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Почетак у 9 часова пре подне 

C A Д Г ж A J« Прешседник Др. Коста Кумануди; Отварам XV П 
Upe дневног реда:   i ■ - Читаае ваписника ca прошлог редовни састанак Народне скушптине. Иаволите са- 

састанка; слушати записник прошле оеднице. 
2 — Саопштење   интерпелације   народног   носланика ., 

Милоша Драговића на Г. Министра шума и рудвика o кон- Секретар Анте   luiifsi'i прочита записник  Х\'1 
цесији  Француског друштва ва вксплоатацију рудника у редовног састанака   Народне скупштине. 

•*РУ3 — Отсуства народних посланика. Лретседник Др.  Коста  Кумапуди:  Има ли ко 
дневни род: i  - Наставак претреса o предлогу 0Д господе народних посланика какву примодбу иа 

буџета државних расхода и прихода са предлогом Финан- ваписник?  (Нема).   Примедаба нема,  објављујем да 
сијског закоиа за буџетску ва 1932/33 годину. je  ааписник   примљен,   Изволите  чути једну интер- 

ГоворнИци: Васиљ Грђић, ИввестилацОто Гавриловвћ) пелацију. 
Jln.  I!no Елеговић, Др. Мирко Ивандекић, Мита Димитри- ^,        -       i         т«               ,        . r   ли           тт 
elmll   Др. Милан Секулић,  Антон Крејчи, Албин KOML, Секрешар Авте Ковач прочита: 1 . Милош Дра- 
Александар ДодиК, Салих Гјиљи!., Др. Иладнмир Станимш)., говић, народни посланик, упућује интерпелацију на 

Господина Министра шума и  рудника o концесији Ловро   Потоипр, 'Годор   ToHuli,   Др. Драгутим  KOCTUII, Др. 
Вранко Бараћ, Јован Мисирлић, Др. ТошаРајић, Др. Бог- Јђранко  bapan   оован хухисирлип  др.  лоша rajim, др. оог-      (l),);uluv(,Kor    друштва    88    вКСПЛОаТаЦИ У    рудокоиа 
Дан   Видовић,  IHvKpina  KviJTomili  и   lc.o l>niviaii(imil.. i       ^Ј 't.' J^     i ^  бакра помешаног ca златом у i>f>|)y. Интерпелација 

г.ааси: 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
HA   ГОСПОДИНА   МИНИ.СТРА  ШУМА   И   РУДНИКА 

Француско друштво борских рудника експлоатшпе рудокопе  бакра   нзмешаног са  златом у 
Вору, близу Зајечара, no концесији, коју je; добила 1903 годипо. 

. Сазнао  сам  да се Министарству Шума и Рудника подноси  неистинита  анализа да  у  10  кгр. 
метала има 17—18 грама злата a извештен сам да  у  истој количини метала има већи проценат злата. 

Тако исто сазнао сам да je овоме друштву признато време од 7 година и неколико мессци у 
продужење концесије ив разлога, да у време окупације овај  рудоко ge експлоатисав од концесио- 
нираиог друштва. 
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Ha оопову изложенога, a no праву § 72 Закбна o погловиом роду у Пародиој скупштини, молим 
Господипа Мииистра да ми иа јодиој од наредних седница Народне скупштине изволи одговорити на следећвЈ 

1) За које je времо ФрАнцуско друштво борских 
рудиика добило концесију за оксплоатацију рудо- 
копа у Г>ору; 

2) Колики je ироцоиат злата, no ан^ливи, у 
100 кгр. метала; где се ова анализа врпш п да ли 
je ова аиализа тачна; 

3) Да ли je овомо друштву признато време од 
7 година и иеколико месоци у продужеи.о концеси^е, 
као времо у које ни^о експлоатисан рудокоп у Бору 
услед непријателлзке окупације! Пбред тога да ли 
je у рок концесије признато и време na изједначење 
календара; 

4) Да лп  je   Борски   рудник  експлоатисан  за 
1. марта lf).T2 год. 

Београд 

Прешседник Др. Коста Кумануди: Ова je интер- 
пелација доставлзспа иадложпом г. Мпипстру. Изво- 
лите сада чути отсуства гл'. посланика. 

Секретар Др. Анте Ковач прочита: г. Др. Ми- 
лосав Стојадиновић, народии посланик, мојш за 
месец дапа отсуства ради лечења; Др. Стане Рапе, 
народни посланик, моли за три дана отсуства почев 
од 'Л марта радп хитпих ЛЈтватнпх послова. 

Претседник Др. Коста ЕСумануди: Одобрава ли 
Народна скупштшш тражепа отсуства ?  (Одобрава). 

Тражена отсуства су одобреиа. 
Ирелазимо иа дновни ред: Наставак претреса у 

иачелу o Предлогу буџета државних расхода в npvi- 
хода са предлогом Фиснансијског закона за буџетску 
1932-3.'! годину. Има реч народни поСланик г. Васиљ 
Грђп!.. 

Васиљ Грђић: Господо иародии поолапици, чиии 
ми се да je у државном газдинству дошла, што се 
каже: руда до брега. У државном газдинству наСту- 
пио je једаи ирелом и случај je донео да тај прелом 
треба да учинимо баш ми у првом југословенском 
Лародиом прстставншптву. Са једном крилатицом: 
да je наша земл3а богата, ми смо дуго газдовали 
онако, како добар газда не бв требао да газдује; 
иротезали смо сс, као што се каже, мимо губер. 
Иешто добре и плодпе године које су за неко време 
омогу11Ило знатии прилив новца у државну каеу, 
нешто свакако, n зајмови које смо сваке године 
скоро правили, и аванси на те зајмове и, највад, 
и репарације које смо добивали, све то дозвољавало 
нам je да na тај начин нешто више поппемо паш 
буџет. 

Међутим, требало je пешто да нас удари јако 
изнутра и с пол,;1 na да се мало освестимо и да ви 
дпмо, да ми баш нисмо тако богата земља. Богати 
смо сигурпо, према ономе, што ммамо у утроби и 
na кори земаљској у пашој домовини, али то оу 
мртва богатства, ако немамо сретства и начина, да 
их можемо експлоатисати. C тога и рекох да je 
требало да дође прво до једног Хуверовог плапа o 
мораторијуму, na да нас лиши репарација, na које 
смо ми, подвлачимј имали n имамо права п no 
Божијем и по људском праву. Јер, кад мо])амо да 
плаћамо дугове, које смо учинили у рату, свакако 
je право да се и нама ne ускраНују репарације, које 
су проузроковане тим ратом. Ми, иародни посла- 
ници, трсба свакако ту ствар ne једанпут пего два 

време непрпЈатељске окупацп^е, ко га je експлоати- 
сао, na ако није концесирано друштво, онда да лп 
je ono примило какву пакиаду за експлоатацпју у 
времену окупације од друштва или непријатељске 
земл3е, која je ову експлоатацпју вршила; 

5) Мисли ли Господип Министар предувети 
какво мере протпву фрапцуског друштва Борских 
рудника за неистините извештаје o процеиту злата 
на 100 кгр. метала у анализи, a тако исто и протпву 
одговорних контрблних oprana, како би ее државни 
интереси заштитили a ово искоришћавање природ- 
нога блага naine земље спречило копцеспопарима на 
штету државе. 

Иптсрпелапт, 
Милош II. ДрагоииК, о. р. 

народни пооланик. 

и трп пута да подвучемо и да кажомо да сс нашој 
држави чини неправда, јер je отштета за рат зага- 
рантовапа уговорима  o миру. C тога рекох да  мп 
то треба да подвучомо, то je onaj удар којп je дошао 
с аоља да емо се мало освестили. Дошла je такође 
n једна општа привредпа крпза која je и нае веома 
погодила. Трећи ударац бпла je лањска сушна го- 
днпа,   која  je  пајшпре  масе  парода  осиромашила 
тако, да нијс могао у onoj  мери плаћати државне 
дажбине, као што их je плаћао npe. Све ово,  као 
IHTO  рекох,  деловало je тако,  да јасно  видимо   и 
осетпмо;   да  мп  писмо  богати.   Јер  богат  домакин 
можо претрпети једпу или двс перодио године или 
педеље, кад има оставштипе, кад има уштеђевине. 
Међутим,  ми   смо   увидели само   за   једпу  годину 
дана  певољо   да   паша земља   није   богата,  да мо- 
рамо мпого и много да смањујемо иаш буџот.  Ка.о 
тто рекох  ми смо први тп којп ra овако иагло  и 
јако омањујемо.   Према томе сви режими  који  су 
били npe нас, у томе су билп еувише   сплендидни 
чиип ми се попајвише onaj г. Шврљуга, јер  je нај- 
већи буџет био за iheroBor рожима. Рекао бих ишли 
неким широко трачппм липијама и сад треба да си- 
лазпмо na уско трачне. И као тто je у газдинству 
тешко прећи са распгшијег режима na солиднији, 
спгурно да и у буџету државе неће бити лако наје- 
данпут да то урадимо,  да до1јемо себи да се  npo- 
стиремо према губеру, т.ј. трошимо онолико, колпко 
можо паша земља да поднесе. 

Мислим ипак, да je и дапашњп буџет велики, 
јер, према обрачупу како га je гогподпп Мииистар 
i|.miaiicnja учпппо, мп морамо с главе na главу пла- 
ћатп no 600.— динара. Сигурно je да je данас то 
много. Мпслим да се пије у овоме дапашњем буџету 
смап.ило много iiiTO шта, што се могло смањити, 
a ča друге страпе, да пи оие своте, које су у дапаш- 
л,ем буџету, пећемо MOIIH ирпкуппти, особити ако ова 
криза и дал^е потраје. Али има сигурно и једно 
оправдање да се није више у смањивању буџета 
могло даље ићи зато, што je све ишло прилпчно 
нагло, и тто, no моме мпшљеп.у, пије се ишло ни 
правим путем, како je трсбало да се иде у овом 
погл.еду. ПалЈетковало се по буџетима разних Mvi- 
пистарстава тако да се изразпм, одузпмало се овде 
онде где се пешто могло одузимати. без једног 
систсма. Међутим, темељпој изради повог буџета 
требала je,   у  ипогим правцпма мислим,  да прст- 
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ходи једна темељна и свестрапа дискусија o читаиој 
нашој   администрацији. Beli су неки говорници на 
гласили,   у   којим   правцима  би се могле учинити 
извесне уштеде, које no би биле тако мале. 

Мрже бити већ одмах ири Врховиој управи да 
би се "могле учинити уштеде. Прошли режим nouiao 
je добрим путем смаљивањем броја мииистарстава, 
али се je свршио са једиим увећавањем, чиии ми се 
до 21 Мшшстаретва. И у другим ставкама могли би 
се смањити расходи, кад би претходио била једиа 
мало дужа дискусија. У брзшгн, којом су ствари 
те«ле није то могло бити. Али зато имамо врс- 
меца пред собом. Паш je период рада четири го- 
дице, и зато буџете идућих треба више и дуже пре- 
тресати и настојати да их вите доведемо у склад 
са  фх-кжалном моћи нашега народа. 

11 оред буџета државног, имамо и буџете наших 
бацовина и буџета наших општцна.. Ha овоме by 
месту поновити оио, што сам исколих^о пута спо- 
менуо у клубу: Друго je дело, a друго je извођење 
дела_. 

Подела наше државе на бановине, да иоЛамо 
онолико области, колико смо upe имали, сигурно 
je један потез од највећег значаја. Међутим изво- 
ђeit,^ тога дела није одговарало ономе ради чега je 
та читава институција уетаиовљеиа. (Одобравање). 
Мислим да je ona установљена, да (;е администра- 
тивџи влаот децеитралише. Мислим да je установ- 
љеца ради тога, да се даде нешто всћа комиетенција 
бацовима, него што je даиас имају. Место тога ни 
једцо ни друго иије било. Рекли су ми, и немам 
радлога да не верујем, да се, тако рећи, у нашим 
Министарствима није ни за једаи проденат умал.ио 
чцловнички апарат, кадар, (Одобравање) a то je бар 
идгледало да lie ес остварити. Кад се иввесне функ- 
ције преносе са државе иа баповине,. свакако je ло- 
гцчно било очекивати, да he се смањити апарат чи- 
цовнички код државе за онолико, колико je функ- 
ција бановина примила. To се није догодило. Ба- 
poBitJie су успоставиле исто тако један велики адми- 
ћистративни апарат са готово толико одељења, ко- 
лико има Министареки еавет тако, да су и то по- 
стале административће целине у мањем обиму, јед- 
наке административној целиии Министарског савета. 
И ту имају, ne референти за поједине ресоре, него 
начелници, подначелници, секретари и ииспектори, 
дакле   једаи потпун апарат чиновнички. 

Бар да je то спојепо ca већом компетеицијом ба- 
иовиие, чпме би ое растеретила централа, аа да се 
нађе   oupaB/iajbe. 

Мислим и сигурно je да ми идемо у подражавању 
Запада врло миого. У том подражавању Запада 
пошли смо и у овој иашој администрацији. Мред- 
ратна Србија иије ишла толико у томе иравцу, јер 
je била једла сељачка земља, здраво схватада и 
здраво мислила, и чиновнички апарат mije ни из 
далека био овако компликован као што je сада. Ме- 
ђутим, ми и данас нисмо ништа друго него претежно 
једна аграриа земл>а, којој иије иотребан и ne мбже 
подиети овако компликован чпиовнички апарат, ка- 
кав имају западне, претежно иидустријске, културио 
развијепије државе. A ми смо наш чиповпички апа- 
рат стално веома повећавнаи и то сигурно увелмко 
je тиштило и тишти економски читав народ. IJano- 
менуо еам, кад смо уетановшш бановине, да би 
сигурно требало тим баиовинама да дамо и веКу 
компетеицију. Просто сам се зачудио како je не- 
знатна  компетенција  баиовина.  Ono немају  mi ту 

комиетеицију, да, када виде очите грешке централе, 
ие смеју ux репарирати. A када јаве централи да je 
репарира, центрада ие стигне често то одмах да 
учини и ако се хвале no нека едељења цептрале да 
имају преко 20.000 картоиа. Наравно да од тога 
трпи служба. Видео сам на iif). у одељен>у за про- 
свету у Сарајеву, да рецимо на Илиџи, има једна 
школа која иема учитеља, a с друге страио рецимо 
na Палама има једна Друга школа која има две 
више учитељске снаге. Измеиити да од ona два 
учитеља са Пала дође један na Илиџу, не може 
бановина. To питање мора нћи преко цептрале, 
централа то често брзо не решава, јер није увек 
експедитивна, јер je нагомилала еве послове, док 
у бановииама има чиновиички апарат, који би могао 
те најобичиије поолове да решава. A овако, док ео 
ова ствар реши, дође где кад и крај школске годиие. 
To сам само навео једаи пример, јер сам се o томе 
осведочио. Л таквих примера има сигурно и у дру- 
гим ресорима. Сада, када je малој компетеицији ба- 
иовипа још придошла и несташица кредита, ие- 
сташица пара, мало ће шта учшшти овс самоуправно- 
административне јединице. 

Господо послаиици, овде je пала реч, која ми- 
слим да mije требала да иадне у оиом облику и 
оиако како je речеио. Иала je o некој пејсдиакости 
иленема. Увереп сам потпупо да то но постоји, у оној 
мерн и опако, како се приказује. Ми смо сви дошли 
у ову скупштину као Југословени. Свакако ne би 
стално на каитар мерити, да ли je свагде ових или 
omix више или мање. Треба свакако увек гледати, 
да ли чиновници одговарају својим дужностима и 
да ли су спремни за свој посао, Али свакако треба 
сви стално да наглашујемо, да троба да смо једна- 
коправни. 

Kao MITO рекох, i[eliy говорити o неједиако- 
правности Јшеменској ии верској, na ни onoj регио- 
налној ирома границаш бивших иаших покрајина. 
Говорићу o једиој далеко већој неједнЈакоцравности, 
o неједнакоправности ие племецској, верској или 
провинцијској, иего неједпакоправиоити југозапад- 
них крајева према северо-источиим и североза- 
падним. 

Пред ваше умие очи разастрети ћу карту Југо- 
елавије. Ha тој карти обележићу црвеним тачкама 
иаше универзитете, плавим наше средње школе, зе- 
леним наше основие школе. Beh сви сигурио одмах 
добро видите каква та карта изгледа. Из три наша 
центра трију наших племена, сјаје највише луче, 
луче универзитета. Поред њих још у мало умаљеиој 
јачини сјаје још две луче факултети у Скопљу и 
Суботици. Gpa три града светле на северу. 

Говорио оам H у клубу, a поновићу и овде. Ми 
će micMO састали први пут, cacTajalieMO се, ако Г)Ог 
да живота joui, јер itaiu мандат траје 4 године. Из- 
весио отвари ne решавају се за јодиу годину, na чак 
mi једну деценију. Таква једпа ствар коју ниомо 
решили, захтева да ее састапемо и разговарамо где 
и како треба да оснивамо и те iiaine највеће школе 
университете, где и како има највшпе предуслова за 
њ"их. Ми o томе ниемо никада повели дискусију, 
увек еу у овом питању одлучивали племенски мо- 
менти. Л читави крајеви, око 90.000 км, читаве 
бановине зетска, дринска, ирпморска, врбаска не- 
немају ни једног факултета. Дотакли смо овога иута 
једиу ствар, за коју се из Сарајева више содина, ра- 
ди. И не можемо да успемо ни то да нас саслушају, 
a камо ли да нас разумеју и учипе оно што тражд- 
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мо. Упутили смо миогим послатгццма и сенаторима 
молбу, да нас помогну да се у Сарајеву оснује шу- 
марскорударски факудтет., 

Није то никаква амбиција, нити je то ради тога 
да Сарајево има један факултет. Сарајево не тражи 
(^акултет само ради тога, да je један факултет више. 
GaalieMo ми и у Београд и Загреб и Љубљану ш 
ових крајева name студенте да се обогато знањем 
иаших највећих умова са ових наших универвитета. 
Лли Сарајево je тражило, тражи п тражиће факултет 
шумарско-рударски све дотле, док пам људи добре 
вољо ne докажу, да иаша равлагања у том нису 
тачна. Ми нмамо права na шумарско-рударСки фа- 
култет аато што су OBU крајевм предестшгарани, 
да се ropji.n факултет управо овде установи. Из једне 
резолуције коју je одбор нарочитн upe иеколик'о 
година подпео посланицима у коме су били прет- 
ставници иашпх највећих економских и просветних 
удружел.а изпосим следеће: „Од свпх шума које 
пмамо у иашој држави само у бивтој Пошп и Хср- 
цегрвини има 52'/0. Даље, тто се тиче руда, стоји 
како следи: од утврђених кбдичина угЈвене резерве 
која со за цслу државу цени na 2.5 милијарде тона 
отпада na бившу Босну и Херцеговину 2 милијарде. 
тојест80%свихрезврви. (Мипистаршума u рудни- 
ка Др. Шибеник; To ne стоји). Ову су револуцијуна- 
писали стручни људи a ne ju. И то стручњаци шу- 
марн и рударп. (Министаршума u рудника Др. ('. 
Шибепик: 1 le стојито према целокуппој продукцији). 
Лко се цифре и ne слажу — што l)Ocna и Херцего- 
випа има у рудама и шумама, то се ne може деман- 
товати, јер то шуме ируде, којесу ту пајбол>есведоче 
Сигурно je то nama најбогатија покрајтта у шумама 
и рудама. Ja ky TO да покажем једним доказом из 
буџета башсамогГ, Министрашумаирудника, rl"o ke 
бити најбољи доказ. Господине Министре, и у овој 
годипи врло рђаве ко'љуктуре дрвета, укушга приход 
шума изпосе у буџсту 12.4,000.000 дппара. Међутим 
само две дирекције шума у Сарајову и Бања Jlyii,ii 
дају 80,000.000 дппара. To je сигурно најбољи доказ, 
да je Ijociia и Херцеговипа богата у шумама и ру- 
дама. (Mипистар шума u рудника Др. С. Шибеиик: 
У дрЈкавппм али ne приватшш.) И рудника пмамо 
највише тамо. C тога и кажем да су тако рећи те 
земље предистиниране да ее ту развије и наук 
шумарства н рударства, и то у центру тпх земаља 
у Сарајеву на средокраћи. Међутим, господо, то 
нпје MoiMio бити спроведепо за овпх десст година. 
Требало je да уђе у овај буџет једап амапдман, 
који je потписао око 80 пооланика и 20 сенатора 
да се факултети шумарекп n рударски преиесу из дру- 
гих места у Сарајево. 

Рударски и шумарски факултети треба да се 
препесу поиовно из других мсста, где пису уз шуме 
и рудишсо, у Сарајево. Taj амапдмап je одбијен, a 
да o њему није nu поведена дискусија. Ми Немо, 
мсђутим, све дотле на овоме настојатп, док пам 
други не докажу да факултетп ти морају да погтоје 
у престопици, одиоспо у највећим варошпма пашпм, 
Овом приликом могу да кажем да еу факултоти 
шумарско-рударски у свима земивама уз своје руд- 
иико и да иису no престоницама. Тако у Фрајбургу, 
у Лијежу, у Сент Етијену, Екобену, Пшибрену и 
другпм местима. Ни једап није у огпптем културпом 
цептру, no су сви близу уз шуме и рудпике, да могу 
студепти одмах своје теоријско зпап.е и практичпо 
усавршити. 

У своме излагању отишао еам мало даље иего 

што еам мислио говорптп o онпм црвеним тачкама 
o упиверзитетама. Кад би погледали na речену 

карту Југоолавије, на плаве тачке које означују 
средње школе, видели би и ту да су тачке гушће 
njTo се иде na север и северо-запад, a да су ])азре- 
ђене niTO ео иде југо западу, изузев нашу обалу 
која je културпим животом живела стотине година 
и која je ове установе имала. 

Међутим и onaj трећи реД гачака, жутих, које 
означују основпо и грађанске школе и ту исто то.ко 
на северу би с-е готово додиривале, једва би дотекло 
простора na хартији, ако би тачке биле веће. Ту се 
чини сигурно једна иеправда једног дела Југосло- 
вена другом делу. Иије то исправда ни Србииу, ни 
Хрвату, mi Словенцу, ни правбславном, ни като- 
лику, пи Муслпмапу пего je то пеправдц читавој 
једној великој области. Верујте Богу, али кад смо 
били,.— немојте мислити да ja ту хоћу еебе да исти- 
чем, - - кад смо били no тампицама нод несрећном 
Аустро-Угарском, миелили смо: дође ли до жељене 
слободе, да lio браћа у другим крајевима где су 
културпо одмакли/ разуметп нас и да be у првом 
реду пастојатп, да их малокултурнопопристигнемб; 
Јер, MU смо више форсирали u више трошила 
енергије у томе да имамо најпре своју државу u 
ради тога смо више ira one ствари издавали, што je 
било иеопходно потребпо за стварање једне државе, 
C тога смо мислили да ћемо у евојој држави насто- 
јати да једаи део попристшке други у културиом 
иогледу, a ne да једап u даље заостаје докле другп 
иде напред. 

Ja сам ивнео једну карту Југославије, карту 
наших школа. A ако бих бацио другу карту, карту 
напгах клиника, болница, амбуланти, наших лекара 
впдели би исти тај случај. Иећу o томе дуго да 1)цз- 
говарам. 

Кад 6u бацили n Tpeliy карту, железничку 
карту, впделп би iicTO. IIa im сви видите како je 
ту rope на северу згуопуто, a впднте доле пуст про- 
стор као у Сахари, где пемају nu једап железпички 
колосек лоиго латекве. 

Нећу даље да расправљам o аашој железничкој 
мрежи. Кад би погледали четв^рту карту, карту нес- 
пгах путева, видели бн исту ситуацију. Ha овој 
карти мало ky се задржати, јср ona много тангира 
мој ивборни срез: Гацко, Пиву u Дробп,ак, особито 
оведвс задње области. Да ми мамо у пашој држави 
јсдап простор, KOJU, како где, од 40 na до 80 кило- 
метара унакрст нема nu једпог метра цесте, и изгледа 
joiu опако, како je изгледало прије Косова, готово 
како га je Бог дао, кад je ову земљу стварао, не бц 
поверовали. A то je Дробњак, Пила и Голија. lla. 
да je то раван и Божо помози. Равиом би се могло 
ni.u. Али nuje раван, него je то највећи nam планин- 
ски склоп, где су ес два киклопа ухватпла иегда у 
коштац, динарске u албапске Ллие u направили 
чудеоа од природе u лепоте, лепоте само од природе, 
a ne од људске руке. Ту пута нема ииједиога. A крај 
ое може мерити леиотом са најлеиишм крајевимц 
Европе, ne no мојим речима, пего no речима пок. 
Цвијића, који je могао најкомпетентније то pehu. 

Господо, преварио сам се, кад сам кавао да 
нема nu метра цесте у овим крајевима. Мма, али 
што има то су самоиочетци. Како je који посланик 
долазио, обећао je да he овде u опде правити цесту. 
И тако на више места има само почетака цесте, 
али све то не вреди скоро ништа, j ep су то само 
почетци цести.  Али ми не смемо почињати цссте 
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a да их ио доврицшо. Ако ништа друго центар овога 
краја треба што upe да вежемо са првом најближом 
цестом, да би помогли пароду овога краја, a да би и 
целомо своту открили величанствену лепоту гран- 
диозног Дурмитора, Стало би то 20 до 30 мгшиона 
динара, иа да се onaj крај веже са прбом цестом, 
то  за почетак. 

AKO дуже говорим o овој ствари, ви ћете мо 
извинити, јер заиста то je крајња нужда и потреба 
тамо, a иа једиом другом питан.у хтео би вам ио- 
тврдити колика je то нсвоља, што нема свет у овим 
крајеиима цесте. 

Росподо посланици, кад сам ивабран ва народ- 
ног посланика, сматрао сам у првом реду ва потребно 
да одем у свој изборни сроз и да no могуКству видим 
шта je најхитнија потреба његова, a затим да видим, 
какве оу и друге потребе. Kao најхицбија потреба, 
видео сам одмах, да јо прехрана ставовништва. 
И ради тога настојао сам да у томе правцу што више 
енсргије утроши овдо. Још летос знало се, да ke 
доћи оокудица у оним крајевима, јер je летина била 
слаба. Ja сам одмах овде у јодном комуникеу у јав- 
ности изноо да je једино крива nama адмшшстрација, 
не разбирам која и где, крив систем укочепс биро- 
кратгг.-о да niijO жито на време довежено, да није 
у тим крајевима довежено до конца месеца октобра 
— како je могло бити. 

Уверио сам ее личио у бановини на Цетињу, 
шта je све предузимано, шта je све роферисано, 
овамо у Београд и дошао сам до овог осведоче&а. 
Тачно се знало давно и давно, још у септембру ме- 
сецу, колико мма потиуио оних невољника, удовица 
и сирочади гладних, којима треба датм бесплатно 
жито, колико има, оних домаћина, који би за око 20 
динара радили на цести, na да им се да sa одраду 
жито, и колико има онпх, који би платпли жито. 
И као што вам рекох, то je жито могло дбћи до 
октобра прошле године. Међутим, npiio жито, којо 
je дошло у Зетску бановину, дошло je 5 децембра. 
II шта се догодило ? Догодило с.с то, да je далеко 
скупЈБе транспортовано, и да mije војска дошла 
у задглсм момоиту, не знам ии како Пп било траи- 
спортовање. И чак je транспортовање било скоп- 
чано no само са великим кваром аутомобила недо 
и са људским жртвама. To jo један страховити про- 
пуст наше администрације ono и још изгледа стра- 
ховитпјн тиме; што се тешко може на иеким отра- 
иа.ма репарирати. Рекао сам, какав je тај крај шав- 
ничко дробњачки; знао сам,. кад западне снег у два 
irpo.iiasa на Равнм и na Крнову, да се неће моћи 
храна дотурити, a то се и догодило. Мени стижу 
uenpct'Tairo телеграми. Вапај парода sa житом je 
великм. И као што вам рекох, док се то могло да свр- 
ши зга в])смо, то се читава ствар протегла тако, да 
смо ушли у зиму и ологове и то ее не свршава. 

Господо, ja сам вас исувише вагушио овпм 
мојим стварима чисто мога изборнога среза. Дозио- 
лите  ми ноколико речи и што се тичс овију нас on- 
liOIHITO. 

V овоме Претставништву, у овој Народној 
скушитиии, приликом ове будетске дебате ниједан, 
колико сам ja чуо, од посланика пије проговорио 
p иечему, о чему je проговорио Министрар Унутраш- 
и.их дела г. Сршкић. Мислим да ми o томе троба 
да проговоримо и даводпмо o томе рачуна. Кад сам 
приликом дебатс o називу страпке, предлагао, да 
се та странка зове Југословенска народна странка 
рекло   ми со,  да пз  обзира  традицпја... 

Претседнак  Др.   Коста   {»умачуди:   Г.   посла- 
ниче, то нсма везе са буџетом. 

Ваенљ Грђић (наставља): Мени се чијш, моја брако 
драга, кадбихјасада почеода говорим o Мароу, даби 
то Јшало везесабуџетом(Смех), јерМаројеједна пла- 
нета, a ми имамо овде један опсерваторијум и, мо- 
же бити, кад бих ja рекао, да се мало даје новац за 
тај опоерваторијум, да би, можда, иепЈто више сазнали, 
како људи тамо na Марсу живе, и, овентуално, да 
би сазнали, да ли једанпут можемо и ми тамо доћи, 
било би у вези са буџетом. 

Стога кад претседник мисли, да нема места o 
опоме даговорим, ja liy то прекинути. Moje јемишље- 
њеипак,даје буџетска дебата велика торба,идаби 
због тога требало да има места o свему да говорим, 
оамо ако пристојно говорим, a мислим да сам при- 
стојно говорио, (/K'niio одобравање). 

Мислим ппак да Ке бити места да проговорим 
неколико речи o слободи штампе, кад je било места 
да o томо говори Г. Мшшстар Унутрашњих дела. 
Исто тако миолим, да lio бити места да говорим у 
Парламенту и o слободи збора и договора. 

Господо моја, нема тога говорника, који be 
мене убодити, да елобода штампе шкоди пароду. 
(лобода штампе наравно у грапицама закона, али 
закони према коме ће оудити судије, no овојој са- 
вести, одговарајући Богу, a no да no закону судо и 
одређују шта he се штампати, политички фактори, 
Људа, који могу добити наређење шта да се заплени. He 
може со научити шшвати, док се не оде у воду, a не 
можс im парод сазрети за слободу, ако се itoj не научи, 
и то баш и путем слободне штампе-. Наглашавам, 
господо, лепо je, да смо називом странке хтели да 
обележимо старе траДиције. Мислим тврдо да еу 
то традиције наших старих странака биле n борба 
за слободу штампе, na се чудим да многи, који су 
баш изникли отуда, да ппшта у том погледу нису 
Joni   проговорили. 

Тако п(-то, господо, и оа слободом вбора и до- 
говора, треба да сс законом осигура. 

Аутономију универзитета треба такођер да чу- 
вамо. Иисам био у Финансијском одбору, кад je 
исти унео јодап амандман, (| 28-а), да се роду- 
цира известан број nai таиппка. Овнј амандман je 
тако стилизован, да повређује аутопомију универ- 
зитета вато бих ja молио да се та реченицапрестр- 
лизује, да ое no вређа аутономија универзитвта 
и ja мислим да се то може са мало воље и 
учпиптп. (Мујо се: To су радили сво самидиректори 
гимнавија и професорд). Они су можда то преви- 
дели. Учињен je, да се благо ивразим јодаи грех 
прсма нашој акадомокој омладини, na ne би било 
добро да се пде и против аутономије уппворзитета. 
(iTora бих молпо, да се речени § 28-а у том правцу 
промепп. 

Иаравио, гогподо, да бих имао jom дорта да 
говорим, али време je кратко, одмерено. 

Ha крају Ку оамо пеколико рећи рочи o томе 
дали hy гласати за овај бууот, или не. Имам o томс 
једно своје мишљење. Ви који сте били у клубу, 
знате тачпо, како je то мишљење, и вато ra нећу 
овде дуљс излагати. Само кажем: ова Влада, кад je 
дошла у Парламопат, ona m-ijo тражпла поверетБе 
Иарламопта. Ona га nnjc mi трсбала да тражи 
прома Уетаву. 

Прома томо, моје je мишљење! да се гласање 
односи само na ону ствар o којој сс гласа. Ту се 
гласа за закоп или против закона, a то ne зпачи, у 
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iicTo време, ни поворењо, im неповерење Влади. 
(Одобравање). 

Прсгиседник Др. ЕСостјљ Куматуди; Има 1)оч г. 
иввеотилац Ото  Гавриловић. 

Известилаи Ото Гавриловић: Господо народни 
послапици, одувек буџетска дебата била je иај- 
значајнија радња сваког Парламента. Управо,' из 
одобравања прихода и расхода раввио се парламен- 
тарни и преставнички ред у Европи. Свака земља, 
према своме развићу, према степену културе, ства- 
рала je себи уставне институције, које iie иајкори- 
сније послужити земљи, иароду према приликама 
у којима со стварају. Разумљиво je, господо, да у 
том погледу пшпта није остало вечито, ништа иије 
остало стално; еве je то сволуирало ирема даиим 
приликама. Ако je у Енглеској влада најглавнији 
одбор Народне скупштине, и ако ona мора имати 
поверење тога тела, да би могла управљати посло- 
вима земље; ако у Француској свако „за" или , про- 
тив" ;тачи „бити" или ,.не бити', такав парламеи- 
тарни ред иије у свима земљама. Има и других 
претставничких система где тај принцип иовереља 
или неповерења, бити или не бити, пије приме11)еи. 

У Швајцарској, господо, којој ми тако често 
дајемо комплименте и атрибуте демократије, и 
na коју ее често позивамо, у тој Швајцарској, го- 
сподо, Народно претставништво поставља владу, 
министре, за извесап рок, ;за рок од три годино, али 
за три годиие ни то Народно претставништво нема 
права да постављену владу смеци. Министри одго- 
варају грађански и кривично, износе своје рефе- 
рате Народном претставииштву, и тмме добијају 
признање,  оштрију или бла?ку критику. 

Амерички систом такође je познат, гдо претсед- 
иик Сједињених Лмеричких Држава поетавља ми- 
нистре ијш их отпушта. Они немају право ириетупа 
у Парламенат, и, према томе, самим тим нема гла- 
сања ии o поверењу ни o неповерењу. 

Устав од 3 септембра дао je један систем, a из 
овога се види да ми иисмо ван света, да смо и ми 
добили Устав сличап онима који веК постоје. (Васиљ 
Грђић: Иретседпик одговара. To je претседнички 
оистем). Важио je цитирати изјаву, с обзиром ua 
Устав од 3 септембра, коју je јуче дао г. Министар 
Сршкић, И у којој je казао: , Ma да Смо ми наследна 
и уставна монархија, a ие парламентарна, ма да 
Мииистре поставља Краљ, и они су Њшу одговорни, 
Mirai« ми смо свесни тога, да je то једна морална 
дужиост, да оиај час ако би се нашла скупштинска 
већина, која бп ускратила иама тражено повереЈве, 
да бисмо ми први повукли консеквенце." 

Господо, овај снстем има ту добру страну, да 
сс ие праве мшшстарске 1^ризе на иајбезиачајнијим 
стварима; a тиме се пресеца коитииуитет рада владе, 
a  (тварају  трзавице  у   Народној   скуиштини. 

Режими за последњих 10 година,које су нашем 
народном животу дале доста, дале су и тај минус, 
да су ее мипистарске кризе врло често отварале 
и да смо из једне владине кризе. улазиле у другу. 
Тиме се изгубило у континуитету рада и многи 
иародни и државии посао постављеи je на дпевии 
ред Пардамента,  врло чссто се mije заВршио. 

IIITO te тиче буџетског права, у том погледу 
право Народпе скупштине остало je ouo исто као и 
пре, т.ј., оно, којеналазимоиу осталимиарламеитар- 
ним земљама. Једно од пајважиијих бу^ттских 
права Парламента je право буџетске специјалнооти, 
т.ј., право Народие скупштинедапостављенераеходе 

расподели no сумама и no евојој паменм, т.ј. да На- 
родна скупштина, гласајући за партије, утврдц 
хвихову суму и иамену. Затим je важан иринцип 
да народни иреетавници одобравају терете, које ће 
плаћати они који су их изабрали: дакле престав- 
иици бирачког тела одобравају терете, који се без 
љиховог одобреЈГЈа нс би могли завести. Исто тако 
важаи je принцип, да сви издаци потичу од Владе 
и да их Народна скупштина одобрава. Народна 
окупштина нема тога права да би она предлагала 
издатке и повећавала их. Њено je право да ове из- 
датке одбије или да их умањи. Због чега je тај иро 
пис донет, јасно je да je донет због тога, јер кад би 
Народиа скуиштина давала предлоге за издатке 
иикада се не би могао створити ред с обзмром на 
ириходе. Ирема томе буџет администрације je акт 
a има за наС\ важну политичку страну, која со са- 
стоји у томе, што ми одобравамо раеходе, на шта 
се има трошити, као и приходи који се имају при- 
купљати. Владипа политика и њена тенденција 
изражеиа je у буџетеким цифрама и ми их одобра- 
вамо, да би држава могла да изврши своје најосиов- 
није фуикције. Одобравајући овај буџет од једа- 
наеет милијарди и двеста седамдесет један милион 
дииара — ми морамо да будемо начисто с тиме 
да оволико цифром -- као што оу многи говорници 
рекли — иародии доходак није оптерећен. Ту за.- 
блуду o виешш цифарској треба разбити и знати 
да je иародни доходак оптерећеи са много мањом 
цифром. Гооподин Министар фипаисија дао јеобјаш- 
1ве}ве, и ja мислим да није потребно да поновоула- 
зим у ту ствар. Али, господо, важна je ствар колико 
je народни доходак оптерекен, na и са том мањом 
цифром, од седам милијарди дииара. Чинити ком- 
парацију еа другим државама, т.ј., колики су бу- 
џети расхода и колико пада на главу становника 
није тачан рачун. Компарација no броју становни- 
штва с главе na главу није тачпо, јер проеечни 
дохотци у разним државама су разнолики и друк- 
чији пего код нас, и према томе друге државеивећу 
цифру могу лакше да cnoce, као што неке државе 
и мању цифру теже подпосе. Компарација висине 
оптерећења према укупном броју становпиштва 
еасвим je погрешна, јер се и ту мора водити рачуна 
o раду тога народа и љеговој привредној отруктури. 

Једино процентуално уиоређење појединих оп- 
терећења пародпих доходака може да буде база за 
компарацију. У томе погледу од пре рата n после 
рата паступиле су велике промене. lipe рата, на- 
родни доходак ангажовале су јавне финансије код 
свих држава свега за једну седмипу до једну десе- 
тину, т.ј. 10—14%. После рата ствари су се изме- 
ниле и данае пародни доходак у евима државама 
аигажоваи je еа 25—30%. Готово ни једна држава 
ne чини изузетак. Велика Бритапија давала je пре 
рата 15% од народног доходка a сада даје 30% .Фран- 
цуска je 1913 годипе давала 12% a сада даје 31%. 
Италија je давала 10% a сада даје 26%. Белгија je пре 
рата давала 8% a еада даје 28%. lla и код нас, у 
колико имамо статистику o пародном доходку, која 
je израђена upe коју годииу и с обзиром na пад цсна, 
пародии доходак оптерећен je ca 25—30l/o. 

гГо не 
може да буде друкчије, јер привреде свију земаља, 
везапе су n сваки потрес у једној држави изазива 
цотресе и у осталим. Иотребе једне равпе су другп- 
ма и због тога, све то тако у вези, мора давати исте 
резултате и пије могуће, да у једној земљи пародни 
доходак буде сувише оптерећеи, a у другој сувише 
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ниско. Мсђутим, господо, није питаљс само колико 
je народпи доходак оптерећен јавним фипансијама, 
односно фискусом. Важна je ствар, сем тога, какав 
утицај држава својом финапсиском политиком, 
својом политиком примаи.а и даван.а врши на на- 
родну    привреду. 

Држава овојим примаи.ом истипа узима један 
део народног дохотка, али својим давањем врши 
такође утицај на иародпу привроду, jop ствара ку- 
повну моћ код оних који су код л.е запослепи. гГо 
не значи да Cm сс лични шдаци имали иовоћавати, 
али се ио можо спорити факат да тим давап.ем, том 
реком од преко 4 милијардо и триста милиона дин. 
привреда се освежава и има извесне користи. У no- 
гледу материјалних издатака који изноое 6 милијар- 
ди динара, у колико се троше у пашој земљи дају 
посла пољопривреднику, еточару, индустријалцу- 
и раднику. Ha тај начин привреда добија кроз бу 
џет значајну суму. Код дугова, иитаље овако стоји. 
У колико ануитети иду у иностранство у толико се 
народни доходак смаљујс, a ако јо зајам употребљен 
тако да даје еквивалеиат ма у коме виду у односу 
на ануитет оида Cm биланс у том поглсду био 
изравнат. 

И због тога, у дапашшим ггриликама, ако наш 
иародни доходак пада, није важно само постљављати 
питан^с; да ли ће у будуће закључени зајмови бити 
продуктишш, већ je: да ли he ови зајмови за државпу 
пр-ивреду и за општу привреду бити и реитабшши; 
питанзв je: да ли та иивестиција има што и да донесе 
и да се иа тај начин покрије ануитетска служба 
коју собом зајам допоси. (Једаи глас: Да буде про- 
дуктиваи). He само продуктиваи него и рентабилан. 
Између продуктивиости и рептабилиости има једна 
разлика: друмови су, иа пример, сви продуктивии, 
j ep олакшавају трговипу; за државни фискус peii- 
табилност зиачи пешто више, значи једно примање 
и олакшаи^е за вршење ануитетске службе. Исто 
тако утицај државе je врло велики у формирању 
цена. Кроз трошарину, таксе, царине и тарифе 
формирају се у велико цене. И баш кад имамо пред 
собом заком o порези и o трошариии, ми ћемо се 
позабавити тим питап.има и видети на KQJH се начии 
овај утицај врши }ia политику формираља цеиа. 
Сем тога, кроз овај буџет држава утврђује цене 
код    моиополских   артикала. 

Господо, o трговинским односима, o царин- 
ској политици, било je овде много говора. Ja поми- 
њем то само узгред, ne удавећи у тај проблем, али 
истичем да она има врло велики утицај на радипост 
м na одиосе појединих друштвених класа. Јер др- 
жава мзвесне радиности својом финанеиском и тр- 
говинском политиком неке фаворшира, a нека joj 
може бити равнодушна. Сем тога, држава није данас 
оно што je била пре; да се брине и врши само naj- 
основније своје функције: просвету, правосуђс, 
одбрану земље, ред и поредак. Иосле рата соци- 
јалне функције држава постале су веће. Имали смо 
прилике у Финанеиском одбору да видимо, да се 
баш социјалним функцијама државе терети државе 
увећавају. Ja се слажем са поштовапим господином 
Грђићем, који каже, да кад се помеиу , пасивни кра- 
јеви;' да има људи који ће манути руком и рећи: 
..Доста са тим пасивним крајевима!" He, господо, 
тако лако тај проблем ие мопк се решити, и екинути 
с дневног реда, ако се само мане руком. Ти пасивии 
крајеви су ту, тај народ je ту, оп je члаи ваједнице, 
тако исто она може постојати и овамо,  на  пример 

у Дунавској бановини. Ви ту иматн два артикла 
чије су цеие сада тако мале да утичу на то да ли 
he имовиноко стање добити извесно померање или 
he иввесни имовински односн потпуно пропасти. 
Ja, господо, сматрам да старање Владино, особито 
у овим данима cynie и неродице, да je ono na своме 
месту и да га она врши према сретствима која има. 
Нисам за то, господо, да се у овмм данима криве 
иапусти таква једна политика, јср би она била штетна 
ио заједницу и no све нас. ГТринцип солидариости 
измс1ју крајева и између класа мора се држати и 
морају се финансијска сретства у колико je то мо- 
ryhe  фороирати. 

Супротна ситуација постоји у Дуиавској бано- 
вини у којој je материјалиа култура врло висока. 
Кредитни односи развијени и због пада цеиа жита 
држава je иитервенисала. И тој Бановини потребна 
je ииторвеиција али   у другом обдику. 

Снижавање пореза и слободна трговина то оче- 
кују  житородни крајеви. 

Ha тај начин помажуКи ј-едни друге, мм Кемо 
изравиати нескладност гледања на ствари. Али 
je сасвим природно, господо; да je у данашњим да- 
пима кризе тешко задовољити све захтеве и све 
социјалне обацре, у колико поресћа снага na ca 
тим и народпи доходак опада, Кра,љевока влада 
водиће рачуна. O томе прднела je пројекат закон t 
o снижеи.у земљарине, питање трошарине, пита№« 
такса, доказ je, да Краљевска влада ехвата iianope 
и жеље Народне скушптине. Са рвформом овог фи- 
скалног ваконоДавства надамо се, да lie се учтшити 
велика услуга иароду п његовој привреди. 

У чисто фииапеиској политици, важан je по- 
стулат постављање буџетске равнотеже, a с тим у 
вези одмах се поставља, и равиотежа између финан- 
сија и пародие иривреде. Госиодо, вначај буџетоке 
равнотеже у јавним финансијама повнат je. O л.ему 
по треба миого говорити. Ona се мора одржати no 
сваку цену шш смагвивап.! м расхода или завође- 
шем нових прихода. Како се na стварап.е нових 
п])ихода самом пореском реформом ne може мислити 
eeh то може бити изведено само једном финансиском 
реформом. Остаје нам онда да одржимо буџетску 
равнотежу еамо смап.ивањем државних расхода. 
Буџетска равпотежа, уколико се ona у овом про- 
јекту предвиђа, васнована je na податцима ив про- 
nuie године na чак и на податцима из јануара месеца 
ове године. Лли привреда и прилике у своту, тако су 
променљиве да ми не можемо знати да ли lie iiohn na 
боље или na rope. Могу се десити дог£фаји и ван 
прпвредпе домене који могу донети повшпење цена 
пашим аграрпим продуктима тако да прибир^аше 
предвиђепих прпхода буде олакшапо. 

Господо, буџетскаравпотежаима свога утицаја и 
na врсдност националнога новца. Ако приходи и расхо- 
ди нису уравнотежени, постојиувек опасност да се ја- 
внефинансије појаве пред вратима државнее мисиоие 
бапке. И, господо, овде je пала приметба да je ауто- 
номија Нароодо банке сада скучена да није онака 
каква je била и дц je такорећиизгубљена. Међутим, 
господо, ja миелим, да аутономија какву je nama 
Народна банка имала, no постоји ни у једној другој 
држави, M у другим државама влада има утицај 
na политику Народне банке. Овде je важно то, 
да се влада ne користи кредитима у Народној банци. 

У прошлом Иарламепту бидо je често приго- 
вора да Народна бапка no врши распоред кредита 
опако  као  што  би било пожељпо.   Ja мислим,  ro- 
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сподо, да Пародна баика која je потпуио сачувала 
своју аутоиомију прома јавним финансијама, не 
може да радп више онако као што јо радила раније 
у погледу кредитираи.а п^родие привреде. Питање 
расиоделе кредита код Народне баике, интересује 
vi Народно претставништво. Истина први вадатак 
Народне банке јесте да се стара o народном новцу, 
o одржаљу стабплпости. Важност стабилпости иовца 
за народну привреду потпуно je позната. Ми смо 
гопсрација ivoja jo претрпела инфлацију и ми зато 
врло добро зпамо шта она значи. 

