ппкад пишта учи- 
нилр, na je Лика заостала у сваком погледу. Лика 

je у том погледу једап од крајева којп просто 
личи na руине, јер ппти пма воде, нити школе 
пптн путева. 

Ja мислим, господо пародпп посланици, na 
сви паши послаппци, који заступају паш Hanj, 
у Лици имају у првом реду у виду да се све оц 
ствари, које су заостале из политике пре 6 јануа 
pa Bol)eiie, да се епергпчпо пастоји да се у нашеи 
пароду и код Бапа и код Бапске управе порадц да 
се те прилпке у Лнци поправе, барем те ствар! 
које су од битпог иптереса. 

Замнслите, господо, како je тешко. како i,. 
страшпо у двадесетом веку да један крај нема 
воде. Ja сам увереп да he дапат11>а наша политн. 
ка и данашњи nam режнм у том правцу учипит-, 
све да се те прилпке поправе, a ja мислим да t 
опи сами врло добро разумеју да тај сиромашнв 
народ, koju тамо живн, пема својнх средстава 
те потребе, које су од битпог иптереса 'за шегов 
опстапак, сам изврши и задовол)!!. 

У томе правцу и мислећи да he Коал>евск1 
влада заиста паставити своју политику и свој pa-. 
ни програм, којп je до сада извршивала, ja изјав 
љујсм да hy гласати за овај буџет н желим да 
идуће годипе, када будемо радили, буде много 
бол^е. (Живо одобравање и аплауз). 

Претседппк др. Коста Кумануди; Реч има, радц 
лпчпог  објашпзења,  г.  Мплош Драговпћ. 

Милош ДраговиН; Господо пародпи посланц 
цн, Исо Богдаповић, no прбфесији адвокат,' no 
пмовппи рептпјер n власпик палате у Beorp'anv 
сматрао je за потребпо да апострофира мојго- 
вор, што ми само може служити за понос ка-ii 
једап адвкат апострофпра учитеља. 

Али on je у тој својој ревпостп отишао трли, 
ко далеко да би желео да пешто ocnopn, што v 
iicTiinn постоји. To on Miimi из нарочитих симпа 
inja према Бану г. Перрвићу, што му ja дозвол,а! 
иам, алнбих хтео да гаупитам, да ли je њему по^ 
знато да се г. ПеровпЈ!, правећи турнеје no својој 
Бановини, дочекује са славолуцима, са народниЈ 
скупинама, n што je нЈајглавније, са банкетима 
у колнко нх има. 

Прстседиик др. Коста Кумануди: Г. Драговп- 
liy, Bn можете само да исправнте тврђење Вашег 
предговорпика, a ne да се упуштате у расправља- 
ње. Имате само да исправите један факат ако није 
тачан. 

Милош Драговић. (наставља): Ja, господо 
.тврдим да г. Бап Перовић то ради, и то данас ка{ 
je оволика екопомска оскудпца у пашим крајени- 
ма. Само бих хтео ово да кажем да се схвати n нл 
onoj страпп n овде да се зпа да то nuje поручио 
Београд како се то злонамерно искоришћује, nero 
да je тр лични 11еф г. Бана Перовића. 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Господине 
Драгови11у, ne мбжете говорити o г. Бану. Поно- 
no Пас опомнп.ем да сс ne упуштате у комепта- 
рисап.а. 

Л^нлош ДраговиК (паставл.а): Ja, господо 
остајем при опоме што сам казао да г. Бап Пе' 
ровић има брата у Италији. (Једап глас: Нема!), 
Молим Вас, нека то on изврли демантовати, a no- 
мојте Вн. Уосталом то mije ништа, може и имати 
где xoiie, јер ja ово ппсам павео злопамерпо да га 
оптужујем, што му брат живи у Италији, него 
npaneliii се од предговорппка a нарочито од инси- 
нуација г. Грбе морао сам тај пример павестп. 
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Претссдиик др. Коста Кумануди;    Има реч г. 
лр. Марко Кожуљ. 

Dr. Marko Kožulj: Gospodo, jedan od naših dru- 
gova  g.   Šećerov, razlažući i kritikujuči proračun za 
godinu   1934/35 izjavio je da će glasati za proračun 

i to, jer ga vode privredno-gospodarski, socijalni i po- 
iitički, t.   j. ocehivši sve te momente da je uvažio raz- 
Iof(e, da je našao naime razloge koji ga gone na to, 
da glžsuje za ovaj proračun. Gospodin Sečerov izlagao 
je sasma   tačno onako kako jeste proračun, ali, gos- 
podo, ono što je glavno, okrenuo je na protivnu stranu, 
t. j. prikazao je nosu privredu, prikazao je naš politič- 
ki položaj onako, kako 011 u istini i faktički nije. Pre- 
ma tome ja ću kao član opozicije baš sa ovih privred- 
no-socijalnih i političkih razloga ići drugim pravcem, 
da  dokažem  neosnovanost tvrđenja g. lećerovai, jer 
baš ti momenti govore, da se ovaj proračun Ovakav ka- 
kiv je predložen, ne može da prihvati. G. šećerov kao 
i g.  Ministar finansija, naglašavaju i kažu, da je naš 
proračun   uravnotežen. Ja kažem, gospodo, da mi u 
našem   proračunu  imamo  jedai  ogroman  deficit,  da 
mi   imamo jednu  strašnu  provaliju koju  mi  nećemo 
lako zatrpati i da idemo svake godine u svakom pro- 
n.čimu sve dublje i ja ne znam gde će sve to da se svr- 
ši. Gospodo, prilikom stabilizacije dinara našeg u 1931 
godini,   kad smo  dobili  milijardu  franaka,  bilo nem 
je uspelo da pokrijemo deficit u državnim budžetima 
koji su  tada bili, ali iza toga počeli su odmah da se 
duže  i sad, gospodo, čujte brojke: to je fakt, a to ne- 
će g. Ministar da poriče, da li su ovi manjci u našem' 
budžetu. 

Mi smo dobili u jesen godine 1931 250 miliona 
Franaka. Dinarska protuvrednost toga zajma bila je 
upotrebljena za pokriće redovitih državnih izadata- 
ka. To znači, gospodo, 500 miliona dinara. Taj se za- 
jam nije vratio. To je još i danas dug. 

Po Zakonu o kovanom novcu ima pravo g. Mini- 
star finansija da kod Narodne banke privremeno po- 
digne 600 miliona dinara i taj je novac g. Ministar fi- 
nansija podigao, ali taj novac još nije vraćen Narod- 
noj banci. 

Mi srno gospodo godine 1932 doneli Zakon 0 
kovanom novcu i kovali smo novac u raznim raz- 
macima 1 milijardu dinara. Dobitak kod kovanja nov- 
ca, iznosio je cirka 700 miliona dinara. Čini mi se u 
3 članu Zakona o kovanom novcu mi smo uneli da 
taj novac, odnosno ta dobit ide u državnu kasu. Kad 
su uzme k tomu, gospodo,.da je g. Ministar finansija 
digao i pozajmice kod Hipotekarne banke i Poštan- 
ske štedionice u iznosu cirka I milijarde dinar;:', pa 
kad se zberu sve te stavke, imate sumu od 2 milijar- 
de 800 miliona dinara (Ministar finansija: To je proiz- 
voljno!). Ali je približno. (Ministar finansija: Nije ni 
približno!). 

Ova, gospodo, svota tišti naš proračun. Kod nas 
se, gospodo, uvrežila jedna praksa, a ta je bila i ra- 
nije, da se jedan deo izdataka jedne budžetske godine 
pokriva prihodima iduće godine. Završni računi jedne 
budžetske godine ne svršavaju u martu nego se produ- 
žuje do svrSetka avgusta iste budžetske godine. Prema 
lOme izdatci jedne budžetske godine mogu se vršiti sve 
do konca avgusta, dakle još 5 meseci pO isteku do- 
tične budžetske godine. G. Ministar finansija upotreb- 
ljava to produženje budžetske godine da prihodima 
idućeg budžeta u nusecima aprilu, maju, junu, julu i 
avgustu, pokriva rashode iz minule budžetske godine. 
To je g. Ministar finansija priznao u svojim izvešta- 
jima. 

Do konca marta 1933 godine prihodi budžeta go- 

dine 1932/33 iznosili su, gospodo, okruglo 6 milijar- 
di 57 milijona. Do konca avgusta 1933, do kada su 
se mogle vršiti uplate i isnlate za račun minule bu- 
džetske godine, prihodi su porasli na 0 milijardi b52 
miliona dinara. 

Kod rashoda situacija je bila ovaka. Do konca 
marta 1933 rashodi su bili iskazani sa 6,162.000.000 
dinara. Koncem avgusta 1933 godine, dakle kod svr- 
šetka budžetske godine rashodi su iznosili 6 milijardi 
879 hiljada dinara. Za oet meseci budžetske godine 
1933/34 izvršeno je rashoda na teret prošle, budžet- 
ske godine za 717 milijona dinara, ili za 650 miliona 
dinara više nego što su iznosili prihodi na račun mi- 
nule budžetske godine. 

Dakle, gospodo, i ovde imamo jedan manjak u 
budžetu sa 650 milijona dinara. To znači drugim re- 
cima da je oko 650 milijona dinara prihoda ove bu- 
džetske godine bilo upotrebljeno za pokriće rashoda 
minule budžetske godine. Na taj način ne bi bilo ni- 
kakvo čudo da se ukaže na neku ravnotežu u držav- 
nim prihodima i rashodima. Međutim vidite da to ni- 
je nikakva ravnoteža. Uprkos toga i svih tih opera- 
cija, na koncu avgusta 1933 godine ostalo je neispla- 
ćenih državnih obaveza iz minule budžetske godine 
za 142 miliona dinara. Znači da je budžetska godina 
1933/34 bila u deficitu za najmanje 800 miliona di- 
nara. A bila bi ona još i veća, jer nisu likvidirani još 
svi računi koje g. Ministar finansija nije isplatio. Do 
konca decembra za 1934 godinu, kad se govori o u- 
štedama ukupno je ušteđeno kod državne administra- 
cije 988 miliona dinara i kod državnih preduzeća 488 
miliona dinara. To g. Ministar finansija označuje kao 
uštedu, ali to nije ušteda, to je deficit. To su nepla- 
ćeni računi bilo kod liferacija, bilo kod izrada, bilo kod 
penzionera ili kod činovnika koji se pošalju u penzi- 
ju i koji nesrećnici po tri godine čekaju dok dođe do 
penzije. Sve to, gospodo, kad se zbere, stvara jednu 
strahovitu cifru, koja nas sve skupa mora da zapre- 
pasti. Ali treba priznati lojalno da je g. Ministar fi- 
nansija imao silne kuraži kad je segnuo za uštedama 
gvozdenom rukom. Inače bismo se nalazili u mnogo 
gorem položaju, i u toliko njemu treba priznati nje- 
gov trud i muku. 

Kad se govori o uštedama, koju reč g. Ministar fi- 
nansija upotrebljava, ja mislim da se ta reč ne može 
upotrebiti. Morala bi se upotrebiti druga reč. Jer u- 
šteda bi bila ako se odustalo od jednog namernog iz- 
datka koji je u budžetu izglasan, za koji je bilo u bu- 
džetu pokrića, ili ako je izdatak bio stvarno manji 
nego što je bio predvidjeli. Međutim, gospodo, to se 
nigde nije dogodilo, a osobito ne kod personalnih iz- 
dataka, jer su ti svugde bili veći nego što su pred- 
viđeni. Na žalost bila je ušteda kod stvarnih izdataka, 
a imati uštedu kod stvarnih izdataka u ovako abnor- 
malnom vremenu, znači ubijanje privrede, znači ubi- 
janje privrednog života, znači zadržavali ga u ovom 
haosu, u ovoj nesigurnosti u kojoj se naš privredni 
život  nalazi. 

Gospodin Ministar finansija, odnosno narodni po- 
slanik g. dr. Šećerov izjavili su, da je naš trgovinski 
bilans aktivan za 500 miliona dinara, odnosno da je 
bilo mnogo više izvoza nego prošle godine i to za 
300 miliona dinara više nego prošle godine. To, gos- 
podo narodni poslanici, može da odgovara i možda 
tako jeste, ali to u suštini ne znači ništa. S tim nije 
našoj privredi ništa pomognuto, niti se zamrzio kolo 
naše u glib zapale privrede maklo. Ako bolje pogle- 
date  analizu  tog bilansa,  vidite  da poboljšanje  do- 
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lazi od porasta izvoza, dok je uvoz ostao isti. Među- 
tim, za poslove našega izvoza nismo dobili odgovara- 
juću protivrednost, i ta se aktivnost trgovinskog bi- 
lansa ne odrazuje na našem platežnom bilansu. Mi 
smo izvezli naročito u Nemačku i Cehoslovačku mno- 
go robe i na taj način smo podmirili naše dugove 
iz ranijih perioda prema privredama tih država. Ra- 
di toga i vidite da je taj trgovački bilans sa tim dr- 
žavama ranije bio za par stotina miliona dinara pa- 
sivan i najedanput postao aktivan. Tko je imao ko- 
risti? Imali su koristi oni, jer su podigli zamrznuti 
kredit, a naša je roba otišla, a mi u suštini nismo i- 
mali ništa. Kad su te zamrzle kredite povukli, neće 
više sa nama da trguju i opet će u godini 1934/35 biti 
pasivnog trgovačkog bilansa, jer je to bila smicalica 
sa njihove strane, samo da podignu zamrzle kredite. 
Ako međutim uzmemo i malu vrednost našeg dinara, 
koju on ima, i to najmanje za 28,5% onda vidimo 
da je uvoz u stvari bio mnogo manji i da smanjivanje 
uvoza najbolje govori o prilikama naše privrede u 
najširim slojevima koji ne mogu uvezenu robu da tro- 
še i ne može se od te robe ništa da konzumira, jer 
je platežna snaga našega siromašnoga naroda došla 
na nulu. Naš narod nema da kupi ni kilogram soli, a 
specijalno naš narod u primorju kuha i ručak i ve- 
čeru u morskoj vodi. Isti je slučaj i po krajevima u 
unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, pa i drugim kra- 
jevima, gde je narod potpuno osiromašio. Govori se, 
gospodo, u obrazloženju, da u našoj zemlji sada ima 
manje stečajeva i da se prema tome vidi, kako se 
stvari kreću na bolje. Iz te citre stečajeva, dali ih 
je više ili manje, ja ne mogu nikako da razumem, za- 
što bi se stanje kretalo na bolje, kad znam da su lju- 
di naišli na druga vrata i umesto da idu na stečajeve, 
oni su išli u poravnanja, a poravnanja u koliko me 
ne varaju statistički podatci bila su tri puta veća ne- 
go stečajevi prošle godine. Da se ne varamo i da ne 
zatvaramo oči sami sebi kod istine, broj manjih steča- 
jeva ne bi mogao da bude merilo, da li smo mi po- 
šli napred ili natrag u našoj privredi, kad znamo, da 
je broj poravnjahja porastao. 

Naša privreda o kojoj je govorio g. šećerov i ko- 
ju je prikazivao kao da je procvala, gospodo, pro- 
pala je. Ja ću biti slobodan, a to su gospoda iz vla- 
dine većine lepo napomenula, a osobito g. Stojadino- 
vić koji je u više navrata istakao naše teško" stanje 
to i pokazati. Privreda sama po sebi je reč. Šta zna- 
či privreda? To je skup svih onih elemenata koji po- 
kreću, koji daju ton pojmu života, koji ga stavljaju 
u gibanje, to su banke, to su privrednici, to su obrt- 
nici, to je industrij;.., to je seljak, to je mleko, to je 
žito, to je pšenica, sve to skupa daje pojam privrede. 
Pa da uzmemo jedno po jedno, pa da analiziramo, 
da vidimo kako to ide, da li tom pojmu te privrede 
daje ono, što mi kažemo u suštini, privreda je ak- 
tivna, privreda cveta, privreda živi. Banke, gospodo, 
koje su u našim prečanskim krajevima, a mi to naj- 
bolje znamo, koji smo se privredom u tom pravcu 
bavili, banke koje su davale i pokretale svaki život, 
one su potpuno propale, njih uopšte nema. Banke, 
za kojima ne bi neki proplakali, kad u tim bankama 
ne bi ležalo jedanaest milijardi zamrznutog novca, 
svih onih grana raznih privrednika i još više one si- 
rotinje, koja je živela samo od toga svoga malog ka- 
pitala, I kad je jedan predgovornik pre neki dan po- 
menilo da je to afera, onda su gospoda pitala iz ove 
Narodne skupštine, kakva je to bankarska afera. Je- 
ste, gospodo,  to je  mnogo teže nego afera!  I  vidite 

u kolikoj razmeri i opsegu, i veća od afere 1 luseina Ka- 
dića. Mi smo gospodo o aferi 1 luseina Kadića o kojoj 
se radilo o 12 miliona dinara govorili osam dana u 
ovoj Skupštini, a po privredi i krizi nikad ni pome- 
na ni govora, niti jednoga minuta, iako ja i moji 
drugovi već tri godine tražimo da se povede diskusij.: 
u budžetu (bnuiko Avramović: Nisi ti samo). Jeste 
i vi ste to tražili, čast vama. Ali je ostao glas vapi- 
jućeg u pustinji. Kad uzmemo da su tih 11 milijardi 
narodnog novca svih slojeva u pitanju, a da u cir- 
kulaciji imamo samo 4 milijarde kao što vidimo iz 
izveštaja Narodne banke, onda moramo da se sa /a- 
prepašcenjem pitamo, pa šta će biti od 11 milijard; 
zamrznutog novca ili bolje reći propalog novca pri- 
vrede i sitnih ulagača? Preko toga pitanja gospodo 
sa strane vlade se prelazi i mi nismo do danas čuli 
o tome ni reči, šta bi bilo najpametnije da učinimo, 
pa da se to spase. Gospodo, zakoni nisu nikakvo sre- 
stvo za spašavanje privrede. Zakoni mogu normirati 
životne prilike, mogu dati pravac jednoj ideji, mogu 
dati putokaz jednom smeru, kojim treba da se vodi 
ali paragrafi i zakoni ne mogu spasti privredu. Pa 
da mi donesemo više zakona nego što smo donosili 
i sto puta pametnije nego ove, što smo ih doneli, 
Opet mi našu privredu nećemo maci sa mrtve tačke, 
ako ne budemo tražili jednu drugo srestvo da se 
spase. 

Zakon o razduženju seljaka a još manje o ure- 
đenju banaka, neće to pitanje da spase, nego, po mo- 
me dubokom uverenju, Zakon o uređenju banaka u- 
propastiče banke i upropastiće ulagače. Ulagači imali 
oi, navodno, da dobijaju jedan mali deo u gotovu, a 
nešto imali bi da dobiju u akcijama tih istih novča- 
nih zavoda, koji su danas došli u takvo stanje, da im 
više niko ne veruje, sta će biti, ako se dobiju akcijo 
tih novčanih zavoda, u koje nema niko više vere? 
Te će akcije još dalje pasti i još manje će vrednosti 
imati na berzama i još više će se novčani zavodi kom- 
promitovati, nego li su do sada kompromitovani. 
Novac, koji je uložen, neće ulagači primiti i osu,,. 
mašeni na sve strane trledaće da tu akciju proći, 
da dodu'-do gotovine. Nastupiće strahovita jurnjava 
na berzama, akcije će kupovati špekulanti i nastaće 
drugo ponovo upropašćenje banaka i ulagača. Banke 
su, gospodo, u svoje vreme predlagale, a ja sam to 
lane u budžetskoj debati izneo, jedan projekat, kako 
bi bilo najbolje da se to pitanje reši. Ja sam pred- 
lagao, gospodo, izdanje bonova, koji bi bili izdani 
za isplatu seljačkih dugovq, a osigurali bi se seljač- 
kim dobrima. Tako bi spasli seljaka, koji bi bio svo 
je dugove platio, banke bi došle do gotovine, pa bi 
ulagače isplatile i nije nam nužno bilo izdavati za- 
kon o razduženju seljaka i nije nam bilo nužno iz- 
davati zakon o bankama. Sto se tiče zakona o selja- 
cima, ukoliko sam uvideo, treba priznati svoj gos- 
podi dobru volju i čistu nameni imali su u vidu, da 
tim našim seljacima pomognemo, ali mi s tim za- 
konom nismo ništa postigli. S tim zakonom ćemo 
upropastiti još gore seljaka, nego li je on upropašćen, 
upropastićemo verovnike toga seljaka, ubićemo ve- 
ru seljaka u kredit za nekoliko godina, u koliko bu- 
de trajao zakon, a može biti još za jedan dugi peri- 
od. Zakon predviđa 12 godina otplatu seljačkih du- 
gova. Pitam ja vas, ko će tome seljaku za 12 go- 
dina kreditirati, i koji će se verovnik naći da mu 
da kredita, znajući, da taj seljak ne plaća, i da stare 
dugove ima prava u 12 godina da plati. Neće, g< 
podo, niko kreditirati. Banke neće moći, jer su sve u 
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likvidaciji, i nema toj,ra više trgovca, koji će mu kre- 
ilitirati, verovnik neće, jer i 'on sam ne dobija toliku 
da može  da živi, jer mu niko ne plaća. Seljak nema 

I koga  da dobije kredit, i on će stradavati, pa će 
svoju   nekretninu, koja mu je plus iznad minimuma, 
koji mu  je zakonom osiguran, prodati, i ostaće na mi- 
nimumu   s tim Zakonom o razduženju seljaka Osta- 
vimo  tu stranu socijalnu, ali uzmimo i pravnu. Stvo- 
rili smo jednu strahovitu zabunu u narodu. Zakon je 
istodobno i po sebi nepravedan. Nije univerzalan, od- 
nosi se samo na jednu kastu, kojoj je data pogodnost 
na štetu  družili staleža u zemlji.    Uzmite samo, gos- 
podo, koliki .smo mi broj kamata s tim zakonom stvo- 
rili? To je jedna mora, jedno čuda u kojima se prav- 
nik i sudija više ne može da snađe. 

Seljak plaća seljaku 3,1% na dugovanje jedan 
drugom, seljak plaća banci 6,20%, građanin plaća ban- 
ci 12%, a u pojedinim banovinama prepušteno je to 
banovinama da donesu stopu kamate, ali je stavlje- 
no da kamata ne sme biti manja od 5%, odnosno 
nego što je eskontna stopa kod Narodne banke. Na- 
rodna banka daje 7%, a kod ostalih banaka je 12 ili 
12^%. 

Neke banovine su uzele i manje. Mesto da smo 
-tvorili jedinstveno zakonodavstvo, da smo gledali 
da te kamate svedemo na minimum, jer mi svi tvr- 
dimo da su kamate ubile privrednika i seljaka, mi 
srno opet pustili bankama da tuku srednji stalež u- 
darajući mu veliku kamatu od 12%. Za današnje do- 
ba - - da je to možda 1923, 1924 ili 1925 godina, još 
bi čovek mogao da dozvoli da je kamata 12% ume- 
rena, ali, gospodo, u abnormalno doba, gde se svi 
savijamo pod teškim udarcima ove teške privredne 
krize, dozvoliti bankama da uzimaju 12%, to nije 
zdrava  pojava. 

