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ПИСНИК je примљен. Прелазимо на лисвни ред. Ha 
дневном реду je 11родужен>е претреса v мачелу o 
предлогу буџета државних расхода и прихода са 
предлогом Финансијског закона за 1934/35 годину. 

Мма реч народни посланик г. Светислап Хо- 
i)epa. 

Светислав Хо!)ера: Господо пародни послаии- 
ци, у самом почетку свог експозеа г. Мипнстар 
финансија учинио je једну интересантну опаску. 
On je рекао да му изгледа да овај буџет, који je 
сад пред иама, не побу1)ује ono интересовање као 
што je то било прошле године — разуме се ми- 
слио je na Финансијски одбор (Мпппстар финан- 
ciija лр. Ђорђевић: Huje тачно, ja сам казао, сам 
буџет за себе пе изазива велико интересовање!), 
то je н>егова претпоставка u мисли да je то с тога, 
mro га Beli no трећи nvT предлаже »стп Мппистар 
финансија. 

Ова je опаска г. Министра финанси.ја врло 
интересантна и ona je тачна v толико, што заиста 
ne постоји ono nmepecoBaibe за овај буџет као за 
оис рг.иије, алп -mije сасиим тачно у onoj претчо- 
ставпп г. Министра да то интересовање долазп 
само с тога, што он подноси буџет већ no трећи 
пу.т. Ja налазим да ту има joni n других разлога 
и то мпого интересантнијих. Налазим да разлоге 
томе недовол>ном интересовању треба тражити у 
психолошком расположењу самих народних по- 
сланика с једне, као и у личности г. Миппстра с 
другс стране. 

Господо, психолошко расположеп.е народних 
послапнка владппе nelunie другојачпје je сада кад 
се говори o овом буџету, пего што je ono било ра- 
пмјпх буџетских дебата. (Др. Мстчкппг. Boje се 
ИЗбора!). Прошле и претпропкчс годипс пародпп су 
посланици, може се рећи, без изузетка најоштрије 
критиковали буцет, Изиооили су све његове рђазе 
стране; подвлачилп да je пароду тако р1)аво да on 
nehe Moiin да поднесе толики буџет n да he се све 
cnpmnrii великим дефпцптом птд. Критпке су бплс 
пеома честе n пајзад се свакп говор завртавао о- 
ном сувише позпатом фразом: гласаћу за. Ha тај 
начин господа пародпп посланици желелн cv прво 
да се могу прсд својпм бирачима показати као 
јаки крптнчарп и опозицпопарп владине полнтп- 
ке, како и опч сами нису задовол.пп том владипом 
полнтиком, алп да у исто време остапу v добрнм 
односима са министрима и владом и тако да са- 
чувају one благодети, које пмају чланови влади- 
nee већипе и зато су увек гласали за. To je бпла 
једна општа појава. (Коста Алексић: To je при- 
родно!). To je прпродпо, алп за вас. г. Алексићу, 
којп лепо илуструјете високе особппе таквих na- 
родних посланика. 

Оваква тактика пије била само код гласања 
буџета, већ je тако paljeno прилпком донршења 
свих осталих закопа овде у Народпој скупштини, 

Влада г. др. Сршкића, која je бнла вечито у 
кризи, mije имала ауторитета и nnje joj мпого 
стало до тога да ту праксу прекине и опда je ту 
праксу трпела, јер je г. Сршкићу у његовој Владп 
било стало до тога да прођу ти закони. које je 
ona подпоспла Народпој скупштшт, n ona je у 
томе увек успевала. Алн видите сад. свака се прак- 
са досади, na изгледа да се та пракса досадила 
и господи пародпим посланицима. Ваш у овоме 
буџету видимо да су критике ређс и да има мио- 

ro више послапика који хвале буџет и владину 
политику. Алн има у тој промепп психичког 
стан.а пародппх посланика, једап други јачи раз- 
лог, a то je у томс, mro je сада дошао за Прог- 
седника владе шеф страпке и претседпик клуба, 
коju he верОватно бити н посилац листе приликоц 
будућих избора за пационалпу странку. Сам тај 
факт чини да пародни послапицп желе да својим 
добрпм понашањем задобију благонаклоност сво- 
ra шефа, да би пх аримир na листи. (Милоиаи Ла- 
заревић: Тако je, то бива од иокона!). Јест, тако 
je, г. Лазаревићу! Ja то само подвлачим. Лер, вц 
сте донели закон, no коме без обзира na располо- 
жење ваших бирача, без обзира na то, имате ли 
народ у своме срезу уза се илн ne (Упадице). Вц 
можете бнтп примљени за кандидата само онда, 
ако то xohe посилац листе. To зависи личио од 
расположења носиоца листе, н као што видите 
a и уверићете се да je тачна ona народна: ,,ко с ђа- 
волом тикве садп, o главу му се лупају. (Жагор). 
ETO, господо, тиме се да објаснити та промена 
психичког стања народних посланика. Што се тп- 
че самог г. Министра финансија, г. Министар фи- 
nancnja je својим радом досад доказао да je чвр. 
сто решен да спроведе своју финансијску политп- 
ку. (Чује се: Наравно, као добру). би je у томе 
своме наступу остао увек упоран. Оп je долазио 
врло често у сукоб n ca Народном скупштином 
карочито у Финансијском одбрру, али доследан 
тој својој политици, on je na крају крајева увек 
победпо. Док су rn сукобп били јачп у првој ц 
другој години, онда су дебате бпле интересант« 
nnje. A сада кад je on већ упозпао главне говор< 
нике у Финансијском одбору, a то су г. Шећеров 
г. Илија Михајловић, г. Светислав HonoBnii, г. Ми- 
лутин Станојевић, — то су били главни гопорни- 
ци — то његово упознавање олакшало му je рад 
у Финаншјоком кедбору! Ипак сматрам за noi 
требно да подвучем два песлагања, два сукоба v 
томе Финансијском одбо|1у. Један je био прплп- 
ком допошеп.а onora закопа o порези na акцио- 
нарска друштва. Ту je г. Шећеров желео да изла- 
жењем са седнице створп немање кворума, и само 
захвал.ујућп г. Милошу Драговпћу и г. др. Метп- 
кошу, члановима нашег клуба, омогућено je Фп- 
папсијском одбору да допесе једап.такав користан 
закон, јер je било неправично да та акционарска 
друштва плаћају порезу и дал>е као што су га н 
до сада плаћала. .lom je бпо нитересантнији сукоб, 
кад се допосио Закоп o паплатп порезе и троша- 
рипе. Bn зпате да je тај законски предлог бпо два 
пута одбпјеп у Финансијском одбору, али je ипак 
na крају крајева прпмљеп. Ha појмлтво je, госпо- 
до, да се после тога г. Mimncrap финансија друк- 
чије oceha. On се ocehao као onaj добар јахач ко- 
ји je појахао још педресирапо грло. За п>ега то 
грло има драж и пптересоваља док га ne савла- 
да, a кад га савлада, губи ту драж n иптересоваи.о. 
ETO, господо, пз тих разлога да се оправдатн 
што je Финансијски одбор успео да за пепуних 9 
дана свртп цео буџет. Претседавао je томе Фп- 
нансијском одбору баш г. Славко Шећеров, н за- 
хваљујући његовоме знању, — он je познати иаш 
финансијски стручњак и увек истрајан и постојан 
кандидат за Министра финансија — захваљујући 
њему, on je могао бити свршсп за овако кратко 
време. Алп г. LUehepou, ви ћете ми дозволити да 
додам само пеколико    речи опоме вашем гбвору 
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који сте држали у имс Владине већине. Ви сте ту 
изнели интересантне цифре, али ja сматрам да ви 
за one   наше  милионске бираче, како сте ви  го- 

^рили, да би било за њих много важније да irM 
додате Jom cisei;! друге две цифре, a то je да овај 
џет, који je прошао у Финансијском одбору за 

9 дана, износи 2300 страна и да je тежак 4^ кгр. 
Саио  ако   тако  изнесете вашим бнрачн.ма те ци- 
Фре, можете им објаснити, зашто je било потреб- 
но да ви im прошлим изборима грчите трку сами 
и да иемате контра-кандидата.    (Лр. Славко Ше- 
hepon упада у реч). Ви никад нисте били изабра- 
ни као опозиционар. (Др. Славко Шећеров: Госпо- 
дине Хођера,    ja сам се  1923 и  1925    кандидовао 
кад сам био у опозицији и изабран   сам и нисам 
мнкад имао потпору власти, a ви никад нисте иза- 
брами). Ja сам се iij^e (i јануара свега једанпут кап- 
дндовао и тада сам се кандидовао у опозицији, алн 
ви сте били на властн и били сте v ономе тврдом 
граду, (Др. Славко Ulchepoo: Кандидовали сте сс, 
али сте пропали!). Пропао сам зато mro сам имао 
полицију  противу себе, a ви je пикад нисте има- 
ли. (Др. Славко LUchepon: A mro нисте допустили 
да имате за противкандидата    Сефедина Махмут- 
беговића, na dir видели, да ли би били изабрани? 

- Жагор).   Ja сам  имао иротивкапдидата и ових 
последњих  избора, a ви га нисте имали. Има вас 
04 посланика овде, a то je једиа четвртина вашега 

'la,  која уопште mije имала протикандидата у 
споме срезу, a то су ти људи који даиас воде вашу 
страпку и  који се највише размећу народним по- 
1)ереи>ем.  (Одобравање на левнци). 

I '■сгтодип   Мшшстар   (|>HHai:ioii|:a   п   извест.илац 
1дк«е  већине подвукли су нарочитч) питањ« ре- 
рме  адлвииистрације и miran.е чиновништва. Ja 

liv peiin само неколико речи o томе пнтаи>у- Прет- 
liv  се дотаћи једног извештаја који je ие- 

дав« .   оубликован у једном  бс:.! радоч »м лнсту a 
односи се na једну дебату v Сенату. Taj извештај 

teo je  бвоградски лисп „Време". Оно je д 1нел i 
иа друтој  страии круплим словима да je претсед- 
иик клгба  сшатора Југословвнсме народне стран- 
ке, r. Шуперииа, гражио смаљивање чииовиичких 
плата. Господо, сви ви знате да г. Шуперина иије 

иите   ин   члан Југословенске   народие   странке, 
али, видите. „Време" то није зиало! A mije знало 

|6сзг   тога, што v његовом упранио.м o;i')opv 
седе два члана из владине већине, колико ja знам 
г, Живанчевић и г. Федор Никић. Зато оно то и пије 

о. ' (иакав поступак наших другова №3 владиие 
!'eliii;ie ja  остављам вама да ia осудите какО иала- 

ia сходно. 
У погледу чиновничког питања ми имамо јасмо 
дређено гледиште. Mir сматрамо да je број чи- 
ника од 207.()()() n сувише велмки и да pa треба 

смаплгги   бар за једну четвртину. Другим речима 
ми  сматрамо да  свами четврти  чновиик треба да 
буде редуциран, али ие редуциран*по волл! г. Ми- 
иисгра и народних посланика, нело у првом реду 
ла се редуцирају  само   неисправни,  неспремни и 
непаштеии   чиновиици. Л њих у нашојј држапној 

гииистрагцији има толико ииого, да би само от\ 
испунили ту једну четвртину. To би могао да учини 

l  објективан ли.-циилиаски суд. Ja мнс/шм, да 
гаквим   мерама  амо  ne би исморенили  корупцију 

ишинистрацији, барем би je много одстраиплп. 
Гооподо, даггапт.-и државни и бановински као 
пштински чиловници немају ииого завидан no- 

ложај, иарачито, omr који су паштени, вредни и 
исправни. Један велики део народиих посланика 
«ie ба»и се друпш стиарима до намештањем, пре- 
мештањем и рољенуем државних чииовника Лр- 
жавни чинјовник ие сме да буде политичка потр- 
куша, im прлитички агент иичји, већ да као др- 
жавли чшовник само служн држави и иароду. 

Мн члаиоии Јутословвнске народне страике 
стојимо иа гледишту да се гаосланицима и сена- 
торима заксмшм забраии траже№е намештања, 
премештања и OTnyuiTaiba дј жаг^т.ч тшотгпка. 
Пама као посланицима остаје унек прзво да не- 
испрван рад сваког чинор.пика житошемо овде у 
Народној скупштиии, a na надлежиим министрима 
je да до«осе no изври еиом извиђају одлуке o TO- 
Me. Али je зато потребно да пмате послапике и 
иики тре, који неће да базирају своју снату у na- 
роду стварањем свуда у сватоом срезу својих чи- 
новничких котерија, 

Овако како се данас ради, чиновници су по- 
рталии бесправно робље несавесних и бескруполоз- 
них п: гшичара. Посланици члаиови Југословен- 
ске народне crpaiiiKc ло^драрпли fm до lomibe так- 
вот аакона, KO'JUM се забрањује народним иосла- 
иицима и оеиаторима мешање у чиновиичмо пи- 
тање другојаче до само овде јавио преко i 1арод- 
ие скупштине. 

Ja нисам имао намеру да овде износим разне 
злоупотребе и самовол>е поједнинх чнновника. 
Али ипак то морам да учиннм. Морам прво да 
вам изнесем један случај пореске управе у Сви- 
лајипцу. Тамошњи трговац Mura Стефановиђ- 
Гложанац, који je у Свилајннац дошао одмах no- 
сле para из села Гложане као ратни иниалнд и 
стекао за ово 15 годииа поштеним радом и вели- 
ки углед ме1)у грађанима и добар иметак, трудио 
се je да увек на време плати сва своја дуговања. 
On je порез плаћао уј^едпо и због својих послова 
вадио je свакетодипе уверење o плаћеној порези. 
On пма уверења почев од 1923 годнпе na све до 
данас да je платио порезу. Тако има и уверење 
из 1930 године, које гласи: ,,да je молилац Стефа- 
iioimii исплатио сав порез, како за раније тако и 
за целу 1930 годину на радњу и имање у Општини 
свилајиначкој, која сс води no пореским књигама 
ове Управе." 

Господо, upe пеколико дапа код п>ега су до- 
шлн порески чиновници да му попишу робу за 
иеки порески дуг пз 1930 године v износу 32.000 
динара. Ова се сума са каматом и пореским дијур- 
нама попела na 3^.000 динара. Узалуд je on покази- 
вао уверење Пореске управе да je платио пОрез. 
Све му то није помогло. On je, да му се роба ne бп 
пзпела нз радње, морао да се задужи и да плати 
порез. Када je отишао да се жали шсфу Пореске 
vnpane, овај га je избацио папол>е. 

ETO, господо, како се поступа са уредним 
платишама порезе који одговарају уредно својим 
обавезама према држави. Ono je случај ca Мптом 
Стефановићем-Гложанцем. 

Господо, овде се донело олакшање да сви omi 
који су дужни гторезу до 1932 године, имају npa- 
во да ту порезу плате у року од 11 година. Том 
одредбом користиће се мпогн omi којц ne би тре- 
бали да се користе, omi који имају своје везе, 
који су успели да ne изврше своје обавезе и тако 
да до1)у данас у ситуацпју да се користе тим о- 
лакшицама. Разуме се, уредне платише, onu никад 
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и ne траже нитн могу да се користе оваквим о- 
лакшицама. MojiaM да помснсм jom дедан случај 
који се односи на малопродавце дувана. Ja сам 
упутио интерпелацију r. Министру и скренуо му 
пажњу да се у Управи монопола ме поступа no 
правилнику, да сс дају права онима ко.ји то пе за- 
служују, a да се занемарују баш инвалиди и у- 
опште наши ратници. У селу Рипчу крај Бихаћа 
постоји Ђорђе Узелац који има трафику зл про- 
дају дувана. On je ту трафику добио upe више од 
10 годипа за сво.је чисто иациопалне заслуге. Сад 
сс пркушава да се да одобрење и другом пеком 
трговцу Луки Станаревићу, иако се то изрично 
противи правилнику који je прописала сама Упра- 
ва монопола. A зашто се да.је томе другоме? Sa- 
ro што je Ђорђе Узелац имао кураж да се na про- 
шлим omimincKHM изборпма кандидује као члан 
Лугословепскс народне странке и да на тим избо- 
рима и победн. II, господо, кад се опако раде ове 
пезакопите стварп, онда je гготпупо оправдаио 
ono уверење n ono мишљење које влада у народу, 
да je нажалост дошло такво доба да више нема 
коме да се жали. 

Господо, сад iiv прећи na политичку ситуа- 
цију, ситуацију пз прошле године. Чиме се одли- 
ковала политичка сптуација у мипулој бупетској 
години? Одговор je лак и одреНен n свпма по- 
знат; сталном кризом владе. Bn знате да je влада 
г. Сршкића, откако je дошла na свс док г. Cpni- 
Kiiii mije отишао, стално била у кризи. Ta криза 
никад није била диктовапа pacпoлoжeIbeм нити 
Народпе скупштине нити Сената. Дешавало се че- 
сто да cv поједини министри остајалп v мањипи 
v појединим одборима Народне скупштине, и чак 
су примали мишл>ење мањине и подносили га 
овде Народној скупштини, али je Народна скуп- 
штипа ипак изгласавала те законске промене и 
према томе та господа министри ол тога никад 
I!HC\' правили питање, нити повлачили консеквен- 
ne. Дакле Народпа скупштина пије крива за ову 
вечиту кризу владе r. Сршкића. Па кад овако 
стојп ствар, онда се пптамо, због чега cv биле те 
кризе. One cv, господо, долазиле због личне не- 
трпел.пвостп самих министара, јер се опи међу- 
собно нису марили, ни из ког другог разлога, Beh 
због оног неповерења које cv они годинама као 
гшетставЛици разних плитичких групација пре 0 
јануара гајили један поема другом. По^итика вођ- 
ства дапатже владајуће страпке увек je била v 
компромисима тих различитих струја старопар- 
тијских, које су noroioBv све и племенске. Тако 
се, господо, може једипо и објаснити, зашто се 
још ne попуњавају ona два портфеља Министар- 
ства шума и руда и Министарства пољопривреде. 
Ona сс ne попуњавају, као што сами зпате, зато 
што ге jom нису нашле погодне личности из бив- 
niHx Радићевских редова крје би те портфеље тре- 
бали да nonvne. 

Јер omi, који cv били за министре, a којп су 
раније припадали Радићевој странци, omi cv се 
већ наминистровали, a нових више нема. И сада 
влада држи та два потрфеља као мамац и чека 
ко he да се jami и да затражи та два министарска 
портфеља. У тфме тражењу гтогодпих личНости 
влада се увек руководи својбм већ утврНеном или, 
како omi кажу, опробанрм политиком, a та њи- 
чова опробана политика састоји се у куповању 
политичара    државним    положајима   и народним 

новцем. 
Господо, ви знате да се у нашој држави 

уједињења фаворизира више onaj елеменат, ц 
се некада истицао својим радом upornu наше 
M.i.c, против наше државе и против народног k 
динства. Староседеоци, чији су претци, и они сами 
бранили своју националност вековима n гинули 
непријатељског ножа и каме, који су набиданц 
кол^а, који су жини печени на тихој ватри, o и. 
се д iiue и нг говори. Потомци њихови и a 
гови ових народних хероја и мученика, који с 
стали живи једино захваљујући својој срећи, бачецн 
су у позадину и њима се никада више ништа не n 
знаје. Omi се сматрају као сигурни људи,  n пре. 
ма томе o њима више нико не води рачуна. 
i' чпп.и   државници   сматрају   да треба    прив 
себи one народне крволоке и крвопије,    дава! 
положаја \- државној администрацији и свим 
гим могућим привилегијама. II те некадашње 
родне крвопије и ти наши непријатељи, — непрц. 
јател.и naine државе и народног    јединства,    car-, 
су државни чпповппци, — који суде n заповедају 
оним сиротанима,    који су се сматрали    cpehHHii 
док су могли залагати своју главу за слободу . 
част ове земл.е. Господо, исто je тако и v Војв 
дини. Ja овде не говорим o националним мап. 
ма. Ja сматрам да чланови народних мањина 
jv права да остану ono што cv. He тржимо мн ц 
од Мађара im од Немаца   да    буду Југословени 
Ми само тражимо да они буду   лојални    грађанм 
ове земл.е. Али опи Срби и omi Хрвати,  којц 
ia мађарске владе били Мађарони и v служби 

ijapa противу својих саплеменика, њима  je Д01 
no  то  mio  cv осталп  живи  и   што  могу   v   i 
земљи слободно да живе. Mnom од тпх cv з:- 
жили вешала n затвор, али нико од imix није жц" 
госап, пего папротив omi сала заузимају  највеке 
државне положаје.    Исто je тако    и у Хрватско; 
где сс nporan.ajv националисте само зато, што це 
могу да трпе    шикане и гоњења    баш  од страђ. 
оних л>\'ди, који cv их гопили и за време Аустриј« 
И због тога    пемојте да се чудите,    господо, 
вам се каже да je ова влада паставак oint\  p 
јпх влада npe шестог јануара. Политика тих 
рих полиичара увек    je била негативна.    Они ^ 
пису старали да створе нешто позитивно, да с 
ре чврсту и јаку организацију, која he послужити 
и народној идејп и народним интересима. Hanpo. 
nm omi су водили рачуна само o опоме шта : 
њихови противници,    гледали су   да их омету . 
ако у томе ne успу, гледају да пх купе са др; 
чим положајпмп n народним новцем. 

Подвукао сам, господо, да je v прошлој m. 
дини влада    господина    Сршкића    била стално \ 
кризи.  O TOMI'  се  само  говорпло,  o кризи  с« 
опште mije писало. Али ипак je јавност имала дпј 
пута ту сепзацију,    да прочита    два пптересаитц, 
комуникеа, којп су јаспо показивали како се г.г 
министри слажу у владн г. Сршкића. Први je онај 
комунике којим се демантовало да je уопште б 
ма какве комбинације    са г. Раденком  Станко 
ћем. И само je један београдски лист лепо Д( 
уз   raj комунике  место слику r. Раденка  Crai 
вића, ои je допео    слику г. Сршкића.    ССмех 
Maihime). IT господо, ви знате да није било с 
комбинације са  г. Раденком  Станковићем.    б 
je комбинације и са г. Томашићем, n ca г. Map 
ковићем, и г. Куманудијем, и г. Јевтићем, и г. У- 
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зуновићем, бар се o тим комбинацијама говорило, 
и онда  вам je   било неразумљиво,   зашто je био 
потребап onaj комунике. A он je био потребан, да 
се начини једна интрига и ла се г. Раденко Стан- 
кови!)  избаци из Владе, јер mije био попољап пс- 
KiiM  nrc.iaiiimii.Mi и министрима, иошто нијс хтео 
У довол.ној мери да премешта и отпушта учите- 
л^е  и  nfiofbecope онако, како cv опи тражили, јер 
je сматрао да за то mije пмао разлога. (Коста Алек- 
Сић: To  пијс тачно!) To je тачпо, господипе. Још 
je интересантнији био други комзшике, који je и- 
зашао за времс данашње владе г. Николе Узуно- 
вића.  Taj комунике чак иије иосио ни наслов, on 
je требао некако да прође кроз nonmie, да се ко- 
мунике штампа, a да сувишс ne пада v очи. Taj ко- 
иунике  гласио je; да није истипа, како се говори, 
и како  се пише,   да je г. CpniKiiii   био противан 
оним  законима    o порези    и трошарини, и да je 
због  тога дао оставку. Господо. нити се гопори- 
ло,   и  још мање сс писало, јер бар ми из опози- 
пије,  који се нитересујемо за све што се v поли- 
тици дешава, нисмо   mi чули,   a нисмо нигде mi 
прочитали, да je г. Сршкић образложио ту своју 
оставку таквим разлозима.   Напротнп, ми се врло 
добро cdiaMo, да je тај закопски предлог подиео г. 
Мипистар финансија   баш v имс целе   Краљевске 
влале, друкчије mije могао ви да уради, a на челу 
тс Влале бно je г. Сршкић. Уосталом ja ne узимам 
овде у одбрану г. Сршкића, јер сматрам, да iBera 
vonniTC   TU  закопски  предлози  као  и  спи  осталп 
нису миого иитересопали. on би cne одзвиждао, као 
тто  то  обично ради.    (Стјепан Бачић:    Њега сс 
много   тнцала само власт!).    Друга    иптересантва 
црта  политике    прошле    годипе,   то je нажалост 
фалсификат. У опом Дом\г мпого  се гопорнло  o 
разним   фалсификатима. Доказало се, да су фал- 
сиг1)икопапи скупштински записшши, кандидатске 
листе  за  поједине   одборе,    фалси^пкопап je чак 
известилац владине већипе.    фллсификован je за- 
Koii o аграру, и na оспову тих ФалсиФиката оште- 
ћена  je  држава за иного милиона. Овде се гопо- 
рило  o  опим великим фалсификатима који cv из- 
вршени  за време    општинских избора,   свс je то 
овде већ прстресапо, и ja ne желим, лп o тим стпа- 
пима  roRomiM, али сам .поинуђен, дл се дотакнем 
прва два фалсификата који cv бнли уперени про- 
тив  моје личности чисто из политичких разлога 

Госполо. pit се сећате, да je. 'од прилике ime 
i i-дину   ii  lic дана,   дошла на уираву   београдске 
Општине om данашчЈа управа, a прс но што сс та 
упраиа   слстлвила.   преговори   cv  сс  волидн   врло 
дуго  између беогрдских радикала и београдских 
демократа. Сваки су саставл>али свлју листу, сваки 

имао  да сасглви no двадесет два члаш, и једи- 
но, најтеже ч\\ je било, да нађу четрдесет пстог, 
потто   oiimrimcKii одбор  има 45 чланова. Најзад 
cv се и  ту сложили. Али, приликоМ тих преговора, 
пиркулирао je једаи фалсификат са имеиима не- 
ких кандидата за re одбзриике, и јед^и активпи 

гистар  vnopno  je тврдио, да je то лисга, коју 
сам ja   саставио. To je један ординара« фалсифи- 
кат! M  томе господину било je потребио за .noje 

китичке махииације, да употтреби тај фалсифи- 
кат   прсугиву мене, Тада  je  почела да се развнја 

[столска  акција.  И томе  господину  га  акција 
иије   коивенирала n он сс користо оваквим сред- 
егвнма,  да се бори прогив мене. (Глас из већине: 
Који je то министар?!). Знате ви добро. Да je on 

ту, ja бих вам га показао, a пошто није ту, нећу 
да вам кажем. Ни врло добро зпате, кога интере- 
cvje бесирадска i пшиина. (Један глас из већиие: 
Интересује свс министре! Omi сви воде рачуна o 
ih oj!) 

Господо, далл, 1932 године, августа месеца, 
била 'je овде, ne у iai'iioj седниод вего у посланич- 
ком клубу, деоата o roj бристолској акцији. Ле- 
лап од послаипка, г. Б-ошмо Зељкавић, ие зиам да 
ли je овдс, прилком те дебате цобацио je, како 
слго ми у Брнстолу сачињавали нову владу, и ка i 
сам му рскао, да то .iraje исгипа, он je тврдно, дл 
je впдео лисгу, коју сам ja саставио. Господо TO 
,ie опет једли други фалсификат, којп je опет упо- 
треблЈеп чисто у полнтичке сврхе. Од бристолаца 
било- je 156, од тих je у Народпој странци свега 10, 
то je ](1G, a 156 гс сада у вашим редовима. Ja no- 
зивам ма и једпога од тих да каже, да се икад у 
Бристолу и говорило, a камо ли саставнле лпсте nc- 
ке иове владе, a 15R je међу вама. (Граја и објаш- 
11>авањс изме1)У посланика са дсспице и левицс. — 
Један глас: Што говоритс o тим пропалим ства- 
рпма?). Хоћу да покажем, какви сте. 

Сада liv, господо, да вам прочитам join једну 
ствар. To je једап драстичап случај фалсификата, 
o коме трсба овде да се говори. Гледајући ову 
ствар, човек je y6eljeii да ови политичари, који 
водс вашу странку, да тим прлит^чарима изгледа 
и импопира највише ona чувена Бнзмаркова депе- 
ma, коју je on фалсификовао, a која му je допу- 
стнла да објавп рпт Фрапцуској. Тако je то фал- 
сификовање постало чптав једап систс.м, јсдап 
метод. 

Господо, слушајте! Ово je једна штампана 
приступница, која гласи: ..Пријављујем са као 
члан политнчке странке ЈРСД (ситним словнма) 
која да сс no општој жел.и народа зове Југосло- 
иепска народна странка", господо, обмањује сс 
свет да сс уписује у Југословенску народну страп- 
ку, a on се у ствари уписује у ЈРСД. Слушајте дп- 
л.е: ,.Дајем часну реч, да hy бити савестан, пер. 
ностан и дисциплинован члан ове страике", и сл\'- 
шајте дал.е: „н да у moj СЈ.Р.С.Д. страпци) capa- 
1|\јем са Витетким Bol)OM парода Крал.ем Алек- 
сапдром I..." Приступница сс завршава: „Све за 
Крал>а и Југославију". (Граја и објашњавање). Про- 
читао сам ово, да се впди тта се радн. Џ(оста A- 
лекспћ: Ko то ради?). Ваши чланови. 

Господо, ова приступница... (Говорник пока- 
зује приступпицу). — (Протести код већине — Ду- 
шап живојиновић: Ko je то потписар? — Милош 
Дроговић: Такве cv приступпице пуштене v Сав- 
ској и Приморској бановини. — Гласови пз већи- 
ne: Ko je то потписао, то нам кажите!). 

Прсгссдипк др. Коста Кумануди; Господипе 
послапиче, нзволите наставити свој говор. 

Светислав Xoi)epa: Молим вас, господо, да 
пођемо дал.е. Мислим да вам je ово довол3по што 
сам казао. Има још оваквих примера. Показао сам 
ja оио Министарству унутрашњих дела v својс 
време. (Говорпик показује јсдап naime ca пот- 
писом). 

Господо народни послаиици, г. др. Стојадино 
вић у своме одговору n нападу на г. др. Кешел.е- 
вића и na г. др. Метпкоша, парочито je хтео да под- 
вуче да се ни идејно ни у чем ne разликујемо од 
њих и да с.мо се одвојили од њих оиако из неког 
каприца, док je г. Живанчевић, оиет из ваше ве- 
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Кине сам »ашао за сходно да го тврђење побије 
и да утврди да ми нисмо једно. 

Тачмо je, гооподо, али ие само да ми иисмо 
једно оада, већ од самог почетка рада ове НаЈ>од- 
nu скупштине ми нисмо идејно били једно и никад 
imcMo били једно. (Мплонап Лазаревић: ЈесмоО. Ja 
liv г. Лазаревићу да вам докажем. Народна скуп- 
иггина je изабрана 8 новембра 193] године a прва 
седпица одржана je (i децембра те исте године. 
Одмах другог дана no састанку Народие скупшти- 
не био je један акт, који je баш г. др. Keiiie.i.ciuiii 
ирсдао лично г. Узуновићу, у коме се тражило да 
се одмах приступи организацији,; нове странке. 
Госиодп, која с\ била na челу данашње нациоиал- 
i-c странјке, није много иоивекирало, нерадо су при- 
мили ono тражење млађих послаиика. али се je 
ипак морало приступити оснивању нове странке. 
Прво je питан.е било име странке. Ho.ieliii поли- 
тичари спремали су се да се странка прозрве; ју- 
гословенска радикална сељачка демократија. lia- 
зив већ самр no себи сачињавао де коалицију era- 
|)ii\ партија. Опет смо устали противу тога нас 
пеколико, који смо сад у Народној странци, сачи- 
иили смо акг, који je био израђен v два пример- 
ка. Један оригиналан примерак je овде. Ом поси 
датум 11 децембар 1031 године дакле на 5 дана 
после скупштинског састанка, Taj акт потписали 

'су 91 послапик, и баш га je nonmcao г. Бранко 
Аврамрвић, који je јуче то одрицао, потпидао га 
je и г. др. Стојадиновић. Taj акт гласи овако; 

„Mu народни посланнци, водећи рачуна o 
томе тта се догодило до (i јануара, нарочито гш- 
дећи рачуна o бирачима и њиховом расположе- 
њу, мпслимо да у називу нове странке не требр да 
уђб im једна реч, која би потсећала na раније 
страиачке припадности ма кога од пас." (Пљеска- 
и.е на лспици). 

Kao mro видите из овога акта провејава жеља 
ime млађих посланикај ;n се одмах поће потпун i 
иоиим путем и да сс никако ne осврћемо више na 
оно mro je билр. 

Овај акт као и onaj ракије стварно смо саста- 
вили ми, којп смо сад у Народној странци. Мн смо 
ту акцију водили, наши су потппси овде. Овде je 
n потпис г. Бранка Аврамовића, који се после 
тога жалио да ra je један Министар изгрдио што 
je то потписао, a потписао je и г. Јовичић. који je 
после прецртао свој потпис. (Смех na левици. — 
Јовичић: Затр сам потписао mro нисам знао шта je 
то!). Хбћу само да докажем да никада нисмо били 
једно. 