Ми знамо шта je то мењање вродпости иовца. 
Кад пемамо стабилног новца, имамо обману и илу- 
зију великом количином банкнота, које нам пред- 
стављају богатство, a кад све то преобразимо у злато, 
видимо да смо поред рада претрпели губитак. 

Још нешто. Ми смо, господо, дужиичка земља 
и сваки пад иовца, значи за иас већи износ за пла- 
haji.c наших дугова у ипостраиству. Због приврсде 
и финансија због наших обавеза у ипостраиству 
морамо одржати стабилност дипара. Често се, го 
сподо, помиње овде и питање тешког стања у које 
je запао наш земљорадник и то со доводг! у везу 
са питањем валуте. Ja, господо, отворено овде, 
сасвим јасно, кажем да валутарна политика пи- 
какав утицај није имала на то да дугови у нашој 
вемљи постаиу тежи. Ми, господо, од 1925 године 
не водимо подитику im дефлације ни инфдације. 
llauia политика je стабилизациона политика. И 
прома томе од 1927 годиие до даиас дииар се одржао 
па својој вредности, т.ј. 9,12 шв. фр. Али y3ponvi 
иотичу са екопомског поља, гоњени ваконом понуде 
и тражн.о и цсио (;вих наших артикала диктиране 
ииториациоиалним тржиштом пале су у својој вред- 
пости са 100—200%. Пад цена, a ие скок динара 
узрок je, да су пам дугови постали врло тешки. 
Однос дужиика и повериоца постао je данас врлр 
оштар. И ако говоримо o тожини и^сговог положаја, 
o тежини положаја дужиика, ми ћемо ее сетити и 
бриге повериоца, чија je брига да ли he своја потра- 
живаЈг.а, кад и како, напдатити. Кад се говори, 
господо, o томе пита,и.у сасвим je разумљиво, да 
зелепашел.е у крсдитне односе не трсба увлачити. 
ЗелепашеЈво као друштвеио зло има се гонити, a 
кредитне операције, оно што капиталу припада — 
камата - сасвим je друго питаше. Ието тако као 
зелепаш, можо да со третира и тврдица. Разлика je 
у томе што тврдица задржава новац, ,и тиме 
штети привреду, a золенаш искоришћује онога 
коме новац даје. Ja, мислим, господо, да у томе 
питању дугова, мора се бити врло опрезан, али се 
мора и врло хитно поступити. Ми морамо гдедати 
да дужнику олакшамо ситуацију, a код повериоца 
да ne поколобамо веру у .његове тражбине. Јер, 
ако би то урадили кредит би био још екупљи, камата 
би била joui Bolia, капитал би се у земљи сакрио 
или дефраудирао преко границе. Јер, господо, 
капитал иде тамо, где осећа оигурност. Данас имате 
тај парадокс да сиромашне земл^е дају зајмове бо- 
гатим земљамд. Када je сеитембра месеца Хитлер 
имао изгледа да дође na влает, капитал je побегао 
у Француску и Француска je добила мобилан ка- 
питал Немачке. lla и иа Пољске, Румуније vi других 
вемаља каггатал бежн у Француску. Кнглеско злато 
пијо могло да се задржи и ono je отншло у Фран- 
цуску. Капитал гравитира у земљу у коју има по- 
Bepciba . 

Питање  дугова   како   сам   обавсштен   узето  je 

у оцеиу од стране КралЈевеке владе. He мислим 
у том иогледу давати пикакве сугестије. Међутим 
чиљсиица je да je џајвеки део нашег света који ду- 
гује запао без своје кривице у тежак иоложај. 
Нико од љих ие жели да избегпе своје обавезе или 
да их ne плати. Ha против. 

Кад се говорп o сељачким дуговима потребнсј 
je пагласити да они нису запали у тај положај због 
тога што нису умели водити своје послове, IHTO нису 
бшга добри економи или што су били расггакуНе 
и што у опште нису водили рачупа o својој имо- 
вини. Сељак je остао вредан као што je то и заиат- 
лија као и ева наша радиност, али су дошло тошке 
прилике када су цене свима артиклима пале и услед 
тога пада цена, дуг јо остао цифарски исти, али ра- 
CTOJaibe између дугова и данапдаих цена постало 
je много веће и зато су дугови постали тежи. 

Рсшаваље тога питап.а треба iipnlvn ca оба- 
зривоиЛу баш да би учииили услугу дужнику како би 
и убудуће могао наћикредитезасвојепотребеокризи 
не мислим да говорим, a пајмап.е o ц.еиим узроца- 
ма пего хоћу само да констатујем факат да je она 
светска и да je и иас захватнла. MTI иисмо могли 
да избегнемо' из разлога што данашња привреда ба- 
зира na универзалистичкој основи и што су еко- 
номски и финансијски иптереси толико испропле- 
тани, да je немогуће да пертубације у једној зајед- 
ници не оеете се и у другој. 

Због тога оа овим стаД>ем као реалном чињени- 
цом рачуиамо и морамо o и>ој повести рачуна. Сво 
иије у пашој моћи да поправимо, јер су узроци 
светски. 

Ono што ми можемо то je да ведрим располо- 
жеЈвем na и оптимизмом ретавамо проблеме који cv 
пред пама. Ми се не заваравамо да емо без тешкока 
— иа против, one су ту. Али само опи народни в 
и.ихови претставници који су свесни TeiuKoiia a 
имају веру у сакопоуздање репшће ово проблемв 
да са што мање штете изиђу из овог хаоса. 

У привредпом животу ствари n прилике идј- 
јаспије су изражене цифрама. M ако цифре najpo- 
читије говоре ипак веома много доприносе и пси- 
холошки моменти, који су no некад важнији и од са- 
ммх материјалпих фактора. lio некад читаво се мц- 
лијарде губе, читава богаства у берзанским iiaim- 
кама. Губитко ne изазивају материјалпе промене 
прсдузећа чија je вредност ивраженау курсу хартија 
Beli песимистичка лерасположеп.а и због немап.а 
вере. 

Госиодо, свака реч n свака мисао која у Народ- 
noj скупттипн пада има свој одјек у народним ма- 
сама. Лко су one левичарске и сувише радикалне 
масе се крећу na ту страну у толико пре у овим да- 
нима. Али ее са сигурношћу може pelin да onu који 
потеицирају тако расположец.о у народу са овога 
места, неће бити вођа оних које иа ту страну упу- 
ћују. Ha чело њихово отавиће се други a ito omi којн 
даиас  ca  оваквим паролама  кокетују. 

Наша je дужпост, да овде no речима иого де- 
лима што пре и што хитнијо рошавамо ствари и да 
народу помогнемо. Оповиција критикује. O л.ој 
морамо водити рачуна али, исто тако и o иароду којп 
пеће речи BOII дела, јер му je стање и сувише тошко. 
Изгледа да je народ сит чисте политике да га ова 
привредна крива и сувише притискује. Зато чека 
иввесна олакшања. Народ не рчекује сво јер зна дај 
сво no можемо учпнити као што вна и то да еве 
no зависи од нас. 



СТЕИОГРЛФСКЕ БЕ.ПЕШКЕ 

Господо, да .uvi смо штогод учинили ва иарод ? 
Господин Никић вели да нисмо шппта учинили. 
Господо, na ипак смо нешто учштли тимо што смо 
снизили буџет близу три мшшјарде дЈгаара (то није 
MHOI'O) то jo релативно, јер je шест мЉлијарди више. 
Господо, пи ћете питати да ли се <;а три милијарде 
снижава терет народу ? A ми ћемо одговорити: no. 

Рооподо, са тримилијардо иијмч' снизиотерет па- 
роду, али наплаћивање прихода биће у onoj години 
лакше, с обзиром на ово снижење, a то sa поресквг 
пл:ат1Ј,а мпого значи, јер се од аега umno ne гражи. 
Господо, то je напор коЈи je демантовао чак и вакон 
o  еталном повећању расхода буџетскжх. 

Друго, пред нама je ваконски предлог o смање- 
љу пореза — земљарине. Иввесно je да ona законска 
основа начелно одговара народним интересима у 
овмм временима, јер снижава постојеће порезе. Она 
ће noBOJbiio одјекнути у народним масама, na зар тиме 
нисмо иешто постигли ? 

Даље, вар није напор у томо што Комо уокоро 
решавати питашб o трошарини тако компликовано 
како за фискус тако и no народном оптер'ећен>у. 
1\ита.и,е трошарине ne peinaria со тако чосто, a када 
се томе pomen.у прш тупа, зиак je да то изискују 
великс и хитне народне пОтребе. 

Затим плмопа Закона 0 таксама. lia лар ep, и 
преко тога прелази као да то птита no ииачи. Ирод 
нама су волики задади, али и иолико тешкоће, и 
морамо имати много оптимивма, вере и самопоуз- 
даЈва, да ћемо ODO тешкоће савладати. Onaj који 
иема воро и самопоуздаља, овојом голом крптиком 
iifhe народу ништа помоћи. .VIn морамо савладати 
TeiiiKoJio реално и до краја и само тако извршићемо 
аадатак који намје народ 8 новембра поверио. Раз- 
ном критиком, реминисценцијаМа, народ неће mi- 
шта добити. AKO пођемо тим путем ми ћемо ићи 
стазама које неће бити конструктивие a пајмар.г 
кориене. Лли, ако будемо роалпп, свесни ситуације, 
која није лака и ако оудемо били способни, да бар 
једним делом ублажимо a другим долом отклопимо 
тешкоће, ми IIOMO извршитн •■воју дужност. 

Гооподо, кро.'! ове буџетске цифре дајо сеВлади 
могућиост да такву полптику појколп n паморама 
Скупхптине изведе. 

Жеље Народне скупштппе нашле су видна до- 
каза и указима II). В. Краља којима се дајо аболп- 
uvija и амнести^а трошаринских кривица. Ако томе 
додате опрост шумских крпвица, као и све закон- 
ске пројекто, кОјИ lio сутра бити закони, онда sa 
ово кратко времо, ми смо показалп, да поанајемо 
народне потребе и да се трудимо да му у овим то- 
шким   данима помогнемо. 

ПptiacediiMK Др. Коста К'у.'. а.пуди: Има реч па- 
родии посланик г. Др.  Иво Елђговић. 

Др. UHO Елсгопић: Господо народнл посланици, 
уважавајући тешко народно оптерећење, које ре- 
вултира из предложеног буџета, и то у овим нај- 
мучниЈим господарским прплпкама, дужност je и 
Парламопта и Краљевске владо да подигну морал 
и ведар дух у народу, како би он могао 6eš ud.ci' 
потреса да задовољи своју тсшку пореску дужно( т. 
Овај полет и овај морал може да унесе n учврсти 
у народу само исправном и сврсн еходном политп- 
ком и Парламента и Краљевске владе, и то само у 
духу "Устава, у духу уставности, n у духу no прадне 
и" фразеолошке, него истинске и олободаршо домо- 
крат-nje. Нема, господо, демокрације без демократ- 
ског  духа, који je идептичаи са духом уставпогтп. 

Нема демокрације беа демократокпх инотрумопата 
n оиих отворених капала, који одноде мирппм то- 
ком горчине, које се пакупо у народној дути. 

Ти инструменти и ти канали свуда у свету во- 
зани за дух демокрације, јесу у првом реду сло- 
бода живе и писане рочп, т.ј. слобода договора и 
слобоДа штампе. У двадесетом воку и опдо гдо се 
совјетизам и фашизам не цене као систем прогреоа 
трајније и озбиљније вродности, у свету западпо 
европске n северно америчке домокрације, у свсту 
то велике демокрације која са презиром прелазп 
преко софиотичкпх доказа најповијих усрећитеља 
маса, као да je домокрација na издиеају, да je за- 
тајила na даље љубоморно чува и уоавртава теко- 
вине демокрадп,^, пред тим великим овотом, вели- 
ким домокрацијама, углод, престпж и кредит namo 
државе само b.e порасти џоновним уво1}ел,ом демо- 
кратских слобода у иатем јавном жпвоту. (Одо- 
бравање). 

Љуто се варају они који мисле да ое еипминпра- 
n.ом na. дуже вромс демократокпх и уставних оло- 
бода могу учврстити и осшурати томел.и државо. 
Пригушена реч, господо, оилави у под.чемље. 'Гу 
вдстају подземна дотаптаван.а и договарап.а, да- 
леко onacnna и од пајрадикалппјих и пајкон;)е})ва- 
тивнијих, која се врше na светлу дана. Овакве под- 
;toMiio акцпјо OTIIM.I.V оо коптролп чувара државиог 
поротка и опстанка, док домократоко олвбоде управо 
i п te ово актере и мрачне акције да изађу na сунце 
и да открију своје карте. Ако оу господа, демократсие 
слободе у извееним приликама експловив, онда je 
боље имати тај експлозив na оку, него да пх поодго- 
ворне руке подривају у темеље подрумеких дубипа 
наше  дратоцене  државне  зграде.   (Одобравање). 

Mn народни аосланици, парочито ми na Хрват- 
ских крајева внамо иа нвпосредног опажаи.а, да 
тамо у народном котлу ва жалоот врије и кључа. 
lio дајмо господо, да тај котао експлодира. Два- 
најести je чае да отворимо вентил no динтату namera 
Устава и духу уставности која ив п.ога no }1аравп 
етварн извире, као и no постулату и диктату no 
оне патворене, него праве демокрације. 

11 n Илада ии Иарламепат док оу свеони да аа- 
ступају добру отвар народну, док ворују у иснрав- 
ност своје политике немају равлога да беже од сло- 
боде јавне критике, очитовала се ona na абору или у 
штампи. 

Чак пам та СЛОбрдна критика одличпо поолу- 
жује да спознамо макар овоје n пехотичне гретко 
у раду, својо е.вентуалне пропусте, a често ће пам 
служити и као изврстан пов материјал за наше 
конструктивно долањо. Сасвим je паопако охватање 
да. још није дошло време за слободну и отворепу 
роч, jop да je jom увек погибељ да ће се злоупотре- 
бити. Ja држим да je управо ово време пајпогоднијо 
да почнемо макар и сукцесивно оживљавати демо- 
кратску слободу и то управо сада кад je na окупу 
Парламенат у који су ушле све саме конотруктивне 
онагс из народа. Парламомат оастављен искључиво 
од чланова који су бевусловно вераи Краљу и др- 
жавној мисли. Овакав Парламснат најбоља je га- 
ранција да код нас не може бптп нн једнога дана, 
у којем би се мотло у анархистичкод! смеру злоупо- 
требитн слобода, јер je овај Парламенат ту у сва- 
комо чаоу приправан да једнш брзим легислатив- 
miM потевом буде регудатсф вдраве и правплпо 
употребљене слободе.  (Пљескање). 

Jom jo петто важио, господо. Јуче je врло no- 
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штовани Г. Министар уџутрашаих дела говорио 
такође o проблему слободе ттампе и договора. Ту 
јо Г. Мииистар Унутрашц.их дела поставио за убу- 
дуће неке коитуре, иоке слободе у штамии и дого- 
вору у оквиру максиме народног и државног je- 
дииства. Врл.о добро! Лли, господо, које lie то бити 
мерило и којп ће то бити критериум и тко he тај 
бити да просуди да ли j o једна изражена мисао у 
складу са народпим и државним једииством. Ми 
видимо, господо, u то треба отворено да кажемо 
овдо данас, да се чак и говори народнр1х посланика 
у овој високој кући осакаћују у штампи (Узвици: 
Тако jel), да се чак налази, дакле, да ни ми народни 
посланици у овоме и оваквом Парламенту нисмо 
довол.по верни државпој и народној мисли! Господо, 
no томе се види како ово мерило, које je поставио г. 
Министар Упутраиш.их дела, није довољна гаран- 
ција onoj правој елободи гатампе, паравно у складу 
са  пајвишим државпим. иитересом. 

За cMnpeibe, господо, духова и за здраво сре- 
ђиватве прилика у земл>и, a парочито за омирење 
духова у Хрватској и за државии престиж вапи 
потребпо je да се дигпе углед овоме Парламонту. 
Зато ja, држпм. да je пемудро и протпвуставно да 
се цензуришу чак и говори народаих посданика, 
који у новинама ивлаве изнакажени и скресани, као 
што данас видимо у „Политици"', где се тангира го- 
вор г. Hiiifflha, из којег излази само да je глори- 
фицирао овај рсжим. Иарод, господо, има право 
да у делости и потпуиости буде обавештен o свима 
изјавама и o целокупном раду Иарламеита, било 
то коме no вољи или no, a изговор да ова или ona 
реч, пред.;ог, интерпелација, унит, гата ли, иије у 
државпом интересу, увреда je Иарламенту, j ep оваки 
iberoB члан добро разликује да ли ће која изјава 
пргодити режим, кОјИ пије и ne може бити идспти- 
чап с појмом др?каве, или je кадро да погоди који 
великп др?кавпи иитерес. 

Ћ<а.о шм je што сада у швршивању своје свете 
посланичке дужности, a служећи ее правом: што ми 
га даје Устав. морам да додирпем једпу веома туга- 
љиву ствар. 

Господо народни, послапици, у Загребу, томе 
средпшту старе културе и жаришта високо разви- 
јених правпих ocjehaja угњијездила се je пракса која 
je Хрватима еве до пајповијег времепа не еамо била 
потпупо неповната, nerc која je оавршено туђа прав- 
ној свијести и правпом осјеђају и последјг.ега чак 
и оног нописменог хрватСког човјека. 

Прпмјере овој пракси шоже се па1ш само у ана- 
лима ('родп-евековпе шпапске ииквизиције. 

Ja нећу говорити, господо, o мукама и страда- 
л^има учеспика у разним бомбашким и дмнамптним 
аферама, KOjMMa су бпла ивнуђена прпзпап>а no ме- 
тодама давпо преживјеле и већ заборавл.еие средње- 
вековне тортуре. Дотпчие жртве изложиле су своје 
муке у више паврата пред државним судом у Бео- 
граду и пред судбеним столовима у Хрватској. НеКу. 
да говорим o тој врсти жртава ни зато, јер се ja за 
оправдач.е п>ихова орвдње-вјековног мучења узи- 
мао аргумепт да су ep под сваку дијену морале по- 
хватати пити завјере, ма да je оваковастрашпа прак- 
еа у оштрој опреци 0 нашим позитивпим закоиима 
и ма да способне, вјеште и цившшзовапе полиције 
Лондоиа/ Париза, Берлииа, Беча итд. улазе у траг 
и последп.ем кривду у пајаамршепијој кримипалпој 
афери no методама иптелитептне спретпоети, a у 
најгорем  случају  no  методама  т.зв.   психичке   за- 

морености и сметености,  пикада  пак  no  методама 
физичке   ипквизиције. 

Нећу да говормм im o опим биједницима који 
су издисали под мукама, што су их над њкма вр- 
игали полицијски opi^ann и који су бјежећи у смрф 
од нових мука бацили ее с највишег спрата и падали 
мртви na тле полицијског дворишта, отишавши 
дакле да траже вјечпу правду од Bora, j om ирије 
него je судски установЈвено, да ли су крпви или 
аедужни. 

0 овему томе нећу да говорим, ма да јо и ради 
евега тога јавно мпјење у Хрватској до крајпостц 
у.чбуђено и ма да je све то na жалост и у иностран- 
ство   продрло. 

Али дижем одлучап протест против печувених 
вексација, које ее врше иад онима, против којих се 
може изре1т и против којпх се заиста и изриче тек 
казна ради полидијеког прекршаја, или које ге ко- 
иачно мора пустити из полицијског притвора као 
недужне. Примјер такових страдан>а пружају нам 
између другпх жрт.ава, поимепце студенти загре- 
бачких високих школа. Ono што се je збило еа сту- 
дентима, који су попут својих београдских другова 
демонстрирали, срамота je, која се у једној правној 
држави, као што je наша, мора одмах избрпсати 
суспендовањем и притвором i^asiior кривца, управ- 
ника загребачке полиције Јаика Бедековића и кри- 
впчном истрагом против њега ради злоупотребе у- 
редовнс власти, и оних недјела која je том злоупо- 
требом у безброј елучајева вршио, a која nam кри- 
вични закоп обиљежује као злочтше. 

Ja, господо, нећу овде изпосити сав onaj мате- 
ријал који ми je при руци у погледу злоупотреба 
уредовне власти са стране Загребачких полициј- 
ских oprana и иеких среских начелника у Хрват- 
ској; али за плустрацију страхота, које ее тамо 
збивају, дозволите ми да Вам дам слику тих мука 
које с;е могу сравпити и назвати мукама шпанске 
инквизиције. Ту се људи везују за руке и nore и 
тако везани вешају o чавао, na се затим прилази 
и.има са ropelmM шибицама и чиковима и пале се 
na врату, no табапима и рукама, опда ее их скида 
голе и не само мушкарце него и жеие, и тако их се 
батина до несвести и до изнемоглости. (Ставра Трп- 
KOBnlr. Je ли вам то Павелић казао да говорите). 
Ja ово импутирап.е одбијам од еебе, јер ако ми се 
такве ипсипуадије добацују, ja опда пемам места 
у овој кући. (Жагор n живо добациваи>о). 

Потпрстссдник Карло Ковачовић: Господо, ja 
Вас молим за мир. (Чује се: кажите да ли je ово 
истина или нијо). 

Иво Елеговић: Господо, народпи посланици 
овде je главно питање да ли je ово истина или не. 
AKO je истииа господо, онда ви иекоји немате разлога 
да се узбуђујете, пего имате разлога да се узруја- 
вате ради чипа који ne дају пародној душп Хрвата 
да се  смирп. 

Ja ne зшш, гооподо народпи послапиди, тта je 
ono што вас овде неке узрујава, je ли су то она не- 
дела загребачке полидије, или je то за то, што ja 
та иедела no својој посланичкој дужности овде 
износим. Ja ne тражим ништа друго, пего да се у 
интереоу смиреп.а духова тамо стане na пут овим 
зулумима. To je тендендија мога говора. Или, го- 
сподо, држите ли да ово naka треба и да буд зашто 
треба. Ja држим да овај жалосни чини и догађајп 
осим што пам ne дижу нигде углед, болно одјекују 
у срцима, кажем ne само свих Хрвата, него ja др- 
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н^им свих иас боз радлике. Иародиа се душа на сво ово 
рево.лтира, и то бунтовно психичко расподожен>е иско- 
ришћују непријатељи наше државе у обилној мори. 
Иајгорс je, господо, што се у Хрватској, a ради 
тога сам то овде изиео, што у Хрватској ворујуда 
се они зулуми збивају и догађају, јер то тако хоћо 
Београд и за рачуи Београда. Ja вас, господо, по- 
зивам не само вас посланике из Савске и Ириморске 
бановине, него нарочито вас, иародне посланмке баш 
из Шумадије, да сви једнодушио и свечапо одбијомо 
ту инсинуацију, одбијемо то криво вороватБе иарода 
тамо и да протествујемо против онога ови заједио 
IHTO се тамо збива против нарушаја закона, зако- 
нитости и правног реда, a законитост јо управо 
иарола   овога   данашпоог   режима. 

Гооподо, тамо се чипе насиља у име вакона, 
a против закоиа, у име власти, a у истипи против 
здраво схваћеног и правилио схваћеног цитереса 
ii угледа власти. Тамо баш, где би морао закон и 
законмтост да дођу до потпуног свога изражаја; 

тамо rne би морали бити иајбуднији чувари закона, 
закоиитости и правног поретка, тамо се, гоиподо, 
тај закон крши, na се онда иемојмо чудити да се 
ни одоздо закони ие поштивају, кад баш они кОјИ 
би моралн чувати тај закон и строго бдити над s>e- 
говим духом и љсговом примеиом кад га они сами 
овако   најбезочније крше и газе. 

Господо, ja бих сва ова насмља — видите i'o- 
сподо, ja сам изоставио да ту срамоту овде читам, 
ja имам материјала (Чује се; Доста сте ви казали!) 
ja бих све ове мјере, које мначе ни један културап 
ии један човек са најпрммитивнијим правним осе- 
На.н>ем, ии један човек као човек no може да одобри, 
ja бих их још и разумио, кад би то страховите мере 
ПЕОСтигле иеке посебне позитивне резултато, редимо 
да би постигле евентуално оиу сврху, за којом су 
ови   извршиоци насшва можда ишли. 

Али ми сви видимо, да су сви ти луди ударци 
у Хрватској промашили. Један политички процес 
непрекидно се ниже иа други и ие види им се крај. 
Људи су плаћали главом на вјешалима и својом 
слободом на доживотну, 20—15—10—5 годишњу 
робију, na, опет, пема мира, пи спокоја. 

Треба, господо, мијеи.ати, из темеља мијењати, 
политику и методе политичке, политички курс, 
према Хрватима. Хрватској иародној души треба 
приступити с л,убављу, искреношћу, с noBJepeiteM 
и отвореним братским срцем и приправпогаћу, да 
се мирно саслушају желЈе и тежн>е Хрвата, њихове 
боли и жалбе, na све то примити no у улози супе- 
риорних мептора и тутора, него у улози брата, који 
е другим братом све заједнпчкс послове ријешава 
не  само споразумно, него и братски. 

Ријеч je: да владати зпачи предвиђати, a у Хр- 
ватској владати значи само широко отворити очи 
и своје здраве погледо сјединити o љубављу братског 
срца   и начелима једпакости и слободе. 

Јест, једнакости, мли равноправности тако, 
да се за увијек сузбије хрватски приговор, као да 
су само Хрвати вависни од Београда, a за Србе, 
Србију да je мишл^еп.о и држање Загреба посво 
ирелевантпо. Јест, господо, постоји зависпост и 
треба да ностоји али нашу државиу и пациоиалну 
заједницу заједницу иаших послова и нашег живота 
треба тако да уредимо, да та зависпост буде обо- 
страна узајамна и тако замјенита, да ne само што 
неће бити ни једиој страпи na терет, него he na n>oj 
обје   стране имати свој Животни волики интерес. 

Треба пам, господо, олободе, више слободо, 
јер je упутрашља слобода пајчвршћи оспов и најси- 
гурпија гарапција паше изватг.ске слободо и псза- 
висности. Силом може да са сумлл^вим успјехом 
за извјесно вријеме оперира сваки касапски калфа 
и сваки жапдарски каплар, али оперирати средством 
слободе и управљатИ помоћу реквизита слободо 
евојства су само мудрпх и далековидпих држав- 
пггка. Ие почпва државпичка мудрост na сили пего 
na слободи. Само слободаи човек и слободан парод 
може бити задоволзап, a задоволзап човјек и задо- 
вољап народ неће и не може никад затајити у обрани 
изваи.ске слободе своје домовипе. 

За слободио и трајпо ретење односа у Хрват- 
ској потрсбпо je прије свега створпти у Хрватским 
крајевима  атмосфсру  помирљивости. 

rI'o lie се noc'rnLn укла11Јап)ем свих иегатпва 
из нашег јавног живота, a неке од њих сдоменуо 
сам и додирнуо у свом дапашњсм говору. 

Како год се чини, да je држање хрватске опо- 
зицпје до крајиости папето и пепомпрљиво, ja др- 
жим да и ако поштовапи господип Мачек, мисли 
да j oni и дапас чврсто у рукама држи легитимацију 
парода у Хрватсшш крајевима, то ипак nnje пору- 
шеп ни један мост, који из Загреба води у Бооград. 
Te мостове подржаје сам хрватски део пашег иарода, 
што пајсјајпије сведочи и доказује лањски триум- 
(|)алпи поход нашег Велпког Краља кроз Хрватску, 
и ono неописиво одушевљеи.е иарода, којим je и у 
најзабачепијем оелу дочекивао свога узвишеног 
Владара. 

Народ у Хрватској инстиктивно oceha, да je 
Круна ne само потреба режима, који je од данас до 
сутра, noro да je Крупа потреба и пужда самог 
народа, и потреба за jberoBy хисторијоку мисију 
na Балкану, и колу просвијетлЈепог свијота. 

IIITO сам ja, који сам no свом полптичком од- 
гоју, и прератиој оријентацпји Старчевићапац —■ 
праваш, вулго Франковац, дошао амо, то je зато, 
што ме je из моје вишегодигање резерве тргла ча- 
робна Moh пашег Богом пам посланог Краља, и 
мојс живо вјероваи>е, да je пама Хрватима сада и 
у будућпости обрапа, јакост, пада, идоал и cnac 
у далековидном, н[ирокогрудпом, добронамјерпом 
и племенитом КралјУ. Ствар Хрвата трсба да се по- 
ложи у поуздапе руке витешкога Крал.а. TO треба 
да буде максима свих Хрвата, a биће то -- Бог he 
дати — до скора и макг.имом и one крајеве хрватске 
опозицијо, Koja ће увидјети да нас пити хоће нити 
може убити братска рука из Београда, јер би ona 
онда и сама усахнула, али да нас у даиом часу једне 
и друге, нађе ли nac неоложпо, може да смртпо 
погоди   тешка   песница   туђина   пепријатеља. 

Ja сам се, господо, BOII у првомо часу нашег 
уједињења, као no пеком вишем падахпуКу, роорјен- 
тирао, и то зато, што сам у ново створеној држави 
одмах уочио силну и драгоцјепу једну баш хрват- 
ску тековину: до тада поцијепани и na све страие 
растурепи, крватокп парод, ујодииио се у једпом 
државном еклопу, као пикада до тада, од вромепа 
Краља Томислава до данас. Тако уједшвопи Хрвати 
протставл,ају силну спагу, која би дошла у питатве 
у свакој другој комбинацији na и у onoj апсолутно 
позависне Хрватско. 

Госиодо народпи иооланици, шостојапуарски 
акт одобрио je одмах у почетку и сам г. Мачек. 
Гласовита je ona његова изјава одмах послије шеста- 

?f 
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јаиуарског акта: Црслук je откопчан, треба га само 
сада правилно  вакопчати. 

II). В. Кјраљ цовукао je линију на којој ke се 
лришити дугмета иа томс1 прслуку. Остало je још 
гдјекојс дугмо да га, буде ли у н>ега добре воље, 
здраво памети и југословенске солрдарности 
»ришијо ii сам г. Л1ачск. Ja верујем у добар гениј 
нашег иарода који he нас у најскоријој будућности 
све без равлике цриковати једне уз друге под ло- 
уииком : „Свк ал Крлља II пл Дом'. (Аплауз). 

ПтТтрктссдиик Млулн Коватевиђ : Има реч 
цародци  послаиик  г.   рр.   Мирко  Дошен. 

Др. Мирко Дсиисп: Господо народни посланици, 
(Bii говориици које сам чуо наглашавали су важност 
6 јануара и 3 октобра. 6 јаиуар био je једини могућ 
излаз из тошке ситуације наше партијске државе 
и јодмни могућ изЛ&а KOJU нам je помогао да амор- 
тизујемо све заостале елементе наше партијске др- 
?1?аве и створимо солидан терен за нову, бољу југо- 
словенску демократију. Трећим октомбром доГш.т 
смо ју]?ооловеноког држављанина i\ кад смо добили 
југословенског држављанина, тиме смо ipsoifacto пре- 
узели дужиогт да што пре створимо југословенског 
човека. Господо народни посланжци, ja мМслим 
да оваки говори, који су ее овдо чули најмање олуже 
продесу стваран.а југословенског човека. (Бурно 
одобравање). 

Господо народии послаиици, можо бити нетак- 
тичности овде и оиде, може бити мекороктности 
овде и онде, али ми, који омо у овомс дому, морамо 
бити дубоко уверени да нико ие можо п.их да одобри. 
И ако je било увсреља, оида се све ово морало да 
саопшти нама на једаи тактичнији иачпп. Шта смо 
ми данас слушали у парламенту ? Слушали смо 
(■тару посму o орпско-хрватском питашу. Дозво- 
лите ми да кажем, ja оам млађи човек, али јо мојс 
дубоко уверење да српство и хрватство у овој зом- 
л>и никад нису били у питап.у. У иитаи.у су били 
ма1јар»;ко-гормаискк елвменти хрватскога порекла 
са византијско турским елементима српског иорекла, 
али српство и хрватство ншу дошли у сукоб и не 
можс да дође у сукоб. Ja овдо постављам смело 
једну тезу, да je много мап.с Србин онај KOMU je 
cpucTBo nolia запрска да се ca хрватством слије у 
једну целину, него onaj коме то српство ии]е запрека. 
Зато што се код љега буне не српоке традиције, него 
турско византијски еломептп којих троба да се оело- 
боди, a код Хрвата германоко мађарски елементи, 
којих Хрвати треба да се ослободе. Лко хоћемо да 
говоримо отвореио, најввћи Срби н Хрвати у овој 
држави то оу Југосдовени. Господо, ми овде морамо 
да будемо толерантии, морамо да будемо na ви- 
сини и ja, да вам отвороно кажем, почео сам да 
говорим мало друкчије uero што сам вамислио, али 
то je за то што сам био импрсеионираи понављаљем 
једне појаве, за коју сам сматраб, да смо јо одавно 
прошли и коју ja сматрам рецидивом иашс иародис 
прошлости. 

Дозволите ми да проговорим o приговорима 
оиозиције на режим, које иам чуо ваии и које сам 
чуо овде. Данас иападају овај режим извесни ono 
зициоиари у име демократских и парламентарних 
принципа, na да би могли увидети у чему су ши- 
хови ириговори, ja бих желео да аиализирам im me 
ирилике upe 6 јаиуара и да се оцепи тада важност 
јбиховог става. 

У позпатоме своме изборноме говору,  који je 
држао још 1902 године у Енглесиој, славри британски 

државник Балфур објашњавао je овако енглески 
парламентаризам: . Постојана оигурноот namera uap- 
ламентарнрг система долази од старе прирођеноотав 
иаше британске крви која нас оспособљава да бу- 
домо iio.iiiTii'iKii непрпјатол/и a да у исто време не 
презамо и од оних који су на противној страни. Ве- 
лика борба за јединство коЈа je претходила проши- 
рењу изборне реформе у Енглеокој, у X IX и XX 
веку није могда да умањи веру код братског народа 
у способност извесног круга људи. Иолитичко ама- 
терство широкцх изборпих маса које се иојавило 
пооле 1905 годинс, био je; ублажено квалитетом 
енглеског аарламента јер су они послали у lla.p- 
ламенат прве своје људе. lia и сама појава британске 
радничке странке 1905 годинс није могла да избркше 
познату цриродну умереност бритаиске крви него се 
ii после u.oim иојаис давала иажност одабраних 
људима, Демократскр проширвЈње ирава гласа у 
Велико] Британији деловало je na измену енглес- 
ког иарламентаризма. У првим иочотцима британ- 
ског парламента падале су владо кад су изгубиле 
повереље Круне. У XIX веку иадале су у Иарла- 
менту, a посде je јавио мишљење постало onaj фактор 
који je обарао британске кабинете. Јавно мишл»ен»в 
било je врло важаи фактор и пре изборне реформе 
a после тога јавио мишљење постадо je onaj главли 
регулатор у енглеском политичком животу. Најси- 
гурнија n најбоља кочиица за сваки британеки ка- 
бинет који je na влади, била je могућност једнога 
новог кабинета који be он&га момеита да завдада 
државрм, чим се први кабинет огреши o ннтересе 
државе, a тај Дамоклов мач то je јавио мишљење 
KOJU виеи иад главама еваког британског кабинета! 
И поред свега тога што je у Енглеекој израђен iiap- 
ламеитаризам, ииак je јавио, a ие партијско MIUU- 
љенЈС onaj фактор na коме почива цео британски 
систем, a то зпачи у главној линији свемш бритапеки 
држављани. Паш радп тога пије у Евроии потпуно 
успела ни једиа кохшја енглеоко^а сиетема, јер се 
иије могла пресадити устаиова, ако нисмо имали 
енглеске држављане. 

A сада да мало апалишемо n измсримо великим 
британским метром наш парламеитаризам, да видим 
шта сс приговара и у пмс чије опи који те приговоре 
'iinu' хоће да реше ово стањв. Ja смело тврди.м да 
je сваки Србпп, Хрват и Словснац прететављен еамо 
формадно, a у ствари ми иисмо пикада имали ни 
демократију нити смо имали парламептаризам. Ако 
бисте,' господо пародпи посланици, примиди ону 
интересантну тезу: да je демократнја у једној земљн 
успела само оида, кад joj je пошло за руком да изнесе 
на површппу аристократију 1!птелекта,карактера n 
морала, онда be вам бити јасно зашто je скрахирала 
nama демодгратпја. 

Иолптичио аматсрство југоеловенских широкпх 
бирачких маса пије ублажепо. Иетрпељивост je од- 
лика namer политичког живота. Ми смо, госиодо, 
бирали евоје уиравл.аче у nam парламенат не зато 
што су omi били спремни него зато, што су бшш 
популарни. Ha тај пачин ми нисмо могли мзбором 
у квалитету парламента ублажити аматерство наших 
широких бирачких маса. Локалпи критериум владао 
je код иас на свима линијама. Ha југословенство ми 
смо гледали племенским очима, na демократију гле- 
дали смо очима свога седа и свога завичаја, a ua 
наш парламентаризам гледади тако, што емо 
ематрали да локалпл парламоптарпи одбори могу 
да утичу na управу зсмље n државпс адмиппстра- 
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ције. И док су културии Енглези сачували у својој 
држави традиције и веру у способиост извесиог ода- 
браног круга људи, док су културни Енглеви ама- 
терство својих бмрача ублажавали квалитетом пар- 
ламента, наши иартиски одбори су доиосмли за- 
кл>учке иротиву каидидата из вана који су се одли- 
ковалм BeliOM сиремом од локалних људи. To није 
значило, господо, да се локални људи искључују 
из политике него да ое вашским a спремним људима 
у многим случајевима иије дозволзавало учешће. Ти 
закључци противу оваквих каидндата претстављали 
су заштитну царину према импорту мозга у иарод. 
И као uiTO су у народној еколомији лоша роба за- 
штиЈјује ваштитним царинама, тако се и код нас 
лош квалитет парламентаризма штити у овим за- 
кл>учцима. И, господо, резултат ових наших иоли- 
тичких заштитних царина бидо je: опадање нашег 
1[арламентарног нивоа. И ja вам, господо, смело твр- 
дим да ниво нашег досадашљег парламенраризма био 
je много испод нивоа ранијих хрватских сабора и 
испод нивоа бивших ирбијанских скупштина. 'Гон 
бивших ваших скупштина био je нетриељивост, била 
je нетолерантиост, иуна нетолерантност према про- 
тивницима, a иуна субјектовних обзира према при- 
јателзима и савевницима. Наша уиутранЈа политичка 
борба била je далеко од енглеског појма „Органи- 
зоване друштвене препирке". Замиолите, господо по- 
сланици, Енглези и ову борбу страиака зову тако 
лепим именом: Оргаиизоваиа друштвена ирепирка. 
A ко би код нас био у стању да оргаиизује ову дру- 
штвену преиирку ? 

J авно MHiujseihe наше државе iraje могло да буде 
фраза нашег будућег парламе11та])11зма и видите, ro 
сводо, ja могу да вам кажем ово да у државама у 
којима не постоји израђепо јавио мишљење, парла- 
ментаризам прелази или у олигархију шефова пар- 
тиских људи или у паргиске одборе. Код нас наш 
иарламентаризам прелази и у једно и у друго. И 
сада кад je то тако, ja ca ове јавие трибуис смело 
постављам питање свима противницима овога ре- 
жима: у име чега се они буне. Ако се буне у имс 
Југословсиства, оида га сада имамо боље но што 
смо га икада ммали. Лко ее буне у имс демократије 
видели сте да je никад нисмо ни имали; a ако сс 
буне у име парламентаризма видите да они траже 
опст онај стари утицај одбора на државну админи- 
страцију. A господа, мислим, да стварне разлоге за 
једну велику и снажну опозицију не могу имати im 
материјално ни формално. У овој скупштини ми 
смо видели да су се појављивала многа стара питања. 
Ми, нарочито ми млађи који се никад у своме веку 
нисмо делили на Србе, Хрвате и Словенце и који 
смо увек бшш Југословени, ми нисмо били непо- 
мирл>иви него смо бшш људи који су увиђали ц,и- 
хове резоне и u.iixoBa мишљења. Па видите, господо, 
ja ћу сада бити слободан да, као човеккоји je некада 
припадао самостално демократској странци, кажем 
неколико речи и изнесем свој суд o Стјепану Радићу, 
човеку врло заслужном за наш народ na ћете, ua 
тај начин, моћи лакше оцеиити и то: којим путем 
iheroBe присташе треба да иду: да ли путем коп- 
структивног државиог рада, или потем центрифу- 
галним  и путем разбијаи.а  ове државе. 

Господо народни посланици, ja смело и отворено 
тврдим ово. Стјепан Радик je историјска величииа у 
хрватском делу нашег народа. (Узвици; Слава му!). 
Историјска величина je она личност без које исто- 
рија не би била оно што je o IBOMC. Извадите Стје- 

пана Радића из хрватске политичке иоторије, и ви- 
дећете да она без љега neke бити OMU што je с њим. 
И, господо народни иоеланици, да ми видимо који би 
тоелемепти недостајали у савремеком државоправном 
животу Хрватске, кад не би било С/гјопана Радића. 
Огјепап Радик je био onaj човек, који je први тачно и ја- 
снолимитирао границе између кперикаливма и хрват- 
ског ужег иационаЈшзма, и тиме дао најбољи томел, 
аа здрав државоправни живот код хрватског дела 
нашег народа. Стјецан Радић   е први дао социјалну 
ноту хрватском ужем иациоиализму. ('.тјепан PajiTiti 
није био кла<'Н11 сељачки вођа Хрвата у оном шиолу 
као што je био Стамболијски код  1)угара,  него  je 
(^тјепан  Радић био иосилац једног великог покрета 
код Хрвата, који je ишао за тим да Хрватску из- 
дигне из индивидуалистичко-грађанских сфера и да 
томе   покрету   да   једап   ооцијално сељачки   зиачај. 
Има  и  једав   трвћи  елеменат,   који  Огјеиан   Радић 
уноси у хрватстг савремени живот. Стјепан Радић 
je   унео   словенску   оријентадију   у   ужи   хрватски 
национадиаам, и, господо моја, ja овде отворено ка- 
жем,   ако  хоКете   и   као  племепски  Србин,  што  je 
иото што и Југословен, да je Стјепан Радић унео 
једно шире ехватаи.е у хрватски ужи иационализам. 
И четврто: Стјепап Радић je пробудио код широкнх 
еељачких маса   хрватсни   интерес за јавни живот. 
Извадите  ова  чстири  елемента  ш   Х*рватске  иоли- 
тичке истарије, и ви нећете имати иотпуну карак- 
теристику гавремеиог хрватства.  Замиолите хрват- 
с.тво беа Стјепана Радића, и ви нећете имати ове 
тековине које имате с њиме. И ако je то тако, a то 
je заиота тако, онда сваки Југоодовен дугује једап 
волики иијетет том истом Стјепаиу Радићу. (Лплауз 
и узвици: Слава му!). Ово вам кажем ja, који сам 
био у onoj странци која je много пута делила битке 
иа терену са Стјепаном Радићсм.   A  зашто смо ми 
делшга битке на терену са Сјеиаиом Радићем ? Де- 
лили смо лх зато,  што je Стјепаи  РадиИ заиста, у 
извесним моментима, затрубио био иа југословенски 
узмак. A зашто je затрубпо ? Затрубио je зато, јер 
му се чинило да Хрватство још многе послове својо 
није обавило пре уједињења, које je требало обавити, 
да Cm се прешло на Југословепотзо. Иршиати ее мора, 
да су Срби бшш идејно много формиранији и много 
хомогенији као племе, када су дошли у ову државу. 
Стјеиан Радић je то зиао.  Требало je решити про- 
блеме у Босни, Далмацији, Славоиији, na када обави 
n  те  послове,   требало  je  да   пође  југоеловенстш 
путем.  И када бисте шега поематрали са гледишта 
етаиа и оцељивали га према момепталмој  политицп 
коју je водио, дошли бисте до уберејња да on није 
био Југословен; a када га посматрате са гледишта 
п.егових идеја и целокупног и>еР0В0Г  рада,  морате 
призиати да je био Југооловеи. И са гледишта Пан- 
славизма,  он je морао бити  Југословеи.  И  зато ja 
држим и чврсто верујем, да иут Радићевих људи иде 
овамо, у овај парламеиат, у овај коиструктивии рад, 
јер би то и Стјепан Радаћ учинио, да je данас жив. 
(Аилауз). Ми смо, господо народни послаиици, е тим 
начисто, ми верујемо у то, и ми иоздрављамо сарадњу 
свих чланова хрватоког дела   naiuei' парода у овој 
зомљи. Ми их иозивамо иа иајпријатељскију и нај- 
братскију сарадњу, на заједнички рад, што ће оии 
и учинити, jop врло добро зпају, да je ова држава у 
првом реду љихова, na онда наша, јер су опи на нај- 
истакнутијој тачци географској наше државе. Ja бих 
имао, na крају евога говора, као заиста фапатичии 
Југословеп, да апелмрам na све вас у овом смеру. 
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Господо, у политици треба увек глсдатп ono 
што je глашш и делити главно од споредног. 

Ho.iniTiiKa je компликоваиа ствар; не можете ви 
пикада добити једну тачну'11 јаспу оријеитацпју ако 
се оријентишете према споредним питаи.има код 
гдавних и фундамептатгах питања. Главно јо пи- 
тање код нао Југословенетпо, a јасно je, да то Југо- 
слоиенство нломо никада имали такорећи до нај- 
)ioinijer времвва остварено. Гла^ио je то, да смо 
се еабрали из свих партија Л.УДИ добре воље који 
хоћемо да се отресемо свега онога што je у npoui- 
лоети било. Je лн иеки шеф иолнције у Загребу или 
Суботици пекога излупао, није важио, и колико год 
жаЛим дотичиога, морам рећи, да je то споредиа 
ствар. 

У то име ja могу да завршим свој говор. Ja могу 
иа крају свога говора да кажем, да гласам повереље 
овој Влади, јер у п.у дубоко верујем. гГо чиним аато, 
да се бацимо на јодан конетруктиван рад у коме 
iieMo зиати да оделпмо оно што je у политици главио 
од онога IHTO je спо})едно. (Бурио одобравање). 

Потпретседнџк Kapao Ковачевић: Реч има на- 
родни посланик г. др. Мирко Ивалдекић. 

Др. ЈИирко Иваидскић: Господо народни посла- 
кици, увимајући учетпће у овој буџетској дебати ja 
сам се био решио да hy иредложеии буџетски про- 
јекат поематрати само са привредно тачке гледишта, 
a да ћу л.егову политичку страну иустити из вида. 
lio како je господин Грга Анђелиновић јуче у свомс; 
говору апострофирао и нас Бун.евце, изноеећи o 
иама неке ствари, то оам прииуђен као једини прет- 
(•тавник у овом дому оне гране нашег моћиог југо- 
(•ловенског стабла, да реагирам na ИјСговс наводе 
и да их, у колико су иетачни, исправим. 