Imamo još nekoliko kamata, n. pr. državnoj 
banci se plaća 7%, Xipotekarnoj banci 9—10%, kod 
nas u krajevima bivše Austrp-Ugar^ke imamo tri vr- 
ste kamata. Sem ovih ima po građanskom zakoniku 
kamata od 4, 5, (>% koja se primenjuje kod sred- 
njeg staleža gde n. pr, građanin jma da plati seljaku 
ako mu duguje ili banci. 6% je kamata po Građanskom 
zakoniku. S ove strane imamo ovaj zakon kao lex 
posterior šta sada vredi ovaj lcx posterior ili Gra- 
đanski zakon? Tu se sada ljudi ne* mogu da snađu 
u ovome pustome moru kamata, u tome velikome 
nesrazmeru da seljak plaća 3,50%, a građanin 12%. 

Prema (ome doveli smo u pitanje opstanak sa- 
mog građanina. Srednji stalež je osiromašio, srednji 
stalež je propao i sada, gospodo, tko ostaje u ovoj 
zemlji, da može da snosi ovolike terete? Za selja- 
ke se konstatovalo da ne mogu, da su propali. Mi 
smo ih lišili plaćanja duga. Građanin takode ne mo- 
že da plaća, a mi udaramo svaki put kad god se sa- 
stanemo jedan novi namet. 

Tako smo mi, gospodo, do sada već prve go- 
dine udarili namel odnosno trošarinu na električnu 
snagu, udarili smo nekoliko puta razne takse, uda- 
rili smo trošarinu na špirit i benzin, jedan, dva ili 
tri puta trošarinu na šećer i kavu, i sada imale na 
100 kilograma kave 800 dinara trošarine. Kava, go- 
spodo, nije više luksuz. To je obična hrana. Pa to 
pije .sve od amalina do ministra. Tako žestoku tro- 
šarinu udarili smo da nije trgovcu više moguće da 
trguje i onome koji troši još malo, pa neće ni on 
moći da kupuje. Pa smo udarili školarinu, udarilo se 
na siromašne đake, zatvorila se vrata prosvete siro- 
mašnom činovniku i učitelju pučkom, koji ima desetoro 

ili dvanajestoro  dece, jer mora da plaća  toliko,  da 
dva meseca ne jede sa svojom obitelji. 

Udarili smo takse mv akademičare i zato \ idite 
čitavu revoluciju na univerzama. Mi znamo da je 
nekada 200 dinara prestavljalo čitav kapital za đa- 
ka za godinu dana, a danas se ne može ni upisati na 
univerzitet, ako se ne plati taksa od 300 dinara na 
ime  školarine. 

1 kruna svega ovoga zakona protivit koga smo 
svi u finansijskom odboru lomili koplja i protiv ko- 
ga su bili svi jer su gospoda iz t'inansijskog odbora 
uviđala da će ta reforma imati za posledicu da pot- 
puno uništi još ono malo privrede što je ostalo u 
životu, opet smo taj strašni zakon izglasali i prihva- 
tili, pritisnuti razlozima Ministra finansija koje je 

g. Ministar finansija razložio. — To će se ubrzo o- 
setiti kroz kratko vreme, kada se počne na terenu 
da vrše zakonski propisi, a čujem da će uredba još 
gore pooštriti ono što nismo u zakonu kazali. 

Kada uzmete, gospodo, sve te momente, kada 
uzmete da se u privredi nije ništa učinilo nego da 
se je privreda upropastila, kada uzmete da smo mi 
poljoprivredna zemlja i da nismo ni ove godine u- 
trošili ni jednoga dinara za poboljšanje poljoprivred- 
nih prilika u zemlji — onda ja pitam, koji su to raz- 
lozi bili koji su vodili gospodu koja su zagovarala 
proračun da iz privrednih razloga glasaju za prora- 
čun? Pošto ja tih razloga nisam našao, dapače vidim 
da je sve obrnuto, da se išlo na to da se sve upropasti, 
onda ja iz tih razloga nisam mogao glasati za pro- 
račun. 

Da vidimo da li, gospodo, socijalni razlozi na ko- 
je se g. Šećerov pozvao, da li bi možda iz ovih so- 
cijalnih razloga mogao čovek da glasa za proračun. 

Nedavno, predašnji pretsednik Kraljevske vlade 
dr. Milan Srškić, izjavio je jednom zgodom kada je 
razvijao svoj program, da će se utrošiti milijardu di- 
nara u javne radove.   1 svaki je očekivao, ljudi su na 
galerijama i na ulici kada su to čitali, razapeli oči i 
usta i tili oči po nekoliko puta, da nije to greška u 
novinama, da li je istina da će se milijardu dinara u- 
trošiti  u javne   radove,  da  se socijalnome  problemu 
izađe  u  susret   i  da se  narodu  pomogne.  Do danas, 
gospodo,   mi  od   (e   milijarde   nismo   dobili   ni   jedne 
pare, iako ovo blago sunce nagoveštava izlazak tra- 
ve  i  korenja iz  matere  zemlje, gde  će gladni  ljudi 
naći sebi hrane i opstanka. U najteže dane kada je 
studen i led pritiskao bio sirotinju raju, niko toj si- 
rotinji ne dade ni pare a govori se milijardi dinara! 

Kazalo  se:   uvešćemo   trošarinu   na   špiritus,   ce- 
ment, građevinski materijal  i t. d. i od  tih ušteda  i 
prihoda  daćemo za javne  radove.  Znači, donesite vi 
radnici  ručak, pa ćemo jesti skupa oboje vlada i si- 
rota. Šta je imao seljak, šta je imao radnik od tega? 
Nije imao ništa. Mi znamo dobro da se mela troša- 
rina na cement na špiritus, na grede i drugi građevni 
materijal  i da smo time još samo jednu granu  naše 
privrede, građevinare potpuno upropastili. Ja ću sa- 
mo jedan mali primer iz Zagreba citirati koji  je izi- 
šao u „Novostima" u septembru  1933 godine, pa vi- 
dite, kako je još onda stajala građevna delatnost, a 
šta će biti    još sada  iza  uvođenja ovih  trošarina,  to 
možemo  sebi   prestaviti. 

U godini 1930 bilo je u Zagrebu 998 novih građe- 
vina. 1931 taj broj opada, pa ih ima 636. 1932 godine 
imamo 395 građevina a 1933 samo 167. U tri godine 
gospodo, pada strahovito ta građevna delatnost. 

Imali smo nadogradnja u god.  1930 trideset se- 
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dam, u 1931 dvadeset osam, u 1932 šesnajest, a u 1933 
deset nadogradnja. 

Imali snio adaptacija u god. 1930 sto jedanajest; 
1931 sto dva; u 1932 pedeset pet i u 1933 četrdeset 
tri. 

Ovo je statistika, to, gospodo, pada meseca sep- 
tembra 1933 god. A sada — možete da mi verujete, 
informirao sam se kod građevinskog otseka u Zagre- 
bu: dve ili tri građevine u ćelom Zagrebu! Eto, go- 
spodo, kako stoji našu građevna delatnost i do čega 
se svega doteralo! 

Osim toga kad smo sve to videli, mesto da ra- 
dimo da se to poboljša, mi udramo, gospodo, na gra- 
đevinski materijal namet, dajemo trošarinu, tako da 
imate na jedan metar 15 ili 20 dinara trošarine, tako 
onaj koji bi hteo da radi, neće više da radi. Ukinuli smo 
i onaj zakon, gde smo oslobodavali nove građevine 
od poreza, pa neće više ni zbog togu ljudi da rade. 
1 tako je ovo golo jato naših seljak;:, koji nemaju 
toliko zemlje da je ćelu godinu obraduju, navalio u 
gradove, navalio u varoši, be/.e po svetu kao gladni 
vukovi, ne znaju, kuda će, gladni su. 1 vidite pred 
našom Skupštinom, to su ljudi koji tri dana ne je- 
du, nego žele da se vrate kući, a kod kuće ništa ne- 
maju. Za njih se niko ne brine. Socijalna pravda bi 
zahtevala da ih opskrbimo, da tražimo, da im damo 
hleba, ali mi njih odbijamo. Gospodin Pretsednik Na- 
rodne skupštine dade koliko se može i šta se može, 
ali to nije dosta, to mu je dosta samo za jedan dan, 
a drugog je dana već gladan. 

Socijalna pravda dakle ne zahteva, gospodo, da 
glasujemo za ovakav proračun, odnosno za ovako 
postupanje da se dade vladi proračun pa da vlada za 
socijalnu stranu i socijalna pitanja ne vodi nikakvu 
brigu. 

Ja ne vidim, dakle razloga, koji bi me razlozi 
rukovodili, da bih mogao iz tih razloga da glasujem 
za proračun, i ja ne nalazim ni jedan razlog, koji 
bi mene i moju unutrašnjost silovao da glasujem za 
ovaj proračun. 

Treći momenat, na koji se obazreo g. Šećerov, 
jeste politički razlog, koji ga; je naveo da glasuje za 
proračun. Ja, gospodo, ne vidim ni tu, i tu možda 
najmanje, razloga da se glasuje za proračun. 

Jedan od predgovornika, juče ako se ne varam, 
podelio nas je u dve skupine. Rekao je: Državni i an- 
tidržavni: „Ko je u Jugoslovenskoj nacionalnoj stran- 
ci, taj je za državu, a ko nije u Jugoslovenskoj naci- 
onalnoj stranci, taj je protiv države. (Žagor. — Pot- 
pretsednik zvoni). Jeste, gospodo, ja se pozivam na 
zapisnik, izvolite gledati Stenografske beleške! To je 
rekao g. Auer. Ja gospodina Auera visoko cenim kao 
druga i prijatelja, ali tako je kazao. 

Ako je, gospodo, tako, da su samo oni državni 
elementi, koji su u Jugoslovenskoj nacionalnoj stran- 
ci, onda, gospodo, ja mislim, da" je jedna ogromna 
većina ove zemlje protiv države. 

Ja ne mogu da pripišem g. Aueru to, da je oz- 
biljno kazao. Možda je njemu izbegla ta reč "ili je 
možda hteo da kortešira za svoju stranku. Mi među- 
tim nismo njegovoga mišljenja, jer vi iz vladino ve- 
ćine nećete valjda sebi pripisivati to, da ste vi dr- 
žavni a mi antidržavni. (M. Dragpvlć: G Kramer ie 
superpatriota). To odbijamo od sebe jer sam za dr- 
žavu i Kralja, bio sam i biću kao god i moji drugovi, 
a mislim da su to i sva gospoda iz opozicije. M- iro- 
spodo, imamo još i drugih bivših stranaka, imamo 
vrlo čestitih ljudi, imamo vrlo čestitih državnika i i- 

mamo vrlo dobrih i čestitih građana, koji vrše svo- 
ju dužnost, a ne pripadaju Jugoslovenskoj nacional- 
noj stranci, a ipak su dobri građani. 

Potpretscdnik Karlo Kovačević: Molim Vas, go- 
spodo nemojte prekidati govornika. (Čuje se: Pa go- 
vornik samo napada Vladu). 

Dr. Marko Kožul (nastavlja): Pa Vlada je zato 
da se napada, a ne da joj kadimo. (Miloš Dragovići 
Čujte ko prima novac od Vlade, g. kaže?). 

Ja, gospodo, pripisujem dobru nameru svim na- 
rodnim poslanicima, bili oni u opoziciji ili ne kad 
vrše ovo teško svoje zvanje u ovo možda najteže do- 
ba naše istorije i kad se muče na sve moguće načine, 
da pomognu g. Ministru finansija, da potraži i nade 
puta i načina da spase narod iz ovih teških prilika i 
nalazim da smo mi svi podjednako bili jedni ili drugi 
dobri građani, pa bili mi u većini, bili na levici. Jer, 
kad mi to ne bismo bili, mi bismo otišli- iz ove zemlje 
i išli sa drugima koji pišu i udaraju protivu opstan- 
ka naše države, a mi to nećemo da radimo, niti snio 
takav rad ikad odobravali. 

Gospodo, ja mislim, da bi bilo mnogo bolje i 
da bismo mnogo više usluga učinili našoj Vladi i g. 
Ministru finansija, da smo ozbiljno uzeli u pretres 
budžetski proračun, pa da ga nepristrasno prekriti- 
kujemo, jer bi nas g. Ministar finansija, i ako mu se 
to možda ne bi dopalo, više cenio, — nego što snio 
gubili vreme tvrdeći i govoreći o tome, ko je veći 
Jugosloven. To su, gospodo, pitanja koja danas nisu 
na svome mestu, jer je danas na svome mestu svaki 
koji plaća porezu i koji se bori za Kralja i domovinu. 
S toga. političkog razloga, gospodo, i zbog još ne- 
kih drugih momenata, a koji me na to prisiljavaju, 
moram da izjavim da ne mogu da glasam za proračun! 
Dalje, gospodo, mi smo u ovom proračunu videli da 
se ozbiljno nije uzelo u raspravu pitanje pomorstva 
i našega mora za kojim je malena Srbija toliko čez- 
nula i za koje je dala 2 miliona ljudi. 

Mi smo došli i ujedinili smo se, imamo veliku dr- 
žavu, imamo more na kojem se nama zavidi. Naša 
obala je zavidna možda svima u Evropi i jačim dr- 
žavama, a mi od svega toga nemamo ništa. Za našu 
obalu u proračunu nalazi se svega 18 miliona na lične 
i materijalne izdatke, a od toga stvarnih nema m je- 
dan milion. Mi imamo nekoliko stotina luka i lučić 
gde pristaju brodovi njih morski valovi grizu i ruše. 
Za čitavu lučku kapetaniju u Šibeniku votirana je su- 
ma od 300.000.— dinara, i mi hoćemo da uzdržimo 
s tim ćelu obalu do Sušaka? Mi narodni poslanici sa 
Primorja tražili smo od Ministra saobraćaja da unese 
još 5 miliona dinara, a Ministar finansija odbio je da 
nam za to da novac. Pa gospodo troši se na sve" mo- 
guće druge strane, grade se železnice, ja nemam go- 
spodo ništa protiv toga, neka se grade", neka se spo- 
je i sva sela u Srbiji i Makedoniji, ali ne treba ba- 
cati sve na jednu stranu, a za druge krajev« da ne 
ostane ništa. To je nerazumna politika i nerazumno 
rasporedenje. Narod se tamo pita: čemu obala i mo- 
re kad od toga mora nemamo ništa. Po tim ragama 
mogla bi se dati zarada onome mornaru koji je ostao 
bez hleba, jer njegov brod leži uz morsku obalu i 
usled ove krize ne može da putuje. Naša trgovačka 
mornarica iz dana u dan propada. Mi smo u godini 
1933 izgubili 30.000 tona trgovačke mornarice.' Imali 
smo oko 400.000 a sada smo izgubili 30.000, a drugih 
30.000 može da se otpise kao staro željezo, i tako i- 
demo strahovitm korakom unatrag. I ako se ovo ne 
uzme ozbiljno u pretres, ostaćemo, bojim se, bez na- 
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ših brodova koji su slavu naše mornarice i naše dr- 
žave (jdiicli širom po svima morima, — a sada ćemo 
"4tati bez svega toga. Eto kako se to slabo uzima i ceni. 
Vi  znate   da   od   uh  brodova   žive  nekoliko   desetina 
l'iljada ljudi koji su ostali bez zarade. Trgovačko-in- 
dustrijska komora u Splitu ovih dani poslala je ovih 
dana jedan širok elaborat o pomorstvu, ribarstvu, o 
prometu   robe sa inostranstvom, o prometu brodova, 
o ležarihi  na brodovima i skladištima, o brodograd- 
nji i željezničkoj tarifi i o svima pitanjma koja se tiću 
našeg   brodarstva,  prometa  i  ribarstva.  Niko to  nije 
uzimao   ozbiljno  u pretres, taj  akt,  ni sa strane  ni 
jednog Ministra, a najmanje Ministra trgovine i sao- 
braćaja, nisam čuo ni jedne reči o našem pomorstvu. 
Ja ću spomenuti još nešto na račun resora g. Ministra 
trgovine. Danas se naša zemlja iskorišćuje od stranih 
kapitala,  a mi o tome ne vodimo računa Jedno fran- 
cusko  društvo „Fosfati tunizi" kupilo je u Dalmaciji 
velike tvornice karbida koje imaju 136.000 konj. sna- 
ga energije,  što  prestavlja  trgovačku  vrednost koja 
se  u  svetu ceni  na 50 miliona dinara godišnje. Naj- 
manje toliko ta energija vredi. 

Oni su te tvornice uzeli samo za to da im mi na- 
'im   umetnini đubretom ne pravimo konkurenciju, da 
ne otežavamo prodaju njihovih fosfata. Oni su te tvor- 
nice zatvorili i naši radnici u Šibeniku već šest go- 
dina tamo ne rade. Pre toga vremena oni su po mi- 
lion i po  dinara mesečno ili oko 15—Ш miliona go- 
dišnje zarađivali, a sada je naše radništvo sve to iz- 
gubilo. Isti je takav slučaj i sa tvornicama u Dugome 
Ritu kod  Splita. Gospodo. Francuzi mesto da izvršu- 
ju ugovor koji su sklopili sa našom državom, te da 
podignu  tvornice i povećane energije upotrebe je na 
industrijske svrhe. Oni sada provadaju tu električnu 
energiju   kroz Dalmaciju i trguju njome. Uz to oni 
i od   naše   države  uzimaju  po 6  miliona dinara,  jer 
smo se mi obvezali da ćemo im za toliko otkupljivati 
energiju,   ali  pod  uslovom  da i oni  izvrše  ugovore. 
Međutim,  oni taj ugovor ne izvršuju, a od nas ovaj 
novac  naplaćuju. Eto kako se kod nas vodi naša tr- 
govinska politika. Ja sam nekoliko puta povodom o- 

a   činio   interpelaciju  g.  Ministru  trgovine  i  in- 
dustrije, ali kao i sve druge moje intervencije i inter- 
pelacije tako su i ove ostale glas vapijućeg u pusti- 
nji.  Ja    sam,   međutim,   morao  da  vam   ovde   pri- 
kazem  kako stoji stanje stvari i šta je uzrok krizi u 
našim   krajevima.  Kaže  se  da smo  mi  pasivni  kra- 
jevi.    Nismo    mi,    gospodo,    pasivni    krajevi.    Naši 
parobrodi    unose   u   našu   zemlju   stotinu   miliona 
dinara stranaca novca i s tim je Narodna banka do- 
sta živela. Mi imamo mnogo električne energije i kad 
bi   ova   bila   privedena  u   industriske  svrhe,  onda  bi 
znatan deo našega budžeta samo time mogao biti po- 
kriven.  Da  je  kod nas bilo dovoljno pameti, država 
bi to trebala da uzme u svoje ruke. Ali kako mi ne- 
mamo obzira na ono što daje koristi, nego samo gle- 
damo da što pre izdamo novac iz državne kase, nismo 
imali smisla da iskoristimo bogatstvo naših dveju re- 
ka Zrmanje i Krke i uzmemo ga u državne ruke, već 
ino  ga  dali  drugima.  A još je gore, gospodo.  Sto 

je došlo   do toga  da su  došli kod nas stranci  i  da 
oni sad sve to iskorišćuju na štetu državne kase. 

Gospodo, kod nas se događaju strahoviti čini, to 
sve čini naša administracija koja i one dobre ljude 
tera u levicu. Kod nas na primer ode jedan čovek u 
penziju i on misli da će sad primati 1000 do 2000 
dinara penzije kolika mu je bila i plata pa čeka da 
mu dođe   penzija, ali on je ne dobija. On se obraća  1 

Ministru. Ministar traži podatke, uverenja, kršte- 
nice, venčamce, pita se koji je pop izdao krštenicu i 
onda se to na početku vraća u direkciju i pita se, kad 
je on otišao u penziju, a kad su svi ti podatci prikup- 
ljeni, onda dolazi i glavna kontrola a za njom i Mi- 
nistar finansija. Pita se sada Ministar finansija dali je 
on saglasan s tim da se ovaj činovnik penzioniše, i 
ako je on već davno penzionisan, Ministar se sada 
muči i gleda kako će da odgovri. On iz mase činov- 
nika koju ima, izvlači onoga koji ima protekcije i 
javlja da je saglasan da se dotični penzioniše. 
I dok se sva ta administracija vodi, ovaj činovnik 
čeka i nikako ne prima svoju penziju. Pa šta je 
ovo, gospodo? Da li smo mi u jednoj zemlji u 
kojoj ima pravde i sigurnosti. Ljudi ne mogu 
da dođu do svoje penzije i tek kad se žale 
Njegovom Veličanstvu Kralju, tek se onda stvar kre- 
ne. Ovakve stvari kao što sam ja prikazao, dešavaju 
se u svim krajevima naše zemlje, pa zato mislim da mi 
niko neće reći da sam neistinito stvar prikazao. To 
je jedno veliko zlo i mi treba da ga lečimo, jer ovak- 
vi događaji pogađaju čitavu našu administraciju i 
vjeru u istu. Ubijaju veru u istinitost i pravdu. 

To treba popraviti. Sva sila takvih slučajeva ima. 
U ovim krajevima niko ne prima penziju godinama i 
godinama. 

Tako se narod tera u levo i tako je narod ozlo- 
voljen. Ti razlozi politički, a i oni drugi o kojima smo 
mi ovde govorili, t. j. da se uredi pitanje samouprava, 
da se dade samoupravama širok delokrug rada i da 
se jedanput rasteretimo od činovništva, da ne vodimo 
dvostruki kadar činovnika kod Banovina i u Minis- 
tarstvima, da se jedanput Zakonom uredi, gde je čija 
kompetencija, ti razlozi su važni, a ne da se dešava, 
kao sada, kada dođete u Banovinu, činovnik vam ka- 
že: Nije moja kompetencija, a kada dođete u Mini- 
starstvo i tamo vam činovnik kaže: Nije moja kompe- 
tencija, i tako jedan akt putuje od Iroda do Pilata. 
Puno je, gospodo, takvih slučajeva. Ne može da se re- 
ši nikada ništa, niko neće da uzme odgovornosti na se- 
be. Tako se, gospodo, nagomilava u administraciji 
milion i milion akata nerešenih. Narod čeka rešenje 
mnogih molbi, jer od njih mu zavisi milost ili neko 
pravo. 

To sn razlozi, gospodo, koji leraju narod u ne- 
zadovoljstvo. 

Kada sve to uzmemo u obzir i analiziramo, onda, 
gospodo, se pitam, pa ima li političkih razloga zbog 
kojih treba da glasam za proračun. I savest mi od- 
govara: nema i nemoj glasati. 1 ja, gospodo, neću 
glasati, nego ću glasati protiv. (Živo odobravanje i 
pljeskanje na levici). 

Potprctsednik Karlo Kovačević: Reč ima g. dr. 
Živko Petričić. 

Dr. Živko Petričić: Gospodo narodni poslanici, 
budžetska rasprava daje narodnim poslanicima priliku 
da iznesu ovde prema svojemu naziranju političke, 
kulturne i ekonomske prilike u državi, da podvrgnu 
kritici rad Vlade i njezinih organa, i da iznesu svoje 
poglede i svoje predloge, kako bi se to stanje u na- 
rodu dalo popraviti. 