Господо, ми смо увек остали консеквентни тој 
својој политици и спроводнлн смо je и дал.е. и 
ако je овде било иаметпуто име Југословепска pa- 
дикално-сељачка демократија. A да смо ми млади 
посланици били у праву доказ je то, што cv ти ста- 
ријп Mona.ni na конгресу да попусте и да стпанку 
назову Југословенска нацирнална странка. (Коста 
Алексић: To mije тако иажпо!). To je врлб важна 
ствар! Господо, n после назива који je овде дат, 
a осећајући да се ради na томе да се створи коа- 
лиција, a никако нова странка, ми смо илађи на- 
родни прсланици држали своје конференци|е и 
седнице јаимо код „Бристола", где смо се дого- 
иаралн како да онемогућимо повраћај Старих стра- 
нака. To je била једина nama тежња n први који 
смо водили iv акцију, били смо нас десеторица, 
који смо створили Југословенску наррдну стран- 

ку. Mu смо увек na челу тога покрета, и остали 
смо увек томе доследни. Али пошто cv од садр- 
жине „Бристолскога акта" прављене разне мисти- 
фикације, ia сматрам да je потребно да и тај акт 
сад прочитам. Ево тога акта овде у оригиналу, na 
кбме je потписано 166 наррдних посланика, и из 
ii>era ћете видети да je ова акција била озбиљна, 
и да n сад ти људи, који су се преварили, na оти- 
шли код вас, жале, што пису имали куражи n што 
nnev истрајали. Молим вас, дозволите ми да про- 
читам  raj акт. Он гласи овако: 

„Овим свечано изјавЉујем да сам се одрекао 
своје pamije партијске припадности и да нећу при- 
iiii im у будуће im једној политичкој странци, која 
je постојала upe (i јануара 1929 год., нити коали- 
цији (заједници) тих политичкнх странака..." 
(ЖагОр). 

Ta се пзјаиа завршује са „Тако ми Бог по- 
мргао!" 

A ево вам сада чланова Бристолске акције: 
Светислав Xof)epa, др. Живап Лукић, др. Нн- 

кола Кетељевић, Милош Драговић, др. Милан 
Метккот, Јосип Стажић, Драгутнн Перко, др. 
Стјешш Бачиђ, Владимир Ст. Крстић, Мустафа Му- 
лалп11, др. Мплорад Костић, др. Богић Вукиће- 
Biiii, Ђулага Дервишић, Милан Добровић, др. Jhy- 
деви Ауер, Мнливоје Степапои, др. Mare Перић, 
Ббжидар В. Главички, Исо Богдановић, др. Све- 
тислав llonoiiiiii, Омер Кајмакрвић, др. Миленко 
Марковић, Милан Погтовкћ, Фрањо Шнајдар, Га- 
врр Милошевић, Вељко Вељковић, инж. Јован Ми- 
спрлпК, Мнлорад П. Марковић, Мпкола Соколо- 
miii, Душан Антонијевић, др. Влад. Станишић, др. 
Милан Поповић, Ulalmp Алилови!!, Хазим Чоха- 
nuli, др. Глигбрије Тадић, Стјепан Шифтар, Хасан 
ТрромановиК, др. Милан Стијић, Душан Иванче- 
mili, Станко Тркул.а, Тодосије К. Лазаревић, Јо- 
ван ЛпдЈтја, Никола Хрибар, Игњат Толић, Вик- 
тор Погачник, Трипко Нинковић, Апте АНић, др. 
Мирко Дошеп, Стапко Лопчар, Јован Довезенски, 
др. HIiiMc Прша, Стамепко CTomnh, Милап Мрав- 
ље, др. Гавро Санто, Апте Ковач, Михајло С. Ђу- 
|)iili, Фрањо Маркић, Живко Петричић, Милан До- 
бровољац, Расто Пустослемшек, Иван Прекоршек, 
Ловро Петрвар, Антон Крејчи, Антон Клинц, др. 
Ђуро Шурмин, Милан Живановић, др. Бранко Ни- 
колић, др. Јулијан Рорбахер, Милутин /{.paromih 
сгиато]). Лапко Барле, Фрањо Пахбрник, др. '\л- 
девит Пивко, Вјекослав Спинчић, др. Милан Се- 
кули!!, Јрвиша Кандић, др. Вјекослав Милетић, др. 
Ђурр Леушић, Јурај Дубоковић, Салпх Баљић, 
Јово Јовановић, Младеп Милошевић, Хаџи-Тодор 
Димитријевић, Урош П. Недељковић, Manija Ma- 
цековић, Павао Матица, Ђорђе Парабућски, Жи- 
вотије Јефтић, др. Отон Гавранчић^ /ц). Aure Кун- 
тарић, Лово Принцип, лр. Богумил Вошњак, др. 
Богдан Видовић, Владимир Спахић, Шукрија Кур- 
TOBIIII, др. Стане Рапе, Аптоп Хајдињак, Ђуро Map- 
јан1 Јосигт Бепко, Длбин Комап, др. Владо Малан- 
чеи, Фердо Швга, др. Иван Палечек, др. Лавослав 
Ханжек, Мнлап Буновић, Томо Ковачевић cena- 
top, др. Ђуро Остојић, др. Људевит Пнвко, др. 
Бранко Бараћ, Вјеигслав Сшшдлер, Јован Bojnu i- 
рић, Милинко Милуттиио-вић, др. Марко Кожул др. 
Славко Пиштелић, Страхиња Борисављевић, Иван 
Мрхорич, др, Драгутин Костић, 11елел>ко Пра- 
љак, Михајло 11. Јевтић, Север Варда, Јозо Бати- 
mili, Мил. A. Јефтић.    Алојзиј Дрмељ,    Влад. II. 
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Ђорђевић, Вукашип Спасовић, др. Стјепо Киеже- 
вић,    Миладин Величковић,    Милпио.јс Ђ. Исако- 
B"ti, Аитон Церер, Јакон Зсмл.ич, Иикола Марко- 
вић, Карло Гајшек, Виктор Физир,    Милан Ћуко- 
виК, Мирко Ивандекић,    Милан Ђ. Мијић,    Перо 
Грајић,   Живко Данилрвић,    Марко Јакић.    Симо 
Марјанац, др. Јанко Рако, др. Мића AIIHII. др. Аи- 
до Хасанбеговић,   др. Гргур Анђелиновић,    Иван 
Радић,    Мирко Најдорфер,    Игњат    Стефановић, 
проф. Јосип, Антуновић, Симо Крстић, Аите Ma- 
стровић,    Ставра   Тртгковић,   Аракђел   II.   Савић, 
Милорад Симић, др. Фрањо Господеиги!!, Јоаким 
Куњашић, Иван Урек, др. Ранко Њамцул, Аранђел 
Никодијевић, Војко Куртови!], Милутип J. Крстић, 
Петар   К.  Марковић,   Драгутин-Карло i Ковачевић, 
др. Милослав Стојадиновић, др. Петар Нујић, др. 
Тома Смиљанић,   Живадин Јеремић,   АлиЈа Сел- 
MaiioBHfi. 

ETO TO je та бристолска акција и то су њеии 
потписници. Прпи  потписници one акције то смо 
опет нас десеторица који смо и данас v народној 
странци. Kao што видите, ми смо увек остали кон- 
зеквеитии,  a  како  сте  поступили  ви  осталн  пот- 
писници? Напомшвем и то да je г. Стојадиновић 
дошао у наше коло тек као 140-ти, тј. оида када 
се je  осећало да ћемо имати    више од половтк1: 
посланика. Када je трсбала бристолска акција да 
лГ| резултатс, када je влада г. СршкиНа бнла при- 
i!yl)eiia" да nperohapa сг Брнстолцима, оида су од- 
ређени  за преговоре са владом следећа господа; 
Милутин   Драговић,  Павле Матица, Михајло Јев- 
тић, др.  Светислав. Поповић, Ловро Петовар, Ђура 
OcTOJHli   и ja. Три дана су држане те заједмичкс 
конференције са владом и ja сам једини остао до- 
следаи,  одвојио сам мишљење    и    писам хтсо да 
примим   оно решење које су оии примили после 
тродневне дискусије, a које je у ствари било про- 
тивно  onoj .изјави коју су бристолци потписали. 

У једноме маневру учествују два кли три чо- 
века који тнм маневром рукују, a овде их je било 
166 од  којих сада нма и активпих министара. Ja 
hy да кажем да су г.г. Крамер, Пуцељ, Деметровић 
VBCK били са бристолском акцијом, али онда кад 
je трсбало нису имали куражи да ту акци.ју спро- 
воде, да  спроводе политику повим путем, опи су 
примили ово решење које je довело оиет до tora. 
да и сада нисте странка него само коалиција. ,Icp, 
господо, ви сте јучс били сведоци овде, one cBahe 
изиеђу г. Преке и г. Добровол.ца и сваки je могао 
да  примети да cv Добровољцу аплаудирали само 
бивши самостални демократи, a ни радићевци ни 

псали нису то учипили. Ви сте дакле коалици- 
ја, ако ви то ие увиђате — то je жалосно. 

Ja liv. господо, joni да одговорим г. Михајлу 
Живанчевићу. Он je хтео да докаже, како смо ми 
rroii rirKt'M доношења |о<вога закона чисто полнтич- 
ке природе, били мање либералнији од вас. Ja же- 
лим да му на то питање одговорим. (Мплиико Mu- 
ivnuionnh: И ja сам то бно потписао, алн кад сам 
видео, које све тамо, ja сам одустао од потписа). 
Господине Милутиновићу, један пародии посла- 
ник мора добро да пази шта ради, a ако ие зиа 
шта потписује, пека уступн своје место другоме 
који fie ЗЈгати шта ради. 

Гпсподо, ja hy сада да вам докажем да стс до- 
нели такве законе, законе политичке природе, 
који уопште онемо1ућава.ју постојан.е једпе здра- 
В€ политичке организдције.    Господо,    приликом 

докошења Закона o избору иародпнх посланика, 
ми смо били противни уопште томе да тс пристан- 
ке за земал.ску листу даје носилац листе, пего смо 
тражилн да то даје главни одбор странке. (Граја 
и међусобна објашњења). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбегови!!.- Мо- 
лим вас, господо, заузмите своја места и дозво- 
лнте говорнику да говори. 

Свстислав Хођера (наставља): 1'осподо, ми 
смо били противпи томе да се да овако велико 
право носиоцу листе, као што сте га ви дали. 

Mu смо тражили да носилац листе мора да при- 
ми на своју листу свакога омога кога му предло- 
жи главни одбор страпке. Ми смо тражили само 
оно, што je до сада увек практиковано: тражкли 
смо да се озакони само једиа пракса. Јер, сви се 
ви добро ceiiare, a парочито ви које сте се и ра- 
иије кандидовали,    да сте увек тражили да вам 
вашу капдидацију у срезу или у избориом  окру- 
гу призна и ваш главни одбор. A то сте чинили за 
то, што сте онда добијали више ауторитета н IIITO 
вам je тако било лакше борнти се са својим про- 
тивницима. To je, господо, пракса и ми смо бкли 
либералкији од вас, кад смо тражили да се ова 
пракса озакони. Ви сте тврдили да je то немогу- 
ће, na сте сва права дали носиоцу листе. A ja вам 
кажем да иосилац лнсте, овакав какав je, може да 
сруши и пајјачу организацију. .lep, ако  још има 
иза   себе   u  Мишисгарспк)    \'ii\ip;iiini ii\    дела,   on 
nuje дужаи пи да пита, кога xolie иарод да кан- 
дидује у коме срезу, него може    да  понамешта 
само своје каидидате. A  оиих потребпих 30 пот- 
писа прикупиће му срески начелник. Кад пак буде 
гласање, a ono je јавно, онда he сви они државци 
службеници који су зависни, сви лугари, сви чу- 
вари шума и сви финапси, морати да гласају за ту 
листу.  По овоме закону посилац листе доводи у 
Народну скупштину ие иародне представпике него 
своје личне пријатеље, он ствара CB.O.IV котерију. 
A,  господо,  за  здраве  политичкс  одосс у земљи 
потрсбпе су јакс ir дисџиплиноване политичке ор- 
ганизације, a не котерије појединих личности. 

Да ли сте, господо, приметили да се у свако- 
мс срезу на једпој истој листи могу капдидовати 
два или nmiie капдндата ir, питам вас: да ли то 
иде у корнст странке или нде на иепан.е странкс? 
Ми смо били за то да се кандидује само један, и 
то onni кога среска скупштина једне странке од- 
рсди. Изгледа да сте ви и самн убеђени да овај 
закон не ваља и да опет морате да га мењате, као 
IIITO уосталом мењате и све друго откад сте по- 
чели радитн. (Милап Радоњић-' Па ако ne вал.а, 
мењаћемо га малко). Мораћете да га мсп.атс, јер 
и сами впдите да je бесмпслеп. 

ETO, господо, тако се дапас радп. Нико ne од- 
гОвара за ову политику кој\' ви овако водпте. У 
прпватпом животу ако једап лекар хирург извр- 
nm pI)ano две или три операције, on изгуби клн- 
јептс n уопште ne може више да ради. To се исто 
хешава и адвокату, ако изгуби дпс или три пар- 
пицс, na се то дешава чак и обичном обућару: ако 
му ви датс ципеле да их пенџетује, na вам се та 
пениета после 5—6 дапа одвпле, вп сматрате тога 
обхЈјара као песпособиог n niinic му ne дајсте iin- 
какав посао. A овде код nac im знате да један no- 
литичар рече: да су партије луксуз, да народ није 
арео за партије, a после 6 месеци ставл.а се на 
чело једне партије.    Друти један опет тврдио je 



332 STENOGRAI-SKE BELESKE 

јавно иа збору да треоа да се из.јаснимо. да ли je 
ко за федерацију или за унитарно уреНење држа- 
ве. A он je био мипистар кад се доносио Устав 
који јасио предвиђа унитарно уређење државе!! 

ETO видите ти политичари, то cv ти л.уди, којН 
воде вашу странку. 

Из свега овога, господо, Ja мислим да вам je 
Јасно да ви не знате ни где идете, где вас воде љу- 
ди који уопште нису показали сво.ју политичку спо- 
собпост и да сте морали да учините уступке нашем 
притиску, na да прозовете странку место Л.Р.С.Д. 
Националиа стргнка. Ми смо вас натерали 
исто тако да мало попустите дизгиие n штампи, 
a натераћемо вас да попустите дизгине и народу. 
Гласаћу против. (Дуготрајно н жнво одобравам.е 
иа левицн)- 

Потпретседник др. Авдо ХасанбеговиИ; Рсч 
има народни посланик г. др. Славко Шећеров ради 
личног објапт.сп.а. 

Др. Славко IIIeliepoB: Господо народни посла- 
ници... (Милпш Драгоипћ: Народ хоће да се село 
прозовс Припцшшпо, a јавни бележник Шеће- 
рово!). 

Пптпрстсслплк др. Авдо Хасамбеговн!!: Госпо- 
дипе Дрзговићу, опомињем вас na ред. 

Др. Славко Шећеров (наставља): Господо, ми- 
слим да претседник главног одбора једие странке 
mije требао да се изгуби v изношењу таквих сит- 
пица, које he давати повода личном објаши.ен.у 
и да нарочито mije требао да се задржава на так- 
ким детал.нма у раду Финансијског одбора, када 
он сам личпо mije томе раду присуствовао. (Одо- 
бравање у цептрумг и иа десници. Гласови на ле- 
вици: Ок није члан Фипапсиског одбора), 

Господо, за то нека ми допустн г. Хођера да 
му са неколико речи објаспим и своје држате na 
ако хоћете, и држање мојих другова. Господо. за- 
хваљујући упорпом држању   чланова    Финансиј- 
ског одбора, њиховој оцеми и ппоцени оиих но- 
вих законских предлога, које cv Министар финап- 
сија и Крал.евска влада, због финансијске нужде 
подиели, дошло je до тога, да cv ти намети изаш- 
ли из  Фипапсијског  одбрра  v   једпој  сношљивој 
форми. У критици и оцеии тах намета v Финап- 
сијском одбору, господо, опозиција  je врло мало 
учествовала, тако да пема за то заслуга уопште 
(Живо одобраваље код већине. — Др. Иикода Кс- 
шељевић: Tn си то коло водио! - - Протеста код 
већине!). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбегови!,- Госпо- 
дине Кешељевипу, опомињем вас на ред. 

Др. Славко Шећеров (паставља): Господо ja 
ne бежим од те одгокорпостн да сам ja то коло 
водио. Ja сам га водио дотле... (др. Никола Ксшс- 
љевић: Док те пису пришрафили!). Ja сам га во- 
дно дотле док сам сматрао да je дошло до једне 
границе и да се намети, који сс предлажу. могу 
примити у спошл.ивој форми. 

A, господо, једпа владина већина n чланови 
већине ne могу у времену тешке финансијске нуж- 
де одустати и одбијати повећање јавних намета 
M господо, као што видите, захваљујући пама 
то je урађено. И само, господо, захваљујући чла- 
новима Финансиског одбора, законски' предло- 
зи Краљевске владе кзишли су у блажој форми 
пего IHTO су били подпесепи и у томе раду v тој 
Критици и_у оцепи тих законских предлога.опо- 
ЗИЦИЈа својим предлозима mije учествовала. (Гра- 

ja na левици. — Милош ДраговпИ: He говорн не- 
истипу! — Др. Ичкола Кешељевић-' To je ординар. 
na неистина). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
диие Драговићу, кажњавам Bac пнсмепом опомо- 
ном на ред. 

Др. Славко UlehepoB (паставл.а): Ни један 
предлог mije подпесеп од стране члапова опозн- 
ције за смањеље терета. Исто тако, mi један пред- 
лог није поднела опознција за смањење расх^ 
у Фпнаисиском одбору. Ja примам nvnv одговор- 
ност за ово тврђење. Ja сам председавао и ja по- 
зивам и г. Драговииа n чланове Народног к.г 
да ми докажу записницима, да ли су поднели ц 
једап предлог за смањене терета. (Граја). Ja при- 
мам анкету да се испита моја тврдња. Господ^ 
ne само да господа нису учествовала у Финанси" 
ском одбору приликом нретреса буџета расх 
својим предлозима, него уопште готово нису нн 
били присутпи, сем г. Мисирлића. Господо, за- 
писници су ту и можемо записницима да докаже 
мо, да ли су били присутпи. (Граја). П зато, го- 
спрдо, у својој критнци треба бити објективан ц 
мало уздржљив. (Мплош Драгопић: И ja мислим!) 
Јесте, господо, ja hy бити слободан и да објасниц 
своје држаше у погледу друштвене порезе. Ja сац 
се, господо, ne само борио против чл. 7, против 
повећата кућарине, пего, господо, и против нз. 
весних одредаба за које сам сматрао да v подне- 
тој форми ne одговарају иитересима иаше привре. 
де и нисам хтео да допустим да се тако крупнс 
измене пореске изгласавају са 11 чланова Фш 
сискрг одбора, јер сматрам да Финансиски одб 
кад прима одговорност за примање тнх тешки.\ 
одредаба, трсба да je у њему већи број присутних 
него IHTO je једанаест. И ja нисам могао допустц- 
ти, господо, да се са кворумом који cv чинилн 
чланови опрзиције, изгласавају тако тешке од, 
редбе. (Др. Ксшсљевпћ: A што сте пнталн, зашто 
нисмо оборили Мипистра финансија?). Господо 
то je једпа неумесна примедба, јер кад Скупштина 
и Финансиски одбор ne постављају министре, онн 
их и нс рбарају, као што je неумесна и примедба 
г. Хођере у погледу каидидоваи.а и постављања 
чланова владе. Господо, зна се да je то прав 
прерогатива Круне и ja мислим да претседник јед. 
ne странке ne сме да буде тако индискретан да го- 
вори o тако једном велико.м питању са овако м 
озбиљности. 

Претседник једне страпке ne сме да буде тако 
индискретан да говори o једпом тако великом пи- 
тању са овако мало достојанства. Свака алузија 
o министарској кандидацији и попуњавњу мини. 
старских места, дата од стране претседпика r 
ног одбора јвдне странке, врло je неупугаа, н 
кав претседник треба да има много више смотро. 
пости кад o том питању говори. (Др. Kcuic.'hCBiih 
Што сте опда давали onaj звапичан комунике, ако 
то није тачно?). 

Господо, г. Хрђера ми je већ два  пута cno^ 
менуо, како сам ja био једипн кандидат у свои< 
срезу, a при томе заборавл.а да сам ja лично  бад 
бирап и године 1923 и годиие 1925, када сам i 
у опозицији.    Али да  би госнодину  Хођери 
извесну задоволзштину, ja hy га упутити  na  г 
haiuii.er нретседннка владе г. Петра Живковића м 
садашп.ег    Претседника владе    г.    Узуновића, na 
нека их запнта, да лн je било са ма које стр 
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ма какпе интервенције да да будем сам кандндат 
у мо.ме срезу? Ja тврдим да такве интервенције 
није било, a тврдим и то да je било покушаја да 
i изврши кандидација других личиости. Зашто 

je то најзад тако, то није моје да цеинм, a вн из- 
волите na се обратите тамо. (Св. Kohcpa: Зар тај 
срез не може да има ни једиог другог каидидата, 
жалосно je за тај срез?). Господо, на крају да ка- 
жем jom  нешто o вредности вођства. 

Господо, ако je до тога да бнрамо између na- 
mer вођства југословенске националне странке и 
вођства југословенске народне странке (Св. Kohc- 
pa: Ми вас не познвамо), ja изјавл>ујем да ми уме- 
мо да цепимо политичку мудрост и умешност на- 
шега но1)Ства и зато нека господин Xoi)epa изви- 
ии, али ми сматрамо да ово паше вођство ииак 
.inje далеко већу гаранцију за мудро и успешно 
вођење државних послова него во1)ство Југосло- 
венске народпе странке. (Пљескање). 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић; Реч 
нма иајх^дпи послапнк г. Јован Мисирлић. I 

Јован Мисирлић: Господо народни послани- 
ци, врховпо начело које одређује финансијску no- 
литику једие државе, јесте у строгом чувању па- 
родне пЈшнреде, затим у строгом во1)ешу рачуна 
да се народпа привреда ие оптерети v мери која 
се nehe моћи поднети. Предлажући и ова нова оп- 
терећења, г. Министар финансија није ни једпом 
речју, a камо ли статистичким подацима иоказао, 
да nama народаа приврела може без штетс no сво- 
је pa3BHJafL>e издржати новс терете, a из тога из- 
водим закл.учак да je n сам г. Мипнстар фипан- 
сија свесап данашње тешке снтуацпје у којој се 
налази целокупна привреда паше земље и да и 
сам зиа, да he je опи теретп погодпти na смрт, 
смртопосио! To нам г. Министар пије показао пи 
v сво.ме  експозеу o овоме буџету. 

Ja морам устати против таквог рада, морам 
na сав глас протествовати против таквог фипапси- 
I лиа. Такав рад д IHOCB сигуриу пропаст, сигуригЈ 
i црт 1Г1)ивред11ом живрту паше државе и пашега 
иарода,  такав рад води катастрофи! 

Господо народни послаппцп, за још јасппју 
карактеристику pijane фппапспјске полптпке, те 
катастросј)алпе политике коју води Крал.евска вла- 
да, ja вас потсе1јам на факт да смо у сваком скуп- 
штииском сазиву, a ово je Beii трећи, добијали на 
pemaBaiBe све нове и пове предлоге o новпм опте- 
рећењима, али нам од страпе Крал.евске владе 
иије учињен ни један предлог за унапређење н 
проширење наше народне прпвреде. A осим свега 
тога види.мо да пам из годипе у годипу бива све 
тежи приступ na страпа тржишта, са којих нас 
притискују нешто конкуренција, a нешто нови си- 
стем у новој међународној тргрвинској полптицп 
- систем клиринга. 1 

Ja признајем, господо, да маша држава која je 
j »m увск у изграђивању, нма великих потреба. Алп 
ми ite смемо ни прекорачити своје мргућиости, јер 
ro прекорачење не води благостању већ осирома- 

.   Kao  год urno сс сваком поједипцу препору- 
чује, да се „пружа према губсру" т. ]., да троши оно- 
лико, колико MV сопствепо    стап>е допушта,    тако 

го иачело важи и за државпо газдовап.е. 
И као год што je свакп поједппап, који се пру- 

жао преко губера дочекао сло.м,    псто тако слому 
н и она лржава која o овом пачелу ne води pa- 

чуна! Колики je raj nam губер? Границе му je лако 

одредити. AKO ми ове буџетске године#нисмо успе- 
ли остварптп све предвиђеМе прпходе, онда je то 
већ зиак, да смо испод губера изашли. Из до сада 
објављених статистичких података видимо, да су 
ггодбацили прихпди no свима фииапспјским изво- 
рима. И то зпатпо подбацили, негде више a пегде 
мање. Ha ово he ми се, може битп, прппжорити, да 
онп нови памеш пду за тим, да изврше правилиију 
расподелу у оптерећивању n да нови терети падају 
на one финансиске изворе, који до сада пису npa- 
вилио n потпуно искоришћени. Мислим, да овакав 
npnroBop ne on dno оправдап. У цслокуппој народ- 
иој привреди постоји узаја.мпи одпос, ге пзвеспО 
оптере^ење ма које врсте, ако мене и не погађа не- 
посредпо, погађа ме посредпо. To je тако, јер na 
крају крајееа оптерећења падају на резултате целе 
гфивреде, na резултате привредне делатности целе 
привреде, na рсзултате привредне делатпости свих 
грађаиа^ и у крајњој линији je свсједпо, да ли \\Q 
се овај илп onaj финансиски пзвор више и јаче 
пскориститп. 

Површпо се n сувпше гледа na стап.с ствари у 
nanioj привреди, када се мнсли да се разлпка у др- 
жавппм приходима, која je паступила услед подба- 
цивања прихода од царина и посредних пореза, у 
првом реду од мопопо.мс-ких такса, може пакпадпти 
новим n већим оптереНењима у области пепосред- 
ппх пореза, за које се звапичпо тврдп, да ппсу под- 
бацпли у овој буџетској години. 

Површпо се господо, гледа стога, што царине 
шгсу подбацпле услед смањења name потребе    са 
артпклпма којп се унозс.    Ми за ово нреме, писмо 
створплп кикакву ноау ^ндустрију, im m смо пове- 
ћали капацптет one коју имамо, да би се ово опада- 
ље царпна могло тумачити као престанак паше по- 
требе за страпп.м    продуктима,   које смо до лане 
увозилп. A када je тако, онда значи, да су царине 
подбацпле услед ослабљене куповпе моћи потроша- 
ча, пашпх грађана. Исто тако im мопополскп npn- 
ходп ne подбацују зато,   што су изумрли пушачи 
пли опи којима треба со n петролеј, већ n то подба- 
цпвап>е je резултат ослабл>епе куповпе моћи паших 
фађана, којп су зато принуђени да смањују своју 
порцнју дувана, или да пуше јефтинији дуван. Ето, 
господо, то je тај узајамни однос који постојн из- 
ме1)у свпју rpaiHa народне привреде и изме1)у свију 
држанппх фппапспјскпх изпора, којн однос чнпн да 
■се реперкуспја осети у целом прпвредном свету, na 
било да се само једпа rpana прпиргдо    теже опте- 
ретп, бпло да се којп од финансиских извора јаче и 
преко мере искорисга. Али, зар то смап.пвате ку- 
повпе Mohu код namer    парода ne казује n сувише 
гласпо да се под губер морамо подвлачити? 

Пптате ме: шта да се ради? 
У оеом тренутку одго(Вор je брз и лак: na место 

нових оптерећења — растерећеп.е народне прпвре- 
де! — Ha место тражења повпх фппапспјскпх пзво- 
ра — штедња и нстовремено акција за ствараље бо- 
л>ег просперитсга целокупне    вародпе    привреде, 
Када привреду буде.мо помогли да буде приноснија, 
онда тек новпм оптерећењима тражптп удео у томе 
порасту! 

Алп државп за n.ene аадатке треба пеколпко 
милнјарди — рећи ћете. Ha то je одговор: Ревиди- 
рајмо те издатке! Одбадимо све one који нису од 
преке потребе, и задржпмо са.мо one без којих се у 
овоме тренутку ne може бптп. Упросгимо држаипу 
администрацију! Сматпмо број зваља и положаја! 
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Укииимо непотребце установе, a оне које задржи- 
мр, реорпанизујмр тамо да ијнхово одржавање бу- 
де јефтиније.! Ja питам иаиример, зашто аам je чре- 
бало ово ново судско »аконодавство и иова opra- 
низација судова, када ona кошта 2 ,и 3 пута вишо, a 
ираиосу!^ je, и iii)ii ранијој организацији и зако- 
нодавству, потпуно одговарало својој внсокој 
дужиостн?! Зашто судску организацију Краљевиие 
Србнје, која je много јефтинија, пнсмо увели na 
ослобођене тфиторије, него смо скупљи систем, 
који се тамо затекао, пренели на целу земљу? Sa- 
uno смо се борили против Дустрије, ако ћемо сад 
n.L'iio законодавство уводити у иашу земљу? Е, ro- 
сподо мија, да je тако само у овом c.i\ чају? Алн ми 
смо за све време од Уједињења само све више и ви- 
ше комплнковали опу државну адмииистрацију 
Краљевине Србије, стварањем многих поиих и из- 
лишних устаиова, уместо да смо сое такве устаиове, 
у колико би II\ било, још одмах одстрап.ивали, a за 
нову државу стварали што упрошћенију админи- 
страциЈу. A када се тако радило, онда ii'imjc чудо, 
mro смо дошли до оноликих цифара у буџетима, 
Оида није ни чудо, mio сс данас иалазимо у оиак- 
вом иривредиом и финансијском CTaiby? У оваквом 
каио га бар ja иидим, и аретстављам вам овде. И 
mro се опда питамо: mra да радимо и којим ћемо 
правцем да се упутимо? 

Рскао сам, госиодо, да фииаисијска полнтика, 
коју спроврди Краљевска нлала, води ирпвредиој 
катастрофи. Треба ли го jom и доказивати? Ево и 
доказа: 

Прво- Када смо недавно дискутовали o заттп- 
тп збмл>фадника| сви смо се сложили да je -raj при- 
вредник дошао у немогућност да плати учињвне 
позајмице. A уважени послаиик г. Милован Лаза- 
рееић, рвкао je да je права cpeha за државу, што 
je оељак ослобођен плаћања својих приватних оба- 
веза, јер без гога држава од ihera не би могла na 
u ririrni порез! Е, na лепо! Шта значе ове коистата- 
uuje? Ништа luime u ништа мање, него да je финан- 
сиска политика наших влада убнла пољску при- 
креду! Ja хоћу да будејм праведан и да коистатујем, 
да су у томе убиству саучествовале све владе од 1 
децембра 1918 годиие, a не само даиашња вада. И 
оне раније владе нису водиле рачуна o основном на- 
челу државног финансирања, o начелу које сам 
истакао a почелку свога говора. И рећићу још не- 
IIITO Biiiiie: те владе про 6 јануара 1929 године, 
п.мају Behii удео у убијању пољске геривреде, јср су 
one и попеле државни буџет од 15.500.000 одпоспо 
до 20 и више милијарди, када се буџетима додаду 
накнадни и ванредни кредити, којима се онда опе- 
рпсало! M one су зиале само да привреду терете, 
a imiiira ппсу учпппле, да joj створе 60ЛјИ проспе- 
ритет n омогуКе joj Belic iipmioce. 

Ja, дакле, господо народни гаосланици, конста- 
тујем чињвницу, коју смо с»и угордили, да je nama 
пољска привреда убијена идаонаданас једва може 
лп све врсге оних оптерећења која je Крал.. влада 
пружпти бнима, који je врше, један врло ппскм 
стандард моивота, ^едан оскудан живот, и тек мож- 
да jom толико прилоса, колпко je потрсбпо да се 
плати кепосредни порез држави. 

Друт: Наш највећи новчани завод, crapia и 
чирста »Прпа Хрватска Штедисжица« дошла je у 
немпгуКиост да одговори својим обавезАма За њом 
су у исту пемогуКпоп' дошли jom инопи и то врло 
јаки, и оолидни новчани заводи. Вештачким начи« 

ном, путем спсцијалпих закона, задржана je шмт- 
на пропаст тих важних привредних установа, али 
je још увек питање, да ли he се та пропаст иоћв 
избећи. Ме1>утим то вештачко задржавање њихо- 
вог пада и слома ne смета нам да ову појаву on- 
сервирамо и да из ље извучемо потребан паук. 
Маук за садашњост n за будућност. 

Шта нам мазује, господо, ова појава? Шта u. 
казује и доказује? И ona пам казује ono, што сац 
већ наговвстиа и доказује нам да наш привредцц 
живот води тешке дапе и да му je катастрофа неиз- 
бежна — ако продужпмо путем којим пам i\p. 
ска влада препоручује повим својим финансијским 
закоиима и поиим буџетом! 

Господо пародпи послаиици, ja ћу Се на слу- 
чају »Прве Хрватске Штедпоппце« и осталих нов- 
чаппх завода, који се палазе у п.спом подожају, 
још мало задржатп. 

ЗадржаКу се с тога mro се оној појави ne no- 
клања довол>но пажње. Свакако с тога што joj « 
значај и домашај ne увиђа. A да joj се не пок 
довол.на пажп.а доказ je то, што Крал,. и.чад. 
јпм najnoBiijiiM уредбама ne иде за подпзањем ;: 
враћањем у жпвот тпх важппх аривредких устано. 
ва, Beh, рекао бпх, гледа да што пре ишчезпу из жц- 
вота и тако nx избрпте пз сппска својих брига. 

AKO бп, господо, овде био у пптап.у само ка- 
питал оних којп су га уложплп у те повчаис уста- 
нове, ne бих nn речп рекао. Taj капптал у в^ишн 
случајева претставља сувпшак новца код оиих којц 
су га уложили у акције. Али, господо, ако ми nj on - 
мо да тај капитал, уложен у банке, пропадне, no- 
ставља се nnTaibe: на којој ћемо сграпи иаКи новц 
капитал? Погрешпо мпсли свако ко мисли, да Се Г\ 
овог капнтала може бптп. Вез капитала ОДјређеног 
за фипапспрање, какав карактер има капитал у баа- 
кама, нема кредита, a без кредита привредни живот 
не може постојати — a камо лп jom и развијати ;с 
Мн смо досадашњом заштмтом земљораднкка vo;;. 
.ni п.егову кредптпу опособност, n већ видим 
je по'След11ца тога, још већи пад његових привр« 
пих пропзвода! 