Господо иародни посланици, иризнајем, да je 
na жалост било настојања код нас Буњеваца, да од 
иас направе једаи посебап народ или бар једиу no 
гсбну народну мањииу, али одмах морам да подву- 
чем, да je ово било за време иартијских режима пре 
б јануара. Ово mije чиљено, господо нароДни по- 
еланици, на основу пеког научиог етничког истра- 
живања, него из чисто политичко партијских ра- 
чуна. Бадава еам им докааивао да je то апсурд, да 
je то лудост и да je то немогуКе, да се. то коси са 
историским утврђеним чињеипцама, јер да je колевка 
иаших прадедова љуљана у Херцеговпни, a од неких 
фамилпја у Далмацији, да у лашим жилама тече 
чиста елавенска, чиста југословенска крв (Одобра- 
вање), што се може докумеитовати у сто годииа 
уиатраг. Међутим то mije ништа коригтило тим пар- 
тијским n режгшским људимауоно време. Међутим, 
гос.иодо, ja hy да вам ивнесем и разлоге зашто je 
тако чиљено међу нама. To je чиљено зато, јер смо 
се ми БуЈБевци отавили на становиште да ми Бу- 
л.свци припадамо хрватском делу нашег југословеп- 
ског народа. Ништа нам није кориетило што смо 
изноеили да се то шихово настојаи.е коси са здравом 
памети, да мп са таквим настојањима слабимо по- 
виције namer народа иа северу, та срамотиа работа 
трајала je и дал.е. Требао je да дође тек (i јаиуар na 
да се та ствар копачно пречисти и да се постави 
пормалио стаље стварп. Ми смо Буљевци одушев- 
л.ено прихватили идеју југословепства, идеју пародпог 
и државпог једннства (Одобравап.е). 

A то смо доказали n na изборима када емо 
узели учешћа na тим изборима у таквом броју како 
до сада пикада узелп нисмо. 00% БуЈВБвваца узело 
je учешћа у овим изборима, и тиме смо ми доказали 

да смо ми за Југословепство, да смо ми за државу 
и народно јединетво. Како смо ми ехватилп то jvro- 
сдовепско n иародпо једипство, пајбољи je доказ да 
je за мепе у Суботици гласало у огромпој ве1шнц 
српски живаљ, a ca тиме, се господо, ja поносим. 
Када je дакле коиачпо скинуто са дпевнога реда пи- 
тање народне припадпости nac БуЈвеваца, и када 
смо се ми уврстили у редове пашег моћног Југосло 
вепског народа, ja прелазим преко тих питаља, али 
имам na гооподина Анђеливовића да упутим једнс 
питап.е: ne зпам, дали je on п.егове податке црпео 
пз онога стања пре 6 јануара, јер ако их je црпео 
из тога стања опда има право, a ако их je црпео у 
времену иза 6 јапуара, онда ти његови наводи не- 
мају оспова. 

Сада hy, господо народни посланици, да пређем 
na пооматрање бугдета са привредпе тачке гледишта. 
Ja морам, господо, да изјавим овде са овога места 
да ja посматрам na тај буџет више песимистички 
него оптимиетички. Пека ми то ne замери пико, јер 
je и сам г. Мшшстар финанспја рекао да и еама 
Краљевока влада глвда na пргаредне околпости ц 
na друге околпости који имају утнцаја na рад и 
саставлзан.е буџетског пројекта, да и ona сама гледа 
на те околпости више песимистички пего оптими- 
стички. Мениу-а мислим и вама, гоеподо пародни no 
елапици, да he бити то главпо питање, колпки je 
терет којп имаде еа овим буџетом паш парод да 
понеее и да однесе. llpn оцењивању овога питаи.а 
морамо имати на уму још n то, да наш парод има да 
поднеое ne само овај буџет, који лежи пред нама 
него и све one буџете који имају да дођу и који се 
из годипе у годнну ређају и према томе у ангажо- 
Baiby садан.их спага морамо врло опрезпо да при- 
ступамо, јер ако се пребацнмо могу да наетапу не- 
жељепе пооледице, може да дође и до сасушиваша 
пеких врела државних прихода. Ако je икада било 
згодпо, a ono je сада прилика да се у вези са по- 
реском спагом пашега парода говорп o привредној 
кризи. 

Општа иривредна криза која je ca катастро- 
фалним замахом заватила цео свет, na и нашу др- 
жаву, створила je врло тешке услове у пашем, na- 
рочпто сељачком, свету. По моме мишљењу општа 
привредна криза има корен у аграрпој кризи, a то 
важи парочито код nac у пашој земљи, која je у 
претежпом делу аграрпа земља. Незапамћени пад 
пољопрпвредиих продуката пије повукао за собом 
сразмерпо и пад ипдустријских продуката, na je 
услед тога наш земљорадпик дошао до руба про- 
пастп. Нерептабилпост његове радиности смаљила 
je вредпост Пзеговога пмал.а, a парочито зиратног 
земљишта. Л тиме je доведено у опасноот потра- 
живаље п.егових хипотекарнпх поверилаца. Наш 
земљорадиик, наш селЈак изгубио je своју кредитну 
сшособност, п>ему се смањила копзумпа и куповна 
моћ,господо народпи послаиици, n све je то нроуз- 
роковало да je доведеп у питаље просперитет и 
другпх грапа привреде, занатства, трговине и ин- 
дустрије. 

Господо, из овог кратког констатовања, из овог 
пиза чиљепица може да се изведе закључак, да je 
нривредпа криза створила код nac једпо врло тешко 
стап.е, у којој je наш порески субјект децимиран, a 
omi који су остали боре се са парочито великим 
тешкоћама. Када се na овако децпмирапог пољопри- 
вредпика навали буџетски тсрот од 11 мшшјарди и 
толико стотинамилмГ ona дппара, опда hc бити сваком. 
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јасно, да песимизам у погледу висине буџета није 
баш тако без основа. Говори се, да фискаоши торет 
не изноеи 11 миљарди и толико стотина милиона, 
него само 7 миљарди, односио да државни и само- 
управни терети изиосе 9 мил^арди, a да ono три 
преостале мил^арде отпадају na расходе државних 
привредних предузоНа. Али, господо, ми морамо 
имати у виду и то, да ова државна привредна, пре- 
дузећа рачунају на оног истог потрошача, KOJVI je 
Beli оптерећен ca 9 миљарди фискалних расхода, да 
дакле ириходи предвиђени из државних привредиих 
предузећа могу врло тешко да се уберу и да пеће 
бити суфицит из тих прихода стављен на располо- 
жерБе Министру финансија да и.има растерети фи- 
скални буџет. Ово je један моменат који треба да 
имамо пред очима, кад oneibyjeMo ову ствар. 

Господо, ирави се компарација између овог бу- 
џета и оног за 1926-27, и то ив разлога, што je ви- 
сина овог буџета готово истоветна са оиом из бу- 
џета за год. 1926-27. Лко учинимо ову комиарацију, 
долазимо до ових констатација. Наша пародна ири- 
вреда год. 1926 врсдила je SO миљарди динара, a 
данас према најоптимистичиијим рачуну изпоси 
40—45 миљарди динара, a no мом песимистичном 
рачуиу свега 30 миљарди дииара. Лко дакле имамо 
пред очима да je наша народна привреда год. 1926 
била оптерећена штом гвотом KOJOM je оптереКена 
и за ову годину, онда ова компарација испада }ia 
корист оног првог, a на штету овог другог буџета. 
Ja само констатујем ове чиц.енице, и остављам вама, 
да  извучете из тога потребан закл^учак. 

Господо, мора се лоЈално призиати, да je Кра- 
љевска влада свесна свих ових тешкоћа које с-ам 
изнео, у сврху да помогне пољоПривредника, донела 
т.зв. житни закоп. Ha жалост овај житпи режим, 
комбинован еа млинским режимом, иије дОнео рс- 
зултате који су од ,њега очекмваии. IIITO je томе 
узрок, далеко би ме одвсло да овде изнооим, али 
се надам да ћемо имати прилике да се тим питањем 
позабавимо, када дође на дневни ред законски пред- 
лог o укидал.у односпо o модификоваљу житног ва- 
кона. Ja хоћу да предочим само ово. Житни одпосно 
млински режим дотерали смо данас, кад стојимо чо- 
тири месеца пред новом жетвом дотле, да имамо у 
складиштима 17500 вагона преузете a не распродате 
пшенице, a да се у земљи налази још 20.000 вагона 
пшеиице,  која тражи да се пласира. 

Из овог иесносног стања, х^осподо, ми морамо 
на сваки иачин да тражимо излаза. Извештај Фи- 
нансиског одбора ocsplie се иа ово стаљо и он кон- 
статује да оно постоји, али je у погледу тога какав 
мзлаз треба да нађемо из овога стања врло мршав 
и слабокрваи, апсолутно но указујо ни на какав 
пут, којИМ би смо могли да изиђомо из овога стаља. 
AKO MM не на1јемо тај пут и ако нас иова жетва за- 
тече са овом количином старе пшенице, господо на- 
родни посланици, наступиће катаетрофалне пос-ле- 
дицо   за произвођача пшеиице код   нас 

Господо иародии посланици, Кралзевска влада 
осим покушаја са житом, пшеницом, дала je довољно 
доказа да води бригу o инторосима народним тиме 
што je баш у вези са овим бууетом донела трипро- 
јекта и то у сврху да се терет смаљи. Ти се пројекти 
сада налазе пред нама и ми имамо да их ускоро 
решавамо. To je Закон o трошаршш, то je Закон o 
таксама и o измени непосредпих порева. Mene na- 
рочито овај задљи Закон занима и ja 1гу да ое у 
деколико речи осврием на jr.era. 

lio моие скромном ЈвшпЉеЈбу, омањивање чи- 
стог катастарског ирихода са 20% иије довољно, 
iraje довољио парочито за irauie тамо крајеве иа 
оеверу, и то из тога разлога што у пашим крајевима 
тамо имадс огромних ваостатака баш у землЈарини 
и то услед тога што паш народ пије могао да уновчи 
пшеницу и да земљарину плаћа. Ta мала олак- 
тица, господо народни послапици, која he се ука- 
зати народу на тај начин, отићи lie na плаћање 
камата и опомена в овршпих тролкова, тако да 
ароизвођачи од тога неће видсти никакве хаене, 
сада кад им je то иајиотребпије. 

Господо лародии послаиици, ja сматрам, да je 
требало noliH мало далЈе и да je тај чисти катастарски 
приход требало вишс снизити. Ja сам; господо на- 
родии посланици, у томе иравцу подноо са својима 
друговима један амандман овоме пројекту, који се 
сада налази код Финансиског одбора и ja држим да 
he тај амандмаи како Г. Министар финансија тако 
и ви, господо народпи посланици, прихватити, да 
би сте олакшали терет ономе пароду, који клеца 
под досадаши.мм теротима. 

И сада xohy, да се иозабавим, у вези са законом 
o катастру, са једиом неправдом, која je учипзвна 
бившој Бојводини. Ta се неправда састоји у овоме: 

Кад ое 1928 годиде стварао чист катастарски 
приход, оида je, ne внам према комо рачуну, нађен 
коефицијеиат, кључ, којим се има да мултиплицира 
onaj чисти катастарски приход круиски да би со 
дошло до новог динарског чистог катастарског при- 
хода, na je пропађепо, да тај кључ у мпопга сре- 
зовпма и градовима бивше Војводине т])еба да буде 
34 a у другим крајовима лато отаџбине 20,25, a 
у неким и 17 и 18. Кад имамо у обзир, господо 
народни посланици, да je оригипалпи чист приход 
катастарскн стваран баш на основу тога какав je 
бопитет и паква je клаеа поједишЕх земаља, опда 
ми je чудо зашто je кључ морао бити код нао 34 
a у другим крајевима само 17. Наш катарски чист 
приход, господо народни пооланици, и у крупокој 
вредности био je већи код нас услед тога што je бо- 
питет и класа код нае боља noro тамо где je кое- 
фицијент утврђеп са 17. Неразумљиво je, кад се 
каже да влада једнакост, зашто na Војводипу паба- 
цити коефицијенат 34 a у другим крајевима еа 20 
и чак 17. Словепија има 17 u 18. (Глас: Хрватска 20). 

Ja сматрам, господо, да би тробало укипути 
ову пенравду. Али пошто je то једаи велики рад, 
JIOIIITO je то Јодап тежак рад, сматрам, да ћемодоки 
у прилику, да разговарамо o том питаи.у онда, када 
Влада будо иопуштла/^воје o6eliaibe, да измепи цео 
порески оистем. Сада се говори еамо o моментал- 
ном олакшању, a када дође до тога да ое моп.а цео 
норески систем, онда ћемо имати нрилико да со no- 
забанимо са оним коофицијептом, који je направио 
у Војводппи, како се код нас каже, у побо ва- 
пијући грох. 

Осим ових закопоких покушаја, којим се до 
сада пошло да се олакшају пародпитерсга, јадржим 
да би требало олакшати те торете још санекимме- 
рама. Ноћу говорити o мораторијуму, којп je једио 
важпо пптаи.е, кОјО се no може na пречац решитп. 
Код тога иптап.а има много веома важиих елемена- 
та, које све треба узети у оцеиу да се то питање 
узмоше правшшо рошити. Али пма и других мера 
којима се може олакшати терет народу. Te оумере, 
на пример,(;узбијап,о зелепашких камата. Томе злу 
би требало што пре стати na пут. Има закона и код 
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на(' који прописују, да се на поваЈМљенв глашшцп 
не може гражити више од 8% камата. Лли ако гле- 
дамо, како се ти вакони примеп.ују у ћракси, онда 
видимо, да се уаимају камате са равних паслова 
камата, ватеаних камата, и прови;)ија, и досуђује се 
до 30,,па чак и до 'tC0/,,. Ово je један разлог, који je 
довео до тога, да j o сел^ака и код нас у тако sBarioj 
Гшгатој Војводини довеб до руба nponamr. Овђе би 
требало или донети један кратки вакон, или да Ми- 
ниотар иравде изда нарвђење, којим fm упутио 
судове да имају строго примеи.ивати закон. 

гГи камати дошли су на тај начин, што су нашо 
банке иодиосећи свако тромесечје конто рачуи свом 
душнику,нриннсиваде камате главиици, пасу рекле 
пужнту, ако нећеш да платиш, ми ћомо туигати 
и направити ти тиме трошкова. Ja вас питам. ro- 
сподо, шта je могао оида да ради такав дужиик, 
кад му се овако стави иож на грло, UITO je могао 
друго радити него потпиеати подиесени му рачун. 
Тако je главница раола са каматама све дотле, 
док mije  onaj   дужник   доведен до руба пропасти. 

Господо народни посланицп, ово су моји по- 
гледи са привредне стране гледишта на овај про- 
јекат, a како ja имам повереља у Краљевскг Владу 
јер je ona дала доста и довољно пута, не само речи 
пегоидокааа, даоиаимау виду интересе целокуннога 
namera иарода и како ja оматрам, да ће она и у кс>- 
лмко дође у пита1ће буџетска равнотежа, иаћи на- 
Minia заједно с нама, да очува оно што je г. Illehe- 
ров нагласио, да очува благајничку равпотегку, 
ja овде ивјављујем, да ћу за овај буџет у лачелу 
гдасати. (Одобравање и пљескање). 

Потпретседник Карло Коначеиић: Рвч има 
народни носланик г. Мита Димитријевић. 

Мита Димитрпјевић: Госиодо пародни посла- 
ници, буџет и претрес o буџету у свакој парламен- 
тарној аемљи даје могујтости, да се отворе диеку- 
сије у свим иравцмма иолптичког, (јшиансијског 
ica и културиог жшзота једне земље. У буџету je полаз- 
ла тачка за све те вроте дискуеије. Ми смо имали 
прилике овде да чујемо иеколико говора, који иоее 
карактер искључиво политички и обратно, чули 
смо такође неколико говора, који иоее ка])актер 
чисто фжнансијсне и економске политике. 

Ja самсад уиедоумпци шта би овде било важније. 
Да ли je важније узети у претрес унутрашп.у полити- 
ку наше земље, или говорити o буџету. Ja сматрам да 
je буџет овакав какав je, - тако je казао сам г. Ми- 
иистар финаноија, ми га имамо ту, и крнтика o њему, 
на жалоет, не може га изменити. O унутрагаљој иа- 
шој политицм, међутим, осећам се више повучеи да 
говорим због важности тог проблема, и због неко- 
лико говора изречеиих овде. lloMenyliy г. Анђели- 
повиКа, г. .ИопчаревиНа, г. Hnmiha и г. Едеговића, 
и мислим, да на свој начин благе дискусије уђем 
0 л.им не у полемику, него у разјашп^и.е. Прво еа 
r. Лиђелпповићем, Г. Аиђелииовић, који има једаи 
леп темперамеиат и који говори од срца, поттено, 
често пута no свом познатом темпераменту казао 
je, вмше него што je иожда и онсам замислио. (Смех). 
Ja ћу да узмем uo реду из новина, из „Политике", 
неколико н.егових мисли. Ja сам их контролисао 
еа стенографским белеткама да потврдим јесу ли 
тачие. Прво, г. Анђелиновић рекао je, да je чак 
и жалио, што дмктатура није била заведена одмах 
још 1918 год., и каже: , Ja сам стојао на етановшшу 
да je sa нашу државу, пову створену државу, и за 
иаш парод, који je политички био у етварању, нај- 

боља форма владавипе диктатура". Сматра да je у 
томе моменту иужио било, да се уведе диктатура, 
дакло још 1918 год. Господо, не само да je ово нао- 
пако и иесрећно мишлЈење, иего вас питам како би 
се могло замислитп да једна победничка и братека 
војска, каква je била наша, и која je кроз демокра- 
тију, нашла овоју живу снагу, и кроз л.у водила 
борбу са имаеријалистичким недемократским — - 
државама, какве су биле Лустрија и Немачка, како 
би таква једна војска и таква држава, као иаша Ср- 
бија ослободилачка - могла да покаже кроз дикта- 
туру своје лице хрватском народу, који се налазио 
у положају очекпвап.а елободе, али не и насшља. 
A свака диктатура, у овом случају, било би насиље. 
Ово пак UITO je наишло после, и што се од 6 јануара 
1929 год. пазвало диктатуром, то je једна очајна 
нужда, и иа томе не треба да ее зауставл,амо. 6 ја- 
нуар je добио једно призиаље приликом диекусије 
иате Адресе. Велики je то догађај био у томе, што je 
политички био иуждаи, и што je 6 јануар био само 
средетво, a да je био циљ, то би била једна тиранија, 
која ие одговара нашој земљи, и никад иеће одго- 
варати, a специјално наш узвтлшеии ослободилачш! 
Краљ неће имати потребе да диктатуром влада на- 
родом. 

(^ама диктатура, господо, јавља се тамо где се 
атрофира iiaJBiuira државни ауторитет. Јавља се у 
тпанији n Грчкој, али у пашој земљи са снажн11м 
изразом и аугоритетом народне Дтшастије, и с ве- 
ликом историјеком протлошћу натега КрллјА, дик- 
татуре, господо, ие треба, нити je у етвари било 
диктатуре. Био je само један пролазан реуким кот 
je суспендовао једаи до лудила раздражеи Парла- 
меиат и Устав, који je постао иемогућан, али тога 
истог тренутка je речено највећтш ауторитетом 
Нжговог Величлнствл Крлља, да Он остаје веран 
парламевтарним традлцијама својих предака и свога 
Високог Родител3а. ()и je то и доказао 3 септембра. 
Вило je несумњиво много и много људи који су го- 
ворили да je ono стање од (i јануара, тако звана дик- 
татура, добро и потребно, и да треба да траје још 
10—20 година. Онога тренутка кад je наш Краљ 
видео, да je настало смиреи.е духова и отклошено 
оно зло, из чега je избила за време прошлог парла- 
мента ona луда партијска страст и распра, она не- 
срећна ситуација у Скупштини, која се тако стра- 
ховито илуетровала крвљу и убиством, онога тре- 
иутка, можданаизненађен.е многих реакционара којп 
то нису желели, дошао je проглас Вјеговог Вели- 
чанства Краља за уставни и парламеитарни живот. 

F. Аиђелинови!! каже: ,,Да смо ми онда, 1918 
године примили диктатуру за неколмко година, у 
сврху онога што сам мало пре казао, да створимо 
предуслове за наше иациоиално уједињење, иуисти 
мах да гтворлмо предуслове за иормално функцио 
иисаи.е демократеког националног жмвота, можда 
не би имали потребе еве до 6 јануара 1920 године 
да посегнемо за том формом владавине". Да смо 
онда, гоеподо, примили диктатуру десило би се оно, 
што ое дешавало за време орЈуиашког насиља у 
Хрватској,!! у коме je једиом таквом насиљу иа у- 
личиом разрачунаваи.у од руке брата г. Анђели- 
иовића пао један Хрват. Me знам шта je то. Гтло, 
да ли провоциран напад,ил11нуж11аодбраиа,илг1 што 
друго. Нећуиикога даоптужујем, панисамог брата г. 
Аиђелинови^а, који се ■или бранио, или нападао. 
Али то je само једна слика, да се унапред види каква 
би  изгледала  диктатура,   која   би   била примљена 
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1918 године. To убиство и многа друга у орјуиашким 
уличним расправама показују, колико je то била 
погрешна и иаопака мисао r. Анђелиновића, кад je 
могао да жели и тражи диктатуру баш у томе вре- 
мену. 

Господо, ми данас имамо Устав. Тим самим пред 
собом кмамо једну политичку перспективу, какву 
такву,и ona je означена једиим Уставом, док дикта- 
тура no значи пикакву преспективу. Устав илустру- 
је државу it парод. Сам Устав нијо ствар,којасе ne 
мен^а. У овом трепутку Уставом je обележеиа га- 
ранција;да ће се са једне иа другу етапупаставити 
уставно-демократско  развијање  паше  землЈе. 

Сви смо имали прилике да    видимо и   чујемо 
како je долазило у педавпој прошлости до извесних 
потроса у политичком жмвоту. Чули   смо и   аполо- 
гију o г. Стјепаиу Радићу из уста Јвегова  некадаш- 
њег   младог  противника,   што  сад    леио    доликује 
г.  Дошену, гшко je он   био баш на оној страни ода- 
кле се из круга г. Светозара   Ирибићевића ударало 
и  дрвл^ем и камењем, и свим и свачим   против г. 
Стјепаиа Радића. Камо среће да првих пет   година 
нашог ујсди11.еи.а   није било тих заблуда г. Приби- 
ћевића и   његових људи, o путовима   и методама 
наше!^ уједињек.а. Камо среће,  можда   да бисмо се 
развијали  у једиом  здравом  односу   Срби    према 
Хрватима, и миого боље него што се показало. Кад 
je Стјепан Радић, после једне претходие акције   иа 
прибираЈг.у   народних   хрватских   Maca   на    једној 
линији, и кроз једну дисциплину, ехватиода je време 
да своје масе окрепе путем иризиаља свегаоиог, што 
карактерише и означава иашу земљу, опда je г. При- 
биКевић   из  противииог  табора   говорио  да  се  јо- 
Стјепан Радић  окрепуо за 180 стопени. Лко ее   за 
питамо за колико te степени окренуо доциије г. При- 
бићевић,   кад  ое  ои  сам,   обрнутим  једиим луком, 
окреиуо и npiK тупио Раднћу, и дошао да га скрене 
са пута и да помути једну тек створену ситуацију, 
да унесрећи један добар и паметаи пут, на који je 
био   ступио Стјепан Радић.  И створен хаос све je 
више растао. Господо, ja сам имао ту велику срећу 
да са покојним Стјеиапом Радићем будем у то доба 
не   у   одиосу обичног пријатељства,  него у  односу 
иитимиом,  у  одиосу душе  према дупга,  у    одиосу 
најближег осећања, и ja вам кажем, да пок. Стјепап 
Ради^ у томе хаосу иије био ииицијатор, него тра- 
гична жртва. Историја he дати то призиаЈве. Више 
иије  иотробио говорити o Стјепаиу Радићу, j ep л.е- 
гов  култ иде у историју и живи дубоко у   народу. 
Важно je овде рећи, да ое Стјепану Радићу никада 
није дало да заузме једну позицију, и када би заузео 
једну  опредељепу и здраву позицију, оида  je увек 
било   људи којм су га свима сретствима и   гајним 
силама  гоиили и терали оа те мозиције,  a   међу 
л.има, први je био г. Иикола Никић. Дакле, г. Стје- 
паи Радић увек je био гоЈБен са свога здравог пута. 
Није    г.   Радић   био   превртљив,   како   се   злурадо 
говорило,  него  му je   торен  подриваи испод ногу. 
Најизразтггије био je у служби Краљу и Домовиии. 
Ko je био на Радићевим зборовима, видео је,шта je 
зпачила  појава  Стјепана   РадЛа   иред   огромним 
морем људи, кад се дигне као пророк да узттоси име 
нашег  Краља Александра  Карађорђевића.  Ja вам 
кажем да je то било једно оживљеље иове свести o 
држави,   a  сама  идсја  o  величини  народног  нам 
Крал>а прошла je  кроз  хрватски иарод на јсдан 
вибраитии и најдубљи иачин, a може се рећи да je 
то   било преображен>е хрватскога парода   вером у 

Краља, и у спас наше државе кроз дипастију Кара- 
ђорђевића. 

lla ипак, морам прианати, да су и иорсд свег 
овог преображаја, духа, остале и даље заблуде и 
стваране оу кризе у влади да се идеја o Народном 
Споразуму компромитује и разбије. Жадим што овде 
није г. Срппшћ, јер рн je живи сведок једне такве 
тигшчие кризе, кад су се заврзле ствари око питања 
хрватске заставе na загребачкој станици, тако да се 
iraje могла криза решити ии у самој влади. Л кјјизп 
je била отвореиа на питаи.у хрватске заставе, и иа 
томе, како се смола игтицати хрватска застава на 
етатштг приликом дочека чехословачких парла- 
моитараца. Међутим, imjc прављено питаше o истак- 
путим српским заставама, и истом случају на бео- 
градској станици. Криза je отворена на мнтригама 
„рекла-казала", поглавито инспирисаних из круга 
људи г. Светозара Ирибићевића, тада скинутог 
с владе и огорченог непријатеља Ст. Радића и На- 
родпог неспоразума. Кад сам ja отишао у Загреб, и 
Радићу рекао, да je криза отвореиа, ои je, у чуду, 
послао г. Узуновићу onaj карактеристични теле- 
грам: „Чуо сам да сте дали оставку и криза отворопа. 
Не зпам зашто ? итд. 

Имао je права Стјепап Радић да пита: ne зпам 
зашта ? Заиста, сиромах Стјепан Радпћ иикада mije 
внао,  зашто  je као миниотар био скинут са једне 
поаиције,  прво on сам,  a после и други №егови, 
зашто je гуран са једпе линије, коју je био заузео 
и na којој je достојпо служио Краљу иОтаџбини? 
Да продулшм. Кад се, дакле, криза пије могла ро- 
шити, господо, ни у Парламенту, ни у Влади, еам 
Стјепап РадаЉ, еа мпом na једној малој шетњи до 
Авале, и у разговору o свему, мирно и добронамерно 
пашао  je   врло   просто  решсп.е  кризе  n  поручио, 
да сс on сам разговара оа једним члаггом Владе. И 
ту смо били нас тројица: г. Радић, г. Сршкић и моја 
малепкоот.  11   тада je у једпој  клаоичпој  Miipnoiiii 
нађено рошоп.е, шта впшо, тада јо дата o политици 
Народпог Споразума једна иоторијска декларација, 
у којој je коистатовапа волика државотворпоот no- 
којпог Радића. Сведок je o овему томе г. Др. Срш- 
кић.   Иза тога,  госашдо,  шта je дошло ?  Дотло оу 
опет нове интриге,  клевете, пертурбадије, пала je 
крв, и дошла je озбиљиа криза народног и државиог 
једииотва.   Дошло  je  суспендовање  пардамента и 
Уотава. Сад јо враћоп и Устав и Парламенат. Али у 
хрватоком делу народа пије све решено тим самим, 
што има хрватоких поолаиика овдо. Морам казати 
још и ово: Може бити да смо имали мало вишс об- 
зира и такта, да омо били мало прибранији, и мало 
мирпији, и да омо схватили положај  друго  отраие 
као и свој, може бити да много што штаодсвега, што 
данас имамо ие би дошло. Jop, да mije било хапшојва, 
безразложпог хапшеља г.  Влатка Мачека; да иије 
дошло  еве  ono  што  je  затпм,   na  жалост,   дошло, 
можо бпти, да би смо се ми пашли у бољем положају 
пред  важпим  момоптима, и  могли  бисмо   рачупати 
na много боља решои.а сптуације него што je насту- 
пило. 

Ha крају, гооподо, треба још једном наглаеити 
да je рад Стјенапа Радића био у суштини толико 
користап, да се то одмах осотало, јер чим га je не- 
стало, дпжо главу она дрна и мрачна опла клери- 
калока. За доказ, прочитаћу шта се оа те странесве 
кажо,икако се лудо каже. Jop jo црна клерикалска 
оила добила свој размах баш тиме, што нема даиас 
у Хрватокој  оног снажпог народног  вала, који je 
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овојом јаком личпошћу и својим сдободним духом 
и мислима ■ усталасао кроз хрватске масе Стјспаи 
Радић. 

У листу „Иародиа Свијест" од 10о. м. фебруара, 
бр. 6. (Један глас: Где шлази тај лист ?) У Мостару. 
Дубровачки бискуп г. Царевиђ публиковао јо своју 
послапицу приликом десетогодишњице ступања 
na папски преето Пнја XI. У тој послатгаци на- 
лази се и ово место: 

„Са њсгове трокруио тијаре блиста сјај,као са 
пиједпе Краљевско круне на земљи. Толикр јо већ 
кралЈОвских круиа бачсно у прах и заборав, a папска 
тијара блиста ето у сјају сунчаном. To jo onaj бо- 
жански сјај, пред којим се прегиба свака друга 
круна земаљска". 

Треба ли тумачити смисао ових речп ? И какав 
би одговор добиле ове речи да јо ншв Стјепап Радић ? 

Завршавам с овом пријатиом коистатацијом да 
се и од страие Владе, a у речима г. Сршкића, при- 
знаје тај политички утицај и рад Стјепана Радића. 
Лли шта бива даље ? 

Сад ћу рећи опет пешто што сам слушао из уста 
самог г. Мачека. lipe свега треба поштоно рећн 
да je г. Мачек Влатко на видан иачтш призпао мудри 
акт од 6 јануара 1929 године. И кад сам му у једиом 
разговору рекао: „Ипак треба да иађеш неко опре- 
дељенЈе"— он ми je одговорио: „Ja нисам никад ни 
био г1оставл>еп у положај за то, нити ми јодата сло- 
бодна могућност да се изјасним: иапротив, бачен 
сам недужан у ватвор, a кад сам као некрив пуштеи 
од суда у Београду, није престала хајка на мене". 
И заиста, господо, кажом вам, ко данас жели да оде 
г. Мачеку, он не може тамо да дође, ако ио прође 
поред три детектива. И свакога ко изађе од г. Ма- 
чека, оии га одмах питају како се зове, a ако неће 
да кажо, они онда иду за љим, na ако опет неће да 
каже како се зове, онда тај каже: „Ja сам агеит, 
изволите са мном у полицију". Господо, ja жалим 
то, и кажем: наш Устав, који има за циљ да кроз 
Југославију сабере коицентрацију свих елемеиата 
народие еисргије, тај Устав не одобрава овакво про- 
тивзаконско ограиичеље слободе личности, и сло- 
боду кретаља. Мииистар унутрашњих послова г. 
Сршкић у свомв говору нагласио je потребу угледа 
Иарламепта, али тај углед Иарламента зависи од 
тога, како га ми сами подржавамо и кодико га 
високо држимо. „Углед Иарламспта — рече г. 
Сршкић — треба све више и више уздизати"'. A углед 
парламеита, господо, .ne допушта ограпичецзе ни- 
чије личпе слободе, ако нема пресуде и оспова за то. 
Г. Сршкић умеспо вели, да je краји.е време да подп- 
жемо углед Парламенту. Али можемо ли да подиг- 
пемо угдед Парламеита, ако се ne обезбеди исто- 
времепо и слобода штампе. Лпчпа елобода оваког 
исправпог грађанипа и сдобода љегова кретапза, 
уз слободпу штампу — први су услов за подизање 
зпачаја и угледа Иарламепта. 

Ja ne примам мипивење г. Сршкића, којп каже: 
„Господо, ja зпам да je закои o штампи и ре?кпм 
штампе строг, и пемојте мислити, да смо и ми сви 
одушевљепи за такав један строг режим. И ми зпамо 
зпачај штампе, ади знамо и рђаво дејство рђаво 
штампе. Ми зпамо, шта je та рђава штампа npe 6 ја- 
пуара зпачила. Ми зпамо, да je за 20 јуни и за ono 
крвопроли11С у Скупштшш за половину крива паша 
песавесна штампа. И, господо, кад je ona сарадник 
свих недаћа npe 6 јануара, требадо je опда ту рђаву 

штампу сшегнути, и ми смо je с.теглп, свесни одго- 
ворпостп, дарадпмо јсдиу тешку али корпспу ( твар". 

Господо, ово овде mije тачно. Свака штампа има 
за дужпост да региструје све, гато се дешава, и могу 
да кажем, да се паша штампа пајвећим делом огра- 
пичила само na регистроваи.е догађаја који су се 
тада, у та вла врбмена, дешавала у   Парламенту. 

И према томо, господо, немамо рђаве штампе 
noro пмам'о само рђаво догађаје, које штампа peni- 
струје. Иомојмо да оо бојпмо штампе. Пустимо je 
слободпу и дајмо joj могућност да ona добије enoj 
размах, a кад штампа постане слободна, онда ke 
ово што ми у Скупштини радимо npolin кроз душе 
парода, оживеће у масама, a nelio со дешавати да 
со паше речи разбијају o ово зидове и остају као у 
једпом отаклепом звопу. (Одобраван>е). Потребно 
je датп и слободу личности, je, рје ona од увок по- 
стојала. Потребна je слобода кретања као и сло- 
бода дома. Нока со јодаппут скииу ти нежељенм 
пратиоци са прагова људИ/ који пису криви, и нека 
се ne спречава духовпа слобода и п.пхов слободни 
живот. Затто да стоје onn пред вратима тих л>уди ? 
Ja вас питам, господо. Замислите оо ви да ва вама 
пду три сепке, да кад отворпто врата увек видите 
три еепке, како би вам било ? Скидајте детектив^ 
са нрагова тих људп na IIOTO видоти да ho oim у 
јодпој слободној психодогији nalili могућности аа 
слободпо и боље опредељенЈв. 

Ja сматрам да проблем name сптуацпје, mije 
тежак. To je проблем такта, проблем мудрости 
a MU троба добро да внамо да je перопоктива васваку 
оутрашн>ицу ово тежа. Немојмо пренебрегавати ir 
губити из вида тежипу и овбиљност nanio ситуађије- 
на мислити да je сво опако како ми видимо, или 
хоћемо да видимо и да je сво опако како пам ое 
кажо. Има опасности o којима се ne говори, има 
ствари које се ne виде, већ у дубппи ћуте и поврве 
и кад се no падамо, у једпом момопту врло тошком 
и врло оудбоноопом. Ja сматрам да ми морамо да 
мислимо o сутрапш.пцп. Mn у возп са буџжетом 
говорпмо оамо o екопомокој крпзи. Господо, mije 
то само економска крива. Ппкад од памтивека није 
бпло кризе оваквих размора која се преноси са 
једпо области na Другу. и са свих страпа концен- 
трише се na опо,што je битно у жпвоту људском 
na душу његову. Није то оамо криза финансијока 
екопомска, то je јодпа психичка депресија, то je 
једпо очајап.е, то јо у исто време и крива пропзвод- 
ibo, то jo у исто време и криза калитала и криза 
noBopen.a, и то je у исто време како речо Гооподпн 
Мшшстар фипапоија — циклоп неповерења. 11 
сад, пред таквом крпзом, помојто мггслити да имамо 
пеку Бог вна какву повољпу ситуацију. Ево, ja iiy 
вам поштоло навати: Немамо, господо, noBo.:i>iie mi 
финансијске, ни екопомоко, пити какве друге пср- 
спективе. Ми морамо да радимо оа свих паших десет 
прстију. морамо да врпшмо једпу трансформацију на- 
шег друштва не само према пеким ваконима, већ и у 
повом духу, и уопште да развијамо један великм 
талас новог поворења у nac само n у односе паше. 

Парламенат nnje оамо за то да ое у шему кон- 
статују иввесна факта или да со у п.ому одобрава 
или папада. И пријатељ Едеговић покушао je да 
ивнесе у везп с полицијом извесне тешке (тнарп, 
којс оу се тамо, у Загребу, досиле. Ми смо то ствари 
и чули, господо, прпликом процооа којп je бМо 
овдо у Београду, пеко су још тада помепуте. Онс 
су заиста рочепе, али нису све потврђене. Ono што 
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треоа нагласити, то je, да говорећи o овима тим 
стварима, треба да се нађе могућност ва љихово 
проверавање, и ако ja верујем дц су sa половипу 
тачио, али сам и за оно даље: да ее поведе истрага 
и ако сс утврде да се изреку казнс онима који се 
означе кривим. 

Ja сматрам да многи наши непријатељи црпе 
из наших говора, који оу често пута доброиамерно 
изречени, један тежак материјал, који се баца са 
највеком злурадошћу преко иностраие штампе, преко 
оио непријатељске штампе, која има за циљ да руши 
све наше напоре и која кажс: у Парламенту je ре- 
чено то и то (Јсдаи глас: Qa ви кажете да нема рђаве 
штампе). Ja кажем има непријатељске штампе, оие 
у иностранству. (Један глас: Ммамо и такве код 
куће коју финансира иностранство!) To ми није 
познато. 

Зато ja, вавршујуки овај део чиото иолитичког 
говора, немам времена да уђем у дискусију o самом 
буџету, али у место свих коистатацијо. морам 
рећи једно, да су се у личности г. Мтшстра финан- 
сија7 читајући и прегледајући буџет н jberoB 
ексиозс, осећале две личности: једна личиост офи- 
цијелна - - Мииистар фииансија, друга je личиост 

- стручан човек, добре и лепе фипаисиске спреме, 
који сам и као иеку врсту ограде и оправдања ио- 
бија ono JUTO je изгледалО као да je тврдио. И према 
томе лзогова реченица, на страни 6 оправдава ову 
моју констатацију. Ту се вели: ..Краљевска влада 
тежила je да удовол,и пре овега захтсву да данаши.и 
буџет не премаши привредне могућиости земље — 
na даље: ,..јер смап.ењем државних расхода иде се 
за Tii.M, да се фискално om-epelieibe парода сведе 
na   nrro мањи пиво. 

Ј^а ли je све то тако ? Лко се сма1г>ују и фис- 
кални терети, то треба да ое види ne само у цифрама 
расхода и прихода, већ и на оним изменама, у тек- 
стовима оиих закона, no којима се дотичпи порези, 
као мпоге таксе или друге дажбине плаћају. Ja 
нећу да улазим у ове цифре које оам, истииа, спре- 
мио, нити xol)y на томе да се задржавам. Чини 
ми се да сам своју дужност испунио тиме што сам 
поводом буџета х,ово])ио o општој по.иитици. Л o 
буџету ћу казати ово: БуџетЈе опакав какав je. To 
поштеио каже и г. Министар фииаисија. Ми морамо 
да разумемо да овај буџет ие треба као буџете ра- 
нијих година u вевати га за нормалне приходе, за 
добру кашу и добро сунце, за добру бербу, за добру 
жетву n за нормалне економске прилике. Данас 
се ne може казатиништа ће се да деси за двс иедеље 
унапред, a камоли за читаву годину дана. 

Господии Министар фхшансиЈа израдио je један 
буг.гет и поштено се оградио на миогим меетима 
на пример: када je казао да проценат оптерећења, 
ne мон^е, није лак и повољан, шга кад je привнао 
да за сва предвиђања ne може бити афирмативан 
и т. д. Кад je тако mije оптимпстички ни за наци- 
опалпп доходак који једва достиже 30 милијарди, 
док међутим npe 4 године, пре падања цена проив- 
вода, био je и 90 милијарди, a са,д три пута мањи, 
док државни дуг у исто време имамо стабилизовап 
na 37 милијарди. Кад се све то увме у обзир онда 
се дође до закључка да и г. Мииистар фипапеија 
ne верује у много штошта што тврди и у шта и нико 
други ne верује, a то je: шта he донети сутраппвица 
a још маи.е какву h o нам ситуацију донетп догађаји 
после месец дана. Али ja еам увек са највећом ра- 
дошЈгу  привнавао васлуге младим   људима који се 

na државном послу афирмирају, мпого више њима, 
пего ли етарим људима, који су нас често разоча- 
равали. И ja верујем да fee г. Министар фипансија 
мудро пазити na све ono од чега се сад оградио, 
на све ono у шта ии сам пије веровао, управо ;за шта 
nnje имао могућпост да предвиди, јер нема баро- 
мотра за ову велпку пашу кризу, у којој падају и 
крахирају и економске вајвеће органивације. Сетимо 
се шта je све наступило после љујоршко катастрофе 
у којој je пало 1920 банака, и у којој je пропало 
толико ситпе иародпе уштеђевине у изпосу од више 
од 60 мшшјарди. Нема, велим. у овоме момепту 
барометра, којим би ее еве то могло предвидети. 
Али, господо, ми зато треба да пратимо извршење 
буџета, да се старамо да се on извршује као што 
треба. Нећу, такође, овде говорити ни o томе да 
јкитии закоп није добар. To и влада зпа. Мени се 
чипи, да je то једиа кућа склона паду, na je боље 
да je ми сами срушимо, него да ее ona сутра сруши 
сама уз велику катастрофу. 

Што се тиче раздужеља сељака, и ту има ваз- 
дап проблема. Лли поводом тога хоћу да кажем 
само ово: У јавном праву постоји формула: rebus 
sic stantibus — т. j. ствари се решавају према стадву 
у каквом су у дапом промешепом момепту. Ta je 
формула из јавпог права прешла у приватио право. 
И ja мислим да je овде потребно да се копстатује 
прво каква разлика постоји између задужења које 
je учињено npe три, npe четири, пет или и впше 
година, према траже1ву исплате у овоме момспту, 
ондакад су цепе пољопривредпих проиавода бпло 
велике и сада кад нису пикакве. Нека се узме фор- 
мула: rebus sic stantibus, нека сс ona и овдо при- 
мени и нека се помоћу 1ве заустави велики апетит 
бапака, које су баш у овоме момепту кад пропадају 
najonaciraje. Јер и змија кад се смрви и npe пего 
угипе, њен je отров тада баш пајјачи. Зато будимо 
пријатељи сел>ацима и спасавајмоЈпиховораздужење! 
Гјапке троба зауставити тамо; где то гравда и логика 
захтевају, a то je да плгхови поверплачки захтови 
ва задужења сељачка у прошлоети буду у сравмери 
цеиама пољопривредних проиввода, из ранијих прома 
садашњем времепу. 

Сад имам да учиним још једну напомепу одиоспо 
паше еоцијалне и пољопривредне перспективе. Mene 
за овај мах иптересују Министарство социјалпе no- 
литике и Мииистарство пољопривреде. Да почпем 
прво са Мицистарством пољопривреде. 

Буџет Мшгастарства пољопривреде смањен je 
за око 62 милиона. Ja сматрам да у овоме буџету 
пије требало вршити никакво смаи.еп.е. Ja држим 
да би цела Народна окупштина одобрила и гласала 
upe зато да се смањи буџет Мшгастарства уиутраш- 
њих дела, који je CMaiben свега ca 9% a да се пикако 
}je сман>ује, или мо?кда чак n да се повећа будет 
Министаротва пољопривреде. Ja налавим, господо, 
да ми у овом момепту кад се палазимо у једној ве- 
ликој пољопривредној кризи ne радимо у томе Ми- 
иистарству na паучпом спремаи.у, na плапском 
спремап.у једне паше аграрио политикс. Дапас су 
све вемље у ведико нриступиле изради једнога др- 
жавпога плапа ва пољоприврсду. Све one опремају 
паучпу могућност, и истражују како be из вемље 
извуЈш највише користи што их оиа може дати na 
бази једнога вдравога предвиђања. Ми у Мини- 
старству пољопривреде тога немамо. Ми имамо свега 
пет огледних стапица и то у Београду, Загребу, 
Љубљапи, Осеку и Сшшту. A немамо ни једне на 
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Југу. Л шта би зпачила једиа огледпа Станица na 
Југу, то се лако може схватити. Ta би огледна ста- 
ница дала могућности да ре тамо, где наше културне 
бмЈБке највише успевају спрсми и тигшзирају пол.о- 
привредни проивводи који lio дати могућности, да 
иаши производи на страним пијацама иађу лако 
прођу. Ja вам, господо, no говорим ништа што 
вам није познато. Ви ови знато да наши производи 
na страним пијацама наилазе na врло велике теш- 
коћо, да се често одбацују само због тога што нису 
типизирани. Наше випо, na пример, ne паилааи 
na прођу коју би заслуживало no свом квалитету, 
зато што mije типизирано. Ono стога иде само за 
мешање. 

Кад гОворим, господо, o вину хоћу да изјавим 
да сам и ja присталица оиога, што je овдеве!] нагла- 
шено: да га треба ослободити трошаринских терета 
којима сада ono подлежи. Уместо што се оптере- 
ћује виио, нека се оптерети пиво, чија производпЈа 
и иначе ne стаје толико скупо, a међутим продаје 
се скупо, и што индустријом пива баве се до стотине 
породица, a вином сав парод, a негде и искључиво. 

Друго, господо, што бих имао да иапомепем, 
то je да ми пемамо селекцпопих станица које би 
учиниле да почпемо првим корацима да радимо 
na плаиском подизаљу name пољопривреде. Јер 
ако хоћете да имамо плапску пољопривреду ми 
морамо добро проучити пашу земљу, и испитати 
тта и где, na коме месту, може да успева. Кад то 
будемо учипшш, кад иашу земљу будемо реонизи- 
рали, кад je будемо поделили na рсопе.и утврдили 
где која биљка може са успехом, са пајбољим успе- 
хом да се гаји, оида ћемо спасти нашу земљу од 
паеивпих крајова. Ми нећемо имати пасивиих кра- 
јева више; кад тамо где не успева пшепигтд гајнмо 
оно што тамо успева, a тамо где не успева ono што 
се сада гаји, будемо садилп ono што се буде као 
naJKopncnnje показало no резултатима које буду 
ове стапице дале. Русија je у том погледу миого 
учинила, и она би иам могла послужити као добар 
примор. 

Сматрам да у иото време треба да иввршимо 
комасадију вемљишта, да би дали могућности да се 
пољопривреда развије и na један јефтннијп и na 
једап рептабилплји начин. Само оваквим пачииом, 
ми се можемо помоћи у овој великој кризи која je 
не само пама него и у целоме свету створила највеће 
тешкоће. 

Господо, JUTO ее тичс Мппистаретва соцпјалпс 
политике, казаћу вам само једно, и иећу улазити 
у све детаље. To je једино у овету Министарство 
ооцмјалие политико које ne води статистику пеза- 
послених. Ми врло добро зпамо шта значи статистика 
незапослвних, или осигурапЈе иезапослених радника. 
У извесиим земљама оеигурапзе иезапослеиих рад- 
пика, то je прва дужност и можда благодарећи 
само томе осигурап.у, те се земље спасавају од 
буна и упутра у земљи обезбеђују себи мир и по- 
редак. Ми, гооподо, тога немамо. Како сам сазнао 
из Радпичке коморе, биће око 200.000 пезапослених 
радпика, и од ових има од прилике 70.000 професи- 
оналних, a остали су оии бедиици и несрећници 
који иду из вароши у села и обрнуто. Опи иду у 
села утучени и разиоее своја очајап.а враћајући 
се из села у вароши, јер се ne могу да исхраие и na 
тај  иачип још разносе очајад>е и раздражење. 