Radi toga je budžetska rasprava i važna i ko- 
risna 

Važna je napose u ovako teškim političkim i eko- 
nomskim prilikam;«. Gospodin Ministar finansija tješi 
nas, doduše, da naše ekonomske prilike nisu tako te- 
ške, da je naša trgovinska bilansa aktivna za pola mi- 
ijarde, da su fiskalni prihodi veći od predvidenih za 
oola milijarde, a državne institucije donijele više za 
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360 milijona od predvidenih, da je budžet  uravno- 
težen. 

Mi ovde kvitiramo taj vedri optimizam gospodi, 
na Ministra finansija Utjeha je hvale vrijedna suge- 
stija, a nada čovjeka podržaje i u najtežim neprilika- 
ma života. 

No ta nada i utjeha znade čovjeka, a napose od- 
govorne predstavnike naroda često zadržati, da ne 
učine ono, što moraju da učine ili da to ne učine na 
vrijeme, pa se takovo zakašnjenje znade često ne- 
oprostivo i nepopravljivo osvetiti. 

Bolje je s toga istini otvoreno i odvažilo pogle- 
dati u lice. A istina je ta: da su političke prilike 
kod nas teške i da je ekonomsko stanje još uvijek 
teško, da je ekonomska kriza sve to veća ili barem 
konstantna. 

U ovome času, gospodo, ja neću govoriti ni kao 
pristaša Vlade, ni kao protivnik opozicije, već kao 
odani sin ove zemlje, koji teškim srcem pratim o- 
čajne ekonomske prilike i želim da ih svi mi iskre- 
nom ljubavlju i zajedničkim silama, ako ne ukloni- 
mo, a ono ublažimo. Istina ne može da nam nigdje 
škodi, jer prilike nisu lake nigdje na svijetu, i bo- 
lest od koje mi patimo, prit ište sve narode. U izvan- 
rednim prilikama i u osudnim časovima treba i lju- 
di velike inicijative i djela, na koja se možda u re- 
dovnim prilikama ne bi ni pomišljalo. Dosta je upo- 
zoriti na džinovske napore pretsednika Ruzvelta, na 
borbu Hitlera i Musolinija protiv nezaposlenosti, na 
napore svih naroda, kojima traže izlaz iz krize i 
nevolje. Ukratko, gospodo, ova se kriza i politička 
i kulturna i socijalna, svodi na ekonomsko pitanje 
i danas to ekonomsko pitanje pokreće masama i 
svijetom. U tom pravcu naš drug dr. Kujundžić na- 
bacio je u svojem nedavnom govoru jednu jedno- 
stavnu ali veliku istinu — prigodom razlaganja O 
zaposlenju nezaposlenih: ovdje je samo pitanje hlje- 
ba, da svako ima pravo na hljeb i to na račun onoga 
koji ima previše hljeba. Šteta da g. dr. Kujundžić 
inje tu misao dalje razvio i razgradio sve konse- 
kvence, koje bi imale da rezultiraju iz te — napose 
u današnjim prilikama — velike istine. On bi došao 
do jedne velike i pravilne konkluzije, da u jednom 
narodu imadu svi pravo na hljeb, i koji hljeba ne- 
maju, moraju ga radom dobiti od onih koji ga ima- 
du previše. Čini se da će u dogledno vrijeme svi na- 
rodni pokreti polaziti sa te tačke: za pitanja hljeba. 
Danas je u svakom narodu ogroman procenat ljudi 
koji nemaju hljeba ili ga imadu premalo. Potrebe 
čovjeka redaju se slijedećim redom: hrana, stan, o- 
djelo, konfor, luksuz. Hrana je na prvom mjestu. 
Pred tim pitanjem iščezavaju sve političke doktrine, 
svi stranački pokreti, sve državne organizacije: de- 
mokratizam, parlamentarizam, fašizam, apsolutizam, 
dapače i patriotizam. Danas je i demokratizam u 
teškoj borbi za opstanak, najviše zato što se po- 
maknuo sa svoje prave osnovice. Demokratizam se 
ne sastoji u nošenju jednostavnijega odijela ni u po- 
hađanju prostijih lokala, a ni u grubom ponašanju, 
već u izjednačivanju života, životnih sredstava i ži- 
votnih mogućnosti, u odstranjivanju ogromnoga ja- 
za, koji još uvijek postoji medu raznim staležima 
i medu raznim klasama pučanstva, napose medu do- 
bro i slabo osiguranim. Primiče se vrijeme kad 
će pametni i vidoviti državnici morati bacati u taj 
jaz ogromne količine materijalnih dobara, da se taj 
jaz zatrpa, a najpametniji će biti oni političari i dr- 
žavnici, koji će tim radom započeti prije nego li ih 

kruta zbilja na to prisili. Svake godine, napose na- 
stupom zime, mi vidimo redovnu pojavu, da neza- 
posleni iz gradova i bijednici sa sela vapiju za po- 
moć države. Napose vidimo da iz tako zvanih pa- 
sivnih krajeva dolaze svake jeseni apeli za pomoć 
u hrani, i tu je pomoć država i pružala u formi jav- 
nih radova. Ta je pomoć imala oblike neke milo.-ti- 
nje, jer nije nikako bila uređena zakonom, već je 
sama pomoć a i količina njezina ovisila o dobroj 
volji vlade. 

Prošle jeseni, naredbom sa zakonskom moći od 
23 novembra 1933 pokušala je Kraljevska vlada da 
to pitanje riješi zakonom. 

Žao mi je da Kraljevska vlada nije u tom bila 
srećne ruke, jer principi na kojima ta naredba — 
zakon počiva, nisu srečno izabrani, a sretstva koja 
ista predviđa jesu posve neznatna i nedovoljna. 

Slobodan sam ovde spomenuti, da sam ja pod 
utiskom teškog ekonomskog stanja zimi 1931 32 
napose seljačkog staleža, izradio jedan zakonski 
predlog o ishrani pasivnih krajeva i o javnim rado- 
vima, koji sam predao nadležnom ministru, no ta 
zakonska osnova nije bila uopće uzeta u raspravlja- 
nje. Neću misliti da je moja zakonska osnova ostala 
neuvažena zato, što je opterećivala najbogatije u 
korist najsiromašnijih, no doista ta je zakonska 
osnova počivala na principu, koji je jedini pravedan 
i provediv, da najbogatiji moraju da ishranjuju naj. 
siromašnije. 

Ne smiju se sredstva za ishranu najsiromašnijih 
namicati samo općim opterećivanjem, ili bar ne po. 
sve, jer tada moraju doprinositi i siromašni, koji to 
nisu u stanju, a to nije nikako u redu. Principi da- 
kle na kojima počiva vladina naredba nisu pravedni. 

Jednako i iznosi koje za te svrhe predviđa na- 
redb:i, nisu ni iz daleka dovoljni: dinara 30 miliona 
iz državnih sretstava, trošarina od benzina, cemen- 
ta i vina. Ti su iznosi za čitavu državu znatno pre- 
maleni, jer ako usporedimo kako ogromne svote 
daju druge države za javne radove, to ovde pred- 
videne cifre za čitavu državu ne znače ništa. Treba 
pomisliti da je */в našega naroda poljoprivrednik, 
koji je u teškoj krizi, da je veliki postotak togi 
staleža g6 i bos, da seljak ne može u velikom delu 
ništa da kupi, da u zapadnim delovima države ne- 
ma ni za petrolej ni za žigice, a da najzapadniji 
djelovi države nemaju ni hrane ni novaca, a osim 
toga da imade svake zime po gradovima množina 
nezaposlenih, to je jasno da su ovde predvidene 
cifre kao kap  u  more  tolike bijede  i  nevolje. 

Osim toga, kako smo u poslednje vreme na- 
Salost konstatovali, seljak je jako zadužen, pa ako 
smo konvertirali njegove dugove, moramo se po- 
brinuti da mu pomognemo namaknuti zarade, te d; 
dugove   uzmogne  postepeno   i   platiti. 

Niske cijene seljačkih produkata neće se jo5 
dugo popraviti na bolje, pa moramo o tom voditi 
pravodobno računa. Pogotovo ćemo sve jače ose- 
ćati posledice ekonomskih mera drugih država, koje 
se sve više brane od uvozs iz vana. Ja upozoni 
na autarhiju Nemačke, Češke i Italije. Uz nepovoljne 
ekonomske prilike seljaka pate i s\ i drugi sta 
osobito širi krugovi, mali ljudi, koji se jedva odr- 
žavaju, ukoliko su uopšte kadri da se održe. 

Otkuda  dakle  naći  potrebna  velika  sretstva 
pomoć oskudnih, t.j. za javne radove. Najpravednije 
i najpodnošljivije bi bilo da se ovim opterete posv< 
ili većim delom najbogatiji, i to ne kakovim zaobi- 
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lažnim putem, već direktno. Ja znadem da Sli i 
bogataši dosta opterećeni, ali verujem da nisu pre- 
opterećeni. 

<>siiii toga razna bogatstva, iskupljena za vri- 
jeme rata i kroz ovo 16 godina opstanka naše na- 
cionalne države, sakupljena su na svakojaki način, 
prečesto  i na račun znoja i odricanja sirotinje. 

Nama je svima sve to dobro poznato, a samo 
gdekada sine kao rasvijetljen bengalskom vatrom po 
koji odlomak naše »poslovne« prošlosti, te nđm i ne- 
hotice otkrije po koju aferu, po koju prikratu dr- 
žave, po koji način i metodu kako se stiču i zgrću 
bogatstva. 

Kroz čitavih 15 godina mi nismo ništa poduzeli 
da prokontroliramo to sticanje bogatstava, da opće- 
nite; istražimo korupciju, da istražimo ogromne pri- 
krate poreza od strane ljudi, koji imadu mnogo- 
milijunske  imetke  i milijunske dohotke. 

Malo stroge i nepristrasne istrage u tom prav- 
cu, pa bi se našlo dosta sredstava za fondove za 
sirotinju. Nasuprot, mi smo sebi postavili kao neki 
spasonosni princip, sveopću apsoluciju, zaborav pro- 
šlosti, ne samo političke već i čitave prošlosti, pače 
i one prljave. 

Ko je šta prigrabio, taj to drži i mirno uživa i 
nastoji da grabi još i dalje, a nitko ne vodi računa 
ni o rviziji ni o kvalitetu toga sticanja. 

Mi ne samo da smo proglasili sveopće oprošte- 
nje prošlosti, nego ni danas ne poduzimamo ništa 
u tom pravcu. A da se i danas vrše razna djela, koja 
nisu u redu i koja bi se morala goniti, i to da se 
vrše bez prestanka' i bez skrupula, to je i predobro 
poznato. A, ipak bi socijalna pravda zahtevala, da 

i tome povede računa ma u kojem pravcu. 
A zar mi mislimo, da široki krugovi to ne vide 

i to ne znaju? Sve se to prepričava u najširim kru- 
govima, samo dakako u daleko većim dimenzijama, 
potencirano do najvećih razmjera. 

Nešto bijeda, nešto tuđinski agenti i neprijatlji 
ove države, kojih još nažalost imade dosta, skrbe 
izdašno da to šaputanje i ta panika ne prestane. 
Pa kako da prestane, kad ima pojava, koje su ne- 
shvatljive i nevjerojatne? Kako da prestane, kad 
primjerice naše vlasti dozvoljavaju, da producent 
prodaje 100 kg šamota (gline za lijepljenje peći) po 
150 dinara, a 100 kg brašna kod seljaka stoji 150 
dinara, 100 kilograma industrijske zemlje stoji jedna- 
ko kao   100 kg seljačkog brašna. 

Ovo je samo jedan primjer od stotine drugih. 
Ova pitanja potresaju milijonima duša i za to treba 
svuda uprijeti da se urede. Neka se opterete najbo- 
gatiji u državi jednim specijalnim porezom, pa i 
nazovimo ga tako, pa neka ta dužnost i obveza prede 
u običaj, u naviku, u pravilo da sa tim porezom po- 
mognemo najsiromašnijima. 

Unutarnje prilike u državi, društveni odnošaj: i 
međunarodne prilike zahtevaju uvođenje socijalnog 
poreza. Moj je predlog ovaj: neka se ustanovi i po- 
piše 100.000 do 150.000 ili 200.000 najbogatijih ljudi 
u državi, koji neka se svake godine opterete sa 
fi—10?ž-tnim socijalnim porezom na svoj izravni po- 
rez, ili na svoj imetak ili pak stanovitim iznosima 
prema svom imetku. Izračunajmo to tako, da nam to 
opterećenje donese godišnje bar 200,000.000.— a naj- 
bogatiji neće ga nipošto teško osjetiti. Kolika pak 
etička i politička a i ekonomska korist od ovoga po- 
tupka! Sa tom svotom utrće se suze stotinama hi- 

ljada  siromašnih, oni će se izdašnije hraniti,  fizički 

će ojačati, potrošiće velike količine hrane u zemlji, 
izgradiće se bezbrojne ustanove, a država će od njih 
i posredno i neposredno imati raznih koristi. 1 onako 
su naše ceste, obale, luke, škole it.d. većim dijelom 
trošne  i  raspuštene,   a  materijalnim  redukcijama  u 
budžetu, biće još i više.  Za jednu bijednu seljačku 
porodicu zarada od dinara 500—000 uoči zime, pre- 
stavlja dovoljan iznos za ishranu preko zime, pre 
stavlja spas, jer za pet do šest stotina dinara dobije 
500 kg kukuruza i pšenice, a to je jednoj siromašnoj 
težačkoj porodici dovoljan kvantum za ishrana pre- 
ko zime do prve nove hrane. Gde u kući početkom 
zime ima 500 kg žita, ta je kuća mirna i obezbedena 
sa najnužnijim. 200 milijona po 500—600 dinara, te 
je  350—400.000   porodica   obezbedenih,   a  to  pre- 
stavlja oko 1,500.000 duša. Ima medu seljačkim svi- 
jetom više vrsta siromaha, ima ih koji imadu hrane do 
proljeća, doduše oskudne, osim toga nemaju druge 
ništa, ali nisu gladni; ima ih koji ce se nekako pre- 
hraniti do proljeća, ako obroke reduciraju, a ima ih 
takovih koji već o Božiću nemaju ništa u kuci.  Ta- 
kovih ima dosta napose u t.zv. pasivnim krajevima. 

Takovu  bijedu  mi   ne  smijemo   mirno  gledati. 
Uz socijalne poreze od najbogatijih, neka se globe, 
ubrane ou prekršenja deviznih propisa i krijumčarenja, 
privedu istoj svrsi; pravedno je da one gjobe Koje je 
uzrokovalo  gramzenje  za daljnjim  zaradama,   budu 
poklonjene za pomoć siromaha. 

Te su globe dosta znatne. Uz dotacije predvidene 
zakonom o javnim radovima, uz manje doprinose u 
banovinskim budžetima i uz sakupljena srestva po ka- 
ritativnim društvima, mogla bi se sabrati svota od 500 
milijuna dinara, pa držim da bi se sve siromahe u dr- 
žavi  a  napose  u pasivnim  krajevima  ovim  načinom 
dalo opskrbili, a pasivne krajeve kroz par godina uči- 
niti aktivnima. Kako je pravo rekao predašnji g. pret- 
sednik vlade mi nećemo da dajemo siromašnijim kra- 
jevima svake godine milostinju, jer ovakovim dava- 
njem milostinje, da ne umru od gladi, ne mogu se oni 
nikada pridići.  Bez hrane — pogođeni kakovom tu- 
čom, posolicom, bolešću ili ma kojom od elementar- 
nih nepogoda, ti krajevi životare bez prestanka u ne- 
volji. Zimi se zadužuju, da na jesen plate te dugove 
svojim mršavim prihodom i da ostanu opet bez sve- 
ga. To se opetuje iz godine u godinu, a nevolja tra- 
je neprestano. Tu treba jednom ozbiljno doprineti, a 
može se lako sa malo dobre volje. Treba tamo stvo- 
riti uvjete života, makar i siromašnog ali barem kak- 
vog takvog života. Treba kroz nekoliko godina poseg- 
nuti dublje i namaknuti srestva da te pasivne krajeve 
kroz par godina učinimo aktivnima, da to davanje milo- 
stinje jednom    prestane. To zahtjeva od nas i poli- 
tička dužnost države i naš nacionalni ponos. U moral- 
nom smislu djelovaće ovaj postupak blagotvorno na 
izmirenje staleža  između sebe, jer će bijedni vidje- 
ti da bogati doprinose direktno za njihovo olakšanje 
života, a to bi bio jedan neprocijenivi plus u današ- 
njoj opštoj mediislaleškoj netrpeljivosti. To će nada- 
lje donekle nadoknaditi naš ugroženi izvoz žita i dru- 
ge hrane, koji postaje sve jače ugrožen odatle, što 
naše zemlje uvoznice nastoje sve više da same pro- 
duciraju potrebne agrarne proizvode, pa nam sve ja- 
če zatvaraju granice. Ima u današnjem ekonomskom 
životu jedna neshvatljiva činjenica, naime, da nikada 
nije  bilo tolikog obilja produciranih imovinskih do- 
bara, nikada nije bilo tolikoga bogatstva kao danas, 
a opet nikada nije bilo toliko bijede i toliko nezado- 
voljstva kao danas. Kako to? Imovinske razlike izme- 
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du staleža jesu jedan od najslavnijih uzroka današ- 
nje ekonomske krize, jer ima milijuna ljudi, koji vr- 
lo malo troše i jedu, pa mjesto da budemo prisiljeni, 
po žalosnom uzoru Amerike, da žilo i meso bacamo 
u more, moramo već i zato da povećamo potrošnju, 
bar u maloj mjeri povesti politiku niveliranja, t. j. 
od bogatih ponešto uzimati da se tako donekle ispra- 
vi ekonomska i društvena razlika staleža. 

Razna opterećenja bogatijih kao i progresivni 
porezi vode istome cilju, samo su preblagi za današ- 
nje teške i iznimne životne prilike. Moralno će naša 
država dobiti mnogo, jer će zahvalnost i ljubav koju 
će osjetiti bijedni i gladni, biti upravljena i na drža- 
vu, koja se za njih brine, a naša cc država ime i svi- 
jetu pružiti primer da za izravnanje opreka između 
bogatih i siromašnih staleža ne treba ni revolucije ni 
krvi, već jedna tiha, dobrosmišljena socijalo-ekonom- 
ska zakonodavna evolucija. Država mora na pitanja 
ove vrste položiti najveću važnost, kao što mora u op- 
će povesti jednu pravilnu socijalnu politiku. Ministar- 
stvo za socijalnu politiku imalo bi biti u današnjim 
prilikama jedno od najvažnijih Ministarstava, Mini- 
starstvo širokih poteza i velike inicijative. Od ova- 
kove promišljene i šio izdašnijim sredstvima dotira- 
ne socijalne-elTOiiomske politike naslaće za naš nacio- 
nalni život višestruka korist i to prehrana siromaš- 
nih i gladnih, socijalno izmirenje, trošenje nagomi- 
lane hrane, korisni radovi, investicije i prihod drža- 
ve. Narod je jedna etička jedinica ali ne samo u teo- 
riji, već to mora da bude i u zbilji. Blagostanje ili 
nemaština na jednoj strani moraju da odjeknu na 
drugoj strani — u istom tom narodu, i opterećenje 
najbogatijih odozgo mora ići dotle, dok najsiromaš- 
niji u narodu ne budu zbrinuti — bar sa najnužnijim. 
To je provadanje izjednačenja, koje izvodi svugde i 
sama priroda — tiho i bez prestanka u zraku, u vodi, 
na tvrdom tlu. Ako se pojave zapreke prirodnom i/- 
ravnanju, nastaju eksplozije, poplave, potresi. Kako 
je u prirodnom svijetu, tako je isto i u socijalnom, 
pa dok se otvaraju ventili za socijalno-ekonomsko 
izravnanje, ide sve dobro i takova socijalna politika 
oprečava društvene potrese i katastrofe. Istina je, ve- 
liki i bogati izrabljivali su i izrbljivaće uvijek slabe 
i siromašne, i ekonomski jaz između jedne i druge 
grupe postaje sve veći; bogati se sve više obogaćuju, 
siromašni sve više osiromašuju. Ta se diferencija po- 
tencira osobito u iznimnim vremenima, kao što je 
ovo u kome mi danas živimo. Država tu mora istu- 
piti svom energijom, jer je laj ekonomski jaz naj- 
veći i najčešći razlog ovim sporovima, borbama i po- 
li esima u državi. 

Socijalni porez na bogate zatrpaće taj kobni i o- 
pasni jaz. Takvom eto, ekonomskom politikom treba 
izravnali opreke između rada i kapitala, i mjesto da 
se te opreke postavljaju za'princip i temelj klasne 
borbe, treba ih zamijenili idejom ako ne socijalnog 
ravnovesja, a ono barem socijalnog izravnanja. Bu- 
dimo pravedni i priznajmo: sirotinja teško gleda ka- 
ko pojedinci žive udobno i u obilju, dok ona nema 
ništa, a ne može ništa ni da zaradi. 

Ja sam, gospodo, narodni poslanik otoka Krka, 
Raba; i Paga i imao sam prilike da izbliza gledam, 
kako teško stanje vlada na tim otocima, koji su kra- 
sni po prirodi i koji su tako važni za državu. Ima na 
tim otocima sela koja zimi formalno gladuju. Iz 
nekih sela spuštaju se izgladnela deca gola i bosa u 
malo veće gradove da izmole kruha i brašna no i to 
su bedmci koji jedva životare. Ove zime pogotovu 

velika beda je tamo. Vinogradarstvo je jedini produ- 
kat koji dolazi u račun, jer ono malo hrane što ljudi 
dobiju, to se pojede početkom zime, a lanjske godine 
vino je tako podbacilo da je lamo zavladala najveća 
beda. Ja sam dobio pisma u kojima se opisuje očajno 
stanje i kad bih vam ih pročitat), ne biste vjerovali 
da je takovo stanje moguće. 

U pojedinim malim selima ima na desetine po. 
rodica koje već o Božiću u kući ni zrna kukuruza ne- 
maju, a nemaju gde da se pomognu jer zarade higde 
nema Tamo se o pšenici uopšte i ne govori, nego je 
kukuruz glavna hrana. Ja sam video svojim očima 
tragove gde narod kopa korenje da se njime prehra- 
ni. Tu se dakle zacarila avet gladi, bede i patnji. 

A lamo, gospodo, u blizini, u ljetu, krasni sun- 
čani žali dočekuju hiljade stranaca, koji se odušev- 
ljavaju i dive prirodnim lepotama i srećnom narodu 
koji stanuje u tim krjevima. I eto baš ti krajevi daju 
državi, sem toga što pretstavljaju važan značaj po nas 
kao pomorsku državu, osim poreza još na desetke 
miliona prihoda o turizma u vidu raznih trošarina, 
carina, taksa, vozarina i t. d. 