TOM заштитом ми смо пореметилп и прашмну 
циркулацпју повца, спремел.епог за кредп гпрац^ 
ирпиреде, a и то je један од разлога који je угац,, 
на пад цена пољопривредаих гароизвода. Какаи HSH 
данас пзгледа цео привредни живот? 

Mn дапас добпјамо доста добар upnu хлеб 
цепп од 1,50 од кг. Према предратном парите 
пресгавља вредпост од неких (i napa. Сада, зами- 
слите: Од тнх шест пара треба да добије зараду; 
1) сељак, који je жито произвео; 2) трговац који г,- 
je купио n препродао; 3) млинар који га je самљео 
n 4) пекар, којп je хлеб умесно и испекао. 

A од one зараде треЈба сељак да одво.ји нешто 
нешто за одржап.с своје чељади и стоке, који су цу 
помагали у ПЕроизводњи; трповац да плалги режију •.■ 
интерес na повучепи кредит; млинар то псто н 
да пешто остави за амортизацију машинериј 
кар да плати своје радппке n осталу режију! A ( 
omi, jom н да одатле псплате разпе дажбине. 
mro ii3 овога видптс,    чпста зарада за ова 4 
вредника минимална je до испод минимума. Д 
сваки од II.HX од свога рада ипак нмао користи, no- 
требан му je UITO већп   обрт, a да би се mro 
обрт постипаој потребан му je кредтгг. Сел>аку 
да помоћу кредита своју земљу нагноји и un 
ље обрадп, a осталпма да са истом режијом и 
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ne  што   већи промет. 
Taj кредит дашас могу иружиги у донол>и()ј ме- 

ри само U;IIIKL'. И иико други, ако водимо рачуна 
да тај кредит не буде и сушпие скуп, толико скуи, 
да би nojeo сву зараду ових принрсдиика. Уоста- 
лом, господо, ii научно je утврђеШз да у систе.му 
Kanui a.ui. i ичкс привреде (производње), какав си- 
стем влада нашим привредаим животом, нема жи- 
lioia привреди без довољнаг кредита и давољно 
поваљног кредита! Најзад, го се увидело и код нас, 
када се од сране државе ггомогло оснивање »Прн- 
веле! оаане аграрне банке« и »Заиагске баико«. 

Но има још нешто због чега Haic црни   случај, 
као џјто je случај    »Пр®е    хрватске   штсдионице« 
греба да баци у бригу. Ta шгсдиоиица кредитирала 
je иаjueliiiM делом домаћу индустрију која иам je 
прско потребна баш и с гледншта народне одбра- 
ае, a не само с привредмскг глсднигга.   Остале по- 
/i->'.i.aiic ui.iiKe milile маи.е кредитирале су трговину 
и земљорадњу, a делом и индустрију. /^аиас one то 
Biuiie иису у стаљу. 1 la зар та њихова пасивност не 
Гфетсказује још горе даие наишј  народној    ири- 
вреди? И још нешто. Зар њихова немогућност да 
одгсхварају својим обавезама ие показује да су не 
само земљорадп.а, негр и грговина и домаћа ипду- 
стрија у тешком стап.у и да стоје са р1)аии.м изгле- 
дима за будућност? .lep, mio one баике не могу да 
на ире.ми и у потпуности одгсжарају свожм обавеза- 
ма, то je с тога што и њи.мжп дужници ие само, из 
редова землхорадника, непо и нз редона трговаца и 
индустријалаца, ne могу да на време и у потребној 
мери  одговарају својим обавезама гтрема Гктк-а.ма. 

Pelin h/e ое можла, да iie се мало no мало сие 
дугоиаи.с iicn.iarinii и да he сваки доћи до својега. 
A.IH, иијс тако. IJn.io бп тако,   ако не би било ре- 
жије  и другпх пздагака.    Овако, док свакн добије 
последње, појешће и гкугрошиће ono, што je дотле 
иримио; потрошиће највећим делом. 

Ми смо видели, какве изгледају дапас зар&д$ 
код привредног авега и видели смо да je за ррибав- 
ње довољне зараде потребан што всћп обрт 

(промет). Taj промет гхотребаи je и бапкама, бар у 
лму Koju je неопходан да ое издржи режија и 

уложени Kamna.i сачува. A тог пјотребног промета 
ис.ма liiniK' no са.мо код повчаппх залода, које je за- 
десио зао удес, Прве хрватске штедикжице, него га 
више нема ни код ве.шког, код претежпог броја 
осталих  новчаних установа за креднтирап.е. 

lipu таком сгању стварп, ми се налазимо у вре- 
мену пропадања капитала, одређенбг за финанотра- 
ње гвривреде n, ако се овамо прбдужи, како се iina\ - 
гурише новим финансијским законима и новим бу- 
џетом, иаша привреда ocrahe зл коју годину nm- 
пуно без домаћег финансијског капитала! A ту je 
одмах и катастрофа привредног жшота. 

Господи посланици, ако би смо загледалп у pa- 
(рииапопјске дскрете Сјвјстскпх властп у да- 

нашнуој Русији, и то у декрете издаване од 1922 др 
](.)2Н годипс за време владавппе такозваног IIFJI-A 
(нове економске политике), ми би ciio у њима nam- 
1;сл:!инг> справела ради сживотворења oora буџета. 
Изгледа невероватно, али се намеће помисао да су 
',.111 in совјетски декретп и служили за образац 
Крпл-. влади. Мислило се, свакако, да када таква 
(.'inept lieii.a пису омела Русију да и поред њих no- 
каже OBIOJ данашњи грандиознн привредни про-спс- 
ритет, неће нашкодити im пама. Ko шко мисли, го 

Лешин прокламовао нову еконрмкжу политику ко- 
јом je дозвољено свакоме да водп самосталну поли" 
гику, СовЈети су neh били засновали државну 
привреду na бази социјализма (колективности). 
влада да и код нас убија пашу народну привреду, 
Ту државну ■— еодиЈалисттчку — прпвреду држава 
je одмах почела фоврризир^ти, док je приватну 
привреду појединада пз године у подину све више 
теретпла с намером да je онемогући, и гако тим no- 
јединцима покаже na делу да je u за њих кориши- 
je да гсриђу колективној, државној привреди. Taj<o 
je n бпло. Beli 1928 године BU"« самосталппх при- 
вредника из 1922 године напустило je било са.мо- 
^ гално привређивање, a данас тај проценат ne пз- 
iiOLii Biiine од један од ero (1%). 

Хоће ли госгеодин Мииистар финансија и Краљ. 
влада да и код нас убију пашу народну привреду, 
која je у целокупности индивидуалистичка!' Ако го 
xohe, пронашла je сигураи пут. Али, mra he па.м да- 
iii na место ње? Јер народ Moi)a привређивата да 
би жпвео. A и држава ne може бити без народне 
привреде, ако мисли да опстане! 

м прошла и садашн»а Влада седе скрштених ру- 
ку ц хладкокрвно посматрају како земаљска при- 
вреда умире, како блапктап.а у пароду neeraje. 
A.iii зпајтс, гасподо, да онога дана, када ona ваша 
привредна и оваква nama финансијска политика бу- 
ду паказале своје потпуне резултате, да гада нн ва- 
me иалате, ни omi мплпапи народног повца, којп 
којп еу прикривени у иностранству, неће вредети 
ништа. 

Прегседник владе за кога знамо да je под pa- 
нијим режимом био ватреш радикал и Пашићевац 
и да je 6 или 7 пута био Претседник радикалских 
влада, носле 6 јануара 1929 г. иришао гледншту да 
пашем народу нису потребне политичке организа- 
цпје, да му ne TpŠ6ajy партије. Сад нам поручује 
Да je у дапашње доба иогућна само оваква поли- 
тика какву справоди њепова Влада n да би свака 
друга влада тако исто радила. 

Ja сам neli до сада доказао; како би na 11ол.у 
економске и финанспЈске пп.пмпке фебало радити 
и мислим да he сваки објективан човек n прави po- 
дол>уб дати мепп за араво. To Bch показује да 
уображавање г. Узуновића, да су on и његови дру- 
говп поцриели сву мудрост свега n није нн мало 
ncTimino, mi вероватно. 

Али господо послаапцп, ne ради рђаво n no- 
грешно Илада са.мо na Пјтвредпо.м и финансијском 
11ол>у. И у другим правцима иашег иародног живо- 
га чнне с кардиналне грешке; ради се баш супрог- 
no oiioAi како би требало радити. 

За судство сам већ помепуо како се ту води јед- 
на политика скупа и штетна. Сад hy додаш: n про- 
тивна народним осећајима. Ново судско закоиодав- 
стио fe таквп, да се у њему једва могу онаћи н адво- 
кати и суднје. Ham народ иеђутам, навикао je na 
оно здраво начело, које су још Рнмл.аии поставп- 
.iii a које гласп: »Закони треба да буду кратки да 
би их разумели и onu који нису стручњаци«, У аста- 
лом, када je n name законодавство vcnojii.io паче- 
ло, да »незнан« зажжа никога ие извињава« — он- 
да je и сувише јасно да замоне трсба писати гако да 
nx свако може разумети. 

Ja сам учинио извесне примедбе o новом суд- 
СКОМ адконодавству, и. у Фиианспјском одбору. Ta- 
да je г. Минисгар правде одговорио, да су те законе 

СПОДО, тај ne познаје право стап.е ствари.   Када јеписали познати стручтаци.    Јеете, али то еу били 
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признати аустријски стручњаци. A ono што су они 
ироиашли да je добро бнло за пок. Аустрију, ne 
значи да he бити дооро и за нашу државу и за наш 
иарод! 

Што се, пак, тиче персоналне политике; разме- 
штајп и постављења судија, то je ствар за прнчу, 
коју сваки грађанин peh добро познаје. У Београ- 
ду се например, тачно зиа да једна адиокатска 
каицсларпја може само сзврцшти снакн иосао код 
судова. Одлуке иојединнх судона и судија иостају 
neli тако чудновате, да mije далеко дап, када he се 
у наше правосуђе — које je иекад било на великој 
внсини — почети са зебњом и страхом иогледатн. O 
тој персоналној политици у оудској струци која се 
спрбводи ла штету судства, ja hy опширније говори- 
тн у специјалној дебати, код Министарства иравде. 
Оволнко сам сматрао за потребнр да напоменем у 
иачелпој дебати. 

Пишта иије боље ни са просветним приликама. 
СредЈва насгава иам не вал>а и деца у њој добијају 
врло мало n недовољно знање. Ту mije само крн- 
вица до паставног плана, него и то мало што треба 
иаучити не може да се постигне услед полудневне 
иаставе. Ми Beh више од 10 година имамо сталио 
све ве1ш прилив деце у средњој школи. Алн од črpa- 
ne државе (ни од стране општине) ие чини се баш 
иишта да се дође до иотребпих зграда за школе, ка- 
ко разреди ие би бнлн претриаип бројем ijaKa и ка- 
ко би се настава изводнла преко целог дана. У Бео- 
граду je право очајање. Ту немамо ии за основну 
иаставу доволто зграда. Ha ипак суд београдске 
оиштише бациле jecoiac милионе за подизање 
штала. 

A шта тек да кажем за преко 2000 незапосле- 
mix учитеља?! lipe mije било зграда за тколе, a са- 
да оне постоје no селнма, али зврје празне, јер су 
без учнтеља, a сеоска дечнца лутају баз настане. 

У фннансијском одбору рекао сам: Нека г. Ми- 
нистар прасвете и Краљевска влада наЈ}у пута и на- 
чина да створе 12.000.000 у овом буџету, који из- 
поси преко 10,000.000.000 д-инара за упослење учи- 
теља, онда iiy гласати за onaj буџет Министарства 
просвете. A шта бива? Добио сам обећање, али која 
вајда када ту цифру нећемо у буџету иигде наћи. 

Из свега овога, господо послаиици, јасио ре- 
зултира да нашбј државпој молитнци иедстаје до- 
иол.ио мудростн. Ja жалнм што je тако, али je моје 
уверење да je доиста тако. 

Осим сила ШТО сам већ рекао и што доказујем 
мојс тврђење, ja hy овде навести још један екла- 
тантан доказ: 

Овде се у Народној скупштини свакоднев«10 
прочига no неколико ннтерпелација. Свака садржи 
податке o шгегном и рђавом раду у државн, даклс 
0 раду који mije дО'ВОЛ)Но разуман. 

Таквих питерпелација има досада, тако бар ми- 
c.niM, бар иеколнко стотниа. A на прсте може.мо из- 
бројати, н.а колико je интерпелација Влада дала 
одговора. 

ETO, тнм избеганаи.ем јавне дискусије o сво- 
ие раду, Крал>евска влада призиаје и самада не pa- 
дн довољно мудро u како би ваљало радити, na да 
би свој рад могла одбраиити: 

11ајзад, господо, и само избегавање да се ва- 
сиоставн слобода иггампе, ^слобода збора и удру- 
исивања, гакође пакозује да Крал>евска влада зази- 
ре од иечега; да се и сама плаши због свога рада. A 
за паметан рад нико се нема чега бојати! 

A сада, господо народни посланици, да iip^i^c 
мо na ресор Миппстарства саобраћаја, o коме сам 
no својој струци требар да говорим na првом ме- 
сту, поред осталпх, и o техничким питањима, те 
према TuMc бићу слободан да се корисгим самим 
позивом г. Мшшстра саобраћаја да питање грађе- 
ња новпх железница покрепем na буџетској дебати, 
били у пачелу или у појединости. 

Г. Miiinicrap саобраћаја пзјавио je, овде пред 
Народпом скупштипом поводом читан>а n образло- 
жеп>а мије иптерпелацпје, да je он у Фппапсијском 
одбору nu питању уговора, дао пуно оОавештење. 
Међутим, баш због тога што mije дао никаква од- 
ређена обавештења у Финаисијоком одоору, ja сам 
био принуђен да подпесем интерпецацију поводо.м 
оиих закл.учсппх уговора са страшгм предузећима. 

Ja сам ово питање покрепуо у Фппапспјско.м од- 
бору још upe две године, n за то, ваљда, r. Miiim- 
стар cao6pahaja и тврди да je ово „стара моја поли« 
гика". Алп се преко ивог мог питања прешло ћут- 
ке у Финансијском одбору n у плепуму Народне 
скупштине и ствар je доведена дотле да се преко 
овига впше ne може прелазитп. Хтео неко или no 
хтео, ово се питање мора сада решавати n решити, 
jep су у oiiacHOcra   огромне су.ме државног новца, 

Господо послатицп, ви hexe ме извииити штј 
iiy се задржати na кхм § 31 a амандмана Мппистар- 
ства саобраћаја који гласп овако: 

»Важпост уговора o државном зајму од 23 но- 
вембра 1931 г., закључепог између Владе Крал^сви- 
не Јупославије n Државне хипотекарне бапке, u за- 
кона од 5 децембра 1931 г., a одиосећп се na гра 
ijL'ii.e железппчкпх пруга no техппчком уговору од 
25 априла 1931 г. са прађевинским друштвом »Ба- 
пт.ол«, — протпрује се na све радове грађења 
другог колосека Београд — Ресник no одлукама 
Минисгарског савета Г. Ж. Бр. 8724 од 23 сешсм- 
бра 1932 г. n Г. Ж. Бр. 4529 од 30 Maja 1933 г.« 

И ако CSM б [аговремено тражио од г. Мшш- 
cipa саобраћаја да пам допесе уговоре и да нам те 
уговоре покаже пред Финансијским одбором, n ако 
сам тражио да мп се каже бар даи, сат и лпце, које 
lic чп Molili те уговоре показатп, како un се пос~'- 
о томе могло говорпти у Финаисијском одбору, г. 
Министар саобраћаја ипак то mije учпппо, те угово- 
ре mije прочитао, кад je дао реферат Финадаијском 
одбору. TOM прпликом na велику жалост поједиии 
народни посланици правили су вицеве na je једаи 
посланик пзвадио    марамицу n имтирао да плаче. 

A ja мислим, господо, да ћете ме другим о- 
чима гледати када будете саслушали све ono што 
будем пзпео поред оппх ствари које je мој упа- 
жени колега и nam посланички друг г. Андра 
Crannli детаљно изнео и стручнЈачки образложио 
овде у овоме високоме Дому. 

Господо, ja јако жалим што je овде пала из- 
јава да се mije зпало за садржину ових уговора, 
као и да се nnje знало да je још у 1931 годпии од 
мепе покренуто то пптање у Фппапспјском одбо- 
j)y. To nnje тачпо, jep ако коза лаже, ne лаже por. 
Ja hy вас само упутити na ono mro сам на 22 ре- 
довном састанку Народне скупштине, na дан 7 
марта 1!'32 годиие говорио у Скуппггшш поводом 
предлога буџета за 1932/33 годину. Том приликом 
била je једна партија одпоспо пбзиција која се 
тицала 28 и no милиона динара за издатке за гра- 
1)СП)е нових жељезппца, n ja hy вам пз тога гово- 
ра  цитпратп   само  један  део,   a  вп   као   пародпп 
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посланици располажете стенографским белешка- 
ма и можете се лако уверити да je све ово истин*. 

Taj пасус из мога rouopa гласи: 
„Сад морам прећи jom на једну ствар која je 

мало час била у Финансијском одбору и где као 
члан Финансијског одбора ннсам могао говорити, 
нли иислим да нијс било времеиа да се Фиианенј- 
ски одбор боље упозна са још једним фактом, a 
ro je: градша нових жељезница, управо са оним 
обавезним уговорима са стране предузећа за из- 
градњу наших нових жељезница. Интересантно je, 
господо, и меии je као стручњаку пало у очи: да 
те ствари долазе паралелно када и дискусија o 
буџету Министарства саобраћаја. Ja тврдим да се 
иогло да  стигне,   јер кад je    Финансијски одбор 

ino заседавао и третирао све амандмане који 
су дошли било од чланова Фииаисијскиг одбора, 
било <;д Ba'c иа клупа или поједшшх министарстава, 
иогло се je да решава оида, када je дошао аманд- 
маи који je у вези са овим уговором п са ки- 
јим je држаиа везаиа за изградњу жељезница са 
страним предузећима, могла je онда да yl)e и та 
клаузула, или овлашћење и за овај издатак од 28 
и no милиопа дипара. Подношењем амандмаиа, 
којим сс траже нових 28,5 милиона динара за 
плаћање камата за изградњу жељезницај чнји су 
иам уговори иепознати, и то не са.мо na утроше- 
не, «iero  и  на неупрошене суме. Г. Министар саз- 

haja приредио нам je „једио велнко изненађе- 
ње". Без обзира на то што je г. Министар имао 
вероватно неко раније овлашћење да закључи 
сличне уговоре, налазим, a с тиме he се сложити 

сподин Министар саобраћаја, да je Министар 
фебао,  када  тражи овакво решење, да Народној 

гштини саопшти садржину тих уговора и да 
на тај начин сузбије неповољне гласове, који у 
чаршији o тим уговорима круже. Јесам ле био у 
праву n.iii нисам, господо? Одговор вам je дао 
i. Дидрл   Станић, и  на ово сада што ћете даље 
■IVI II. 

Господр, то што сам говорио у пленуму На- 
родне скупшштине, ja сам отштампао из стено- 
графских бележака у једну засебиу брошуру коју 
аарод зове „калеедар". Ju се поносим што je iia- 
род дао тај назив овој брошури ^календар", јер 
у калеидару су свеци и ja сиатрам за срећан дап 
онај када сам ову ствар бранио у Народној скуп- 
штини и хоКу да вам кажем, господо, да je сва- 
ки мој гласач са овом ствари упознат, јер je сва- 
кн добио ову књижицу, na чак и onaj na Миџору 
читао je <> овим стварима из те књижице. 

Ouo   сам   вам,  господо, пзпео да бнх вам  no- 
казао да  се   пије ћутке прешло преко оних 28 и 
no милона динара изгласаних у буџету Министар- 
ства саобраћаја за грађење жељезница. 

A   сад,   господо, да идемо дал.е. 
Господии  Министар  изјавио    je    овде    пред 

Скупштином   да  су  уговори  за   грађење  жељез- 
ница са  страним предузећима закључени na нор- 
Mavian и законски начин. Нека Je n тако, нека су 
форме законске испуњене, да то примимо на веру 
од i. Министра саобраћаја овако унапред. A Ka- 

je то у  стварИ) то ћемо све лепо видетп у да- 
љем излаган»у ових уговора, 

Цело оио пптаи.е ВОДИО je г. Министар сао- 
браћаја и довршио г. Министар саобраћаја. Он се 
браии да je за све то добпо прпстанак Краљевске 
владе, na чак и Скупштине. Добро. Али on je тај 

KOJU има да nocn, у првом реду, одговорпост за 
последице, na после и ona тела која су му дала 
пиверење и одрешгие руке да те посшие ВОДН 
n одобрили му iLcroiie предлоге и закл»учке. У 
свако.м случају ми их све заједно држимо одго- 
ворнима; ми, који му никакво овлашћење и ника- 
кво одобрење за raj рад и nocao његов ппсмо 
дали. 

lll)e.\ia томе, г. Министар се ne сме заклан>ати 
ни за когаЈер on ове уговоре има да брани Пред 
Скупштином као своје дело и дело оних који су 
му веровали. 

Господин Министар cao6paihaja, бранећи про- 
шлп пут ове уговоре рекао je: да се пису бол>н 
условп мог.m добити n да mije бпло тих угово- 
pa, плп кад би се onu сада раскппулп, мп ne би 
могли да одржимо континуитет у грађевинској 
жел>ез1П1ЧКој  полнтицп. 

Е сад je, господо, потребно да видимо, да ли 
je запста бпла утврђена нека грађевинска поли- 
гпка, n.iii je то са.мо изговор. 

Објава која je упућена интересентима од 
стране г. Министра грађевина садржи изградњу 
осам пруга. Ево како та објава гласп: „Влада 
Краљевине Југрславије одлучила je дати у пз- 
раду, путем предузећа, грађење ннже паведеппх 
пруга: пруга Куршумлија—Приштина, ширина 
колосека 1,435, дужина км. 67; приближно кошта- 
n>e у динарима lcS(),()09.800; друга пруга Глоговци 
—Ilpinirrnna—Ileli, innpiina ncia, дужина 62, ii|)ii- 
ближно кошгање у дип. 144,329.000; пруга Велес 
■—Богомила—Прилеп, ширина колосека иста, ду- 
жина км. 85, приближно коштање дин. 222,470.000; 
четврта пруга Прпбој—Пријепоље, ширина коло- 
сека 0,76 дужина км. 28, приближно коштање дин. 
85,972.000; лета пруга Београд—Манчево, ширина 
колбсека 1,435, дужина км. 26, приближно кошта- 
ње дин. 131,000.ооо ;шеста пруга Копривница—Ha- 
раждин, ширина колосека иста, дужина км. 42, 
приближно коштање дин. 57,192.000j седма пруга 
Бихаћ—Зрмања—Kunu, ширина колосека иста, ду- 
жина км. 88, приближно коштањб дин. 251,570.000; 
Св. Јанж—Селница, ширина колосека иста, дужи- 
na км. 12, приближно коштање дин. 34,500.000. — 
Свега динара  1.107,642.000.—. 

Предузећа, која бп се примила грађења no- 
јединих пруга, имају истовремено вршити и фи- 
нансирање истих грађења. 

Техничку основу за подношење понуда и из- 
вршење ipaijen.a чине условннк, ситуациони пла- 
иови, уздужни прсфили n одговарајући типови за 
поједппе  пруге. 

Понуде се нмају датп no јединичним ценама 
за one радове предвиђене v условнику страна 118 
до 170. 

Основни финансијски услови су: зајам дуго- 
рочпп (15 до 20 година) са курсом који одговара 
данашњој вредности државних папира, т. ј. око 
92, макспма.ша mnepecna ci ona ne треба да пре- 
ђе 6%. 

Помепуте техничке елаборате можете прегле- 
датп n доби' o цени од looo динара комплет за 
сваку пругу у оделењу за железппце Министар- 
ства грађевина, Косовска улпца бр. 39, где се тре- 
ба и обратити и за остале податке n обавештења 
n где he се издавати и овлаштења заинтересова- 
ппма да се могу песметано кретатп n прегледатп 
грасу на терену. 
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Поиуде, кије треба таксирати ca 100 динара, 
подџети у затвбреном куверту оделењу за желез- 
нице Минстарства грађевина најдаље до 15 ок- 
тобра 1930 године, до 11 часова. Поиуде приспеле 
после овога рока, iielie се примати. 

При подношењу понуда nclic се полагати ка- 
уција, али се сваки понуђач обвезује да lie на 
позив Министарсгва, upe почетка преговора, по- 
ложити привремеиу кауцнју у износу 5% од вред- 
ности понуде за поједиие пруге, према одредбама 
4.1. 88 Закона o државном рачуноводству. 

()ва кауција враћа се понуђачима na оспову 
решења Министарства грађевина, a понуђач, ко- 
ме буде уступљено грађење, дужан je привремену 
кауцију заменити сталном. 

За вођење детаљних преговора, ради конач- 
ног yeTyiuiu>a грађења, Влада има право слобод- 
ног избора у погледу најповољнијик понуђача. 

i lomio се и ви иитересујете грађењем ових 
ируга, част нам je позвати вас да узмете учешћа 
у подношењу ионуда. 

lio наредби    Министра грађевина, 
За начелника Оделења за 

железнице 
Г. С. Ђурђевић, с р." 

Да би имали иотиуиу слику, одмах ћу иам, 
поред тих техничких услова, прочитати и опште 
финансијске услове, крје су предузећа добила. Е- 
во да чујете и њих: 

Оиштн финансијски услови за уступање — у- 
зимање грађења железничких пруга заједно са фи- 
iiaiicupaiheM истога поела путем дугорочаога крс- 
дита. 

I Друштво — предузеће одобрава Министру 
кредит у висини укупног коштања и свих трош- 
кова у вези са овнм грађењем. 

II За подлогу (гаранцију) тога кредита Ми- 
нистарство lie издати друштву специјалне држав- 
ие бонове у динарима, и то поступно, како радови 
буду напредовали, односно испоруке материјала 
upineiie у висини сваке поднете н одобреие ситу- 
ације, одиосио сваке фактуре за испоручени ма- 
теријал. 

III Рок одобреног кредита се утврђује на нај- 
мање \'2 година, a отплата тога кредита има от- 
гточети годииу даиа no омончаљу посла и пријему 
истога no одредбама техничког уговора. Отплата 
се има извршити no нарочитом амортизационом 
плану који се пма утврдити за сваки уступл>ени 
посао одпосно набавку, n то тако да за прве три 
године буде отплаћепо L'.V , од укупног задуже- 
n.a, a 75'/, у наредним годиАама до истека рока 
кредита. Upit исплати свакогодишње ренте обра- 
чунаће ее n доспели интерес na остатак дуга до 
тога рока rio стопи од највише 7',. 

IV Исплата тих рата може пасти само у вре- 
иену од l септембра једне ди 1 априла наредне 
године за сваку буџетску годину. Тачан датум 
исплате утврдиће ее особеним уговором. 

V Министарство се обавезује да уноси у од- 
грварајуће буџете потребне износе за исплату 
para и nmepeca који доспевају у дотичној години. 

Ради исплате бопова тачпо o уговорним po- 
ковима, пак Министарство финаисија l.e издати 
неопозиви палог Народној банци, да те исплате 
вршп одмах no подношењу бонова na терет pa- 
чуна државних прпхода. 

VI Иредате му државне бонове друштво-пре- 
дузеће je дужно да враћа поступно, у колико 5у- 
ду  вршепе  исплате  поједпппх   para. 

VII Држава задржава право за време од . 
године no окончању посла, односно извршењу на- 
бавке, да начин плаћања предвиђен у претх< 
одредбама, замепп једним од два следећа начии«; 

a) да цео о^статак одобреног кредита исплати од- 
мах у лстову, одиосно ако би такву одлуку доиела 
upe окоичања посла, да у готову исплаћује cse < 
брене ситуације n фактуре, у ком се случају о- 
слобођава- обавезе плаћања уговорног    интере{ 
или 

б) да за  цео остатак дуга  преда  предузећу. 
друштву сталне државие сбвезнице које би носијк 
iiajBinne 7'/с   интереса no емисионом курсу,    кој 
ne on могао бити ппжп од 92^   n ca роком амор. 
тизације од 30 годппа. 

Иптересиа  стопа  n   емисионн   курс   имали би 
битп утврђени у томе случају споразумом  изме- 
1)У државе n друштва-предузећа, према ситуацијн 
ме1)_\пародпог  повчапог  тржишта.    Ове    држа 
обвезнице биле би  ослобо^еие  свих  државних 
самоуправппх  пореза   n   такса,  признале  би   С( 
кауцију за државне набавке и уживале би пуцц. 
ларну сигурност. 

За службу no тпм обвезиицама држава би у. 
иосила  у  буџет   потребпе   суме. 

Из Оделења за грађење железпиц^. 
Чули сте, господо, објаву која je упућен i ин- 

тересептпма од стране Минстарства грађевин? 
1930 године. 

Kao  што се види,  овај   програм   рруга,  к 
обухвата и пруге које су за једно дуже време 
потребпе,  пема  nn једпе  пруге  које  би  Црну Г, 
ру  везале за  цептар државе,  LIITO  би  требал 
првом месту метнути. Санџак je у ово.м  арогр 
добио само једап pen од 28 километара:  Прибој 
—Пријепоље; уместо да се цео Санџак чеже 
до Бијелог Пол.а (још 50 км.).   Али ипје сва ci 
само у томе, што je овај програм рђаво     l mu/ 
с обзпром na опште државне интересе. Пајважцц. 
je м најжалосније у исто време јесте факат, 
су банкари, којп су нудили  зајам  везан  са rpj, 
1)ењем  пруга, самн бирали  one  пруге које  lu 
граде и то пруге које су најскупље, гдг се м 
највише  спекулисати  и  највише узети  новц,. 
због тога су за грађење узете већином one npvic 
које су у ства)))! дуже могле да чекају на изгра 
п.у, a пруге које су хитне, a при томе и јефтин 
као  н.  np.:  Ко.привница—Вараждин    дужина 
км. 57,000.000 дин.; Свети  Јанж—Севница, дужи- 
na   12   км.   35,000.000  дпп.;   n   11рпбој—Пријепол^ 
дужина 28 км., 80,000.000 дппара. Дакле,   из 
ле су, иако су све оне најпрече и најхитније, 
сим пруге Београд—Папчево и Приштина—lioK; , 
узете су у пзраду пруге, које су могле да чекају 
na   пзградп.у  joni   годппама,     као     mro  je   n 
Велес—Прилеп. 

Из  свега  овога  се  впдп,   господо  1К)Сланицц, 
да o пекој озбиљној и планској грађевинској 
лптпци ne може овде бпти nn речи, јер су   г\ 
литику спроврдили разни предузимачи, и ука 
љавали, бирајући пруге које се њима  рентир 
a ne one које су најпотребппје и најкорисније 
државу n парод. 

Господин Министар саобраћаја свакако he 
ово одговорити да je тај програм израђен \ 
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иисга; . гиу грађевина; то je занста таио, али je 
raj посао прешао у надлежност Министарств« 
саобраћаја крајем 1930 године, када je садашњи 
Министар саобраћаја могао тај арограм, пре за- 
кључених уговора, да, мења према вољи и према 

симе нахођењу, амо сс са тиме иијо слагао, na се 
према томе он апсолутно ne може правдати тиме, 
да je неко други одговоран за израду тога про 
грама, a ие on сам. Исто тако Миппстар саобра- 
haja има да носи пун део одговорпости за пзда- 
вање пгх пруга у прађење, јер je o;n то cnponeo, 
уговрре закључио и са целом Владом наставио 
даље  рпд. 

Напомвна иисподппа Мпппсгра caoGpaluiia да 
ми нисмо могли тада добити повољне услове за 
финансирање железница, ne може га опраидати, 
јер ми нисмо моралп one железпице градпти, ако 
писмо добили повољне услове, како je раније, upe 
њега, и поступило Министарство грађевина, одбив- 
ши све услове, којп су бпли пред њим na оцепп, 
OHO их je као тешке и пепрпхватљпне одбпло. 
(Мииистар саобраћаја Лазар Радивојсиић: To mije 
тачно!). 

Што се тиче потребе запославања народа на 
ri)ai)en>y жељезница, o томе hy говорити када бу- 
дем анализирао уговоре. И ту he се видетп, ко се 
je користио oBiiM уговором и радовима, да ли na- 
[)од или  шпекуланти. 

Гооподин Министар саобраНаја закључио je 
уговоре за грађење железница крји ефективно 
износе око 1,400.000.000 дин. И Народна скупппи- 
na изгласала je то огромно оптерећење парода 
кроз Финансијски закоп, у коме су биле наведене 
само нумере из деловодпог протокола тих угово- 

' j)a! Садржипа тих уговора mije im у пзводу mi- 
када до сада бпла саопштена Народној скупџгга- 
nii. Овде je доиста била за Народну скупштину 
изведена  права куповина мачке у џаку! 

У оваквим случајевпма, где се тиче ове о- 
громне суме, ти су уговори имали бити приложе- 
пи уз предлог буџега, те да би моглп пародпи no- 
сланици гласати са једппм увсрењем, да зпају, sa- 
nira гласају. Међутп.м,- ти уговори оглашени су за 
тајну и поред мога захтева, који сам још пре дие 
године изнео у Финансијском одбору n у плепуму 
Народне скупштине ! 