Господин Миииотар фипаноија унео je у осигу- 
раљо мислим 3,6 приноса, j ep се досадашши принос 

показао као сувише мали. Алп опи који o томо воде 
брмгу кажу да и тај принос од 3,6 од оеигураие над- 
нице радника nelie бити довољаа/^ како чујем једва 
je довољио за оеам недеља осигурања у толико 
теже, што се тим приходом, од 15 милијона плаћај-у 
највише железничке карто. (Једап глас: Подижу 
они домове за стаиове управппка шш ne знам кога)". 
Они то дижу у споразуму са Владом. Лли ja одбијам 
то да се у овоме времену велике кризе сме казати 
за осигурапЈе да je ono екеплоататор и еисавац који 
сиса парод. Лапротив, то je велика дужност, која 
треба да ванима и Краљевску владу, и дотичног 
Мипистра. 

Још једпо питање. Ми смо имали један закон 
o радп)ама, који je израдио господип Јаша Прода- 
noBiili може бити од пре 25 година и у то време 
тај закон био je папредап, али се сада показао као 
еасвим недовољан. У духу оадашње југооловенскв 
државно политике приступило се изради унификацијв 
одредаба радпичких односа, у каквом ее духу уни- 
фикације изводе n други закони. Овај je закон 
примљеп и обнародовап. Ja питам господина Ми- 
нистра трговине и индустрије, какав je разлог да 
тај нов закоп o радњама, који ie прошао све проце- 
дуре, који je примљон и објављен, na ипак још оо 
ne уводи у жпвот. Иостоји опасност да ео тај закоц 
одложп још за шест месеци и ако то буде, бојазан 
je да ће се одложити и за других шеет месеци. Према 
томе ne трвба задржавати све one ствари које лик- 
видирају тешку ситуацију, ту, господо, нема два- 
паестог часа, on je Beii прошао, треба одмах ona зла 
ликвидирати, јер ако се ликвидација ne изкрши 
одмах, ona оставља после тога многе и многе зле 
последице. 

Ja сам пзложпо овоје мишл>ен>е, и сматрам д« 
hy своју дужност испунити, ако на крају опст цо- 
диптем апел na Краљевску Владу: прво за сло- 
бодну штампу, друго за елободу личности и трећв 
за слободу и.иховог кротап.а. (Пл>еокање и узвицхх- 
Живео!). 

Потпрегпседник Карло Ковачсвнћ: Господо са 
вашим пристаиком ja fey ову седницу да прекинем 
с тим да се пастави no подне у 3 ипо часа. Прима лп 
скупштина? (Прима)., 

Седница je  прекппута  у  13  часова. 
Наставак седниџе у h1) u. по часова. 

Потпретседник  д-р  Авдо  Хаеанбеговић:   На- 
стављамо, господо, данашп.у седлицу са данашшим 
диевним редом. Реч има народпп посланик г. д-р 
Милан Секулић. 

Др.Милаи ОкулићгГоеподо народни посланици 
прво Југословенско Народно представништво при- 
ступило je решавашу државаог буџета. Народ [е 
овим дотпао у положај да буде обавештеп o кретању 
државиих прихода и расхода. Парод који дажбине 
плаћа има npaua да дискутује o буџету своје државе 
пред најширом јавношћу. To je његово најсввтшв 
право, и Народпа скушптипа исто врши као што 
видите, стручпо, озбиљпо и достојанствено. Марод 
се у буџетским дебатама у ирвом реду изјашљава o 
политици својо владе. Ако са политиком владе на- 
род нијо задовољан, on he Влади ускратити своје 
повереЈБО. Народна скупштииа у буџетокој дебати, 
ооим критике политичког рада владе, расматра са 
формалне страпе реалност буџета. 

Оцепа финапсијске политике владе и реалност 
буџета били би олакшани када биемо имали податке 
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о крстаи.у пародне проивводње, и податко које би 
прикупљао и сређивао стручни државпи апарат и 
када бисмо имали ми аавод o проучавап.у кон.уктура^ 
онако како je то препоручио проф. Билимовић. 
У недостатку оваквих података, ми емо упућопи па 
цифре  из разиих министарстава и буџета. 

M иаше финаноијско сташе и паша пољопри- 
вредиа криза je последица огромппх структурних 
и кои.уктуриих промена и iiepniieTirja у производњи 
целога евета, која je у ведиком превирању u форми- 
pait.y. Зато hy се у првоме роду позабавити свет- 
ском аграрним кризама, реперкусија којих je и 
наша   криза. 

Ha нашу аграрпу кризу у највећој мери утицали 
су vi детерминујући слсменти светске народне при- 
вреде. Ирема наводима проф. Бисиига, у екоиомској 
историји света зна се за три ведике аграрне кризе. 
Ирва иада у предратио доба од 1876—1896, друга 
у ово, после рата, од 1920—1923, и трећа, након 
паузе од 5 годииа од 1928 која и данас траје. Крај 
ове, са научног и емпиријског гледишта, није пред- 
виђен, инеможе се рећи да ли иста данас кулминира. 

Предратиа аграрна крида била je последица 
огромшгх обрађеиих територија и колонизација у 
Северној Америци и Јужној Америци. Последица 
велике поиуде био je страховитм и нагли пад цена. 
Нешто иред крај 19 века, јунше државе америчке 
почеле су, прво постепеио, a затпм у убрзаном 
темпу да вршо прелаз од аграрне државе ка ипду- 

,стријској држави. Пучанство се je почсло брзо 
повећавати. Експорт житарица ускоро престајаше, 
и г1О.ЈБ0иривреда ее прсд рат не еамо поправила, 
него се, услед настале коњунктуре, почела и да раз- 
ви j a. 

Сасвим други карактер има свестка крива из- 
ме1ју 1920—1923. Њезин ])азлог иијс у велмкој 
понуди, него у падању тражње. Пала јвпотрошачка 
снага великих индустријских држава, a нарочито 
Немачкс, које нису тражиле житие ироизводе, те 
су  цоно истих почоле рапидио да иадају. 

Ирсма коистатацијама Немачких завода за iiciiii- 
тиванЈв коњунктуре ивносила je светска производња 
свих житарискх врста, изузев Кину и Русију. за 
међувреме од 1925 до 1930 годиио свега 3005 милиона 
тона, у самој 1930 години родило je жито 107.7 
милиоиа метарских тона, ражп 25.4 милиона ме- 
тарских тона; јечма 53.5 ,зоби 86 милиона метар- 
ских   центи. 

Нзгледало je да ^аве жстве у години 1926 и 
1927 неће имати вамашнијих последица. Данас je 
међутим јасно, да су те годиие биле воћ претече 
треће од великих светских аграрних криза, која 
je почела 1928 годиие. Ову кризу сада изазива 
већа понуда. Ова je наетала услод основних про- 
меиа у начину производње житарица, У Капади и 
СједиЈг.епим Државама гдо je привреда постигла 
јако снижавање производних трошкова, до којих 
je дошло за времс умап.еио потрошачке снаге европ- 
ских увозних држава. Критичпо стање je постало 
јасно 1928 године. која je доиела богату житну 
жетву, и морало се погоршати 1929 године када je 
Европа мање житарица увезла. С/гокови иепродате 
робе у пудовнма, и гомилале су се. Код таквџх 
прилика долази још и богата жетва 1930 годиие 
која   изазива катастрофалап пад цена. 

Револуциоиисаље свотских пијаца жита дошло 
je услед помераи>а северо Лмеричке житне продук- 
ције   са истока на запад, где je подузимачки  дух 

фармера, примећујући све ревултате, како са хе- 
мијског, тако и биолошког гледишта, рационализа- 
ције, a noMohv трактора, успео да полу суве и не- 
шјодно крајеве обради с помо1гу Драјфарминга 
јер je имао јефтине наднице, јефтии кредит и јефтину 
цену за земљу. Поеледица тога био je страховтчт 
пад цена жита. Иад цена жита изазвао je и пад 
цена осталих житарица. 

Ha пад цена и после 1925 годиие првенствено и 
одлучпо je утицала понуда која je бпвада све Belia. 
Оиа je посдедица хиперпродукције која настаје 
у читавом пизу аграриих производа и сировина 
Beli   од  1925-26 годиие. 

Према статистичким подацима, светска произ- 
вод»за пшенице je била годишњо у просеку 1904-13 
у 1029 мил. метарских ц.; 1921-24 била je 1000 
мпл. м. ц.; 1925-26 бил.а je 1174 мил. м. ц.; 1927 
годиие била je 1192 мил. м. ц.; 1928 годиие била je 
1272 мил. м. ц.; 1929 год. била je 1.159 мил. м. ц. 
a 1930 годипе била je 1200 мил. м.   ц. 

Дакле од периода 1921 годгше до 1924 и од 
1925 до 1928 године пораст je иуних 17.3%, иесум- 
ji.iiBo већи ло прираштај стаиовиика. Ллииирема 
предратној производњи, прираштај исте je у евету 
већи ио прираштај живл^а (од 1913 године до 1926 
за 6%, док пшоиица за скоро 12%, све оировине 
16%.) У Европи je за то време опала потрошл.а 
шпенице тако, да Европа тропга на главу 191 кило- 
грам шпенице, иа место 212 кгр. пре рата, или док 
je становништво било порасло за 14% иала je по- 
трошња пшенице од 748 на 700  м.  ц. 

За то време су земље с оие страие океана ио- 
висиле извоа шпенице са 136%^ a брашно са 70%. 
Сувишни вишкови нагомидали су се тако, да je 
1931 г. upe жетве, светокарезерва у шпеници прешла 
250 милиона м. ц., док je још 1929 г. била испод 
130 мплиопа м. ц. Старо je casHaHbe економске науке 
(управо joui из XVII столећа) од Григора Кинга, 
да цене добара не скачу сразмерло расположивим 
вишковима, одиоспо маи.ковима, пего далеко преко 
сразмере. Да je услсд структуалне коњуктуралне 
кризе светске привреде морало дрћи и код nac и 
до аграрпе крнзе и да je иоеледица пете саевим 
исте сасвим разумљива, кад се узме у обзир, да смо 
и сами аграрна землЈа, која je своје вшпкове извозила. 

У чему се показују појаве кризе код нас. 
И код нас je производи.а аграрних производа из 

године у годииу расла, a цене оу несразмерно па- 
дале, те je сељак почео да тоне у дуг. Поред свег 
обпља у житарицама стоци и сточпим ироизводима, 
завладала je у земљи скупоћа артиклима, која je 
несразмерно велика, a која нарочито притискује na- 
mer сељака, који je дошао у т. зв. „маказе" и по- 
стао жртвом диспаритета цеиа између пољопривред- 
них производа и индустријских производа. Аграрна 
криза изазвала je даље кризе и осталих привредних 
грана и привредних сдојева, ванатску, трговачку, 
баикарску итд. 

Према индексу међународног биро-а рада у 
односу према 1913 г. врло je вигок пиво цена у 
Југославији. 

У ЈУЈ1У 1931 био je у  Сједшб. Државама   71.2 
,, ,,     француској   82.1 
„ „     Енгдеској         68.1 
„ „     Немачкој   78.4 
„ „     Италији      6S.7 
„ ,,     Југославији    73.8 

гГо вначи да живот у  Југосдавији није јефтин. 
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Општк ниво цена изражен у тоталпом индексу 
Пародие баике био je у децембру 1930 г. 78'X,, a у 
децембру 1931 67%, a то вначи са 22% односно са 
32 и 8% Maibo. Динару јо вредност дакле скочила, 
ва цигло годину дана са 32.8%. Ммамо напнонални 
иовац, који има велику врсдиост, a сељак мора да 
продаје своје производе у бесцење. Један сељак 
je то карактерисао овако: динар није више онако 
маош, да га можеш метнути на длан, динар je велик 
као точак. Иадгиве потрошње жигица и (;оли доказ 
je осиромашсње народа и немаше новца за важније 
животне потребе сељачког народа. 

Дггаање вредности новца није ублажило кризу, 
jop цепе индустријских производа иису падале. За- 
штитне царино и картели су и даље остали, те je 
дошло до тошке пребадужености сељака, до пропа- 
дан.а средњег сталежа, и тешке кризе у запатству, 
и приватном чиновништву. Само се no ееби намеће 
тштаи.е раздужои.а дужника, али само у ономо 
смислу, да CG задужеиима помогне, да се могу одужити 

lipe одговора на штиње: како се TO може по- 
стићи, треба зиати у чому je тежшпте решења иашо 
привредне криве. Ha то IICMO питање одговорити, 
када со позабавимо са нашом грговинском поли- 
тикои. 

И паша влада тежп да iiainv политичку неза- 
висиост утврди економском независношћу наше др- 
жаве. У том правцу и води евоју трговинску поли 
тику. Економски зависи јодиа држава од друге ако 
шезин национални капитал није довољан за разви- 
так љезиис привреде, ако нема свог стручног особља 
sa вођен>е исте, ако je упућена на страна саобра- 
ћајна средства, и ако je н>езино новчано тржиште 
слабо или малаксало да не може да прооперира без 
noMoluior  страног новчаног  тржишта. 

Посдедице ратиог искуства су, да све државе 
теже аутархизпрап.у народне привреде. Жели се 
постићи еманципација од страног капитала и оста- 
лих   реквмзита   екоиомско   подвлааЉености. 

Ta се тежн>а манифестује у борби националне 
иривреде, да у земљи створи такове привредне 
услове, да je сама у стаи>у, својим сопственим про- 
изводима снабдети CEO потрошачке потребе, чиме 
отклања зависиост националне цотрошње од отра- 
ног увоза 

ћривредна структура наше земље детерминише 
правац овог покрета. Заштитшш царинама и дру- 
гим иогодностима потпомаже со развијање наше до- 
маће индустрије, која троба да снадбева nama до- 
маћа потрошачка гржишта. Овај користан покрет 
на стварању иационалног каиитала, и националне 
ппдустрије, нма и својих тамних страна. Иротстав- 
лици иоких раввијених индустрија добро забарика- 
дирани од нападаја слободне утакмице, не задово- 
љаваји се да искорншћују своје монополисане uo- 
ложајо у оргаиизоваи.у окромног грађанског до- 
хотка, neto, утамањујући иезаштићено занатство, 
и no принципу да ,',велике рибе гутају маде рдабе", 
поскупљују и отежавају жавот нашег највећег кон- 
зумента, најнезаштићенијег и са свих страна еко- 
номски  везаног  конзумеата,      нашега  сољака. 

Да би свој привилегисани положај још лукра- 
тивиије утврдиле, неке се индустрије здружиле у 
картоле, да у истима диктвграју нотрошњу no вољи 
цоно овојих производа. 

ХорибиЛно високе цене домаћих индустријских 
артиклова, поред високе цене страних индустриј- 
ских добара,  значе једну парочнту вроту оиорези- 

вал.а и то у корист приватних привредних иитореса. 
a на штету привредних тштероса нашег сељака и 
осталих слојева народа. 

У држави, као код пас, где картели имају мо- 
нопол иотрошачког тржишта, јофтпиу радну снагу 
и шшималне трошкове производње, уверен сам да 
Краљевска Влада неће пропустити да оцени ио- 
трсбу донашања закона o картелу, заснованог ua 
принциАу националне солидарности. Зар се може, 
господо, одобрити да картел квасца, продаје један 
кгр. квасца за 32 динара, кад га исти кошта 9 дипара. 
Зар није страшан говор ових бројева. 

Код картолисапе индустрије троба имати увиду 
и чијпм се повцо.м стварају и бдржавају картелисана 
подузоћа, и дали je у истима удожен национални 
капитал или страии, дали новац добивен у виду 
супорпрофтгга остајо у земљи, или со из љо износи 
дали се овде корисно употребљава у циркулацији 
новца, и промету добара, или со on износи. Ако 
се износи, тада се истим богати странац, KOJII може 
бити и несавесник, дакле наш непријатељ. Ha овај 
иачии со умањује националдш доходак, и тада се 
повећава пасива нашег трговинског биланса, a то 
јо једнако гешком оштећењу домаће прмвреде, a на.- 
рочито нашег сељака. 

Ово je случај и са творпицама гвожђа и шећерн- 
У iianioj државгг, од 9 фабрика, осам je у иогоиу- 
Костојиб дии. no килограму заштитне царине. Како 
je већи део акција у страним рукама, то се диви- 
донда већином износе ван државе. У нашој држави 
кошта фабрику једап килограм шећера свега 3,30 
дпи. a фабрика га продаје ono 6 дина.ра, те na сваки 
килограм заради no 2;70 дин. Узмете ли у обзир 
да со у прошлој години прошвело и, потрошило 
8,500 вагона шећера, онда je чист добитак око 300 
милијопа дипара.' 

Ирорачупато je, да код нас картели годишње 
зарађују 240 милијопа динара чистог дохотка. 

Зар nnje страшан говор ових бројева?! 
Утврдивши да паш сељак страдава у т. зв. ма- 

казама услед пада житарских производа, n сточних 
производа с једне стране, и услед високих цена 
иидустријских добара с друге стране, и да je криза 
осталих привредних грана и друштвопих редова, 
no заборављајући ту и адвокатски сталеж, дериват 
аграрне кризе, да повучемо две конзеквенције 
да предузмемо две меро. Прва je конаеквенција 
да je централно питање пашо привредне крпзе 
пробдем високих цопа индустриј-ских џроизвода, ii 
да се аграриа криза не може решити никаквим 
помагап.ом у раздужоп.у сељака, jop би on боз ро- 
raoiba шггања цопа поиово nao у задуженост, Друга 
јо конзеквенција, да je питање помаган.а задужених 
народних слојева, јединствено питање, и да je исто 
у узрочној вези са првпнм, Сваком презадуженом 
друштвопом слоју треба помоћи, да лакше поднесе 
отплату својих дугова, no у првом роду и нарочито 
сељаку, чију бригу нарочито морамо водити, jop 
извор добра и зла целе нације, налази се у благо- 
стап.у односно несређеним приликама сељачког 
сталежа. 

Огота нам треба предузети прву меру, a та je 
да со повсдо офанзивна привредна и финансијска 
политика ради сузбијадва високих цена индустриј- 
ских ироизвода, a друга мера je, да се предузме 
такође офанзивно економска политика ради сузби- 
јања јефтиноће пољопривредних и сточнтих произ- 
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вода да ^и се дошдо до једног стабилнијега иивоа 
цеиа, који неби био изложен већим променама. 

Радити дакле на дизан>у јефтиних цбна, и суз- 
бијан->у скупих цена, није једноставан и брз посту- 
пак, јер се ono питање no може решити само у гра- 
ницама наше државе, ка једном ср&вмерном малом 
привредном подручју. ГГ() je замаћЈан вадатак, и тај 
спада у домеи међународне окошшскп политике, 
која мора iroliii тим правцем, а.ко хоће да одржи 
досадапдаи поредак ствари. 

И ако се од дапас на сутра не може јконачно 
решити пптап.о дуговања дужника, оно се може у 
многоме ублажитн u могу će стварати и олакшати 
прелази у лормалгго сношљиво ста.н>е. Предусдови 
за такву припредпу u социјалну политику јесу: 
да се чувамо звучних и упадљивих парола, које не 
воде рачуна o стварности, a погодне су да инфици- 
рају необуздану машту и колективне страсти. O 
томе треба оиако говорити као што je говорио наш 
уважоии друг г. ЖиванчевиЉ и г. Отон Гавриловић. 
У правцу олакшања раздужења сељака желЈшо да 
Крал»евска влада чим пре спреми мере n ликвида- 
циш гкмтног режима, онаплати аредузетоги неиспла- 
benor жита и o увођењу сдободаог промета у земљи, 
ii да спроведе у живот закон o аграрном одпосима, 
да сиротип.а /(.ol.io до зсмље. Kao дал^е мере за олак- 
u.iait.e стал.а дужника јесу предложена три закона, 
закои o изменама и допулалта у закону o порези, 
o трошаринама и таксама, као и могу^ност реви- 
зије дугованог пвреза. Према процењеном наци- 
оиалном дохотку. којп je износио 1927-28 око 80 
милијардиј a данас износи ono 42—45 милијарди, 
одиста je тешко фискално оптереће№е народа, како 
ie т o рокао n сам г. МшШстар финанси a буџетом 
од 1 1 милијарди 280 милијона динара, односно са 
8 милијардв u 700 милиона фактичног финансијског 
оптер elie)i>a. Овоме оптерећен>у треба додати само- 
управио оптерећење од 3 мидијарде и 866 мидиона 
динар a, колико износе расходи свих самоуправних 
тела. Ha ипак, ово je најмањи буџет ва ових пет 
година. П ja сам уверен да im један Министар фи- 
нансија не би могао, не би ни смео направити један 
буттет који би био далоко мањи. Баците на улицу 
од' 177.033 чииовника неколико десетинахиљада 
a с ллша пензионерима којих има на 55 хиљада, 
сман.ити плато испод животног минимума, значило 
би учинити један страховит револуционаран гест, 
који би имао иодогледне последице. За ово би тре- 
бало no финансијске куражм него лудачког фана- 
тизма. AKO со игдо ие смеју правити гимнастичке 
акробације, то je, како je рокао г. Министар финан- 
сија,   случај  код државних финансија. 

Ja сам уверен у реалцост буџета, кад јо исти 
резултант финансијских компонената у једном од- 
ређеном финансијском оквиру, који се ве може боз 
опаспостп да и(^ прсно, насилно сужавати mi ши- 
рити. Буде ли се г. Министар финансија, у што не- 
сумшам, опрезно олужио добивеним овлашћењем у 
финансијском закоиу, и будо ли код издавања имао 
увок у виду неповредљивос!? благајничке равно- 
теже, овај буџет aelic доиети разочарол.а. Код из- 
вора прихода могло би се приметити да јо лредви- 
ђено смап.oji.o земљарине са 20% мало, ако се ио 
би имало на уму да je ово Јодпа од мера за санирање 
села, икада се не би имало на уму већ нвложено на- 
челио становиште. Идеал би-био да се и земљарина 
још знатно снизии; да се трошарина на алкохол 
укине,  када би то било могуће.  ДанаС  не иоотојо 

финансијски предуолови ва тп, стога треба насто- 
јати да со трошарина знатно сниви^и да je аикакб 
пр.оизвођач не плаЈка a u ne пoдIIO0VI. Tpomapnua j(; 
психолошки најтежа  врста оџорезовања. 

Ми, Војвођани, као што сам рекао, одавно смо 
знали ва овај облик порезе, и нас je на исти, још и 
нарочито. аотсетио г. Милован Лазаревић, којп je 
у своме говору рекао од речи до речи и следоће: 
„Овај систем проиот јо п пресађен из покојне Аустрије 
у нашу Југославију. Onaj систем, који je постојао 
у oiioM делу док јо Аустрија била жива, морао јо 
оо подносити. Народ покојне Аустрије, којм јо ро- 
бовао. a роПу oe могло паметнути шта хоћето и он 
je ono морао Г.угоКп пОдносити. Али je ли то разлог 
да се овакав систем задржи'' ? 

Ове мо речи као преставника поноснога Новога 
Сада заболсшо и ja морам да изјавим да нама тт 
као робу није могао пико наметнути шта хоће, и ми 
не биомо баш ове трпслл, да нам oe хтсло наметнути, 
a IHTO бн  било у опреци са нашим попооом. 

lja.ma иародма. ортготоиција оачувана кроз ве- 
кове доказ јо наше снаге и нашег поиооа. Забарав- 
ља се да смо ми настањени биди у баруштинама и 
земуницамапанонске равни, што je пластичио прика- 
зао I Ipii.aniKii у својим Сеобама, заборављаое, ида смо 
oe борили са окрутном и суровом природом, и да смо 
je победилн претворивши те баруштине у иајплод- 
ивју жптнпду. nauopan.i.a. ((' да омо оо борили оа 
туђинском племенском и културном најездом и да 
смо je победили. У борби са јачим ту^пиом ми омо 
п крв naiiiv проливади кад год je то наш понос u 
интерес захтевао, II у томе су нас у прошдооти 
помогли u наши дични шумадинци. 

Али још једиу гтримедбу. Нас je слушао г. Ми- 
лонаи Лаваревић a раније, чуо je наше тегобе п 
у ранијим Народним скупштинама, јер ми смо 
пуних 13 година говорили o тешким аореским то- 
|M"i4i\ta, KOJU оу важили na, гериторији Војводине, 
a варочито o трошарини, коју смо ми тешко под- 
носили. Примећујем да су je тешко поднооили п 
олојеви владајућег мађарског алемена, јер су je и 
оии плаћали. И ток сада устаје да грми против 
иоте o. Лазаревић. 

Код финансијског прихода, нмао бих да пред- 
ложим строгу фирансијску контролу аад ошш стра- 
miM предузећима, која оо сакривају под именом 
националних друштава, и која не плаћају одгова- 
рајуће државлу порезу. Ja не одбацујем под сваку 
цену увоз страног капитала, али оам одлучно про- 
тпнаи да отраи капитал у ваду картола врши ираву 
пенетрацију наших привредних подручја. Ja сам 
одлучно противан да стрћна акционарска проду- 
већа код нас стварају филијале тобоже под видом 
комисионарских заступстава, генералних заетуп- 
отва итд. Бива да често то чине на начин који оо 
ivdin прописима кривичиог закона, jop оо у лавтг- 
ринту ваконеких прописа увек можо да нађе начин 
како да со легално протрколишу код наших судова. 
Звучно падпопалпо име такових предузећа често 
привуче у управу истих необавештена лица, која 
n не сањају да речена предувећа нису национална. 
Ila онај мампп та предузећа добивају салвус кондук- 
туо. да могу заробљавати нашег потрошача, и да 
могу свакодневно штетити nam национални дохо- 
дак, C тога молпм Господина миниотра финансиј.а 
да будним OKOM прати на који со начин пласирају 
страна акдиоиарока предузећа, и колику штету на- 
иоео  овпм начином стабилизацији   нлпгег лародиог 
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повца и са коликим пороеким неплаћеним свотама 
je наша држава оштећопа. Једна вначајна мера 
за помагал.о сељака je предв^ена у Закоиу o тро- 
шарини, o којој сам 'ja BOII говордо, a нарочито je 
предвиђеиа у оном члаиу Финансијског закоиа, који 
говори o ревизији поступка у погдеду пореских 
оаостатака. Ти порески заостатци нај шџе тиште 
северпе крајево. '!'TIX пореских заостатака нема ни 
у једном крају пашо домовине, као што их има у 
севершш крајевнма л.ешш, у Војводиии. Треба 
имати на уму страховите порсзпе заостатке у Roj- 
водини, који дапас износе na 1.300,000.000 дин. 
Таквих порезних заостатака има 800,000.000 од 
т. зв. ратне порезе. Ти порези иису могли бити пла- 
iiOHH у Војводини збогтога^то еу били неправодни 
огромни и носразмерни. Te терете снашали су само 
крајсви који су били под Аустроугарском. Уторп- 
ваи.е тих пореских заостатака без озбиљне ревивије 
зиачи зпатпо оснромашеље силпих домова. Ja по- 
вдрављам најтоплије гест г. Мганистра финансија, 
који je унео у ту ваконоку повслу могућност, да се 
ревидирају тп поревни заостатци. Али, није довол.по 
да постоји такав параграф на папиру, него je по- 
требно да се он и спроводи no интенцијама г. Ми- 
нистра финансија. Од спровађаша једпог вакона 
зависи и jhcroBa ефзакасност, и љегов успех. Ja мо- 
лим да се код прммене тог ваконског иаређел.а, 
којс иијо довољио јасно, u којо je доста сужепо, 
улотреби тто ишра пнтерпретација, у кориет на- 
родиих слојева, јер ту милијарду и триста мшшоиа 
дииара ne може onaj народ да плати без тоталпе 
своје проиаети. Ham народ у Војводини ne може 
то да плати, јер je јсдаи део порееких субјеката и 
опако већ пропао, a један део се раселио, na се ne 
Вна где je. У овом погледу je потребно чим пре из- 
вршити ревпзпју путем пореских управа, да се 
једиом Beli паправи ред, и да се то питање репта 
оаако како то одговара OCIIOBITOJ правди и правич- 
ности. 

Иорезовппдп у Војводини плаћали су еве ио- 
резо у одговарајућим свотама док су могли. Ilo- 
ревовник ив ВојвоДине плаћао je око .42 врста раз- 
nnx пореза, и због тога je дошао у дапашп.и гешки 
положај. У извештају трговачко n индустријске 
коморе у Повои Саду устаповљсио je, na ослгови 
звапичпих података, који су пзатшш у Службегош 
Новинама, да je у ВојводивПи илаћапо у раздобљу 
од 1919 до 1927 год. и за пет месеци у 1928 год. iia 
главу 1846 дпн., док je за то време плаћано na главу 
у Хрватској и Славопији 78,1 дтш., у Босни и Хер- 
■цеговипи 644 дип., у Сдовенији 1336 дип., у Дал- 
мацији 454 дин., у Србији и Цриој Гори 599 дпп. 
Ове цнфре нека тумаче даиашње тешко стање у 
Војводини, Kao што видито, толпко се много у Вој- 
водини плаћало na име свих тих врста цореза, и 
због тога je дошло до страховитих пореских заоста- 
така, a и вббг тога што крупска вредпост није де- 
љопа оа 4, када се прешло na динарску вредност, 
na je дошло до страховитих поремећаја. Чувајмо 
снагу пороских субјеката! 

Ja еам увереп да ће, према иитепцијама г. Ми- 
иистра фппапеија, бити допуштена шира иптерпре- 
тација Финансијског вакона у погледу ревивије 
порееких ваостатака, да иста буде сваком молиоцу 
допуштена, и да he до1.п до праведног и правшшог 
решеп.а у том погдеду. За то јо пружеиа повољиа 
законска могућпост. 

Иотребио je проговорггш пегато it o социјалној 
политпци Краљевске Владе. 

Наш уваженп друг г. д-р Велизар Јапковић 
тврдио je да су окружни уреди сисавци који сисају 
сокове народног жпвота. Г. Мохорић je изјавио: 
да су социјални теретп векики и тешки, и да код 
окружних уреда има толико егвекуција, да one. 
премашују број егвекуција од стране пореских уреда 
Ове ме примедбе rone, да се с обвиром na кратко 
време, само у кратко позабавим социјалним дедом 
овога буџета. Ниоу Окружпи радппчки уредхг ин- 
струменти за сјасање сокова народнога живота. 
Таква тврдп.а држим да je само у једпом говорппчком 
реторском запосу пзречепа била и да у њу ни сам 
господин послапик mije био дово.љ110 уверен да. je 
тачпа. 

Брига за етараљем сељака повлачи за собом ц 
социјално старап.е за радппка. Радништво ее naiue 
регрутујо великим делом бага из сељачких редова 
Пајамиих   радника   у   држави   и\га   око   800 900 
хиљада. Ммамо бевпосдених око 200 хи.љада људи. 
11 дапас je. један велики део сељаштва на грапицц 
најампог радништва. Пауноризовапо село стално 
умиожава кадар беспослених.и угроЈкава социјаЈиш 
мир. 

Принцип осигураЈг.а u заштите рада и радиика 
треба   оставити   потакпут,    no   само   са   гледтита 
(•оцијалпог, пего   n   ca   гледпшта   пациопалпог.    За 
БивМарка сс не може рсћи, да je био репрезоитант 
папредних социјалних идеја,  rta ипак je дело  ц^е- 
гових руку магна карта пемачкесоцијалпо политике 
и оп je ca гледпшта каппталистпчког и пацпоиали- 
стичког држао, да je безусловпо потребпо радипчку 
класу осигурати. Радничка кдаса je кадар проиа- 
вођача,  многобројан конструктивапи државни   еле- 
менат п увек и у свако доба добро je имати тељуде 
који су материјално пеосигурапи ,који немају много 
што да губе, који су много пута, без крова и хлеба 
добро их je држати на једком осигурању, да буду 
n даље стубови социјалпог MTipa и поретка. (Узвпцц- 
Тако je.  Живео!) 

Taito ja желим и молим славку Народну скуп- 
штину, да гледа да у погледу социјалног законодад- 
ства  заузме један  оправдап  социјадан  став,   којц 
lio одговаратп прмпцшту националне солидарноств. 
г1"о ne значи, да се тај социјални буует мора ширити 
у   огромтш   димепзпјама.   Мора   се   прегледати   ir 
упростити администрација,  која je скупа,  могу  се 
редуцпрати непотребни трошкови и нека ее видц 
шта je ca тужбама протмв бмрократизма.  Стојећи 
na принципу иациопалпе солидарности na којем je 
изграђепо  наше  социјално  законодавство,   дубоко 
уверен да je код пас соцџјалпо питапЈе у главном 
ai'papno  питање,   ja  сматрам, равматрајући  буџет 
г. Министра финансија дошао сам до увероља по- 
знатог екопомисте професора Вебера, који јо рекао 
да подитичар мора бити у једпо   и (јјункциопср na- 
родие привреде,  ако то није, његова iie   политика 
претрпети бродолом. Лли та народна привреда unie 
(•амо збир  приватно-привредних  осебпих иптереса, 
она je једна особепа појава, једпо органско укоп- 
чава.11.0., ушштањо појодипачппх приврода, које прет- 
стављају једап живот за себе, развмтак којега се ие 
може за дапас na сутра предвидети иити постављати 
манакакове нове колосеке. Циљ je добре финансијске 
политнке,  да  одржи  друштво  у сиази и  здрављу, 
у н-еговом привредпом јединству, и пре свега да га 
одржи против огрожавааа оупротних делова. 
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Да je успешна Иривредна политика Moi'ylia то 
показује историја, како у доба меркантиливма, тако 
и у доба екоиомског либерализма. Главпе je да власт 
мора jaciio видети границе оиог што je могућно у 
областима привраде као целиие. 

O вако интерфункционалистички посматрај ући 
TI,OO финансијски проблем долазим до увереља да je 
г. Министар фигнансија Дао ono што се могло дати, 
и да има право Финансијски одбор када констатује 
да иема једнородног ритма ивмеђу финансија и 
пародне привреде. 

Сматрајући буџет као дело мушке одважиости, 
која ипак развија nam лациопални оптимизам, јер 
у буџету постоје лодлоге за исти, ja ћу тај буџет 
примити и глг.асати за исти из слецЉмх политичких 
разлога: Краљевска je Влада сарађивала na извр- 
шви,у великог шестојануарског дела; Краљевска 
влада je <'ве учинила да се идеја југословенства про- 
ширм TI продуби у најшире слојеве народа; Крал^ев- 
ска je влада изјавиЛа да je вољна да учини свемере 
за санирање сељачке привредне кризе, подносећи 
ii нове законе, према привредним могућностима 
иаше земље; Краљевска je влада асистирајући од- 
иашан>у слдвом увенчаних отарих вастава у музеј на 
Гроб Великог Вожда јасно докумеитовала да се од- 
лучкла за нове путеве na којима се имају у музеј 
прошлости похранити u сво полнтичке и племепеке 
застанс, јер враћањр стап.у пре 6 јануара никад не 
мо^ке бити говора, јер се ne сме више шпекуписати 
с племенским и верским страстима; Краљевска влада 
je искрено сарађујући на оваплоћеау шестојануар- 
ских идеја, донашањем масом закона, уиела у дру- 
штво ред и законитост, дигла ауторитет вдасти, 
унела у иарод спокојство; Краљевска влада je водила 
једиу мудру спољну политику не долазећт! у сукоб 
са принципима друштва народа, радеКи искрено иа 
пацифизму и миру и љубави и ии na час није забо- 
рављала na оправдане захтеве народне одбране. 
Кралзевска влада je дала буџет искрепо и без икаквог 
прикривања правог стања ствари, из којега смо 
исцрпели уверење, да he nauic националне енергије 
све лрсиреке пребродити. Кралаевска влада je и према 
маи.ииама воднла политику грађаиске равноправ- 
иости   и   једнакости. 

Како сам ja увереи, да lie Краљевска влада ii 
дал^е развијати идеје 6 јапуара, и Устава од 3 сеп- 
тембра, имајући у виду динамику и развојпе Moryh- 
ности тамо положених принципа, у правцу поступ- 
ности, лрема оправданим потробама демокрације и 
бдговарајућег политичког момента, ја,-држави и 
Кра.љев('кој влади искрено из дубоког уверења гла- 
сам за овај буџет. 

ЈТретседник Др. Коста Кумавуди: Реч има иа- 
родии посланик г. Лнтон Крејчи. 

AIITOU Крејчи: Доста се говорило у Финансиј- 
ском одбору како да се помогне иашој Иољоиривреди; 
мало се пак говорило o томе, како да се помогио 
нашој индустрији. Због тога je потребно при претресу 
нашег целокупног иривредпог и финансијског стања 
поставмти гштаље: Да ли je аншој arpapfioj зомљи 
потребна индустрија. 

Рентабилитет name пољопривреде, којом со 
бави 80% нашег становништва, сведен je na мшга- 
мум, у колико се још уопштс може говорити o иеком 
рентабилитету. Ono je стан>е последица катастро- 
фалног пада цена наших главних аграрних произ- 
вода на еветсктш тржиштима, као и огромних сметаи, 
које    чине   европске   ипдустријске   државе   пашем 

мзвозу пољопривредних производа. Ове државе, 
природно пијаце, ва наш аграрвпи вжшак xolie no 
сваку цену да повећају своју аграрну производњу, 
те спречавају увоз страних аграрних проиввода 
огромним царинама, увозним забранама, итд. 'Гим 
оретствима обезбеђени постизавају њихови пољо- 
привредници цепе. o којпма nam полЈОпрпвродппк 
и не can.a. Ово стап.о није нека пролазна појава, 
пего систематоки Beli кроз низ година спроведена 
привредна политика тих држава, која eno више 
угрожава аграрне европске земље. Најсклатантпијп 
јо олучај са Аустријом, у коју смо до године 1924 
без наплате пкакве цариие увозили (;ве иаше главие 
arpapne извозпе артикле. гГе je година Аустрија, 
међутим донела своју нову царинску тарифу еа већ 
осетним аграрним царинама, na основу којих je 
склопљеи први трговински уговор са пашом држа- 
вом уз извеспе обостране концесије. У следећим je 
годппама Аустрија стално повећавала своје arpapne 
царппе и тражпла од нас у више маха измену трг. 
уговора, јер се без пашег пристанка не би биле 
могле повећати царине, које су биле везапе у трго- 
випском уговору са Југославијом. Аустрија je биле 
peinena, да уђе у царински рат са пама, да нисмо 
пристали na тражене измене уговора на нашу штету. 
Аустрија ј<^ овојом систематском политиком у толико 
унапредила евоју полЈОпривреду, те je све даље уна- 
пређује, да he за неколико година уопште престати 
као пијаца за наш аграрпи извоз. Врло су вначајне 
изјаве водећих ауетријских полптичара, која су 
допеле паше и аустријске новине у почетку фебруара 
1932 године o томе, да Лу<трпја ne може шгкако да 
уђе у неку комбинацију за привредно зближење 
подунавских држава путем н^ког савева, јер би у 
том случају аустријски пољопривредник бпо упро- 
пашћен. 

Код свпх преговора за склапање трговинских 
уговора еа индустријским земл.ама ca паше стране 
се водило у првом реду рачуна o томе, да се за 
наш извоз аграрних пропзвода, постигну што Belu- 
олакшице. Једино аграрпо-протокциоппстичка по- 
литика других држава крива je да се пису добиле 
Behe копцесије у корист name пољопривреде. Са 
Швајцарском уопште пије дошло до уговора, a ре- 
зултат пашег промета добара <'а Немачком тај једа— 

— Немачка нама' мпого више продаје, iiero од 
нас купује. Пемачки увоз у Југославију изнео je 
године 1931, 925 милиона динара, док je паш извоз 
у Иемачку износио једва 543 мплпопа динара. 

\ia.jx се ипдустријске државе, природне пијаце 
за вишкове производп.е аграрних земаља устручавају 
ове вишкове да приме, кад су цене аграрних проив- 
вода, извозних артикала на катастрофално ниском 
ппвоу, доведена je у питап.е активпост трговипског 
vi платног биланса аграрних земаља, стабилност 
њиховог националног повца и уопште п.ихова при- 
вредна n финансијска равнотежа. C тога се аграрппм 
земљама намеће неодољивом силом потреба, да се 
од удараца, које им задаје аграрно-протекциони- 
стичка привредна политика индуотријских држава 
одбрапе, a најбољи начић одбране raj je, да посвете 
већу пажи.у развптку домаће прерађивачке делат- 
ности, занатства и индустрије, 

Тиме Ке IIOCTKIIII ('мап.еи.е увоза скупих готових 
пропзвода с једне стране, a с друге стране повећа- 
њем броја у индустрији у занатству запослевих 
радних епага, Belia no'rponnfea аграрних производа 
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у зсмјби и емаи.ењс вишкова за KOJG со само великим 
тешкоћама може nalm купац na страни. 

Рачуиамо, да јо у иашој иидустрији (са рудар- 
ством) у последл.им, ^одинама код пормалиог рада 
било упослено око 300.000 лица. (Физичких и умних 
радника.) Лко узмемо, да je л.ихова проеечна зарада 
износила 30 дииара дневнр и да су око 2/3 те вараде 
потрошоне за исхрану, видимо да ово особље трогшг 
око' 2 милијарде дппара за набавку предмета за 
исхрану. Лко узмемо у обзир још и становништво 
упослено у занатотву, можемо рачунати, да особље 
упослепо у индустрији и заиатству троши на исхрану 
овоју и својих породица око 5 милијарди дииара 
годишае, која сума иде више маље n корист иашој 
привреди. 

Значај у индустрији и занатству упосленог 
особл.а као потрошача домаћих полЈОпривредпих 
производа пада још више у очи, кад се помисли, 
да вредност нашег аграрног извоза, чији немогући 
или тешки пласман на страни нам задаје толико 
брига, изиоси само 2  милијарде динара. 

Међутим не само садашњо аутартичне тенден- 
ције и аграрно-протекционистичка политика инду- 
стријских држава, него и општи привредни положај 
аграриих земалЈа према индуотријским, na и у нор- 
малпо доба, намеће аграрним народима потребу, 
да развијс бољу индустрију у циљу постнзавал.а 
народиог благостаи.а. 

O зиачају индустрије по привредни развитак 
и благостњеа народа одржао je врло зиачајно пре- 
давал.е претседлик Савеза румунских обртличких 
комора r. Михајло Манојлеску, бивши државни 
секретар у рудтунском министарству трговипе, у 
Будимпешти 6 V 1930 годиле, приликом пешталског 
међуиародиог јубиларлог сајма. Г. Манојлеску у 
свом предавању „О трагедији аграрлих држава" 
рекао je у главпоме: „Историја привредлог развитка 
доказује неуспориу чињелицу да су аграрни народи 
предмет експлоатације од страие илдустријеких 
иарода. Индустрија и индустријски народи имају 
велико преимуКство према пољоприВрбдним услед 
способлости да илтеизпвиије и јефтипијо прошводо 
разла добра, чија размена повеНава л.ихову куповну 
сангу. Коефициеиат производл.е способности пол.о- 
привреде т.ј. просечпа вредиост годитл.е пољолри- 
вредне производл.о једпог радника изиосила je пре 
рата у Русији и у Румулији једва 500 шв. фр. го- 
дишл.е, док су у овим др?кавама постојале илду- 
стрије, у којима je једаи радник произвађао годишл.е 
робу у вредности од 10 хиљада гав. фр. У Мађарској 
изиосила je вредлост пољопривредие производл.е 
815 шв. фр. на једпог радника, у Лустрији 490 шв. 
фр. док je вродиост инДустријске пронзводи.е из- 
носила у Мађарској 1921 шв. фр., a у Аустрији 
16<Ч6 шв. фр. на једног радника. У Америци je про- 
изводна способност пољопривреде 15 пута ман>а, 
неш продукциона способност индустрије. 

Индустријске државе купују иввесном количи- 
пом робе, која je произведена молимбројем радника, 
производе аграрних држава, за чију производл.у 
je био потребаи велики број радне сиаго. Лко морају 
аграрпе државе извозити резултат рада 10 сопстве- 
пих држављана, да могу купити резултат рада једпог 
страног држављанина, то такова трампа није од ко- 
ристи no њих. Кемичке производе Сједињених др- 
?кава, чпји je коефициенат продуктивности 8.300 
долара, плаћа Мађарска својим аграриим произ- 
водима,   чији  je   коефицпспат   продуктивпости   163 

долара. Дакле рад 50 мађарских сељака даје се за 
рад јодплог аморпканског радника. 

Аграрним државама прети лово ропство, које 
долази од размепе сопствепих аграрпих пропввода 
за индустријске проивводе. C тога се аграрним зем- 
л.ама намеће потреба, да се индустријализују, како 
би дошле до благостања, a код тога nehe пастрадати 
индустријске земље, j ep je статпстиком доказано 
да су баш индустријске вемље највећи увовници 
ллдустрпјских проиввода радп л^ихове Behe куповие 
снаге". 

Бдагоставе једне земље, односно немоћност 
да постигне благостање, овпси у велико од струк- 
туре л.ене спољне трговипе, и то ne од количине, иего 
од врсте л.епог извоза, односпо увоза. Чим je из- 
воз прерађевина (готовпх фабриката) већи, a чим 
je ман>и јбихов извоз, тпм повољпији je ефекат no 
народну привреду. 

Биланс наше спољне трговине према међзгна- 
родној групацији робе даје пам следе^у слику: 

Уво« 
топа     мил.     о/ /о 

1930   год. 
Извоз 

тона       мил.    0I 
дип. дин, 

1) Жипе  ЖИВОТИЊв 98.807      882.8 13.02 835      26.7    0.38 

2) Предмети na хра- 
пу и пиће 987.234 2,480.1 36.58    165.608   540.5    8.34 

3) Сировине и полу 
прерађениио    3,498.420 2,900.2 42.77 975.075 1,286.8 18.49 

4) Готона роба       148.752     516,4    7.62 372.065 5,060.1  72.70 

5) Злато, платп- 
иа сребро 1 6   0,01 0,4 6,0    0,09 

Ирема горњој табели од укуппе суме пашег 
увоза долазе готово три четвртине на готову робу 
док 60% пашегизвозаеагтоји се одживихживотиња 
сировина и полуфабриката, јер се и предмети за, 
храпу и пиће у главноме мзвозе у сировом шии 
полупрерађенбм сталзу. Ми извозимо дакло у глав- 
иоме производе ман.е вредиости док 3/4 нашег увоза 
затворе скупи готови фабрикат. Вредност нашег 
извоза по кгр ивноси 1,36ди11ара, док je вредност 
једлог кгр увезене робе готово просечно 10 пута 
већа 13,6() динара.) 