Doide bude sveta, biće bede i siromaštva, no ц 
Jugoslaviji ne sme da bude niko gladan, osim onoga 
koji neće da radi. Međutim danas ima u Jugoslaviji 
mnogo hiljada gladnih. Ja verujem, gospodo, da će 
i oni najbogatiji odobriti gornje istine i da im neće 
biti ni malo težak onaj socijalni doprinos koji će ima- 
ti da plate za ublaženje ovako teške bede, i za umire- 
nje svoje savesti. Treba zato samo malo patriotizma, 
treba dobrovoljno dali nešto od svoga ne siromaštva 
nego od svoga obilja. 

Sa ovim u savezu moram da slavim jednu oštru 
zamerku g. Ministru finansija. Prošle zime u februaru 
u ovoj je Narodnoj skupštini votirano za javne ra- 
dove u državi zakonom iznos od 60 miliona dinara. 
Od toga je otpalo na Savsku banovinu oko 6 i po 
miliona dinara. Međutim isplaćeno je u gornju su- 
mu samo 2 miliona 150.000 dinara, dočim ostatak 
od 4,325.000 nije uopšte isplaćen. Od te bedne po- 
moći koja je zakonom votirana sirotinji, nije ispla- 
ćena ni jedna trećina u Savskoj banovini, a u kolikom 
je postotku isplaćena u drugim banovinama, nije 
mi poznato i želeo bi da nam to Ministar finansija 
kaže. Država je eto tako prikratila onu gladnu i bi- 
jednu sirotinju za milione. 1 laj mali deo pomoći 
počeo se izdavati narodu tek u martu, dakle očito 
prekasno, lako da smo mi poslanici pasivnih kra- 
jeva muku mučili slušajući kroz čitavu zimu vapaje 
naroda za pomoć, a da mu nismo mogli pomoći. 

Taj se propusi ne sme da ponovi, nego pomoć 
narodu mora da dođe pravodobno, već pre Božića, 
pre snegova, kada se radovi još mogu da obavljaju, 
a osim toga gladan čovek ne može da čeka. 1 ove 
godine rani sneg stvorio je očaj pa je pomoć i ove 
godine  zakasnila. 

Nedavno je u ovoj Skupštini prihvaćen Zakon 
o telesnom vaspitanju naroda. Svrha mu je da se u/, 
nacionalnu svest podigne i fizička snaga naroda. 
Takvo je međutim nastojanje uzaludno, ako je narod 
preslabo hranjen i izgladneo. Patriotske organizacije 
imale bi biti posledica našeg nacionalnog zanosa, a 
ne sretstvo da se taj zanos raspali. Moramo poći 
drugim putem da taj zanos podignemo, a to će biti 
uklanjanjem socijalnih nepravda i ekonomske bijede. 

Ako pogledamo kartu naše države, vidimo na- 
pose da čitava gorovita pruga od Crne Gore preko 
Dalmacije i zapadne Bosne pa preko Like, Primorja 
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■ Otoka do Slovenačke granice, treba bezuvjetno po- 
moći, *i to pomoći takove da se pridigne njihovo 
opće ekonomsko stanje, jer onaj vrijedni, marljivi i 
državi odani narod strada samo zato, što se je na- 
selio u krševitom kraju koji u zimi i u proieću upro- 
pašćuje bura i posolica, a ljeti nesnosna žega i suša. 

Ekonomsko podignuće onoga dijela naroda po- 
staje nacionalnim problemom koji treba jednom te- 
meljito riješiti i onaj narod staviti u položaj da može 
da živi   o   svome radu. 

Treba tamo sistematski i u velikom stilu prove- 
sti melioracije zemljišta, cesta, luka, lukobrana, mola, 
podići i popraviti cisterne, škole, isušiti blata, močva- 
re, pomoći voćarstvo, ribarstvo, vinarske i druge za- 
druge, kućni obrt, pošumljivanje, sadnju duhana i bu- 
haća i razne druge izvore zarade, pa ćemo za par 
godina one krajeve od pasivnih učiniti aktivnima, 
bogatim i srečnim krajevima, koji će još bolje pri- 
vlačiti strance i donositi koristi čitavome narodu i 
državi,  a  neće trebati pomoći od vlade. 

More! Od Feničana, Egipćana, preko Grka, sta- 
rih Gala, Rimljana, do Francuza i Engleza i drugih 
brojnih naroda, more je izvor sreće i blagostanja 
narodima, a samo nama da ono bude teret i nevolja! 

Dakako da za to treba novaca i opet novaca, 
pa jer država ne može sve dati, neka se nešto dade 
od trošarine, nešto iz državnih i banovinskih bu- 
džeta, nešto opterećenjem najbogatijih, a nešto ne- 
ka se pokrije unutarnjim zajmom koji će se renti- 
rati obzirom na izvedene radove. 

Napose isušenje raznih blata i močvara, kojih 
ima tamo dosta, te melioracije zemljišta, napr. ličke 
. rištine, mog:lo bi se najbolje provesti unutarnjim 
zajmom, koji bi se dohotkom tih zemljišta amorti- 
zirao. Zajam može biti i prisilan na imućnije jer je 
rentabilan   i   opće koristan. 

U budžetu provesti će se velike prištednje, ako 
se isprazne razna nadleštva od onih, kojima državna 
■lužba nije zvanje već koji služe za džeparac, a djeca 
su bogatih  roditelja. 

Nadalje    treba   odstraniti   i/.   Javnih   služba   ne- 
posobne,  nemarne i bogate, da se dade mjesta spo- 

sobnima  i  siromašnima. 
Nije državnička mudrost ni valjana linansijska 

politika samo povisivati porez. 
U svakoj periodi vremena, prema ekonomskim 

prilikama, imade jedna konkretna nacionalno-eko- 
nomska sna^a, koja je kadra da izbaci stanoviti kvan- 
tum prihoda i stanoviti kvantum javnih dažbina. Čim 
se te dažbine na jednoj- strani povećaju preko mo- 
gućnosti, one će se na drugoj strani automatski sni- 
ziti, sve  u  granicama one konkretne mogućnosti. 

Povećanje jednoga poreza izazvaće umanjenje 
drugoga i realni finansijski efekat će izostati. Ja 
držim, da su n nas javne dažbine premašile već eko- 
nomsku snagu naroda, i kad smo nedavno uveli po- 
višenje tečc\ ine, smatram da ta neće dati pravi l'i- 
nansijski efekat. Ljudi će stanovati u manjim stano- 
vima, manje će jesti, piti, trošiti, država će manje 
primiti,  pa  je efekat od tečevine iluzoran 

Državni prihodi neka se povećaju porezom na 
razna luksuzna sretstva, redukcijom nepotrebnih ad- 
ministrativnih troškova, suzbijanjem i revizijom po- 
reskih prevara, socijalnim porezom na najbogatije, 
—- i suzbijanjem korupcije, kojom se jako oštećuje 
država, a koja korupcija još i danas jako cvate. 

Da se ova pitanja urede, nije samo ekonomski, 
već je   i   moralni,  etički  interes,  a  napose polilkki 

interes države. 
Od 100 stanovnika ima ih najviše 10%, koji ži- 

ve bez briga i u obilju, 10% ima ih koji žive primjer- 
no, dok >e ostali 80% više ili manje bore za svoj 
opstanak. 

Barem polovica od ovih potonjih mora da sebi 
uskraćuje sve, što je za čovjeka dostojan život po- 
trebno. 

To je eto ogroman dio naroda, to je silna vojska 
naroda, pa nije nikako bez važnosti, hoće li ta vojska 
biti umirena ili neće. 

Ti mali i bijedni ljudi jednaki su po čitavom svi- 
jetu; oni mrmljaju, rogobore, siju nezadovoljstvo. 
Ovih 10 do 20% bogatili i imućnih nisu pogibeljni, 
jer bogataši su uvek mirni, poslušni i lojalni. 

Da se gornji široki slojevi zadovolje, treba vo- 
diti pravednu i pametnu socijalnp-ekonomsku poli- 
tiku. Da se ta kod nas ne vodi, pokazaću za sada 
samo jednim primerom. 

Kakva je naša socijalno-ekonomska politika u 
vrlo važnom, za državu, a vrlo siromašnom kraju, u 
Gornjem Primorju, najbolje ilustrira postupak u pi- 
tanju ribarstva. Tamo hiljade malih ljudi žive od ri- 
barstva. Njihova je egzistencija ugrožena time, što 
se preblizu obale dozvoljava veliki lov raznim veli- 
kim mrežama. Ministarstvo poljoprivrede i Banska 
uprava u Zagrebu hoće da zaštite male ribare, a Mi- 
nistarstvo saobraćaja zaštićuje velike ribare, i taj 
spor o kompetenciji ostaje do danas neriješen na 
štetu  ribara   i   na  sramotu  sviju  nas. 

Tu opet stradaju mali siromašni ribari, čiji je ži- 
vot patnički i mučenički, a zarada upravo nikakva. 

1 država im svojom ekonomskom politikom u- 
grožava i tu malu zaradu i otežava im život od vla- 
stitog rada — da bude s druge strane prisiljena preko 
zime davati hrane tim istim ljudima, da ne postra- 
daju od gladi. 

Smatram potrebnim da skrenem pažnju Narod- 
noj skupštini na ovu anomaliju, koja se ne da ni- 
čim opravdati ni odbraniti, i da jednom rezolucijom 
pozovemo Vladu, da ovo pitanje riješi u najkraćem 
roku. 

Kako rekoh, potrebno je voditi {fcnnetnu i pra- 
vednu socijalnu politiku. Ova potonja bila je uvijek 
dobro i prokušano državničko sretstvo, dok nas 
čitava, a napose najnovija politička povjest uči i 
odviše dobro, da se ne može ni vjekovati ni mirno 
spavati na bajonetima. 

Pametna socijalna politika upućuje nas na sva- 
kom koraku, da oskudne moramo da pomažemo što 
iznašnijom pomoći, da ih primirujemo i priljublju- 
jemo državi. Tu ne srne da bude izgovora: nema sre- 
st a\a. Tu treba istupiti energično i potražiti ta sre- 
stva onde, gde ih ima i gde ih mora da bude. Mi ne 
smemo biti ni Italija niti Nemačka gde ima kruha i 
pravde samo za fašiste, odnosno samo za hitlerovce. 
Nama treba da bude čitav narod jednako mio i svaki 
sin ovoga naroda ima pravo na jednaku našu lju- 
bav i na jednaku našu pomoć. Naš je narod široko- 
grud, on ne zna mrziti; njegovo srce ispunjava samo 
ljubav i oproštenje. Nemojmo da naša nebriga ili 
nedovoljna briga učini srce'našega naroda krutim, 
da ga beda i nevolja odbije od države, koju on lju- 
bi, koju je kroz .stoleća branio i odbranio i za koju 
je toliko žrtvovao. Mora se sve moiruće učiniti da 
narod ne bude nigde gladan ni očajan. Mrmljanje 
i nezadovoljstvo gladnoga naroda znade često biti 
pogibeljno. Ne srne narod da izgubi veru u državu, 
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kad u Jugoslaviji nije potrebno da tu veni  izgubi. 
Ja apeliram na vas dai se zabavite i ovim pitanji- 

ma po kojima se danas drmaju države. 
U teškim prilikama, gde ogromni deo naroda e- 

konomski teško strada, a drugi mnogo manji deo u 
vlastitom interesu podržava nenaravno stanje vlastito- 
ga preobilja, mi narodni poslanici dužni smo da sta- 
nemo uz bok ekonomski slabijima, da čitavim zako- 
nodavstvom lagano i legalno promičemo i provodimo 
ekonomsko ujednačenje. 

Ne može biti ni pravedno zakonodavstvo, a niti 
može biti svrha mn kojepa zakona da osigurava ne- 
smetano uživanje obilja i često sumnjivo stečenoga 
blagostanja na račun onih bednika koji često nema- 
ju ni kore suvoirfi hleba. 

Ako mi nećemo da naš mali svet za sebe prido- 
bijaju mračni elementi i ekstremne ideje, mi moramo 
naše socijalne poglede promeniti, moramo se baci- 
ti na reformisanje socijalnog zakonodavstva i naj- 
veću brisru posvetiti malenima i oskudnima, i jednom 
rečju neprestano i dosledno provoditi politiku soci- 
jalnoir ižravn javan ja. 

Da počnemo od osnova sn takvom politikom, po 
mojem mišljenju morali bismo snrovesti sledeće re- 
forme: 

1) uvesti socijalni porez i socijalni doprinos na 
teret najbogatijih, a na korist najsiromašnijih: 

2) sprovesti reviziju ratnih i poratnih oboga- 
ćenja; 

Л) uzakoniti vrlo oštre mere protiv korupcije; 
4) isto   protiv  sakupljanja  kapitala   i  gotovine; 
5) revizija poreznih uplata počev od god. 1918 

pa. do  1934; 
6) redukcija nepotrebnih, nesposobnih, nemar- 

nih i bogratih činovnika; 
7) uiednostavlienje i uprošćenje državne uprave; 
8) hitna i izdašna briga za zbrinjavnje pasivnih 

krajeva; 
91 provedba velikih radova iz gore ubranih svota; 
IO) zaštita domaće radinosti; 
1П opća briga za more, morske obale, luke i za 

turizam; 
12) Intenzivna poduka seliaka za promenienu 

kulturu tla, racionalnije obrađivanje tla i konzer- 
viranje i preradu voća, crrožda i povrćp Ovakvim 
radom osipuraćemo našu državu i naše narodno jedin- 
stvo, osvoiiti pouzdanje i ljubav širokih krugova na- 
roda, COdobravanje i pljeskanje). 

Потпретседник до. Коста Поповић: Има ре« 
наролни прсланик г. Живко Лапиловић. 

Жипко Данилорић: Госполо наролпн посла- 
ници, улазећи у rpehv буиетску годину од дана 
како смо се састали v овоме Дому, можемо да 
полвучемо као curvpnv чињеницу да je г. Мини- 
стар финансија успео да нам ове године изпесе ua 
претрес буиет за тпи и no милијарде мањи од бу- 
џета за годппу 1931/32. Ово желим да истакнем 
и одам признање г. Мииистру фиианспа на штед- 
њи Kdfy спрсувош у свима 'песорима. Истииа, г. Мн- 
нистар финансија mije veneo да нам предложи бу- 
1,'ст расхода за личне пздатке мањл од прошло- 
грдишњег. Ради тога све критике које смо овде 
чули o буиету, кретале cv се v главпом око личпих 
издатака. Заиста, господо, кад знамо како тешко 
и са задњим напорима већипа нашега народа, a 
особито сељак, плаћа државне и самоуправие 
дажбиие, морамо се дубоко замислитк пред овом 
чињеницом. Не може се, господо, ничнм правда- 

ти наша погретка што се одмах ниде приступнло 
редукцнји великих плата, разних тантијема н хо- 
nopapa. Л што je још rope, нисмо имали куражц 
да из канцеларија пошаљемо у кућу, где им je ц 
место, сву ову женску чељад којима плата служи 
само за шминку и тоалете. Не може се. господо, 
половичпим мерама пншта постићи. Снажним за- 
махом и одлучношћу потребпо je прстрестц no 
Министарствима и осталим државним иадлештвц- 
ма све one ћошкове, где сс крију разне државне 
службепице које стоје под разпим протекцијама, 

Мн смо чули да има на хиљаде молби нашнх 
младих сипова који очекују упослење и обијају 
прагове разпих Министарстава и државних усга. 
нсва без успеха годипама. Moj пријатељ г. Пав- 
лич у своме говору изпео пам je статистику, ки- 
лико имамо државних чиновника и намештеника 
у постотцнма no вери и копстатује да највише 
има православпнх. On копстатује да je орпјепти- 
сан југословепски, na ме чуди да пребраја чипов. 
кике no верама, a ne no стручиој спреми, честц. 
тости и пациопалпој исправпости. Боље би било 
да нам je он изпео статистику оних чиповника 
којима народ даје добре плате да служе поштено 
Краљу и народу, a они раде против народа и др, 
жаве. Ha оваквој једној статистици ми би му билц 
више захвални, a не кад чепрка no прошлости na 
коју треба да заборавимо. 

Залуд je, господо, сав наш позитиван и no 
државу и народ користан законодавпи рад. док се 
v нашој јачиости сталио говори и прича како се 
краду грдни милиони од стране извесних држав. 
них чиновника и високих фупкциоиера наше др, 
жаве, a с друге стране се убиру државне н само, 
управие дажбипе na један неподпошлзив н дпд, 
стичан начип. Примера ради наводим случај v 
моме орезу. Код мене су шорески чиновиици 
творили једнога тежака у канцеларију порес 
уреда KOJIH je тамо дошао да се обавеспи, колико 
би евептуалпо имао да плати порезе, na су га тамо 
закључали и двојица га држали, a rpehu га пре. 
тресао и одузео му за наплату пореза 50 динара 
колико je свега код њега пашао. Ето, господо 
видите, док с једне стране имамо разне афере i| 
пљачке, с друге стране се од нашег сиоомашног 
сељака na орај начин убира порез. 

Да би се у народу створило уверење да нама 
као народннм претставницима занста лежи на 
срцу добро народа и државе, морамо у надкраћем 
року донети закоп против корупције или проши- 
рити закои o заштити државе са најстрожијим од. 
редбама против свнх оних ма на ком omi поло 
ју били, који су ову нашу срећиу и благослово11\. 
земљу узели под кирију и музу je гдегод им с« 
прилика укаже, и ако их je парод добро наградио 
да служе пароду поттено. 

Hama je дужност, господо, тешка и неиздрж. 
љива у дапаппием очајпом екоиомском стап.\. 
када се још нама, који смо дошлн да поштено .;, 
ступамо народ, меће на ле1)а терет разних аферј 
и пљачки, г. Кадића и других, опда смо ми про" 
сто онемогућени да стварамо у иароду веру у бо 
будућност паше нације. 

Двапаести je час да се овом пауку — коруп- 
цији, који сиса сталио и сигурио паше  друштво 
п заједпицу, стане na пут. Ми то морамо и може- 
мо учнпнти одлучио,    ие гледајући  ни  десио i; 
лево, без обзира, ко je и како се зове. Што пре го 



STL-:N( )GRAFSKE UELESKE. 311 

учинимо,   тим боље. Тим ћемо показати иароду да 
иам  je стало да овом злу станемо на пут. 

AKO ми TO учипимо, народ he нас стапити под 
једну капу и приковати на стуб корупције. Зато 
je потребно да К|)ал.евска влада, у ко.ју ja имам 
повереље, што пре изађе пред нас са законским 
предлогом против корупције. Какав he тај закоп 
у последњој редакцији изгледати; на нама je. 

Господо, није потребпо износити све разие 
пљачке државне и народне имовине које су се до- 
годиле за свих 15 годииа. Сви ми то знамо. Алн 
сви и то зпамо да до данас нико није платио гла- 
вом  за  пљачку народне имовине. 

Пре неки даи учинили смо једам добар гест, 
издајући суду г. Кадића, a ево јуче смо опет чули 
оптужбу протнв једног акттивног минисгра. .'a ие 
знам и iH€ тврдим да су one оптужбе тачне, алн зиа.м 
ла се v јавности излагаље и оптужбе г. Миннстра 
Стаатнка моментариигу и препрмчавају na штету у- 
гледп Наполног ггпетстанчшптпа. Рекох да смо учи- 
нили добар гест нздавањем Кадића суду, али на 
овом путу ис смемо стати, него да тријебимо ефи- 
каоним  мерама губу из ториис. 

Господо народни посланици, у овом Дому из- 
иешспе су многе мисли o југословенској идеоло- 
гији и потреби ширења југословеиски мисли у 
најширим слојевима народа. Ja то искреио као 
.Кгословен поздравл.ам, али не живи се. господо, 
само ол Југословенства. Упоредо се продубл^гва- 
н>ем југословенске мисли у најширим слојевима 
иппода, морамо да тражимо лека економским ие- 
даћама које гуше nam народ, a прпемствено name 
село. .Ta ћу. господо. да проговорим o јслпом пи- 
тан>у, o коме je мало речено у току one буџетске 
дебате. Говорићу o привредно-коедитно! полити- 
ци према сслу н задругарству. Узмимо буџет Ми- 
пистарства пол^опривреде и констатоваћемо и 
овога пута као и у рапијим буџетима, да ono за- 
узима   последи.е место. 

Посматрајући буџет пољопривреде пнкада ne 
бисмо дошли до уверења да смо пол.опппврелиа 
з^емља и да од ггсљопривреде ноиви 80% ста- 
новништва, a преко п>ега и пелокупап парод. Ha 
ово се Мипистапстпо ne обраћа пажња што се naj- 
бол.е пили no томе. што je то Мипистапство увек 
било последње, a врло често и без свога Мипи- 
стра каб IIITO je то и данас. 

Кал   прегледате  статистику,  впдећете  да  смо 
ми увозници милиопске суме    разннх    пољопри- 
вредиих   продуката које можемо да производпмо 
у нашој  земљи. Код нас je неорганизована npo- 
изводиЈа  која се олпчава у томе, да извеспих го- 
дина имамо вите no тто треба, a потои немамо 
ни онолико, колнко je потребпо за пашу исхрапу. 
Р1есум1виво je да елементарне прилике играју од- 
лучу.|ућу  реч у n(i.(;'iipiin|)e;in, а.ги модерна наука 
се са тим бори и успева да их у многом савлада. 
Са највећим бројем пол>опривредних оргапизаци- 
ја Министарство полЈОпрпвЈ^еде je у сталпом рату. 
Ниједна   уредба и ниједан закон    којп je донет, 
пису донесеии у сагласпости са тим оргапизацнја- 
ма.  Код   нас постоји Индустријска комора, Трго- 
вачка комора, Занатска комора, a jom увек пема- 
мо  полЈОпривредцпх комора н o томе,    no моме 
сећању,   ис  чусмо никакву изјаву од страпс Кра- 
л.евске владе. 

Кад све ово погледамо и када се овом дода 
тешко кредитно стање нашега земљорадника, осо- 
бито после Уредбе o заштити, која није извршила 
редукцију сељачких дугова и пије осигурала none 
креднте земљорадпицима, оида iie се разумети 
тежак положај namera пољопривредника. 

Највећу грубост и пеправду коју смо учинили 
јесте UITO смо задругарство изједпачили са бапка- 
ма и другим кредитпим устаповама и тиме napa- 
лисали сваки шегов рад na штету баш онога ради 
кога смо и допели закоп. 

Закоп o раздужењу сел>ака треба да нспуња- 
ва све one обавезе које je дала Краљевска влада 
и треба да оствари наду презадуженог земл>орад- 
ника n да привре^и обезбеди поттене кредиторе, 
a да казни зелепате. Било je очекпвати да he по- 
сле ове уредбе Иародпа бапка, Хппотекарпа бап- 
ка и Аграрна бапка отворити своје талтере, и да 
he давати none кредите земљорадпицима. особи- 
то преко задругарства свих врста.    Али супротпо 
томе OFie чине баш противно жељама свих nac и 
противио тенденцијама  Народне  скупттипе,   да- 
јући пове креднте ne землЈорадпицима пего инду- 
стријалцима  и опим  великим    богатим    л.удима. 
Док je Народпа банка дала 800 милиопа дипара 
банкама за повраћај улога, задругарству није дала 
пи пет пара. У вароши се прича, да 8 завода ужи- 
вају код Народне банке кредит од 300,000.000 дп- 
napa, a других дванаест такође других 300,000.000 
динара, док пелокупно задругарство ужива само 
непуних 20.000.000 дипара. 