To je, господо, први основ подозреп.а да 
ствари нису у реду. И данас, када су почеле да 
стижу обавезе према тим предузећима, тек се са- 
да ииди јасно, колико су штетни ти уговорп за 
nam иарод. Mn смо ее еа тим уговорпма (|)iman- 
ciicKM до гуше заглибили и сада ne можемо се ви- 
ine залапшатп, mmi смемо допустпти да блефи- 
рамо празнпм n звучппм фразама, јер смо дошлп 
у непосредну опасноћт да изгубимо огромно na- 
родио благо. Mn се морамо no сваку цепу из ово- 
ra спасавати како знамо и умемо, али ne треба за- 
боравити, госпоДо посланици, да nac из ове ка- 
л>уге у коју су nac увалили могу спасапатп omi, 
који су пам ово зло n приредили, директно или 
индиректно. 

Mame су железнице до сада дате v грађење 
трима друштвима, и то: Лозингеру — пруга По- 
жаревац—Кучено; Европском друштву — Прилеп 
—Велес, a друштво „Батнњол" добило je све о- 
стале пруге н то: Бсоград—Папчево, Београд—Ре- 
спик; Куршумлија—Приштина; Приштина—Fleli и 
BHxaii—Knnn. 

Бпо je join један предузимач, посланик фран- 
цуског парламепга г. Едмонд Боаје, КОЈИ je био 
закл.учпо са Министром саобраћаја уговор за 
грађење и финансирање пруга; Приштина—Meli и 
Бихаћ—Kinin; али je on тај уговор пренео на 
предузеће „Батпњол" узимајући за себе, разуме 
се, један лавовски део као провизион, и ro ne pa- 
дећи ништа, Он у осталом mije im мислио озбиљ- 
no да лично овај nocao ради, нити je од њега у- 
зета ма каква кауција kao гаранција. To сада ви- 
mn nnje никаво чудо, одкуда да тај г. Боаје прави 
гакав ,,nocao" за себе, јер се сада тачно зна, из 
којег je jara on излетео у Француској и долетео 
овамо к нама na ,Iyr, да нам покаже one вештине, 
које je у своме друштву изучио. To je, дакле, raj 
г. Боаје, бпвтп посланик фрапцуског парламента, 
Koju je, no једном аутентичном и објављеном спи- 
ску, прпмпо од Стависког чек na 1,006.000.— фра- 
нака (Л'Матеп од 28-11-1934 Ho. 18.241) свакако 
наиме извесног бакшиша, чији he основ савесна 
француска истрага no Стависковој афери свакако 
утврдити. 

Ja могу само да честптам г. Министру сао- 
браћаја и његовим колегама у Влади na таквоме 
друштву, a допуппа.м себи да ne верујем, да пз- 
вап групе Ствискове mije било могућпо nalm no- 
вољнијег предузпмача, како нам то рече господин 
Министар саобраћаја. 

Kao карактеристика како су уговори закљу- 
чепп, служи овај случај са Боајеом. On je закл>у- 
чио уговоре за преко пола мплпјарде дппара no- 
мппалппх, n када je требао у року од трн недеље 
да положи кауцију, показало се да он уопште ne- 
ма napa n, разуме се, да ову кауцпју mije поло- 
жио (ВаЛ)Да je Ставпски у то време ono омалио 
са парама!), a то сам тв[)дпо n преклане у Финан- 
сиском одбору, док je гооподпп Министар Радп- 
војевић тврдио, да je положпо и зато je пензио- 
niican једап пачелппк, што мп je казао да „nnje 
положио". Међутим, Боајеу je raj [)ок продужп- 
ван, али то mije помогло ништа, јер iioaje nnje 
имао поиаца, na mije im nciivmanao уговорепе o- 
бавезе, због чега je уговоЈ) изгубир своју правпу 
важност, одпоспо постао невредећи. 

Алн се деснло пешто, mro целој onoj ствари 
даје карактер пеобпчпе радње, што hy у даљем 
пзлагању открити. Тако, овај неважећи Боајев у- 
говор од преко пола мплпјарде дппара, npener je 
na друштво „Батпњол" n том су приликом учи- 
mene у том уговору две крупне пзмепе. 

Прва измена je учпњена у чл. 2 и 8 технич- 
ког уговора, где je Боаје ослобођен кауцпје, јер 
je преко чл. 2, којп je залепл)еп парчетом харти- 
јс, дата друга стплпзацпја, no којој Боаје има 
да даде само допупску кауцпју, a ne n осповпу, 
коју je требало даватп сукцеспвпо према пзведе- 
ппм ситуацијама, обрачунавајући ту допунску ка- 
уцпју са 3%. Шта значи ова измена? Значи да je 
Боаје ослобо1)еп one обавезе, због које je тегов 
уговор изгубио важност и стварно бпо поништен, 
јер nnje o року положио уговорепу кауцпју. 

Ево, господо, оверепе копнје једног таквог 
уговора, где je преко члана другог залепл.епо дру- 
ro парче хартнје na коме mniie: „Кауција je утвр- 
ђена na 'V', од целокупног износа радова и ona 
hc се задржаватп од страпе државе у тој сразме- 
pn од сваке месечпе сптуацпје". 

Међутим, кад се прочита текст пспод залеи- 
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л.ене хартнје, KOJU je CTajao у оригипалиом уго- 
вору, онда се види да je raj члан гласио овако: 
„За гаранцију да lie тачпо испунити обавезу из 
овога уговора, друштво he при потпису истога 
положнти кауцију од ... динара у готовом", 

Остављам вама, госиодо народни послапици, 
да  ви  сами  кажете, како се зоие оваква  радња! 

Исто je тако, допуњен и чл. 19 односно чл. 
20 техннчког уговода с Боајеом, јер je додата у 
тексту речемица испод тач. 3 под тачком l) која 
гласи: „Сума која се има одбити као гаранција 
према чл. 2 овог уговора" — то значи, да je Бо- 
аје потпуно ослобођен од основне кауције, остала 
му je само допунска, која ее наплаћује само ао 
ситуацијама, Како je ,,Батињол" обећао.да поло- 
жи кауцију прилнком преноса уговора, то je no 
чл. 2 техничког уговора, који je пренешен, став- 
љено: »Да »Батињол« има положити у готовом 
14,736.000 дннара или у државним папирима, или 
гарантном пнсму«. 

У чл. 8 техничког уговора измењен je рок гра- 
ђења Унске ируге, јер je повећан од 36 месеци na 
48 месецн, т.ј. за пуну годину дана. To je у инте- 
ресу предузећа, пошто оно Haiualiyje интерес 'ifo 
na неутрошену суму, која за ове две пруге износн 
до близу 50 милиона динара. 

Е, сада да видите, госиодо, шта каже г. Ми- 
нистар саобраћаја o овим изменама у своме рефе- 
рату Министарском савету, мислим од 27 августа 
1932 годиие и то текстуелно: »У продуженом тек- 
сту финансијског уговора друштво je учинило из- 
весие измене техничке природе, односеће се na 
пачни извршења BCII постојећих одредаба — што 
зпачи да je друштво ослобођено од кауције и 
продужен му je рок за грађење пруге за годину 
дана, a то све подведено под onaj израз »нзмене 
техиичке природе«, и ако су то чнсто финансијске 
пзмене, од којнх je једна имала да поврати у жи- 
вот Beli испажеЈш угонор, a na штету државне 
касе. 

Изнећу вам неке важније одредбе тога уго- 
вора, и то na пример уговора Батињола одниспо 
Боајеа; плаћање 'S'/i, нитереса na обећану суму, a 
ne изузету, што 1ечс од дана потписа уговора т.ј 
од 1 октобра 1932 године за пругу Приштина— 
Heii и Бихаћ- Kimu, и ако пругу Бихаћ—Kunu 
предузеће почиње да градп 1935 годппе, те према 
томе тај интерес na неизузете суме плаћамо ncU 
око 7 годппа n то од 1932 до 1939 год. Ta сума 
ИЗНОСИ за iieliCKy n унску пругу 48,500.000 дппара. 
To je повац бачеп у »луфт« без икаквог оправда- 
n,a и без икакве противвредности, коју бп за то- 
Лики новац требало да примимо ба[) у печем. 

Предузеће »Батињол« имало je толико смело- 
сти, да ие кажем иешто друго, да je тражило да 
му се та сума плаћа од момента закључења уго- 
sopa ca Боајеом, т.ј. од 3 јануара 1932 године na 
до 1 октобра исте године, када тај уговор nnje 
уопште nn ступно na снагу нити важпо због ne- 
положепе кауције. 

Дал.е, na разлпку у курсу, која се разлпка нз- 
међу 92 и 100 има одмах положити предузећу, 
плаћа се камата 7^ mro ca том разликом у кур- 
су n каматом na ту разлику пзноси 63,500.000 дп- 
napa за ове две пруге. Дакле, за тај део Боајео- 
вог уговора, који je препсо na »Батињол« самр 33 
nmepec na 1!зузету суму и разлику у курсу, као 
li камату na .v разлику, имамо да   платимо    112 

милијона дппара na ефектпвнп  зајам  491.000.000 
динара.*) 

Да вам ne бпх свс читао, ja hy продужити ла- 
ље. Ево, господо, пеколико цифара од закључе- 
них зајмова: 

1) За пругу Бихаћ—Книн и Приштина—Hol. 
закључеп je зајам од 491 милијон ефективних, a 
пмамо да платимо за 11 n no година 748 милиона 
динара; дакле 258 милиона впше nero што имамо 
да примимо у изграђеним жељезничким  пругама, 

2) Бвропско друшвто дало je зајам за пругу 
Велес—Прилеп n пабавке 327 милијона динара, a 
пмамо да платимо за 11 година 544 милијона ли- 
нара, т.ј. 217 милијона више nero mro je изгра- 
l)eno. 

3) ПредузеНе Лозппге!), грађење пруге Ilo- 
жаревац—Кучево треба да даде 218 милиона дп- 
нара ефективних, a мп њему за 12 годппа п.мамо 
да платимо 433 мплпопа динара, дакле BIIUIC него 
што смо примли, одпосно уградили и то неких 
215 милиона динара итд. 

Укугшо за све пруге које су издате у г.рађен»е. 
мп смо се задужплп са око 1,400.000.000.— ефек- 
тпвнпх дипара, a пмамо да платпмо за 10—12 го- 
дина око 2,300.000.000.— динара т.ј. впше око 900 
милпопа динара. 

1 la првп поглед чини се, да je ово та су.ма ко- 
ју ми губимо, међутим, ona je далеко већа, јер су 
јединачне цепе радова у техничким уговорима 
тако високе, да би ми ове пруге могли у режији 
са namiiM предузимачима да израдимо за 30 до 
50% јефтиније т.ј. мп бн ове пруге, кад би сами 
радили, моглп да изградимо за 700 до 900 ми.ш- 
она динара, a нама je обрачунато око 1,400.000.000 
ефективних динара за то грађење. To значи да 
Mii стварно губимо око 1 милијарду и 400 милио. 
na дипара до око 1 мплијарду n 600 милиона дп- 
нара, кад се узме у обзпр стварно коштање гра- 
1)ења no дапашњим цепама, a ne no ценама како 
су ова предузећа погодпла. 

Ево вам o томе неколико података: тако код 
Лозингера na прузи Пожаревац—Кучево преду- 
зеће наплаћује од државе за копање земље ц 
шљупка 28 дипара no кубпом метру, док акор- 
дапти раде no 8 дипара т.ј. no roj бп ценп држава 
могла да ради у својој .режији, a то je за 300 
јевтпнпје. Копање усека у степп плаћа 50 динара 
no кубпом метру, a акордаптп раде испод 20 ди 
napa. To значи, да главни предузимач и његовц 
под-предузпмачп узпмају 30 динара, a onaj којн 
стварно овај nocao радп, узима свега 20 динара, 
na n мање. За пругу Приштина—Пећ копање зем- 
Л)е и шљунка плаћа се предузећу 18 динара no 
кубном метру и то пз материјалних ровова, a ме- 
ђутим, тамо се ово може радчтп за 4 до 5 дннара 
од кубпка. 

Поткопавање усека  na истој  прузи у земљл 
n шљунку плаћа се 23 динара no кубпом метру, л 
може се израдити пајвпше за 8 динара т.ј. 300 
скупље плаћа се предузе^у. 

Откопавање у стени трошпој и чврстој плаћа 
се предузећу 50 дипара no кубпо.м метру, a то се 
може радити пспод 20 дппара no кубном метру. 

Зпдање ломлјСпим каменом у темељу преду- 
3elia има цепу од 360 динара no кубном метру, a 
може се у акорду изврпштп пспод 160 динара. 

*) Види табеле на слсдсћчм странаиа, 
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I'['AI:,I:II,I:  ni'.vri:   ПОЖЛРНВЛЦ—КУЧЕВО 

1 I'AIMCHHIICKO  пгидузкћк Лозингер и Комп- 

Уговор од 2 марта  1929 r. 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ИСПЛАТА 
Сума зајма; 

Номинално 250,000,000. -  динара 

Ефективно   218,000.000.— 

(1 долар = 57,0 динара) 

ДАН ИСПЛАТЕ KAMATE АНУИТЕТИ 
Укуппа 

амортизација 
Динара 

1. Vil.  1930 
1. I.  1931 

9,975.000.— 
9,975.000.-   

9,975.000,— 
9,975.1)00. 

1. VII.  1931 
1. I.  1932 

9,975,000.— 
9,975.000. — 

9,975.000.— 
9,975.' 00. - 

1. VII.  1932 
1,1.  1933 

9,975.000.  - 
9,975.000.- 8,270.700,— 

9,975.000 — 
18,245.700,- 

1. VII.  1933 
1. 1.  1934 

9,684.300.- 
9,387.900.- 

8,561.400.— 
8,857.8i 0.- 

18,245.700.- 
18,245.700.- 

1. VII.  1934 
1. I.   1935 

9,074.400.— 
8,755.200. 

9,171.300.— 
9,490.500. 

18.245.701».- 
18.245.7ii0.— 

1. VII.  1935 
1,1.  1936 

8,424.600.- 
8,076.900. 

9,821.100,— 
10,168,800.— 

18.245.700.- 
18.245.700.- 

1. VII.  1936 
1. I.  1937 

7,723.500.— 
7,358.700,- 

10,522.200.— 
10,887.(410.— 

18.245.700.— 
18,245.700.- 

1. VII.  1937 
1. I.  1938 

6,976.800.— 
6,577.800.- 

11,268.900,— 
: 1,667.900 — 

18,245.70". 
18,245:700. 

1. VII.  1938 
1. I.  1939 

6,173.100- 
5,751.300- 

12,< 72.600. - 
12,494.400.— 

18,245.700.- 
18,245.7" '.- 

1. VII.  1939 
1. I.   1940 

5,312.400.- 
4,856.400 — 

12,933.300.- 
13,389.300.— 

18,245.700.— 
18,245.70". 

1. VII.  1940 
1. I.  1941 

4,389-000.- 
3,904.500.— 

13,856.70'.— 
14,341.200.— 

18,245.700.- 
18.245.700.- 

i, VII.   1941 
1. I.  1942 

3,402.900.- 
2,884.2'"'.— 

14.842.800.— 
15.361.500,— 

18,245.700. 
18,245.700.- 

1. VII.  1942 
1, I.  1943 

2,348.4( 0. 
1,789.800.- 

15,897.300.- 
16,455.900,- 

18,245,700,- 
18,245,7ii0.- 

Укупио    .    .    . 132,828.100. 250,331.60".— 433,034.7"".- 
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Г1'лт.1:н.1-:   ni'.vn-   ШЈЛЕС   - ПРИЛВП 
ЕВРОПСКО ДРУШТВО 

ЗА   ХИПОТЕКАРНИ   11   БАНКАРСКИ   КРЕДИТ 

Угоиар од 3. janvapa   1932 год. 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ИСПЛАТА 
Сума зајма: 

номинално 355,924.528,о динара 

ефектииио 327.450.566,0 

(I  фр. фрапак = 2,2245283 динара) 

POKOlUl 
;ia 

исплату 

Камате   7% 
HA утрошепе 

сумс 

Камате 2% na 
неутрошене 
суме (само \\л 
ефективног 
кредита) 

Ануитети 
(отплате и камате) Укупна 

Ефективна 
сума зајма 

Разлика у 
курсу 

амортизација 
Динара 

3. VII. 1932 
3.    I.    1933 985.826 

3,274.505 
3,09".776 

— — 3,274.5'>5 
4,076.602 

з. vii. 193;»' 
3.    I.    1934 

2,943.116 
5,100.970 

2,512.080 
1,984.500 

— — 5,455.196 
7,085.470 

3. VII.  1934 
3.    I.    1935 

7,599.250 
10.283.100 

1,276.98 1 
24,451.714 2.126.236 

8,876.230 
36,861.050 

3. VII.  1935 
3.    I.    1936 

— 
— 

24.451.714 
24.451.714 

2,126.236 
2,126.236 

26.577.950 
26,577.950 

3. VII.  1936 
3.    I.    1937 

— 24,451.714 
24,451.714 

2,126.236 
2,126.236 

26,577.950 
26.577.950 

3. VII.  1937 
3.    I.    1938 

— — 24,451.714 
24,451.714 

2,126.226 
2,126.236 

26,577.950 
26,577.950 

3. VII.  1938 
3.    I.    1939 

— — 24,451.714 
24,451.714 

2,126.236 
2,126.236 

26,577.950 
26,577.950 

3. VII.  1939 
3.    1.    1940 

— — 24,451.714 
24.451.71 1 

2,126.236 
2,126.236 

26,577.950 
26,577.950 

3. VII.  1910 
3.    I.    1941 — — 

24,451.714 
24,451.714 

2,126.236 
2,126.236 

26,577.950 
26,577.950 

3. VII.  1941 
3.    I.    1942 — 

s 

24,451.714 
24,451.714 

2,126.236 
2,126.236 

26,577.950 
26,577.950 

3. VII. 1942 
3.    I.    1943 — 

— 24,451.714 
24,451.714 

2,126.236 
2,126.236 

26,577.950 
26,577.950 

3. VII.  1943 
3.    I.  1944 

— 24,451.714 
24,451.714 

2,126.236 
2,126,236 

26,577.950 
26,577.950 

Укуппо     .    . 26,912.262 12,138.841 464.582.566 40,398.484 544.032.153 
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Грађење пруга: 
ВИХАЋ -КПИП   п IlPUUITl-lllA - ПНЋ 

Грађввинско Друштво   „1)ЛТИ1 bO./!" 
Уговор   од 1. октобра 1932 год, 

ПРЕГ71ЕД УКУПНИХ ИСПЛАТА 
Сума зајма: 

номинално 533,88().792,о динара 

ефективно  191,175.782,0 

(1  фр. фрм11,чк=2,2245283 дпиара i 

Рокови 
.4,1 

исплату 

Ануитети 
ефективног 
кредита 

(отплате   и 
камате 7% 

Интерес 3% 
na неутрошене 

сумс 

Разлика 

Отплата 
Дуга 

У курсу 

Кпм.-nv 
7% 

Укупна 
амортизација 
Динара 

1.     1.     1933 — 2,866.000 534.000 3,399.000 

1.  VII.   1933 
1.     I.     1934 

143.000 
564.' 00 

7,2''0.(011 
6,99 '.000 

— 1,495.000 
1,495.000 

8,838.000 
9*049.000 

l.  VII.   1934 
1.     1.     1935 

1,052.000 
28.052.0'10 

5,892.000 
5,250.000 2,135.0(10 

1,495.000 
1,195.000 

8,439.000 
3(5,932.000 

I.  VII.   1935 
1.     I.     1936 

31,400.000 
31.900.0)0 

4,770.000 
4,150.0(10 

2,136.000 
2,135.00(1 

1,420.000 
1,345.000 

39,720.000 
39,530.000 

1.  VII.   1930 
1.     I.     1937 

32,30iU)00 
32.770.000 

3,570.000 
2,970.000 

2,136.000 
2,135.000 

1,271.000 
1,196.000 

39,277.000 
39,1/71.000 

1.  VII.   1937 
1.     I.     1938 

:;'.,380.0"0 
34,180.00(1 

2,230.000 
l,48n.OUil 

2,136.000 
2,135.000 

1,121.000 
1.046.000 

38,807.000 
38.841.000 

1.   VII.   1938 
1.     I.     1939 

34,84'l.00() 
35,220.000 

90О.000 
300.000 

2,136.000 
2,135.000 

972.(,0О 
897'000 

38,848.000 
38.552.000 

1.  Vil.   1939 
1.     I.     1940 

35.331.000 
:'.!,730.000 

— 2.136.000 
2,135.000 

822.000 
747.000 

38,288-000 
37,012.000 

1.  VII.   194" 
1.     1.     1941 

33,790.000 
32,850.000 

— 2,136.000 
2,135.000 

673.000 
598.000 

36,599.000 
35,583.000 

1.  VII.   1941 
1.     1.     1942 

31,9-0.000 
30,960.0^0 

— 2,130,000 
2,135.000 

523/00 
448.000 

34,559.(100 
33.543.000 

1.  VII.   1942 
1.     I.     1943 

30,02(i.0ii(l 
29,'17(1.000 

— 2,130.000 
2,135-000 

371.000 
299000 

,42.530.000 
31,504.000 

1.   VII.   1943 
1.     I.     1944 

28,13'i.Odi) 
27,180.(1(0 

•      — 2,136.000 
2,135.000 

224.000 
149000 

30.490.000 
29,4(54.000 

1.  VII.   1944 20,34'».000 2,130.000 75.000 28,551.000 

Укупно     .    . 636,101.000 48,567.000 42,710.000 
1 

20,714.000 748,092.000 
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Зидање ван гемел.а предузимачу се плаћа 420 
динара, a може сс извршити за 200 динара. 

Пробијање.потпуног профила за тунел, с об- 
зиро.м на профил, плаћа сс 180—200 динара no 
кубном метру, a може се израдити у акорду мало 
mune  од   100  динара   (110  динара  кубни     метар.)- 

Зидање (>iioi)ua у тунелу плаћа се предузи- • 
мачу 530 динара no кубном метру, a може се из- 
радити око 300 динара no кубном метру итд. Kao 
IHTO стс имали приликс да опширно чујете од г. 
Станића, који je то детаљно изложио пред На- 
родном скупштином, те ja немам потребе да вас 
с тим замарам. 

Kao што видите, да би држава из ових кре- 
дита, које уноси у буџет сваке године за плаћање 
стрпипх предузећа раднла сама и у сопственој ре- 
жији, издава^јући послове ситним предузимачима, 
na чак и групама радиика, ona бн ове пруге мо- 
гла да израдп за скоро половппу оне цене, no 
којој су дате страппм предузимачима. 

Зато штета ne износи само од ових закључе- 
них уговора — оних 900 милиона динара, колико 
износи разлика између ефективног задужења и 
исплата у року 6д 10 др 12 година, neh нзпоси 
још плус 500 до 700 милиона динара тако, да je 
моја горе срачупата цифра од 1,400 до 1,000 ми- 
лиопа динара стварни nam губитак na овим уго- 
иорпма. 

Овде, господо, долази одговор господину Mn- 
нистру саобраћаја na п.егово твр1)ење да je on ове 
уговоре закл.учио, да би запослио радни парод n 
да би унапредио привреду. 

ПотирсгСсдппк Карло Ковачевн!!.- Господнпе 
послапиче. name je време пстекло. 

Јован Мисирлпћ (пастапл.а): Из онпх мојпх 
података види со, да они угонори том радном па- 
роду једва могу ла допесу хлеба, a да лавовски 
део узимају предузимачи и оазни посредници. 

ПптпретСедиик Карло КовачевнИ; Господине 
посланике, name време je пстекло. 

Лован МисирлиИ (наставља): Молим вас. ja 
говорим у име cnoje групеМ ('Смех'). Ja има права 
да говорим. Лер, кад je г. Станић, који je из наше 
групе, могао говорити два сата, могу. ваЛ)Да, и ja 
да гопорпм бар колико п on у име cnoje групе, jcn 
сам независни посланик, где сам и воНа, и члан, и 
секретар и спе што хоћете!! ССмех). 

Пптпретселчпк Карло Ковачевн!!; Господипс 
послапиче, држите сс Пословника и пзполпте за- 
вршити. 

Лован Мигирлић (наставља'): Ja сам обишао 
пругу Велес—Прилеп, a био сам n na пожаревач- 
кој прузи. n том сам приликом копстатопао једио 
опште мптвнло. баш у тим крајенпма, где се ове 
пруге граде. To долази отуда, што се радници 
гтлаћају минимално, a предузимачи узимају eno 
остало. 

Evo Вам, господо, поразне слике ових уговора. 
У ланашње доба, када се нашем народу прода- 

iv најнеопходније потребе за порез. ми пунимо 
иепове стпанцима без икакпе потпебе! Ham парод 
нема вајде од овога гоађењч, jeo он уколико je 
запослен na граћењу ових железница. његова за- 
пада ne изноги im колико за хлеб. пошто глаћне 
суме изузимају предузећа и раз1Ш посоедници. 

Опдс ie моменат да нагласим факат, да само 
Миниотарство саобраћаја ne чннп ништа. да би се 
тешке одредбе овнх уговора колико-толико убла- 

жиле. Наиме, предузећа    изграђују one  пруге г.с 
стапама; изграђене етапе наплаћују no ситуаци]». 
ма n са добијеним новцем од једне етапе и снтуа- 
mije прелазе na другу и тако cne редом.     Ha i 
начин, предузећа граде пруге стварно нашим i 
цем, a ne уносе у нашу земл.у свој капитал. Г 
je промашеп главни циљ. 

Према обапештеп.\-, предузеће „Батињол" 
je највише закључило уговора за граНење пр; 
унело je до сада у нашу земљу свега«32 милн 
француских франака, a то je око 70 милиона дн. 
napa. Међутпм,    обавило  je  толике  послове ку 
износе na стотипе милпопа, јер je  ono  радило i 
na исушивању панчевачких ритова. 

Ово вам je доказ да je заблуда кад неко ве- 
рује, да he пам ова предузећа унети у нашу зо- 
стране девизе n vnmarn na попрапку пашег дпнап" 

Тиме се nanoen n огромна штете нашој p 
ности уопште, јер се страни капитал готово 
појављује у овим радовима. Taj главни циљ: 
шење страног капитала у земљу ne остварује 
Предузећа, благрдарећи иваквим    поступцима 
оваквој    толеранцији    Министарства     саобра 
раде  готовр  искључиво нашим  повцем,     од 
зпатан део n износе из земље    као своју зар 
To je такође убиственр no државу и народ. 

Колико има да се згрне са народне грбач( 
omiM уговорима n са оваквим радовима,  најбољ 
je доказ чињеница, jej) предузећа закључене i,',.. 
слове ne раде у својој режији веИ преко акорЈм. 
ната. Али, што je jom најжалосније, ови акордм 
ти ne изграђују радове сами, neli их уз добре j 
раде за себе дају у рад подакордантима нтд. 

Господо  народни  посланици,  из  свега  oi 
mro сам изнео ja и г. Андра Станић види се, 
пеке тајпе снле витлале интересима паше др. 
Te силе су one исте које потресају један великш 
наиа у истини пријатељски народ француски к,, 
чппи cne напоре да се те авети ослободн. 

Код nac немањем контроле почела" je да ,,, 
гриза nam здрави оргапизам једна опасна гангпе. 
na која, ако се ne би благовремено отстрацц- 
може довести name друштво до потпунога расу« 

Потпретседник Карло Ковачевић: Господ^ 
посланиче, време je namera говора истекло и N. 
ЛИМ nac да запртите. 

Јован Мнснрлнћ (наставља); Молим Вас, ,-,,. 
сподипе Потпретседниче, још само неколике Ba- 
ne ствари да споменем. 

Иза сваке, ма и најмање афере откривају ■ 
страховите махинације појединаца који своје ,,' 
тересе na једап безочан начин стављају изнад i, 
тереса државе. Ila и овде у onoj великој  афер,, 
која he, како ми се чппн,    потрести темеље нш^ 
државе, извеспе групе и појединци играли cv пп" 
судну улогу. 

Господпп  министар  саобраћаја   ниде   био 
растао.улози која му je овде била додељена. За 
смо MU и доведени у положај да доживимо 
правн крах у једној важпој политици n да се п, . 
колеба вера парода у исправност његове  упрц. 

Ja ћу вам  овде отворено открити  те   • 
силе које су папеле огромну штету n срамоту ц,. 
роду у onoj афери која се претвара у један 
Kn скапдал: 

1) Иза Европскога друштва које прави прук 
Велес—Прилеп стоји једпа група наших утицај 
пих предузпмача и пекнх веома утицадних 
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2) Иза Лозиигера сто.ји бивши Министар cab- 
браћаја, a можда и буду^и, члаи владине партије 
и пропали кандидат за посламика; 

3) Објснићу вам, ко je тај господим Едмонд 
Боаје. Ви ћете се сагласити самном да ове махи- 
Нације г. Боајеа, члана чувене Ставипскове дру- 
>ки1ге и осетљивост господина Министра саобра- 
liaja 11|)ема томе господину Боајеу, изгледају пе- 
вероватно мистериозне и загонетне. Сваки he се 
запитати, како je могуће да једаи тако непознат 
странац може да ради тако незаконите ствари: да 
преиоси неважеће уговорс и да буде толерираи 
неких 10 месецн без положеие кауције, a да се на 
крају крајева ослободи те кауције, наравно, када 
се je  видело да je ne може положити. 

Исто тако ii3ivie;ialie вам чудновата oceivbH- 
вост Мииистрова. no KOJOJ je пензионисао начел- 
ника одеЛ)енЈа за грађење железпица. само због 
тога, што сам ja пре две године изјавио v Финап- 
сиском одбору да Боаје, према тврђењу тога на- 
челиика, није положио кауцију у одређеном ррку, 
a г. Мипистар нам je тврдио да je положио. 

Ja hy вам сада ту загопетку разрешити. Ви се 
сећате, господо, да сам приликом образложења 
моје интерпелације 24 оног месеца рекао да je 
афера са закључењем ових уговора много већа од 
Ставипскове афере, која je узбудила толико целу 
француску нацију. Кад сам то тврдио, ja ни слу- 
тио нисам да he се овако брзо испоставитн да je 
ова наша афера баш у вези са афером Стависког, 
јер на листи чековској пок. Стависког фигурира 
н и.мс г. Едмонда Боајеа, бившег члана францу- 
ског парламента, ■— са овим г. Боајеом je nam Ми- 
мистар саобраћаја закл>учио ове уговоре који су 

;1није пренети аа „Батинуол". 
Господина Едмонда Боајеа, којн je, као што 

се сада види, био члаи Ставискове дружине, про- 
нашли су и довели га у Југославију и са њиме се 
уортачили чланови предузећа ..Лид", који су м\ 
помогли да изврдава са кауцијама н да пренесе 
vroBop који je изгубио сваку важност на предузе- 
he „Батињол" са којим су чланови „Лида" остали 
■г,п<()\)с ортаци, o чему се може свако уверити када 
оле na пругу Приштина—Fleh где he чланове 
„Лида" наћи на послу. 

A KO je тај „Лид" и ко су члаиови његрви? 
To   je бивше предузеће Министра саобраћаја 

г   Лазара Рад^ивојевића, a члапови „Лнда" то су 
бивши   оптаци    г. Лазе Радивојевића,    министра 

'nali;! ja. 
Сапијенти car (паметпи.ма je доста!). 
Господо послаиици, после свега овога што 

сте чули и од мене и од г. Андре Станића, мога 
уваженрг колеге и иашег посланичког друга, има- 
те ла бирате измеНу 0»е две ствари једно: Или 
liere спасавати државу од ове пл.ачкс и кривце 
нештедимице прогонити или here се солидарисати 
'■•' ( • икиим рад( м зааита ћете мпрати кад тад одго- 
р.аратч  прсд пародом... ! 

Потпретселчик Карло Ковачевић; Ваше време, 
господине иосланиче, истекло je одавно. и ja вас 
гтослслнјИ BVT позивам да одмах завршите говор. 

Јован Мисирлић (настааља): Молим вас, го- 
сподине потпретседниче, да предложите Народно' 
скупгптиии да ona реши да ли ja нмам права јоп- 
мало ла говорим као једини пезавнсап члан овог? 
дома коju иема свога клуба, као што су гоморили 

и осталн. Ваши другови из већине говорнли су 
no два сата и ja сам вас мирпо слутао, a ви сада 
neliere да ме чујете. Ja бих имао да говорим још 
највише десет мннута. 

Дакле, господо,  претседпик Краљевске владе 
г.  Узуновић,  одговарајућп   na  говор  уважепог г. 
CTannlia, рекао je да треба саслушати одбрапу от- 
сутнога министра саобраћаја, na tie се после тога, 
вели, мбћи опредељивати    и    Крал)евска влада n 
Народна скупштина; И ja се слажем с тиме да тре- 
ба окривљ^ног министра саслушати.  Само ja na- 
лазим да поред n.era и заједпо са њиме овде од- 
говарају и сви члапови  Крал>евске владе који  су 
се са њиме солидарисали, чим су заједпо овај бу- 
мет пред нас нзпелп. Зато ja мислим да Крал>евска 
влада овде пема ufva сад тек да се опредељује у 
овоме питању. Ona се определила још онда када 
je одобрила  закључепе уговоре,    определила    се 
онда када je допустила да се умировљени угово- 
ри оживе и када je допустила    да сс тп уговорп 
Пренесу са једног уговорача na другог, као и сада 
када нам je заједно са окрпвл.еппм министром со- 
лидарно предложила овај буџет. И ако Министар 
саобраћаја треба да повуче конзеквеице, камо то 
11ече г. Станић, a како мпслпм и ja, те исте кон- 
зеквенце има да повуче и цела Кравел>ска влада. 
Ту другог излаза, господо, пема! Стога ja подпо- 
сим п|)едлог n молим вас да ме помогпете да Ha- 
родна скупштина изабере једпу апкету... (Чује се: 
Доста je говорено. — Мпрко   Урошевић:   Пустите 
га нека повзри! rpajia) 

Потпрстсслиик Карло Ковачеви!!; Господине 
посланиче, no ГТословнику name je време истек.ш, 
мп морамо поштовати onaj Пословник којп смо 
ми донели. Има реч г. Бранко Аврамовић радп 
личног објашњења. 