Релација ивмеђу иашег увоза и извоза врло je 
неповољна. Ирво je: Великим увозом готове робе 
остављамо иностраним државама огромие гуме у 
виду добити код прераде сировина и готову робу 
тј. цолу разлику ивмеђу вредности сировине и 
вредности фабриката. Ова разлика прерађивлчких 
зем ља у виду падница радпика, пореза и такса 
и предузимачке зараде, као и у впду уиотребе сиро 
вина за погон, итд. иде у корист прерађивачких 
вемаља. Друго пеповолзио дејство структуре нашо 
спољне трговиле лежи у томе, што се девизе, које 
добивамо од извоза абсорбују за исплату иашег 
увоза у колико je уотлте укулла вредпост извоза 
равпа вредности увоза. Међутим за период времена 
од 1923 гсдине даљв до ушвучпво 1930 год. иаш тр- 
говински билалс иоказује пасиву (мањак извоза 
према увозу) од 84*068.564 влитних динара, a ако 
узмемо цео псриод од 1920 год. ла овамо пасиву од 
955 милиоиа дииара влатних. 

Пошто je код нас у недостатку других зпачај- 
них иввора за прилив новца са стране иаш трговпискп 
биланс одлучујући фактор за паш биланс пла- 
ћал>а (поши.љке исељеничког новца   готово су upe- 
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стале), то иам недостаје девиза ва исплату камата 
и амортизација наших јавиих и приватних дугова11>а 
на страни. Ово води све BelieM задужолЈу према ино- 
странству и претставља опасиост no стабилиост 
нашег националног иовда. Ивнето стаи.о намеће иам 
потрсбо, да чтгамо сво напоре, да.с јодне стране 
повећамо вредност нашег извоза побољшаљсм ква- 
литета извозних артикала, односио л.иховом пре- 
радом у земљи и извозом у прерађеном стању, 
a да са друге стране смањимо увоз готове робе. 
У то.м цмљу треба да се цољопривреда преоријен- 
тиЈЛР  и усаврши и да со тгадустрија раввије. 

Вође наше привредне политике морају рачунати 
са позитивним чињеницама, међу осталом и са том, 
да je историја привредног развитка показала, да je 
пол>опр11вредна прошводљо ман>е реитабилиа него 
индустријска и да нема иаиретка и благостаља, 
ако се поред пољопривроде ne развија и индустрија. 
Суиротност интереса између пољопривреде и инду- 
стрије само je привидпа, кад се ствари иосматрају 
са тачке гледишта иитореса народне целине. 

Развтггком индуотрије и Еовећањем броја у 
индустрији, запосленог становништва повећава се 
број потрошача пољопривредних производа, који 
нађу на тај начин сигурног купца у тој земљи. У 
индустрији нађе зараду вишак пољопривредног 
становништва, који не можо да иађо издржаваи.о 
у пољопривреди. Исто тако и становншптво пасив- 
них крајева, које би било осуђеио ма нсмаштину 
и беду, може да долази у фабрици до зараде. 

Из наших се крајева великп број становништва 
ранијо исељавао Tpavneliii рад и запослел.е у ино- 
странству. У носледиЈИм годинама међутим страие 
се државо ограђују од прилива туђе радне снаге, 
парочмто и Лмерика, у коју je пошао јаки ток наших 
иселвеника. Огромна беспослица која влада услед 
незапамћоие привредне кризе у индустријским др- 
Јкавама, има за последицу, да се наши исељеиици 
Bpaliajy  у  домовипу.  Треба им наћи  запослеше и 
хлеба. 

Оснивап.о и развитак индустрије извесне вр- 
сте у земљи дајс маха осиивању и развитку n друшх 
грана домаћс производаве, које израђују n.oj потре- 
бан материјал. Тако се омогућава еве већс искоршп- 
ћаваше домаћих сировина. Па пример иде од наше 
укупне производл.с угља V3 каменог угља, 1/s мр- 
ког угља 2/з лигнита на потребе између il8 л 1lt у 
индустриску потрошљу. Да исмамо индустрије 
ово би npTipoflHo богаство лежало неискоришћено 
у зомЛ)И, a многе хиљаде радника не би имали за- 
раде. Од домаће индустрије имају једап плус ко- 
ристи и државно железиице довозом сировина и 
иомоћних   сретстава   у   фабрике. 

Ипдуетрија оживљује цео привредни живот 
своје околиие. Настањива&е>1 индустријских пре- 
дузе1Ја добију цели крајеви друго обележје. Г>рој 
становтша расте, грађевинска делатиост сс дижс. 
Трговци и занатлије се пассљавају. Стварају се 
нове пијаце за аграрие производе околиие, пова 
могућност зараде за сеоско становипштво, било да 
наласи запослдње у самој иидустрији било да 
врши друге услуге. Милионски ивноси, који се 
испла^ују радницима и наметтеницима у име над- 
ница u шшта, иду у корист великим делом аграрном 
становшпптву, који оне прве спабдева животшш 
иамирницама. 

Индустрија претставља важан тгшор фцскалних 
прихода државе и самоуиравиих тсла. Иоред вепо- 

сродпих пореза и аутопомних ирргреза, који се на 
плаћују од саме добити предуаећа, плаћа иидустрија 
у всзп са својим пословалЈем и радом у име разних 
такса, царина и других дажбина огромне своте др- 
жави и самоуправи. Сем тога она ствара у лицима, 
која примају зараде од ji>e, иове пореске објекте 
за државу и самоуправу. Ипдустрија даје зараду 
и новчапим устаиовама, којо су опет предмет опоре- 
зивалЈа. За многе и многе општнно, иарочито сеоеки 
прирези u д])уге дажбине, које плаћају ипдустрије 
однослог краја, главии су извор прихода, који им 
омогућује подиваЈбе шкопа, грађење и оправку 
друмова, дизал.с здравствених установа. итд. 

У цени готове робе обухва1)ене су и јавне даж- 
блле, које терете произвођача, производл>у саму, 
као и радлике. Куповином дома^е робс ове јавло 
дажбине еадржане у цони робе пду у корист соп- 
ственој држави. Мсђутим кад би се укидањем или 
снижењем заштитних царина упроцастила домаћа 
производња, те би се потребе отановништва подми- 
ривале увозом нз оностралотва, изгубила би наша 
држава овај лорез садржан у цели домаће робе и 
морала би тражити регрес на другој страли, опте- 
ћујући непосредно саму пољопривреду. Престанком 
домаће ипдустријо инострала продузеКа била би 
ослобођена од конкуренције, које им чили наша ин- 
дустрија, те бн повећала цене, јер je нооспорла чи- 
л.елица, да домалЈа индустрија служи као регула 
тор цола. Иозната je појава, да страна индустрија 
смавЕ>ује цеие за паше тржишто, чим се одлосни лред 
мет почиње израђивати код нас у земљи. 

Како би лаш народ пребродио огромие тешкоће 
садапдаицв и у буду>\е дошао до благостал^а морамо 
Искористити све лриродне услове, који нам стоје 
на расположеЈг.у. Ми морамо чилити ове лапоре, да 
улапредимо нашу пољопрпвреду, али морамо ула- 
предити и друге гране Домаће производње ларо- 
члто млдустрију, јер у склопу привредлог организма 
ларода развитак једле грале лривреде IIOBCVBHO у- 
пливише   и   ломаже   лалродак   друге. 

AKO бацимо поглед ла околне земље, видимо, 
да се све старају, да напоредо, искоришћујући овај 
узајамнн утицај тих најважлијих производлих 
грана, унапреде и индустрију и лољопрлвреду. 
Наше суседле аграрле земље, Полдска,, Мађарска, 
Румунија и Бугарска чине све напоре, да унапре- 
до лндуотрију. Индустријске земље запада — 
Немачка; Аустрија, Енглеска, Чехословачка и 
др, радс што јаче иа томе, да дижу проспсритет 
своје  пољолривреде. 

У садашњој борби за рпстанак и излаз нз пе- 
запамћене тешке кризе морамо и ми папети ове 
силе и искористити све продуктлвле снаге, да не 
ивостајемо ива других. 

У нади, да се буде у будућности и надпој 
клдустрији, која со борл данас за свој опстапак, 
лоделила Belia пажтла, изјављујем: да hy у на- 
челу гласати за законски предлог буџета 1932-33 
годипе. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Роч има г. 
лародлл аосланик Албин Коман. 

Albin Koman: Pred nami je proračun /.a bodoče 
upravno leto. Budget mora bili verna slika našega 
gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja. 
Predloženi budget z nemilosrčno istino prikazuje vse 
težkoče na ega gospodarskega stanja. Hočem upora- 
bili lo priliko, da kot krnel i/mesem nekoliko svojih 
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misli o gospodarstvu sploh in da prikazem nekoliko 
težave gospodarskega stanja  naše  Dravske banovine. 

Z zadoščenjem moram pozdraviti dejstvo, da je 
sedaj važnost kmeta in Važnost njegovega dela priznana 
vsepovsod in od vsakoga Res je, da je prišlo to spo- 
znanje med naše gospodarske kroge šele tedaj, ko je že 
uničujoča kriza zadela tudi našo državo. Vendar pa lo 
spoznanje ni prišlo še prepozno, ako se sedaj, po tem 
spoznanju, pristopi k taki gospodarski politiki, kakoršno 
nam to spoznanje nalaga. 

Po ogromni večini je naša država kmečka. Istina 
je, kar je naš ljubljeni vladar izjavil pri neki priliki 
„Selo je selo, bez sela nema ništa". Zato ni dovolj, da 
vsled kmečkega značaja naše države vodi kmetsko 
politiko jedino le gospod Minister poljoprivredo, nego 
je treba da vodijo kmetijsko politiko i vsa ostala mini- 
strstva. Gospod minister prosvete ne more voditi 
drugo prosvetno politiko nego kmetsko prosvetno 
politiko, a to od osnovne šole do univerze. Naš narod 
ne more imeti druge materijelne in duševne kulture, 
nego kmetsko. Predvideno je, da se ukine večje število 
višjih in nižjih srednjih šol, ker je vzdrževanje tolikega 
števila šol za naše težke gospodarske prilike preob- 
čutno breme za državo, odnosno ker nam le šole na- 
bavljajo prekoštevilni inteligenčni naraščaj. Pogrešno 
bi pa bilo, ako bi se ukinile,one šole, to so meščanske 
šole, v naših vaseh, katere odgajajo izključno kmečki 
in obrtniški naraščaj. 

Gospod minister trgovine in industrije ne moie 
danes voditi druge trgovinske politike nego kmetijsko 
trgovinsko politiko. (Živahno odobravanje in ploskanje 
v dvorani.). 

Isto tako mora tudi gospod minister za socialno 
politiko obrniti vso pozornost vasi, prav tako tudi 
gospod minister financ in vsa ostala ministrstva. 

Samo na ta način bomo mi mogli izgraditi soci- 
alno solidarnost na bazi kmetijstva, a privredo orga- 
nično spojiti s kmečko proizvodnjo. 

Sedanja težka kriza je prav posebno prizadela 
nas Slovence. Zemlja, na kateri živi naš narod, je skopa 
in borna. Polovica te zemlje je neplodna, in komaj 
polovica je služi kmetijski proizvodnji. Dokler je bila 
ugodna konjuktura za trgovino z lesom, je služila 
šuma našemu seljaku kot železna rezerva v skrajnih 
potrebah. V zadnjih letih pa je tudi ta dobiček popol- 
nome odpadel. 

Vsled neplodovitnosti naše zemlje mora naš kmet 
z razumom, marljivostjo in pridnimi rokami naravnost 
izsiljevati skromne sadeže iz svoje borne zemlje. (Klici; 
Tako je!) Pobudo za vlaganje tolike muke in dela v 
zemljo je dajala našemu kmetu do sedaj primerna cena 
njegovih pridelkov. Naš živinorejec, naš poljedelec in 
naš vinogradar je dobil do sedaj za vse svoje produkte 
vendar še toliko, da je za silo kril svoje potrebe. Danes 
pa je položaj popolnoma drugačen. Zastoj v trgovini 
z živino, lesom in vinom je potlačil cene vsem produktom 
tako navzdol, da se kmetu danes delo več ne izplača. 
Temu stanju se mora odpomoči. Naš kmet si danes ne 
more nabavili niti najpotrebnejših predmetov. Ne more 
kupiti niti obleke niti obutve sebi, ni svoji družini, nje- 
govo stanje je tako, da večkrat nima niti pare za sol. 
Po cele mesce brez dinarja v žepu ne more plačali 
težkih javnih bremen, od občinskih preko banovinskih 
do državnih dajatev. 

To stanje, gospodje, je pritiralo našega kmeta tako 
daleč, da se mora za davke zadolževati, le malo je 
danes kmečkih domov pri nas v Sloveniji, koji ne bi 
bili zadolženi. Dosti je pa takih, ki so zadolženi do 

polne vrednosti svojih posestev. In kaj čuti naš kmet, 
kadar se mu prodaje borni košček njegove zemlje, na 
katero je navezan z isto žarko ljubeznijo kakor kmet 
tu doli na svojo po naravi bogato zemljo, si je prav 
lahko mislili. Лко ne more država pomagati kmetu 
do višjih cen njegovih proizvodov, potem si mora pri- 
zadevati, da bodo na eni strani zmajnšana vsa javna 
bremena za toliko, za kolikor so se zmanjšali dohodki 
kmečkega gospodarstva, na drugi strani pa na vsak 
način izposlovali znižanje cen industrijskih proizvodov, 
koje tvorijo danes glavni vzrok kmečkega siromaštva. 

Da se olajša kriza, je treba da se prilagodijo seda- 
njemu gospodarskemu stanju in prej navedeidm na- 
čelom naši carinski, posebno pa še železniški tarifi. 

Da se javna bremena znižajo, je upravičena re- 
dukcija predloženega budgeta, dasi javna bremena 
celokupne državne uprave še vedno niso v toliki meri 
znižana, za kolikor so se znižali dohodki kmečkih po- 
sestev. 

Pohvalno moram pri tej priliki omenili prizade- 
vanje Kraljevske vlade, da pripravlja spremembo taks- 
nega in trošarinskega zakona, ki bo zmajnšal tudi 
dajatve   podeželskega prebivalstva. 

Potrebno je —■ v duhu sedanje gospodarske poli- 
tike —•, da se čimprej znižajo advokatski, notarski in 
zdravniški tarifi. (Burno odobravanje in ploskanje v 
celi dvorani.). 

Ravno tako je potrebno, da Kraljevska vlada za- 
konitim potom uredi obrestno mero in da zlasti čim- 
prej sprovede zakon o razdolženju kmeta. 

Socialna pravičnost Kraljevske vlade obeležuje po- 
sebno njeno hitro delu na likvidaciji agrarne reforme in 
zlasti na modrih ukrepih, ki jih je Vlad a pred vzela tako 
iz nacionalnega kakor tudi državnega stališča v po- 
gledu na razlastitev veleposestniških gozdov. (Živahno 
pritrjevanje in burni aplauzi.) 

Vsled pomanjkanja donosa iz zemlje, hleva, šume 
itd., mora naš mali kmet iskati zaslužka v mezdnem 
delu, bodisi na cesti, na železnici ali v obrti, da krije 
svoje potrebe. Zato pa je v interesu države in naroda, 
da se pospešuje tudi razvoj industrije. 

Ravnotako bodi zaščita našega obrtnika stalna 
briga naše gospodarske politike. Slovenski kmetovalec, 
z zaupanjem pričakuje zboljšanje neznosnih razmer. 
V spoštovanju in ljubezni do svoje države je v kljub- 
temu, da so ga oni ljudje, ki so vedno igrali dvolično 
ulogo, jedno za Beograd, drugo za slovenske volilce, 
z vsemi sredstvi odvračali, vendar v nepričakovano 
obilnem številu stopil 8. novembra na volišče in oddal 
svoj glas za narodno in državno jedinstvo (Viharno 
odobravanje in ploskanje.). 

Gonja proti volitvam je šla pri nas tako daleč, 
da so plašili našega kmeta, da če gre na volišče, mu 
bodo cerkve podirali. 

Naš kmet ni bil nikdar separatističen, nego j« 
vedno gledal svoj obstoj in napredek v tesni zvezi s 
srbskim in hrvatskim kmetom. (Navdušen aplauz.) 
Slovenski kmet je uverjen, da je samo v tej državi, 
v Jugoslaviji, spas njegove nacionalne in politične svo- 
bode, da je samo v njej mogoč njegov vsestranski 
napredek in njegova jednakopravnost. Naš kmet je 
poln globokega verskega čuvstvovanja, a on dobro zna, 
da mu nikdo ne jemlje njegove vere, zato mu tudi ni 
treba nikake verske stranke v obrambo njegove vere. 
Kajti naš kmet nosi vero v svojem srcu, a ne samo na 
jeziku. Bivša verska stranka v Sloveniji ni ničesar 
storila v korist pravega verskega čuvstvovanja, v res- 
nično korist slovenskega ljudstva, temveč je pod krinko 
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verstva stremela erlinole za politično močjo v korist le 
malepa kroga svojih strankarskih pripadnikov. 

Gospodje, med najlepše trenutke svojega življenja 
štejem one, ko smo slovenski kmetje prepotovali Šu- 
madijo. Kamorkoli smo došli povsod so nas sprejeli z 
odkritosrčno, iskreno, bratsko ljubeznijo. 

V neizbrisnem spominu mi ostane nadalje kmečki 
kongres v Zagrebu, kjer smo združeni slovenski, hrvat- 
ski in srbski kmetje 8 decembra 1930 mariifestirali za 
ono državno politiko, koja se danes vodi. Kdor je videl 
to ogromno kmečko armado in njeno enodnšnost, je 
moral priti do prepričanja, da je brezuspešno tudi delo 
onih, koji poskušajo vzdrževati staro stanje, koje je 
dovedlo do 6 januarja, da je to delo brezuspešno i 
doma i v inostranstvu. Gospodje, ko smo slovenski 
kmetje, kakor sem že omenil, leta 1921 potovali po 
Sumadiji, sem jaz — bilo je, mislim, v Arandjelovcu — 
sedel skupaj s starim srbskim kmetom. „Pa kako s-i 
momče" sem ga vprašal. „E" je odgovoril „pa tako. 
Imao sam sinka jedinca, pao mi je u ratu. Pa šta ćete! 
Ja znam, bez žrtava nema pobede. Sinko mi je pao, 
a pao je za slobodu, a sada svi smo mi slobodni." 
Globoko sem bil ginjen oh tej veliki narodni zavesti 
starega kmeta. Gospodje! da brez žrtev ni uspeha, mi 
vsi dobro znamo. Zato tudi znamo, da bomo morali 
še dosti žrtvovati, da si utrdimo pridobljeno svobodo, 
posebno pa da si priborimo tudi gospodarsko svobodo. 
A to jaz kot kmet mislim, da moremo doseči ne z 
zabavljanjem, dernagoštvom in kričanjem, nego s 
složnim in stvarnim delom. (Živahno pritrjevanje) 
Istina je, da smo tudi mi vsi mnogo žrtvovali, a nav- 
dajo nas zavest, da naše žrtve niso bile zaman. Evo 
uspeha. Imamo svojo svobodno narodno državo, imamo 
svojega narodnega vladarja, ki živi in čuli z nami, 
imamo pravico, da si sami pišemo svojo usoc'o. Ker 
so pa bivše politične stranke narodu ovirale razvoj 
k bratskemu sožitju, zato smo hvaležni našemu ljub- 
ljenemu Vladarju, da je razbil okove bivših strank, 
koje so sprečavale razvoj narodnih sil Srbov, Hrvatov 
in Slovencev v konstruktivno jngoslovensko smer. 
Zavedamo se pa dobro, da to delo še dolgo ni izvršeno. 
temveč da je treba neizprosno delovati na likvidaciji 
tudi duševnih okov in na odstranjevanju vseh onih 
ovir, ki še danes javno ali tajno poskušajo vzdrže- 
vati staro stanje. Le na popolni likvidaciji starega 
stanja in na iskrenem ter zaupljivem sodelovanju nas 
vseh je mogoča nova lepa in srečnejša politična doba 
naše  tlrage nam Jugoslavije. 

Ker sem prepričan da je s predloženim budgetom 
Kraljevska vlada v polni meri upoštevala težko go- 
spodarsko stanje ne da bi trpelo državno življenje, iz- 
javljam, da bom glasoval v načelu za njega. (Živahno 
odobravanje in ploskanje.) 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
народшг посланик г. Александар Додић. 

Алоксапдар До^ић: Господо народни посла- 
имци, ми смо дошли у Народпу скупштину да ра- 
димо и ja мислим да Скупштина највећи посао 
има у доношењу буџета. lio моме мишљењу буџет 
јо велики, on ј(! nclvn noro што би требао да буде. 
AKO се процени Moh нашега парода данас и Moh 
лањске и преклањске године, ввди се, да би onaj 
буцет могао да буде маи.и, јср платива моћ нашега 
народа неће моћи да га поднесе. Господо, Влада 
јо no мом мшпљо.и.у учии.и.па eno: тшршмла je рс- 
дукцију где се она могла швршити и смањила je 
буџет за око 2.500.000.000.— динара. Ллп, госпо- 
до,    морала   je   да се   изврпш редукција поједшшх 

установа, jop само да јо извршена, редукција по- 
јединих установа могло би да се дође до тога да 
буџет будо мањи. Господо, ja финансијер тшсам. 
Стручњаци су позвани да кажу своје, али ja кајо 
сел.ак овако правим буџет: рачумам да у uauioj 
земљи пма новца око 5.500.000.000. динара 
Кад узмемо да je једиа милијарда динара на 
страпп, u кад внамо да je једна и no милијарда 
у сламљачама a једна и no no касама, рнда испада 
да се наша држава служи оа око 3.000.000.000.— 
динара. Кад у-тмемо овај буџет државни, na   буџет 

око 4.000,000.000.- 
2,000,000.000.— онда 

све то излази око 18.000.000.000. да ирође шест 
пута у саобраћај. Ja миолим да \v то много и да 
то no може да буде. Али, господо, када се mije 
урадило то да се поједине установе укину, и да 
буџет буде мањи, ja мислим, да изнесем и то уста- 
iiono којо fm: тробало укинути, јер треба да 
учинимо ово да сами припомогнемо народу 
да што маи.е u.naha. Ja мислим, да смо ми мирне 
савести могли да укинемо инопекторе, инспекто- 
рате. Господо, баиошшама не би ништа фалило 
да onu опште са поглаварима. Инспекторати су 
једна непотребпа установа и могли би без н>их. 
Кад видимо да имамо општинских судова, град- 
ских судова, првоотепених судова, онда ja ua- 
лазим да смо мирне савести могли да укгшомо 
све окружпе судово na би онда могли да се поиуно 
срески судови. 

Господо, кад то иије урађено, ja мислим да 
heMO ми радити Ha томе, да ћемо говорити o томе, 
нека се чује то наше мишљење. Можда IICMO TO ура- 
дити у идућој Народној скупштини. Господо, ja 
мислим да je могла да се изврши редукција иајма- 
jne до 50.000 пензионера и чиновника, од чега би 
било уштодо за  1.000,000.000. - 

Ja гооподо нисам за тр, да onaj којп je био 
чиновник 20 или 30 година, да тај човек треба да 
буде na калдрми без хлеба. Ja бих томе човеку дао 
добру пензију, али нисам ;за то да ономе који je 
ono 10 дана или једну годину дана чиновник да 
ou буде пензионер. lle можемо MU да продајемо на- 
inoM сељаку бакрачо и да плаћамо такве функци- 
онере. 

Госиодо, када погледамо после рата, од 1920 
године na на овамо, и кад видимо оне честе кризе, 
кад впдимо one честе промене, оџда Комо видети 
да има један велики део младвх министара који су 
uounnouopn. Ми то не можемо и нећемо да плаћамо. 
(Гласови: Тако je!) Г.ваки онај госиодо, који у овој 
земљи буде министар 10 година треба да добије 
пензију, јер се види да јо био државшш и да je био 
споеобан за то, али за ono који су били 5—6 меседи 
;зпак je да je држава могла да буде и без п.их и ми 
n пма, пензију плаћати не морамо. (Гласови: Тако jel) 

Господо, кад ми Beb хокемо да нам 6yj,i(>T будо 
оволики, кад ми већ no овом буџету плаћамо, онда 
морамо да разговарамо u o стварима које се тамо 
на терепу раде и због којих со onaj буџет још и пре- 
маша. jop то ствари изискују пово napi;. Господо, 
после рата увела се пракса да Првостепеии и 
градски судови данас иишта не могу да пресуде 
док се no положи дијурна за излазак на лице места. 
Господо, тога ие сме бити и тога npo рата у нашој 
држави није било, Ту мора да се стави вентил, 
na када Првоствпени или градски суд xohe   да иде 

l /•* 
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na торсп, да, оида иретходпо та акта иду Министру 
правде те одобреи.о да он да o томе да ли je по- 
требио да се иде иа тереп пли не. (Смех). 

Господо, ми треба, да радимо да чииовииттио 
за ону своју плату врЉи своју дужноот, a не да они 
пдући no сслпма прше забране илк друго оудске 
радње, тамо напдаћују дијурну no 30 до 40 банки 
na n 60 банки, прома даљиниместа; .Ta данас за 60 
бапки могу да добијвм доброг правппка да ми on 
дође из Крушевца na то место, a не да за те nape 
долази једап обичан чиновник. Мора te повестп o 
томе рачупа да тај чиповник већ има једну плату 
и да није потребно да му ми плаћамо још идијурну 
то тако изгледа да Mir поред овпх плата предвиђених 
no буџету плаћамо још и другу једпу дијуриу на 
терену. 

Господо, када се већ разговара o буџету и када 
сс од парода тражи да on ово све даје, ja вао, госпо- 
до молпм, да поразговарамо мало и o том пароду, 
o сељаку, да видимо каква je двегова моћ analiaiba. 
Иарод je дапас у крпзи; on треба да куцује сточпу 
храпу, on троба да купује кукурув; вима видите 
продужује се и хоће да се продужи још два месеца, 
na ми нзгледа да ће пам стока почети да скапава без 
храпе, na lie вемља у пролеће остати непреорана. 
11, господо, кад народ мора да плати no овом бу- 
џету 12 мплпјардп дппара, мп треба да водимо 
рачупа да тога сељака оспособимо да може да плаћа. 
Али господо моја; паш je сељак приличпо презаду- 
?кен. Процепат презадужености тера 60--70%. Го- 
сподо, ти су људи бшш опособни за плаћаље, они 
су плаћали поштепо и onu су o своме задужеи.у во- 
дили рачупа, али пад цеиа п>ихових производа до- 
вео их je у некогућноот да они ne могу даиае да пла 
ћају љихове дугово. 

Господо, питаље сељачкпх дугова мора да се 
реши тако, да се повсриоцп обезбеде, a да сељак 
ипак буде у могу^пости да дуг платп. Ми имамо је- 
дан предратни закон којп прописује да пико пиком 
у држави ne може дати повац под скупљу камату 
од 12%, a како зпамо после тога закопа није изишао 
пи један друЈп који би камату друкчпје регулисао. 
Међутим, паше бапке и поједипи зелепаши папла- 
ћују ЛО, 40 и 50%. Сељак je Beh два пута исплатио 
свој дуг, a још се одужио пије. И кад се тако ради 
пзгледа да их je неко у том повлашћивао, a то ne би 
тело бити. Требало je још 1020 год. допети закоп, 
na да се то регулпше. Међутим, кад то nnje досад 
учИњено, ja предлажем да се донесе закоп o сељач- 
чким дуговима na да сваки сел3ак плати у року од 
10 годипа са десетим делом свога задужеља ono што 
je дужан.  Да се ми обрачупамо са банкама и да 
пптероспа  стопа   будс   1 2о/ (ОдобравапЈе). 

Господо, ja hy сада мало да говорим o тровшрп- 
nn. Закон o трошарипи пренет je из повпх крајева 
код nac. To nnje nn срнски, nn хрватски пи олове- 
пачки закон, то je закон покојие Аустрпје, a ми се 
нисмо борили да вампирамо А.устрију, већ да je 
упропастимо, n да овдр у нашој Народпој скуп- 
штини донесемо вакои какав нама треба. У том 
закону треба да се одреди, да сваки грађаиип у 
овој државп n.ialia трошарппу према свом опоре- 
зовап.у Taico да најбогатији грађани у држави не 
плати више од 30 динара. Кад би имали тај закоп, 
оида ne бп требало nn једпог фппапсијског коптро- 
лора, јер би се трошарпиа плаћала према главној 
порези. 

Господо. ви свп зпате како паш парод перадо 

гледа ово пове устапове, баповпие. Ja мислим кад би се 
те бапопппе преуредиле, да би могле да задовоље 
потребе, али upe свега треба да се што npe изаберу 
та бапска већа, na да изабрани већници право ба- 
новииски буџет, a no чиновници. 

Господо, дапас се код nac ne зпа шта треба 
да оуде ошптински судови, шта градски судовп, a 
шта првоетопепи  судови. 

AKO јодан сељак иде у општипу, они му кажу: 
немамо ми то право, ако иде у полицију, тамо му 
кажу, ми смо безбедност, a ако дође у срески суд, 
onn му кажу, то nnje nama ствар. Тако тај човек 
впја свуда около и каже ко je сада ту падлежаи. 
Господо, те ствари треба поразделити. Шта треба 
да суди општински суд, пока on суди, што спада 
пред 1'радеки суд, пека решава тај суд. a што спада 
под првостепепп еуд, пека суди тај суд. 

Господо, господа посланици и Влада пека чују 
да бп требало у овој држави да се поведо рачуна 
o чиновништву, јер ja видим, да je чиповпиштво 
постало бирократско чиповппштво и ja мислим, 
да би за то Влада требала више водпти рачупа o 
томе да чиновници више елуже пароду и државп. 
(Гласови:  Тако  je!) 

Господо, јуче ми пише једам мој прпјатељ и 
каже, изгледа ми, да heie се Ви пародпи посланици 
задовољитп тиме, што ћете namera сељака да осло- 
бодито визе и фппанса, na опда noVie требатп да узме 
пропратницу. У другом писму кажо, да he овако 
како пам се предлаже трошарипа MOIHI да се прави 
ракија од шпиритуса те ће наша ракија бити јефти- 
пија, a шппритуо he се правити јефтшшје. Ja ми- 
(uniM. да тс две ствари треба одвојити. 

Гооподо, ja na крају свога говора изјавЈ1>ујем, 
да 1iy ja за овај и овакав буџет гласати (lUheoKaibe), 
и ако je велики рачунајући с тиме, да he Влада 
заједно с пама допети Закон o трошаршга и Вакон 
o   раздужеп.у   иољака.   (Одобравап.е   n   пљесак.) 

Претседник Д}>. Коста Кумануди: Има реч 
пародпи послапик г. Салих Баљи^. 

Салих Баљпћ: Господо пародип посланици 
наша повпја политичка историја биљежи три важна 
момепта, којн значе препород пашега национално- 
га u политичкога живота. Ирви такав моменат je 
свакако манифест IF). Вел. Краља Адександра I 
од 6 јануара 1020 годипе. Тим иеторијским актом 
учињвн je npaj страшним међусобпим трвељп- 
маи разбуктадим отрастима, опашена je наша 
отаџбина од озбпљиијих потреса, noje je могла да 
претрпи. У другој децепији наше младе државе учи- 
iben je тимо чвршћп темољ њезипом опстапку и 
повољнијем развитку. Из тога су резултирали п 
осталп атрибути, којп су употпупшш тешко пасто- 
jaibo поколења великих јупака и еветлих умова 
у пашој земљи и у нашем пароду. Земља пам je до 
била једио државно и нацпопалпо име југосдовен- 
ско, једпу пародиу државну и војпу заставу југо- 
славенску. 

Ишчезле су видие племепске подвојепостп. Све 
je то 3ane4aheHO државним Уставом од 3 септембра 
1931 године, a иарод je ово диједо крунпсао својим 
миљопским гласањем 8 новембра. прошле године, 
и с тим повјереи.ем ми овде вршимо своју дужност. 

Други момепат je даи, којим je Њ. В. Краљ 
Преетопом Бееедом отворио сједиицо Пароднога 
Претставпиштва указавши na круппе задатке, пред 
којима и Краљевока влада и Народно претставни- 
штво зажеливши нам Божји благословуиашемраду. 
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Престона je босједа једап важаи и опсежан 
програм, у коме Краљ — Држашшк ређа питаи-а, 
која дупоко засијецају у наш иародии и државни 
живот, од ријешења којих зависи згапродак нашег 
народа ii процват Краљевине Југославије. Изврше- 
ше овога програма почиње, ево Народна скупштпиа, 
a Народио ирстставништво има да га изради и дот- 
јсра у складу с интересима земље и иарода. Ilaj- 
ван^нији je посао пред нама, у коме се огледа сва 
политака Краљ. владе, сва онага земл,о и сав рад 
Народиога претставништва. Лред нама je државни 
бутЈет расхода и прихода за год. 1932-33 да га 
расправимо. 

Трећи историјски момеиат je наступио баш у 
почетку овога посла, кад нам je показао пут, којим 
треба да иођемо и ми и сав парод, опет јуначки 
Краљ; почкњући штедлЈу од себе наредивши да се 
снизи Краљева цмвилна листа за 4 милиона динара• 
(Живео   Краљ!) 

ETO, господо иародни посланици, наш рад je 
поведен једиом очинском и домаћиноком гестом, 
која у себи еадржаје сву збиљу данашљег времена 
и поуке за свакога. 

Овај буџет je градила Краљевка влада у вре- 
менима када je екоиомска криза обухватила ове 
земл>е, када je обухватила моћне и богате дрЈкаве 
и одразила ее у нашем сусједетву, na и у нашој вем- 
л>и. UpecTao je узајамни однос аграрних и иидустрнј- 
ских земал.а, спао je извоз пол3опривредних произ- 
вода ш аграриих земаља, na je с једиу страну на- 
стала хиперпродукција, a с другу субкоисумација 
у свијету појачана царинским препрекама и тенден- 
цијом екоиомског сдабљења мал.их. Руски je дем- 
пиг наумио, да потресе све иормалне грнфанске те- 
мел.е екоиомеког, социјалног и иолитичког живота 
у Европи, бацајући на светско тржћште прошводе 
чак испод цјеие коштаља. Заведеиа je силна и не- 
солидпа конкуренција на светским тржиштима, 
uiTO je изазвало нотреее у светској економији. У 
диспаритету сијепа између аграриих и мидустриј- 
ских производа куповпа моћ иарода je опала. На- 
ступиле су пеиадне промјеие у валутарпој поли- 
тици и настао потрес у баикама ведиких држава. 
У Америци су некад народи малих држава палазили 
упослеп.о, a сад лутају без рада и Bpaliajy се у евоју 
домовину, a да ne говоримо o миљонима незапосле- 
них радника у Европи. 

Ha даље, негдје пема хране, или je скупа, a 
негде je одве11 јевтина, a у Америци фармери на 
пољ.анама спал3ују на кидометре дуге гомиле жита. 
Ha долази преокрет и у питаи.у ропарација, na које 
су државс побједнице у економском еређивап.у 
своје земље до сад стално рачунале. У овом општем 
судару интереса и екоиомских претурбација иије 
могла паша земља да остане поштеђена. И na н>у 
су те прилике учиииле снажан рефлекс. Пема више 
оне прође нашим поЈБопривредиим производима 
на страпи као прије. Л иаша je зсмља претежно 
аграриа земља C тога je баш у пдоднијим и бога- 
тијмм крајевима нашим, који еу познати као жит- 
ница наше државе занретила опасност економекој 
и nopeoKoj сиази нашсг парода. Држава je морала 
интервенисати у овим крајевима баш у доба, када 
наши други крајсви због прошлогодишп.е суше за- 
падоше у бједу, na je и овима ваљало помоћи хра- 
ном. Да интервенција житнога закона није уродила 
жељеним плодом no onaj парод, коме je ваљало 
помоћи, o том je доста говорено, зато je и у Фипап- 

оијском одбору избило расположел.е да се тражп 
од Крал^евске Владе да чим прије ликвидира тако- 
звани , житгга режим". 

Због затегпутости у оиштој свјетској екопомији 
и свих могућих запрека слободној и солидној кои- 
куренцији, наша економска политика мора да иде 
за тим, да се интереси потрошача и иктереси зашти- 
ћепе радиности доведу у скдад, како то лијепо на- 
глашава извештај Финансијског одбора, да се по- 
стигне економска независност наше земље. Мјере 
других држава изазивају једпаке мјере у циљу вла- 
стите самоодбране. 

Нод тим околиостима у свијету и у нашој зем- 
љп Краљевска Влада излази пред Народно прет- 
етавншитво с овим буџетом. 

Основно je правило доброг државног фхшанси- 
paiba довести буџет у равнотежу, т.ј. довести у 
еклад потребе земље с л.епом привредном моћи. 
И Ј\ Министар Финансија при изради буџета ла- 
тио се je иајефикаспијега средства у овом тешком 
послу, латио се je штедње. Разумљиво je, није то 
лака ствар, али у том je успоо Г. Мшшстар Финан- 
сија. И Краљевска Вдада je предложила Финансиј- 
еком одбору буџет од 11.400.000.000 динара у укуп- 
noj цифри, док je буџет за годину 1931-32 износио 
13,210.,403.954 дилара, дакле са једним сман>вв>ем 
од 1,810.000.000 дилара, дакле са једпим смање- 
Јвем од 1,810.000 дилара. Ова цифра смањења по- 
стала je још uelia тим, што je Финансијски одбо{) 
извршио даљлије уштеде од 129,000.000 динара 
укупло, коју je уштеду опет повећао Његово Вели- 
члнство Краљ са 4,000!000 динара, сман.ујући своју 
цпвилну лмсту, што износи сада 133,000.000 дилара 
сма:њел>а. 

Дакло, овај буџет лред пама протставл,а цифру 
од 11.269,000.000 дилара и смањеше према буџету 
за годилу 1931-32 ,од 1.941.303.954 дилара, одпосно 
ако ее узму у обзир лакалдни и вапредли кредити, 
којн еу се морали одобрмти за лодмирел.е извесних 
државних потреба TOKOM ове буџетеке годиле, a 
који нису у садањем буџету иеказани као и пред- 
виђени кредпти у новом предлогу за службу апуи- 
тета no државним дуговима, опда je фактичпо ема- 
л>ел.е веће; ono према експозеу г. МиниСтра финап- 
сија износи 2.905,340.339 динара. 

За овако смаи.еци буџет иде у лрвом роду хвала 
Господину Минпстру финансија n Краљевској вла- 
ди, који оу водили рачула и o привредлој снази 
ларода и лајлречим потребама земље и предложилп 
Народпом претставииштву овако дотјеран и сма- 
л..ен  буџет. 

Економоке и фипаисиске лрилике наше земл.е 
диктирају и извесие реформе, које се односе na ио- 
рсску Moh народа, одлосио ла разпе дажбине и л.л- 
хову   виеину. 

Мијел-ају се прилико паиодное између лриноса, 
којо земља одбацује земљораднику и дажбииа, које 
овај na земљу плаћа држави. To неравновјесје ваља 
уклопити. C тога je 1{раљевска Влада спремила 
нредлог закопа o измепама и допуиама вакона o 
непосредним порезима, којим he се снизити стопе 
чистог катастралног приноса, као и сви доиунски 
ррирези. Овај je закоп у материјалпој вези са бу- 
џетом и његовим извођел-.ем. 

Народ ее ларочито тужи na опћинске и бапо- 
винске дан^бине. ЈЗаш ових годипа када je требало 
самоуправло газдинство да ne намеће терете народу, 
ono се je разметало нарочито у перационалном тро- 
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шењу иа материјалне издатке. У доба општс де- 
пресијо, у крајевима, где не достају најједностав- 
нмја комуникациона средства, видале су се лук- 
суане палате, улагалЈ! пусти мшпгони у намјештај 
и скупоцјене Јшлиме, тако да већ колају приче o 
набављаљу скупоцених мастионица и златних пера 
којим се потписују молбе за хитну aouoh иасив- 
ним крајевима. (Одобравање). Ове нојаве озлово- 
љују свет, који гпеда, да се обрнуто ради од оиога- 
што со с највипшх врхова тражи, проводи, препо, 
ручује и у вишо вгода иаглашава. Буџетски продло- 
;iir појединих Бановина обухваћају баснасловне 
цифре, неки чак од предвиђене своте имају покриће 
тек аа једну трећину. C гОга je Финансиски одбор 
расправљајући o бановинским буџетима ватражио 
да имаду увида у бановинске буџете народни по- 
сланици прије шиховог одобрења. 

Финансијски одбор у овоме извеЉтају наро- 
MviTO je подвукао оиу ствар с обииром на бановииске 
Пуџоте u буџот11])анзе у нашим бавовинама. Ту сс 
вели: „Треба нагласити да Бановине и ошптине 
у оваквим приликама ваља да престану са иввође- 
љем програма аа који micy дорасле у материјалои 
погледу. Време које проншвљујемо и сувише je оз- 
биљно да могу иаиш порески обвезници све то иод 
нети и плаћати". C тога треба чим прије донети за 
Koii o фгшаисиран.у у самоуправама. A најпотреб- 
нијс јо за сада да се донесе закон o опћинамаипу- 
том избора оићине предају у руке изабраним опћин- 
ским вијећницима, јер се je у некхша зацарио не 
потизам, a у некима чак и старинеко партизанство 
које je rope него за вријеме партија. (Одобрава11>е). 

Од туда. je, гоеподо, и нерационално газдовање 
ii у самим општибама. И Преотона Беседаи Адресе 
говоре o дефинитивној оргааизацији ошптинске и 
бановинсде самоуправе, na je ово, такође, једно од 
важнијих питања, које треба да доконча Краљевска 
Влада. Moj предговориик г. Додић споменуо je, 
да со имају да спроведу и избори за бановинска већа 
и бановинске одборе, у чему га ja подупирем, јер 
сматрам да je крајње време, да из народа дођу иза- 
брани људи који he имати своју реч a не да тамо 
буду еамо државни чииовници. 

У вези са овим буџетом Краљевска Влада удо- 
вол^ава постепено задатку, којк je преузола да спро- 
ведс кроз Иародну скупштипу, a у сагласности са 
llpecTonoM Бееедом и Адресом Народног прететав- 
ништва. C тога je поднела Народиој скушптини иред 
лог закона o измеиама и допунама у закону o држав- 
ној трошариии гг затражила његову хитност, као пред- 
flor3aKOHaoii3Me)iaMaM допунама у закону o таксама. 
У тешким економешш u социјалшш придикама 
аарод je долазио у сукоб са јасним одредбама ио 
јединих државних закона као примерице закона o 
мошшолу, шумског закоиа. закона o државној тро- 
шаршги. За то су тс кривице и глобе no овиме за- 
конима опроштене, одиоено снижене, аболиране, 
иа чему je читав наш народ благодаран. 

Погледамо ли, господо, раеходе у овоме буџету, 
опазиТ.емо, да се расходк на личне ■издатке пењу на 
укупну цифру од 5,000.000,000.-^ дин. урачуиавши 
овде «70.000.000.— дмиара предвиђеннх за поизије 
и инвалиде. 0 једне стране су диктирале onhe теш- 
коће, a с друге стране и правичност, да се учине уш 
теде и на личним издацима. Ако нвшта, a ono су 
животне иамирнице знатно појевтиниле одопда, 
када оу одмјсраваии додатцп na скупоћу. Уштеде 
у том погледу извршепе еу још у септембру прошле 

године. A равиотежа овога буџета тражи уштеду 
na личиим припадлежпостима и то суму од 520,000000 
дин. почев од 1 априла о.г. Г. Министар финансија 
у своме експозеу нзпео je начии, no ком he ее извр- 
шмти редукција чиновнћчких принадлежности, који 
je веома прихватљив и правичан. Старији су иеи- 
зионери од ових мјера оелобођени, док he сепензи- 
онерима од 1923 годмне na овамо редуцирати ,и,о- 
даци иа скупоћу. Овом згодом, господо иародни 
посланици, буди папомепуто, да би питање пенви- 
онера ваљало једаом уопште уредиги и ]I>IIXOBIIM 
оправданим   вахтевима usiihn у сусрет. 

Даље, господо, овај буџет у еврху равиотеже 
и у сврху безувјетне штедље повлачи за собом и 
редукцнју школа. Иакоп рата су код иае иицале 
средиЈе школе без спстема a и без рачуна. Мала су 
се мјеста такмичила, која he од л.их добнти вишу 
или нижу гимпазију, препарапдију, грађаиску или 
стручиу школу. A ми у извес.пим крајевима аемамо 
нити основних школа. (Тако je!) Дакако да су при 
том искоршпћаване партијске премоћи у ирошлим 
режимима. Л код пае свијот не зна ни камо него у 
niMHa3vijy, па оида са два или нетири разреда тра- 
Jh'ii државиу службу. 

Зар мора евако имати пред очима самоциљ, да 
будс државни службеник? Kao да ne требамо иматгг 
интелигенте земл.ораднике, занатлије, индустријад- 
це, бакале и трговце! Кто дошло je вријеме, да no 
знамо гата ћемо еа интелигенцијом и полуинтелц- 
генцијом, itoja je стала на пола пута. A земља ната 
ne може да сиоси терете, нити je хинерпродукцпја, 
у том погледу, здрава економека, финансијска li 
социјалиа појава. Морају се дакле и школе редуци- 
рати. Господин Министар иросвете, запитан у Фтг- 
лаисијском одбору o гглаиу и иачипу, кОјИм he про 
вести редукцију школа, дао je задовољавајуНп од- 
говор. Руководиће се у ирвом реду интересима на- 
рода и земље, водећи бригу o старим заводима, као 
и опим чију опстојаиост -rpavise географски смјештај, 
комуникационе прилике, и потребе појединих кра- 
јева. 

Тако je, немогуће пак у једном мјосту или крају 
гомилати школе, a у другима да нема ни једпе. 

Иогрешна je до сада била школска полигика,, 
Треба у nauioj аемљн форсирати стручне школе, 
занатско-трговачке, пољопривредне, индустријске п 
сдичне. Ha тако образованом подмлатку почива снага 
гг иапредак земље. Томе нас уче пепредне земље у 
свијету. Треба јвдном да престане у иашем друштву 
(крајп.ијп идеал за групама и отепенима, иапредо- 
вап.у, тЈ)ажеи.у бол.их подожаја, премјештању у 
боља мјеста, промицању на боље положаје, прото- 
жирању и свакодиевиом аигажоваи.у за интервен- 
ције у том правцу. Блита нашсг друштва je (-какако 
чиновнички кадар, али господо, у интересу службе, 
na коначно пуне једнакости у чиновничкој хиерар- 
хији сваки треба да остане на свом мјесту и иредаи 
само прописима и нахођењима старијих и претпо- 
гтавл.еипх, a квалификације школске и моралне 
ocoomie треба да буду једпио мјерпло у чиновничкој 
хијерархиј,и. Да се више ие догађа да млађи прескочп 
старијега, да у једиом мјеету служе оами мијештанп 
годинама. У појединим мјостима има учител5а и учи- 
тел.ица осиовпих школа, лрофесора и про|}!есорица 
пшпазија, и других средп.их школа, судаца ореског 
n окружног еуда, чиновника пореског уреда, грун- 
говнице, евиденције катастра, зетнм лугара, поли- 
цајаца, који непрестано служе у евом мјесту, док су 
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друш приморани да вјекују у равним другими малим 
мјестима. Ово треба да престане у интересу саме 
службе и државе. 

Можда he се прићи и мјерама личне редукције, 
опет ради штедње и ради растерећења нагае адмхши- 
етрације, која no гдјегдје пати баш од препагоми- 
ланости иамјештеника. Али ono, господо, треба из- 
вести уз najeelie обзире. Свс ово диктирају гешке 
економске прилике. Са иајвећом опрезношћу треба 
npnliii овим тошким питаЈћима, To опет диктирају 
социјалии моменти, да nama земља не би запала у 
TGJKai« положај, у коме су се навЈло друге землио TI у 
комс   сусе одиграле страховите пертурбације. 