To je жалоспа чиљепица, na још кад зпамо, 
како су писке цепе поЛ)Опривредпих производа 
које онемогућавају живот нашем земљорадпику, 
мора се сваки да забрине. Успемо ли да ретимо 
проблем цена патпх поЛ)Опривредппх цена, ми 
heMo ретити суттипу пољопрнвредпе депресије. 
Ово би се постигло na тај начин, тто би изме1)У 
појединих министарстава требала да постоји, у 
v врђењу привредне политике сагласност, која да- 
nac не постоји. 

He могу овом приликом да ne констатујем, 
да у овом дому има послаппка који су у вите 
1грилика изпосили извеспе своје поглеле на поје- 
дине задруге na чак и на задругарство, и тиме по- 
кушали створити у парламенту и у јавпости миш- 
љење да je задругарство ттетно no државне и на- 
родпе интересе name з€мл>е. 

Задругарству пије поклоњена она пажња коју 
je ono заслужило. Око I милион земљорадпичкпх 
породнца учлањено je у задругарству, око 7.000 
задруга свих врста престављају велику екопомску 
организацију namer селЈаттва и које уједпо пре- 
стављају најздравији слемспат    у пашем пароду. 

У onoj привредној депресији задругарство 
има да однгра врло важпу улогу и ne би се смело 
задругарству чинити сметња са нзвеспе страпе. 
Док je задругарство у доба просперитета земљо- 
радничких пропзвода уживало опроштај пошта- 
pune, дапас се то отказује и често покутава са 
извесних страна да се фаворизира једпо задру- 
гарство према другом, a то no моме митљењу, 
пије добро, јер се ствара зла крв ме!)у задругама. 
Из овога дома мора да се пружи и покаже свима 
да су разноправни, јер ne смсмо да будемо јсдип- 
ма мати, a другин Mahexa, 
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AKO икада ono даиас ce намећс нмперативна 
потреба оргаиизовања ■ привреде у којај једино 
задругарство може да замени р1)авс зелепашке и 
капнталистичке ИНСТИТуције. 

Наш државпи проблем не лежи v оии.м пита- 
њима, која xohe да наметну непријатељн ове зем- 
ље. Једииство ове земл>е je извршеио, државне 
границе су обележене и тешко ономе ко покуша 
да их помери. Претежни део иашег иарода, сел.ак 
je свестан Југословен и расправљање тих питања 
јесте варка од проблема које ми требамо да рас- 
правл.амо. 

Сва тежина питања које ми имамо да решимо, 
јесте побол>шање привредиих прилика у пољо- 
привреди и na селу. Моји сељаци пе питају ме ни- 
кад, које Бап или Министар, него докле he своје 
произволе и СТОКу продавати v бссцењс. a с лру- 
ге страие докле ће плаћатн своје Kvhne потребе 
no готово истој цени колико cv плаћали пре 
6 голииа. 

Госполин Министар фниансија одао je при- 
знање o порезивању земл.арине, које ce чини кроз 
земл>орал1ВУ и тражио да ce сличпе мере заведу 
н за остале сталеже, али je заборавио да учинн 
правду земл.орадиицима и да саобразн висину 
земл.ариие садаљој цепи полЈОпривредпих про- 
извода. 

Ви сте, господо, сви сведоци да je Народна 
скупштина, олносио известан број народних по- 
сланика лањске голине приликом бх/џетске дебате 
категопички тражио да ce ono 20% што ie било 
скинуто са земл.лпипе за 1932 годину. да остане 
и дал^е CKHHVTO. Ипсистирало ce на томе и уз обе- 
ћање КралЈевске владе и г. Министра фппапсија, 
да ће ce v TOKV протле године доиети ттови за-' 
кон o земљариии и ла ce од тога не прави пита- 
ње. ми смо заиста гласали за буиет. надАЈући ce 
да he тај закон у току прошле године доћи пред 
иас. Падале су изјаве у томе смислу да he ce до- 
нети закон o земл,приин и ла he ce земљарина 
снизитн у олносу ппема ценама пољоприврелпих 
производа које паже дапас. Закон o непосрелшш 
порезимп од 1928 голине у неким ie кпајевима 
name лржаве. a поготову у моме спезу учинио ве- 
лике неппавле појединпм землЈОралппппма. тпме 
niTO je њихову пореску осповицу толико повећао, 
ла имамо случајева ове голипе да су сељацп мо- 
рали продаватн од свога земљншта да плате по- 
резу, толико je велика: МеНутим према § 58 тога 
закопа г. Мипистар бинапсија има oвлaшheњo да 
те испрапке учипп и ja сам ce no тој ствари обра- 
hao na господипа Министра, да ce одреле поново 
комисије, да ce та ствар попово испита и да ce 
земљиште пропепи колико ono треба фактички да- 
irac ла пла1'1а пореза. 

Има join једпо nnraihe које je врло жалосно 
и које ce у току 15 годнпа пајтеже решава, a то 
je питање добровол^ачко. O добровол.има ce мпо- 
го говорило и мпого пута тражили смо да ce то 
питап.е реши, али пажалост то ce још није реши- 
ло. Многи су моји послаппчки другови то пптап.е 
покретали, a и ja то сада чнпим зато, што у моме 
срезу имам 350 добровољаца, од којих 200 још 
нису добили земљу и то ce питање одлаже из дана 
У дап. Ja ca овога места молим Краљевску владу 
да o томе питању поведе што хнтпије рачупа, јер 
je иа прагу проле!^ n земл>орадпицп треба да раде 

своје послове, и ако ce тим људима xohe додељи. 
вати земља, да им ce ona да сада na време да могу 
своју земљу обра1)Иватп. 

Још једпо iiHTaihe које специјално нас у Боснц 
све послапике имтересира, то je питање o мерама 
и балталпцима. Закоп o мерама и балталицима ко. 
ји je још 1911 годппе допесеп одпоспо предложец 
босапском Сабору, до данас закон mije дошао 
пакоп 15 година од ослобођења пред Скупштнц\ 
да ce и то питање реши. Како сам чуо од г. Мипц. 
стра шума и рудника, израдио je тај закоп али U 
велнко питање да ли he ове године тај закон бити 
изгласан и решеп, само зпам једпо да код nac v 
Боспи n Херцеговини у свим шумским кривицамз 
пма преко 120.000 молби. Властн сваки дан ка*. 
њавају и само у мом срезу има око 1800 шумских 
кривица и ако међу њима има који су поднелц 
молбе и чак пасел>ени на земљишту. Ово питац^ 
треба да ce скипе с дпевпог реда. 

Ми смо лаљске годипе подпели јсдан аманд. 
мап г. Министру шума и рудника и raj аманд! 
ушао je у фипапспјски закоп. Донотењем тога за. 
кона држава може дати земљиште дoбpoвoлlци^■ 
и сиромашним земл.орадпнцима. И ако има Flpa. 
вилпик,' господо, који je још 1924 године донет 
како ce та земља делп. Господип Павао Матица 
кад je био Мипистар шума n рудника, једним l> 
обичппм својпм наређењем збрисао Правилник ii 
одредио супротпо, према томе je ово питање све' 
дено na мртву тачку. Господо, ми ce ппсмо моглц 
користити тим амапдмапом који je ушао у Финац! 
сијски закон. Ja молим г. Миппстра шума и рудцц. 
ка да то нсправи и да даде упутство да ce добро. 
вољцима и инвалидима даду one земље колико jI 
ко тражпо, јер ово питање отезало ce годинама t 
стварало потешкоће властима и нама народниу 
посланицима, и ако смо гласали за истп, у живот 
не може да ce спроведе. Ha крају мога говора хои 
да нагласим једну ствар. He би то говорио алц 
морам то да кажем, јер сам пеколико пута био KOI 
Мипистра пол^опрпвреде. Бно сам код начелмика 
и тражпо да ce питање пољоприврелпог кредитј 
којн пздаје Пољопривредпи отсек у Сарајеву ie,. 
пом ратчпстп. Јер та такозвапа пољопривреднл 
заклада naплahyje дапас 22% камате. Ми смо. го, 
сподо, pannje заштитилн земљоралнпка, међутшЈ 
с друге страпе јелпа установа којој држава"д;1јс 
новац, naплahyje 22% камате. Молим да ce то уз. 
ме и зпа и да ce једпом таквом паплаћпван>у ду, 
гова стане na пут. Имајући noBepeiha у Крал^евску 
владу са жељом да су свс one сугестије доброна. 
мерпе које су овде пале у овом дому са овога мо. 
ста и ла ce при извршењу овога буџета, позабавц 
оним амандманом који ce одпоси на редукцију ве. 
ликих тантијема и хонорара. Изјављујем да h\ 
гласат1г за буџет. 

Претседиик   др.   Коста   Кумануди:    Има   реч 
r. Мттстар правде. (Пљескање). 

Министар правде Божа  Максимовнћ;    Госпо 
ДО, јутротп.е    повине   саопттле су,    да je je 
nam пос.пнички друг, roBopehu у начелиој де€ 
и задржавајуЈш спецпјалпо своју    пажњу na p 
iMuHHCTapCTBa просвете,    изјавио: да су сни  мини- 
стри просвете до 1931  године водилц само пе| 
иаину, a нс просвстпу   политпку и да тек од 1931 
годипо, no мало лавирајући измкђу    nepcona.i: 
просжтпс полнтике, мељају   свој   начин и пра 
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рада. 
Ja  сам добавио стенографске   белешке и кои- 

статовавпт да je TO саопштење у новинама    било 
'Jiomto тачно, узео сам слободу да се пред   вж 

шојавим сл неколико речи. 
Без икакве жеље да правим какво упорбђење 

нзмеђу рада свога и рада савојих претходника v 
гом Министарстпу или утгоређење између свога pa- 
zi ■; и рад:1 својих следбевика, већ просто задржа- 
вај\'ћи се на чињеницама којс таигипају мој рад и 
\'оје мииистропа1г)е у том ресору, којс je било пуие 
три голчјгс, 1929, 1930 и 1931 годиие, — сматрам 
за дужност ла изрично и катогорички кпжем, да je 
то једна агтсолутна неистина, v колико се на мене 
односи. СБурно пљескање TI узвици: Тако '\с\). 

Госполо ja не знам зашто je оиа учишена, и 
зашто je дошло п,о такве изјаве. намерно или нена- 
меррго, али те су чињеиице апсолутно нетачне, 

Госппдо, за врсме мога у1правл>аЈња ткм ресо- 
:">\r, лоиети су спи школокзи закони и унифииирано 
je IK

1'fOKvniro пгколоко законолавство у тој области. 
лоиет je шов закон o уииверзитетима a с и.им и on- 
шта уредба o универзитетима; Д|Онет je iroB закон 
o средњим школама, o учитељским школама, o на- 
родиим школама. Донет je замон o Главном про- 
светиом савету и закон o уџбеницима, који je имао 
за тежшу и циљ да оогободи школу од онога maipe- 
нила и да унифицира баш у оиоме смислу, како je 
госполин посланик у своме говору нарочито нагла- 
тпвао акцију Министарства проспсте, т. ј. у прлвцу 
нашег луховног југословеиског унифицирања. (Бур- 
iro пљескање). 

Господо, loaKBii су то послови и какви cv то за- 
коии. да ли onif нас иогу потпумо задовол.ити и 
нашу тежњу у томе правцу, — го je питање, o Ko- 
nte, разу.мс се, може ла се дискутује. Али макар ко- 
гико ii макар какве коректуре m потребују ти по- 
глови или закони. ипак je иаобичвији ред, да се ти 
послови не контестирају oirove који их ie изврпшо, 
ако им  се неће направити компл^менат. 

Тамо cv поменута имеиа иеких мојих претхол- 
:а; И судећи mo томе цитирању ^мена    - кад je 

Јтарочито наглашавано, ла се тамо    водила    оамо 
гтерсонацгаа политика и имкаква шоуга — гг.обија се 

ггпк  као  та се под том перооналноад политиком 
мислц нп icniv чисто партизаиску ситничарску no- 
тгтнцу. Госполо, један Министаго простете у једном 
ггоетежно пео'сонално'м министарству. ća може бити 
око 30.000 спмо учитеља. мора. хтео не хтео, ла сс 
бави и n-ni перооналним гттањима и ла и и.има no- 
кпиња пажњу. И v колико ie пол таквим утицајима 
■' г-от тапсвим потребама угтраво и иој рад v томе 

1вцу долипивао te стваои, он imie никад био ин- 
гпирисатг  ннкаквим пзрт^занским Мотивима. CBvn- 
so пљескање). 

Ja  смем да кажем, без икакве неокромности и 
икакве разметљивости, да су сви ти распореди 

и сва та пероонална miran.л решавана искључивв и 
: ■тшт онако како TO налажу и изискују   иптересп 

А-бе, a ne no каквим другим мотивима   Ja смем na 
идем гостгодо ччк и мље ол тога и џи из|'а1вим овле 
гасвим отвореио и 1авно поеп вамд. a премо вас и 

t u глим наоолом   вд сам >тже бити кдини ии- 
■  i ч) гтоогвете од ујелињрња лссада који прима 

v гоме поглепу na се плебисцитагоно o томе реша- 
ва   ако хоћете, било код тих чиновника, било кол 

tora народа. (Поклици: Живео и дупотрајно одо- 

Правап.е. Затим: Срам га бпло! Ko je TO рскао?). 
Господо, када сам казао да je мене V томе no- 

с iy руководио интервс службе ja хоћу само са две 
трп речи, пеупуштајућп се у дет1ал>на расматрап.а 
ових стварп да кажем да je пнтерес службе у погле- 
ду персоналне полптпко двојак: прво да се пази на 
ред, поредак и дисциплину саме институције и саме 
ствари, a друго да се пазп na то — опет да nono- 
вим uiTo je толико пута наглашавано v говору го- 
сподина посланика — духовпо name југословеп- 
ско унифицирање. 

Мотивп који су налалали пзвеспе персопалпе 
npoML'ne и извеспе одлуке у томе правцу ради чува- 
и,а тога реда и поретка у школи и у целом ресору, 
познатп су: тежпло се затим, да се опемогуће све 
one пездраве појане којс су се биле с времепа na 
време у тим инсгитутима маиифестовале на једаи 
namm, којн je п.има јакб школпо. 

Ja сам na пример, долазећи 1929 године на то 
место олдгах у почетку добио депету из једпе IMM- 
назије у којој пите: »Објавили смо данас штрајк 
И престали смо да долазпмо у тколу — ученици 
VII разреда гимпазије« a доцније се догађа, да су 
учекици употребљавали чак и револвере, да npn- 
баве, no своме схватању, некакву потребну сати- 
сфакцију, јер пнсу добили задовол>авајуће оцене. 

Te n такве n п,има сличне појаие, бпле су, ра- 
зуме се, једаи импераггивки палог да се употрсбп 
све,  како on  се  пресакле one у корепу и да  се 
уклоне свп omi који пису способни да друкчпји 
поредак успоставе  (Тако je! Бурно и дуготрајпо 
пљескан>е и Одобравање). У колпко-je такве про- 
мене палагао интерес namera духовног    југосло- 
веноког унифицирања, ja сам се г»сподо, na пр. 
старао да се ne пшови onaj случај којп je ono ра- 
nnje у Митгстарстиу просвете upe nero тто оам ja 
тамо дотао: да пационалну нсторију у јсдпој учп- 
re.bCKoj  школи  предаје  мађар  и да  on    спрема 
кандидате за onaj посао, који ће они сутра врпшти 
тамо у селу у осповпој тколи (Тако je! Бурно одо- 
бравање). Исто тако стварања су морала да буду у- 
прављена и иа то да се нашој националној истори- 
ји и namoj националној географији да једпо од пре- 
тежних места у гимназијској  паставп  n да то ne 
буде предмет из кога се може добити каква год хо- 
Нете оцепа. Ja, ако смем да кажем, може бити за 
некога ову своју јеретичку мисао до краја, ja сам 
сматрао да je много потребније и иного допуште- 
nnje избацити са матурског исгшта латииски језпк, 
иего националну историју и иационалну географи- 
ју. (Тако je! Жпвео! Дуготрајпо одобравап.е). 

И то name стварање у томе правцу и name na- 
стојап.е ne оо\\иатају само државпе школе, neio 
су се оиа, уколико су могла захватити, пружаша 
и na приватпе n конфесионалне школе, и управље- 
на била na то да се вите тгкако ne поповп ona- 
кав случај, какав се дргодио na једпом матурском 
испиту у приватној конфесиОналиој Жеиокој учи- 
тељској школи у Сарајсву, на коме су испиту, na 
поставл.епу тему: »Како je постала nama лржава«, 
кандидаткиње спомтвлле као творца one наше 

држве и претседника Вилоона и napa Карла и me- 
гово разрешење његових подаиика од обавезе, и 
све друге иогућ« и немогуће случајеве, али само 
су случајно заборавиле и Карађорђа n Карађорђе' 
виће и српску војску и југословепске добровољце 
(Бурно пл/сскап>с и одобравање). 
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Господо, сиомињало ce у томе говору нешто и 
o професиоиалним удружењима, учитељоком и про- 
(|)есорском. Уза све то mro, можда са прапом или 
без ираиа, и na ту страну могу да ce упуте какви 
приговори, ja морам ла кижем да ce за време мога 
управљања тим Мииистарстном није могло догоди- 
ти да ce атакира без икакве санкцнје иа чисто ју- 
гословеноки рад учнтељског удружења и иа чисто 
југословенски  рад професорског удружења. 

Mani посланички друг — морам да иомсием 
и то, ма колико изгледало нескромно — г. Милаи 
Ћуковић, дугогодишњи н искусни опробаии срсд- 
њешколски наставник, као претсединк једне скуп- 
штине Југословеиског просЈЈесорског удружења, ме- 
ии je као присутпом ресориом Мннистру за такав 
рад и такво схваггање и такву ркладност између 
мојих и п.ихтошх тежњи, упутио толико ласкавих 
речи да je мени бнло неугодно mro сам ое у томе 
тренутку ту налазио. 

1^осподо, овако сумарио и са ово неколико речи 
: адржавши ce на овој ствари, ja мислим да je no- 
требио да их joiu допутш и са једним малим 
објашњ^ењем. Ha име: ттсам ja ово говорио овде 
ниги опровргавао те сгвари, које су у говору г. 
послаиика изиете, ради неке своје рекламе и ради 
неке своје лнчие потребе. Ja сам то учииио због 
тога, mi D желим да ce посшве ствари на право ме- 
сто и у погледу тога рада али и у погледу диску- 
оије у omnie Дому. 

Господо, ако хоћете и аио хрћемо успсха у 
томе правцу, онда mije то пут успеху, пнје то пут, 
да ce потцењнва ничији рад (Одобравање и узвици: 
Тако je!), i Inje иут ни у рушењу ничијега рада: пут 
je у једном лојалиом настављању једнога посла, 
на KOiMe смо ce ми данас зауставили, a на коме ћете 
im сутра делати. 

Господо, ja — ви то знате врло добро — нисам 
од оиих људи, или ако хоћете тачно да рекпем, од 
оинх Мииистара, који мисле, да свет почиње од 
1иих, и који мисле, долазећи у један ресор, да je 
прва п.ихоиа брига и прва њихова дужност да ce 
баце блатом на рад својих гтретходника, или чак 
;I.I ce и у то упуштају да сматрају потребним иека- 
кво аикетнрање рада тога претходннка. Ja иикада, 
господо, нисам мислио тако, никада нисам радио 
тако, и иикада не мислим, да рад треба тако да иде. 

Алн, господо, исто тако ие мислим mt да ce 
naj рад сме иегираоти, сме потцењивати, н да ce — 
како сам и наиочетку овог свога малог повора ре- 
као - може чак и импутирагги појединцима, да ce 
п.ихов рад кретао, да je био оријентиран и разви- 
jait у оиоме правцу, у коме то није. 

AKO je допуштено pehu, то Лугословеиство, Ју- 
гасловеиска идеологија и Југасловенска мисао imje 
ничији монопол... {Алојзијс Павлич аплаудира) и 
ne може ce оспорнтп нииоме, a најмач.е пама, који 
смо na тако виссжим и олговорппм месгама, да теж- 
ња у том правцу иемамо, да уверење у том правцу 
ивмамо n да ми треба и na ту идеологију и на те 
идеале да будеио упозоравакн na овакав пачип. 

Bnp за себе могу да кажем: ja сам ту, na томе 
сам n na томе остајем, и без превртања остајем! 
(Бурно и дуготрајно одобравање, аплауз код ве- 
Кине n узвици: Живео!); 

Meliv ja сутра бптп никада међу онима, шји 
су из ииата, или због тога mro су nam ca властп, 
од монархисте постали републиканци, од унитари- 
ста постали федераиисте...   (Узвици   код   веКине- 

Тако je!), од југословенски оријентираних нацио- 
иалиста постали племснски оепаратисти! (Одушев- 
л>еио одобравапЈС, пл>ескање и узвици: Жнвео!). 

Ja с iip.usoM, господо, тражим, да то верујетс, 
да то примите и да поштујете! (Бурно одобравање 
u пљескање код већине!). 

Потпретседпик др. Коста ПоповиК; Реч има 
народни  посланик др. Гавро Санто. 

Dr. Gavro Santo: Gospodo, ozbiljnost i velika 
važnost izgrađivanja budžeta iziskuju od nas svu pa- 
žnju, svu savesnost, ali i naše sudelovanje u lome 
značajnom radu, koji će biti osnova našeg državnog 
poslovanja u ovoj budžetskoj godini. Jer, bez moral- 
no,^ i realnog budžeta, ne može se ni zamisliti pravilno 
i'unkcioiiisanje državnog života i državnog ap&ral ;. 
I, polazeći od ove istine smatram za svoju dužnost, 
da izjavim sledeće: 

Opšte prilike takve su, da je vrlo mnogo potre- 
ba, vrlo пшо<50 želja i traženja od sviju i sa svili 
strana. Mnogo bi trebalo uraditi da bi se našem na- 
rodu pomoglo i stvarno olakšalo ovo teško stanje 
koje je na strani još mnogo teže i mučnije. 1 priro- 
dno je da ima mnogo molbi, mnogo žalbi, opravda- 
nih i umesnih ali — prilike su takve da se mora vo- 
diti računa samo o onome što je najneophodnije, naj- 
preče, najhitnije. Zato je položaj nas, narodnih po- 
slanika sada pred narodom veoma težak i delikatan. 
ali mi razumnim objašnjavanjem i potrebnim utica- 
jem moramo kod naših birača stvoriti svest i shvata- 
nje o tome, da ni naša najbolja volja, ni najbolja volja 
Kraljevske vlade nisu u stanju da čine nemogućnosti 
obzirom na opšte prilike. 1 ja smem reći kao pret- 
slavnik jugoslovenskih Mađara da ja u ovome po- 
gledu vršim taj potrebni utieaj i kod svojih sapleme- 
nlka i ostalih birača stvaram potrebnu atmosferu га- 
zumevanja, a smem reći i potvrditi, da i oni, dakle 
naš narod, to mada i zato, iako tegobno i sa mukom, 
podnose svoje nevolje zarad opšteg dobra i radi svo- 
je države!... 