Јован Мисирлић: Јесте ли мп одузели реч, го- 
сподине претседниче? 

ПотирстСсдппк Карло Ковачевић; Лесам. Има 
реч г. Аврамшић. (Јоцац Miicnpunh: Добро, ja се 
повинујем Пословпику, али кад га ви будете ra- 
зили, ja hy умети да браним част овога дома и за- 
кона ово земал.ских! To je срамота да neliere да ■ 
ме чујете, када се тнче овако важппх народних 
.micpeca n корупције. Праја и протести код всћи- 
ne. — Гласовп: Доста je говорио!). 

Потпрстссдппк Карло КовачевиИ: И.ма ne" 
Министар саобраћаја Господга Лазар Pa;iMH';jemili. 

Мииистар саобраћаЈџ г. Лазар Радивојеви!*; 
Господо иародни посланици, n ако сам ja лојално 
пзјавно приликом образложен>а хитности nnropne- 
лације од стране народног посланика г. Мишрли- 
ha, да сам спремач да дам пуно обавештење пар- 
ламенту o целокушној грађевинској политици Ми- 
инстарства саобраћаја n o свима оиим yroBopii\r.i 
Koju су закључени за време мога петогодишњег 
министровања, почевши од (i јануара 1929 подине na 
до данас, ja сам господо (Милош Драговић: Ha 

■ул, гасподине мииистре!).... ина суд, господине no- 
слакиче, ако треба, ja не ocrmi im од суда... као ne- 
тогодишњем миппстру. Господо, ви треба да веру- 
јете да ja нећу да бегам од примања пупе одговор- 
исусгпи за све послоне које сам као иинистар саобра- 
haja пзвршпо. (Пл>сл<ап.е и одобравање). 

Господо. ja сам лојалпо пзјаппо прплпком 
образложења хитности интерпелације у onoj кући, 
да hy пуио обавсттсп.с дати no свима тим угово- 
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рима, o њиховој законитости, o оправданосгц ii,n- 
ховог закључеп.а, o карактеру приоритетног про- 
грама који je фигурирао на лицитацији у Мнии- 
старству фађешша и освему томе што je сада пред- 
мет дискусије у парламенту и mro je бачено, ио- 
провереио, без мог одговора у jaBirocr, na he имати 
прнлнке скупштина o томе да 'објектмиио цепи ко- 
лико je грешно мииистар саобраћаја у ово} ствари 
или ne. Али, пре нето urno 'Ce добије коначни одго- 
вор од меие, пре непо што се обрачуиам са оиим 
горђвшем бив. Мштстра г. Аидре Станића, ja ири- 
\i;!M бачену рукавицу пред вама као претсташга- 
цима народа. Алн, господо, ви немате право да ме 
ии осу1)ујете ни да ми дајете за право пре него што 
чујете моју реч. (Такоје! Бурно*'Одобравап,е. Мп- 
Сирлић: Анкету, Госиодине Мипистре. Настаје 
граја). 

Знам ja господо као полнтн^гки човек да сам na 
путу, K'OJIIM идем, и na сио.ме делан.у предмет и под- 
муклих вапада и предмет атентата. Ja знам, rocno- 
до посланици, да као политички човек могу да аче- 
кујем све иапале и све нелојалности, и one, ксји се 
виде и one којп 6е не внде али се oceiiajv. (Драго- 
nuh Милош-' Политнчке, алп ire материјалне). Kao 
министар, као члан кабинета, и као члаи парла- 
мента, ja имм једну морлну дужност и морлну оба- 
везу rijicMa себи и према овој мући и с обзпром на 
ову буку, ко ja je бачеиа у јавност, да дам рачуна и 
вама, a најзад, господо, и да браним образ, " који 
хоће да ми се доведе у miran.е. (Тако je. Бурпо пл5"е- 
скач>е 4i одобравање). 

Нема већег револта од револта поттепог чове- 
ка који oceha, да je радио у пптерссу земл>е n у ин- 
терссу оних цил.ева који мора да cv сваком јавпом 
раднику прсд очпма. (Мисирлић: Апкет*, господп- 
ne Мпнпстре!). Ja примам отворепу дпскусију. Јасам 
лојално и отвореио то изјавио, господо, да сам 
спреман да дам обавештења o свима тим тштањима 
пр.гликом дпскусије o буџсту песора Мштстарства 
саобраћаја. Ja сам то пупо обавештење дао у Фп- 
наисијсмом одбору и ове годппе n прошле годппе 

"кад год су та гтитања била на дневпом реду. Само 
мало стрпл>ења. 

Али, господо паролни послаппцп, ово фразп- 
рап.е са цифрама, ов€ бачше алузпје, one na KpajV 
крајева кад се ствар расветли и кад сествар расчи- 
ii ii какв« iie да изгледају? Ледно парочито паме- 
штеп.е n ттпмовање упапред jannor мнења пре но 
што се чуо од мене као одговоопог ц ресорпог ми- 
imcrpa пеопходан одговор и објашњење? (Одобра- 
вап.е и плЈескап.е). 

Целокупна ona матврија, коју je покренуо n г. 
Мпсирли)! и целокуппа ona матврија ic()jy je покре- 
нуо г. Апдра Станић и kao Mnnncnip саобраћаја и 
као ппжињер и као тхиички чппек, који као гакага 
пачупа na објектпвпост у јавном инењу, заслужује 
да се na њу одгопопн досгојаисгвеио и аутопита 
тивно. (Буриб одобравап.е). И ja молим господу на- 
1)одпе по^слаттке да имају вере у мепе, да ке бежим 
од одговорпост и да сгојим готов пред вами, као 
представницима нарбда, да дам пуно обавештење 
o свима пословима Мииистарства саобраћаја, наоо- 
MIITO кад сматрам да сам радио само у интересу зем- 
л-с и да сам готов да за такав свој рад повучем n 
јавно примим пли похвалу или осуду. (Пл.оскаи.о 
и одобравање). 

Потпрстседипк Карло Ковачевић: Има реч 
ради лпчпог објатњења иародни посланик г. Бран- 

ко Авралшппћ. (Јовац Mncup.nuh: Молим за реч pa- 
дп личног објатњеп.а! — Узвици: He иоже! — 
Tpaja). 

Бранко Аврамовић: Ja сам тражно реч од го- 
сподина Претседннка ради објашњења понодом го- 
вора г. Хођере, (Милош Драговић: Je ли иогуће?'), 
Могуће je г. Драговпћу. Господо, иако ппсам био у 
то време na седпици кад ми je г. Хођсра указао т\- 
част n моје пме трп пута опоменуо, видео сам у 
Стенографашм белешкама да се у своме говору 
осврнуо na ono кад смо пре три и no годппе. (/Ka- 
mp и дал>е траје. — Др. Владпмпр Стаппшп!, u др. 
Вјекослав Милстпћ живо се објашњавају, Миркп 
Vpouieisnh прилази др. Вјскославу МилетиИу u с 
п.име се жпво објатп>ава). 

Потпрстссдиик Карло Ковачевић:    Господимо 
Урошевићу, умирите се. (Међусобпо објашњаваље 
n граја n даље траје). Прекидам, господо, седницу. 

(После прекпда). 
Потпрегседиик Авдо Хасапбеговић: Ja вас мо- 

лим, господо, да у пптересу чувања угледа овога 
До.ма будемо на впсипи n да пустпмо говорппке на- 
рочито у овоме момепту да кажу своју реч. Изволп- 
те чути пародпог послапика г. Аврамовића. 

Бранко Аврамовић (наставља): Господо на- 
родпн послапицп, г. Хођера учинио ми je част да 
ме je v сипмс повору три пута споменуо n ja оматрам 
за своју дужност и право ла реплицирам na и.егп- 
ве изјаве n речп: 

Господо, у начелној дискусији o буџету упек 
се дају n политпчке пзјаве. Између осталога јуче 
при моме roBOjiv ja сам дао са своје стратге једну 
пзјаву и обавешточ.е b политпчком почетку рада 
ове паше Народпе скупттипе кала je у- клубу на- 
шем, једпнствепом тада, допотена одлука какао he- 
мо назив да дамо namoj пово створепој партији. 
Једап дое народних по^лапика Mei)V којима сам био 
и ja, потписао je јелиу лисгу, у којој смо консгато- 
валп да nama партпја трсба да има пов назпв и ла 
нме n карактер тог пазива треба да буде југословеп- 
ски n пациопалан. (Драгоппћ: To није важно). Г. 
Xol)epa je пре 3-4 сата оперисао с тим списком и 
три пут je у свом говору нагласио u моје име. Ja 
овде изјављујем a исто тако n роспода која су то 
потписала да смо мп осталп доследпи томе ii да 
смо ми na Konrpecv ЈНС. n доиели одлуку да со na- 
ma страпка зове Југословепска пациопалпа сграка. 
Пикакве ту срамоте госполо, пема при том потпи- 
сивап>у. Ja сам остао доследап n то пзјанчлјсм v 
пме своје n оних којп су тај акт потписали. (М. 
Драгош//) упада у реч). Г. Драговпћу, Теби могу да 
кажем да uncu остао доследаи. 

После нишког збора пмалп сте да се вратите v 
матицу онда кад се усвојило и име и организаци^а 
icoja се граи<пла са ваше страпе. Ja сам јуче већ ре- 
као да са вате črpane исма ппкаквог разлога до 
осппвате другу партију, кад се je већ све ono при- 
мпло што сте вп тражи.ти. lleio вас je na то руко- 
водио једино пркос. 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбегопи!!; 11ма 
печ r. Апдра Стаиић ради објашњеп.а. 

Аидр.и Станић: Господо послапици, кад сам се 
■'no јавИз за реч, ja бам/био у исто време пзја- 
вио да iiv да говорим o уповсмрима за rpal-en.o 
жел>езпида и изјавио сам жел>у ла г. Министав 
саобраћаја буде присутан (Мпипстар сапбраћаја 
Лазар Радиврјевић: To мп ппстс јавплп). Господпи 
Мпнистар je изветтсп o томе, a mije дошао.  Ско- 
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po цела   Влада овдс je присуствовала, само није 
био присутан г. Миписгар саобраћаја, кога се ова 
ствар у првом реду тицала. Господнн Претседник 
Владе  казао нам je да he г. Министар саобраћа- 
ja узети   реч кад буде била спсцијална дискусчја 
буџета   Мииистарства  саобраћаја,  м  ми  смо оче- 
|.'иваЛ)И и  то. Мн смо очекивали TO ca велнким не- 
стрпљењем,  a ca велими.м нестрпљењем очекивала 
je то  и   цела јавност која je хтела да зш какав 
je љен Министар саобраћаја. On je у ствари пре- 
иарио IH  Претседпика Владе и све шс И дошао je 
сада да   каже неколимо речи оиако како je н до 
сада увек   говорио. Али доста je било тога! Шта 
иам  je,   господо,  г.  Мшгистар  саобраКаја  казао? 

i »гам шије казао пптта. Он |цам je казао: „Каза- 
hv вам",   али, кажите господине Мнипстрс! O 10- 
вим   \'говорима  којп  су ангажовали нашу земл>у 
да плаћа преко две .мишјарде и ero мнлиона ди- 
нара у стрппиј валути, o TIIM уговорима г. Мини- 
стар   сабраКаја до сада  није дао «и једке речш. 
On je   caм,   бсз знања Крал.евске владе потппсао 
два угопора који cv ангажовали нашу земљу да у 

ку   12   подииа  плати upeico мнлнјарду и триста 
иилиона динара. Па има ли, господо, итде у свету 
да сс може ашгажовати једна земЛ)а да платн једпу 
иилијарду и триста милиана динара са једпим je- 
дишш потписом иекога Лазара (жагор). Ои je po- 
сподо,   прошле године приликом буџстске Д1гску- 
сије 'ipeoao  показати уговоре, јер 1они имају јавши 
карактер, — ц са њима упозиатг Скупштипг и цс- 

ianirncr.  OJI та не чини. Ha седштци од 17 мар- 
та 1933 подине рекао je само: ,,Ми смо успели да 
?ак.1лчим..»   извесне  уповоре у погледу изград11>е 
жељеггогчких  пруга", назшгатући успехом ту ве- 
лику.штету u тешки удар угледу шипе дрокаве. 

Дал>е   je казао да „ти уговори" имају осиов- 
Hv вредност за иашу земљу и за наше прилике и 
да vni'iv на умањење бсспослице. Ja сам o свему 
оиоме   спширш   говорио и  изнео  цкфре, na  сте 
могли иидети колико обмаие има у овим речима. 
У Свнату je рекао. одговарајући на пршмедбе јед- 
нога  сенатора: „обзиром на ono што сам специ- 
iaiiro  ja лчрадпо v том погледу као Мтшстар сао- 
браћаја, г.  сеиатор би први ipe6ao да гласа за бу- 
иет Мнггистарства cao6phaja". A кад MV je ствал>с- 
иа поимедба: Зашто cemc гради npvra Бихаћ—Ktnm, 
он  i«' KPitTHKvfvhn pannjn рад v Министарству са- 

nhaja   казао: „игећу да  се  везујем са предузе- 
iiif.Ma за јодну npvrv за коју нису ни плапови из- 
ра^вии".  A   on се баш везао за п.их. Om je дао о- 
рако велике  цене и кјбавезао државу ла плаћа и 
иитеркаларни иптерес. Он je и сада, кад je и г. Mn- 
снрдкћ ппдисо своју 'Иптерпелацију, уместо да од- 
гпвори  цксћрама и фактома, опет рекао: ,,Ја сам 
V ФинзнсиtcKOM одбопу и у НарОлшО!! скуппггиии 
и v 1лв!гг)сти лао rmro o6ap'cniTeiba". Ме1)\'тпм. го- 
гполо,  иикал.а никамвл обавештепЈ шије дао. Крај- 

ii' време да се та абавештења даду. 
Ja сам.  госполо. изнео цифрс, изнео сам фак- 

та и знам 'олгсдаорност KOIV прпмам. Г. Министар 
car>6nahaia   несме   TI  чека. иема  потоебс  да  npm- 
купља   матепијал. Taj матепијал са KOI'HM се зсм- 
i.;i риглжч-је  !i;i  голика плаћаља, он Moipa имати v 

■и. и мора бити ротов увек и у свако nio6a ла 
каже, да ли ствар стоји овпко иди опако. Зато ми 

иожемо   допусгпти никакво оллаган>е. Ми мо- 
паио  Join  сада, пре гласањч бупета v начелу. зш- 
ги и pc-Iiir   да ли овакав Министар сме и дал.с 0- 

стати у Влади. (Одобравање). 
Господо, дужпост je бпла Миппстра саобраћаја 

да одговори на ова факта и ове цифре. Пресуда 
мора да буде изр^чева што пре. 

Што се пиче мспе, ja ne могу гласатп за бу- 
џет због тога што се у Владп налази један човек 
Koju je штетпо п нптерес n углсд nanie држане. 
(Хаџи Тодор ДимптријсппИ: Пије Скупштина Пре- 
ки суд! — Жагор). 

Ja сам, господо, тражио његову осгавку. Јер 
уклањање онаквог министра има једап општи зна- 
чај. Уклаи.ап>е Мкнистра саобраћаја значи, noeno- 
до, у исто време и ово: да се даде зиак свпма о- 
ИИМа који су viiiirpiece државе сматрали као инте- 
ресе другога реда, да долази Закоп којн he спре- 
чппг то. (>i\'arop и o6jaunL-aBania између посла- 
ника). 

УклањЈањем оваквог Једпог Мппистра значи да 
се даде зиак свима опима којп су у овом тешком 
добу у педоумици како да раде, да морају ићи ис- 
правнкм путем (Жагор и објашњење између по- 
слапика). 

Потпретсслиик др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
до, onoMHihcM вас na ред. 

АНдра СтанпИ (иаставл>а): Уклаљањем Mnnii- 
npa саобраћаја мора да значи и то да у иашој 
всликој, славлој и витешкој земл»и сваки мора да 
iKMiecc одговорност, од најмањег чишовпика, до 
члана К^талуевске владе. (Одобравап.е и пл>ес- 
каше). 

Потпретседппк др. Авдо Хасанбеговн1|: Има 
реч Мипистар саобраћаја г. Лазар Радпвојсвпп. 

Мипистар саобраћаја Лазар Радпвојевић: Го- 
сподо послапипп, вп сте чулп реч бив. Мншистра 
cao6paliaja Лпдре Ста.пића. Ta реч од једмот бив- 
шег Мииистра, од једног старог парламснтарца 
nohona и дата na тај начин, j мпслпм, посподо, 
6cK/be да je изостала, пре иего што се |е чуо мој 
одговор на сва ова питања. (Граја). 

Me само то, господо, иело сам ja и лојалпо 'нз- 
јавио овде у парламенту, да ja примам rv диску- 
спју и изјавио сам, госгтодо, да je пт) матерпјал, 
копи долази у начелан претоес Мимистарства сао- 
браћаја и ту то питање треба да се p'acnpaBii. (Жа- 
гор). Госгтодин Андра Станић учиМио je једпу дн- 
верзију и rv je дпскуспп' изпсо очда, када се уоп- 
ште пасправл>ало начслво o буџету. 

Порсд тога, господо, Ашдра Станић, ne чека- 
јући мој олговор, не чекајући моје цифре, ire че- 
кајући да ja изнесем сва факта a све ствари у 
погледу рада адмннпстрацнје обзпром na поступак 
закопски у погледу сагласпости CTUIX фактора за 
поједнпе уговоре и закључак послова, тражи од 
мепе рставку, као да je то цена за овакву изми- 
шл>ену штету. 

Положај једпог мипистра, ако je on фактичпо 
оштетио државу за ROO милиона дииара, ипје це- 
na за такву штету. Није то господо, ки казна да 
ппдпесе оставку. 

У стара времепа политички људн су се убија- 
ли за тавке ствари. Ja me бежим од одгов^рности, 
али захтевам толнку лојалност од ове куће да мп 
да могућпости да дам nvna обавештеп.а лостојап- 
стоено као -Крал.евсктг Мииистар. (Одобравање и 
жагоп). 

Ja ппсам 1опде .Јнеки Лазар". Од fi laimvatoa ло 
дапас ja сам Лазар Радивојевић, члан -Крал.евскс 
в^саде и  Минпсгар.  (ОдобравапЈе).    Ако говорите 
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„иеми Лазар" ни, господине Мииистре, погађате у- 
спште достој;тсгво и престнж једног највишег 
фуикцмоиера у овој лржави. (Одобравање и рбјаш- 
њавање међу посланицима). 

• i Друга je cršaip, рсјсподо, ако сам ja стварно 
грешир. (Жагор). 

To имате, господо, ви да оиеиите, има да оце- 
ни јавност, има да оцсши земл>а, али пошто сас- 
луша лојално моја мзлагаи.а. 

A каква се граКснииска политика водила кад 
je tmo господшг Андра Станић? Па, господо, се- 
тимо ое прошлрсш, Мииистра caoilpaliaia А^адре 
Станића! Каква je његсва репутација као бившег 
Мииистра caoopaliaja ? 

У ггогледу грађевинске полигшке шта }е за 
в1^еме његово рађеио, шта ie он радио, ja hy да 
кажем и докажем. (Граја). Да видте, господо, ka- 
KiBa ie снтуација била онда на железиицама, каква 
je била тачност возоеа, какав ie био морал особ- 
.i a, какве су биле фшна1нсијске прилике и како су 
се иајзад изролиле под п.им i-paljeBniicKii радови. 
Аилра Станић крнтикује и upe иего пгго чуј)е реч 
он ч-а кога n-oKvinaBa да оптуи<и. ои га у исто вре- 
ие ^напред осуђујге и тоажи н-егову ,i,eM«CHiv. A ni, 
господо. пре иего mro судите, чу'те, госттодп, io- 
нога који се овако мелкзјалио оптужуЈе, чујте га 
са фактима у руци дакументоваио како то доликујр 
ie.iiinM MUHUCTDV који je толико по-дина био на оч- 
рсториом положају. да може да да одбраиу оиатсо 
како то доликује на.јзад и овој кући. (Граја. — 
Аилра Станић: Молнм за реч ради личног објаш- 
п.еи.а. — Прилази са наролним послачиком fnpp- 
пом МпСцрлићем претседннчком столу. — Мирко 
Урошевић: Дајте му реч. — Граја, протести и ме- 
ђусобна жива об.јашњавања), 

Потпретссдппк дс. Авдо ХаСанбеговн!.: Каж- 
n :'1'ам iiHCMeii-ir\\( onoMciHOM г. Мишкп Упсшорића. 
Има реч г. Милан Степановић. (Михаило Kpcrnh: 
Мочим ?.а печ-). Го^подине Крстсгћу изролите aav- 
зети CRoie место. Ширко Урошевић бурио протес- 
TV.je). Посподиие У^хмиевићу. кажњавам вас поно- 
вр писмоиом опоменом. Ово je Нарадна сктпшти- 
на, умирите се! (Мирко Урошевпћ: Hehv да се у- 
мчпим, ово je иеправда. морате дати реч г. Огаки- 
fiv!). Госггодо посланици, после мојих опомена г, 
Уоошевићу, Koie су остале безуспеипг^ :- '•-»v тж- 
пиљен да га због омета^а рада у Скупштини каз- 
ним ca три даам искллгчења са склтигтииских гед- 
imrua (Одобпаваи е). Господшие Урошеви^у. шво- 
лите се удал.ити. 

Реч има народни посланик г. Милаи Степа- 
новиН. 

Милан Степановић: Дозволите ми. господо, 
да upe спсга учиним један пријатељски и другар- 
ски приговор. Ови инииденти. који cv се опогл 
момента одигравали у Скупштиви, СДр. Мстикош: 
Покпзују слогу националне странке!), и који се че- 
сто одигоавају, ne дају никакво уверење o пошто- 
naiiA' слоббде рсчи, за коју сви пледирамо. (Ап- 
лауз), 

Господо, ja сам иосматрао све ове испаче, can 
овај тапаж у клупе, BIIKV и ларму и то ме je опо- 
мепуло пре на вашар Св. Мапка иего na Народну 
скупштину. И ако je ико позваи да чуца ауторнтет 
овога лома п да поттује слободу оечи", то смо 
позвани мн, иародни посланици. ГТустите с тога 
иека свпки говори, a после тога побијајте са по- 
»им разлозима, ако je неко био тангиран. 

Господо, после оиако великог програмског 
говора г. Xol)epc н после онако лепог читања г. 
Мисирлића, да му и ми сами свештспици завиди- 
мо, a које ме случајно потсећа na ono „добар пре- 
писач, али рђав копцепта", ja ие зиам. шта бих i 
0 чему бих roBopno у Народпој скупштиии. J 
пемам претензнја да будем вођа партије, (Miicnp- 
ЛИћ: Био си Министар cao6paliaja за време Hum- 
ког збора!). To je народна воља. Господо, ja не 
мислим да држнм неки програмски говор и ja 1л 
бити слободап у своме излагању. Ja нисам и 
времепа да пребројавам старе буџете и да их ме- 
рим на килограме као што je то чнино г. Хођера, 
јер ja за то нисам имао времена, јер ja нисам бес- 
послеи. И nouiTo нисам пребројавао буџете, ja вас 
нећу ни замарати са цифрама, те ми стога дозво- 
лите да вам бар укратко нешто кажем. 

Господо, од почетка нашег парламентарнога 
рада буџетска дискусија никада miie била жив 
a критика финансијске и опште владипе политико 
пикада оштрија, него што je овога пута била. Пало 
су, господо, миоге замерке и приговори и ja мо- 
рам призмати да су делом биле умесме п објектин- 
пе и да су њима убачене и мпоге добре идеје н 
сугестије, mro све скупа може послужити Кра- 
ЛЈевској влади за будуНс Bol^eibe и стање њене фи- 
нансиске политике. 

Према овогодишљем буџету прва ствар коју 
можемо да констатујемо, то je да буџетски рас- 
ходи у сразмери са оним из буџета 1933/34 године 
престављају смањење од 511 милиона динара 
Није, господо, та рестрикција расхода никаква 
машна сума у односу према укупној суми paoco- 
да, предвиђених у буџету за 1934/35 годппу. Али 
та рекстрикција показује очиту тенденцију штед. 
де, и обележава један озбиљан корак ка сређива- 
н.у наших државпих финансија. И ако се дакле 
господо, буџетски приходи ne могу предвидети 
са математпчком тачношћу, нарочито у време да. 
пашље тетке привредпе крнзе, ипак они иорају 
бити бар апроксимативно тачни. Оба ранија др. 
жавна буџета подбацили су у својим приходима и 
завршеип су са дефицитом. Да ли ћемо, господо, 
бити у стању, да бар овај буџет доведемо v равно- 
тежу и да га завршимо без дефицита? Ja иорам 
одмах изразитн своју сумњу у то, и подвући уве> 
pen.e, да he се и овај буџет као и ona i ранији ла- 
вршити са дефицитом, истина може бити много 
мањим. него што су то били дефицити из рани- 
јих буџетских година. Под околностима, госпо^ 
до, у којима се палази целокупан апарат iianie др. 
жавпс адмипистрацнје, Belia рестрикција уш i 
пије се могла очекивати од г. Министра фиман- 
сија n Краљевске владе, него што су то omi учи- 
нили. Нарочито с обзнром na то. да су у два pa- 
nuja буџета приходи билп већ много смјањени. 
Ради покрића расхода n довођења буџета v равно- 
тежу требало je naiui n пових прихода, пових 
покрића. 

Била су, господо, могућа свега два решења. 
Потпупо искоришћавање досадашњих пореских 
дажбина до максимума, и пова оптерећења новим 
наметима. У том цил.у г. Министар финансија под. 
иео je Фппапсиском одбору измепе до сада посто- 
јећих фискалних закона. Пуиа два месеца, ročno- 
до, проучаване су те измепе у Фипапсиском одбо- 
ру и после дуге и свестране дискусије, после упор. 

ne борбе, и најзад после свега, пеке од тих изме- 
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на одбачене су, и иеке су примљене    са знатним 
иодификацијама. 

У предложеним изменама o непосредној поре- 
зи, a у циљу правилнога onrepeheii.a свију поре- 
ских обвезника уведен .je јједан нов принџип утвр- 
1)ивања   минимума дохотка на основу кирије. 

OKO овога принципа, господо, водила се дуга 
борба у Финансиском одбору. On je, као што вам 
Je познато, био предмет и јавног протеста грађан- 
ства. Али ja одмах могу изјавити, да je тај про- 
тест дошао из недовољног позиавања самог за- 
конског става и из његовог погрешпог тумачења 
сједие стране, и с друге стране из прикривене, 
али вешто и смишљено организоване политичке 
акције. 

Применом овога новог принципа није се ишло 
на то, да се још више оптерети сиромашни н сред- 
н н сталеж, као што се то интрнгирало, него, na 
против,- да се њиме учини правичније и правил- 
није опорезнваиЈС, н да се н.име оптерете они, 
који, у данашњим тешким економским приликама 
добро зара})ују, али вешто прикривају своје при- 
приходе, (Пљескање) н тиме даје државни порез. 
У модерном пореском законодавству постоје три 
главна облика опорезивања: опорезивање на осно- 
ву пореских пријава, опорезиван.е no прорачуну 
иа спољне видлјИвс зиакс и опорезнваИ)е no зва- 
ничној дужности. ОпоЈзезиван.е na ocnonv поре- 
скнх пријава најстарији je и најпримитивнији си- 
стем. On je, уједно, најпростији, na, ако хоћете, 
и најпрактичнији и иајпогодпнји за разрезивање 
пореза на непокретна имања. Ллп за разрезивање 
пореза na приходе, за разрезивање пореза na те- 
чевииу, ои се, дугим пскуством, показао и као ne- 
довољно правилан, педовол>по практичан и ne- 
праведан. 

Опорезивање na основу порескпх пријава, то 
je, господо, систем, који се ослап.а na добру вољу 
и савест пореских обвезника. Ja вас ггатам. ročno- 
до, да ли се данас сви порески обвезпици у нашој 
земл>и налазе na толпко завидпој висини, са то- 
ликом cBeiiihy својих грађанских дужности, да tie 
сви без разлике тачпо пријавпти своју целокупну 
ииовину и интегралност својих прихода. Искуство 
je. господо, утврдило, да то није тачпо. И код nac 
и код културних народа искуство je утврдило, да 
je овај порески облик оптерећивања само исправ- 
иих и честитих грађапа, a да свп малфетери, сви 
неисправни нађу пута и начина, да са својим лаж- 
ним пријавама буду ManiC опорезивапи и тиме 
оштете и државне и пародпе иптересе. (Гласови; 

je тачно!), Међу опим реформамо што nx je 
Фраицуска револуција извела, једпа од првих била 
je и ре(1)орма дотадашпЈег француског порескОг 
система. Пореско закоподавство n сви порески cn- 

tii били су дуго и свестраио испитивани у Фрап 
цуској копституаптп, и комисија, која je била одре- 

;i за npoy4aiBaii)e тога пнтања, дошла je до OHO- 
i ог закључка који сам вам малопре нашолгенуо, 

, го je; да се на тај пачни само ислравни и честити 
порески обвезшши опорезују, a малфегери Haf)y на- 
чииа да прикрију порезу. Зато je Француска коп- 
ституаита 1 791 годипе донела новг> пореско зако- 
иодавство, no ко.ме се између осталога палази и 

i принцип опорезивања, који смо ми тек сада 
усвојили. Ha оспову тих припципа и тога новог 
францусмог закоподавства удареии су темељи доц- 

пијој целокупној (^ипапсиској политицп Францу- 
ске, и вама je, господо, свима, врло добро познато, 
како се налазе и у каквом стању су дапапш.е фи- 
нансије републике Француске. 

Када je, господо, францукжа револиција, која 
je дело аиромашног и cpe^ber сталежа, увела ова- 
ки принцип, који смо ми пре неки дан примили, 
0'Н.да свакако, да та рсволуцпја mije ишла na опте- 
рећење тога сиромашног и средњег сталежа, који 
je из<13вао револуцнју и na заштиту обесних и бога- 
тнх против којих je и устао средљи сталеж у Фран- 
цуској. Према томе господо, дакле, н овај поресми 
облик, којп смо мн усвојили, нрпродио неће пого- 
дити слабе, незнатне и осредње, него крунпе капи- 
талисте и ппдустрнјалце (11л>ескап.е), који су до са- 
да пашли пута и начина да гтрикрију своје прнхо- 
де, и да често пута тамо, где нм je зарада 2 мнлијо- 
иа прпјаве за порезу 40 хал.ада. (Један глас: И да 
воде двојно кп.пговодство). 

Један од главпих споообности и једна од пр- 
вих и пајглавнијих грађаиских дужности у једној 
држави, то je господо, да свакп грађанин према 
својим финансиским способностима унесе сраз- 
меран удео у онште народне и државпе трошкове. 
Ja зпам, господо, да се примањем овога повог по- 
реског облика, усвајањем овнх новпх пореских on- 
терећења мпогн од нас пашао и ocehao као свети 
Лоренц na роштиљу: »с једне стране се пече a с 

. друге crpaire се мрзпе«. Хтело се и да се одговори 
^војој посланичкој дужности, a хтело би се и да се 
сачува популарност. 

Ja прпзпајем, господо, да je прнмап.е n усва- 
јање овако пепопуларпих закона и пореских опте- 
pelien.a збиља једна веома шкакљива ствар обзнром 
na наш посланички мандат. (Тако je). Али посподо, 
треба имати грађаиске куражи и примити и бранп- 
ти ono што je неопходно потребпо држави к наро- 
ду. (Тако je. Један глас са левице: Али има n дру- 
гог пзлаза). Тамо, где je у питању држава, ne сме 
бити крлебања и двојбе (Одобравап.е). Тамо се, го- 
сподо, морају лични и сви другн обзирн подвргну- 
ти општим интересима народа н отаџбине. (Један 
глгс нз већнне: Држава je најпреча). 

Буднте уверени, господо, ja hy да будем ис- 
креп, јер и ja претставл.ам један од најсирома- 
шнијих крајева name Отаџбине, и кажем вам да 
се нећу устручаватн, neiiy сс стидети, уколико би 
н њих овај закон погодно да n пред њима оправ- 
дам умесност овог новог пореског рптерећења. 11 
будите уверени, господо, да onaj nam честити и 
поштен парод који mije жалио своје животе и 
којн je давао данак у крви за ову државу, даћс 
ако треба n своју имовину. (Живо одобравање). 

Ja, господо, овом приликом ne могу прећи 
преко једпога од актуелних проблема, o коме се 
толико говорнло у Народној скупштини, o коме 
се чује свугде и на свакоме месту у свима слоје- 
рима namera друштва, a то je 6 тешкој економно- 
финансиској кризи. 

Ona се осећа, господо, у свима матк^естаци- 
јама namer јавног жпвота. Трговине су, господо, 
престале, cirrnmiapii n запатлпје само што жпво- 
таре, земљорадник једва саставља крај с крајем, 
a читаве групе беспослених радника ходају и лу- 
тају улнцама тражећи зараде, тражећи парче хле- 
ба. Код овог тешког стања, господо, замислили су 
се сви naum друштвепи слојевп; ono je једна од 
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првих и главних брига и данашње Владе и она 
колико може чини све да те иепоље олакша, a у 
томе je, као што вам Je познато, помаже и при- 
ватна ииицијатива. 