Недавна паника, настала у свијету, падом ве- 
ликог броја банака, одјекнула je у нашој земљи. За- 
владао je неки страх н ако код иас, хвала Богу, нијесу 
се одиграли слични до1'ађаји. Тому je дошла неса- 
весиа шпекулација, na политичке тенденције, неза- 
довол>нпка, да не кажем још субверзивних елемеиата. 
који проносе вести o слабом стању наших финансија 
и плаПл.ел.у иашег креднта иа страии. У иас, господо 
моја, ми смо сви скупа сведоци и ако су тешке еко- 
номске финансијске прилике, да такве вести не од- 
говарају истини. (Одобраван.е.) 

Видите, да само напоменем слиједеће. Државни 
пензионери, поред чиновника, који сваког првог 
добијају редовно плату, добијају иоплаћену пензију 
родовио сваког првог, a у нашем буџету међу мате- 
ријалиим издацима предвиђени су и ивдаци na гра- 
ђеље железничких пруга, a Министарство војске и 
морнарице извршило je у своме буџету уштедо ва 
21%. rI"o нека je одговор онима који рђаво гледају 
на нашу дрн^авну политику, на наше финанснге и 
на нашу народну економију. (Тако je!) Вал^а разу- 
мјети тешкоће, с којима се бори Краљевска влада 
и које етоје na путу n Народном претставништву. 
Лли ми емо изабрани на програму здравог саннрап.а 
наших економско-финансијских одноеа и одлучне 
одбраие народног јединства и целокупности државне 
територије. Ha томе путу неће нас ништа смести! 
(Тако jel) 

Да je, господо, претеран етрах, да се неће моћи 
остварити буџет, говори u та околиост што je TOKOM 
ове буџетске године, — дакле 1931-32 остварено у 
вромеиу од 9 месеци 8.498,000.000.— динара при- 
хода, што даје у уиоређел.у са истим перподом ва 
буџетску годииу 1932-33 готово исту цифру т.ј. 
8.453,250.000.— дипара, шточипи3^ одукупие своте 
расхода од 11.269,000.000.-- динара. Равуме се, 
овдје нису урачунати износи од ропарација, док су 
у буџетска предвиђања унесене своте ва исплату 
ратних и других дугова, no којима се служба сада 
стварно ne врши. Према овоме буџетска равнотежа 
je иа основу предвиђења под оваквим околностима 
какве данас владају осигурана. 

Пред Краљевском владом и пред Народним прет- 
ставништвом стоје проблеми, који се имају увети у 
студираи.е и оцену, јер захватају нашу земљу било 
директно било индиректно. Код продужел.а трго- 
винских уговора ваља пам ревидирати односе и 
услове. У томе циљу потребно je под сваку цену по- 
стићи боље услове за пласирање нашцх производа. 
Наша Влада треба да тражи овемогућнооти за осва- 
јаше страних трншшта na којпма су наши производи 
у своје вроме налазили добру прођу. Али она мора у 
првом реду да припази на солидност колико 
лица толико и посла, који се у страном свету обавља 
на рачуп наших проиввода, угледа   нашег народа и 

inuiie државе. Питање извова дрвета, марве, сувог 
воћа, раног свежвг воћа и поврћа, коначно ype1jeii>e 
питања извоза наших вина, освајања старих гшјаца 
у свијету за наше најбољћ дувапе, херцеговачки и 
јужаосрбијански и питање извоза разних других 
еировина јссу проблеми којм имају да испуне на- 
стојања економско-финансијске природе, који имају 
да исггуне нашу трговинску политику, која иде за 
тим да подигне престиж nauie вемље у страном сви- 
јету, јесу проблеми које треба да обухватп један 
смишљени дугогодишњи план. Краљевека влада, 
рвако руковођена великим начелима, ивраженим у 
узвишеном Манифесту 11)Еговог Величанства Краља, 
nuliII he иупу нашу сарадњу, наћи Ке пуну иашу 
потпору у извођењу програма садржапог у Престо- 
ној Беседи и у нашој Адреси. У пуној јодиакости и 
равноправности свих грађана, проводећи na свим 
пол^има само југословенску националну \i државну 
политику, no дозвољавајући ни под коју цијену пле- 
меиску разликост или вјерску нетрпељивоот, Kpa'- 
љевска влада he несметано и уз искренУ нашу сарад- 
њу моћн да удовољп великим вадацима, који чекају 
своје ријешење. 

Ja вјерујем У пајбоље мнтепције мјеродавних 
фактора, и зато изјављујем да ћу гласати ва овај 
буџет. (Аплаув и уввици: Живео!) 

Потпреседник Др. Авдо Хасанбего^ић: Има 
реч народни посланик г. Др. Влада Стајнишић. 

/i,p. Влада Стаиишић: Господо народни поолани- 
ци, nam Г. Мнппстар фипансија,, и у писмепом и у 
усменом свом експозеу o буџету државних прихода 
и расхода за годину 1932-33) и o (Ринанеијском за- 
кону за тај рачунски период, иоказао се овбиљвим 
и добрим стручњаком у своме иозиву и послу. Има, 
нстина код и.era доста оптимизма у погледима o Ha- 
rnoj најближој финансијској и приврбдној будућно- 
сти, али ипак on се гиме пије шшго удаљио од 
стварнооти. 

Био je то велики налор са љегове стране реду- 
цирати државни буџет расхода ва, преко 2 и no ми- 
лијарде дипара, и то nam у овом добу велике екоиом- 
ске криве и социјалне беде, кад ее na државу став- 
љају захтеви, na које се при редовитпм приликама, 
т.ј. Ћри нормалпом газдовању у држави не би могло 
mi помишљати. 

Легије прекобројних упосленмх државнпх чи- 
повиика и намјештеника стрепили су и етрепе, да 
не буду његовим буџетом ивведени на улице, na ко- 
јима сваким даном промет постајс све олабији, a не- 
ма могућнооти' за упослење и вараду. Ието тако, 
легпје школом оспособљених људи чекају да се 
j-Бихове давно предате молбе ва пријем у државну 
елужбу повољно реше, јер ne могу да кађу могућ- 
ност упослеља и зараде у прмватним предувећима. 
Број пролетера и незапослених и код нас дапомице 
све више раете и тражи државну noMoii. Пасивпи 
крајеви наши су своју кукљаву утростручили, a 
паеивност се протегла и na one крајеве, који никада 
нису могли ни пиомслити да би могли постати пасив- 
ни. Сви сталежи, нарочпто селзачки, дижу оправдане 
захтово да их држава цомогне и да их спасе са опасно 
нивбрдице na којој еу се нашли. Ето, у таквим при- 
ликама и под ауспицијама које изавивају општу и 
велику забринутост, пало je у део Г. Министру да 
иаправи прорачун прихода и раохода за наступајући 
рачунски период. Редуцирати државне расходе у 
времену кад се указује ведика потреба ва њиховим 
увећаљем био je посао и тежак и одговораи. Ту од- 
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говорноет сада ми, господо народни посланици, 
имамо са Г. Министром финансија и са Краљевском 
пладом да подслимо. Ja то са своје стране без имало 
устезања чиним и тајављујом да tiy гласати за пррд- 
лог буџета и Фина1нсијског закона са оким малим 
коре1«цијама и допунама које су извршене у Финан- 
сијском одбору ове Скупштине. Чинећи то имам да 
учиним иавесне напомене које чиним у интересу пра- 
вилног ивврпгавања тога буџета и Финансијског 
закоиа. Господо народнн посланици, нагли пад цена 
наших аграриих проиввода, који je пад са великим 
и неспотшмшим презадужељем нашег најмногоброј- 
нијег друштвеиог и привреДног сталежа joiu гежи, 
внатно je и осстно смањио куповпу MOL тога сталежа 
и изазвао je ове последице: ослабио je платиу и на- 
бавиу моћ стаиовнпштва, паралелно с тим ие мо?1?е 
се више говорити ни o и.оговој кредитној способно 
сти. Доследио томе умап.ена je доста опасно u његова 
моћ производи.е и ja ca овоје стране верујем да li(! 
доходак тога сталежа и л.егов прииос општој рацио- 
Налној привреди у наредној години ако се ствари 
ne буду измениле, бити и квалитативно и кваити- 
тативпо гори и лопгаји и мап.и од онога nptooca, 
који je тај највећи део иарода добио у прошлој го- 
дтпг. IlieroBa ослабл.ена моћ куповања изазвала je 
застој и поремећај и у свима друпш гранама при- 
вредним. Иаша иидустрија, na чак и она која je 
царипама потнуно заштићена од сваке конкуренције, 
почела je видио да малаксава. Трговина je у кон- 
стантпом и брзом назатку, a занатство се све више 
огратшчава иа ситан, бедаи и јефтин посао крпежи. 
Све je то знатно смал.епо и еве више смаи.ује саобра- 
haj, промет и измену добара. МмајуЈш истовремено 
у виду да и држава првенствено живи од привредних 
и материјалних добара било властитих, било оних 
који су својипа паших држављана, дужиост je оиих 
који се имају да старају o npii6aB,ibaii>y материјалних 
сретотава за државну сгзистеицију и ншвот да учине 
са своје стране и у мме државе све што je потребно 
да се та сротства нађу иобезбеде, али истовремепо им 
je дужност и то да врепа из којих се. ти сокови црпу 
бснаже или бар одрже у оном стању у каквом су их 
затекли. Ослабе ли, као што je у name дане, едучајно 
та врела, дужни су се ти стараоци задовољпти оним 
што та врела дају или могу дати, јер би прецркли ако 
пресуше. Питање je да ли су ови принципи приликом 
састава буџета било којим начином довољио респек- 
товани. Мени се чини да ниоу. 

ОсиромашеЈ^е иашег сељачког сталежа, љегова 
презадужепост и његова ослабљена моћ плаћања и 
куповап.а реперкусује се, ка.о што горе наведох, и 
на друге граие привреде. To значи да he предвиђени 
приходи државни, ne само у чистим сељачким uo- 
резима, a парочито земљарини, подбацити, и то зиат- 
но подбацити, него he omi осетљиво и иегативно да 
утичу на пршшв других пореза непосредних и по- 
средних, na и онпх које носе и плаћају други сталежи 
и привредна занимања, Од тбга иеће битп поште- 
ђени nn државни приходи од такса, царина и моно- 
пола. lio овоме што рекох изгледа да ja сматрам да 
предложени буџет својим оптерећељем ne одговара 
пореској сиази народа, да он ту онагу подбацује, 
да није у равнотежи и да се неће реализовати. За 
сада je тако. lla KUKO онда да поднесемо за буџет 
ону праводпу одх^овориост коју тим глагаи.ем узи- 
мамо na се ? Ево како. Досадашл.а критика рада 
и колаборације Народно скупттиие и Краљевске 
владе показале су да код Владе наилазе на пуно ра- 

зумеваи.е  сви  наши   оправдапи   захтевп.  Влада   се 
пије оглушпла na name захтеве да се пасивним кра- 
јевима претиче са стране у помоћ оа храном за људе 
и стоку. Врло сусретљиво "и хитно je  изашла у су- 
срет захтевима да се опросте све шумеке кривице, 
као и крпвиде мопополске и TpomapiifU'Ko.  Хитпо ц 
са иуно разумевања омогућила je бесплатно дрва- 
pei^e сељацима мз државних шума.   Па  када je   у 
тпм матерпјалпо мап.е важним ][отрсбама и певољама 
показала такву предузимљивост и предусретљивост, 
оида ja ne могу посумњати да he ona оетати рапно- 
душпа и показати дезпитересоваи.е за   велике про- 
блеме општс привредне депрссије  која попут море 
пада na парод и дави му живот. Да ona o томе мисла 
и иастоји, види се већ и no томе што je предложил^ 
onaj скупштннски пројекат o спижењу земљарине 
o ублажељу закоиа o таксама и o снижењу трогц^- 
рипе na випо и ракију. Истина оио главпо пптан.е 
које нас све иптересије и које се врло често У   овој 
дискусији помпње и почиње да третмра, a то je пц, 
таље, ne раздужења, ncro консолидације и олакшан^ 
отплате сељачких дугова, — остало je до сада,   -ц 
ако je врло важно и хитно и пеодложно, ос.тало је 
од стране Влаве неспрменуто. O њему пам nnje дата 
још никаква изјава од стране Владе, пити je ona овде 
међу пама заузела у томе питаи.у ма и прпиципцје, 
лан став.То бп joj се могло замерити када то питанзђ 
ire би бпло врло тешко и врло комгагаковапо. Алц 
ипак ja држим да ke Влада n поред тога јопг у току 
буџетске дебате дати o томе питап.у, као и o друхчш^ 
која мисли допети na рад пред Иародпу скупштину 
потребно звазгачпо саошптење. 

To захтова како сама хитност овог предмета 
тако и огромно интересовање name јавности за n^e- 
гову судбину. Гошодо, мма ли изгледа и могзгћностђ 
за решење тога проблема'.' Ja сматрам да има и д^ 
се on мора решити, јер су решеп.у тога пптата Дрц, 
ступпле n остале суседне Државе, које су пгто тако 
аграрне као и ми и које Иста та мука и иевоља 6xtje 
као и нас. Зашто онда и ми не би могли да присту- 
пимо са своје стране peme)i-.y тога проблема и д^ 
учинимо све да се томе стапе na крај. O важностц 
тога проблема као и o узроцпма те болести и хптпост^ј 
њеиог лечења, ja сам говорио у Адреспој дебати, ^ 
и у овој дискусији чуло се мнрго речи и савета 0 
том питању. Ja hy додати још сам.о ово. Ham реља^ 
се je вадужио у време валутпе нестабилности ц 
осцилације нашег пародиог новца. Ако се сада ц^ 
нас ставл^а оправдапи захтев, да у стабилност namej. 
народног повца ne дирамо, јер он за нас треба д^ 
буде i\omi ме таигере, ггата се, хоћемо лп ми моКд 
n сметп допустити да од тс стабилности, аа поју је 
допринео еав аарод преко државних зајмова упо- 
требљених у ту сврху, a. која je стаби пост доста до- 
принела n&najhj вредпости свих добара na и сељач- 
кнх, хоћемо ли кажем ми допустити, да виде корнст 
од тогау главиоме они који еу у поседу повчапица^ 
a чији je број врло ограничеп, a да од тога претрпд 
штету оамо осталп парод, a иарочпто сељак којц 
ће морати највшпе да доприноси за амортпзацт^ју 
тпх зајмова склопљеппх у циљу стабилизација ди*. 
нара. Ja тиме neliy да кажем, да су од стабплмзаццје 
дппара сељаци и грађани пмалп само штету, јер су 
onu имали извесну корпст од те стабилизације као 
и целокуппа nama падија, јер смо тпме добили стално 
мерило вредности свих добара, али ne би било право 
пеоправдапо да сељаци овим чвр(;тпм дипаром пла- 
Кају овоја дуговања У   големом износу учињена у 
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доба и.егове колебљивости... (Одобраваље и пљесак.) 
и мал^е вредиости. Наш сељак с обзпром на то игто 
сел>ак има да врати своје дугове баш у доба катастро- 
фалиог пада цена свих добара, a нарочито сољачких, 
при консолидацији сељачких дугова, a у циљу 
олакшања њихове отплате, та he се дугова11.а морати 
у одговарајућем процепту редудирати. (Одобра- 
ван.е.) Да he од тога сви повериоци, a међу њима je 
највећи број зеленаша и ситних банака који су ужи- 
вали јефтине крсдите код Народне банке, Поштан- 
ске штедионице, Осигуравајућих друштава и већих 
кредитних устапова, a давали их сељацима no 20 
до 30 процената... (Гласови: И no 50%)... јесте и 
no 50 %, да he они јаукнути, то je изван сумње, али 
на љуту рану и љуту траву. (Пљесак и одобравање.) 
Предосе^ају!)!! то напали су ти повсриоци на сељака 
као г.дадии вуци на сељачка покретна и иепокретна 
добра, само да сачувају неокрњена своја сумњива 
потражнван.а и своја богаства сумњивим начином 
стечетга. To се више и дуже не сме трпети. Једтш 
XMTiiTiM законом те се продаје п гомилап.а дугова 
морају спречити и узетн у заштиту најмногоброј 
нији наш произвођач од оних, који би били у сташу 
да га потпуно униште да би еачували своја оумљива, 
као iiiTO рекох, потраживап.а. Ja хоКу да верујем 
да h o то Краљевска влада ca своје стране још у 
току ове буџетскв дебате учинити, a не учшш ли 
то у најкраћем времену, бићу олободан и присиљен 
да са својим многобројним посланичким друговима 
поднесем хитан ваконски предлог.  (Пљескање). 

Овде морам да учиним једну малу дигресију. 
Уважени посланички друг д-р Сдавко Шећеров у 
своме говору o буџету казао je, говорећи o iieupn- 
косновеиости стабидизације нашега народиога новда 
и помиљући у вези с тим наше улагаче и еељачкс 
дужшше; да се не' би нипотто смело дирати за љу- 
бав спасавања оних који оу осуђени на цррпаст 
у муком стечену лмовину оиога малога иарода, 
KOJU се улагањем свога иовца на Штедњу показао 
конструктивним. Ja ne верујем да je г. Шећеров 
казао за све дужнике сел)аке, али ипак ту je реч 
казао. Без обзира што међу тим улагачима има 
много и таквих који су то стекли у добрим и унос- 
ним својим кредитним пословима са сељацима, 
ja тврдпм да иема ничега и никаквог добра у овој 
землзи у које се не би смело дпрати да се помогне 
селдаку у iberoBj' дапаи111.ем очајиом положају (Пљес- 
кан>е) у који je он дошао без своје кривице. J ep 
тај сељак чиии костур нашега националпог орга- 
визма; он je чувар нате националне светиње и 
сигурап јамац и заточник државне самос талности 
и Hbenora угле7;а и i^eHe снаге. Господо, a сада да 
се вратим. Оелобођељем сељака од хитних наплата 
и н.егових дугова који се имају претворити у дуго- 
рочне зајмове и спошл.иве дугове, без сумд.е he 
се и д|>егова произвођачка и потрошачка снага диКи 
и ои he бити оспособљеп да се своје страие допри- 
не(;е у ово тешко доба потребне жртве за одржање 
потребног правилпог и редовиог фулкциописап.а 
опште државпе адмиристрације. Порастом л.егове 
куповие Molili оживеће и вамрвла сиага раше трго- 
вине и индустрије и заиата. na he и ти сталежп 
бити у стању да допринеоу у државпу касу ona 
сретства која су овцм буџетом предвиђена за љих. 
Пророци су давио престали да ходају no земљи, 
na с тога ове речи које hy pelm сада ие јкслим да 
се сматрају никаквим пророчажтвом. Ja ne могу 
да   верујем да he ова општа привредна криза још 

дуго да траје. Данашња ошпта политичка затег- 
нутост мора попустити, јер та полнтичка затегну- 
то(;т изазива општу привредну депресију од које 
државе и пароди пате толико, да су почели стењати. 
II оно дапашП)е неповерење мораће да уступи скоро 
места ме1јупародпом повереп.у и солидарности, које 
ће повереп.е једино бити у стаљу да спасо човечан- 
ство и његове културпе тековпие од л.егове пропа- 
сти. A то he значлтл лоправку радплости која he 
и даље почетл да ствара и усавршава материјална 
и духовла добра. Ово лаше тешко доба осетлКе се 
ускоро као један ружал сал и као једал мемеито 
за све one који со тада буду старади за одржавап.е 
и упапређел.е државе: којлм путем ло сме се ићи. 
Уз пркос овом мом онтлмлзму, којл ллје без ослова, 
ja бих лпак молло Краљввску владу да, у ово доба 
које je још увек луло неизвеоности, у извршел.у 
буџета којл he без сумње бити изгласан, аа сваку 
евентуадност чини што Bciie уттеде да ле бл пи у 
ком сручају наступшш Behn потреси лли нокељена 
изненађења. Ja сам, расматрајуЋи предлог буџета 
натлао извесле лозлцлје ла којлма би се ове уштоде 
могле учлллти. Нека господа мллистри свакл у 
евоме буџету расхода лролађу те позлцлје, a ja hy 
поред оних које еу опетовапо овде биле спомепуте, 
споменути још неколико. Иаглашело je пеколлко 
пута од више говорника да би лз државне админи- 
страције требало уклоллти као потпуло сувишне и 
ивлишне гелералле инспекторате и врховло инспек- 
торате. Te институције немају свој raiso i d'etre a 
прл том мпого оптерећују наш буџет. Без тлх ил- 
ституција могла би nama општа адмлилстрадлја 
лспо да фулкцлоллше. 

Међу чиновницима и званичницима има без 
суми.е доста таквих који he остати у служби л ако 
no своме нераду и својој лекоректлогтл ле заслу- 
жују ове положаје a још ман>е плате. Такве људе 
л гамо такве треба уклонити a њихова улражл.ела 
места ле иопуп.авати. 

Ilao je једал предлог, лс злам са члје страле 
алл посве уместал и оправдал, да се за време ове 
крлзе зауставо улапређел.а чиповллка. Taj пред- 
лог je, као што рекох, дотпуно умеетал. Кад трлл 
сав народ нека м господа члиовллци еа своје стране 
лешто претрпе. Треба учинити уштеду и у освет- 
љел.у n у огреву no разним државллм канцелари- 
јама. 

У дотацијама појединим бановинама треба та- 
кође бити врло штедљлв, јер се те дотације упо- 
требљавају већином ла луксувне ствари. Две ба- 
новине које су ласивле л којлма су овом приликом 
одре1)епе дотацлје са no леколлко стотлла вагона 
пшеплце и кукуруза, завеле су за вол^у оиих који 
стоје na челу тлх бановина луксузе. У тлм бапо- 
винама употребљавају се no три до четири аутомо- 
била за господипа бана. У тлм бановинама спремају 
се банкети na које се доводе куварл лз Загреба. 
A ти балкетл коштају no 40.000 дилара. За ове 
бановине набављају се клавири којл коштају no 
90.000 динара лтд. птд. (Једал глас: A ко свира на 
њима) ? Ha свакако госпођа бановина. 

lipe завршетка, морам господо још пешто да 
кажем. Ham посланички друг r. Млловап Лазаре- 
вић у своме говору o буџету посветло je ларочлту 
пажл.у трошарллп na je том пршшком казао да je 
ona доиесепа у ове крајеве лз оплх крајева који 
су pannje блли лод покојлом Аустро-Угароком. 
каже да je та врста оптерећења ларода могда у 
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тпм крајеввма оити извршена радв тога тто je 
ларод тамо био роб, и морао je да прими еве терете 
који су  му Гпиги  иамотнути. 

Ja, ca овога места, иошто спадам у оне крајеве 
иаше Отаџбине, који су до Уједињеи>а спадали под 
власт Аустроугарске Монархије, морам да изјавим 
(ino: Никад нисмо бпли робови. (Бурно одобравање). 
Ми јесмо били варобљени, a/m jo у нама живео 
дух слободних граЈјана. (Бурно одобравање). 

Дајући, господо, овако отвороио и са пуно 
веро Краљевској владн своје поверењв; ja ca ii]ia- 
вом очекујом од ite, да li«; ona. ne само то поверење 
и оправдати, него и да ke се старати на inima ли- 
нијама да со го поверење и поштовање између ње 
и Народне скушптине учврсти на добро и државе и 
иарода, ради кога •■мо се добра и нашли на вајед- 
ничком иосиу.   (l>yi)ir()   ii.i.oc.jiaihi!). 

Потпретседник Д-р Авдо Хасапбеговић: 1!ма 
реч народии пооланик г. Ловро Петовар. 

Ловро Петовар: Господо, народни посланици! 
Приликом начелне дебате o прорачуиу за годииу 
1932-33 у првој истинито југословенској скупштини 
будг! ми дозволјСно да кажем неколико начелник 
речи. 

Словспци биди смо до уједињења и бслобођења 
у сталној борби тако са аустријским као и мађарским 
реишмом владс којп иама je био све прије иего 
добар и наклољои. У овим тешким временима патње 
м страдан.а Имали смо против себе читави 70 ми.ш- 
јонски немачки народ, који je својом голрмом сна- 
гом покушао npoliii ареко наше земље до Јадранског 
мора. У овим вромоитша борба са германизацијом, 
К0ЈУ је спровађала свака Аустријска вдада ии смо 
имали Словенци прилике да водимо јвдну вгапу 
државнт политику. Задовољили смо сс тиме, да 
смо се борили sa увођење наших словеначких пара- 
лелака на потпуно лемачким гимнавијама с којима 
je хтола Аустрија германизирати нашу младину. 
Била je то борба малих и нејаких против големе 
сиаге једне велике државе. Данас су поједане (jiarse 
ове борбе neli саставнл део наше киоторије, али баш 
у том моменту кад се прича o потреби редукцгф1 

наших школа, требало je да се потсетимо на ове 
момеите name предратне борбе за националну осамо 
својитев те да се подсетимо како су наше навгионалне 
оргашшације водиле ту борбу против германивације 
нашег народа. Поред свих тих sanopa уснело je 
ипак Аустрији да je у својим шкодама однародила 
зиатан део наше омладине дуж северпе границе 
Дравске бановине те узгојила с и.има једап кадар 
чистокрвних словенаца, који су се осетили после 
ове промишљене германизаторске узгоје Немцима. 
l'lcTO такав био je положај у наишм црекомурским 
срезовима, гдо je Маџарска домала истребила сло- 
веначки језик те извајала мађаризацију наше омла- 
дине иајтежим притиском. V то време није био 
елучај кад су маџарски учитељи словеначку децу 
фнзичко злостављали ако je после школе no дру- 
мовнма међу собом разговарала словеначки. Поред 
немачког и маџарског навала требали CMO Словенци 
сузбијати иавалу италијанске културе, која се je 
иротекцијом Аустрије покушавала наћи терена међу 
нашпм ројацима на Западу. 

Било нас je неколико mune од 1 милијона и то 
великом векииом вемљорадпика и заиатлпја, a шав 
смо издржали све те навале као и много пута слу 
чајеве издајства наших денационализираних гра- 
ђана. Очували смо свој језик, те великим корацима 

напредовалн у културном погледу. I отово нас je 
очувала у TOJ борби у прпом реду наша просветна 
акција, коју су спроводили они ретки наши свесни 
интелигенти, који су поред евоје службе очували 
л.убав према домовини те узгојили на средшим 
школама са немачким језиком фалаигу nauie омла- 
дине, прожете националним осећајем и спремне да. 
гине за свој народ и југословеиство, како су то 
били случајеви и пре juna, пад нам je Аустрија 
најбоље mune омладинце бацала у затворе. Само 
због тога пошто су били проповедници и поборници 
Југосдовенства. 

У оваквом положају нашла нас je наша држава. 
n постали емо преко ноћн чувари и мртва стража 
jra граници противу троје екстремно национали- 
стичких нација. Међу нама има данас мало аутох- 
тоних Иемаца које поштујемо и којих сарађивање 
па.м je било увек драго. Поред овпх истинских ц 
чистокрвних Немаца имамо и људе који су чисто- 
крвнв Словенцп али се после немачке узгоје „чутијо" 
осбђају данас Иемцима и код којих данас није још 
сасвим прббуђен осећај припадности ка иароду il3 
којега еу изашли. Hama света задаћа јосте да ове 
људе доведомо паметиом и трезном атцгјом натраг 
у окриље народа, из којег су изашли и то у првом 
реду путем добре просветпе политике. Tora ради 
мислим да треба при процењивању потребе nojo- 
диних паптх средтпх ткола рачуиати пород фис, 
калних момената и с тим, да су ове иаше школе 
пут којим се враћају доца те отуђене нам брц^ц 
нашој земљи, и иароду и да су no евојој просветној 
акцији баш ове наше школе једна од првих гаран- 
ција^за сигурност наше северне границе. 

Mu који смо примили после 8 новембра пово- 
рвн>е народа у Дравској бановица нисмо новајлије 
у политици.-Могу peliH да емо скоро сви без изшшке 
стали већ пре уједии.ета у првим редовима нацц- 
оналне борбе у Дравској бановини те остали на 
строго вационалном ју^бсловенском ставу и иосло 
уједин>ен>а свесни да je само добра цептрала „погој" 
услов за добро уређење државе. Из наших редова 
нису били стављени никада какви услови iniTii 
рачупп na nam рад n борбе за потпуну победу ове 
политике. Господа која се налазе данас код нас у 
munoj Дравској бановини у најстрожијој оповидијц 
n која су била до скора прогале јесени у мало да не 
вазда у евим могућим владама, терала су у том 
noi'.;n:vny ''аскпм обратпу политику, те седела на 
лшиистарским фотељама док су биле економске a 
финаноијске прилике погодне. Данас кад треба 
носити тешку одговорност за мере које Ke спаеити 
пашу привреду и уравнотежити name финансије 
то господе у onoj вборници, no шиховој влаетитој 
војпи, нема. Ова господа каже сада <воје право 
лице «оје ми BOII од вазда познамо док je имала 
iipuje у Београду друго лице, лојим je уверавала 
вас и друге o својој пуној лојалности n неограни- 
чепој вољп за сарадп.у са Веоградом. To су господа 
која се данас налазе у друштву moj равних другова 
и која пропопедује свакоме којп хоће слушати да 
се налазп у оиозпцпји đoor поремећета демокрацијв 
и да xolie у опозицији чувати свете принципе демо- 
крације. Mu KOJU добро познајемо ову господу, 
пак зиамо, да je била баш ona која je годшшма 
спроводила у нашој бановинИ диктатуру у пајгорем 
помену  речи no иачелу:  мп и само  мп. 

Ми смо и у доба парламептарпог режима до- 
јално и позитпвио сарађивали на великом раду за 
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консолидацију народних и државних прилика ако- 
прем j o била ii то доба заступана у Влади no својим 
претставницима искључиво ова господа иа данапцбе, 
садаши>е опозиције. Последица тога био јо и факат 
да смо баш у Дравсцој бановини no васлуви ове 
го(;поде југословенско оријентирани кругови пај- 
таи с осетили благодоти великог чина од 6 јануара. 

11 ород најстраственије акцвје нашег сврттени- 
штва, од којег je био само мали број лојалаи, nm.m 
смо искрено n одлучно у борбу за пободу државне 
идејо те се спремали за 8 иовембар. При томе смо 
билт-i иотпуио cnocim сио велике ()Д1'1)И()|)цост11 коју 
смо примили прод пародом у доба највеће привредне 
кризв IHTO je памти хисторија. Ивбори од 8 новембра 
далш су иам у Дравској бановинв тако огромну 
већину да можемо с шом демантирати све акције 
наше опозиције. 8 новембар доказао je наш народ 
да има Bunio политичког инстинкта п раиумевап.а 
за друкавну политику иего оу га имале све љегове 
npeT;aiiiii>o старије вође. Има јих још и данас у Ha- 
rnoj бановини који се нису joui увек снашли у новом 
пол.ожају, те који оезобзирном жестином тиштају 
народ против данашњег стања и cnpoBoljeiha др- 
жавие политике. Ми се ових не плашимо и стараћомо 
се да се окупи у наптм редовима сав пат народ 
прожет једном великом мисли да стоји интерес 
државо и начело државног јединства над свима пи- 
таи.има. У тој акцији nelieMo позиати компромиса 
те смо спремни, како омо били и досада, тако и 
у  будуће за сваке жртве. 

У том моменту кад дајем нашу ибјаву како у 
име своје, тако и у име свију мојих колега нз Драв- 
ске бановине треба да с тога места апелирам ш то 
времено и на високу Kp. Владу да води o тој нашој 
акц!1,)11 као н o читавом положају у нашој Г.аиовшш 
рачуна те да пе допушта да <е у Дравској Паповшт 
продужи ма како бпо прикривен режим тих људи 
који даиас базирају све своје рачуне на жеље no 
скорој промени даиашљег режима. Треба да се 
једанпут оа овим људима темел.ито пречисте рачунн 
и да престане за увек л.ихов утицај иа нашу оп- 
штинску као n привредну политику у Дравској 
бановинк. Треба да нагласимо да смо ми сви после 
8 новембра приммли иоверем.а парода спремнн 
сваки моменат на лојалну сарадњу п са свима онима 
који су бшга тога дана jom у табору присталица 
оповиције и аистиненције. Лли зато ставлЈамо услов 
то јест, да je ова сарадња у испши лојална и да ие 
служп ('амо за продужење партизанског режима 
после   S иовембра пропалих апстинената. 

Ka предло?кеиом HJ-IJCTCKOM предлогу слободан 
сам у начелној дебати приметити само још ово да 
сматрам да се у н.ему води премало рачуиа o потреби 
потпомагања привредног напретка namer села. Из- 
веснт! пределн наше вемље су приврвдно na вишку 
модерног развитка, други опет су у том погледу 
страшно заостали. У том погледу морала би државпа 
управа учппптп пешто више него само то, да свакв 
годиио подупре пасивне покрајппе са потпорама 
које су у еуштиии ипак на једпој страпп тешка 
жртва за државне финансије a на другој страни 
вису од нарочитог утицаја на моралу обухваћеног 
народа. lio моме мишљењу биће неизбежна потреба 
да се државна управа почне старатп п другим акци- 
јама ва напредак ових такозваних т])ајно пасивнпх 
крајева, којима je потребно створити услове за 
економски напредак. У ту сврху, биће потребно 
предвидоти примерпу суму у буду^ем буџету Миии- 

старства пољопЈЈивреде. Без јавие noMoliii и одгоја 
парода у тим крајевпма још сио удал^ени од тога 
да се на опште реши питање исхране u одржавал.а 
наших пасивних крајева. 

Житни режим и трошарина јесу предмети који 
нас ванредно интересују ипак придржавам право 
да no том пптаи.у раеправлЈам касније кад lie доћп 
ти закони на расправу у бкупштини. 

Буџет показује изредиу еиергију Краљевске 
владв; a особито још Г. Министра фпиаисија. У 
циљу уравнотежења ja liy гласатА за буџет у иа 
челу и појединостима. (Бурнс одобравап.е n пљес- 
каи.е по целој дворани говорнику се честита од 
стране л.егових посланичких другова). 

Пошпреседник Др. А.вдо Хасанбсговић: Рпјеч 
има г. иародии посланив Драгутин Костић. (Није 
т\).  Реч има народни посланик  г. Тодор Тонии. 

Тодор Топић: Господо народни посланици, 
известна госиода иародни послапици, који no сво- 
јој ирошлости ужртају једап нсшк-п ауторитет и 
према којпма сам ja увек имао јвдно велпко пошто- 
Ba.ii.e, једно ведико уважеп.е, учипила су даиас 
прије подне извеспе изјаве, којима господо, није 
било места у овом дому, јер господо народип ио- 
оланици, те изјаве врло рђаво делују и* утичу иа 
нас барем иовс послаипке, који омо са јсдпим ве- 
ликим одушевљењем запојени великим идеалима 
југословенске мисли дошлп у Народну скупштину, 
у ово законодавно тело, да братски и сложно са- 
рађуЈемо иа једном послу и na једном делу. Ja 
мислнм, господо народни посланвци, да се у будуће 
неће овакове ивјаве давати у Народној скугаптЈши, 
да неће уваженим народним посланицима, којн су 
да. u такове ивјаве, прошлост послужити да поново 
pm пирујсмо one страсти, које треба да оду непо- 
вратно  у архиву. 

Господо народни посланиди, да пређем na ствар. 
Право др-жаве na оуџет иеприкосновено je, јер др- 
жава je живи органивам, који мора да живи и којп 
мора да ее развија; мора да врши one велике вадатке, 
које joj je велики геније namera народа удахнуо 
n поставпо за впсокп цаљ n ва виооки вадатак. 
Одрећи држави бздгет вначи одрећи опстанак саме 
државе. Ja верујвм, господо, да нема ни једнога 
народнога посланика у QBOM законодавном телу, 
KOJU on тако тто желио namoj ваједничкој држави. 
Ila n onu народнв посланици којм се ограђују npo- 
тив предложенога буђета са једном великом огра- 
дом, ja верујем, господо, да ne желе то, јер гласају 
само с том оградом иеповереп.а Владп, не слажу се 
само еа прорачуном, не слажу ее са свим оппм по- 
змцијама, које су у државнн буџет стављене, које 
су вотиране. 

Ираина теорпја n парламентарна пракса и 
у пашој земљи и у свим модерним парламентарцим 
вемљама прима такове изјаве и такове ограде и ona 
пх толерира. Буџет, господо, људска je творевина, 
то mije савршенство, то mije библија, то mije је- 
ванђеље, да се no може критиковати, да се ne могу 
гогиодо, оштро износити примедбе, које поједипим 
посланицима и аојединим крајевима, може бити, 
ниеу у вољи, јер ниоу задовол.епе н.ихове потребе 
ujni потребе краја иди потр^бе професије. 

Буџет, господо, прорачун je ва цоо народ, за 
цеду државу, за <,ве друштвене редове; тај буџет 
господо, тшад ие може, тако да се изразим, дабуде 
идеалан, да може ево сдојевв друштвене, све класе 
и све редове и иајзад и све потребе државе да задо- 
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вољи. Ja верујем, господо, да je Влада руковођеиа 
тим циљем да да, да ивнесе ирод Народиу скуп- 
штину и пред ово закоиодавио тело један: буџет, 
који lie, господо, no ji>eiioM мишљеЈђу ресорног 
Мшшстра финансиј^ најбоље одговарати потре- 
бама и државе и парода. 

Али, господо, морам одмах ставити питагве 
да ли je могуће са једаим реалним буџетом рачу- 
нати, да ли je могуће, одговорити свима захтевима 
и свима потребама и државе и народа у оваквтш 
променљивим приликама, у оваквом једном тешком 
стаи.у. 

Господо народни пооданици, падале су изјаво: 
од почетка претреса овога буџета и у Лдресној 
дебати и данас пре подпе и данас no подне o поли- 
тици данашње владе и пилитици, господо, која je 
раиије ггретходила високом чину, једпом великом 
акту, господо, од шестрг јануара. Ja овде са овога 
места могу да кажем да je мој крај Лесковац, мој 
град Лесковац и срез лесковачки са одушевљеЈљем 
прпхватио чии и акт 1[)Еговог Величанства Краља од 
шестог јануара, исто онако, као и цела наша земља. 
Могу дакажомида поновим да je и народ мога краја 
правилно схватио чип и датум од шестог јануара, јер га 
сматра, господо, као једну иову епоху у нашомновом 
политичком животу, сматра га, господо, у суштини 
тако, да je он у момеиту кад je опасност загрозила 
највиталнијим интересима и државе и државиог 
и народиог јединотва, господо, ово вдтање je ре- 
шено пајефпкасиије и најбоље. Народ мога краја, 
иарод у читавом врањоком округу, ако хоКето да 
кажем, сматра шести јаиуар као значајап датум 
нашег љубљеног Краља у отклаи.ал.у свих отшх 
сметЈБИ и оиих препрека за једаи здрав политички 
и јавии живот у naiuoj држави и у нашем народу. 

Он ra, господо, сматра као гаранцију за јодан 
бољи, ва једаи лепши и здрави политички живот. 
Ja сам дужаи ову ивјаву да дам, господо иародни 
пооланици, јер мој крај никада није имао ту срећу 
да и једаи од господе министара наврати и дође, 
те да и MU, Лесковчани/И мој крај изразимо радост 
и задовољство и cpcliy и да се подитичкн чујемо. Гос- 
подо народни посланици, говори се много o привред- 
ној криви, говорн се o кризи у целоме свету, као и у 
нашој земљи, али морам ре1ш да и у моме крају, у 
моме Лесковцу и срезу лосковачком не цвета nBelie, 
и тамо je беда, и тамо je сиротиња, и ако Лосковац 
има 30 и више предузећа, и ако се јвихови оџаци 
као мииарета уздмжу, Господо народни посланици, 
оџаци, машиие кад раде, стварају рад и продукују, 
стале су, димп.аци се не пуше више, радииштво je 
на улицама. lio звашшшм подацпма које имам, 
1500 радника je бев посла, и још 4—500 на броју 
сиротиња, a то je преко 2000 душа без посла. При- 
ватиа иницијатива чиии све, али joj je немогуће. 
Исхраиити толики свет je немогуће, и приватна ини- 
цијатива то питаше не може да реши. И зато сам ja 
као претставник тога краја предао једиу молбу на 
Г. Министра социјалне политике за хитиу и брзу 
rroMoli. Истина, господо, даје се нешто преко Берзе 
рада, даје се преко подружнице Берзе рада у Лесков- 
цу, али je то мало и недовол.но. Ja морам рећи ово: 
У Лесковцу 2000 беопосдених радника чини Леско- 
вац једнил! паклом. Немогуће je приватиој иници- 
јативи да изађе на крај, да да хдеба и помоћи толи- 
ком броју беспослепих радника, a Лесковац није 
био те cpehe да му држава или Министарство Соц. 
Иолитикс! икада притиче у помоћ. Код нас се Мии. 

Соц. Политике ne осећа. Ja чиним исто тако прет- 
ставку na Г. Мин. Финансија и молим га да сезаин- 
гересује за то беспослено радништво. 

Исто тако господо, занати су у моме крају про- 
пали. Иома посла. Обућаре дави Бата. Кројачки 
радпици којих има na стотину и вшпе беспослени 
не могу поеао да добију, и узалуд су ишли у Иишку 
војпу одећу и тражили посла, али није вајде, нису 
ra добили, јер нема ни ona потреба за радиу снагу. 
Чинио сам претставку поводом овога na Мипиотар- 
ство војно и молио ra да ое из шиваре војпо одеће у 
Београду да извесна количина рада томе радпиштву 
али и то je остало без резултата. Како je иекада го- 
сподо, Лесковац цветао и папредовао, јер je имао 
домаћу радиност, јер je, трговина у л.ему цветала 
и развијала се, a Лесковчатш je радан, вредаи 
саобраћајап и свуда се може cnahn и ne либи се ни- 
каквога часног и поштепог рада. Maca Лесковачких 
грађана и Лесковачког света пз самог Лесковцада 
Среза печалбар je, и ne тражи сдужбу. Лесковча 
нин није граничар, mije жапдар, nnje служитељ 
није папдур, иије вратар, нишга од тога nnjo, ио у 
зноју свога лица траже рада и зараде да тиме одр- 
жава своју породицу, и ja господо ne разумем, кад 
сам ja као преставник тога краја завапио и тражио 
iioMoh од Краљевске владе, зашто се ne предузц- 
мају кораци, јер 2.000 радника преставл.ају соци- 
јалиу беду, јер радеништво je пауперпзовапо и по- 
стаје радиички пролетаријат те o и.ему јавпи поре- 
дак мора да води рачуца. 

Господо, пољопривреда je код нас у највекем 
застоју. Пољопривредник je дошао у стање да не 
може да одговори својим обавезама ни према државц 
ни према приватпима. ПољопривреДник je заостао 
јер нема капитала, и мали су поседи, и тај мој крај 
Лесковац и срез лесковачки бар у пола пасиван je 
и има четири до пет општипа у којима сељаци не 
могу да на1)у nn ополико колико семена баде. Има 
крајева и општииа који су пород Мораве, али су 
пренасељени. Привреда je као што сам казао на јед- 
ном ступњу no све заостала. Сељак, мислећи, да 
пађе упослење рада n зараде прпбегао je виногра- 
дарству, али ни ono ne даје пикакав принос. Заман 
господо, ради, замап се мучн јер нема зараде, неада 
napa, пема господо добитка јер све што производц 
јевтипо je, a што купује, ono je скупо, пошто влада 
ведики дпепаритет између onora што производц^ 
и оиога што купује. 

Ila n пољопривреда, гоеподо, у иашим краје- 
впма парочито виноградарство успева, тако да ка- 
жем врло сдабо. Најгоре врсте грожђа ne само код 
nac, него у читавој областп raje се, тако, да mije 
способпо nn за какав приход, n онда ме због тога 
чуди зашто нашп меродавни фактори, зашто na при- 
мер виподелска ппчола у Букову није предузела ни- 
какав корак да се одржи и да се устади нека врста 
грожђа која he бити од користи народу. Једна наша 
оуседна јучерања земл^а na вагопе извози грожђе, 
које има и врло добру цепу, те na тај начин попу- 
п.ава евој трговипски билапс, док смо ми развили 
такве врсте грожђа које нису од велике кориоти и 
заслужују сваку ооуду. 

.Иол^опривреду, господо, треба преустројити у 
том погледу, упиштити опу лозу и one винограде којц 
су no врсти и no квалитету такви да ne одговарају 
потребама парода. 

У моме крају, господо, правшшо оцењују по- 
љопривредпу кризу. Они кажу: то je рат без крвп. 
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Ухватили су се моћни и силни, ухватиле су се ве- 
лике и силне и моћне ведовне државе у коштац, 
рву се. гГај талас привредие кризе oceha се и код 
нас и аато ми сви, господо, треба да учинимо што je 
у нашој моћи да томе иароду олнкпгамо, колико je 
могуће, невоље и беду, и да му иаађемо колико je 
год   могуће на сусрет. 

Ja, господо, са своје стране могу да цоиим на- 
поре Краљевске владе, да цепим иапоре Г. Министра 
финансија, да у оваквој једтгој тешкој ситуацпји и 
иривредне депресије нађу ипак модуса и начина 
да буџет родуцнрају са скоро 2 милијарде динара 
воде^хг рачуна да држава ипак правплно функцио- 
нише, да држава врши оне свето задатке, и да на- 
роду   колико толико олакша терете и муке. 

Ренгам жита, господо, у MOMO крају критикован 
je. Иарод у MOMO крају жолп да житни режим буде 
модифициран, да се слроводп један такав режим 
са житом у коме lio слободпа трговина у земљи бити 
допуштена. Ja ca својо стране у том погледу да би 
одговорпо жалбама и молбама народа из мога краја, 
ja чиним апел na Крал^евгку владу и на Господииа 
Министра. Верујем, господо, да je штеди.а на појо- 
диним Мшгастарствима учинила да се извесни ра- 
сходи, да се иввесне потребе cMaibe и name тражење 
и наше пастојаваи.о за naiuo крајово ЈПмањено je, 
да би могли своме пароду да изађемо у сусрет. 
Штедн>а je ото потрефила и Министарство војске н 
Морнарпце. 

Ja се, господо надам, да Но народни посланици 
грагкене ванредне кредпте изгласати, кад буде 
времс за то, да би наша војока одговорила оним све- 
тим  задацима бранитеља земље и одржан.а мира. 

Уштеда je, тако исто, господо, погодила сва Ми- 
нистарства, које мап.е a које више, a најоеетпија 
je она у буџету Министарства Саобраћаја. Лли, 
господо, ja се надам, да he и са. овим сма&ењем, јер 
су у томо Министарству приходп подбацили иажо- 
лезиицама и паробродском друштву, ипак знати 
и умети г. Министар саобраћаја да очува оиај лепи 
глас, којп nam саобраћај ужива se оамо у земљи 
него и у иностраиству.' 

U o поред државних жељезница и државне 
Ј)ечне пловидбе Крал>евока влада и Г. Министар 
Саобраћаја имаће још једам велики задатак да у 
овом тешком времену сачувају ОД пропасти иаша 
вационална бродаретва на Јадрану н Дупаву, како 
стране трговачке заетаве не би нашу трговину учн- 
ниле   зависном. 