I ja uzimam u ovoj budžetskoj debati reč zato, 
da bih u ime svoje i svojih birača i sunarodnika, na- 
ročito Istakao, da mi jugoslovenski Mađari hoćemo 
zaista da iskreno i ozbiljno sudelujemo u ovom kso 
i svakom dragom konstruktivnom radu, srcem i du- 
šom, te; gospodo, uzimajući reč, ja hoću to da i jav- 
no manifestu jem!.... 

Pre i iznad svega smatram dužnošću i verujem 
da se odužujem svojoj savesti, da izjavim naše za- 
dovoljstvo na radu za konsolidaciju ' i organizaciju 
odnosa i mira sa našim susedima na Balkanu! 1 nek;, 
je naša najdublja zahvalnost Najvišem Inicijatoru za 
to veliko delo! Mir na Balkanu faktor je i regulator 
mira Evrope. 1 veliko delo Njegovog Veličanstva na- 
lazi na najtoplije priznanje naše. Duboka politička 
mudrost našeg Vladara i prizna'a diplomatska spo- 
sobnost gospodina Ministra inostranih poslova done- 
li su najbolje rezultate!... Neka bi to započelo delo 
bilo prošireno i na naše druge susede, a na korisl 
mira i reda u Evropi i celome svetu!... Uvek i svagda 
naša najusrdnija saradnja neće. izostali i po ukaza- 
nom primeru visokog državničkog shvatanja, sa ra- 
došću i nadama, prvu reč upućujemo i posvećujemo 
ovom značajnom činu koji je zasejao mir na Bal- 
kanu!... 

Prilikom prošlogodišnje budžetske debate izneo 
sam izvesne momente koji utiču na zdrav i realan 
život naše države. Dobrim delom, zahvaljujući pre- 
dašiijoj Kraljevskoj vladi, rešeno je dosta od istih, 
ali   nekoliko  ozbiljnih   i   hitnih   stvari  još  čekaju   na 



STENOGRAFSKE BELESKE. 316 

cešenje. Pa, smatrajući da ista zaslužuju pažnju va- 
MI kao i naklonost Kraljevske vlade, pominjem ili i 
molim da se o istima povede računa. 

Kazne  za duvon posvednevne su ali često i bez 
osnova. To najbolje pokazuje i dokazuje slučaj u mo- 
me izbornom srezu, u selu Nadrljan. Molio sam još 
prošle  godine  ne  milost za krivce već samo reviziju 
tih monopolskih  kazni  te postavljanje stvari na os- 
novu pravde i morala. Jer, ako seljak onaj svoj mak- 
ni prihod  о<1 duvana mora da izda samo na kaznu a 
dešava se,   da je taj prihod čak nedovoljan zato, pa 
^е od  seljaka oduzima i prodaje i onaj mali posed, 
pa i kućica čak, od čega on onda treba da živi i is- 
hranjuje porodicu, od čef,ra porez da plati, i kako on 
može imati  volje i mira za konstruktivan rad?   I za- 
lo, ja ponovo molim g. Ministra linansija, čiju dobru 
volju svi  poznajemo, naročito kad je u pitanju siro- 
mašni   i   mali  privrednik,  da  ovome  pitanju  pokloni 
potretinu  pažnju te izvoli odrediti da se potrebna re- 
vizija čim pre izvrši. 

Postoji,   gospodo,   jedan   problem   koji   očekuje 
i iziskuje  hitno rešenje, a koje je diktovano pravič- 

nu  i  stvarnom potrebom! Opšte privredne prilike 
smanjile   su   ako   ne   i   ukinule  zaposlenost   kod  onih 
seljana,   koji  nemaju  zemlje, već se izdržavaju  i  is- 
hranjuju  od  ručnog rada, naročito kod onih sirotnih 
kubikala, koji su sad potpuno bez posla i zarade, da- 
kle bez   hleba!...   1   laj  vredni  radnik, koji  nije znao 
šta je umor, sad zna i oseća, šta je glad i beda. Naša 
je dužnost   da  nađemo mogućnosti  rada i  zarade  za 
ove ljude  i  najcelishudnije bi bilo kad bi se ovom se- 
ljačkom   svetu dalo po parče zemlje radi obrade iz. 
koga  bi   se   on  mogao prehranili  i  izdržali svoju po- 
rodicu.  Taj   narod je  roden  i odrastao na zemlji, on 
je poznaje,  ceni, zna da je obraduje, ali je nema!  1 
prošle   budžetske debate ja  sam  pledirao za  rešenje 
ove stvari  pa to činim i sada i molim Kraljevsku vla- 
du, da ovom pitanju pokloni pažnje kako u humanom 
pogledu   tako i  u socijalnom, jer nema goreg druga 
i lošijeg prijatelja nego što je beda i glad. 

Kraljevskoj vladi smo zahvalni — i tu zahval- 
nost ponavljam — što je početkom školske godine 
omogućila rad učiteljskoj školi za studente mađar- 
ske narodnosti a u okviru i programu državnih uči- 
teljskih škola Naročito mi je zadovoljstvo da pod- 
vučem i naglasim, imam sve razloge, da i gospodin 
Ministar presvete neće činiti promena u ovoj stvari 
konstruktivnog vaspitanja naše omladine u državo: 
tvornom   smislu, koja će nakon svršetka škole misi 

no rešenje. Ja duboko verujem da će i gospodin Mi- 
nistar dr. šumenković ukazati ovom pitanju potrebnu 
pažnju koju su pređašnje Kraljevske vlade i prethod- 
nici u resoru prosvete istome pitanju ukazali. Jer, 
zdravo, dostupačno vaspitanje naše omladine po ško- 
lama, ^de omladina još u svome detiujstvu vidi i ose- 
ii da je ravnopravna sa drugovima bez obzira na ime, 
veru i narodnost — najefikasnije je vaspitanje i uvek 
urodi dobrim plodom. Na taj način mi bi našu omla- 
dinu pripremili još iz mladosti i detinjštva za osnove 
zdravog državnog života i za osećaje dužnosti pre- 
ma državi koja njihova prava priznaje. 

Mnogo je   bilo  predloga kako  da se  poboljša 
i olakša naš narodni život, život našega seljaka i či- 
novnika i privrednika, pa neka je i meni dozvoljeno 
da  naročito   istaknem   potrebu   ostvarenja boljeg ži- 
vota   putem   kulturnog   napretka   kroz  koji   će   doći 
do uslova za bolji i ekonomskiji i privredni i soci- 
jalni   život.   Srbi,   Mađari   u   bivšoj   Vojvodini   imaju 
mnogo zajedničkog. Po duši, poštenju', karakteru i • 
etnografskim  osobinama. Da bi se ekonomski stan- 
dard  njihova života poboljšao, potrebno je, da kroz 
kulturne zajednice savezne    organizacije širimo po- 
trebni  vaspitni Uticaj. Potrebno je čim  pre stvoriti i 
oreanizovati napredne gazdinske" kulturne    zaiednice 
specijalno tipa  za taj kraj, putem jednog centralnog 
saveza koji bi reprezentovao interese našeg seljaka i 
obrtnika. Koncetracija snaga i aktiviteta u ovom sa- 
vezu doneče najbolje rezultate. Ovu stvar samo napo- 
minjem s tim što ću 0 istoj kao veoma značajnoj u- 
poznati Kraljevsku vladu i zamoliti  za potrebno ra- 
zumevanje i naklonost u opštem  interesu!... 

Izneo sam gospodo samo nekoliko slučajeva naj- 
hitnijih i najneophodnijih i pri tome sam imao ponav- 
ljam, jedan naročiti cilj: da iskažem i pokažem že- 
lju nas Jugoslovenskih Mađara da u ovom značaj- 
nom budžetskom radu i mi želimo da učestvujemo'i 
time dokumenlujemo našu privrženost prema drža- 
vi. Mi želimo i da postavljenjem doma naše kultu- 
re delujemo u duhu stvaranja što jačeg zbliženja iz- 
među nas i ostalih sunarodnika velike i snažne' naše 
Kraljevine Jugoslovije i da time ojačamo postamen- 
te za konsolidaciju prilika u cilju što jače i snaž- 
ije državne unitarnostil.,. 

Jer zadovoljan seljak je najjači fundament za 
napredak, za rad i red, ali i za mir! I moja je želja 
da čim više doprinesem formiranju zadovoljstva kod 
seljaka i kod sveg našeg naroda! Uveren sam da će 
i  Kraljevska  vlada,  na  čijem se  čelu  nalazi okušani 

onarski prepovedati duhovno zbliženje u našem na- borac za narodno pravo i slobode, gospodin Nikola 
rodu te i svoju vaspitačku dužnost lakše vršiti. 1 sa 
zahvalnošću i zadovoljstvom mogu izjaviti i konsla- 
tovati da se naši studenti u učiteljskoj školi osećaju u 
svome domu, ali i uprava te škole , gospoda nastav- 
nici, ne podvajaju ih od ostalih učenika i time uzvi- 
šeno služe cilju vaspitanja naše omladine, onih koji 
će za nama preuzeli život i javni rad u našoj državi. 
Jednaki pred vlastima, ravnopravni pred sudovima i 
zakonima, jednaki i jedno i u školama to je, gospo- 
do poslanici, najveći nauk za stvaranje jake i neraz- 
delive naše države. A ja javno izjavljujem da'ove 
moje reči nisu kompliment gospodi ministrima i Kra- 
ljevskoj vladi, već da su to činjenice koje se svakim 
danom sve više afirmiraju i samim time sve jače i 
snažnije   ojačavaju  temelji  naše države. 

Postoji   još jedno osetljivo  pitanje:  pitanje po- 
tavljanja    učitelja   na   odelenjima sa mađarskim na- 

'iim jezikom.  To pitanje još nije dobilo svoje pu- 

Uzunović, hteti razumeti ovu poštenu nameni i ova po- 
štena nastojanja kao i prešnu potrebu da se ista o- 
s tvari!... 

Izjavljujem pred vama i pred celim svetom da 
JugoslOvenski Mađari cene i poštuju sva nastojanja 
kojima se poboljšava njihov životni uslov kao i slo- 
bodu koju u ovoj našoj državi uživaju i gde se ne 
pravi razlika po plemenu, veri ili narodnosti. 

I uvek na poziv i bez poziva mi smo gotovi i 
spremni da pružimo najvidnije dokaze naše apsolut- 
ne odanosti i zahvalnosti i lojalnosti kao i divljenja 
prema naćeni uzvišenom i velikom Kralju Aleksandru 
i  prema   našoj  državi  Jugoslaviji!... 

Naša je želja da, se ispunjenjem naših molbi nama 
dade prilika da i našu decu u tome duhu odgiajimo i 
vaspitamo. Naše potomstvo gospodo, koje će u buduć- 
nosti biti vaše!... 

Ubeden i sa verom da Kraljevska vlada čini sve 
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napore za dobro i napredale naše države, nveren u 
sva državna nastojanja i sa poverenjem u državničke 
članove Kraljevske vlade, ja gospodo^ izjavljnjein da 
ću glasati za budžet jer smatram da je pod ovim pri- 
likama i okolnostima ipak najbolji koji se mogao dati, 
te da je isti jedna hitna i bitna potreba narodog ži- 
vota! 

Potpretseđnik cir. Košta Popović: Ima reč g. 
Nikola Petrak. (Čuje se: Nije ovde). Pošto g. Petrak 
nije ovde, ima reč £■ Viktor Rnžie. 

Dr. Viktor Ružić: Gospodo narodni poslanici, 
objektivni posmatrač predloženog nam državnog bu- 
džeta mora priznati, da g. Ministar finamsija čini 
najveće napore, da prekine seriju teških pasivnih bu- 
džetskih godina. 

Tu on pola/.i starim putem: prvo štednjom, da- 
kle redukcijom rashoda do krajnjih granica moguć- 
nosti i drugo iznalaženjem novih vrela prihoda prei- 
nakom promjenom postojećih poreskih oblika, kao i 
zavedenjem novih tereta. 

Pitanje štednje zapelo je. Sto je prirodno, na 
ličnim izdacima. Gro činovničkih plaća je ispod опо^ 
minimuma, koji kulturan čovek za svoje i svoje obi- 
teljske potrebe treba, a isto tako stoji "i sa penzijom. 
Brojčanu redukciju činovnika kod današnjeg sistema 
naše uprave, nije moguće osim u nekim iznimkama 
sprovesti, a veliki broj ministara i ministarskih penzi- 
ja valjda je po mnenju Vlade politička potreba. 

Ti lični izdaci iznašaju 50% našeg državnog 
budžeta. 

Premda je već prošle godine bio ogroman neraz- 
mjer između normalnog procenta ličnih rashoda i 
materijalnih rashoda, po mnjenju Ministra finansija 
diktiraju prilike, da putem štednje padini opet ma- 
terijalni izdaci, a to su u glavnom materijalni izdaci 
naših privrednih ministarstava. 

Od pojednih resornih ministara tokom rasprave 
u Finansijskom odboru, mogli smo čuti, da je štednja 
prešla gde .ude i granice i da stavlja u pitanje za pri- 
vredu i kulturan život važne institucije, pri čemu sa- 
mo napominjem naše železnice i luke. 

Imamo i taj kuriozum da Ministarstvo građevi- 
na, koje po svojoj prirodi mora imati 90% materi- 
jalnih izdataka, nema u tom budžetu ni 10%, te se 
čovek ne može oteti strahu da polazimo lagano no 
Sigurnim putem ka općoj pauperizaciji zemlje, pove- 
ćanju nezaposlenosti. 

Ministar finansija tvrdi da drugog izlaza u da- 
našnjim teškim prilikama ekonomske krize nema i 
da je kod izbora između krute štednje i između teških 
državnih deficita, koji donose po čii.vu zemlju štetne 
Ogromne leteće dugove, morao pasti izbor u korist 
štednje, a ta je jedino moguća na materijalnim 
rashodima. 

Državni život, kao i život pojedinca sačinjavaju 
krupne stvari, a i mnoštvo sitnica. Današnja pitanja 
naše uprave traže reforme, najavljene a nikad spro- 
vedene, reforme koje će dati našem životu jačanja a 
koje bi se izrazile i n finansijskom efektu, 1 u re- 
formi onog mnoštva sitnica našao bi se zbir, koji 
ne bi bio beznačajan. 

Danas svaki od nas ćuti neki poremećaj u dr- 
žavnom organizmu, u organizmu naše državne upra- 
ve i oseća da se lečenjem te organske greške mora 
doći do boljih rezultata, ne-o što se to može krutom 
■    UUlop,,,,    .н.,-;,,,,,,,.,,,,,,,,,    ;k,(ll|j|)m    provesti     T()    su 

7^ o6^^s^da iz^d^ ^^ ^'^ 

Te naše organske greške imaju korjena u poli- 
tičkom smeru naše Vlade koja sprečava da se ispuoj 
narodna potreba, da se sprovedu široke samouprave. 
a   usporedno    racionalizacija   i  simplifikacija     n 
uprave. 

Ranovinske jedinice i ako teritorijalno obeležene 
ne mek po principu shodnosti i potrebe, kad bi bile 
uređene na najširim samoupravama, mogle bi d 
neti odlične rezultate, koji bi se odražavali u pojef- 
tinjenju naše uprave, jer bi ta bila ekspeditivnija i 
simplificirana, a donijele bi — što treba naroči 
istaći — dragocenOg ploda u sređivanju prilika zem- 
lje u svakom  pogledu. 

Ovo neprovođenje najšire samouprave u svim 
granama državnog života ,koje to dopuštaju, dovodi 
do opravdanih žalbi i nezadovoljstva koje sprečava 
suđelovanje mnogih odličnih ljudi u državnom životu, 
ljudi koji su pre rata. za vreme i posle rata dali do- 
voljno dokaza da su odani jugoslovenskoj držav 
misli. Njihovo suđelovanje omogućilo bi brzu likvi- 
daciju teških armatur,! današnjih prilika. 

Simplifikaciia   i   racionalizaciia  uprave   sa  gor- 
njim  je  u  usko i  vezi.  Vlada  uvida   njenu  hitnu  | 
trebu i najavljuje   njihovo   provođenje uredbami 
zakonskom  moći.  Za  izdanje  takih  uredbi  traži 
neralno punomoćje u § 48 m. Finansi.iskoej zakona 
Ovlašćenje,  koje  se  lamo  traži,  tako  je  široke na. 
ravi. da nam nameće pitanje da li je potrebno daljnje 
opstojanie  našeg  Narodmnr  pretstavništva. 

Па  li  će  se  takvim  Vladinim  uredbama  postići 
cilj moramo dvojiti, ako imamo u vidu uredbe V' 
de. koje su nedavno donesene jednom izvesnom lal 
mislenošću u privrednim pitanjima, ako imamo u vi- 
du primarni tekst naše zadnje poreske novele. 

Naša Vlada bavila se zadnje vreme mnogo kre- 
ditnim odnosima i imamo tu regulaciju istih kod h.\. 
naka i zemljoradnika, no jednom od najvažnijih du- 
govnih odnosa, nije se našlo rešenja, a to je ono gde 
je država dužna. 

Tu imademo nerešeno pitanje letećih dugova dr- 
žavnih, jednako štetno po verovnika, kao i no dr- 
žavu samu. 

Mi znademo kakav  je platac država i u koje te- 
škoće su dovedene čitave grane naše privrede, kojt 
rade sa državom i njenim institucijama zbog neredo. 
vitog plaćanja; a u drugu ruku. koju riziko pre- 
traže producenti od države u vidu povišenih cena 
državnih liferacija. 

Sa letećim dugovima imadu posla i druge zemlje 
istina u manioi meri, jer njihova državna predu 
imaju svoj obrtni kapital, no pitanje se ipak nek 
rešava napr. izdavanjem državnih bonova, koji daj 
mogućnost poveriocu države, da stvori za daljnji rad 
potreban kredit, koji mu daje mogućnosti da taj sj. 
guran panir unovči kod cmisionih ili parastatalnih 
banaka. Ne trebam posebno istaći, od koje bi važno, 
sti bilo uređenje državnih letećih dugova u dana;, 
njim katastrofalnim kreditnim prilikama za našu pri- 
vredu. Već i samo konpenziranje primanja od dr- 
žave i dugovanja na porezu jednog lica, taj postulat 
najprimitivnijeg čuvstva pravičnosti, činilo bi svoju. 

Sve gore izneseno koči život i slabi poreznika, 
sve to dovodi in nitima linea do smanjenja njegove 
poreske snage; jednom riiečiu nije se stvaralo pred- 
uvjete za drugačiji budžet. 

Uštede koje predviđa g. Ministar finansija u no- 
vom   budžetu   nisu   bile   dovoljne   da   ga   uravnol 
pa se moralo pristupiti povećanju poreza,  odnosu 



StENOGRAFSKE BELEŠkE, yi; 

reformi nekih poreskih oblika, premda život koji 
teče, dokazuje nam jasno da se ukazuje potreba re- 
forme poreza i to najhitnija, iz drugih razloga, a 
ne samo iz fiskalnih. 

Reforma iiašey poreskog sistema ukazala se po- 
trenom onim momentom kad je seljak opterećen po- 
rezom po katastarskom jutru prema tadanjoj vred- 
nosti prihoda, izgubio uslijed pada cena agrarnih 
produkata 3/4 svoga priiioda koji se služio a i još 
i danas služi za bazu poreza; ukazala se potrebna 
onim časom kada je stotinu privrednika zatvaralo 
radnje i padalo pod stečaj. No donesena poreska re- 
forma išla je sasvim drugim tokom a ne tokom po- 
trebnog   ublaženja tereta. 

Trebalo je hitno doneti reformu zemljarine, a 
gubitke na tom porezu nadoknaditi zavedenjem орб.1 

dohodarine koja bi trebala pogoditi samo one pore- 
.^ке subjekte kojima prihodi nadilaze minimum egzi- 
stencije, a naknade se moglo naći i u povišenju skup- 
nog poreza na onu robu, koja to podnaša a ne tereti 
široke narodne mase. Međutim, zemljarina ostaje u 
svom krutom i teškom obliku a tečevina dobija teže 
i za тпоуе nepodnošljive forme i to naročito još u 
provedbenom pravilniku. 

Porezi u svom današnjem obliku došli su u ne- 
- razmjer sa poreskom snagom pojedinca, sa pore- 
tkom snagom čitavih staleža, što se najbolje odrazuje 
u činjenici tla prihodi taksa, koji su ogledalo bujno- 
sti prometa i života, opadaju, dakle pokazuju jasno 

Ciiaciju posla, a prihodi od poreza rastu. Ne pro- 
vede li se reforma u gornjem smjeru, idemo, bojim 
se, sigurnim korakom osiromašenju našeg seljaka i 
srednjeg staleža. Izjavljujem da ču glasali protiv 
predloženog budžeta. (Odobravanje na levici). 

P.otpretsednik dr. Košta Popovlć: Ima reč narod- 
ni poslanik g. Lovro Knežević. 

Lovro Knežević: Gospodo narodni poslanici, u 
vrijeme općeg duševnog nemira, socijalnih pertur- 
bacija, idejnog haosa i mutnih perspektiva, izgleda 
da je cijeli današnji socijalni poredak na raskrsnici. 

Duševna i materijalna kriza triumfuju nad naro- 
dima i državama. Pribegava se gruboj sili da se iz- 
vrše razni pokusi. Gde će se sve to svršiti? Гко može 
biti prorok i vizioner da predvidi konac? Demokra- 
cija se nalazi u sutonu. Jasno se vidi da moderni na- 
predak traži viši nivo, bolji oblik života, ali da ši- 
roke mase naglo osiromašuju. Narodi upiru svoje 
poglede trajnome miru na zemlji. Muku muče dr- 
žavnici oko ostvarenja ideje razoružanja. Sastaju se 
konferencije stručnjaka da liječe ekonomsku krizu, 
ali sve do sada ostaje nekako na mrtvoj tački. 

Atmosfera u kojoj živi i naš narod nije mnogo 
utješna. 1 kod nas se opažaju vrlo jaki refleksi opće 
svjetske krize, no uz to imamo i svojih posebnih 
bolnih  specijaliteta... 

Pred nama se nalazi, gospodo narodni poslanici, 
državni budžet koji premašuje SVOtu od 10 milijardi 
dinara. Dobiva se dojam, da sastavljači ovoga budžeta 
ili nikako ne poznaju prilike u kojima živi naš na- 
rod, osobito seljak i radnik, ili hotimice zatvaraju oči 
pred žalosnom istinom. Tuže se s pravom privrednici, 
no seljak je u najlošijem stanju. Došlo je vrijeme 
da naš seljački svet ne može više živeti od svoje 
zemlje i svoga rada. Najplodniji i najbogatiji krajevi 
nalaze se danas u ekonomskoj agoniji. Agrarni se 
produkti prodaju u bescenje: metar žita 100 dinara, 
kukuruza 55 dinara, 40 jaja za 10 dinara it.d. Zemlja- 
rina je ostala ista kao i u ono vrijeme, kada se žito 

prodavalo metar po 400 dinara, a kukuruz metar 
po .'300 dinara. Kada seljak plati državni porez, ba- 
novinski prirez, općinski namet, k tomu mnogi imaju 
vodne zadruge, komasacije i razne druge daće — 
njemu za život ne ostaje ništa. Njegov je trud uza- 
ludan. Cijene industrijskih produkata su visoke pre- 
ma cijenama agrarnih produkata. Naročito razni kar- 
teli utvrđuju cijene po svojoj volji, a na štetu ogrom- 
nog broja potrošača. Reći će se, to je stara pjesma, 
otrcana tužaljka. Jest, to je već stara pjesma, ali ra- 
di svoje bolnosti i gorčine pretvara se ona u krik 
i revolt. 