Али има, господо, једно зло у нашој држави 
O коме ja мисам чуо да се овде говорн, једно зло 
које још Blune отежава и онако тешко економско- 
фииаисиску кризу и које својим теретом пада на 
плећа нарочито оних малих економски слабијих 
који су већ и ииаче овом кризом доста погођени. 
To су, господо, картели. Ja морам одмах да пзја- 
вим, да картели у нашој земљи micy картелн у 
ономе смислу као што су то картелн и трустови у 
модерним великим државама, који се састављају 
ради заједничке заштите својих интереса. Не ства- 
рају се ради умањења и ограиичења кипкуреи- 
цнјс, нс стварају се ради пропорционалнбг осва- 
јања пијаца и легалне добити. Mamu картели, го- 
сподр, удружења су иесавесиих шпекуланата (О- 
добравања). 

Благодарећи заштитној царинској тарифи о- 
ни су се споразумели и удружили пе да заштите 
своје ннтересе негр да капаришу сву продукцију 
и све пијаце и да подизањем високих цена пљач- 
кају овај сироти иарод п исцрпљују његову еко- 
номију (Одобравање). Дозволите ми да вам овом 
приликом цнтнрам речи једиог одличиог францу- 
ског драмског писца, али великог металургиског 
индустријалца Франсоа Декарела, који се o кар- 
телима овако цинички изражава: »Картели су пу-' 
стињски лавови, који насрћу na своје жртве, у- 
бијају нх и ждеру да би иаситилн своју глад, a 
после њих иобаучке n погрблЈено иаступају ina- 
калн да глођу остатке Пзиховог плепа.« 

У овим циничним речима овог великог францу- 
ског писца и индустријалца огледа се цео систем 
данашњих наших картела. Ои je систем шајлоч- 
ки, систем зверски. Ако je игде потребна државна 
интервепција, ona je потребна у пнтању картела. 
Huje, господо, то више екоиомско питање, пего 
толико исто, na можда још и више, политичко и 
социјалио. Држава иесме оставити — ne замерите 
ми на изразу — да једна велика баида иидустрнј- 
ских магната дере овај народ и да му сише и по- 
следњу кап из његовог организма. (Бурно одо- 
бравање). Држава ту мора интервенисати брзо, 
одлучно, иепоштедно и без милости (Одобрава- 
ље). 

Држава мора једном приступити једној енер- 
гачној и одлучиој иитервенции, јер то неће битп 
никаква новина, то иеће бити први случа, јер су 
мнопе'друге културне, и ако хоћете и слободоум- 
ннје куд и камо са пшрнм и већим пршзом слободе 
— примеииле рипорозие мере у оваквим случајеви- 
ма у каквим данас делују картели у нашој земљи. 
У Сједим.сним Америчким државама донет je 1890 
године закон »Шерор«, којим се забран.ујс ства- 
раље картела, који нду na то да црпе и искориш- 
ћују економску спагу народа.Доцппјс je тај закон 
у пеколнко модифпковап и забрањују се само они 
картели. који потпупо, као no богу ови паши, нскл^у- 
чују сваку конкуренцију и na домаћим и на стра- 
1шм тржиттима. У Немачкој, je, господо, 2 no- 
вембра 1923 године донет исто тако један закон 
противу картела, који у главпим потезима садржи 
one испе одрсдбе, које садрлсп и Шереров амерп- 
кански закон. У Француској, господо, у п.пховом 
коду — постоји Једна нарочнта закопа<а одредба 

која апсолтупо забрап>ује стварање оваквнх удру- 
жења. Доцнијо1М закопском измепом од 3 деце\ 
1923 годипе та je одредба модисјшкована у тол 
uiTO  пстражнп    судија    пма  право да  проценц в 
оцепи да ли таква удружења, да ли ти картелп пот- 
пупо искључују конкуренцју и да ли  иду на c.ia- 
бљење економске снаге народу, na ако се то утвп. 
ди, опда има према њима да предузм;е крив^ичш' 
поступак, у коме су предвиђепе пајстрожије казце 
Па кад je, господо, тако у тим културним дрха! 
вама, дозволпте ваљда да нн паша држава Hche бц. 
ти Belin католик од Папе,    и гледати иа  некакв- 
плрочите обзире и мислити да тпме уЈџара на цр^. 
ватну својипу  n  рушп  n>ene принципе,  већ  да i 
наша држава приступити   као што сам   мало пре р*. 
i:ao, да једпом одлуком n строгнм мерама заштитп 
ове незаштићене од тога — морам тако да кажем 
— глодара, којп гледа n кожу да им скпне с леКа 
Има,  господо,  пеколико  пачипа na  које  би  Ham 
држава могла иитервенисати и спречити ову пљ^ц. 
ку потрошачкога света. Ja ћу папомепути само д 
Први je: -raKcnpaibc цспа. Квалифпкацпја  цсиц 
ie легитпмпп коректив у монополу, a лашп карте* 
постали   су  моиопол, ако ne  no  праву,   a  оио 
факту. Друго: спречавање картела против иск* 
uihaBaiba високим цепама нашега раднпка н no 
шчкога света, може се постићи n na други  начцц 
пугсм   смањеља  пли,  ако  хоИемо,   потпуиог  VKI . 
дап>а царипске  тарпфе.  Ja,  господо,   разумем за. 
штиту царипске тарифе за пронзводе домаће ^, 
дустрпје који су неолходно потребни 3ia пашу бе^ 
бедпост,  али  ne  могу да разумем  заштиту  доМа" 
ћих производа, којн са упраном државе и одбрац^ 
наше безбедпостп пемају пикакве везе. Ja ne \i0r

l. 
да разумем, господо, откуда то, да се  пашо.м ,,',■ 
рипском тарпфом користи неколико фабрпка nilB" 
na штету оволиког пашег вгашградарскога  светГ 
A још мање могу да разумем зашто ое царПпо 
тарпфом заштпћује та паша квазипационалпп индЈ 
стрија, у којој се палазе страни капитали. MoQ 
финансијски магпатп, a ако хоћете и магнатн нам' 
пспр11Јател>ских земалза,  no6el)L'i[iix  na  бојном ц,' 
л,у, нашли  су пута и  пачппа ne више да  се бц), 
npca у прса, да ое бију из рова прсма рову, ц 
да ускачу у наше ровове и да nac вежу и мрц; 
тако pehn у братском загрљају. Нашли су  пута » 
начина дд прпмс паше    ^жављанство,    нашлп 
пута  n  пачппа  да метну маску југословеистна J 
своје лице, али продужују опу исту политику, (Ј. 
лптику ако ne фпзпчког a ono екопомског убпјац,, 
и уггропђшћивања наше землуе. Ja ne разумо.м, 
сподо, зашто према  таквима треба  пмагп   обзир,- 
Ja  пећу  да вам  наводпм  све  љпхове  махипаццј. 
којима се  служе да  прикрпју onai п>ихов  гла&м. 
цил>,   екопомско  y6iijan>e   itaiucr   парода,   али 
имао прплике да читам да ти велики нндустри1 

магпати паше пародпе продукције, под фирмом 
триотизма дају зпатпе прилоге пашим хуманнц ц 
пацпопалпии друштвпма, да би прпкрплп    главн\- 
подземну акцију своју. Њпхов прступак, господ0 
паличп  ми на ono да они убијају као што би ;, 
убно  ;едап  човек,  a  после  леш  поснпају  цве! 
Ja се надам, господо, да he међу проблелгпма к 
ое палазе пред Кралзевском владом и овај проб 
картела бити озбпл>но узет у проучаваП)е и да h, 
ускоро добити потрсбпе сапкцпјс. 

Kao  што  стс,  господо,  пмали  прилике  лл 
лико пута чујете, паша опозпцпја, и ова у пар 



STENOGRAFSKB BELEŽKE 351 

иенту и оиа ван парламеита мскоришћује данашње 
тешко економско стање нашег народа у своЈе пар- 
гијоме циљеве. 11 га опозиција набацује све ове 
економно-финансикже нада^е na данашн>у владу и 
данашн^и режлм. Ме^утим, господо, ако данашл.с 
гешко материјално стаље није реперкусија општег 
економског стања у целоме свегу, ако оно долази 
од nauie кривице, илн je пшшцирано нашом coir 
ственом кривицом, најманзе je то криаица данашње 
владе и данашњег режима, јер то, господо, даггара 
од мнопо раније, још од првих годииа иашег иа- 
родног* ослобођења и уједишења; 

Одмах,  господо, после tora историЈсмога д<>- 
ralja j a ми омо попут онога масаџије који je дошао 
до наследетва, незаслуженог, трудом и знојем ту- 
l)H.\i, почели да расипамо на све стране. Фасцинира 
ин  величипом name државе, ми  омо смагграли за 
свој   првл n најбољи Задатак да дамо и видног и 
спол>н>ег  обележја  oeoj  величини  name    државе. 
Формнрали смо многа и ммога министарства, уста- 
ifoun.m   смо инога  одељења, отсеке и  подотсеке, 
сиабдели   смо   га иадлештва  скуподеним намеипа- 
јем   и   гарнитурама, лустерима, ииротски.м ћнлнмо- 
втша и свима ачмблемима господства н достоЈакстна. 
Доводили сми на та тако многобројна формирана 
иадлеиЈтва ЛЈуде често пута не no својој спреми и 
способнасти, no својој псправнасти и no годинама 
службе, него no протскцији. Протекција je у прво- 
ме реду била, ако не једина a ож), главна киали- 
фикација наших државника. Ha државну касу и у 
државну службу нагрнуо je ко год je хтео. (Гласови: 
Tai<iO je). Нити се гледало na потребе службе, ппти 
на животнс потребс опога који граиси службу. До- 

вољгно je било да je пеко од њих ро^ак, друг, при- 
јаггељ или r. Mnnncrpa или неке утицајне личности 
na да ускочи у државну службу. Ђаци су прекидали 
ciifjje  школовање, трговци оставл>али своје радп.е, 
занатлије напуштали занагге, a земл>оделцп иоља и 
њиве и све je то поЈурило у држаииу службу да што 
иан>е   радп  и  mro ко.мотппје живи. Иако je пеко 
од  вас   имао  прплике у то време лд оде у неко 
државно  падлештво, on je могао видети na саима 
враткма:   „директор",    (д10моћник  генералног ди- 
ректора",     „пачелиик",     „помоКпик     пачелппка", 

,,ine(|)'",   „под-шеф", шеф овога шефа,        и то je 
ишло у бесконачност. Мпого je бнло шефова n за- 
паведника, али мало посленика.    A    господо ови 
миоги   случајеви потсећају ме na onaj случај ми- 
ппстарс! ва воЈног у Фрапцуској за време para. Кад 
je   Клемаисо   1917  године дошао за  претседника 
владе и  Mnnncrpa војног, сматрао je за авоју прву 
дужиост   да  у интересу подпзап.а мораша    трупа 
на фронту обиђе војаку и где год je дошао, прет- 
ставл>али су му шефове подШефове и т, д. После 
своје   инспекције  Клемапсо  се  обратио    ђенвралу 
Мордаку   са  речима:  „Ja  овуда  видим овде  само 
шефове,  a на фронту нам оскудевају команданти. 
11осле два дапа следовала je Клеманоављава паред- 
ба, KOJOM су дне трећине inc(|)<)i)a из Министарства 
врјмог и  свих другах војних институција у Пари- 
зу упућени na фропт. И пама je, господо, v то вре- 
ме недостајао једап пвст старога »Тпгра«, na данас 
не би  ни Влада nn г.уважени Претседник сграпкс 
Никола   Узуновић, im Фшгаисијски одбар, ни 11a- 
рода скупштна имали потребе да решавају o nen- 

нернмга, o стеченим правкма и o реду1<цији чи- 
цовника.   (Пл.ескап.е). 

Да   иису онда песметапо n несмишљено уле- 

талп у државпу службу n onu којп ппсу за п.у до- 
расли, да онда rora nnie бпло, ne бп пн мп данас 
имали ову тешку и привредну кризу, бар ne у OBO- 
ме смпслу и у овој оштрипп у KOJOJ се ona данас 
јавља. Дакле, господо, као што впднте, у ти.м no- 
cicpanniM годинама треба тражити почетке дана- 
inn.e нкопомске n финансијске кризе. И ако кога 
греба осуђивати n коме набацити одгово|)ност за 
то, онда то трсба учинити према онима који су у 
Kj време били na одговорпим местп.ма, a ne паба 
цивагги je сада Владп господппа Николе Узуновића. 
(I l.i.f.Kaibe n одобравање); To je, дакле, још једап 
дефицит Koin je наследпла Влада господина Узу- 
новића и у i().\ie дефициту греба поставити равно- 
тежу као n ранпотежу n у државноме буџету. Sa- 
ro су поггребне темељите реформе целокупне паше 
админиспрације, јер без шх рефорама свака уште- 
да коју будемо учипнлп, 6nlie илузорпа n фиктив- 

na. Велике реформе,  господо, ne  смеју се  npeon- 
рагн и ne емеју се изводити једппм замахом. За 
то су пт-ребне студпје, за то je потребна посте- 
пеност и методичпост, ако се жели да се постигпе 
жељ.епи успех. A то je, господо, делкз веома aiopo 
n  дуго  n  захтева  много разумеиап.а  n  схватаља, 
много nanopa и труда, миого гередаиости и добре 
воЉе, много енергије и одлучности. Да би смо то 
у пеколико посгшлп, ми смо далп овлашћење Кра- 
луевокоЈ влади, да бар у неколико упрости нашу би- 
рократску администрацију, да бар у неколико у- 
чппи уштеде које су могуће.    Пребацује пам се 
mro смо далп  закоподаипу  власт  Влади.  Mn смо 
joj ту власт дали за то, да ne би дугпм седницама 
n дебатама у Фппапспском одбору и овде у Народ- 
noj  скупштиии компромнтовали успех којп желп- 
мо да постигиемо; дали смо joj за то, штосмоуве- 
рен у способност n одлучност Краљевске  владе, 
да те реформе пзведе. (Одобравање). Bn, господо, 
n сами видите да се наша зсмлјЗ палази у једпој 
изузетно тешкој ситуацији. Пред нама су велики 
проблемп. Треба мпого стрпллња, иного груда, n 
Miioro рада, na да се ти проблеми успешпо приве- 
ду крају. 

Велике кризе, господо, негативно утичу и де- 
куражирају само слабе духове. Moimn n снажни 
духови у стању су да пзлече и ono зло за које цео 
свет верује да je пеизлечпво. И то je доказ п.пхош 
моралне и умне спаге. 

Ja мислим, господо, да смо ми, налазећи се 
na овоме положају, као nperciaimnnii огррМНОГ 
дела нашег народа, способпп да те велике про- 
блемс правилно решпмо, јер ћемо nalili пбдршке 
n снаге у пеиспрппим снагама морала namera na- 
рода. И сваки од нас, господо, налазећи се na овом 
месту и испуњавајући своју дужност, нека има 
увек na уму one узвишене речи Енглеза Нелсопа, 
које je упутио у очи битке код Трафалгара; ,,()- 
таџбина очекује да сваки врши своју дужност". 
(Живо одобравање и пљескање). 

Потпрстседипк Карло Ковачевп!!: Мма реч 
пародпн послапик г. Василпје Трбић. 

Василије TpGnh: Господо народни послани- • 
цп, ono je трећи буџет, којп се подноси овом Ha- 
родном претставништву. Kao n два рапнја, тако 
n овај садап.н буџет jacno показује полптпку Вла- 
де и Мппистра финансија, која се кроз бупет nc- 
1иол>ава, a то je: штедња, равпотежа буџета, чува- 
ii.c пацпопалне валуте и задоволЈење неопходних 
потреба државних, тако да у ово тешко време, др- 
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жавни апарат функционише правилно и да држав- 
ни живот, не само не буде у засто.ју, иего да no ма- 
ло корача упаиред. И уза све то, још Je изражена 
воља, да сс народу не ставља.ју никакви нови те- 
рети. Треба битн много мудар, треба бити много 
постојан, треба много смишљености, na у данаш- 
њем времену постићи ова два циља: одговоритп 
свима државним потребама, које су мпогобројпе и 
сачувати пореског обвезника од нових оптере- 
iieiba. 

Сиако, ко хоће да буде објективан и да ства- 
ри посматра само онако, какве one јесу, мора при- 
зпати, да je Крал>евска влада и Министар финан- 
cnja имају успеха у вођењу ове запста деликатне 
финансиске прлитике. Да je паша финансиска no- 
литика здрава, доказ je и тај, што опозиција, која 
није пи мало била штедљива у својим нападима на 
Владу и њепу већину, није ставила ни једаи озбн- 
љан прекор поднетом буџету ни финансиској no- 
литици Крал>евске владе. 

Један врло уважени и поштовапн члан овога 
Дома и владине већине, још je сасвим оправдапо 
изпео жаљење што паш буџет пије већи; што бар 
није толико велик, као буџет чехословачки, да би 
могли што више да дамо за опрему name храбре 
Врјске n naine parne n трговачке морпарице, која 
треба и то прва, да увек буде спремна да чува и 
гарантује обале нашег Мора, a друга тргрвачка, 
да кроз сва мора носи нашу и туђу робу и да ши- 
l^oKii свет упозна југословепску тробојпу заставу. 

Сви ми, морамо жалити, што naine економске 
прилике пису такве, да можемо учппити више, него 
mro данас чинимо за све установе o којима je та- 
ко лепр говорио паш друг г. Јевтић. Алп ми ипак 
морамо бити задовољни са овим што сад дајемо 
4yiiajvl.ii до крајњих грапица могућпости nanier 
привредника,  namer пореског обвезпика. 

Када говорим o томе: да ова Влада нс жели n 
iiehe да стави никакве пове памете на нашу iipn- 
вреду, ja тим xohy нарочито да подвучем да чл. 7 
нових измена и допуиа Пореског закопа радн ког 
члана je ушла извесна нервоза у паше привредпе 
кругове, да n тај тако мпого цитпрапи члап 7 ne 
значи никакав нов намет. On има једну другу тен- 
денцију n једаи мпого праведнији циљ, a то je да 
натера све one којн су могли да изигравају све за- 
конске прописе и да ne плаћају држави онолпко, 
колико су према сиојим дохотцима a no постоје- 
ћем Закоиу требали n морали да плаћају, да у бу- 
дуће ne могу изигравати закрн, већ, да даду држа- 
Bii ono, што државп припада, као што то раде и 
остали грађани. Према томе, то je само једап акт 
правде, a ne нов памет. C тим параграфом морају 
бити нарочито задовол.ни nauin земљорадници, KO- 
JU дају државн, њеп nyn део и опда када iberoBa 
поља спржн суша, када их поплави вода. na често 
пута и опда, кад му град смлати сав род са ље- 
icm'4 њива и воћњака. У таме § 7 наћм he правду 
и свн onu прнвредпицп који су савеспо давали др- 
жави ono што су били дужпн да joj даду, a na- 
рочито наћи he правду и задовол,епЈе они тргов- 
ци и запатлије, којима je узимапо и више nero што 
чм je стварно држава тражпла n то нм je узимано 
баш за рачуп пореских дефрауданата, како их je 
назвао Министар финансија. 

Било je овде у Народпој скупштини и коптра- 
дикторних предлога: тражи се отварање нових шко- 
ла, грађење жељезница, путева, исушивање мочва- 
дамо тепете. 

pa n томе слпчпо n у исто време тражи се да ски- 
Само no себн се разуме да je то пемогуће из- 

Бести. Нове пздатке створити, a nociojelie намете 
скипутп: такав геппјалан министар не постоји nn- 
где na свету и ае може се наћи, да то изведе. 

Али се оцртавају jacne намере Владе: да ono 
mro држава даје, да буде праведиије распоређено 
и да се чини штедња свуда тамо, где je то могуће, 
a да се ие оштете ни интереси јавпе службе, нц 
оправдани интервои појединаца. To Влада намера- 
ва да учини и зато joj Народпа скупштина даје о- 
влашћен>е у § 48 Финансијског закопа. Ово овлаш- 
lieibe требало je бити једподушпо поздрављено од 
народних претставпика. Међутим § 48 Финансијс. 
ког закопа био je оштро критиковап од опозиције 
a нарочито од г. др. Метикоша. У једном брил>ант- 
пом говору r. Мплослав Стојадиновић, са непобит- 
miM доказима утврдио je: да je Народпа скупшти- 
na, одпоспо Фипапсијски одбор Народне скупштине 
само правилпо схватир своју дужност, дајући Вла- 
дп тражено овлашћење. Давањем овог овлаи^ењд 
и правилне примене § 48 Финансијског закоиа од 
стране Владе неће се ne мало окрљити углед i 
Скупштипе, Beh се само може подићи у очима CHII\ 
ониХј који дајући држави једап део прихода од 
свога рада оснгуравају њепу егзистенци.ју. 

Може се смело тврдити: предложепн буџет ц 
Финаксијски закои, који иде уз њега, уливају HS\ 
поверење да ова влада води здраву финансијску 
политику, која ако се продужи, може да пам д, . 
neće бол.е дапе. 

Mama опозиција, nnjc се у својој критици мно- 
го бавпла саставом овогодишњег буџета. Зато мо- 
гу постојати два разлога: прво, што н ona (опо- 
зицнја) уви1)а да je буџет добар и да je у on im o 
немогуће допети бољи. Друго, што пије активпо 
учествовала у дугом напорном раду у Фпнаисг, - 
ском одбору, те према томе и ne позпаје довољно 
буџет, na га ne може nn критиковати. Алн, ако опо- 
зиција nnje мпого говорила o буџету, ona je много 
говорила o свима другим питањима, која нстина 
пису сва од општег иптереса, али имају интерес 
за опозицију. Једну заиста крупну ствар, рекао јо 
у опоме Дому г. др. Метикош, критикујући Ucii. 
трални пресбиро. On je у свом говору nanao ову 
Владу, стављајући joj у фех иекн пздатак 
»Нову Слободпу Пресу« у Бечу, како то иаводи г. 
Метикош. Износећи овако једну недоказапу тврд. 
њу, говорпик пије учипио nn себи mi земљи nit- 
какву услугу. Себс nnje прославно никаквим открц- 
ћем, јер чланак у »Иовој Слободној Преси« изашао 
je 1930 годиие, када ниједан члан дапапш.е Владе 
пије имао пнкаквог утицаја na Централпн пресби- 
ро, a земљи nnje учипио никакву услугу, Hsnocelu; 
једап педоказапи случај, који може врло лако да 
доведе у нскушење страпе новнпаре пријатеље na- 
me земл^е, да петто добро o пама напишу у вели- 
ким лнстовима na Западу, јер им ое може дести 
крупна непријатност да их оптужи не само Свето- 
зар Прибићевић и Апте Павелић, да су за то пла- 
ћени, nero и г. др. Метпкот, који je изабрап на 
програму тестојапуарском n који жели да се прет- 
стани као један од оппх, чпја je страпка сва у духу 
тога програма. Мислим, да се на овај начин сам 
демаптовао. 

Ih'ina огрозитија у Овојим говорима стално 
попавл.а да Југословепска пациопалпа странка ни- 
je доволјШо афирмр^аиа у пароду, да није хомоге- 
иа и чак се оспорава легнтимпост овој Скупшти- 
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ии, као и   то да   иије дошла  иол.ом  иаЈХЈДа,  него 
vuinajeM  влаоти, чак и угицајсм naji рубл.с иласти, 
путем   жандарма.  Нема ниједног  објективног  чо- 
века, који  неће тврдити да су избори 8 новембра 
1931  године билн сасвим слободнп. Ту се ме!;\тим 
ИОЖе   ггоставити   само  једмо   питап.е,  a  то je   iin- 
ian,e учешћа иарода «а тим пзборима. Ако у no- 

:ииим   срезовима, у којима су били бирани no- 
једнки  чланови опозиције из народа нмсу изишли 
•ia iviaicai-ije,  го  je само дажаз да власти аису ир- 
шле  никакпо   насиЉе,  већ  да  су  сами  кандидаш 
опозициони    били далеко од народз.   Кад би сви 
a то позвани фактори прихвалгили и тражили да 

сс иде  na   изборе, ja мис.шм, да Југословенска на- 
ционална   crpaiHKa уопппе иема  никаквог  сграха 
( д тих избора. Али ту има нешто друго: Југосло- 
венска 'иационална странка иема партнера за na- 

pe,  иема   с KUM да се бори иа тим изборима. Ja 
др/ким да  he и роспода из опозиције то дозволи- 
i;;, да  они  уопште ne могу бити ш' мало озбиљни 
партнери  Јзтословенско) националкоЈ странци. (О- 
дсбравање.  — Др. Мплап Мстцкот: To ћемо ви- 
дети,   кад   се иађемо  na  изборима).    Према томе 

дина   већина je  једини легетимш!  претставлик 
најпЈирих   .иародних   маса,  a КОЛИКО je  опозиција 

.д..:!   ii, етсташшк, о^тављам да оиа сама себи 
io верује, a претпоставл.гЈМ и то да верује, да je у 
Map,.;i.-iv  сасупштину дошла шшо воље и против 
воље народа.    (Др. Мплан Метикош: Већина није 

►одмо   расположење).  Ви  сте тврднли  сами да 
су ову скупшпину довели жаидарми, те према то- 
ие    излази  да су они и вас    довели и да ви не 
престанлЈате иол>у иарода. 

Слчлиа/ући Гкии ОПОЗИЦИЈУ ima говори o ОП- 
штинасим изборима, сваки непристрасан човак мо- 
же да добије уверење да je Југословенска нацио- 
иал.ча странка у inajuinpnM слојешг.ма вашега на- 
рода добила сељачки свет који je пришао inauioj 
ст[)аии. A пошто je наша странка израз већиле 

,,■ наоиега на/рода и поштто je у iraimoj стран- 
ци већина земљорадника, Влада je озбиљно no- 
вела рачуна o нашем сељаку и кад су при.шке 
биле врло тешке 1931 и 1932 родине и кад je ње- 
гова егзистенција била дошла у питаи.е, Краљев- 
ска влада и Југословепска нациоиалиа странка у- 
чииили су 'све UITO je бшго пбтребио да се доне- 
се Закон o заштити земљорадиика, који je доц- 
није проширеи и најзад донешена коначпа Уред- 
ба o регулисању његових дугова. Краљевска вла- 
да и Југословенска национална страика нису се са- 
ио иа томе зауставили. Домета je доцније и Уред- 
ба o ■новчаннм заводима, o макаимирању камага 
и joai мкоге друге уредбе, које све скупа нмају 
за циљ. да се сви друштвени односи регулишу и 
прилагоде ноиоств/оршој ексиомсмој ситуацији у 
земл;11. 

Корисност овста рада Краљевске владе aie- 
ииновна je и Југословенска национална странка 
иоже псгледати отворшо у народ и у свакој при- 
цци ослоииги се на његово повереље ir као ио- 

следица тог и такрог рада дошао je познатн ре- 
зултат опппиискпх избора. Пребачово je влади- 
- i inliHini да смо Min једаи владиш аутома! за 
гласаше. Међутим Скупштина Je сведок, колнко 
су послапици веНине дали копкретпих предлога и 
врло смеле сугестије Крал>евској влади баш у овој 
буџетској дсбати, тако да je сваки јасно могао ви- 

■, да  владина већила зна CBO'V дужност u прс- 

ма Влади и према народу и да се o ту дужност 
није огреишла. (Узвици: Тако je!— Одобраваше). 

Чланови опоаиције и један од њихових во- 
ђа i'. Хођера je у свом данашњем говору поменуо, 
да се у Лужпсј Србији фаворнзирају присталице 
Ванче Михајлова, а да се националии Л)уди гоне, 
да се o ihiiMa ие води рачуна, и да се они потис- 
кују и да се налазе у једном очајном стаљу. Гос- 
подо, овако тврђење ne би учинио ии сам Ван- 
ча Михајлов. У Јужиој Србији нема никаквих а- 
u.iaia Ванче Михајлова. У Јужној Србији живи 
nam народ. Јужна Србија сва дише једним исгим 
ду.ч м као u остале покрајине «аше земље (Бур- 
«о одобраваЈве) и стављати Јуж.11оЈ Србији да je 
ona у служби Ванче Мнхајлова, односпо да су и 
извесни преставиици тчзга народа који се данас 
налазе na разним положајима у исто време а- 
гепти Ванче Михајлоиа, ja мислим да je то недо- 
пуштаио, н o;j,6iija.\r да Јужна Србија припада 
Ванчи Мнхајлову. Ona je саставни део ове зем be, 
она je то m казала, и оиа he no унек показати и 
доказатн. (Бурио одобравање, узвици: Тако je! 
Живео!). 

Затим je г. Хођера говорио, да je извршена 
иека подвала, да je изашао из владе бивши Ми- 
инстар Раденко Станковић    јер ннје хтео преме- 
штати учитеље и професоре према захтевнма на- 
родцих посланика из владиие већине.    (Миливоје 
Исаковић: () томе Иемо се разговарати са госпо- 
дом!) Ja не знам разлог због којега je изашао из 
Владе  г.  Радонко   CiaiiKoiiiili.  Али  шхггоји  једна 
истина, да такав разлог ^пије потекао мз захтева 
гвосланика  ове  скупттинске  већине,  што су они 
стављалн  захтеве за  премештаје учител.а  и  про- 
феоора. AKO су тражили ripeMeiitraj, пису их rpa- 
жили посланици, тражили су их учитељи, тражи- 
ли су их професори. Има учител>а који cv у раз- 
HHIM местима далеко од центра, далеко од култур- 
nor средишта,  no пеколико година, na je право, 
када траже премештај, да дбђу ближе центру, да 
су ближе вароши, културп. Па нико исма права, 
na ши  Министар  просвете, да осуди учитеље  да 
жкве у једиом крају четири до пет подина, где ни- 
шта .ne видс оепм камена и воде. Затим шма мпо- 
го учитеља чија су двца стпгла за шкшшвање, na 
траже да дођу у варош. To je сасвим природпо. 
jej) ca овојим платама које имају, ne могу да жп- 
ве у селу и да издржавају децу у варопш. Такви 
су захтеви били учптел.а n ти учтељи су тражи- 
ли  посредство да се  прсместе од nac  народних 
послаипка.  A  кад  cv  послаииц«  тражили  преме- 
штај, Oiiin су тада вршили своју дужност, a ннсу 
правилп никакав  притисак  na  г.  Министра  npo- 
свете.  (Узвпци: Тако jeli.  Колимо  je г. Mmmcrap 
просвете    пзлазно у сусрет владппој већини nnje 
ми познато,    али баш да je господи из опозпцнје 
излазио, то je тачно, jefi опи једипо мпого жале 
за њим. 

Господин Хођера je jom говорпо, да je име 
name страпке њиххзво нме, n да су нам оии тђ 
име паметпули. Гссподо, го апсолутно није ис- 
тина. Mn смо jom у почетку, кад смо осппвалн 
страшсу оставили да моигрес да име странци, и 
да Je копгрес једшго надаежан n једишо позвап, 
да даје име странци. II мп смо тако чекали док 
смо се организовали, na смо сазвали конгрес, и 
овај je конгрес дао пме странци. Он Je позван 
да да име, a пије je могао крштавати ни r. Хођера 
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ии други. (Узвиди: Тако je!). 
Загтм, г. Хкзђера je прочитао индо имоиа i(i() 

послаиика који су били потписали један акг. Ja 
ие знам шта je мислио г. Хођера, и камо je ми- 
слио, да je овде учииио неко велико огкриће у 
Скупштини, кад je прочитао 166 име.иа. Ha шта 
су, у опште, иотписала господа посланици?! Гос- 
пода иослапици потписали су само то, да неће 
да припадају старим странкама, које су раније по- 
стојале. (Пљескање). Господу, од тих 166 посла- 
ника, којн су се потписали, и од оних 155, који 
се нису шоттгсали, иико сс тије вратио у сграи- 
ку, у ко] )ј je био, непо еу сни остали у овој страи- 
ци. (Пљескање. -— Душаи ЖпвојииоииИ: Je ли то 
грех?!). Није то никакав капитал, алн je г. Хо- 
ijopii крнии neuno, mru гих lub посланика пису 
признали fbera за во})у! Ja мислим, господо, iie- 
ка им служи на част, ja мислим, да je то само 
дсжаз њихове увићавности, њикове свестн, што 
нису 10сталн тамо, nero су дошли овамо, где им 
je место. 

Господин Xol)epa још нам приговара овде да 
су наше вође давале некакве изјаве, које нису у 
ДУХУ југословаиске иацнапалне политнке m томе 
сличио. Господо, ми немамо погребе да бранимо 
иаше Bolje, али могу само једпо да кажем: да ми 
можемо бити, ne само задсхвол>ни нашим во1г 

CTDO'M, него можемо бити поиосни, што имамо 
овакво во1)Ство, као што данас имамо. (Гласови: 
Taico je!). A je ли no случај код њих? — To je њи- 
хова сгвар. Да ли се оии мопу пошопи са сво- 
јим вођством, го je њихова сгвар и то оми могу 
да иам кажу. 