11a нашем Јадрапу једап део приватног нацио- 
налног бродарства донекле je обезбеђен од пропасти 
државшш субвенцијама, које прима ради вршења 
поштанске службе, али je знатан доо без ове за- 
штито. 

Ha Дунаву постоји: државна рочпа пЛовидба и 
десетак Be]iiix приватних бродарстава али у том 
правцу није ништа урађено. 

]Јокрепут јо глас у Народној скупштини, да се 
од др?кавие речне пловидбе и приватног бродарства 
етвори велико домаће акционарско друштво. Ta идеја 
je добра, али je за студију, да ли Cm било опортуно 
поверити државни пловни парк од преко 200 милиона 
дпнара акционарском друштву, када je несташица 
иов1Ј,а ноторна и када ру потребне хитне море. У 
целом свету бродарства отварају заједпице у цилјУ 
CMaii>en>a режије, да би спусгило тарифе. Taj брзи 
и лаки начин образовања бродарских заједппца треба 
и код нас спровести, a иодела добити била би сраз- 

мерна уложепој вредности бродовл.а. Иромет робе и 
путиика на мору n рекамаслабији јеуслед високета- 
рифе, a еубвенција бипа би услов за снижавање 
тарифа. Надам се, да ће Г. Министар саобраћаја 
знати и уметп спровести и ово у дело што пре. 

Господо народии послаиици, ja мислим, да овај 
бумет, који mije идеалан, који не може у оваквим 
гешким временима ни бити идеалан, ипак, заслужује, 
да га. свн ми, народни посланици, гласамо, јер, 
господо, гласајући тај буџет, мп одужујемо дуг и 
према држапп и према народу. Зато ву за овај 
буџет  гласати.   (Пљескање  са   уввицима;   Живео!). 

Потпретседник Коста Поповић: Господо на- 
родни посланици, оа вашим пристанком прекидам 
ову седницу с тим, да je иаставимо вечерас у i) 
часова. 

Мо.лим вас, господо, да се не разилазите пошто 
ћемо еад иматп клубску седницу. 

Свдница je прекинута у 6,45 чаоова, no подне. 

(Наставак седнице у 19 часова) 
Претседник Др. Коста Кумавуди: Настављамо 

данаш&у седницу, Има реч г. др. Драгутин Костик. 
Др. Драгутив Костић: Госпбдо народни посла- 

ници, један од паших колега je, у току ове дебате, 
изволео peliM, да „ситне ствари" иитсресују „оитне 
среске политичаре". Потто сам ja један од ових, 
допустите мп да HUM некажем ништа крупно - то 
остављам крупнпм политичаршла — јер мислим да 
вам се све крупио, за ово неколико дана, попело 
ла врх главе. 

Догађај од 6 јаиуара имао je уншитити све оно 
jioine у (;тароме. Догађај je прихВаћен најлепше и 
од најширм маоа, особито у покрајшш, коју имам 
чаот претотављати. Иарод je, господо, специјално на 
Југу, својим огромним учешћем на овим изборима, 
јасно и гласно казао да не жели ничега лошег у 
староме, алм такође да o рајвећим нестрпљењем чека 
најбољо у новоме. Ha нама je п na Краљевској влади, 
којој je иа челу наш уважони Претседник, г, Петар 
Живковић, да овој дубокој народиој жељи у потпу- 
ности удовол.имо и то што пре. 

Данас u ово неколико дана узастопцв,, стално 
слушате o интеградном и стопроцентном југосло- 
венству. Оно je за нае иа Ју^у, један aiccnoM не од 
јуче, већ од давпих времена. 

У мојој ужој Отаџбини налази се један од аај- 
већих опоменика name славе, културе и величине; 
манастир Високи Дечани. Подигнут je од првога 
уједшгатеља Југословена, Стевана Дечанског, вел- 
бушког победиика. И пад главпмм вратима тога 
најправоелавнијега храма отоји n данас уклесано 
овако: „Фрад Впта мали брат, протомајстор пз Ко- 
тора града Краљева, сазида овузи црков". Син 
Дечапскога, Душац, имао je највећег свог дјржав- 
ника, католика Бућу. Краљпца Јелеиа Лнжујска 
остаде верна својој католичкој вери u na српском 
престолу, чпинећи највећа добра народу православном. 

Под Турцима су у Јужиој Србији цравославни 
и католици живели у највећој слози. 

Народ у .Јужмој Србији, будући иа Голготи пет 
векова, научио be стрпљењу, скромности и остао 
јунак. 

Носле укидааа српске патријаршије, L766 го- 
дмпе, ne дочекасмо за минИмалних 38 година, ве- 
ликог Карађорђа. Да je, господо, Карађорђе затекао 
Нећску патријаршпју, ми иикад ne бп имали бу- 
гарску егвархију, нити би постојало данас бугарско 
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пвтање, јер велики дсо данашње вападне Бугарске 
беше тада под Пећском патријаршијом. II да Грци 
не укинуше нашу патријаршију, оиа би сва, у својој 
ондаит.ој географској целини, била данао у овој 
националној  државв. 

Нас je, сосподо, на Југу остало било мало. 
Бе.чике сеобе, последице напшх многобројних крва- 
вих устанака против вавојевача, учинише својс. Али 
мучстш и проређени, ми смо у свима нашим поко- 
ломлЈма, од Косова до данас, сањали o овој великој 
држави, којој смо желели м жолимо да буде најсрећ- 
иија и у свему најбоља. 

Крваво се држећи за наше класичне семље, ми 
смо нашом јуначком Краљу Александру и витошкој 
војсци дали 1912 године гапију за те увек вдше 
вемље, да нам их нико отети ne може, док год т})ај(! 
•'уица и месеца. (Буран аплаув). Jop, господо, да 
смо поклекнули, да смо посрнули, онако како je, 
на несрећу нашу, скадарска околина иоклекнула и 
посрнула, не би ни Косово нп Повардарје било 
нашо, као што ни Сжадар не би наш, и ако га много 
пута залисмо крвљу. 

Овде падоше мало чу-дна питаЈћа колико je, и 
које браће, и од кога племена, данао: на мннмстар- 
ским фотељама; колико на банским столица и другим 
ведиким положајима. 

Питам ja вас, када 1804 беомртни Карађорђе 
заче ову државу да ли дођоше многобројни синови 
Јуж1[е Србије л.ему у помоћ, — све тражећи фотеље ? 
Дођи ли Цтшцар Јанко и Цинцар Марко, чак из 
Охрида, да потраже какве банске етолице ? Дођоше 
ли: Чолак-Анта Симеоновић чак из Приврена, капе- 
тан Жикић чак из Маврова, Зека Бул>убаша чак из 
Иове Bapoura, да иостану мипистри у Карађорђовој 
Србији ? Дођоше господо, до највећих положаја, по- 
етадошо и војводе али само јунаштвом и обравом, 
a никако пореклом. 

Иитам ja вас да линајбољимеђунамаатосу они 
многобројни Хрвати добровол.д11, који из цоле Русије 
и Америкс полетеше на Солун и Добруџу да славно 
погину баш за ову велику државу — да ли omr по- 
тражише коју мииистароку фотел.у, у крвавим бит- 
кама, у којима доказаше проолављено хрватско ју- 
наштво и витештво. 

Какву и коју столицу сагледа на Добруџи Хрват, 
добровољац, велики јунак Лујо Ловрић, кад му бу- 
гарски куршум ивби оба ока. 

Југослођбноки je покрет иоипкао у главама и 
душама најбољих и највећих Хрвата у Загребу, том 
иултурном жаришту велике југословенске идеје. Уи- 
дигнимо ое иад оадашњицом и будимо достојни олед- 
беници Ti'ix  великих југословена. 

Иитал.е нашег националног јединства има да 
ирожме све масе и да уђе у дубину душе тих маса. 

Нећемо бмти достојии онога поверења које нам 
je дато на ивбору, ако од тога и иајмање отступимо. 
Веаавв чврстом љубављу према Краљу и Отаџбини, 
пмамо ићи путем најтешњег национадног јединства, 
путем интегралног ствараља југословенске нације, 
и>еног кристалиња и ji-eiior даљег удубљиваЈња. 

Има л.уди, који нису са нама овога пута. Нису 
се нашли на једној линији са нама, бар за сад. Али 
ja сам убеђен да су они сви са нама у своме срцу: 
са нашом великом идејом слббодне и чврсте уједи- 
ibene Југоелавије. (Одобравање). Ila л.их се не треба 
л>утити - - пг.ев je најлопгаји саветник у политици 

- него их треба придобити, у колмко то буде могуће, 
иашим најбољим понашањем и искреном жел^ом да 

створимо једну чврсту фалангу,  у којој   he rpeha 
свију нас битн изнад свега, за све нас! 

Нека се они идејно споје. Иека буду за сдо- 
бодну и недељиву Југославију, na челу са нашим 
витешким Краљем, нека буду на линији неЈташњег 
националног јединства и нека створе једну велику 
u ошпту странку, од Струмице до Ракека, na макар 
omi били наВлади, a ми у опозицији. (Одобравање); 

lio одричем ja патриотизам ии једном честитом 
Јух^ословену, који пије овде, у овој кући! (Тако je). 
IIма у наигем народу елемоната заблуделих, екстрем- 
imx, инаџијоких, али, господо, човек од )iauie pače 
ne може бпти против (Boje pače у дубпип свога срца. 
(Узвици: Браво. Тако je. Живео!). 

lio  овршетку великих ратова  1918  годмие,   na. 
до данао, Јужна Србија послала je у Народну скуп- 
штину ne једпу десетину својих посланика.  Увек 
су ти посланици могли створити један ne малп клуб. 
Али nomcmi инстинктом раое и велпком идејом једне 
јединствене државо, они су били, иако припадници 
различитих партија, у једном погледу увек чврсти: 
Никад ни једпој влади нису стављалм нож под грло 
n ни  од кога иису  тражили столице и портфеље. 
Kao и na бојном, тако и на политичком и културпом 
пољу, nauni су ое људи пробијали само памећу  ц 
образом. Да вас ne бих замарао цитираљљм много- 
бројнпх ЈужнотСрбијанаца који од 1804 до данас 
дођоше до највиших положаја у овој зомљи папо- 
менућу вам, да сјеничко сељаче Миленко Веенић 
постаде претседник владе велике Југославије.  Ми 
Јужно-Србијанци осећали смо се, и увек се осећамо 
најчвршћим и најосновнијим саставаим делом  ове 
велике земље. И док иас траје ма и једнога, неће 
господо, бити македоиског комотета mi у Г)0ограду 
ии у Загребу, ни у Ђевђелији!  (Пљескање). 

Сви наши заблудели аашгеменици, којн су данас 
(•e.iiii na врат јадном бугарском народу, морају јед- 
UOM за овагда вапамтити и знатп: да je Јужна Србија 
nama и да lio оотатп nania, док сунца тече! (Бураа 
аплауз). Да јо народ јужпо-србијанокп, да je та- 
мохињи сељак, наш у својој потпуноств и да нити 
je био, ннти he икада бити туђ! 

У вези са оним, што оам до сада казао допуотите 
ми, гооподо, да рочем у име нас Јужно-Србијанац^ 
најенергичније тражимо да na положаје, од највећих 
na до најмап.их, до1)у људи од образа и памети, без 
обзира где оу и у ком племену поникли. (Одобра- 
Baibe). Mn no правимо питан.е, ако пам брат С.лове- 
нац дође за баиа у Скопљо, a брат Хрват за бана 
у Ниш; нека само буду најбољи међу најбољпма, 
нека само раде најбољс и пајчестптије за Краља ц 
Отаџбину. (Одобравање: Тако jel). Ilao, господо 
има пајмап.е na ородилш, никако na високим, n врло 
мало на пајмап.им по.иожајима у државпој олужби. 
He правимо ми питаље од свега тога, али тражимо 
да и наши достојпи оинови, a н.их хвала Ногу .Тужна 
Србија има, добију одговарајуће положаје у Љуб- 
љани, Загребу и na страни. 

Ми омо векоаима патили од зулума и пезакони- 
тости у љутом ропству, na je зато у нас осећај правде 
u правичности најдубље развијен; отога тражимо 
најокрупулозпију закопитоот: да сваки који je скри- 
вио нли против државе, или као државпп орган, 
na био и у Загребу или Дебру, буде подједнако и 
naj строжиј o кажз i .on. 

Фппапоијоко je ота]ве у целом свету у преви 
ран.у. Сви воде екопомске ратово. Иоки офанзивнв, 
a  неки  дофапзпвпе.   Иеки  ое  ограђују  царинским 
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кинеским зидовтгаа, a неки >ix руше. (".амо парадон 
сално, ми ое дрнашо строгог неутралитета у овом 
економском рату целога свста. И, наравио, долавимо 
до оГ.рнутих ро.чултата од оних, до којих дођоше неут 
тралне државе у светском војничком рату. lio би 
требало чекати да нам и последши сусед отааже тр- 
говински уговор, na да се после мислимо тта ћемо, 
куда ћемо и кат« (IOMO. Иеопходно јо потребио да 
без труике сентименталности са јодмом јужио-срби- 
јанском практичиошћу н рачунљивошћу, добро по- 
гледамо у дубииу наших привродних тешкоћа. lle- 
могуће je, да ми у једну земл^у увозимо врло мало 
наше робе, a да од л.е купујомо л.оних продуката 
на велике милијарде. Ila мака]) та земл.а била и 
најближа нама. (Тако je). Из историје малене Кра- 
љевине Србије зтшмо, ]<ако јо ona водила царинсни 
рат са тада MOIUIOM Лустријом, и како je исту иобе- 
дила^ нашавши спонтано иове иутеве своЈој при- 
вреди. Треба и оада поћи путевмма ге победе. 

I [јроблем такозваиог раздужеп.а не само еељака, 
век :и других слојева iiaurera иарода, који иису 
у иоложају ништа завпднијем од сељачкога, треба 
приступити са великом пажњом и памећу. Остварел.е 
(Тривреднога већа je једна хитиа и насулгна потреба. 
Тражим, господо, да у ту устапову уђу најбољи 
претставници Јужнс Србије, којгг Дубоко позпају 
њеие   проблеме. 

V Фииансијском одбору један члап Владе ивволео 
je казати да he će, при укпдаи.у поједшптх школа 
иазити на и.ихову прошлост it дуготрајиогт. Најста- 
рији je расадник просвете у Јужној СрбиЈи Приврен- 
fKa богословија. Ona je прешла шездевотогодишл.пцу 
и одиграла je;ifiy од најсјајнијих улога у одржаваи.у 
наше pate од Пљеваља до Солуиа. У jby, господо, mi 
у  ком случају не треба ии ггомИслИ'1'И диратп! 

Ми не завидшто нашој браћи HS Драпске бано 
mtiie, који пмају седам учитељских школа, пи онима 
у Саиској, којп пмају десет учптељеких школа, али 
je немогуће да Јужна Србија оетапо са једном једппом 
учите.ЂСКОМ школом и многим празпим осиовиим 
школама, које не могу ирорадмтм, јер нема за л.их 
учитол.а. Парадоксално, господо, људи са севера 
интају за банске n мгишстарске етоллцс, a готово 
пмко iiам ii3 поменутих 17 севорипх учптелЈСкпх тколе 
ne доће за учитеља на југ, да бар једна затворена 
јужна школа и.иховим долаеком проради! Част нзу- 
зетцима. 

Кредити Народне бапке оу искортићени за про- 
шлу годину у суми од 2 милијарде 458 мшиоиа ди- 
napa. Од ове огромие своте Јужиој Србији дато je 
свега   60 милиова дииара. 

A куд и камо слабија од Пародие банке, За- 
ватска баика, којој иека je свака хвала и част, иако 
има катттала од овега 63.948»643 динара дала je 19,'5() 
годипе Јужној ('рбији 15.486.279 дттара зајмова, 
подвдачим, најтачније враћенДОЕ Државиој хипоте- 
карној банци такође тошто захваљујемо, јер je н.епа 
аЈнција у Јужној Србији врло обилна и благотворна. 

По иавештају Лграрне баике нреди?и те уста* 
пове   били  оу  за   1.930  годииу  овако  распоређеии: 

1) Дунавска бановина добила 3988 аајмова у 
гуми  190.000,000. 

2) Дрипска бановпна добила 2.'>27 зајмова v суми 
58.ООО.000. 

.'•!) Вардарска бановина добила 75 зајмова v суми 
2.ООО.О00. 

Овако пиштавна еума дата je најгиромашнијем 
сељаку и највредпијем послеиику целс земл,е1  Из- 

гавор: сел>ак na .1угу, нема татгије. A je лп зато 
(•е.1г>ак крив пгго му од другог ослобођоп.а до даиае, 
ва читавих 14 годтша. ne пруЈипсте nn тапије ? 

Лграрпо je пптап.е једап од врло ВелИких n 
важнпх проблема v Јужној Србији, Решитп га треба 
правилно и правично. 

Пореска оу oiiTopel.en.a презелпка. Иореске ее 
кљиге у нас ne воде свуда прагпмто. Од овога па.ј- 
зпгпе страда неуки сел.ак. On na југу и до дапас не- 
зпа: коме дугује, и вашто дугује! Кад се узМе у 
обзир велики процеиат невмсмеппх. доле, a огобито 
код наше бра^е му^.гммапа, оида je лако разуметп, 
какве и колике могу бити злоупотребе при наплатп 
дажбтгна и пореза у Јужној С.рбпји. Питап.е 0 оигптп- 
пама je врло прешпо. Један пример: Иодгорски срез 
Пардарске батшвипе. ноји пма свега око 17 хи,;|>ада 
отановника, подељен je na 9 микроокопских општина. 
Али су троткови тпх ошптипа na жалост макро- 
скотжи! 1930 годиие je оптереКсње тто оштттско, 
што државпо, niTO бановипско, у томе малом срезу 
било: .'t.O.'O.OSfi дпп. и 96 пара дпнарских, a чпст 
je припос гога среза бпо израчупат у 3.074.768 ди- 
napa и 10 napa динареких. Остаје остатак у необпчпој 
сујаи 44.6/1 динар и 14 пара динарских, Иптам ja 
вас, господо, може ли 17 хиљада људп да проживи 
једпу годину дана са 44.671 дпиар и 14 нара димар- 
сжих ? 

Гругшсање ошитипа мора бпти nam први задатак. 
Ono мора битп пзведопо Jhi no бабу ни no отрнче- 
вима". Наведене цифре, гооподо, вапију, како за 
хптипм груписање*! оппггина, тако и за иајбржпм 
растерећењем! 

Господо, npeliamii.n мИИСтар финане-ија допео 
je једап амалдмаи, na шест месеци носле закл.учелпх 
уговора o веЈгакопродајИ co.tn, којнм je овластио ве- 
лике закупце с.оли да сами мел.у со, у својој pemi/tpt, 
уз награду од државе no 2 хил.аде дииара од вагопа. 
()во су раније радплл мали млинош уз цепу ои 
250 300 дппара од Bai'ođa. Хтето се кажу,, контро- 
ллгатп ту иељаву, како 5n самлевена со била чиста. 
С.о je, гооподо, и сад, као и пре, у нашим крајевима, 
иетог квалитета и исте чистоће, ако ne м грђе. Само 
што гу овим постулком ултлтсли MUOFIl малп млп- 
повп у Јужиој С.рбији и млогл окоиомеки слабп 
л.удп сатрвепи. Ако je могу1]0, требало бп onaj 
амапдмап повуЈ)?!. Или патератп велпкопродавце да 
и они мељу со за 250 динара no вагону; ако ne хтедну 
опда истулитп одмах ме.Ђаву малим млпповпма no 
горл.у цепу. 

1'реба обратпти ггажл.у na путеве и саобраКајт) 
везе. Жалосно, алп je факат, да im до данае nnjo 
у потпуности везано друмом Косово оа Иовардарјеи. 
O првокласпој пак важпогтл TOV друма ne треба пи 
говорити! Ko je у турско доба лролазпо кроз Качанпк, 
on je на гроб Мусе Кесеџије бацао no коју пару да 
iva Bor спасе од лошпх људи. Оада се то исто чилп 
само с једном разлпком: ћутник моли Мусу Кессџпју 
да га спасе од pijana и недовршенв друма! Немогућа 
je ствар, господо, да nn за оедам годипа ле буде из- 
рађеп no само мост лего пи пројекат ва једпу врло 
важпу Кулрпју ла реци Лепенцу, a та река точе 
кроз Качаник, код села Прода'. Прописка je тпла 
од OкpyжnoI, одбора до бановине од баповипс до 
Мплпетарства.чптавих оедам година, a лројектапема. 

Hama je лроиллдпја највшпе заостала, и л.ој 
као нашој најмлађој сеотри, треба ноеветити лајвишо 
пажл.е  и  љубави,   и  поћи  трагом  нашег  Великог 
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Краља, који се очиноки стара o Јужној Србији na 
чему Му вечита и иајдубља хвала. 

Чииовнпштво у Јуншој (фбији мора бити иај- 
боље, најкултурииЈв и најквалификованије. Својим 
поиашаи.ем н радом ono мора давати народу само 
иајлепшо примере. 

Троба се цобринути да се na југу JUTO ii])e отврре 
ванатске и техничке школе, као и оне пољопривредне, 
које пајвишо, одговарају меспим, условима агроном- 
ским n привредним. 

Многи су напш другови из Шумадије говорили 
да су срески судови непотребан луксуз. Ja, господо, 
оматрам да су то, уа болнице и школе, најкултурније 
уотанове, које су Јужној Србији и најпотребније! 
Јер, господо, кад тп еудови Beli постоје у бановинама 
Дравској и Савској, Дупавској и Моравској где су 
врло нотребпи, зашто да ne постојв у бапотшама 
Вардарској и Зетској, где еу најпотребнији ? От- 
суство таквих судова у помепутпм баповинама сто 
пута вите кошта државу, материјално и морално, 
од онмх свота, којс су за то судове продвпђепо. 

Болно je здраветвспо питаи.е у Јужној Србији. 
Да вам само напомопем две цифре, два упоро- 

ђеп.а: 
1) У Дравској баповппп na 1,037.838 станов- 

ника  има  3/604   болничких   постеља; 
2) У Вардарској бановини 1,386.091 стапошшка 

има свега 1.601 болиичка постеља. 
Пошто пемам впше времепд да говорим, a пмао 

бих мпого још да вам кажем, изјављујем да je буџет, 
овакав какав je, у овпм приликама, добар, да га 
примам, и да ћу за њега гласати. 

Претседшк Д-р Коста Кулаиуди: Има реч 
Д-р Брапко Bapali. 

Д-р Bpai ко Бараћ: Иоштовапа гогподо носла- 
ници, бупетска расправа j o у уставпим и парла- 
ментарним државама onaj момепат где пајсфикас- 
није долазп до изражаја одпос ивмеђу Иарламепта и 
Владе. Taj одпоо може да буде, одиос, колаборације, 
одпос неслдгап.а,  одиос повсреп.а или неповерел.а. 

Господо народни посланици, питање доношења 
буџета, пптаље буџетирап.а државе nnje само jia- 
чунско питап-е, еамо прпбирап>е прихода и издатака 
државе, него, може се казати, ћајважнији поли- 
тичкп момепат у Уставном и парламентарном жи- 
воту, јер, гогподо, отављатр држави на распола- 
ra)i>o материјалпа сротства, да ona може водити 
своју полптику, то значи у целости п.езину поли- 
тику ап])обирати. 

Господо, пратпо сам и ток раоправе овде у 
овоме поштованом дому и увсроп сам да je и евакп 
onaj, који je пажљиво пратио ову расправу морао 
до1)И до уворел.а, да je предмет расправе овога бу- 
џета n ono што je критпковапо у главном било ра- 
чунска страна тога буџета, питал.е штедл.е итд., 
Алп, господо, ja мислим да са малим пзузетком 
могу коиетатовати да je политика, коју наша Влад i 
води, потпупо одобрепа и апробпрапа. Господо по- 
слаппци, ja држим да ne може ни друкчије да буде 
јер Влада, која дапас седи овде и управл^а са овом 
државом, то je Влада нашег мепталитота, која je 
из наше средине попикла. 

Господо посланици, ми који смо примили ис- 
крено и. срцем и душом шести јапуар, који смо, 
господо, примили опу идеологију KOjy je шести 
јапуар, не, господо, допео, јер ona je раније у срцима 
била,   него  легализовао,   ми  послапици,   који  смо 

се капдпдовали и дали се биратп S повембра, ми 
ne можемо учшгати друкчпје него у основпим цртама. 
политвпку ове Владе одобрити. 

Господо посланициЈ ако ми донееемо буџет, 
попавлЈам да то значи да одобравамо ne само прпн- 
ципв, који руководе Владу у »еввром владашу, 
идеологију којом ее ona водп, пего и режпм при- 
хваћамо n одобравамо, 

Господо посланици, ми морамо бити искрени и 
na чисто са собом, да ми, који смо овде данас са 
овом Владом, a то зпачи са овом идеолошјом, сто- 
јпмо и падамо са л.ом. Лли ja велим етојпмо, jop 
идеологија коју ми дапас заступамо, mije указна 
идеоЈгогпја, која je створена указом или закопом 
него једпа традиција namera нароДа, традпцпја којц 
je у срцима и дутама латпх предака живила н 
господо, TO je тежл.а да будемо од Адрије до Baji- 
каиа јакп, моћпи, силни и јединствени! (Узвици: 
Тако je!). 

Господо народни послапици, политику данашњв 
15ладе одобравам, јер no моме уверељу, господо, 
то je полптпка која има да буде темељни камен 
паше садашл.пце n будућности. Госнодо, ja се живо 
сећам још пре десет годппа кад je једап паш ува- 
жени јавпи радник, који седи дапас овде часпо ка.о 
мшгастар, рекао у своме листу: „Погрепгало се 
1918 годпле, погрешило се 1919 годипе, кад je Вц- 
довдански угтав донесеп, што пијо одмах постав- 
љен onaj оквир нашег државпог живота и национа,- 
лизма, који Le бити брана против племепског шо- 
випизма, npoTiiB племешких трвел.а и ривалитета., 
a тај оквпр господо, тај темељ јесте и може да буде 
и бпће увек Југословенство. 

Гогподо народпи посланици, дубоко сам уверец 
да данашн>а Краљевска влада води подитпку југо- 
(•ловепства, јер то je полптпка, коју једппо n може 
да води, јер je дапашп.а влада прихватила то као 
основни цшг. свога владал.а, као осповпп циљ ре- 
жима. И кад то призпамо, и кад то стојп, опда свц 
приговори који могу да се догоде, и да се кажу) 
они су секупдарпе важпости према основној цртц 
и  основном цшву владипом. 

Поштована господо посланици, ja велим југо- 
словенетво je темољ наше садашп.пце, ono je темељ 
и наше будућности. 11>ега треба култивисати срцем 
и душом, тако да постапе наш кредо, наше веро- 
вал.е и, ако смем тако да се изразим, ono треба да 
постане не само садржпна нашег срца n name душе, 
него и пешто, што je мехапизовано, нешто што je 
увек ту, пешто o чему се и ne дискутује. Зато ве- 
лим, господо пародпи поеланици, цео паш културцц 
живот, еманације нашег социјалног живота, све 
name духовпе снаге и л.епи излпви морају бита 
искрепо  југоедовенски  и  пекомпромисни. 

Господо пародни послапици, гласаћу 11оверен.е 
овој Влади n гдасаћу и за овај буџет зато, што при- 
зпаЈвм ca овога места да je ona у овој држави унела 
правпи поредак и сигурност, јер господо, npe 6 
јапуара тога HMje било. Ja liy одмах рећи зашто 
га пије било. Ви знате, господо, до чега je довело 
пашу земљу и nam народ партиски живот. Ви знате 
да су се no градовима n no селима стварале стра- 
начке ћелије, KOje су биле изпад ауторитета власти, 
које су рушиле свакп ауторитет власти. Ми писмо 
внали да ли у овој држави владају партијски од- 
бори, или Влада, Крал. и п,егови Мппистри. (Одо- 
бравап>е).  Ja то, господо, као човек из парода са 
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болом у души спомињем, јер не само ja, нсго и сав 
народ je од тога триео и не дао Бог да се то икада 
више повати. (Глаоови: Тако je!) Зато, господо, 
ми иародни посланици одобравајући владииу по- 
литику и дајући joj бут.тет, не троба да заборавимо 
никад, да joj na тај пачип дајемо и подижемо ауто- 
ритет, и да на тај иачин ојачавамо и снагу нашега 
народа, снагу наше државе мисли и MOIOI. (Пље- 
скан.о). 

Господо народни иосланици, питап.о буџета 
схваћеио онако у партикулариом облику то je ра- 
чунско питање ирихода и расхода. To пнтап.е може 
се као TI свако друго питање третирати са разли- 
читих гледишта. Ja морам одмах овде привнати, 
иако je лепо бити миниетар. нако можда сваки 
народии иослапик жели то бити, да je то у данашњим 
приликама пајтежа служба. (Један глас: Парочито 
бити министар финансија). Ha то сам и мислио. 
Кад би мшгастар финапсија имао бити оамо Miimi- 
стар штедње онда би лако решио проблсм буџета. 
Али . мн сви na и г. министар одговарамо ие само 
за штедњу него n за уредно функциониоање др- 
?кавног апарата. И ако ми као иесвесни сеоски од- 
борници код доношел.а буџета питамо само да ли 
je један кредит мањи аи не питамо колика he штета 
од тога настати, оида радимо као onaj који, да би 
сачувао ексер, изгуби потков. Ми смо сви за штед- 
iby, м ja сам за штедп.у јер живим у народу и ио- 
знајем тешке прилике иародне. али ипак ja знам 
да и иарод тражи исправно функционисање др- 
зкавног апарата и у томе je игто тако осетљив као 
и  na   сваки динар. 

Господо народни посланици, нирам стручњак 
да би се упустио у стручну страну буџета, али ипак 
могу извесне ствари да помеием, a сматрам и својом 
дужиотћу да нх спомеием. 

Има, господо, издатака koju би ее могли сни- 
зити м смаи.ити. Господо, овде je иабачепо питање 
младпх пензионера. Ja могу да кажем да су то гу- 
сенице које једу наш буџет. (Одобравање). Гооподо, 
Ви ћете наћи пензиоиере који, да не претерам, али 
морам овом прпликом да се ивразим хиперболнчио, 
који су дошли до тога, да имају више година службе 
иего IUTO имају година. (Гласови: Л ко je томе крпв ?) 
To   je   оио, што je било пре 6 јануара. 

Влада одпосио господин Министар финансија, 
потпуно je исправио поступио што je нашао иаве- 
стаи кл.уч, иоднео je амаидмаи да се смање берива 
оним пензионерима, којисуу државној и самоуправ- 
иој служби. Лли ja бих ишао и даље. У данашњим 
тешким приликама, држава често мора бити не еамо 
диктатор политички него и социјални, н то мора 
да буде. Ви ћете naliH младих пеизнопера који вуку 
пензију no 4—5.000 дтшара али, no приватним 
предувећима jom no 5.000 или 10.000 динара зара 
ђују, ито би требало исправити. Иекасеу амаидман 
уврсти да се сваком пенвионеру који има приватиу 
зараду сман.и пепзија. Господо, то можданеби било 
јуристички, можда не бп било правио, али са гле- 
дишта социјалне правде, ono je поштепо, праведно 
и оправдано. (Једап гЛас: Ma то je учиљено). Није 
учишено, док ja знам да има директора банака, 
подузећа итд. бивших чиновника који поред пвнвије, 
вуку   no  7—8.000 динара. 

Господо посланици, o несретној кризи која нас 
све тлачи, коју сви оеећамо, било je толико говора. 
Ми и данас кукамо кад чујемо да у Лмергап! има 
lOjOOO.OOO  беспослоиих.  Л, господо,  шта je  навдем 

сељаку боље кад on ради бадава, јер, господо, oiio 
тто 0]f заради, то ne може п.егове трошкове произ- 
водм.о да покрије. Значи, да je наш сел:>ак апеолутпо 
и потпупо пасивап. Али, гоиподо, ми морамо сви 
да стојимо раме уз раме, ne смемо, господо, данао 
да се делимо. Ако, господо, страда сељак, страда 
и занатлија јер je сељак jberoB иајбољи потрошач, 
гтрада и чиновник, коме се плата снижава. Да зпате 
колико их je, чије ће се плате спизити, којима пеће 
остати ни мииимум за живот. A што je те^е ? Чи- 
новници су очи, руке, удови државе, и ако буду 
слабо храњени, ако буду немоћни, то значи опда 
и држава постаје пемоћна, опда, гоеподо, и државни 
апарат ne можо редовно да фупкциопише. Јер ви 
знате да чиновпик који пема мипимум егаистенције, 
ј(! увек близу корупције. Кад гов;зримо o кризи ne 
смемо бити субјективпи, ne смемо бити партику- 
ларни, морамо имати у овести да се ne делимо na 
сталеже и класе. Ми смо сви народ и раме уз рамо 
морамо бити, a ca више самопоуздаи.а. Ja сш уве- 
рен да ћемо ми. наш народ, ову кризу пребродити. 
Јер, будпмо исјкрепи, ми смо били некад у много 
тежпм приликама, наш je сељак бпо го и боо, ои 
je ишао na Турчипа, са трешп.евпм топом na да on 
nuje имао веру, зар би могао савладатп пепријатеља 
бескрајно јачег ? 

Господо, вера nama у иашу будуИност пије нае 
напустила и ja сам уверен, ипак, да he наш народ 
преко свега овога npeliH и све то савладати. Господо 
пародип послаипци, n ако се наш еељак палази у 
овој кризи, тешко je споси, ипак on ne кука, колико 
му je зло, али болпо ocelia, ако се у стварима у ко- 
јима би му се могло na сусрет изаћи, на сусрет не 
излази. Ja sa све те ствари ne кривим Краљевску 
владу, j ep верујем да се за пратко време те ствари 
нису могле евршити, јер има ту n компликовапих 
питап.а. Алп ja апелујем na Владу радп пашег 
народа. 

Имамо вазда питања која се тичу сељака, a 
која нису решепа. Доброво.1г.ачко питап.е дан данас 
није решеио и ja зпам добровољце који ходају 10 
годииа до Београда и патраг, и пису гвршили своје 
питап.е. Опи кажу: , потрошили смо колико земља 
вреди, a да земљу нисмо добили. Зашто .' Ja не могу 
одговорити, јер пезиам. Ми омо сиромашан парод 
и имамо крајева где сељак пема мииимум егзистеп- 
ције, тј. пема земљишта довољпо да га ono може 
пехранити. Иитап.е колопизације још rraje пи до 
даиас решеио, a то je прешпо питаље и треба га ре- 
ишти. Исто тако гштап^е ипвалидско тиче сс пајвише 
сељака, јер je наш сељак за ову државу највише 
крви пролио. И то питап.е mrje решепо. Зашто ? 
Ja могу да анам само у неколико. Кад су молбе 
инвалидоке упућеие дивизпјским судовима, ови смо 
се радовали, јер нашу веру у пашу војску, њезпну 
уредност и у Вћезино добро функциописа,ње нико 
пије могао пол.уљати, a мени je жао, што морам 
копстатоватп, да су и војпи судови затајили у 
инвалидоком питању. Ja морам да кажем ono што 
сам чуо. јер ми долазе људи тражећи помоћ. Ипва- 
лиди пешаче no овој зими no 30 км. тражећи пута 
да дођу до ипвалидског права. Гоп>ен осећајем 
дужпости дошао сам у Мппистарство војске и питао 
једпог часног гоперала, са којим сам добар прија- 
тељ зашто се ипвалидске молбе тако споро реша- 
вају? Он ми рече: да сваки од господе, која долазе 
на дивизијски суд има sa еедницу 100 динара. Кад 
би  се  то пресекло,  престале  би и те  седпице.   Ja 



44 XVII РЕДОВНИ САСТАНАК — 2 МАРТА 1932. 

незнам дали je то истана, али ако јесте, ("шда je то 
жалосно и  треба с  тим  прекинути. 

Господо, једиа ствар у буџету. која je мене 
лмчпо болно дириулд, која ме je забринула, a која 
ће нарочито моје шбортше забрикути, који очекују 
да виде намото иаљо, a они iio имати општмиске 
памете Belie. Ja ky Вам рећи зашто. Држава има 
< воја земљишта на која плаћапорез и еамоуиравде 
иамето, a имаде ошнтина где државна ввмљж&та 
иремашују  половицу  територијо  општинске. 

И, гоеподо, у овај буџет колико сам могао 
ириметити ти самоуправшг порези не еамо да пису 
ушли за ову годину ного и дужни самоуправни ио- 
рези су бриеани. 

(Мииистар финалсија:  To  je  регулисано!) 
Господо посланици, тша још једна велика беда 

која мучи нашег сељана. Господо, немојте ми заме- 
рити, ja никако не мисдим да пуцам иа цео адво- 
катски сталеЈк, јер су адвокати паша иителектуалиа 
елита али кад говормм иротивадвоката, ja говорим 
против рђавих адвоката. Гооподо, нат свљак стење 
под адвокатским трошковима. Господо, то je истина, 
макар се ко на то и љутио, и ja hy да вам кажем 
да je и иаш процесуалан иоступак удешеи тако да 
се сељак може експлоатисати. (Граја и добациваља). 
Ja кажем да закон треба промеимти.  (Граја). 

Господо, ja имам у ову Краљевску владу пуно 
поверење, имам пуну веру у :њену политику, имам 
иуну веру у н.езии рад у свима правцима државног 
живота и држим давршим своју грађанску дужност, 
и дужност као посланик што из најдубљег уверенЈа 
гласам за овај буџет.  (Пљескал.о). 

Претседиик д-р Коста Кумапуди: Има реч г. 
Јован Мисирли!). 

Joitan Мисирлић: Гоеподо народни посланшди: 
Kao инжил>ер природно j o да говорим o техничким 
миниетарствтша оставл)ају1ш економистима, финап- 
сијерима, привредниц^ма и индустријалцима да го- 
воре o стручности самога буџета. И ja бих, господо, 
upe него што пређем на стручна министарства нмао 
само да кажем, каотехничар, који je увек навикао 
да мерим цолштоком да и овом приликом одмерим 
мало и ову Народиу скупштину, немајући намеру 
викога од господе квЛЈЗга да вређам, како вас овде 
у клупама, тако и оне у министарским столицама. 
Moja je критика добронамерна, господо. Али пре 
него што hy прећи на стручне ствари ућићу нешто 
мадо у сферу политике, али не ове која се овде 
увек чује и спроводи, него оне реалие, оне која j o 
тачно обележена и Уставом загарантована од страис 
Ижговог Величанства Краља, и Пословника наше 
Иародне окупштиио. Гоеподо, писам говорник такав 
да се равнам са говорницима ирвога реда, особито 
са правницима и дипломатама. Лли, госиодо, тру- 
ди^у се да будем јасан и колико могу кратак. Ово 
што рекох да ћу се упустити у први део свога го- 
вора,нагнали суме гоеиодо, моји другови и колеге 
из посланичкмх клупа са Криморја и Хрватске, 
a неким делом и И8 нашс саме 1Ј1умадије, велим 
приморали су ме зато што и ja припадам оном си- 
ротом убогом крају Источне Србије, да не почнем 
онако као што су господа историчари, професори и 
правници, чак и лекари иочели од Косова, јер се 
ни ту нисмо осрамотили ми Пироћаици! 

Ja ћу почети од онеоиротиае и голотиње, која 
ме je де факто у истини бирала, али ме није бирала 
онако као рече наш уважени г. Лнђелииовић, „по- 
лицајни'.   Ja  сам;   господо,   од  опих  посланичких 

капдидата, који су имали два против кандидата, 
од којих ja немадох среће да будем , полицајни '. 
(Д-р Ншшћ: Зар има и нолицијеких ?!) Тако je рекао 
г. Лнђелииовг!!! -■ него сам од оних који су се искрено 
залагали ва иравду и иравицу. Рекох, одмерићу 
онако инжиаврски JIOJUUTOKOM, јер ако je матема'- 
тика тачна наука, биКе и (JHO тачио, што сам вам 
мадо час овде рекао, a o чему he знати omi који 
су ггзабрапи. 

Срез Нишавски укуипо броји 17412 гласача. 
Ja сам имао два противкаидидата, оба адвоката, 
и једног инжкњер i. Један jer. Мшшћ, адвокат и 
добио je 4995 гласова, други je г. Ранчић, адвокат 
који je добио 1358 гласова, a ja сам добио 6889. 
Скрећем пажњу Народној скушитини да ме ни један 
претседнмк сеоок© општине иије бирао, ни један 
писар, ни један деловођа, учитељ, iion или чннов- 
ништво, сем сељака, запатлија, трговаца, донекле 
индустријалаца,   колико  их  тамо  има. 

Да видvтмo како стоје противкаидидати у другим 
срезовима и o чијмм се гласачима овде говори. Дц 
чујемо како стоји срез Сплитски г. Анђелиновића. 
Укупно има 35.637 гласача, од којих je г. Лнђели- 
новић добио 7810, a његов иротивкандидат Ilepa 
Тшрлић .177,'!, укупно 11,573, a није гласало 24054 
(Д-р Анђелинови!): Зато и ja кажем да je Мачек 
јачи од нас!) Није Мачек јачи, јаего смо ми у томе 
срезу слабији, што мас je ту ирестављао баш овај 
д-р Грга. Срсз Подградоки г. Пиколе Никића — 
укупно глаоало 17994, од којих je добио г. Иикић 
13580, a иије гласало 4414, ни јодан противкандидат. 
(Д-р Никић: Двапута сам више добио тшго ти!) 
Срез Предградски г. ЕЈлеговић добио 6870, укупно 
8563, није гласло 1692, противкаидидата није било. 
(Д-р -Анђелиновић: Г. Елеговић није добио ни то- 
лико, него миого маље!). Скупштина je имала чает 
да ее позабави са избором г. Враиковића и држим 
да joj  није више потребно да со у то упушта. 

Дакле, господо, ja овдс пиком ие замерам, a 
naJMaite колегама у овим клупама. Не замерам нп 
Краљевској влади, алн замерам носиоцу Земаљске 
лхгете, који није дозволио да се даду противканди- 
дати људима којп овде трубе да су иајиаметнији 
ii да треба да „шутммо", јер ne разумемо њнхову 
политику. 

Ja мислим да овде нпје иотребан никакав ко- 
ментар, и иеКу o томе да говорим впше. Сматрам 
да je математика тачпа наука. Ово су цпфре тачно 
прикупљене, прикупмо сам их сам из новина које 
смо ми сви чмтали. (Д-р Никола Никић: Доб^о 
си ти то ca друге страие. Шта ту причаш ?) Боље 
би бидо г.  Никићу за вас да ћутите. 

Господо, народни посланицк, ja сам имао при- 
лике да чујем масу говора, али ни једаи од и.их 
није био у тако тссиој вези са буџстом, нити су 
се господа предговорници, изузимајући часне изу- 
зетке, стрмктно друкали те лмиије na да сваки стручно 
образложи онолико колико je кадар и уман 
и да пам каже шта je добро, a шта ne ваља. Али 
ово што напред рекох, хтео сам да само упозорим 
г. Никића, да посилац звмкљске листе није звао 
никога да се капдидује na jteroBOJ лпсти, пего смо 
се сви сами јавили, капдидовалм и везали за ње- 
гову листу, и онда ne могу да будем паметан одкуда 
еад, да се овде помвдБу од стране многих говориика 
и покојпи шефова страпака, a шеф, који нас je овде 
довео, и за кога смо се сви везали o њему се ретко 
када што чује. 
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Господо, иеаиам да ли она г. г. колеге који су 
у изборним орезовима имали или иемали против 
кандхгдата, да.ш су везани ва реч или каквим дуж- 

% ним обзирима прома својим бирачима, али ja сам 
г. Никићу везап да положим рачун o своме раду 
и поступцима у Народној скупштшга. и ради л.пх 
на сваки начин ono и говорим, као и ради ироспе- 
ритота саме државе. Мене су, грсподо, бирачи овла- 
стили и упутили да најстршигшце радим, иа пот- 
пуном споразумевању и мзбегавапзу свакога не- 
споразума као и уништавању свију оних отрцаиих 
интрига и закулисних ради^а, које оу се дешавале 
у прошлости и које су биле од велике већино иа- 
рода na прошлим изборима осуђене. Чинећи ове 
напомспо, ja Вас овде лепо молим, да дефинитивно 
одбаците све те гадне и ружпе с.твари из прошлости, 
и да својски ирпонете na заједнички искрен и поштен 
рад, a нека fm Бог дао, да он }ie буде помућен ни- 
каквим ситничарствима и интригама које не могу 
ником добра донети, na пп нама. (Тако je). Ja ми- 
слим да сам довољпо рекао као техпичар, и да вдје 
више потребио да улазим у дискусију са господом 
предговориицимн,  a најман>е са   г. Лиђолпповићем. 

(^ад, господо, прећићу на стручиа Министар- 
ства, да објасним г. г. послаиицима како стојимо 
са jr.ima. Upe свега, господо, као члан Финап- 
сиског одбора могу бити захвалан свима оним об- 
јективним и стручним говорншрша, који су се чули 
у финансијском одбору и који могу да служе на 
част oiiOM Парламевту, јер иема етвари o којој нису 
тамо ламотпо говорили, било лепо било рђаво, 
сваки се je од господс послалика трудио да иацесе 
и локалпе и опште ствари у onoj боји у којој су. 
Ja као техничар могао сам само да уопштавам CBOje 
знаи>е и да прпбирам све one податке, које сам дрпео 
баш из овпх говора гоеподе поелапика као пре- 
ставника народа. Ту сам пмао прилике да видим 
u чујом здраву памет шшшх сољака, као господпиа 
MMJieTulia и друге, поред г. Илије Мпхашшвића 
и осталих, да не говорим o стручл.ацима који еу 
ушли   у Одбор као стручтБаци првога реда. 

Господо, слушајући те говоре њихове, слута- 
јући одбране господе Мипистара, верујем и увера- 
вам ва*' да можете бити мирии сви колико вас овдо 
има, да се je учинило све што се je могло учинмти. 
Даље од тих граница значило би наш минус, или 
значило би нашу пропаст. Зато остављам стручња- 
цима да o томе даље говоре, a ja ћу прећи на етручна 
Министарства. Природно je да као инжиљер говорнм 
o техиичким министарствима, остављајући, као што 
рекох, економистима, привредиицима n финаноије- 
рмма бригу, да говоре o целокупиом буџету и нашој 
привредној и финаноијској  ситуацији земље. 

I [риликом прелаза струка у Миииотарство гра- 
ђевииа, дирекцпја вода из Мишстарбтва поЈвопри- 
вреде, Дирекције за грађе№е из Мпппстнрства са- 
обра^аја, Генералие дирекцпје иошта и твлеграфа 
из укинутог Министаротва пошта и телеграфа, уки- 
нуте су и централне управо тих с.трука, и место п.их 
постављена су оделЈвња, која пиеу у себи садр.жа- 
вала   све функције дотичпе 1;труке. 

МЈШИСтарство грађевина имадв je за задатак 
да реорганизује те струке на оспову закопа o Вр- 
ховној државиој управи. 

Међутим, Министарство грађевина изгледа да 
цело то питаи.е није у сушпши разумело, како 
je то замишл.ао енергичпи Министар грађввина пок. 
Савковић. И уместо да остави умањене централне 

уираве, оно je често те централне управе растурало, 
Нао TiiTO ће се впдети из следећег: 

Генералпа дирец-ција понггаиско-телвграфска 
укинута je. Од ље су остављена свега два оделЈе11>а 
и то: поштииско и тепеграфско-телвфонско, која 
међу собом ниеу ммала органске везе што зиачи, 
да je једној великој струци, као што je поштаиско 
телеграфска-телефонска, укинута цоитралка управа 
тј. отсечена глава, a труп остао. 