Ovaj budžet kao i lanjski stoji pred istini teško- 
ćama, no Kraljevska vlada, a naročito g. Ministar 
finansija, slabo mari, barem tako po svemu izgleda, 
za neodrživo stanje naroda. Vazda se kaže: država 
treba, državni aparat je tako kompliciran i precizan, 
da se ne smije ni jedan šaraf demontirati bez štete 
po cjelinu. Pred zahtjev: treba, mora se kategorički 
suprotstaviti: ne može se! Ovdje vrijedi narodna mu- 
drost: Pruži se, koliko se možeš pokriti! 

Seljački narod ne može otplaćivati svoje dugove 
uz današnje okolnosti kad je njegovo seljačko gospo- 
darstvo svake godine u sve većem deficitu. Seljak gle- 
da apatično na sve. On, koji je prije bio savjestan 
poreski platac, danas, kada se porez utjeruje u puno 
slučajeva metodom harača, uvrijeđen i ponižen, mora 
sakrivati svoj trud i muku, da održi sebe i svoju 
porodicu na životu. 

Javnih radova nema, gdje bi seljački svijet mo- 
gao nešto zaraditi. Zašto se ne osnivaju Seljačke ko- 
more, kad već postoje razne komore drugih sta- 
leža? Kraljevska vlada ne posvećuje dovoljno brige 
seljačkim potrebama. Donijela je jedino Zakon 0 
razduženju seljaka, koji se pokazao nezgodan po se- 
ljačke interese. Drugim se putem mora liječiti ovo 
zlo. Naša je država u osamdeset procenata seljačka, 
pa bi trebalo voditi istinsku seljačku politiku. Pro- 
šlo je vrijeme, da seljak bude samo objekt za eks- 
ploataciju, ruglo i prezir. Seljačka politika ne znači 
klasnu seljačku borbu protiv svima, nego osiguranje 
i zaštitu seljačkih vitalnih interesa u skladnosti i po- 
vezanosti s interesima ostalih staleža. Seljački dom i 
seljačka porodica SU nepresušni izvor zdravog i buj- 
nog narodnog kontinuiteta, narodne krvi i stvara- 
laštva. Obezbedene, zadovoljne,i zdrave seljačke po- 
rodice su najsigurniji i najjači stupovi državi i čvrsta 
garancija za sigurnu budućnost. 

Naša je administracija glomazna i birokratska. 
Imitira se ropski sve što se vidi na strani bez obzira, 
da li to odgovara duhu našeg naroda i njegovim po- 
trebama. Mnogo ima suvišnoga i nepotrebnoga, što 
bi se moglo reducirati, ali zato se birokratizam o-iho, 
upravo se okružio bodljikavom žicom raznih formal- 
nosti. Te formalnosti i oštrice ne mogu da probiju 
često ni najodvažniji građani. Mislim, da u ovoj 
zemlji nije nikada bilo više nepotrebnoga piskaranja, 
trošenja papira i vremena na suvišne stvari kao 
danas. 

Sa sirane Kraljevske vlade je nekoliko puta obe- 
ćano da će uskoro biti predloženi Narodnoj skup- 
štini zakoni o gradovima i banovinama. To na /alest 
do danas nije učinjeno, zato imamo ni čelu pojedinih 
gradova kao načelnike razne zulumćare, kao u Vin- 
kovcima dr. Paju Šumanovca, koji po svojoj volji 
čini razna bezakonja ugnjetavajući mirno i strpljivo 
građanstvo. Tomu treba da bude jedanput konac. 
Banovine  bez  veće  kompetencije,  kako  sida   i/gle- 
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daju, teret su za narod, jer narod za njih znade samo 
po sve većini banskim prirezima i krutom birokra- 
tizmu. 

Narod ne trpi samo od ekonomske krize, nego 
još od puno raznih zala. Narod tišti kao mora poli- 
cijski dali samovolje u upravi, žaiularski kundak, jer 
taj još uvek prebija nedužne hrvatske seljake, i mrač- 
ni tip denuncijanta, kojemu vlasti nasijedaju. Sve su 
to otrovne biljke, koje svojim vonjem truju narodnu 
dušu i ruše ideale, od kojih treba da živi narodna 
s\ ijest. Kolektivna narodna duša ne trpi nasilje i 
nepravdu. Ravnopravnost i pravdu su temelji dr- 
žave. U hrvatskim krajevima, kao i u ostalim djelo- 
vima države moraju već jedanput prestati pokušaji, 
tla se sumnjivim metodama i izopačenim tipovima 
provodi jedna narodna politika. Sve je podvrgnuto 
tihoj i polaganoj evoluciji, pa i narodni život. 

Do danas su zakonima regulisani odnošaj: iz- 
medu.države i svih zakonom priznatih vjeroispovja- 
sti, osim katoličke. Doista je teško odgonetnuti, zašto 
Kraljevska vlada do sada nije sklopila konkordat iz- 
među naše države i Svele Stolice. To se pitanje c du- 
govlači u beskonačnost. Ogromna većina katolika 
u ovoj zemlji želi, da dođe do Konkordata. Živimo 
u doba korupcionističkih afera, moralnih slomova, 
tragičnih posrtaja i društvene destrukcije, zato je dr- 
žava dužna poduprijeti i snažiti sve socijalne faktore 
koji odgajaju narod u poštenju i čestitosti, a tu je 
vjera na prvom mjestu. Zato je skrajnje vrijeme, da 
dodc do Konkordata između naše države i Svete 
Stolice. Odnos između crkve i države je najbolji onda 
kada mogu obadvije harmonično i nesmetano višiti 
svoje zadatke. Prema čl. 11 Ustava kaže, da su sve 
usvojene vjeroispovjesli pred zakonom jednake, do- 
gađaju se neke pojave, koje više nijesu sporadične, 
nego se pretvaraju u jedan sistem. Sprovodi se 
praksa, da se ne postavljaju katolički kateheti na u- 
pražnjena mjesta na gimnazijama i na sistematizirana 
mjesta u osnovnim školama. U čitavoj Bosni i Her- 
cegovini ima samo jedan stalni katolički kateheta 
na srednjim školama. U samom Zagrebu ima nepo- 
punjeno pet katehetskih mjesta. Po jedno je nepo- 
punjeno mjesto na Sušaku, Bjelovaru, Koprivnici, Osi- 
jeku i drugdje. Honorarni kateheti, koji se potvrđuju, 
ne dobivaju i ne isplaćuje im se zasluženi hono- 
rari. Đacima se katoličke vjeroispovjesli na nekim 
mjestima zabranjuje, da budu članovi vjerskih dru- 
štva i organizacija. Polovinom septembra prošle go- 
dine direktor mjesne državne klasične gimnazije u 
Splitu zabranio je đacima, da ne smiju biti članovi 
kojega udruženja van škole bez znanja i dozvole di- 
rekcije. Kateheti na zavodu je rekao, da se ta zabrana 
odnosi i na vjerska udruženja, premda je po § 11 
Zakona o vjerskoj nastavi u srednjim, građanskim i 
osnovnim školama dozvoljeno učenicima biti člano- 
vima vjerskih udruženja. Takve su pojave delikatne i 
osjetljive naravi i prave zlu krv i rdavo raspoloženje. 
U interesu je državne politike i sređivanja unutrašnjih 
prilika, da se ovakove izazovne protuzakonitosti po- 
prave. Cijeli niz raznih pitanja između katoličke 
crkve i države treba urediti sklopivši čim prije Kon- 
kordat između naše države i Svete Stolice i tako sve 
to metnuli na čvrste, zdrave i dugotrajne temelje. 

Gospodo narodni poslanici, po dosadašnjem radu 
Kraljevske vlade i po ovom budžetu ne vidi se ni- 
kako ozbiljna Želja, da se u državnom gazdinstvu 
sprovede toliko željkovana štednja. Ne može se po 
najboljoj volji doći do uvjerenja da Kraljevska vlada 

traži radikalna sredstva i načine da se poboljša i 
no slanje naroda. Naprotiv narod pritisnut teži 
ekonomske krize, nemogućim porezima i daćama. 
lišen građanskih i političkih sloboda, u jednoj muklo 
šutnji sve to teško i mučno podnosi, zato izjavlju- 
jem da ću glasovati protiv ovoga budžeta. (Odobra- 
vanje i pljeskanje). 

Potprctsednik dr. Košta Popović: Ima reč narod- 
ni poslanik g. Raslo Pusloslemšek. 

Rasto Pustoslemšek: Gospodo narodni posla 
ova Narodna skupština nikada, od kada je bila iza- 
brana,  nije  imala više  razloga,  da  izglasa   prilikom 
budžeta svoje poverenje vladi, nego ove godine. 

Da spomenem samo najkrupnije stvari. 
Još pre godinu dana nalazila se je naši  drž<nj 

u slanju sveopšte nesigurnosti i neizvesnosti.  .V 
jateljska propaganda protiv naše zemlje bila je u pa. 
nom jeku. Talijanska, nemačka i druga nain  nep 
leljska štampa već je proricala skorašnji raspad n,., 
države. Deklaracija dr. Mačeka i punktacije  dr. Ko- 
rošca, izdate u ovo doba, bile su jedan razlog vi- 
je ceo svet bio uveren da je revolucija u Jugosl 
neizbežna i da se naša zemlja nalazi na pragu nemi- 
novne propasti. Na zapadnim našim granicama već MI 
bile spremljene,  kako smo pre nekoliko  nedelja sa- 
znali iz francuskih i čeških novina, talijanske ti. 
da u slučaju nemira ili revolucije kod nas upadnu i 
našu teritoriju i zaposednu naše krajeve. 

Ali osim nekoliko incidenata sa paklenim  maši- 
nama, nolorički poslalih namerno iz inostranstva, nije 
se kod nas desilo ništa, što bi moglo ma kako оргау. 
dati naoružanu intervenciju već na našoj granici k, 
centrisanih   talijanskih  trupa. 

1 baš, kad se je Italija spremala na žestoku Јј. 
plomatsku akciju protiv naše zemlje, zaključen ј( 
poznati pakt Male antante, koji je povezao tri savez- 
ničke države: Jugoslaviju, Cehoslovačku i Rumuniju 
U jednu celinu i njime osujetio sve planove, koje su 
zasnovali naši neprijatelji, računajući sa slabošću 
nemoćnošću naše države. 

Lani u celoj zemlji sprovedeni opštinski izbori 
u kojima je dao narod neograničeno poverenje 
zimu i partiji, koja ovaj režim nosi, pokazali su m 
,samo br-zo napredujuću unutrašnju konsolidaciju u,;; 
zemlje, nego i to, da ceo narod kao jedan čou , 
stoji za politikom državnog i narodnog jedinstva и. 
nutar zemlje i za mirotvornom politikom, koju Kra- 
ljevska vlada pod auspicijama mudrog vladaoca spro. 
vada na vani. 

Vestom unutrašnjom i spoljnom politikom po 
stigla je vlada, da caruje u celoj zemlji mir i poredak 
i to u doba, kad se u drugim evropskim zemljama 
odigravaju teški građanski sukobi i krvava гаггасц. 
navanja. Tako je naša Jugoslavija, od svetske štam- 
pe u svoje vreme radi privremenog uvođenja dikta- 
ture toliko oklevetana kao reakcionarna i natražnj 
ka, postala utočište građanskih slobodština, min 
poretka, gde traže i većinom i nadu gostoljubiv ki4u 
politički emigranti iz sviju zemalja. 

I   baš  ovih  dana,  u  doba  krvavog  građanskog 
rata u susednoj Austriji, mogli bismo se uveriti. 
kolikog zamašaja bio  je po našu državu  i  ceo - 
istorijski  akt  Njegovog Veličanstva  Kralja  od  6 
nuara 1929 godine. Prilike u Austriji bile su na dlaku 
slične onima kod nas pre godine 1929. Partijske b 
be i političke trzavice i strasti u našoj zemlji prema- 
šile su tada već sve granice i izgledalo je, da je gra- 
đanski rat neizbežan. 
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Ali providnošću mudrog vladaoca, koji je svo- 
jim manifestom od 6 januara udario Lcinelj novom 
državnom poretku, otklonjeno je ovo zlo, koje bi 
bez sumnje bacilo zemlju u neminovnu propast. 

Tek danas, kad su slične prilike kao kod nas 
godine 11)29 dosele u susednoj Austriji do krvavog 
građanskog razračunavanja, možemo da pravilno pro- 
cenimo, kako je od presudne važnosti po našu dr- 
žavu  i  naš narod bio šestojanua'rskl akt! 

Nema sumnje. Пе/. istorijskog akta od 6 januara 
naša država ne bi egzistirala više u sadašnjem obi- 
mu i naši krajevi na našim zapadnim, severnim ; ju- 
go-istočnim granicama postali bi vrlo iako, — rekao 
bih, sasvim siguran plen naših neprijatelja! 

Mudrošću i providnošću vladaoca i vestom poli- 
tikom šestojanuarskog režima otklonjeno je ovo zlo 
u prošlosti, ali otklonjeno je, u koliko možemo sada 
predviđati i proceniti, ovo zlo, ova nesreća ne .samo 
građanskog nego i spoljašnjeg rata i za budućnost! 
Ovu činjenicu treba naročito da podvučemo. 

Aktivnom inicijativom Nj. V. Kralja naime, koji je 
dao spoljašnjoj našoj politici odlučan pravac ka zbh- 
ženju sviju oatkanskili naroda, započeo je g. Mini- 
star inostranih dela pregovore sa balkanskim država- 
ma u cilju, da se ugovprima zagarantuje spoljašnji 
mir i zajemče u mirovnim ugovorima ustanovljene 
državne granice. 

Ovi pregovori uspešno su zaključeni. Pre mesec 
danu bio je parafiran ovde u Beogradu i u Atini pot- 
pisan Balkanski pakt, jedan pored pakta Male an- 
tante najzamašniji i najznačajniji diplomatski akt, 
što ga je ikada zaključila naša država. 

Ne   više sa zebnjom, nego sa dobrom  nadom u 
bolja   i   lepša   vremena,  možemo sada gledati  u  bu- 
dućnost,  jer smo — teškom mukom i velikim ži Iva- 
ma,  ali   ipak — koliko toliko konačno konsulidovali 
na unutra našu državu i jer imamo obezbedenje naše 
državne  granice prema vani. Tek sada smo istrajnim 
i savesnirn   radom   priborili ono slobodno   mestance 
na suncu«, o kome je pre četvrt stoleća govorio bla- 
gopokojni  Veliki naš Kralj Petar. Tek danas su da- 
ni   uslovi   za  nesmetan  razvitak  našeg slobodnog dr- 
žavnog života. Da će ovo ugodno uticati i na ekonom- 
ske prilike u zemlji, nema sumnje. Naš čovek — se- 
ljak,  radenik i privrednik —■ moći će se sav predati 
konstruktivnom   radu,   ne  strahujući  više,  da  će  mu 
danas  ili   sutra upropastiti ili uništili turija rata ono, 
što je  stekao svojim radom. 

Značenje Balkanskog pakla dakle je veoma ve- 
liko. Na Balkanu, koga je do sada kulturna Evropa 
grdila kao »ognjište večitih nemira«, zaključen je spo- 
razum, koji za nepregledno vreme garantuje u bal- 
kanskim zemljama mir i poredak i to u isto doba, 
kad su n navodno »visokokullurnoj i civilizovanoj« za- 
padnoj Evropi na dnevnom redu krvavi nemiri i su- 
kobi, či.'k i građanski rat. Smotreći sve ovo, mogli 
bismo sa pravom a i sa ponosom upotrebiti — mu- 
i rtis mutandis — reči nemačkog pesnika: AVer Bal- 
kanci- sind doch bessere Leute« — mi Balkanci smo 
ipak- bolji ljudi! 

Efekt Balkanskog pakta je, kako sam već ka- 
zao, golem, ali ipak nepotpun: u kolu država, koje su 
potpisale ovaj Pakt nema naše susedke, nema bratske 
Bugarske! Istina, naš rod imao je u prošlosti s njom 
krvave račune i još pre nekoliko godina izgledalo je 
kao da neće biti moguće, da se sagradi most preko 
duboke   provalije, koja je bila otvorena bratoubilač- 

kim ralom između dva po poreklu i kulturi tako bli- 
ska naroda. Ali naš dobar narod, velik u svojim pat- 
njama, velik je i u milosrđu i u praštanju. 

Izlečivši rane, zadale od bratske ruke, zaboravio 
je sve te grozote i svireposti, koje je zagrešio brat, 
te brisao iz svojih knjiga strašnu i nečovečansku reč 
osvete. Kao biblijskome sinu, koji je pobegao iz o- 
činske kuće pa se vraća, kajeći se, pod rođeni krov 
pruži naš narod bugarskom bratu svoju desnicu za 
bratski sporazum. 

Svega priznanja \ redno je, da je OVO raspolože- 
nje  našeg naroda uvažila i  Kraljevska vlada te kre- 
nula  na  put  bratskog  zbliženja sa  Bugarskom.  Ako 
bude na obema stranama dobra i ozbiljna volja, ve- 
rujem,  da  će  našim  državnicima  i  diplomatima koji 
su srečno svršili i teže zadatke, uspeti; da u dogledno 
vreme   privuku   u   kolo  ustalili   balkanskih   naroda   i 
Bugare, što bi bio i prvi korak ka potpunom spora- 
zumu između naše države i Bugarske.    Ah  neka si 
zna: Granice na Timoku i Carskom Vrhu moraju da 
(.stanu netaknute na isto tako kao na našem zapadu! 
Neka bi ovo izmirenje uspelo što pre, jer nema dvoj- 
be, da bi Jugoslavija i Bugarska u bratskoj zajednici 
mogli zapovedati celome  Balkanu.  Neka bi ovo ne 
bila samo muzika  budućnosti,  nego u dogledno vre- 
me već i radosna stvarnost! 

Pored bratske Cehoslovačke, s kojom nas vežu 
najtesnije savezničke veze, rekao bih, na život i smrt, 
nalazimo se u iskrenom prijateljstvu i sa bratskom 
Poljskom Republikom. Topla želja sviju jugosloven- 
skih patriota je da bi odnošaji sa Poljskom postali 
sve tešnji i intimniji, dok bi ona ne prišla bloku, 
kojega sačinjava Mala antanta na jednoj i države 
Balkanskog pakla  na drugoj strani. 

Imajući poverenje u savestan rad naše diploma- 
cije verujem, da nije više daleko vreme, kad će i vi- 
teška Koljska prići društvu onih država na istoku Ev- 
rope, koje hoće da u tesnoj zajednici očuvaju slobo- 
du svojim narodima. 

Ne bi bilo umesno, da bismo ovom zgodom ćut- 
ke mimoišli također slovensku i dakle bratsku Ru- 
siju. Vruća želja svih nos je, da bi i ona, prokaljena 
u patnjama i gorkim iskustvima u prošlosti i sadaš- 
njosti, našla put u kolo onih država, koje povezane 
medu sobom hoće da održe mir i poredak ne samo 
na istoku, nego u celoj Evropi. Nadajmo se, da i o- 
vaj čas nije previše daleki 

Dajući lako puno priznanje spoljašnjoj politi- 
ci Kraljevske vlade ne mogu da ne kažem nekoliko 
reči i o unutrašnjoj politici sa naročitim obzirom na 
Dravsku banovinu. 

lako je Kraljevska vlada u zadnje vreme počela 
i kod nas odvažnije da provada politiku ravne jugo- 
slovanske linije, ipak osećamo, da iz pojedinih dr- 
žavnih nadleštaVa još uvel; nije isčeznuo onaj pogi- 
beljni duh, koji stvara U dušama narodnih masa, a 
naročito omladine neraspoloženje i mržnju protiv 
države i nacionalne ideje. (Aloj/ij Pavlič: To nije is- 
tina!). Sa gosp. Pavlicem ja ne razgovaram! Sa opo- 
zicionalcem koji prima novac od iste vlade, koju ov- 
de žučno napada, ja ne razgovaram! (IM jeskan je. 
Alojzij Pavlič: Primam samo za sirotinju!)! Gospo- 
do, narodno i državno jedinstvo je i treba da 
bude aksiom sve državne politike i ovu politiku 
treba da provadaju bez izuzetka svi organi državne 
administracije. Ali nažalost u svima granama držav- 
ne uprave kod nas se dešavaju događaji, koje kao 
patriote i nacionaliste ne možemo da   odobravamo. 
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Po narod i državu najvažnije i najdelikatnije pi- 
tanje je problem vaspiianja omladine, naše buduće 
generacije. Prvi i najviši postulat državne prosvetne 
politike moru da bude, da se omladina vaspilava u 
strogo nacionalnom i državnom jugoslovenskom du- 
hu. Izgleda, da državna nastava u tom pogledu nije 
na visini svog zadatka. Moram naime, da konstatu- 
jem, da se koti nas medu visokoškolskom i srednjo- 
školskom omladinom nalaze oni, koji su orijentisani 
jugoslovanski, mogu ho kazati, u manjini. Činjenica je 
to, koja dejstvuje tim poraznije, kad se zna da je 
bila slovenačka omladina, -ч malim izuzetkom, čak u 
doba Austrije, skroz i skroz orijentisana jugosloven- 
ski. Pitamo se, kako je to moguće? Odgovor je lak: 
Jer mnogi, premnogi nastavnici nisu na svom mestu, 
jer mnogi ne vole ovu državu, jer mnogi nemaju 
smisla za narodno i državno jedinstvo! Omladina u ta- 
kvim rukama, jasno je, ne može da bude ni patriot- 
ska ni nacionalna. Da u takvim prilikama ni dobri 
nastavnici, iako su u većini, ne mogu mnogo da učine, 
Očigledno je. Ali krivica je i na lošim udžbenicima, a 
probiranim od prosvetnog ministarstva. (Alojzij Pa- 
vlic: Pa to nije istina,!. Buka i vika: c'uti plaćenik 
(.'ini! Ćuti!). 

Potpretsćdnik dr. Avdo Hasanbej;-ović: Molim 
gospodina poslanika, da ne upada u reč govorniku. 

Rasto Pustoslemšek (nastavlja): Udžbenik za dru- 
gi razred srednjih škola n. pr. nije imao ni reči 0 
Kralju, ni reči o Jugoslaviji, a prosvetno ministarstvo 
oprobiralo ^а je. (Alojzi Pavlic: A Gospodo Mini- 
star Maksimović odgovorio je!). 

Potprctscdnik dr. Avdo Hasaiibefjovic: Gospodi- 
ne poslanice, ne upadajte u reč! (Aloj/.ij Pavlic: A 
zašto napada Ministra g. Maksimovića?). 