Господо, има још један важан моменат у на- 
шем полнтичком жпвоту и ои треба нарочито да 
ее подвуче и нагласн овде у Народној скупшти- 
mi. To je примање дужности Претседника владе 
г. Узуновића, iiie(|)a Југословенске националне 
странке. Овај догађај, не само што сматрам круп- 
ннм и значајним у нашем парламентарном животу, 
nero га сматрам значајним за цео наш јавни жи- 
вот. Када се јавнла она превара па штету држа- 
не у босаиском аграру, дакле ona сарајевска афе- 
ра o аграру, изјава, коју je no тој стварн дао г. 
Узуновнћ, a зати.м и дела, која су иза тога следо- 
вала, ja мислим да су дали доволиш доказа o IHJ- 
литици, какву мисли да води Влада г. Николе Узу- 
iiomii.a. (Гласови: Тако je. — Један глас: To je 
најбоља декларација!), 

Па и прнликом претреса буџета, када je члаи ne- 
lame оптужно Мипистра саобраћаја, да je угово- 
рима o грађењу железница оштетио државу, став 
I (ретседника Крал.евске владе био je такав, да цела 
иаша јавиост, да сви грађани широм Југославије 
могу битн потпуно спокојни, јер he државна имо- 
вина у будуће бити добро чувана, да he v овој зе- 
мљи, у истипн, у пуиој мери бити уведен ne само 
ред, мир и законитост, него и поштење (Пл>еска- 
ii>e), и да lie господнп Узуновић, са целом Владом, 
којој je он на челу, ставнти без резерве своје ве- 
лико искуство и сву своју енергију у службу Кра- 
љу и Отаџбини. (Гласови: Тако "je! — Живео!...). 
Ово сам хтео нарочнто да подвучем. Изјавл.ујем 
да hy гласатн за предложеии буџет. (Бурио и ду- 
готрајно пљескање), 

Потпрегседник Драгутин - Карло КовачевиЈ.: 
Има реч извесгилац већине г, Ото Гавриловић. 

Известилац већине Ото Гаврилови!,; Господо 

народии посланици, ова днокуснја била je веомл 
обилна и no броју говориика и no сугестијама, na 
u no приговорима, који су за време њеног трајаља 
пали. Целокупна дискусија може се поделити нл 
два дела: један део политички, a други део еко- 
номскб-финансијски. Ilo своме положају известио- 
ца не бих имао шта да говорнм o политичком делу. 
Тиме je мени олакшано, јер je господнн Прет- 
седник Министарског савета г. Никола Узуновик 
(Аплауз и узвици: Живео!) у овој буџетској де- 
бати иитервенисао својом акцијом и својом речн 
и тиме umio ове буџетске дискусије поднгао na 
ниво какав ona треба да има у једном парлам 
тарпом режиму. (Одобравање и узвици: Тако je! 

Господо народни посланици, ja сам принуђен 
no своме  положају известиоца,    да одговорим ц 
свнма уважепнм друговпма, којп су у овој  диску- 
сији узели реч. Ja нећу поимепце да се осврћем 
свакн приговор којп je пао алн hy гледати да с 
јом   рбјективношћу   рекпем   можда   супротна   ми- 
шљења онима која су дата, у нади n уверењу 
питања расправљамо у једној тишини и миру, свој- 
ственом реду, какав треба да буде у namoj Нар 
noj скупштини. II ако би моје гледиште било друк- 
чије него њихово,  молим да  ми  се то  узме  Ka 
пријатељска напомена и приговор. 

Господо, наша буџетска ситуација данас a 
оцртава посве јаспо. Експозе г. Мипистра финан- 
сија, којн je пажл.пво саслушан, показао je дц у 
нашем буметпрању n стварању буџетске ситуацик 
mije се ишло пз дапа у дан, mije се трајало 
дана n комада. Читав један план из дана у дан, 
спроводио се и дошли смо у фазу у којој се 
нас палазнмо. Иапори г. Министра финансија \ 
lUTe/ui'ii очигледни су. CMaibeiby буџета до 6aciio< 
словних цифара, ви ere сведоци, који сте буџет 
студирали. Hamu приходи подбацују, a подбацнва- 
њем прихода ми смо смањили расходе. To je важн,; 
чињеница и да г. Миннстар финансија није TI 
копсеквептпо епроводно ту полнтпку, ми ne би 
нмали реда у нашим финансијама и у пашем бу. 
џету. 

Чули   су   се   npmoiiopn   у   погледу   остварон.а 
прихода и  извршења расхода. Господо,  буџет се 
гласа n дају се вотумп no појединим партијама н 
позицијама,  што значи, да се потребе земље из- 
вршују no датпм вотумима n no појединим партн> 
јама. У данашшим приликама гласајући  за це 
купни буџет, ми знамо да се on nehe нзвршитц i 
целнпи,  алп  je  тепденција,  да  се  жеље   Наро 
скупштине, које се предвн1)ају у појединим партл- 
јама, изврше у целини. И уколнко се то у целини 
извршн, у толпко je реалпо извршење буџета тач 
mije. lio последњим подацима, који нису били ny. 
бликовани,  ja  могу  да  кажем,  према  упоредном 
прегледу o нзвршеним прпходнма и расходима 
месец  јапуар,    расходи су бнлн    лањске     годнио 
извршени са 85%, a ове годнне 88%. Ове тодиае 
утрошено je у месецу јануару 516 мнлнона дин 
према предвиђеним 582. Значи реалност буџета u 
већа и боља. Код прихода, где je нарочито уда. 
peno гласом, како се прнходн nelie остварнтн, mi- 
димо да  су  прнходн  остварепн  у месецу јануару 
са 87.93%. Желим да истакнем, али ne да из rorj 
извучем неки закључак, да je трошарина  дала \ 
јануару месецу  већи   прхнод   nero   што  je  бнло 
нредви1)епо буџетом. Ja тиме, госнодо, не мислт: 
да кажем да je сада стање кренуло на боље, да 
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потрошачка моћ постала већа. Не. Алн je то зиак 
да нисмо пошли уназад, код посредних пореза. 

Дал>е, господо, ми смо од 1 априла до 31 ул- 
нуара извршнли 81,1 L>'/расхода, a у лањској го- 
дини 7!»' ; ; ове године 4,770.000.000 према прошло- 
годишших 5 милијардн динара. И тако .je то, ro- 
сподо, у приходима и расходима. У прнходима, 
господо, остварили смо за овај период од десег 
иесеци 5 милијарди .'521 мнлион динара, дакле, го- 
сподо, предвиђени приходи — ono су последњп 
подаци, до сада и до ouora момента иепубликова- 
iiii - - остварили су се са 91,369? • 

Ви, господо, којн гледате у приходнма и рас- 
ходима нашу буџетску снтуацнју, када се прихо- 
ди остваре са 91,36%, можете имати уиерење да je 
nama буџетска ситуација добра, да je наша бу- 
џетска ситуација задовољавајућа. И када зпате, 
да се водн рачуна и o приходима и o расходима, 
o њиховом притицању и o њиховом nsBpmeibv, ми 
можемо, господо, бити сигурни да наша буџетска 
ситуација неће бити доведеиа у опасност, нити he 
иам  задавати брнге. 

Господо иародии посланици, поменуто je овде 
питање »лете11ег дуга« државног. Али мени iijrvie- 
да да су то господа више чинила no навнци иего 
no факту, no стварној величини тога дуга. У др- 
жавној администрацији нма на данашњи дан, свега 
неликвидираних, ненсплаћених рачуна око 130 ми- 
лиона дииара. Господо, имати 130 милиона ;<еис- 
плаћених рачмт, код једног буџета ове виспне, 
готово преставл.а једну безначајиу цифру, Треба 
уз то подвући, да ми обртног капитала v Главној 
државиој благајни немамо. Господо, свести све те 
летеће дугове, o којима je тОлико миого бпло ре- 
чи, на ову цифру факат je којн се мора иодвући. 
И ja мислим, господо, да како ви са ове стране, 
тако и ви са one стране поздравићете тај факат, да 
иам летећи дуг у државној адмминстрацијн не npe- 
ставл>а већу суму. (Одобравање). Без обзира, го- 
сподо, на опозиционо држање, без обзира на вла- 
дину BeliHiiy, сваки мора од пас признати, да }с 
ово један успех, у једном периоду као што je овај 
садањи. 

Државиа администрација, господо, нема више 
оиих тешкоћа са летећим дугом, које су до сада 
постојале и ja молим да се ro запамтн и зато TO 
иарочито подвлачим. У државинм предузећима има 
око 400  милоиа динара дуга. 

Идемо далЈС, господо. Па, господо, државна 
администрација када дугује око сто тридесет ми- 
лиова, иека дуг износн и 300 милиона дпнара, тај 
летећи дуг ие би био велик обзиром na прилике и 
ову кризу, и обзиром иа притицање прихода и из- 
Bpnien>e буџета и задатака који су стајали пред 
г)ном  Владом. 

Господо, летећи дуг je нешто данас суштастве- 
ио, иешто својствепо свакој буџетској ситуацији у 
спима земл>ама. Господо, без летеИег дуга гото- 
no пема јавних финансија, a дужност je и ве- 
штина Мипистра финансија и во1)е државних фи- 
паиснја у томе, да тај државни дуг своди, да да- 
кле плаћа, да поднже тиме веру и кредит у др- 
жавне и јавне финансије, од којих зависи и при- 
вредни  жицот у свакој земљи. 

Господо, још вал.а подвући и ono. Аранжман, 
који je закл.учио г. Мииистар финаисија у Пари- 
зу, који смо лапЈСке годипе примили, тај аранж- 
ман — треба n овога пута то подвући — регулисао 

je наше односе са нашим повериоцнма у инострап- 
ству, регулисао их je na један пријатеЛ)СКИ на- 
чин. Услед тога се o иама не може говорнтн, да 
смо прекршили паше обавезе једнострано, иего 
с.мо се договорилн, na који начии, да регулишемо 
паше дугове. Mu смо успоставилп једму базу за 
наше финапспје, у колико се тиче иаших исилата 
иа страни. 

Господо, у свима овим пптањима било je iipn- 
говора м ja сам сматрао за дужност да у општим 
линијама na п.их одговорим. Алн има једно питање 
o коме je бнло доста речи у onoj дискуснји, н ono 
n заслужује толпку пажњу баш за то што je тако 
важпо. Huje реч o томе како ко мислп o томе 
питању, него je реч o томе, да je то шггање опде 
миого покретано, a то je питање паше валутне no- 
лптике. 

To питање, господр, додиривано je од свих 
гопорппка. У томе питап.у, господо, пема пеутра- 
лаца. To пнтање спаког интересује био капнталист, 
био радннк, био дужпнк, био поперилац, бно чи- 
новник. Onaj који има да чува свој капитал, свој 
пласман, води рачуна o вредности повца; onaj којп 
дугује води рачуна o вредпостн иопца; падиичар 
води рачупа, да ли he спојнм иовцем MOIIII наба- 
вити своје потребе; чиновник тако1)е водн рачупа 
да лп he његови приходн одговарати фактичним 
ценама re да покрије потребе које on има. 

Господо, већина говорника овога Дома, одо- 
брила je политику КралЈевске владе, т.ј. ibeiiy ва- 
лутпу политнку. Други део послапика из мањиие 
учинио je извесне добронамерне* прмговоре томе 
питању. Приговори, господо, који су пали у овоме 
пнтању, тр.аже, да се прпстугш ограпичепој ин- 
флацији, да се прпступн девалвацији попца. (Др. 
Никола Кешељевић: И ти си лане тражио инфла- 
цију!). Прочитајте, г. КешељевиИу, мој говорусте- 
нографским белешкама, где сам казао: Ако се сва 
мудрост света налази у штампаљу, онда позо- 
ппмо факторе свих штампарија, окренимо* маши- 
ие н ствар je pemeiia! Дакле, г. Кешељевићу, изви- 
иите, али у опоме суптилном пптаиЈу опакпа доба- 
цивања nehe много доприпети самој стпари, o ово- 
ме питан.у спако живо створење данас мисли, 0 
њему су ломилн главе на једиој ме^упародиој кон- 
ференцији са помпом сазваној у Лондону, која сс 
je баш на томе иитап.у растурила јуна 1932 ro- 
дине. C тога дозволите, господо, и господпне Ке- 
шељевиНу, да o томе питању говорпмо у тншипи 
да се не би доциије казало: Вн сте говорили ово 
или ono. 

,Fa призпајем свачије гледиште п свачије ми- 
шљење најпажл>ивије сам саслушао. 

Друга господа говорници говорнли су: Ми 
тражпмо емисију државнога новца; a трећн су тра- 
жилн да се приступи бил>еговању нашега новца, 
да се прмступи присилним зајмовима; a сви за- 
једио: да бп се приступило јавним радопима. 

Господо, због чега се ове мере траже? One се 
траже због овога: да се цеие подпгпу, да се могу 
добити кредитн, да се оскуднца новца, која да- 
нас постојн, смањи, и да се пајзад приђе јапннм 
радовима. 

npiiroBO()ii, господо, билн су овн: заборавнло 
се на иародну прнвреду, сва пажња сводила се на 
чување иародиог новца. Опнм се потенцира криза. 
За даиашњн активни биланс којн смо постигли у 
прошлој годнпи, од ueiiHiie гопорпика речепо je, да 
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je само Једна фикција, jep смо ми извезли миого 
inimc стике, комада грла и осталих производа на- 
шег народног рада, a релативно мање добили. И, 
господо, речеИо je, да у оваквим приликама код 
овакве ситуације, терети се осећају све јаче, бе- 
спослица je све већа и долази се до уверења да се 
нешто мора учинити. И да се учини пешто, господа 
иредлажу да се почне са валутарне страие. Да, го- 
сподо, решење са валутарие стране изгледа иај- 
простнје ii због тога се господа за такво једно 
peuien.e и заузимају. To долази због тога што je 
у последње време, прошлог месеца Чехословачка 
приступила валутној манипулацијиј пре тога Аме- 
рика, a пре ње Енглеска. Па кад, господо, те зем- 
ље могу чииити извесне валутне манипулације, за- 
што ne Пи то и ми, који смо у тешком положају. 
Само једио, господо: ни једна земља ne може се 
служити рецептом друге земл>е, ннтн валутном 
манппулацијом, иити валутном техником, jep ono 
што je урадила Америка, иије Енглеска, a оно што 
ради сада Чехословачка, нису све учиниле. За ва- 
лутну манипулацију, кад се она предлаже, мора се 
знатн иривредпа структура земље тога времена, 
мора се знати какав je псмхолошки момсиат у KO- 
ме се то врши и мора се видети како стоји тржи- 
mre капитала у roj земљи. To су моментн који о- 
предељују, кад »eli влада xolie нешто да учини; то 
моменти који одлучују кад u да ли треба ући у 
такву манипулацију. Дакле, господо, иаша ситуа- 
ција je важна за нас, a mije важно шта je учиње- 
но у Чехословачкој, mije важио ima ради Енгле- 
ска. To су земље са сасвим другом привредном 
структуром. Mu се са ibiiMa не можемо упоредити 
и ja бих хтео да видим какви би моменти насту- 
пили у прнвредном животу паше земл)е, кад би ми 
приступили таквој валутној реформи, да би тиме 
олакшали народу. 

Прво питање, грсподо, подизање цена. Да ви- 
ди-ло, господо, ima би код иас наступило са це- 
нама м ima би ми од тога имали. 

Господо, цепе па тржншту пе формирају се 
само иифлацијом и дефлацијом, цсне се формирају 
другим факторима, a кад бн то само било инфла- 
цчјом или дефлацијом, онда би лако било да се ди- 
pniV'i.v цеие ц онда питал.е дириговања цеиа пу- 
тем новца бла би најпростија стнар. Међутим^из- 
гледа да je ту иајкомплнкованији мехаиизам, jep 
виднмо да и они који желе диригован>е прикреде 
путем новца буду новцем дирговани у привреди. 
Цене после рата и иифлаторно дејство које je оада 
било, данас би се друкчије манифестовали. После 
рата су биле затвореис границе, била je несташица 
робс и због инфлације, цене су скакале. Данас би 
иаступио скок цеиа падом новца, али скок цена 
ne би наступио код свих артнкала, већ би накггу- 
пило једно аомерање цеиа које би тешко погодило 
било једне било друге. (Чује се: Сад баш имамо 
померање цеиа). Али коме би то помераи.е цена 
користило. Да ли iie т<> noMepaibe цеиа користити 
земљорадиику као нашем иајмногобројнијем по- 
трошачу и произво1)ачу, то je велико питање. Ham 
извоз би био BCIIH. To ie истина и ви сте то врло 
добро уочили. Извоз je цифарски постао збиља ве- 
liii, али ми смо извезли внте no количинн, док смо 
фпкшчки примили мање, и то баш у овоме тре- 
нутку кад се појављујемо као купци фабриката и 
полуфабриката. (Чује се: Девалвацијом валуте би- 
ло би још маље). Номипално добијамо више, алн 

ефективно добнјамо мање. Господо, кад узмемо j 
обзир да се пл>опривредна производња у погледз 
њеиих цеиа иалази у једном исоргаиизоваиом. 
анархистичком стању, a индустријсжа произјводњг 
у организоваиом стању са пуно смисла и реда, при- 
ликом поиуде на ЈЈобним шпацама, кад, господо, 
све то узмемо у обзир', можемо видетн, да nam зем- 
ЛЈорадни« девалвираном валутом ne би добно. On 
би добио зиаке новчгне, који би показивали већу 
вредност, веће цифре, али при куповиии ср.ојих по- 
треба, при куповмии гвожђа, ексера, челика, ооли 
и raca морао би много вшпе да плати стварио, 
сфсктивно, него што то чини данас. Уједно та дис- 
пропорцчја цена, која се даиас ооећа, била oi; 
jom миого и много већа и то би бно почетак оси- 
poMamanaiija namera парода. И још нешто, rocno- 
до, мп тај извоз ne можемо форсирати дампинг 
валутом. AKO je to учинила Чехослозачка, она м 
бптп ciirvpna, да he na супрот тој демпипг вал\!и 
да расту царине и то ко зна до које висине. (Др. 
Стјепач Бачић: Чесп су nammii). Недам ja ии на 
чнју памет, пма n код nac паметпих л.уди као и 
тамо. Алп, r. Бачићу, структура name земље гони 
nac да размислимо o томе да пол.опрпвреда не пад. 
ne девалвирањем валуте у много гори положај, 
nero mro je дапас. Јест, господо, nama je ситуација 
мпого лакша, nero ситуација у којој се ja налазим, 
Ви имате фактичко стање за које кажете, да нијс 
добро. Ja hy признати да смо имали бољих вре- 
мепа. Господо, мој je положај много тежи гово- 
pehu ca ове трибппе, у овом трепутку, jep треба 
да кажем и да скрепем вату пажњу na ono, што бц 
требало да до1)е. Господо, никад се валутпом ре, 
(|)ормом, никад се новцем пије створило благоста- 
п>е у једној земљи. 

Благоста1г.е у једној земл.-и створпло се pa 
дом и штедњом n стварањем капитала. (Пљеска- 
ње). Господо народпи послаиицп, ja можда иисам 
хтео својим говором да дам израза јгдноме схва- 
гању ко je je истакпуто у буџетској дебати; Гос- 
подр, мора се уочити аначај капитала у произ< 
г.одп.и друштва које базира na принципу индкви- 
дуалие своји.пе и акције. 1 Ic може се преко капи- 
тала прећи. Капитал je елеменат који ствара про- 
изводп>у. Али, господо моја, наглашавано je o;, 
иеких псслаппка да се капиталу ne може дати све- 
моћ у inamoj држа1ВН0Ј оргакизацији. Г"осподо n - 
слапици, •о.пи којн грворе o даиатњој буржоаскоЈ 
организацији противу капитала, морају аомисш- 
ти да he доћи осиромашење народа. Видите криза 
коју данас пмамо, ona je великим делом питаше 
KpL'.urme кризе, кемања капитала. Е господо, ка i 
гог.ори.м o R.'Me, морам да сс вратим na своју u- 
му. Господо, разгледали смо питање земљорад- 
пика и цена земллорадничкнх пр&извода. Сада да 
погледамо и onor најмањег namer човека, малог 
ч века који нема ничега, који живи од наднице 
и KOJU под лепом сугестпјом o иифлацији ту ne- 
сму пева ne знају4»и шта ra чека. Господо, једа i 
падппчар за време ишфлацнје «е зна шта ra ч 
за рад n труд. Он he радити сваки дап, да би на 
крају неделЈв примио толико да ine може покри- 
ти своје потребе ни за 24 сата. И зато органи- 
зације политпчке у свима землЈама које заступаЈЈ 
оргаиизоваир радпиштво, противпс су свакој ин- 
флацији, сматрајућп стабилЈигацију новца као не- 
niTo иајбол.е за малога човека, jep зиа пгга ради, 
зашто ради и шта има да прими за сној рад. 
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Свака девалвација и свака инфлација морају 
бити праћени и интервенцијом државе v народној 
привреди максимирањем цена. И, господо, код тих 
надница и код тнх надничара обично се фигура- 
тивно може pehu да je надница и ueua'v трци, у 
којој наднице ннкад не могу да стигну цеие. Ето, 
господо, тако то изгледа са цсиама. IIc само у 
прииањима него и у давањима, .јер се ироблем не 
може иосматратн једнострано него са свих страна. 
Инфлација без сваке сумње претставља опасност 
за ред у државннм финансидама. Кад бн ње бнло, 
мс би било равиотеже у буџету и она би уједио 
била извор за све нову и нову инфлацију, јер пико 
не може знати где се са инфлацијом може зауста- 
вити. 

Али што je пајважиијс, у времену инфлације 
кад сс говори o јавним финансијама, то je ово: 
ии говоримо много o томе да порези треба да бу- 
ду правично разрезапи, да их свн једнако подно- 
се. Ме1)\-тим, за време инфлације то je немогуће. 
.Је[), ако се порез разреже данас, a има да наплатн 
послс 5 или 6 месеци, on nehe претставлЈати ону 
суму на коју je фискус рачунао. Оптерећења иа- 
родна тада ne иду правилно. 

Господо, речено пам je овде, рекао je једап од 
господе предговорника, да би могли добити више 
кредита, ла би те кредите требала да издаје На- 
родна бапка, да их издаје за јавпе радове, јер у да- 
нашњем тренутку приватни немају довол.но сол- 
■: 1билитета да би кредите могли добнтн. Данас се, 
господо, траже капнтали за рад, a те капитале еми- 
сиона бапка ne издаје. У Народиој банци нема ка- 
питала. Новац који Народна банка нздаје, није ка- 
питал. 

Ми смо, господо, земља сиромашна капита- 
лом. И кад сс jom жели и no капиталу да пгра, 
кад сс жели да се улагачима папоси страх, опда 
будите vnepenH да ће зло постати још веће и да 
Le сви иапорп оних, који желе да се доће до no- 
лета v нашој привреди, jom дуго чекати na то, 
да тај полет до1)е. Мпоги су капиталисти повуклп 
своје улоге из страха да ne буду оштећени, и ми 
ако желимо да дамо важпостп каппталу, треба да 
повратимо noBepcibe код тпх људи, те да on од 
тих људи оде у пародпу привреду. To je прави 
капитал који je постао радом и ттедпЈОм да би сс 
' 1г\тио привреди за поповпо ствара11>е пародпог 
богатства. Јавни радови вршени средством код Ha- 
po me банке jom бп моглп нматп смпсла, кад би- 
гмо знали да ћемо cvrpa пзићп из кризе. Али кад 
криза и cvrpa траје. a мп дапас утротнмо 2 мпли- 
јарде динајра, онда и cvrpa трсба nahn пова сред- 
ства и обттовити овај сксперимспат. Ето v томе ле- 
жи велика опасност no рсд и no привреду name 
■пмл.е  од  ппфлације. 

Господо, ocnonna je грешка ако се кредит n 
капитал мешају, ако се o њима нема јасна појма. 
Кад се тог појма нема, опда се врло ллко може 
пасти у гоешку и због тога je гувернер немачке 
1Јародне банке, чувени стручњак ПЈахт. казао зп 
повчтгиие које сс издају v Народпој бапцп да cv 
толико нсто капитал, колико преставља.ју и елск- 
тричпс жипе електричну спергпју. Господо, шта 
значи попепеП)е није овде потребпо парочпто nc- 
тицати. Првеоење n псра зпаче v привредном жи- 
POTV cnc. Ja liv вам дати само јелан мали податак 
na да видите ово. Фрапцуска која ie позната као 
сливник спеколиког злата света, добпјала je злато 

ч од сиромашних народа, зато што се у Фрапцуску 
има вера. A видпте када су на Плас де ла Конкорд 
биле демонстрације, када je Француска због 
свих оних несрећа имала ona чуда na улицама, за 
два дана из француске Народне бапке. 9 и 10 фе- 
бруара, отишло je 2 и no милијарде златних фра- 
пака! Због чега? Свет се узрујао, капиталиста се 
узрујао, јер није зпао куда Француска иде, није 
знао шта lie настати. 

Повереп.е je, господо, основна полуга. Можс 
се, господо, мапипулисати како се год xohe, из 
једпе гретке падаће се у другу. Морамо се вра- 
тити na ono што je нормално, ono што иде својим 
нормалним путем. Новац ne може дириговати при- 
вредо.м, привреда дирнгује новцем. A, господо, 
политика коју водн Mumicrai) финаНСИ.ја остаје na 
досадањем путу, и тако he се у будуће водитп. (О- 
добравање у центруму и na десппцп). 

Господо, тто се тиче оскудице »о»ца, то би 
бнла raKi'l.e једна поента, која се нарочито овде 
наглашавала. Ta оскудица исФца трајаће све до- 
тле, докле нема посерем.а. Ви можете, господо, 
дати нову емисију .новчапица, и на крају крајева 
ко ne бп волео да има мпого новаца, од МпЋистра 
финаисија до последпЈег служитеља? Сваки би 
ролео да има много новаца, али када свн буду 
имали шовац, онда пема НИКО H ;i:aua, јср цвне TO- 
лико скачу у висини, да смо мп гамо где с.м.) n 
upe билн. 

И jom neniTO, господо! (Једап глас na .теии- 
ци: Хоћете ли тако и у срезу говорити?) Menn 
je свеједпо, збор у срезу тамо, или ондо. Гошодо, 
каже се мала инфлација, мала колична новчаки- 
ца, nehe утицатп пегативпо. Е na, господо, да се 
упитамо онда овако. Ако та мала инфлација nehe 
подиЈш цепе, ако та мала ппфлацпја nehe дати 
Belvn оптицај новца, амо nehe оживети привредни 
живот, због чега се тражи? Онда можемр доћи 
до закључка, да та мала иифлација пије бнда 
штетна, na ie можемо понавЛЈати, јсп што кије 
било штетно, могло би се поновити. Али, госппдз, 
понавл>ап>е тих експернмената зпамо куда води. 

И најзад, господо, да завршим. Рекао сам 
новац ic ствара бргатство у прпвредиом живоп- 

нити може CTBopimi благостање, Beh га може, опет 
и п.) стоти пут да псновим, стваратн рад и штед- 
њ.а. A nama валутна политика, политика Мипи- 
crpa финансија, јасна je n у томе je, господр, 

ц.вна предност WVQ иикр у овој земли »е сумжа 
ima Мннистар финаисија хрће и шта Мипистар 
фипгмсија жсли. У гоме погледу ми и.мамо нај- 
јаснију линију. Министар финансија неће m ич- 
флапију, im дефлацију, ни девалвацију. 

Ja, грсподо. завршавам овај свој гопор и ема- 
трам за cr ј\- дужпост ла вас позовем у име не- 
hnne да гласате за овај буџет. (Жнво и дуго одо- 
бравање и пљесканЈе). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Reč ima i/.ve- 
stilac maniitie dr. Milan Metikoš. 

Dr. Milan Mefikoš: Kao izvestilac manjine Finan- 
sijsko"- odbora diižan sam da neke napomene koregu- 
jem i ja ćit biti kratak. G Šećerov, koji je vršio fank- 
cijn pretsednika u Finansijskoni odboru, stavio je jni- 
medbu manjini, da nije stavljala predloge, d^ nije 
pravila zamerke. Ja hoćii da kažem, gospođo, ovo: 
manjina, opoz'riia. r' ••irvi JuPOsjovenske narodne 
.''r.inke u načelu su glasali protiv ovotr leškoc bu- 
džeta n Finansijskom odboru i glasače u načelu i u 
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pojedinostima protiv njega i ovde. Mlatiti praznu sla- 
mu suvišan je posao, to prepuštam vama, jer imate 
dovoljno sile za taj posao. (Graja i protesti). 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Gospodine po- 
slanice, nemojte dr« vredate narodne poslanike. 

Dr. Milan Metikoš (nastavlja): Vi ste vični da sve 
glasate i ne pitate i ne raspravljate, a ja ću biti slo- 
bodan do opet uprem na jednu stvar, na koju ćete 
morati da se zamislite, jer sve primate, što vam se 
predlaže i donosi. Pošto smo videli da je Finansijski 
odbor za osam do devet dana svršio budžet od 10 mi- 
lijardi dinara filmskom brzinom, mi smo uvideli, da 
je suvišna saradnja opozicije u takvom radu, ali smo 
kazali, da takav budžet naša privreda ne može da pod- 
nosi, da je pretežak, da će da uništi potpuno našu 
privrednu SIKUTU i da ćete u to i vi iz većine da se 
ubedite. Kazali smo nedavno otvoreno, kad su došli 
novi tereti na našu privredu, i ja sam vam kazao, 
da ćete imati prilike da vidite u ćelom Beogradu sve 
rad nje zatvorene, pa se sa merodavnog mesta kazalo, 
da to nje tačno, a ja držim, da su se na merodavnom 
mestu ubedili. da sam imao pravo, jer sam predvi- 
đao, da narod ne može da snosi ove teške terete. 

Gosnodo, oale su izvesne zamerke Jugoslovenskoj 
narodnoj stranci, kojoj imam čast da pripadam, jer 
su trospoda smatrali za notrebnim, ne mogući se obo- 
riti na vladu, kojoj su dali noverenia, da se obore na 
desetoricu svojib driiu<rova članova Jugoslovenske na- 
rodne stranke, koji su ovde sakupljeni kao opozi- 
ciia. Gosnodo. ia to ne zameram. Potrebna je bila 
možda ova budžetska diskusija, koja je dala moguć- 
nosti da se ova Skupština digne na onakav nivo ka- 
kav uživaju u drugim zemljama parlamenti. Potrebno 
ie da se diskusija vodi otvoreno i potrebna je slo- 
boda reči. Ja, gospodo, ne zameram na prigovore, 
ier sam ih sve uvek uzvraćao, ali se moram da po- 
žalim š'o su i naše Pretsedništvo Narodne skupštine 
i naša Kraljevska vlada, kojoj je dato sa vaše strane 
ouno poverenie išli zatim, da sprečavaju motrućnost 
štampanja naših trovora, i vaših i našnh, da vrše kru- 
tu cenzum. da narod ne čuje, ni ono, što vi kažete 
a kamo li što mi kažemo. Gospodo, u situaciji ovak- 
voj kakva je danas, kad je narod u izvanredno teš- 
kom, ne samo privrednom, neeo i socijalnom i još u 
težem politčkom stanju, ja dopuštam da mnofri od 
nas nije svestan pune oderovornosti, jer ne zalazi u 
svoj srez. ni u narod, nego sedi u kafanama beograd- 
skim, uživajući u svima udobnostima, ali neka za- 
đe u narod i neka se ubodi kako je u narodu, i zato, 
^osoodn. prvi najvažniji zahtev koji treba da imate 
ored očima, koji treba da se iznese, koj treba da se 
forsira, ieste irspodo. zahtev da dobijemo slobodu 
štampe. Svi ste videli, baš vi članovi većine, da ie u- 
^ledan nretstavnik vladine većine tr. Andra Stanić po- 
krenuo jedno vrlo krupno pitanje, tako krupno u ko- 
mo je on izneo da ie država aneažoVana i koštalo ie 
oko 800 miliona dinara. I vi ste mu neki dan iedno- 
Нгкпо olieskali. sa ovoea mestai, kad je sišao, sve 
dok nije došao do svofa mesta, a danas kad se Mi- 
nistar s:aobraćaja pojavio da dade jedno obaveštenje. 
vrlo kratko, ia sam vas nosmatrao. koliko ste danas 
vi i-/ iste vorine plieskali p. Lazi Radivoiević" Kad 
bi vi imali jednu tačnu liniju, pre SVCM vi. koii no- 
site odcvivornost. jer vi odobravate vladinu politiku, 
trebali bi da znate, šta odobravate i da budete kon- 
/enkventni. Ako odobravate v. Andri Stanicu, budi- 
te Unir/enkventni. a ako odobravate g. Lazi Radivo- 
jeviću, budjfe opet konzekventni. 

Ja ću biti slobadan, baš zato, što mi gledamo ob- 
jektivno i samo skrećemo vam pažnju da pazite šta 
glasate — vi glasate danas za budžet, ali u isto vre- 
me i teška ovlašćenja svima članovima Kraljevsko 

vlade (Jedan glas: Mi zato primamo odgovornost.). 
Ne tiče me se vaša odgovornost, ali samo budite sve- 
sni, jer se vi opirete, kad vam se iskreno nešto kaže 
u oči. Vi ste, gospodo, odobrili one ugovore, protiv 
kojih je digao onu Ootužbu g. Aura Stanić. Vi 
glasali zn njih. Lanjske godine u Finansijskom zako- 
nu za godinu 1933/34 kod specijalnih ovlašćenja za 
Ministarstvo saobraćaja, na stranu 23, u § 50 j^lo 
se ovlašćuje Ministar saobraćaja da može u saglas- 
nosti sa Ministarskim savetom zaključiti izvesne ugo- 
vore, stoji pod tačkom 2 ovo: »Utrovori io eradenju ргц 
ira Požarevac—Kučevo, Veles—Prilep, Bihać—Knin i 
Priština—Peć, zaključeni po odobrenju Pretsednika 
Ministarskoe saveta od 20 juna 1931 eodine br. 3758 
od 22 oktobra 1031 i rešenjem Ministarskog savej 
br. 9705 od 23 septembra 1932 erodine primaju se kao 
punovažni". To ste. gospodo, vi izglasali. Taj finan« 
sijski zakon ja hoću da vam predočim da ne budete 
nervozni i reći ću vam ko je sve za njega glasao; 
svi članovi vladine većine, bilo vas je prisutno 243 
Medu ostalim i sr. Andra Stanić i g. dr. Milosav Sto- 
jadinović i g. Vasilije Trbić (Andra Stanić: To nije is. 
tina, nije istim!) izvolite stenografske beleške strani 
352. 