Rasto Pustoslemšek (nastavlja) Nije bio tada Mi- 
nistar prosvete g. Maksimović. Ovaj udžbenik izišao 
je lani! Jedan dru^i udžbenik imao je simpatičan opis 
života i rada Franje Josifa sa velikom slikom kao u 
staro austrijsko doba. I ovaj udžbenik bio je u Beo- 
gradu aprobiran, a kasnije inhibiran. Zar je onda čudo, 
ako se u ovakvim prilikama, već deca u srednjoj školi 
udružuju u organizacije sa paroldnuživela slovenska 
republika« i ako profesorski kolegium hoće da kazni 
organizatore ovakvih udruženja — sina bivšeg šefa 
banske i prosvetne uprave — samo sa ukorom raz- 
rednog starešine?! 

Ne, krajnje je već vreme da vaspitanje naše 0- 
mladine, naše dece već jednom krene drugim putem! 

Ne možemo više da podnosimo, da našu akadem- 
sku omladinu vaspitavaju lica, koja. nemaju ni reč 
osude, kada omladina demonistrira vičući: »Dole kr- 
vavi režim, živela republika, dole Kralj!« (pavlič: To 
nisu kazali. Nemojte da vredate Slovence! Pretsednik 
zvoni). Ja sam bio onaj koji je to čuo! (Pavlič: To 
SU bili vaši naručeni ljudi). Na univerzitetskoj estradi 
celo do podne viseo je plakat sa ovim recima!... već 
ju štite i brane, ne možemo više da trpimo, da našu 
decu vaspitaju učitelji, koji na službenim sednicama 
vredaju Vladaoca i koji neće da poznaju ni Kralj,', 
ni Jugoslaviju, nego samo ... »domovinu«. (Tako je! 
Odobravanje). 

U tesnoj vezi sa vaspitanjem omladine UOpšte 
je vaspitanje svešteničkog naraštaja. (Pavlic: Cujmo!). 
Učitelj ima u rukama omladinu, sveštenik narodnu 
masu. Čast i priznanje brojnim našim sveStenicima, 
koji daju Kralju, što je kraljevo, a Boj^u što je Bož- 
je te propovedaju ljubav i mir medu narodom.' Ali ni- 

kakva tajna nije, da jedan deo sveštenstva u Drav- 
skoj banovini nažalost nije baš oduševljen za naro- 
dno jedinstvo, a naročito ne za šestojanuarski režim 
Nije ni čudo! Vaspitani u austrijskom duhu ne mogu 
da se otresu starog mentaliteta, koji je gledao и 
postolskom veličanstvu« inkarnaciju katoličkog im- 
perija, a zato i nemogu da iskreno vole ovu državu 
koja po pretežnoj većini nije katolička i nema Kato- 
ličkog vladoca. 

Prirodno je dakle, da ti sveštenici - kojih broi 
je uvek manji sasvim otvoreno pokazuju svoje ne- 
raspoloženje protiv države i njezinih najviših funk- 
cionera. Ne prigovaram: kao građani imaju pravo 
da u granicama zakona slobodno iznašaju svoje mi- 
šljenje. Ali drugo je, kad se nalaze u tikvi. Crkva je 
hram božji i tu treba da se čuje samo božja reč. Ne 
sine se dozvoljavati da se tu održavaju politički go- 
vori, da se napadaju državne ustanove i grde te ruže 
državni funkcioneri. 

Nažalost kod nas se dešava da nije crkva uvek 
hram božiji nego često više politička arena! 

U tom pogledu imamo mnogo primera i kad bi 
g. Ministar pravde naredio, da mu okružni sudovi 
u Dravskoj banovini šalju statistiku po Zakonu o za- 
štiti države i drugim zakonima optuženih i osuđenih 
ovih nesretnika -- sveštenika, ostao bi, o tome sam 
uveren, zaprepašten. Ali uverio bi se kod toga i o 
tome, da i kod nas često odlučuje više srce i milosrđe 
nego zakon. Istina, nije uvek dobro, ako je mero- 
davno samo mrtvo slovo zakona. Ali ne možemo da 
odobravamo, da se puštaju ispod suđenja lica, koja u 
crkvi izriču zabranu, da katolici opšte sa inovercima 
i to zato, što se je jedna devojka venčala sa pravo- 
slavnim i prešla u pravoslavlje, i ne možemo da odo- 
bravamo, da je jedno drugo lice za ponovnu naj. 
ružniju uvredu vladaoca u crkvi kažnjeno bagatelom 
četiri mesečnog zatvora! 

Ličnost vladaoca, nosioca državne misli i najvišeg 
reprezentanta države mora da bude za svakog držav. 
Ijanina svetinja i ko se o nju ogreši, treba da je 
zato kažnjen onako strogo, kako to propisuju za- 
koni. Isto tako ne sme se dozvoljavati, da ma ko ruši 
verski mir u državi. Verski mir je jedan od glavnih 
stubova, na kojima je sagrađena ova naša država i 
ko ruši verski mir, ruši i državu. 

Skrenuo sam pažnju Kraljevske vlade i na vaspi- 
tanje katoličkog svešteničkog naraštaja, jer bih iskre- 
no želeo, da bi svi naši mladi sveštenici zavoleli ovu 
našu državu onako, kako ju već sada vole mnogi 
njihovi stariji drugovi, koji se nalaze u redovima Ju- 
goslovenske nacionalne stranke. 

Osvrnuo sam se u nekoliko reči na prilike u 
Dravskoj banovini u nameri, da skrenem pažnju Kra- 
ljevske vlade па izvesne događaje kod nas, koji mo- 
raju da zabrinjuju svakog jugošlovenskog patriota. 

Na kraju držim za svoju moralnu dužnost, da 
sa ovoga mesta u svoje ime i u ime celog stanov- 
ništva mog izbornog sreza izjavim najdublju blago- 
darnost ovoj i bivšoj vladi za ono, što su učinile za 
ovaj srez. Srez Gornji Grad bio je jedini u Dravskoj 
banovini, gde se agrarna reforma nije sprovadala. 
Odredbom Kraljevske vlade je sada otklonjena i o\ 
nepravda. Zato će ostati ova Kraljevska vlada za uvek 
U najlepšoj uspomeni u srcu celoga naroda u mome 
srezu. 

Pošto imam dakle puno poverenje u rad Kraljev- 
ske vlade, kojoj je na čelu uvaženi pretsednik i vod 
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naše stranke, i pošto verujem, da će vlada produžiti 
politiku radne beskompromisne jugoslovenske linije 
te učiniti sve što je moguće, da se poboljša teško 
ekonomsko stanje u zemlji, izjavljujem da ću gla- 

/a budžet. (Pljeskanje i odobravanje). 
Потпретседипк др. Авдо Xacan6eroBiiIi: 11ма 

реч iiai)OAiiii послапик Милош Катић. 
Милош Катић; Господо послаппцп, као дуго- 

дишњи млан Народне скупштине нисам ннкад 
хтео говорити у буџетској расправи из разлога то- 
га, што je буџет скоро увек поднашан при крају 
буџетскс годипе, na својнм говором нисам хтео 
одуговлачити расправу, пошто сам сматрао за врло 
важну ствар, да држава на време добије буџет. 
IICTO тако нисам имао намеру узети учешћа ни у 
овој буџетској расправи, прво што имам пуно по- 
верења у данашњег г. Претседннка владе. и дру- 
го, што су моји посланички другови из странке, 
којој и ja припадам, већином изнели оправдане 
примедбе, које n ja у потпупости прихваћам. Но 
ипак има неколико ствари, које досадашњи пред- 
говорници нису изиели, na држим да и o њпма 
треба овде повести рачуна. 

Неки моји другови ставпли cv већ прпмедбе 
o предлозима o буџету, што лични расходи знатно 
премашају материјалне расходе. Исто и ja ово при- 
мам, да ово ис би требало ни смело да буде. Но 
нисам могао чути да су се упуштали у то, на који 
би се пачии то могло избећи, будући су само ге- 
нерално навели, да би један од тих начина био, 
да се упрости администрација. 

Moje скромпо мишљење je исто то, да би заи- 
ста требало почетм од горе са редукцијом мини- 
старских портфеља, укидањем генералних инспек- 
года и директора, окружних инспектора, многих 
начелника и многих шефова појединих министар- 
crarja, смањивањем дневница министрима, ,сена- 
торима и посланицима, чиновницима преко 3000 
динара плате, редуциранзем епархија односно епп- 
скопа и т. д. C тога бн администрацију требало 
.иростити; свако мтшстарство доста je када бп 
и.мало највише два до три начелника, два до три 
шефа, a остало више чиповтпптво нека буду ре- 
ференти. 

Када би се све ово учинпло онако, као што 
сам ja споменуо, држим да би наш буџет сигурно 
био маши вите од једне милијарде, што би мпого 
олакшало народу, a осим тога из такве уштеде, 
иогли би се запослити скоро сви иптелектуалцп 
без места, којп cv заиста баласт за садање стање 
наше државе. 

Госполо .послашци, приликом доношења За- 
кона o раздужешу сељака, није cq доволзно водило 
рачуна o интересима осталих привредних стале- 

То су истина неки од господе предгопорпика 
у својим говорима већ и истакли, бранећи интбресе 
индустријалаца, трговаца и занатлија. 

Ja као човек из народа, који живи v народу, 
главиом са зе.м,-1 : радипчки.м сталежом вашег 

парода, знам и искусио сам, да he баш и сам се- 
:,,\чки сталеж имати штете отуда, што нису поме- 
нутим Закоиом довољно заштићени интереси и 
тих других сталежа, и то у првом реду за то, што 
he тим пачипом наш сел.ак изгубнти потребап кре- 
дит. Но ja сам уверен, да he Крал>евска влада тра- 
жити начина да ову грешку исправи. 

Господо посланици, kao што зпатс ова Иаро- 
дна скупштниа je донела више корисних закопа за 

државу и народ, али морамо признати да су се у 
иеко.м од тих закопа поткрале неке грешке што 
свакако треба исправити. Ja знам да се закопн npe- 
ма приликама и околпостима измењују, али при- 
ликом   нзмеие  нових  закопа   морало  би   се  увек 
пазити na стечена права која су предвиђена у за- 
кону који се измењује, na mro сс код нас mije 
увек пазило, na се то и догодило у најновијем 
Закону o општинама и у Закону o српско-право- 
славној цркви. Тако например у своје време мпогп 
општинскп чиновници били су no старом закону 
изабрани и потврђени,   али то се новим Законом 
o општинама ne признаје. У Закону српско-правО" 
славне цркве укинути су окружни протопрезвите' 
ри, иако су исти изабрани и потврђени доживотно. 
У повом Закопу још се и изричпо каже да enap- 
хијски  enncKon,  приликом  именовања  архпјереј- 
СКИХ памесппка који бп заузсли положај окружпог 
протопрезвитера, ne мора именовати дотичног о- 
кружпог протопрезвитера, na су тако неки и изо- 
стављени. По мом мишљењу ono je једна скроз 
неправедна и незаконита ствар. Ono би исто зпа- 
чило, када би пеко стекао сто јутра земље, да се 
после донесе закоп да му се псдесет јутара оду- 
зима. Држим да je ono нехотице учињено, што 
свакако треба нсправити. Господо послапици, мн 
пепрестапо  гопоримо  како народу  треба  помага- 
ти, али нма случајева да ne радимо тако. Законом 
n Уредбом o општинама одузети су скоро свн no- 
слопи које су досада радили општински чиновни- 
ци. Овим Законом и Уредбом погођени су исти- 
па и општински чиновници,  no парод jom  rope, 
(ep пеке    ствари    којс су радили    општински чи- 
новници, у будуће   им je забрањено.   C тога na- 
род за cne    послове    што су   спадали   v компе- 
тенцију општинских чиновника,   неће моћи више 
радити   код   општине,   те he бити   присиљен ne 
само да внше плати,   nero мора   н\ш у место где 
има адвокат    пли  краљ. јавни  бележпик    да  му 
ствар снрши. Дакле, биће двоструко кажп.еп. Ово 
се брапи тнм, што адвокат и Kp. jaunn бележпик 
нма већу спрему, na се рачуна да he MV снгурпо 
no закопу свршити. Ово ne стојп, јер cne стпа[)п 
што су у onniTHim cnpmanane, обичпо су формал- 
не природе na je бипало случајева да су поједип- 
цима такве стпари боље спршавали опттински чи- 
новници него адвокати и кр. јавни бележник, na- 
panno ii обратно, јер све то стоји од вештине по- 
јединаца. Moje je мишљење, да би досадап.е pa- 
дове  требало  оставитп  дал.е  општппском  чипоп- 
ппштву, јер ако пема nonepema у рад општинских 
чиновника, слободпо му je отићи до адвоката или 
крал>евског јавног бележника. Мпоги предгопор- 
ници износили су разне грешке које се појапл>ују 
у администрацији. За те спомпњапе грешке ne мо- 
гу да буду одгопорпп увек чланови Крал.епске вла- 
де, јер такви случајепп више nvra  и ne дођу до 
знања Краљевске владе. C тога ja сматрам за no- 
требпо да се такпп случајеви изпесу овде пред о- 
вај кворум, како би Краљевска плада сазнала за 
њих и спречила понављање таквих грешака, уко- 
лпко су учињене, n наредила да се исправе. 

За то hy ja битп слободад да пзпссем неколико 
таквих конкретних случајева, који сс no мом ми- 
тл.еп.у ипсу смелп ни требали догодпти. Напме, 
мп пгпрестапо говоримо како треба спроводптп 
штедЈву, али ne штедпмо увск јер нас понекад спо- 
падне страст за луксузом. Наата пословица каже: 
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крпеж кућу држи, ;i,ni ми ce не држимо уиек тога. 
У Дунанској баиовиии путеви су иам пропали зато 
што ce ne оправљају. Између Чуруга и Жабља још 
npc 7 година навучен je камен који свет разноси. 
Начелиик техничког одељења Гаспарини, покупио 
милионе за кулук, na сада са тим милионима xohe 
да подигие каменолом у Раковцу. Овај каменолом 
je у сиоје време ародала Бачка жупанија, будући 
je наплаћивала од п.ога, када су још била срећнија 
времена, a даиас у највећој финансијској оскудици, 
na предлог начслпика Гаспаринија, Банско uelic за- 
кључује иоднзање камеиолома. Чуди ме да je и 
Бан г. Матковић ушао у тај иооаи, a иарочнто када 
:<иа да у околиии и.ма 25 таквих иодузећа која хоће 
да ликвидирају. Против штетног рада начелника 
Гаспаринија велика већина посланика Дуиавскс ба- 
iioBime у споразуму са г. Баном, тражила je n.eio- 
во VK.iaii.aii.e, али то уклањање сада ce изнеиада 
спречава. .1ош сам дозиао да од тих кулучкнх naipa 
треба да ce подигне и баиска палата, a што су пу- 
теви иеиролазни, то je споредна ствар. Глг.вио je 
да ce заловол>е иеке сујете. У Дунавској баношши 
начелник Гаспарин ce паправио читав nama, за њега 
нема закоиа: што xohe хоће, a што nehe nehe. У 
Жабљу je дата коицесија за електрификацију Но- 
врсадркој дентрали на 30 годнна још upe 4 године, 
a и од К'рал>свске банске управе одобрепа upe 4 го- 
дине, Општина маггеријално нема ништа да плати. 
Пре две ii no годипе теренска je комисида свршила 
nocaio. Бановина никако ие издаје решење o терен- 
cicoj комисији. Ja сам, a н више других грађана из 
Жабл.а, у више прилика ургирао peuicn.e, али г. 
Гаспарини neiie да na изда, вели скупо je, CMI iie 
пастојати за кратко време да натера друштвр да 
снизи цену. У иичетку смо веровали доброј вољи г. 
Гаспаринија, алн мп смо joiu увск у мраку. У 
Жабљу je сво стаповпиштво за електтрификацију, 
без разлике вере п народносги, без раелике бив- 
ших политичких страиака. По уговору друштво јо 
дужио осветлнти село, државие н општинске зграде 
no 5 динара no киловату, mro би било много јсфти- 
mije од данашњег петролеумског освегл>е11.а. За 
ириватие rpabaiie, које mije обавезно, друштво п- 
ма дати осветл.ење no 8 динара. Ma оспову изне- 
сепих разлога ми смо молнли Бановину да нзда ре- 
meii.e o геренској коиисији, било позитивно, било 
пегативпо, ал паша молба остаде »Глас вшијућег 

у пустињи". Стога молпм Краљевску владу да к 
овој самоволт стапе na пут и Бановина упути na 
закон. 

У Дупавској баловппп псправпи чиновници ce 
кажњавају, пзмпиувају им ce ствари за казну, 
мпм чиновниди  којп  зашшћују антпдржавне еле- 
менте, ne само да ce ne кажњавају него ce зашти- 
ћују. 

lipe општинских пзбора Мплпној Крстић из Ш. 
Св. Ивана подпео je представку г. Бапу, a пре два 
месеца n Мштстру унутрашњих дела како je под- 
паредппк полиције пз Будисаве, Шандор Хевер ре 
као: »Да ће omi крајсви иоиово потпасти под .' 
оарску и KpnriiKonai) je п данашњи режим«. Мсти- 
ност ове изјаве утврдила je жандармерија. Нач« :■ 
ник тнтелског среза на основу тога, прсмешта Хс- 
вера у среско место Тител, те пстп у меспо ка 
добпја награду. Ha основу утврђене истраге г. Ban 
iiai)el)yje срвском пачелпику да Хевера    разреши. 
По чувешу, срески  начелник још  нн  данас  н 
Хевера разрешпо. Настаје питање, да лн je г. Бан 
за ово дело могао да ne казпп среског начелн 
n какву je казну срески начелник за свој антидр, 
жавш рад заслужио?! 

Напослетку још hy спомеиути n једа« сл\ 
што ce мени лично десио.   Наиме, три моја поли. 
тичка прогшшпка под грижом савести дођу к мени 
n  изјаие  ми,  како je  жаидармерискп  подпаредник 
Вулпија из Жабл.а нудио им револвер, да мене j 
ју. У први мах ппсам поверовао тако у свету no- 
чуввном  допађају,  да  бп  један  заклетп   државнц 
службеппк, чија je дужпост да штити    животе 
пмовппу сгановништва, могао наговарати на ова 
злочип. Срескп памелппк je узео пзјаве na заши 
n послао Краљевској бапској управи и државноц 
тужиоцу, Спро^едена je истрага n жандарм^и 
наредник и поднаредник су само премештани и Bu- 
rne ппшта. 

У пупом увереп.у да he Краљевска влада наре- 
.umi, да ce моје тврдње испитају u кривци казне 
изјављујем да hy гласати за предложени буџет. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић:   Го. 
оподо пародпп послаппцп, са вашим пристанкои 
hy ову седницу да закл>учим. Идућу седницу ai 
зујем за сутра гачно у 8 часова са    продужењек 
истог дневног рсда. Данашња седница je заосључена 

Седница je закључена у 21.15 часова. 

PRILOZI 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милоша  П.  ДраговиНа,  народног  посланика,  на   Претседиика Министарског савета o оштећењу др. 
жаве при закључењу уговора са страним     предузеНима  за грађење жељезница. 

Господипе Претседниче, 
Народни посланик и Министар na расположе- 

њу г. Апдра Станић, у своме говору na седници 
11ародне скупштине од 28 фебруара т. г. приликом 
начелне дпскусије o државноме буџету за 1934/35 
годину, нзпео je врло документован материјал за 
оштећење државне касе са 800,000.000 динара, што 
je почипно својим радом Министар саобраћаја г. 
Лаза  Радивојевић,  закључујући уговоре  са  ипо- 

страним друштвима за грађење нових железнич- 
кпх пруга у пашој земљи. 

Одредбе уговора, којп je Министар саобраћа- 
ja г. Лаза Радивојевић закл>учио у име државе, за- 
препастиле су Народпу скупштину, тим више, mro 
je on успео да те своје уговоре озакони амандиа- 
пом у Фипапспјском закопу за 1933/34 годину, , 
mro je противно моралпој страни закоподавнога 
рада, јер je то, најблаже речено, обмапа Народног 
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претставништва. 
Послс roBojia г. Станића Вн сте, Господине 

Претседннче, изјавили у Мародпо.ј скупштини, да 
можете сматрати оправданим тврдље говорника, 
јер je он као стручњак нзиео документа и паводе, 
који илуструју стање, али сте пледнрали за то, да 
Пародна скупштина сачува хладпокрвност у до- 
иошешу одлука, док се не саслуша и друга — оп- 
тужепа -— страна, пошто г. Радивојевић нн.је при- 
сутан седници Народне скупштине, да he дати свој 
одговор прнликом спецнјалне дебате његовог ре- 
сорпог буџета. 

У прошлом скупштинском заседању ja сам сво- 
јим интерпелацнјама, које сам подносно указивао 
na незаконити н no државу штетпи рад Министра 
caoGpahaja г. Раривојевића, али na жалост on na 
све то није ни до дапас одговорио. 

Како се овде ради око упропашћене државне 
готовипе у износу од 800,000.000 дипара, a ne мо- 
жемо предвндети када ће доћи na дпевпи ред ди- 
скусија o буџету Мипнстра саобраћаја, то сам у 
иптересу, да се спречи npuKpnBaibc имовппе, сло- 
бодаи упутнти Вам следеће nnTaibe: 

1 — Јестс ли проверилн истнпитост оптужбе 
паролиог посланика и Министра na расг10ложеп>у 
г. Андре Станића, противу Мнппстра саобраћаја 
ради упропашћених 800,000.000 дппара државпог 
новца? 

2 — Шта сте учинили да се држава обезбеди 
за тнх 800,000.000 дипара na имовину Миппстра 
cao6paliaja и његових сарадника v томе послу, као 
и јесте ли свсснп одговорпости за пакпаду штетс 

држави, ако пропустите то обезбе1јеље? 
3 — Пошто je и ово једап тежак случај ко- 

рупцпје na штету државпе имовипе, што доказује 
оправдапост тражења хитпости допошења закопа 
протнв корупције, зашто допошепЈе овога закопа 
одуговлачите, и јесте ли свесни одговорпости, Bn 
и Ваша страпка, за оволико nponyujTaifae и одуго- 
влачење у овом питању? 

4 — Буднте уверепн да he бнтп прекаспо до- 
ношења закона против корупције, када корупција 
уништи сву пародпу и државпу имовипу a na Вас 
lie личпо пасти n у првом реду сва одговорпост 
што тога закопа протнв корупције још  пемамо? 

5 — Пошто у Вашем кабипету и дапас као Ми- 
пистар саобраћаја седи човек, који je тешко опту- 
жен за штету нанесену држави, шта памеравате 
предузети да оправдате повереље земље н парода 
у пуну способпост и моралпу спагу Вашега каби- 
пста, који тражи доноше1ве државпог буиета за 
1934/35 годину од Народпе скупштине. 

Молим да мп na ову иптерпелацнју изволпте 
одговорити усмено у Народној скупштнпи. 

За ову пптерпелацију тражим хитпост и пр- 
вепство од осталих. 

Изполнте, Господнпе Претседппче, n у овој 
прилици примпти уверење o моме особнтом no- 
штовању n уважењу. 

28 фебруара 1934 године 
Београд. 

Мнлош П. Драговић, с. р. 
Народпи посланик. 