Na strani 352 u redovnom sastanku od 20 mar. 
ta, medu onima koji su idasali ..za" i vi ste upisani 
(A. Stanić: To niie tačnol). i ir. Miloslav Stojadinovi{ 
i g. Vasilije Trbić i e, Nikola Uzunović i <r. Lavoslav 
Hanžek i ir. Ilija Šumenković tr. Srškić i svi vi gospo, 
do —■ vas onda prisutnih 243. I. eospodo. kada ste pm. 
šle eodine elasalj d^ se primaju na znanje i odobra- 
vanje zaključenja tih ugovora, odnosno rešen ja. ko. 
iima su ti uerovori bili predočeni vama, vi niste pitali 
kako oni plaše. Pa i sada evo dajete ovlašćenja Кго- 
Ijevskoj vladi, i budite svesni da ocenite posledice 
između onoira rada koji vi očekujete i onosra što ć,. 
od strane vlade da se izvrši. (Glasovi: Hvala!). Ne- 
mojte bežati od odgovornosti. 

Gospodo, ja sam vam hteo skrenuti pažnju i na 
taj fakat, da ste evo vi i vaša većina i ono, što ste 
mogli u vašem klubu većine rešiti, izne.li pred nas i preri 
javnost, i to je. dobro, jer ste time dali dokaza o рц. 
nom zdravlju vaše velike, snažne nacionalne stranko 
O tome smo imali prilike danas da se uverimo, kada 
su izvesna gospoda iz vladine većine tražila reč, koja 
im je bila uskraćena — a ja ne znam zašto, kad |e 
potreba da se čuje sve i što više — i jedan član vla- 
dine većine bio je zbog toga čak i kažnjen kaznom 
isključenja sa tri sednice, a kada sam ga ja upitao 
zašto ne izlazi iz sale, on je odgovorio, da ta kazna 
nije punovažna. 

Pnfprctscdnik dr. Košta Popović: Nemojte kriti, 
kovati Pretsedništvo. Izvolite govoriti o budžetu. 

Dr. Milan Metikoš (nastavlja): Gospodo, mi snio 
videli da se nalazimo u toku novih događaja. Pre ne- 
ki dan uvaženi naš drug sa levice g. Preka dao je 
jednu tešku izjavu, koja se odnosila na jedan deo vla- 
dine većine i kad smo mi posmatrali sutradan va§« 
govornike i vašu većinu, koja je na to reagirala, mi 
smo videli, koji je deo vaše većine pljeskao i odobra- 
vao, a ostali su svi ćutali. Gospodo, to je već drugi do- 
kaz zdravstvenosti vaše vladine većine i zato molim da 
verujete, da se mi veoma radujemo, što se stvari kod 
vas tako lepo razvijaju. 



Iz ovoga slučaja, koji je izneo g. Ministar Sta- 
nič, vi ste  nrogli konstatovati slegeće: Ako je držav- 
na imovina   u  pitanju, vi ste čuli neki dan i interpe- 
laciju našeg druga "■. Dragovića, kojom je tražio, da 

tome predmetu i izvidu hitno pristupi, da bi se dr- 
žava obezbedila kod svih onih, koji su krivi da je do 

-'cle po državu došlo, a vi međutim to pitanje niste 
liteli da forsirate, niste dali da se diskutuje, netro ste 
puštali,  da se  dobije u vremenu, kako bi stvar ohla- 
dila, jer vama nije vozno to, da se pojedine činjenice 
brzo   raščiste.   Vi   prepuštate  javnosti  da   ona  iznosi 
razne  verzije,  koje  mo^ru biti  i  netačne,  ali  to, go- 
spodo, neće  da koristi vašem prestižu i prestižu Kra- 
lievske  vlade. 

Potpretsrcdnik dr. Košta Popović: Prestanite sa 
vred; njem   narodnih poslanika. 

Dr. Milan Metikoš (nastavlja): Gospodo, ja znam 
da je vama vrlo teško, kada se istina govori. Meni 
je vrlo žao, što vam moram smetati, ali ja svoje pra- 
vo hoću da iskoristim, jer ni vas ni nikoga nisam 
ometao kad je ko govorio. Gospodo, ja imam još 

.1110 jednu stvar da napomenem, na koju su obratili 
pažnju g, g, predgovornici, kritikujući moj stav i moj 
prigovor  na   Centralni presbiro. 

Gospodo,  ja to nisam izneo sa nakanom, da toj 
novi neku štetu nanosim, педо sam samo konsta- 

tovao, da ta ustanova nanosi štete našim državnim fi- 
nansijama,  jer je toliko opteretila j,r. Ministra finan- 
cija,  koliko   naša država  ne  treba  da  doprinese.  Ali 
kad se uvaži, da u toj ustanovi od 90 lica ima 89 žen- 

:ili. a od  tih  89 samo je 9 daktilografkinja. K;>d se 
uvaži, da mi nemamo apsolutno nikakvog vidljivog ra- 
da, koji bi opravdao onu cifru od 52 miliona, koju sam 
\;\ spomenuo,  i koju je hteo jedan drug da koresrira, 
izgleda da  su  daleko veće sume novca u pitanju, iz- 
gleda, da se sa 2 miliona dinara nedeljno troši, onda 
o tom   pitanju  treba  da  mislite  kad  ima  200 Ilijada 
nezaposlenih   radnika  kojima  treba  nešto pružiti,  da 

njihove bedne prilike olakšaju. Ла sam konstatovao 
jednu  stvar, ck' od 90 lica u Presbirou da u по- 

elednja 4  mjeseca ranije od Pretsednika. Vlade g. Srš- 
kića postavljeni  41   lice, od  toga  10 je postavljeno 
na teret  redovnog kredita, jedno lice na teret ručne 
kase, i 30 lica  na teret poverijivog fonda Pretseduika 
Vlade. 

Ja sam, gospodo, konstatovao, da osim što naš 
iiiro ima svoj takozvani privredni otsek za pro- 
ndu privrede, da imade isto tako i zavod za spolj- 

mi trgovinu za privrednu propagandu isto teko Mini- 
star spoljnih poslova u svome otseku za štampu ima 
-voi poseban otsek odeljenje za privrednu propa- 
gandu. 

To znači na tri načina vrši se poljoprivredna pro- 
paganda i Covek bi rekao, kolosalne koristi čini zem- 
lji. Mi imamo   u tom Presbirou lica koja primaju dve 
do tri  plate,   imamo lica koja su nameštena kao ro- 
đaci bivšeg  Pretseduika Vlade g, Srškića, dapače tro- 

še, da je  to specijalno bosansko odelenje, što se 
vidi ne  samo   no sekretaru nego i po jednom  izves- 
nom  prestavniku,  koji se  nalazi u  ime Presbiroa u 

i. Taj   čovek  iz Beča u vreme  teških događaja u 
uji   podneo   ie  izveštaj, kako su vesti koje do- 
Ijn Politika   i  Pravda  netačne, jer da ne prestole 

nikakvi burni dotiadaii.   Međutim, sutradan su buknuli 
burni  dos/adnji   u  Beču.  Kad se  vidi,  da je tako in- 

lirana ličnost, koja pretštavlja Presbiro tamo, on- 
može   videti, koliko je potrebno ovo veliko iz- 

davanje para. Ličnos koja ima da reprezentira tu us- 

«9 

tamnu, na lom mestu u inostranstvu, jeste rođak ^. 
Srškića. Ja sam spomenuo poslednji put, da imamo 
9 prestavnika tpg Presbiro u Parizu. Apsolutno se 
njihov nikakav rad ne opaža i da jedan prestavnik 
lista. Politike ili Pravde više vredi sa obaveštajnom 
službom u svom listu, nego ovih svih 9, koji su na 
teret državnOg budžeta. Ali ta gospoda brinu, kad 
njihov šef podje u inostranstvo, da ga dočekaju, da 
mu prirede ruč:;k i banket, da potroše 10.000 fra- 
naka za ručak i banket i da nakon toga dobiju pohvale 
od svoga šefa odnosno vršioca dužnosti tog i odeljenja. 

Pitam  vas čime se  može pravdati, da  šef Pres- 
biroa, koji ца je organizovao, koji prima platu kao 
šef, da ne vrši svoju dužnost,   pitam   vas,   čime   se 
može   opravdati,   da   sekretar   Ministarstva   inostra- 
nih   poslova,   koji je u V grapi,   poput   svojih   ko- 
lega,  dolazi   za   vršioca  dužnosti   šefa  Presbiroa,  da 
dobije IV grupu, a kako čujem, dobiće uskoro i 111., 
a njegov drug, stariji po godinama službe u Minis- 
tarstvu spoljnih poslova, koji vodi otsek za- štampu 
Ministarstva spoljnih poslova, još i danas ima V gru- 
pu?!  Gospodo, uredba,  koja  je  doneta za  Presbiro, 
izgleda, da je jedno od onih ovlašćenja, kakva će se 
i danas izglasati, po mogućnosti za stvaranje drugih 
uredaba, da se dade  prilika,  da se  izvesne stvari, o- 
pet, čine  na štetu i teret državnih finasija. Vi imate 
tamo jednoga čoveka, koga zovu „mali Perica", koji 
vrši cenzuru novina, i koji vrši cenzuru naših sleno- 
grafsih belešaka (Milovan Lazarcvič: To je zverkai). 
I taj čovek ime danas IV grupu, a ima svega četiri 
razreda   gimnazije   (Alojzije Pavlic:  Sramota!).   Kaže 
se: svršio je pet razreda gimnazije, i dali su mu če- 
tvrtu grupu, a kad svrši šesti  razred gimnazije, daće 
mu sigudno koju grupu više. (Smeh na levici.). 

Gospodo, ako se na taj način pode i uzdrži ova 
ustanova, da se podržava samo zato, da se pare arče, 
da  se  protekcija  vrši.  onda   nemojte  izbegavati  pri- 
govore, koji se čine da podržavate to stanje, ma da 
znate kakvo je. Kad bi ta ustanova bila organizovana 
kako treba, za narodne i državne interese, kad bi se 
birali  novinari  po zanatu,  i  ako su  režimski, koji  i- 
maju   stručnosti   i   sposobnosti,   onda   bi   se   mogli   O- 
pravdavati izdatci. Ali ako se tu nalaze ljudi, koji su 
pdgodovani, ima ih koji su otišli u Francusku samo 
zato da uče francuski, a nalaze se na spisku Presbi- 
roa, to treba da se prekine i da se u tome pravcu tra- 
ži  potrebna  reforma.   Kad  Ministarstvo spoljnih  po- 
slova. ima svoj otsek za štampu, onda neka se svrs- 
taju liudi, koji su sposbni u njegov otsek. 1 neka se 
kao  činovnici,   po  svojim  stručnim   i  kvalifikovanim 
sposobnostima, ako imaju nravo, razvrstaju, a ne da 
se  pravi   protekcija   i  ozlojedavaju  svi  staleži,  a   ne 
samo novinarski stalež. 

Gospodo, s tim u vezi kazao sam već o ranije 
osnovanom zahtevu za slobodnu štampu. 1 ako se 
želi, da se narod informiše kako treba, i ako želi- 
te da se omogući da dobijemo u idućoj Skupštini pravi 
izraz narodne volje... (Jedan glas: U koju vi nećete 
doći!). Ne mari, gospodo, ništa, ja ne govorim za to 
da ja dođem ovde, ali sam siguran, ako vas ne budu 
održavali sreski poglavari, koji su vas ovoga puta 6- 
premili, da će malo i vas doći u iduću Skupštinu. 

Ja vidim da klada puca, i da puca do temelja. 
Vi ste počeli i dobro ste počeli, i to treba da se na- 
stavi. Ali, gospodo, da se može dobiti dobra i zdrava 
buduća Skupština, prvi je predusolv čestiti izborni 
red, jedan čestit izborni zakon. Ovaj, koji ste stvo- 
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rili do sada, taj niti vas reprezentuje kod kuće, JLM
- 

će vas sreski poglavari dopremiti, kao prvi put, a niti 
to ko veruje u inostranstvu. 

Zato, gospodo, treba da se menja izborni red, 
Ireba da se omogući da mogu imati učešća u izbori- 
ma svi oni, koji žele   doći na saradnju. 

Ja sam video po onoj izjavi "koja je pre neki 
dan pala ovde od strane ministra Preke i po izjavi, 
koja je posle toga pala od pretsednika Vlade gospo- 
dina Nikole Uzunovića, koji je sa zadovoljstvom pri- 
mio izjavu gospodina Preke, da se ne razilaze u os- 
novnim linijama državne politike, to je gospodo do- 
bar znak, da će se promeniti situacija i da se spre- 
ma novi politički brak (jedan glas: Vlada narodnog 
sporazuma!). Potrebno je to gospodo, i ja kažem, 
kada već želite novi politički brak, onda omogućite 
dolazak i onima, koji su danas u opoziciji sa svih 
strana, koji sada neće ds dođu, neće do vam dođu na 
glasanje zato, jer vide sada, glasali ili ne glasali, 
sa 10 — 20 hiljada, ne mogu da dobiju mandat. Ne- 
go dajte tajno glasanje, reformišite izborni zakon 
onako, kako to odgovara narodnim interesima, pa će- 
te, budite svesni, dobiti bolju Narodnu skupštinu, ko- 
ja će bolje vršiti svoje dužnosti. (Odobravanje i pljes- 
kanje na levici). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč Pret- 
sednik Ministarskog saveta p. Nikola Uzunović. fživo 
i dugotrajno pljeskanje. -- Poklici: Živeo!). 

Pretsednik Ministarskog saveta Nikola T. Uzuno- 
vić: Kad me je Pretsedništvo pitalo, hoće li ko iz vla- 
de na kraju ove diskusije da govori, ja sam rekao 
da neće niko da govori. To sam rekao zato, što je 
diskusija bila tako onširna u svima pravcima, da sam 
smatrao da je iscrpljena u svakom pogledu a pri 
tom je preostalo vreme kratko. 

Kada je izvestilac većine održao pred nama ma- 
ločas jedan onako dokumentovan erovor, pa kada sam 
video da se javio izvestilac odborske manjine, ja sam 
se nadao i očekivao sam, da će izvestilac'manjine o- 
držati onakav isti, ako ne isti. a ono bar sličan go- 
vor, braneći svoju tezu, ako ima drueu tezu od teze, 
koju je zastupao izvestilac većine (Uzvici: tako je' 
- Burno i dugotrajno odobravanje.-). To bi bilo nor- 

malno, to bi bilo parlamentarno. (Jedan elas sa levice- 
Po Vašem sudu. Gospodine Pretsedniče!). Šta je me- 
sto  toga bilo,  gospodo? 

Ja pravi) da vam kažem, trospodo, shvatam ne- 
ztrodan položaj opozicile. (Odobravanje i smeli kod 
vecme-). Ah to moje shvatanie ne može da pravda 
ovakvo nnhovo postupanje. fSvetislav Hoćera: Ahdra 
Stanič niie u ODOziciji?! --- Žagon). 

Gospoda iz opozicije, naročito one. koja je us- 
pela da svoju partiiu definitivno formira vezivali su 
velike nade za budžetsku diskusiju. Oni su mislili' 
teška ekonomska i privredna kriza, videćemo ih kako 
će izaći i/, budžetske diskusije, kako će prebroditi 
pitanie poreskih i fiskalnih zakona koji su pred nji- 
ma,! To su momenti gde će opozicija da pravi ka- 
pital. Ah se, iTispodo, tir opozicija prevarila (Odo- 
bravanje i uzvici: Tako je!). Jer jedna konstruktivna 
većina, kakva smo mi. pospodo, kola služi opštiin in- 
teresima... (Burno pljeskanje i odobravanje) ...ostala 
ie i u pitanjima ove vrste da do kraja brani samo dr- 
žavne i narodne interese. (Živo odobravanje i pljes- 
kanje). 

Gospodin izvestilac odborske manjine u nekoliko 
navrata i sa naročitim testovima obraćao se većini re- 
cima: „Vi ćete odgovarati, vi nosite odgovornost" — 

i neprestano govorio o nekoj odgovornosti, a tu odsja. 
vornost, gospodo, mi ovako shvatamo. Ova skuj 
ska većina koja donosi već treći budžet pod nar 
prilikama i okolnostima koje su uopšte u svetu vi,;. 
dale; koja je bila u stanju da smanji državni bn 
za 3 do 4 milijarde, a da državne potrebe  ne dovc- 
de u pitanje; koja ie pod ovim prilikama donela i 
budžet   na  koji  nikakve   stvarne   primedbe   opozicij,; 
nije moirla da učini  (Burno odobravanje);  stranka ;, 
skupštinska većina koja je urednost državnih finansiji 
očuvala  kroz ove  tri  godine i  u  najtežim  prilikam; 
čuva i brani  ravnotežu budžetsku sa  uspehom  i odr- 
žava vrednost  nacionalne valute —■ tu, trospodo, ne 
može biti  reči o nekoj odgovornosti, već nam  se ;. 
samo može upisati u zasluge i mi se radujemo da пац 
narod to priznaje.  (Burno odobravanje i  uzvici: T.i. 
ko je!). 

Gospodo   poslanici,   gospoda   su   pa i   g.   izve. 
tilac manjine ukazivali na poznati amandman  i  i 
vlašćenie. koje ste  vi. koje je Skupština  dala  VI 
gledajući u tome nekakvu neoarlamentamu, neustav, 
nu praksu, šta unravo taj amandman znači? Je li to 
ovlašćenje  Vladi  da može  stvarati   nova   nadleštva | 
nova zvanja, je li t ) ovlašćenje Vladi da može nov,., 
ćavaii državne rashode?! Ili je to ovlašćen'e obave, 
za Vlade, u koju ste je vi stavili da vrši najfacional 
nije i najveće uštede, da spaja i ukida nadleštva, (Ц 
reorganizuje  državnu  administraciju  u  cilju   smanje. 
nja državnih rashoda? Kad ste to učinili, onda to цј, 
je nikakvo ovlašćenje, nego ste Vladu uputili da ip, 
ra da radi u vašim intencijama, u intencijama koje s 
izražene u tom amandmanu. (Pljeskanje). 

Gospodo, kaže se. slobodna štampa, dajte slo. 
bodnu štampu, dajte slobodne izbore. Ja sam niaki 
čas bio u varoši i video se sa jednim starim vrlo o? 
biljnim gospodinom, i on mi je postavio ov:>k\ 
tanje: „Zaboga, zašto cenzura pušta ovakve stvari 
koje mogu teško da pogode državni kredit?" 

Ja  sam   ga  pitao:   Našta   mislite?"   Kaže.   dobrv, 
je stvar da se o pitanju izgradnje željeznica i ugi 
po  tim  radovima  može  pisati,  ali  da  se  kaže. 
je u toj stvari naša država raznim zloupotrebama 
štećena sa preko 800 miliona dinara, i to da  se 
pre no što je stvar rasvetljena i da prema onome ^ 
ste kazali   čujemo   i   drugu  stranu,   to može da i,- 
na  veliku  štetu  javnog  kredita  ako  se  do  kraja , 
bude izvela prava istina. 

Vidite, to  nije  politički čovek.  i  vidite  kak,, ч 
m to pitanj.' od dobronamernih ljudi i sa  toga -; 
lista  stvar  posmatra.   Da   li   mi   živimo  u   normalno 

vreme kad možemo slobodu štampe pustiti do гагц», 
danosti,  da  li  mi  treba  da pustimo  tla  naša   št 
donosi  i takve neproverene stvari koje bude javnom 
kreditu i državnom interesu?! 

Današnji   Zakon   0   štampi,  kao  što  sam   k 
nije  improvizacija,  nego  je jedna potreba   i  d 
on tu. mi ćemo ga vršiti. (Odobravanje). 

Gospodo, govori se o Centralnom presbirou. J^ 
ste Centralni presbiro, je kod nas kao i u ćelom sve, 
tu što postoji, može biti pre potreban nego igd< 
oko nas nisu svi prijateljski raspoloženi i strana 
pa   nije  prema  nama  sva  prijateljski   raspoložena; j 
ja vas  pitam, gde  bismo bili'kad  bi  skrštenih  ruioj 
gledali kako nas neprijatelji naše zemlje u inos 
stvu  neverno prikazuju? 

Da, gospodo, Presbiro ima za dužnost da bude in- 
t'orniativan, da onaj svet, koji treba da se  intei 
za nas, obavesti objektivno o svim prilikama našeg 

na 
di 
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iavnog' života. Ali scm tosra naS Presbiro ima još jednu 
veću dužnosl da mora biti i defanzivan, jer je orga- 
tiizacija neprijateljske štampe, kao Sto vam je po- 
znato, protivu naše zemlje tako fundirana, ortranizo- 
vana i plaćena, tako da se možemo zanitati, da 11 bi 
'■ tri puta veći Presbiro bio dovoljan da nas uspeš- 
no brani od svih lili naleta koji neprijateljska štam- 
pa protivu nas iznosi. Da nismo imali naš Presbiro 
dobro uređen, relativno prema onome, sa kolikim kre- 
ditom raspolaže, ja vas pitam, ede bismo bili kod te 
silne kamoanje koja se već godinama unravlja pro- 
tivu naše zemlje i kuda hismo sve otišli da nismo 
imali Presbiro, koji dobro uspeva da razbije sve te 
zablude i sve te stvari da postavi na svoje mesto. 

• Ta  bi  vas molio, da mi ne zamerite, što sam mo- 
rao  zo   momenat da  vas zamorim, kad sam  stvorio 
o Preshirou, 7\ koii se kaže da se troši 52 i 100 mi- 
Иопч.   i   to   onda  kadfl je nroiekat budžeta  tu i kada 
вр 17  iiicrr, f)a videti da Pre^sedništvo vlade ima sve- 
<ra 31   milion dinara, a da na Presbiro ide 21 milion. 1. 
posondo   kad se ta cifra npm'e na 100 miliona. ia mi- 
slim da  i*'  to ti naimanju ruku nedopušteno i tenden- 

гпо   liMierbolisanje. 
Gocinodo. grovori se slično i o sastavu  i o kva- 

lifikaciiama    osobi ia   i   činovnika    našega    Presbiroa. 
Pa naš Presbiro niie Ministarstvo trradevina koje ora- 
' i oiOeve i nlosto^'f^ i koii ne može raditi bez stručnog 
kvalifik'ovpnoir i  fal.-nltetski j tehnički školovanoj? o- 
soblfa.   Nr«šem  Preshirou  i  po  tiip<>-o\'oj  uredbi i po 
nnmeni   j   nrirodi  nosla   dobro   je  došao  sv?<ki  žurna- 
t'--»a   i   publicista  hp? oh7trfl  na  to, imali fakultetsku 
ili ma+ursku svedodžhu. Miemu ie potrebno da u re- 
(ir^nn-i   ovojih  činovnika ima valfanih \ešt!h i okret- 
nih  linrli   nrt makar oni nemali i formalnih školskih 
^valifik?п'io.   T^  moću  da   пр  znaiu.  semo  fospoda 

i ono ctrarip   ^Ркгпо odobravanje i nt'eskanieV 
Prf'f^ntinik dr. Koeta Kumanudi: Završen  io pre- 

tres  'i   n^^elu  iio  nredlocn  biulžeta  za   1934/35  eodi- 
пп    Prelazimo   nai   Df^sanle.   Gl^saće   se   poimenično 
/a"   ili   ..protiv".  Molim  Pospodu  narodne poslanike 

da ostanu   na svome mestu i da odpovore na proziv 
i ćrfpsaitj. Izvolite čn'i !>•. sekretara. 
SekrcfP.r Milan Mr-ivlie proziva poslanike da trla- 

-aiu i oni  сц jrlnsnli ovako: 
Glasali su »za«: Avramovir Branko. Adić Ante, 

ЛксопНicvir Mi't.-sandar. Aleksić Košta. Alilović Sa- 
fir, Andelinović-Grgur Budfslav dr., Antunović Josip, 
AramlelDvir Jovan. Auer Ljudevit dr.. Rabamović 
Jordan. Roljir Salih. Baniac Ljubomir. Barać Branko 
dr.. Reširovi' Dimitriie. Boirdanović Iso, Božić Mi- 
lan. Roris;avljević Strahinja. Rrkić Stepan. Rrušiia Ra- 
dpslav. Bugarski Draeutin. Rudišin Stevan. Rukvić 
Aleksandar. Runović Milan. Varda Sever. Vasiljević 
Štovan dr.. Veličković Miladin. Veliković Veljko, Vi-- 
dakbvić Vitomir, Vidić Ješa dr.. Vidović Boefdan dr.. 
Vošnjak Boeumil dr.. Vukićević Roffić dr.. Gavrilović 
Rranislav, Gavrilović Oto. Gajšek Karlo. Glavički Ro- 
/idar. Gospodnetić Franjo, Grajić Pero, Grba Milovan 
dr., Grbić Emilijan, Grubanović Milan, Davidović Vi- 
tpnr'r. Demetrović Jurai. Dervlšić Dnlasra, Dimitri- 
icvić Mita, Dimitriiević Hadži-Todor. Dobrović Milan 
S.. Dobrovoljac Milan J., Dovezenski Jovan S.. Dodić 
Meksandar Taka, Došen Mirko dr.. Drljača Branko, 
Drmelj Alojzij, Duboković Juraj. Dordević Vladimir, 
Žlvanović Milan. Živančević Mihailo, Živkovlć Isidor, 
Živojinović Dušan M., Zaharić Čedomir Zeljković 
Boško, Zemliič Jakob. Ivandekić - Ivković Mirko dr., 
[vanišević   Petar,  Ivančević Dušan,  Isaković  Milivojc 

D., Isaković Mito, Jevremovjć Dragoljub dr., Jevtić 
Zivotije, Jevtić Milutin Al., Jevtić Mihailo R.. Jevtić 
Radovan, Jelić Milutin, Jeličić Roža C, Jeremić Ži- 
vojin, Jovanović Aleksandar, Jovanović Doka, Jova- 
nović Jova, Jovičić Dobrosav, Kajmaković Omer, Ka- 
lamatijević Mihailo R., Katić Miloš, Kaćanski Stevan, 
Kline Anton, Knežević Stjepo dr.. Kovač Ante Lj., Ko- 
vačevu: Dra^utin-Karlo, Kojić Dragutin dr.. Koman 
Albin, Kraljević Drapan dr., Kramer Albert dr., Kraft 
Stevan dr., Krejči Anton, Krstanović Risto, Krstić Mi- 
lutin.  Krstić Mihailo V.,  Kujundžić  Andrija K., Ku- 
jundžić Rodoljub K., Kumanudi Košta dr. (pretseda- 
va).   Kuntarić   An'e dr.,   Kunjašić   Joakim,   Kurtović 
Vojko. Kurtović Šukrija, Lazarević Milovan M., La- 
zarević   Teodosije  K..  Lisavac   Mladen   dr..  Lončar 
Ivan, Lončar Stanko. Lulić Petar, Makar Dako. Mak- 
simović Božidar, Malančec Vlado dr.. Marinković Vo- 
jislav dr., Marjan Đuro, Marjanac Simo, Markić Fra- 
njo, Marković Velimir, Marković Milenko dr.. Marko- 
vić Milorad P.. Marković Nikola, Mastrović Ante F., 
Matica Pavao. Matić Doka N., Maceković Matija, Mi- 
iić Milan D., Miletić Vjekoslav dr., Milošević Gavro, 
Milutinović Milinko R.. Milutinović Milorad D., Mi- 
trović  Ljubomir M.,  Mihailović  Ilija  P.,  Mihajlović 
Svetislav dr., Mozer Hans dr.. Mravlje Milan, Mulalić 
Mustafa  A..  Nedeljković  Uroš  P..  Nikić  Fedor dr., 
Nikolić Branko dr., Novaković Tode dr., Nuić Petar 
dr.,  Niamcul  Ranko  dr.,  Ostojić  Đuro  dr.,  Palaček 
Ivan  dr..  Parabućski Dorde.  Paranos  Spim  F.,  Pa- 
hernik Franjo, Patrnocfić Ljuba. Perić Matej dr.. Pe- 
ric Ninko dr., Petković Milan, Petovar Lovro, Petri- 
čić Živko dr.. Petrovič Marko, Pešić Milutin. Pivko 
Ljudevit dr.. Pištelić Slavko A. dr., Pogačnik Viktor, 
Popović Dimitrije On.. Popović Dobrivoje Ger. dr., 
Popović Dušan, Popović Jeftimije, Popović Košta dr., 
Popović Milan V., Popović Milan dr., Popović Sveti- 
slav dr.,  Praljak  Nedeljko, Prekoršek  Ivan, Princip 
Jovo, Prša Šime dr., Pustoslemšek Rasto, Pucelj Ivan, 
Radić Ivan. Radović Savo dr., Radonjić Miljan, Rajić 
Toša dr., Rape Stane dr., Rorbaher Julijan dr., Savić 
Arandel P.. Savić Sava V.. Savković Ilija, Santo Gavro 
dr., Sekulić Milan dr., Selić Joca M., Selmanović Ali- 
ia, Simić Milorad, Smiljanić Toma dr.. Sokić Miloje 
M., Sokolović Nikola, Spasović Vukašin. Spahić Vla- 
do. Spindler Vjekoslav,  Srškić  Milan  dr.,  Stajković 
Nikola,  Stanišić  Vladimir  dr.,  Stanojević  Dratromir 
M., Stevanović Živojin Ar.. Stevanović Milan. Stepa- 
nović Milan R.,  Stefanović lernjat, Stijić Milan  dr., 
Stojadinović Miloslav dr., Stojković Milan D. dr., Sto- 
šić Stamenko, Strezović Krsta, Teodorović Vojislav, 
Tolić Ignjat M. dr., Tomić Jakob, Tonić Todor R., 
Topalovlć Milan, Toromanović Masan, Trbić Vasilije, 
Trbojević Uroš dr., Trifunović Ljubiša, Ćirić Dorde, 
Čirić Stevan, Ćuković Milan, Uzunović Nikola, Urek 
Ivan, Urukalo Sergije, Fizir Viktor, Fotirić Arsa, Hai- 
dinjak   Anton.   Haiižek   Lavoslav   dr.,   Hasanbegovič 
Avdo dr., Hribar Nikola, Hristić Bora, Cemović Fi- 
lip,   Cenkić   Juraj  dr.,  Cipušević   Melodije,   Corbić 
Branko,  Čohadžić   Mazim,   Šarković   Tihomir, Sega 
Ferdo, Selmić Dragić N, Sećerov Slavko dr., Snajdar 
Franjo, Sumenković Ilija dr. 

Glasali su »protiv«: Ratinić .lozo. Račić Stjepan 
dr., Valjavec Stjepan, Gruber Franjo dr., Dragovic 
Miloš P., Kešeljević Nikola dr., Knežević Lovro, Kožuli 
Marko dr.. Krstić Vladimir, l.eušić Dum dr.. Lončarević 
Ivan dr., Lukić Živan dr., Metikoš Milan dr., Misirlić 
Jovan T., Nikić Nikola dr., Pavlič Alojzij, Perko Dra- 
gutin V., Preka Nikola, Ružić Viktor dr., Stažić Josip, 
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Stanič Andra, Trkulja Stanko, Hodera Svetislav V. 
Otsutni: Antonijević Dušan, Benko .losip, Vujic 

Dimitrije V., Gavrančič Oton dr., Grdić Vasilj, Ua- 
nilovič Živko, Đokić Risto, Durić Mihaiio, Elc^ović 
Ivo dr., Živković Negosim dr., Janković Vclizar dr., 
Jovan Andrija, Kadić Husein, Kostić Dragutin dr., 
Kostić Milorad J. dr., Kostić Simo, Lazarević Todor 
dr., Lazarević Filip S. dr., Maksimović Stjepan, Ma- 
šić Marko, Miietić Vladislav, Miiošević Mladen P., 
Mitrović Jovan R., Mohprič Ivan, Nikodijević Aran- 
del D., Perić Milivoje D., Radivojević Lazar Lj., Ra- 
donjić Milan, Rako Janko dr., Saničcvić Radenko, 
Stanojević Milutin, Stepanov Milivoj, Tadić Gligo- 
rije dr., Tešić Maksim, Trpković Stavra K., Urošević 
Mirko Lj., Fidančević Toma dr., Cerer Anton, šilje- 
"<.\ić Vladimir, Šiftar Štovan, Šurmin  Đuro dr. 

(После гласариа) 

11 perce ди u к др. Коста Кумануди: Господо, 
изволите чути резултаг гласања. Гласало je ene- 
га 259 народних посланика, од којих су '23G гла- 
сали ,,за", a 23 „пр-отив". Према томе je предлог 
буџета за 1934/35 родину усвојен у начелу. (Бур. 
no 'одобравање u пл>ескануе). 

Господо са вашим пристанком ja hy данашц.у 
седницу закључитп. Пр.едлажем као днеани ред за 
наредау седницу: претрес у појединостима пред. 
лота буџета државних прихода и расхода са пред. 
логом Финанскјског закона за 1934/35 годтгу 
(Прпма се). Данашњу седницу закључујем, a iia- 
редну заказујем за сутра тачно у 8 часова. 

Седиица  je закључена  у  14.15  чаоова. 