Најважпије функције поштанске цеитрале: пер- 
сонадна и фидансиска прешли су у одговарајуне 
одељеЈве Министарства тако, да кад једио од општих 
одеЈвеља Министарства не функциоиите пра^илно, 
онда ие може да фуикционише ии целокупиа по- 
штанска струка. Ово je једна типичан пример, 
како се иије знао основан принцш! opranизације 
ј(!Д1[е струке, a то je да свака струка мора да има 
јодиу своју цеитралу, одпосио главу која има да 
мисли n да води бригу за ту струку. Ta цеитрала, 
na била ona одељеље, управа или дирекдија, све 
je то једно, мора у себи да обједини сво фупкције 
дотпчие струкс, односно мора бити, један цептар 
из кога lie uhii днрективе за с.ве функције у тој 
струци. 

С.а дирекцијом за rpal}eii>e ствар стоји овако: 
Ова je такође аретворена у једпо одељење. 'Го не 
би било ппшта страшио и нншта ислогично, пада се 
почело да малаксава са гр«фен>ем, апи се je и ту 
десило исто као и код пошта, јср je персонална и 
(јтиансиска полнтика била у рукама општах оде- 
.i.cii.a Миристарства, и према томс две најважније 
функције испале су ш надлежнрсти одбљења, које 
треба да буде цеитрала за rpaljciu'. 

Али, као најважрија »'твар јесте та, да je стварно 
'вођење политике гра^еша железница остало Мини- 
старству саобраћаја,* јер се за сваки важиији про- 
јекат морала тражити сагласност Мвнистаротва са- 
обраћаја. .Ме1)утим, и Министарство rpaljemina во- 
Дило je исто тако, неку политику грађем.а жељез- 
нпца, те je ово двојство овакве политике iiaii})aBii.iio 
велику сметм.у u неприлику оамоме грађеЈЈћу же- 
лезпица. 

Гоеподо, оа дирекцијом вода, чија je грађевин- 
ска делатпост била тесно везапа ва унапређење 
полЈОпривреде, ствар стоји овако: иребачепа je та- 
кође у Миипстарство грађевина и организована ka 
ncTii начин као и днрекција за грађеп.е. Што вначи, 
да оу и њевв најглавннје функциј(! отишле у општн 
ОДвљвЈба Министарства, a хидротехинчко одел^ење, 
које je формпрано у место дирекдије вода, остало 
je внше техничко одељеше, одиосио (^:мо одељен е 
за  извршси.о. 

Иредпрошле годгик! у месецу децембру враћеио 
je rpai)eii.e жељввница у Мииистарство оаобраћаја, 
a, тако исто, пошта, телеграф и телефои. У Мини- 
гтарству грађевииа остало je само хидротехиичко 
одвљење од струна, којо су билс раније опојене са 
Министарством гра1)(М!ина. Ha тај начии се доку- 
ментовало, да je покушај за ствараи.е Минкстарства 
јавних радова пропао, и изгледа ми, да до оства- 
])eji.a ове идеје o опајаљу ових струка неће 
доћи. Када су већ две струке: грађеп.е железиица, 
пошта толеграфа n телефона враћвие у Миниетаротво 
саобраћаја, онда их je требало напово организо- 
вати у овоме министарству. Међутим, и ако je ово 
пребацивап.е у Мннистарство саобраћаја извршено 
има више од годину дана (8-XIM!):iO p.) ono органи- 
зован.е ни до дшшо инје извршено, и тако ове две 
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установе од којих поштанско-телеграфско-телефоп- 
ска, као врло важиа установа, живе у провшори- 
јуму толико дуго времона, у каквомсостан.у служба 
иода правилио отправљати. Има чак и једна ствар 
у овоме, за коју можда пико од вас пије зиао, a 
која каракторите ово провизорио стал.с, a то Je: 
да je приликом ирепошеља поштанско-толеграфске 
струке ивбриоан ^ 4 тач. 4, којим се предвиђа уста- 
пот,ои>е свих дирекдија поштапоких и пошта у 
упутрашљости држаио. 

Ha тај иачии укииуте оу еве поштаиске дирек- 
ције и поште у вемљи. Дакло, one „де јуре" ne ио- 
(.'тојс, a „де факто" постоје. Ово je ваиста, један 
1,ал1шатијас, у коме живи ова струка више од годииу 
дана. 

Господо, сада да пређем на оргаиизацију Ми- 
нжстарства саобраћаја. 

Познато je, да оу железнице у свакој држави 
највеће привредно предуавће, na je тај случај n 
код нас и да ono односи скоро четвр^ицу државпог 
буџета, a можда Miiorn од вао не зна, да то najnolie 
државно предузе^е још живи у провпзорпјуму и то 
скоро пуне три годиие. A ево како. У априлу 1929 
годипе доиет je закоп o врховпој државпој управи, 
a тако исто и уредба са законскОм важпошћу, no којој 
су ое ева министарства имала да реорганизују на 
повој осповп. 1'пм закопом и том уредбом укипута 
je гопералпа дирекција државпих жалезнпца. 

Тим истим закопом преДвгтђепа je уродба коју 
ј(> пмало да донесе само Министаротво cao6pa1iaja у 
сагласнооти са претседииком МипнистарстДог савета, 
којом би се ono оргаппзовало na бази закопа o вр- 
ховиој државпој управи. Међутпм, та уредба до 
данас пије допешепа, n као пјто рекох, државне же-. 
лезпице живе већ три годипе у провизоријуму. 

Гепсралпа дпрекција, која je још априла месеца 
1929 год. била укииута, поотоји и дан дањи, и ако 
je стварпо укипута. Опда се може замислпти 
како фупкцпопише то паше највеће привредно npe- 
дузе^е, кад ono годипама живи у једпој провизор- 
noj оргаипзацији која je стварпо укинута, a то уки- 
дањс пије још спроведепо. Л сад да вндимо како сто- 
јпмо са ексшшатацијом др?кавпих желевница ? O 
самој политици грађел>а железпица и путева, за сада 
пећу говорити, ве1л резервхтшем ееби право, да o 
OBiiM вћжним питањима говорим опширније другом 
прилпком када се буде имало више времепа за диску- 
сију. Овом приликом говорићу еамо o екоплоатацпји 
југословепскпх државпих железппца. 

У експлоатацију железипца спадају чисто ре- 
жијски трошковп. a то су: плата bco6ffi>a, пабавка 
потрошачког магерпјала и обпова возпог парка n 
пруга која треба годиши.с! обпавЈвати. 

У режију ne спада: пптерес n отплата инвести- 
раног капитала у жедезнице. 

]{ао мерило рептабшшости еисплоатације јесте 
коефициј'пат (кегглп;,тацпјо, који показује у стварп 
колико од сто зарађенпх дипара троши експлоатаџија, 
и то оамо na режијске троЈЈикове. 

Иа пример: коефицијенат експлоатације равап 
je 108%. To зиачи за сваких 100 дипара, које заради 
железиица мора за режију да потроши свих тих 100 
дипара и још да узме 8 дппара од порезе из општег 
државпог буџета. 

Коефицијенат наших железпица према стати- 
стици од 1929 и 1930 годппе (I књига отрана 156-7) 
изпосп: 

1925 г. 114,06% 
1926 г. 109,96% 
1927 г. 114,32% 
1928 г. 105,27% 
1929 г. 100,30% 
1930 г. 102,90% 

то je била рекордпа годипа у развоју саобраћаја. 
(стат. 1930 г. кјб.   I, отр. 174.). 

1931 годипа мора да буде куд и камо неповољ- 
нија јер je саобраћај пао према рекордпој 1929 го- 
дипи вероватпо за 20%. 

To значи да смо na сваких 100 дипара прихода у 
1925 години морали из општег буџета да доплатимо 
железпице 14 дипара; у 1926 годипи 10 динара; 
у 1927 годппи 14 дипара; у 1928 годипи 5 дииара; 
у 1929 годшга која je била рекордпа 0,30 динара; 
a у 1930 годипи 3 дипара, те да се покрију еамо трош- 
ковп режије a o отплатрг капитала ии помена, и то 
кад се рачупа режи-трошкови, a када би се рачунало 
и терет од инвестирапог капитала, паше би желез- 
пице врло брзо крахирале, јер п.ихова имовипа из- 
nocii око 20 милијарди дипара. 

Ja бих вас, господо, хтео мало да обавестим 
како стоји у том погледу и са другим суседшш др- 
жавама и зато ћу да споменем пеколико од тих др- 
жава. 

Норезе које држава узима na транспорт и који 
могу бптп врло велики као код фрапцуских и ч јхо- 
еловачких железпица ne рачунају се у опште у трош- 
кове експлоатације, пити се узима у обзир, кад се 
рачупа коефицнјепат екеплоатације. Отуда пам ее 
памеће питање да ли nanie железпице имају уелове 
да буду рептабилне. 

По моме мишљењу имају. 
ГлавнИ услов за рептаболпост.железпица јссте 

велпчипа саобраћаја na железнпцама, n то путпичког 
и робпог. Према статистици густипа путпичког 
еаобраћаја т.ј. број путничких километара na један 
километар пруге код nae je био 1929 годипе 240.226 
на један километар пруге. To je за целу мрежу, за 
иормалпе n уске пруге. 

Коефицијенат експлоатације износи na страним 
државтга железпицама овако: 

1928 1929 
Фрапцуске држ. железпице 89% 92% 
ЈуЈкпе  фрапц.   железпице    74% 75% 
II. О. Париз—Орлеан 73%        76% 
Бугарска 70% 69% 
Грчка 90% 94% 
Румупија — 104% 

1930 
106% 
89о/о 
82% 
73%, 

106% 
111% 
je   за Коефпцпјепат   експлоатације   Мађарске 

1928 год. 96, за 1929 год. 98, a за 1930 такође 98. 
Јсдпу папомепу: Фрапцуске мреже имају мало 

neliH робпи саобраћај од пашег, док ове друге по- 
бројапе друкаве имају све мап.у густхшу саобракаја 
од нашег. Kao карактерггстпка елужи Бугарска, 
која има густипу робног еаобраћаја 214.000 тонеких 
километара na једап километар пруге, na ипак има 
врло повољап коефицијепат експлоатације, и ако je 
тај саобраћај готово два пута мап.и од нашвг. (Кое- 
фицијепат je експлоатације увек повољпији, у ко- 
лико je већа густипа саобраћаја). 

Порезе које држава узима na транспорт, и које 
могу бити врло великп, као код фрапцуских и чехо- 
словачких железпица, ne рачупају се уопште у трош- 
кове експлоатације, пити се узима у обзир, када со 
рачуна коефицијепат експдоатације.  Отуда нам се 
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намеће питање: да ли нашо жслезиицо имају услова 
да  буду реитабилие. По MOMO мишљол.у имају. 

Главни услов зз рентабилност жолезница јесто 
величииа саобраћаја иа жолезницама, и то путничког 
и робног саобра^аја. Према статистици, густина пут- 
иичког саобраћаја, т.ј. број нутничких километара 
na један километар пруге код нас je био 1929 год. 
240.226 иа 1 км. пруге. To je за целу мрежу, за иор- 
мални и уски колосек. Ми имамо, према томе; веђи 
већи путиички саобраћај од Грчко, Бугарске, a го- 
тово приближно толико има и Румупија — 260.000 
путничких километара. Но, код нас путнички сао- 
браћај није меродаван, jop ол износи свега 26 V0 
укупнмх прихода, док робии cao6paliaj износи преко 
70 %. 11рсма томо, за нао je густипа робиог саобраћаја 
од веће важиости иего густина путничког саобраћаја. 
A ево како стојимо код робног с.обраћаја: Југо- 
славија je имала за 1929 годипу густииу робпог 
cao6pat)aja — приватиог без режије — 393.4о0 тон- 
ских киломстара на 1 км. пруге. Дакло,' иаш je сао- 
браћај већи од бугарског, румуиског, м«фарског м 
грчког, a изравшава се без мало оа саобраћајем фран- 
цуских државних желевница, које имају 440.000 
тонских километара na 1 км. пруге. 

Наше нормалпе жолезиице имају већу густину 
робног cao6paliaja од француских државних желез- 
ница. Из свега овога види се, да би наше жолезнице 
могле да буду активие, према ведичини саобраНаја, 
a зашто оу оне пасивие троба тражити разлог у 
рђавој и нерациоиалиој л.иховој оргаиизацији. Да 
бих вам то показао, ja ћу цитирати шта кошта код 
нао   само машииска служба. 

d 929 годино машинска служба коштала je 50,40% 
укупних трошкова експлоатације, док Чехословачка 
троши 35%, Аустрија 30%, Француске државне 
железнице 38%, Источне (^рапцуске железнице 38% 
итд. 

Оида, господо, једини лек да се железпицо оспо- 
собе за живот јесте да се реоргаиизују на једпој са- 
временој и рациопалној основи, и да се једаппут 
ликвидира с овом несносном бирократ(;ком opra- 
низацијом. 

У нади да fie се ова најважнија државпа пре- 
дузећа, као што еу железнице, пошта, телеграф и 
телефон ускоро повести путем једпе рациоиалне, 
правилне и исправне оргаиизације, која lie учииити 
ова предузећа активнијим, гласаћу за предложепи 
буџет. A ми имамо и вредиог Мипистра, који можо 
у  томе да нам помогне. (Аилауз.) 

ЈЈретседник Др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
Др.   Тоша Рајић. 

Др. Тоша T'ajiih: Господо пародпи иослапици, 
сви смо видоли предлог буџета који je Краљевска 
влада поднела овом дому, и ja мислим, да бисм 
сви заједиички требали да поздравимо оио знатно 
и велико снижел.е буџета које изпоси 11])еко 2 ми 
лијарде дипара. Осим тога, господо, чули омо изјаву 
Г. Министра финансија, дату овде пред Народиом 
скухиптином, у којој јоГ. Министар рекао да стојимо 
пред волшшм пореским и финансијским реформама. 
Читали Аио и извештај Фииансијског одбора, који 
je Краљевска влада примила као свој и акцептирала 
га, у ком се извештају каже, да отопе чпстог ката- 
стралног приноса морају претрпети реформе на нижо, 
као и допунски порез, j ep се диспаритет цеиа сеоских 
лроизвода и дажбина не сме и даље држати. 

Господо, ja као посланик из области бившо Вој- 

водине овом приликом морам да скренем пажд.у Го- 
сподина Министра фжнаисија и Краљевске владе на 
Иакон o нбпосредним иорезима, који je донет 1928 
год., н који je Закон засновао убпрап.о прихода за 
државне финанрије iia OCHOBJ^ катастралиих чистих 
прихода. Господо, у бившај Ауетро-угарској Монар-1 

хији убирале су се порезе na вемљу на оенову ката- 
стралних чистих прихода. Ти катастарски чисти npu 
ходи, однооно катастри, срачунати су и заведени 
око године 1850, a ревшија je избршена године 
1875. lio том Закопу o катастру у бившој Аустро- 
угарекој монархији било je осам клаоа земљишта, 
на које земље су установљени катастарски чисти 
прпходи, на које je одмеравана државиа пореза на 
земљу. Ослобођењем, ови катастрални чисти приходи 
имали су се саобразити нашој народној валути, нашем 
иародном новцу, дипарској валути, и no доношењу 
Закона o цепосредиој иорези почело je прерачуна- 
вање у динарску валуту. Ми овде морамо, ja мислим 
сви, болно констатовати, да иршгаком одмеравања тих 
катаСтралних чистих прихода није се водило рачуна 
o општим потребама парода, није се водило рачуна 
o једнакости нао свију, већ су превлађивали пар- 
гијски момвнти; јер се никакр друкчије jto може 
г1])етиоставити да je у бившој Војводини тај ката- 
етарски чист приход миожен са коефицијентом од 
34, док je у Срему миожеи са 32, у Хрватској и Сла- 
воиији са 27- 28, a у Словеиачкој само са 1.71 Господо, 
MU смо сс тмм Закоиом o непосредпим порезима из- 
једначили само на пашару, стварно иак иије наста-чо 
никакво шједначеи.е. 

Оеим тога, господо, приговара се, да je бивша 
Војводина за врвме Аустро-угарске мци.о опорезо- 
вана са катастралним чистим приносом него оотали 
крајеви наше државе због тога, јер су у оно време 
— каже се - - маџарски аристократи и великопосед- 
ници настојали, да би еебе спасили, да.тај катастрали 
чисти прпкос будо што маљи. Господо, ово иијс 
тачио због тога, j ep ти велики поседиици узимали 
су у заштиту себе, док остале олојеве народа пиоу 
узимали у заштиту, a оеим тога пршшком ревизије 
катастра страдале су наше пациоиалие ошптИне, и 
то српске општине, које су много теже опорезаие, 
т.ј. код којих je катастрални чист принос са много 
BoliOM стопом установл.еи, него ли код осталих ои- 
штииа. И баш због тога, господо, ja мисдпм, да je 
Kpajji>e време, да со приступи једпој ревизији тих 
катастралинх чистих приноса, да се установи тај 
катастарски чисти принос јеДнаком мером како у 
бившој Војводпии, тако и у осталим крајевима наше 
државе, водећи наравно рачуна објективно и етварно 
o бонитету земљтшгга. 

Госиодо, ооим тога у погледу oriTepehenia нашег 
сељака земљорадиика важни су и допунски порези. 
Допунски порези као такви имају своју и добру и 
своју рђаву страну, имају праведну и неправедпу 
страну. Праведна страна код ових допуиеких пореза 
je та, што су onu прогресивни, што они оптерећују 
стварио онај доходак, који појединац ужива, и 
правО je, да onaj, који има већи доходак перценту- 
алио виши принос плати него онај, који имаде ман>и 
доходак. Међутим ja мислим, да и ти допунски uo- 
рези тробали би да буду донекле и социјалми, јер, 
господо, узмимо само случај, да неко, који има 100 
катастралних јутара земље, na иема дуга, тај исто 
тако треба да плаћа допунски порез као onaj, који 
има   100  катастралних  јутара  зомл^е  и  има  дуга. 
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Господо, овај доиушмш порев je једна врота 
пореаа на доходак и природна ставр би била, да онај, 
који има дуга, крји јо задужен, до висгше камата, 
које i^alia на riocTOJcliii дуг, да се овај порез ла до- 
ходак брише. Господо, има једиа ствар. Дапас од 
дужника 90% скрива своје дуговаиЈе, 90% љих веће 
да искажу дуговагт^е, да би се избвгдо плаћаае rio- 
резаља ренте и држава услед тога тргш, јер се са- 
кривају И прикривају они порези, који би у облику, 
у виду пореза на ренту тробали да Се плате. 

Господо, ако би се завела' једна мера no којој 
онај који има извесних дугова и на те дугове mnalia 
јвдну већу руму камата, тај има бити до висинс тих 
камата ослобођен ове порезо, оида би сваки глгодао 
да грунтовно укп.ижи или у тапијама ваведе та 
дуговања, да би се ослободио тога допунског порсза 
a што би онда држава односно Мшшстар фипапсија 
изгубио на донунсним поредима, то бн co с другс 
стране бакнадшо у обликуг nopeša на роито. 

Господо, кад ово говорпм, ja могу да мислим 
u могу да кажем то, да но говорим ни из какових 
личних интереса, ве\\ овако како су ми паложили 
и како су жслели onvt који су мо овамо послали, 
јер, господо, стаље наших крајева je тешко, неиз- 
држљиво и ако со брзим мерама не буде помогло, 
ироти опасност, да се ти крајеви екопомски не ослабе 
у толикој мери, да kao најјачи иорески обвезнпци 
ово државе, у будуКности nolie моћи одговаратп 
својим обавезама. 

Господо, у овом дому нарочито од господииа 
МоХбриМа могли смо, чути, да re пуиом жегтином, 
оборио на закон o житу и ja могу рећи само толико 
да ja тај закон o житу не мислтш да браиим, јер еам 
уверен да тај закон mije у опасноспт. Лли xohy да 
констатујем то, да када оу некада државе могле мак- 
(иммрати цеие оељачким производима, оада je дошло 
то време да треба да мннимирају цене тим сељачшш 
произввдима, јер ће ииаче платежпа моћ натег re- 
л^ака бити сведеиа na иајмаљу меру. Л ако баш 
гогиода желе, да ео taj Закон o житу укине, ми из 
бмвшо Војводине нишца друго не можемо тражити 
него да се угоше ирохибитмвна царина иа оне артикле, 
na ону ипдустрију, која нема raison d'etre. a те 
индустрије има код нас доста. Не треба да спомеием 
шдустрију квасца, гвожђа, шећера ит.д. .lep го- 
с.иодо каже ее, ако се буде та земљарина и ти до- 
пуисни порези емаљили, из чега ће онда Господин 
Мииистар фииансија покрити онај ма№ак који будо 
пастао. Ila, Госиодо, мп мамо иидустрију, која je 
врло уносиа. Ha пр. једна од тих иидустрија je ии- 
дустрмја шећера. 'l'a индустрија metiepa господо, je 
једна од најуносиијих иидустрија у нашој земљи. 
Ja као, иослапик Вол. Бечкерека, у којем je највећа 
фабрика наше државе имао сам пршшке да посма- 
трам рад те фабрике и могу овде да кажсм. да je та 
фјабрика иа пример у току 1929 год. исказала чисти 
добитак од само 22 милиоиа дииара. Ме1)утим, го- 
сиодо. та je фабрика произвела те 1929 годиие ии 
Maii>e ни  више  иего  2.800  вегона чистога шећера. 

Лко се узме господо, у обзир, да je шећер у Трсту 
стајао оида на светској тржишњуј цеии 21/2дии. кгр., 
a они су га продавади no 13 u 14 дииара кило- 
грам, ако томе додамо 'ž"1^ дипара,. у шта je урачу- 
иата и чиста зарада, na још и пет динара трошарине, 
онда meli ep у нашој земљи 1929 године пије смео 
стајати више него 8—9 дпиара, док су га они прода 
вали no 13 и 14 дпнара. (Гласови: Тако je). 

И господо, они су то могли чипити само услед 
тога што je na страпи шећер била стављепа увозна 
царипа, и то господо ne увозиа царпна фпскалие 
природе, пего увозпа царииа прохибитивпе природе, 
која  je   опсмогућила  свакп  увоз   страпог  шећера. 

Ja Ку овде напомепутп само толцко да je на 
прнмер na коцкаст mehep, ипострапог порекла била 
заведспа прохпбптпвпа увозна царпла од 4.40 дин. 
no 1 кгр.7 a na кристални ureliep 3.30 дииара. 

Видите господо, те фабрике зарадпле су осим 
редовпих добити још и опу цепу коју je држава у 
облику прохибитшших царппа ставила na увезенн 
нпострани шећер, и то су постигли господо једино 
картелисањем, стварајуки картел. И баш због тога 
господо, ja поздрављам onaj паоус у извештају Фц- 
напсијског одбора овој Пародпој скупштини, где 
се каже, да ее мора (пречити и да државна управа 
има радитп у том правцу да се спречи кapтeлlIca^Бe 
поједипих ипдустрија, јер та картелисаља могу само 
да шкоде и ипаче пашој прпмитивиој аграрпој про- 
ПЗВОДИјИ. 

Гоеподо, ппшта ja овде ne би казао да су те 
фабрике биле спроводпле опакву пационалпо-економ- 
ску политику, какву би one тробале да спров де 
узимајући у обзир опу обплпу помоћ коју добијају 
од паше државпе управе. Јер господо, ако се узме 
2800 вагопа шећера, које je продато no 4 динара 
скупље no кгр. пего ли je редовпа зарада, онда je 
само једна фабрика требала да има осим 22 милиона 
динара редовпе чисте добити, коју je исказала,, плус 
84 милиопа дипара чисте добити. И када би се го- 
сподо, све ово извидело, a ja молим Г. Миниетра. 
фипапсија, који je фала Богу присутан, ja га молиад 
да on путем својих oprana извнди рад ових фабрика 
и да се one опорежу опако и у onoj размерп у каквој 
су размерп one имале стварпе добитп, a ne добитц 
које су само na папиру исказали. 

Jop господо, пемојмо заборавити да те фабрике 
у наигам тако звапим пречапмшм крајевтша, како 
ona у Вел. Бечкереку тако и ова у Врбасу, тако ц 
ona у Червеики, тако и ona у Осјеку нису у рукама 
паших држављапа, Beli су one већппом у рукама 
страних подапика, и сва зарада n сва добит која 
п>има придође, та ne остаје код Нас, веК се то ноеи 
преко грапице, и то већином у ИеиЈту. 

И гослшдо, ja могу да вам кажем само толнко 
да опи у тим фабрикама ne воде пациопалиу полц- 
тику и опда када произвођачима шећерпе pene доде- 
љује дозволо за cejan. е pene јер то чине ne према 
томе како леже земље поред пловних и саобраћајиих 
сретстава, веК према томе какве с.у пародпости и ja 
овде јавно тврдпм да су Србп у тим крајевима за- 
постављепи. 

ОсвМ тога те исте фабрике може се рећи 50% 
радника и чиповпика памештају из иностранства, 
то су дакло страии подаипци. У исто време к^п; MU 
сви треба да поздравпмо пзвештај Фин. одбора у 
коме се каже, да мора држава да се постара o ропа- 
трпрању паших др?кављапа који су изгубили службу 
услед иесташпцс рада у страним државам, мп пмамо 
парочито у бив. Војводпни једпу масу странаца, који 
одузпмају ХЈ[ебац нашим домаћ-им радницима и тиме 
само увећавају беспослицу. Иожелети je да ови 
страни радпици буду што npe одс*ран>енИ из паше 
државе и да се да могућност пашем домаћем живљу 
да се упосли, јер пзговор, да ми пемамо стручних 
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ради-ика апсолутпо ио одговара истини. Имамо ми 
још како радника за све струке. (Одобравање). 

Господо, то фабрике успеле у све то да спроведу 
путом л.ихових всза, путем члаиова Управног од- 
бора, који су у ono време подвидом иационализацијо 
ушли у те Управне одборе, да би ове фабрике под 
њиховом заштитом могле да раде што хоће, и да 
вршљају како xo1io. (Посланик Грбић: Л који су то 
чланови?). И ако пиоам желсо да изиооим та имена, 
ако гколите, ja 1гу вам навооти члааовс Ућравног 
одбора фабрике шећера у Вел. Бечкереку, и ако то 
нерадо чиним, jop ту има и мртвих. Дакле код суда 
у Беогрду под бр. 19562 од 30 јуна 1924 год. за- 
ведеии су као чланови Управног одбора ова господа: 
Гроф Александар ЧекониИ, Бароп Марцол Мадараши, 
Бег, Хуго Елбогеп, Др. Драгољуб ^Лраиђелови!., 
др. Јован Богданов, Рудолф Елбоген, Емил Фреунд, 
Хенрих Хених. Лртур Ледерер, Адолф Ловај, Бароц 
Геза I lan, Копрад Пацеихофер, Веља НукиКови!), 
Др.   Јаков Чолебопови!! и Др. Жарко Јакпшћ. 

Господв, у овом Дому чули су се говори и 0 
ра8дуже№у сељака. Ja xohy да иаиомопом само оне 
појаве које се дешавају у нашим пречанским крајо- 
вима, a све услед тога, што закони који тамо ва?ке 
то омогућују. Кад јо наш сељак узимао зајам, банке 
су му у оно времо зарачуиавало 2/i -28---32, na чак 
и до 40% камата. 

Кад дође рок пролопгацији оида јодпоотавно кад 
оде да плати камату, a napa за то пема, опда то 
камате од 20—30% и више додаду јодпоставпо глав- 
ници и онда то се признаје као главница, na се опда 
даље обрачупава. 'l'o je камата, господо. A кад су 
после мислили да вишо но могу да даду опда се 
долази до утужеп.а. Наши судови, no постојећим 
позитпвпим законима, ne могу досудити више пего 
6% камате, али се тих 6% камате рачуна од дана 
утужеп^а, a ono што je on pannjo призпао и дао 
меницу илп пак no текућем рачуну призпао, то Се 
господо, ne рачупа, у то суд neJie уопште да улази 
j ep му то позитивпи закопи и судска пракса cnpe- 
чавају. И баш због тога ja мислим да могу у пме 
вас свију, јер сам у име послапика из бивше Вој- 
водине већ овлаштеп, да умолим Kp. владу да o 
томе поведе рачупа и да, господо, те камато, које 
су на тај пачип урачупате у главппцу, да се сматрају 
не као главпица већ као отплата главпице и да се 
при регулисап.у сељачких дугова eno ово узмо у 
обзир и да се толико брише. (Узвици: Тако je n 
пљескап>е). 

Господо, кад ово кажом ja ово нисам казао, 
зато да вршим овде неку демагогпју, isoli сам казао 
зато, јер je догорело до ноката, јер то траже опи 
који су ме овамо послали. (Тако je!) И, господо, 
кад сам казао ja xohy да докумептујем. Видите, 
овде je једап запиопик o јавној егзекутивној про- 
даји.«Г1родају једну општипу као политичко тело, 
продају je егзекутивпим путем и то јодпу ошптину 
у Банату, која je насељона пашим колонистима из 
Босне и Лике и пешто мало и BanaliannMa, егзекви- 
рају општипу за приватпи дуг пеког Рајха Вил- 
хелма мз Велике Кикипде. Продају, господо, једпог 
шареиог бика, сименталске pače за 10 динара, 
једнога бика жуте бојо за 10 дипара, једпу Верт- 
хајмову благајпу за 5 дшшра, јодну Вертхајмову 
благајну малу са једпим вратима за 2 дипара, јодан 
писаћи сто за 2 дипара и једну полицу са 23 пре- 
граде за 2 дипара! Дражба се одржала 15 децембра 

1931 године'. И, господо, тај Вилхелм био je поштеп 
човок, то морам да му призиам, jop on jo, господо, 
могао то ствари no пашом судеком егзокутив}10м no- 
ступку једноставно да узме и да однесе кући и нико 
Biime ne може тражити повраћај иотих. Међутим, 
on jo једпоставпо после одржапе дражбе дао na за- 
писнику пазпачити да су ове ствари својина Вил- 
холмова itojo on покретнине оотавља код општин- 
ског болсжпика na чувап.о до краја доцембра то го 
дине док ошптппа исПдати потраживап.е у цолости. 

Господо, у опттипи Лрадцу продају 4 катастрал- 
na јутра зешље која су 4 јутра земљо још до пре 
кратког времопа, npe 4- -5 годипа вродила 70-80 хи- 
л^ада динара, за дуг од 6 и no хиљада динара и на 
лицитацпји сам поворилац купује те некретпине за 
4000 дипара! Кад оу се додали трошкови оудског 
поступка, адвокатски трошковп, егзокутивии трош- 
кови, поверилац je узоо ономе сељаку сва 4 кат. 
јутра земље, a пород тога, господо, остао je дуг 
онолики колики je био и pairajol (Уввици: Тако je!). 

И, господо, ja поводом овога, у пајбољој памори 
излажући све ово, молим Kp. владу и мислпи да 
he оо у томе го('пода послапици из свију крајова 
самном сложити, да се што npe поради na допошол.у 
Закона o растерећењу односно o рогулисаЈву наших 
селзачких дугова, a дотле док се закоп ne допосе 
да се обуотаво и то што хитппјо све егзекутивпе 
судске паплате. 

Г. Др. Милап Сршкић, Министар упутрашл.их 
дола, je у своме говору овде изјавио да ноприетрасне 
и објективне критике чипе част овоме парламопту 
и користиће Kp. влади. Гооподо, ja све ово што сам 
изпео, изиоо сам no да критикујом, изпоо сам да 
кориетим, изпоо сам да скрепем пажлу и Kp. влади 
и вани na ове ове чип.епице, које фактичпо постоје. 

Ja, господо, писам први пут сада поеланик, 
био сам послапик и рапије. До душо био сам млађп 
почетпик и као такав сам посматрао шта се све ра- 
дило у Парламопту, како су се поједипи људи сва- 
ђали око пломепоких размирица, око поједипих 
државно-правних тоорија, како су теоретисали и 
видим, господо, да се и данас у овоме дому, благо- 
дареКи неколиципи паших другова, то исто појав- 
Јвујо, како се оживл.ује племепска борба попово, 
како се оживљују теорије државпо-правпо, мођу- 
тим ja оам увереп и ne само да сам увереп, не само 
да мој орез позпајсм, ne само да познајем среаОве 
бившо Војводппо, воћ пошто сам пропутовао и остале 
долове паше државо, ja сам се уворио, господо, да 
господа која су овде почела да упосе племенске раз- 
мирице, која су почола да упооо разпа државно- 
правна теоретисаи.а, да су со та гоопода удаљила 
од опих који оу их послали овамо у ову Народпу 
скупштину (Узвици: Тако je и пљескап.е). J ep, го- 
сподо, једно имајмо na уму: да ни нас a ни ону го- 
споду, која оу тако овде говорила до сада, a иома 
их, хвала Богу, мпого, свега 4 5 људи, да смо ми 
сви послати од парода овамо no да отварамо племен- 
ске размирице век да водимо рачуна o томе како 
ћемо паш сељачки народ ако ne раоторотитп a ono 
да му бар олакшамо терете, које он дапас мора да 
подноси. 

Господо, ja сам још раније чуо, и ако писам 
хтео овом приликом имепа да спомил.ем, npe noro 
што су избори опроводепи, ja сам чуо од господе 
неколиципе дапашл.их послапика, a и од неколи- 
ципе који нису изабрани,  да je једап  од господо 
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предговорника, који су нападади Kp. владу, изно- 
сећи разне племенске трвавице и државно-правне 
теорије да je једанод те господо, још пре него што j o 
истакао своју кандидацију, добио пристанак од г. Ма- 
чека да се кандидује да би, додавећи у ову Пародну 
скушптину пореметио ред, да fm створио вабуну 
и онемогућио cBaioi конструктиван рад руковОдећи 
се паролом, што горе тим бол.с. (Гласови: Ko je raj •') 
To сам слушао за г. Едеговића. 

Господо, крај који ме je послао овамо у ову 
Народну скуиштипу, зиао je sa време Мађара на 
бајоиет ићи према мађарским жапдармима за времо 
избора и знао je из опозиције своје прваке сдати 
у мађарски парламенат, који су знали тамо уетати 
да roBopo и пореД свих протеста који су долазили 
са стране Мађара. И та Војводина неће да оионира 
Београду. Војводипа није нас послала да опонирамо, 
и мислим да и вас г. Елеговићу иије послао ваш 
крај да то чините, пего да стварате и радито и да 
цривредно ојачамо наш народ и консолидујемо 
државу. 

Пошто имам пуио поверсл.о у Краљевоку вла- 
ду, потто внам да су чланови КралЈСвске владе и 
ц.езии протседник идеално иадојени TTIMO да се при- 
лике у землви консолидују и среде и парод прнво- 
врсдио појача, ja liy гласати sa овај буџет. 

Потпреседник др. Коста Цоцрвић: Мма реч 
пародни посданик г. Богдан Видовић. 

Богдаи BimoBiili: Господо иародии цосданици, 
задовољство и благостаи.е иарода пајчврстији су 
темељ сваке државе. Пбдавећи са тога становишта, 
истакавши ово као своју паролу, ja и један добар 
део мојих другова, мојих пријатеља, мз Дринскс, 
Врбаске и Зотске бановине, иошли смо у нзборе, 
пошли смо да дођемо овамо и да Краљевској влади 
и нашој домовини ставимо у службу своју снагу, 
своју љубав, своје знаЈве. Још давно, 1904 год. 
господо посЈганици, кад смо овде први пут, као свр- 
шеии матуранти, поздравили првог нашег југосло- 
веиског Крлља, блажепопочившег Крлља Иетрл 
Ослободиоцл (Поклици: Слава му!), ми смо се већ 
онда причестили еветим причешћем југословеиским, 
и задахнули духом Југославенства, и никада од онда 
ни sa јодиу длаку нисмо српули ни лево ни десио, 
него ишли правим иутем до нашег оилобођец.а. 
Ми смо своју љубав sa своју домовипу црпди us 
мудре науке ведиког апостола Славепства, највећег 
пријатеља iiamcr парода, од узвишеног претседника 
Томаша Гевила Масарика, иретсодиика т1ехосло- 
вачко репубдике. 'Гамо браКо, у Прагу, далеко од 
паше домовине, тамо где смо видели како се водила 
борба са туђииима, дочекали смо браћу Хрвате, 
који су били ивгнани из домовине, да ('e тамо упишу. 

Тамо сам браћо уповнар 6paljy Хрвате и напредпе 
и фраиковце, и браћу Србе и иапредпо и оне који 
то нису, јер je ивмеђу њих било и једии и другм 
a мођу Словеицима било je и клерикала и напредиих. 
Тамо смо црпшш велику љубав према своме народу 
и вратили се евојој домовини и кроз цело време од 
10 година ми смо сарађивади подигкући наш народ 
културно и иисмо се мешали у никакву страичарску 
борбу. Велики део нас није припадао ии једној од 
оних бивших покојних страиака, и браћо ono што 
смо могли дати ми смо увек дали и жртвовали за 
свој народ. M кад je дошло времо да je иолитика 
иашсг парода, да je иолитика Краљевске владе, 
да je политика целе наше велике уједин.епе и ако 

Bor да орећне Југосдавијо дошла }ia ону линију на 
којој смо вазда били, оида смо и ми дошли и сту- 
пили у политичку борбу да дрпринесемо оно  што 
(■ваки поштен и честити грађанин треба да допри- 
несе на олтар своје домовипо за л^убав евога народа. 
Вазда смо били верни заточиици Југославеиства, и 
ja браћо пећу никоме да иробацујем нити да се гру- 
вам шаком у прса да сам већи југоеловепин од онога 
који   je   постаб   Југославеи   пре   кратког   времена 
јер мепи су дражи они који су били  блудни синови 
na    дошли    да   јазодпичке    идоале    бранимо,    да 
бранимо   ову    грудву   заједничке   домовине,    која 
je   подигнута  на   чврстом   темељу   у   комо   су узи- 
даие кости најбољих и најузвишенијих синова на- 
ших, иего оии који су већ одавна били на тој линијц 
и који су сарађпвали. Волим припову. Волим по- 
јача1г>е,  волим нове спаге.  И  баш зато  господо   ц 
браћо  ja  сам  примио  тешку  одговорност,     јасам 
схватио  озбиљпост  овога времсиа и ja који  изнад 
душе (;воје мрзим странчареље, јер сам знао  да  je 
то проклетство sa нашу државу, страичарство  као 
што je било upe (i јаиуара, баш зато ступио сам за- 
јсдно са Вама у редове ове, са мојим друговима да 
доприиесем свој обол на олтар ове наше домовине. 
Сви ми господо, поздравили смо 6 јануар као неми- 
иовиу државну и народну иотребу која je донешене 
мудрим и  одлучиим али одговорпим гестом нашег 
дичнога и пожртвовапог Краља нашег Алкксандра  I 
(Живео!). Кад je иаша лспа домовииа после извесиог 
времсиа добила своје лепо и право име којо je одавна 
било урезано у нашим душама, оида смо ми господо 
vi браћо сдавили једно велико славље, славље  испу 
л.ених наших идеала. 

И када су победоносие српске заставе, које cv 
поносно пркосећи свима могућим противницима и 
непријатељима ишле из победе у победу, савијене 
да на н>ихово место дођу нове југословенске заставе 
и тај велики догађај смо поздравили са одушевље- 
л.ем и знали смо да ценимо величину тога исторцј. 
ског момента. И када je дошла ова борба, — ми смо 
мирне душе и против цриговора наших прпјатеља 
и унаточ приговора иаших другова и пријатеља 
ступшш у ту борбу потпуно свесни да у најтежим 
моментима у којима се иалази наш народ треба да 
своју сарадЈг.у и сву своју снагу ставимо иа раепо- 
ложење своме народу и КралЈевској Вдади. Bpaho 
опростите ми као што je рекао један од мојих пред- 
говорника, ми смо младн парламентарци, никад 
се ми ии(!МО иалазили у овом виеоком дому, никад 
се ми иисмо разговарали и беседили као што се овде 
беседи, научили смо само искрено од срца срцу да 
говоримо. Ja, И добар део мојих другова, којих 
има прилично, ми смо допекле разочарани и нас je 
срце заболело кад смо видели, драга браћо, да мп, 
који смо под једним програмом бирани, који смо у 
почстку пашег рада положили чак и заклетву. Зар 
може да дође и један једини моменат да будемо у 
том положају да међу нама дође до неких несугла- 
сица и неспоразума. Bpaho, ако схватимо тешко 
данаши^с време, ако волимо свој народ, ако држимо 
до својо речи, ако држимо до своје заклетве, ми не 
смемо ићи тим и таквим путем! Ja сам либералан 
ja сам за критику, ализаобјективиу критику и баш 
зато што самза објоктшшу критику, ja морам јод 
пако да осудим Свакога онога који je седео у оввм 
првим клупама, и опомогућавао слободу говора 
говориику, који иије можда говорио како он xohe, 
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али да се ииразим позитивно и тачно, кад je мој 
друг из младости Грга ЛнђоЈгановић говорио мало 
друкчијо што му се сваки час добацивало или кад 
су оии други добацивали. Критика троба да буде 
објективна, треба да сс чује глао из иарода прави 
непатворепи глас, јер само ако чујемо глас из народа, 
моћи :Нвмо да поставимо праву диагиозу, MOIIH ћемо 
да установимо праву болест народа, коју треба 
лпчити. 

Зар сада, браћо, кад со из племеиитих и узви- 
шених уота нашег дичиог Владара, којп je патио и 
трпео, који je npemao Голготу Албаније n прешао 
другу Голготу коју оу му спремшш штетшш стра- 
начким борбама бивши етранчари, сад кад се изЊе- 
гових уста чује rviao и озбил^иа оиомена да у нашој 
земљи влада криза, вар сада да.ми говоримо o »е- 
ким политичким стварима, да говоримо o неким 
размирицама из прошлости и бивших странака, 
сад кад треба да нам буде благостаље земље и cpeha 
народа  прва и најважнија парола, 

Господо, зар сада, кад са уста наших другова 
свака друга реч, паговегатава, да je глад у земљи, 
зар сада да се бавимо таквим питаљима a да не ро- 
шавамо економска и социјалиа питаи.а ?1 To. браћо, 
не може и не сме да буде! Не сме да буде више ни 
кук№аве, ни племенске, ни верске, ни регионалио, 
никакве. Јер, ако би смо, браћо, искренр и отиорено 
хтели погледати очи у очи, што би било потребпо, 
na да искрено проговоримо, онда je, драга браћо и 
другови, Босна била за 10 годипа најзапоставлЈе- 
нија! и ми бисмо могли можда и сада запевати ону 
стару песму: Авај, Лосно, сиротице клетаГ Ми 
прелазимо преко свега тога, нећеио да кукамо, идемо 
иапред sa бољитак и срећу нашвг народа и имамо 
да се бавимо социјалшш и економским пита1г.има, a 
времена he дати нама за право. Ми ћемо, TOKOM вре- 
мена Mohn изгладити све иесугласице, у колико их 
мећу   нама има. 

Вршећи своју дужност и своја права, да ста- 
вим своје примедбе на овај буџет, критикујући га, 
ja сам слободан да се, у кратко, дотакисм само не- 
ких питаи-а и тачака. НемогуНо je, и сувишио би 
било да, иооле онако исцрпних говора, као 40 и не 
знам KOJTI говориик, говорим било стручно, било 
политички и да ставим некакве нарочите примедбе 
и предлоге. Желео бих, ипак, да, доследан оиоме, 
што сам на почетку истакао, будем, колико je мо- 
гуће,   објсктиван и да изнесем жеље народне. 

У првом роду, чим почип.ем свој говор o самом 
буџету, ja истичем лојалпо, a ви ^ете ми то, господо 
колего, призиати, да je мпого лакше критиковати 
него радити. И, господо, ja признајем, и ревиост 
Крал>евске владе и ревност Финансиеког одбора, 
који je сарађивао са Краљевском владом и тврдо 
сам увереи, да су ти наши другови. који су, no сво- 
јој способности, признати финансијери и иајбољи 
стручл>апи; уложили сав труд и сву пажњу, којаје 
потребна, да се постигне што бољи успех. 

Господо посланици, било je критике и за и npo- 
тив. Критиковапи су чак и онп, који су били са- 
радници и, ако хоћете, творци оиога буџета, који 
пре овога био и који се поиео na преко 13 милијарди, 
баш они, који су na томе буџету сарађивали и којп 
су га одобравали, a сада, кад се налази у положају 
критичара и кад критикују, хоће одједаред да тај 
буџет снизе далеко испод граиице испод пормале, 
испод минимума. Бидо je депих стручпих разлагаша 

овде; цитирани су разни капацптети, али, Gpalso 
ми смо, кроз кратко време, увидели, да се пије само 
национална екоиомпја окрепула тумбе, пего да се 
све окрепуло тумбе. 

И ja оам тврдо увороп, и кад би сам оиај познати 
капацитет Кенерер дошао овдо, кога je цитирао 
једап од мојих предговорника, да ни on према ова- 
ким приликама n у оваком стаЈ1>у ne би могао мпого 
боље нешто овде да учиии пего што je рредложеџо. 

У дискусијп o буџету истакпута су три важна 
иитаља, која заправо ne спадају у ту дискусију, 
јер за п>их Краљевска влада, ставила продлог у 
поеебним законима. Ja hj се само летимпцо дота^и 
тих питања; и ако може бити no сто други пут, a 
ja не могу ништа да учигшм што сам ja дошао na ред 
као    говориик под тим бројем. 

Мрво je питаи.е трошарипа. У то питаЈње нећу 
улазити, јер ће се то питање решити јодлим посебпим 
законом, али онако „ан пасан' морам да подвучем, 
да смо ми, са one стране Дрине, имали тај закоп и 
paimje. Ми смо га и рапије осећали, као што га сад 
осећају овде, и као што су га осећала и друга паша 
6palia из опих пречанких крајева. Ми смо се против- 
iLora бунили, али иисмо могли против :u,era уотаја 
ти. Ми смо га трпели, и ако смо ми n били грађаии 
једне исте државе, ми тада нисмо били једиаки. Ми 
смо и тада имали еамо дужности, a нисмо имали 
пвдједнака права. 

IIITO се тиче закопа o нштарицама, on je npo- 
лазап и л.егов живот једва да he дочекати идућу 
Јкству. Али ja сам олободан да код репЈаваља тога 
тешког питаи.а, за које многи другови држе да je тај 
закоп подбацио, да ставим само једаи прсдлог, у 
право да дам само једну идеју за олакшање pentejba 
,1г.(!Говог, за које се може после специјадне дебато 
доиети  конкротап  закључак. 

Ja сам, господо, у своје време предложио, да 
се у поједипим крајевима, у којпма има заетареле 
пеплаћене порезе, и застарелих пореских дугова, 
na рачуп тога дуговап>а прими у патури жито, no 
цени. коју je држава одродила, na да ое затим то 
жпто да опим крајевима, где влада глад. J ep, го- 
сподо, и браћо, то je и иеправда, a и грехота, да у 
једној те истој вемљи у поједгптм крајевима влада 
хмиерпродукција, да у тпм крајевима има и сувише, 
a да у другим крајевима иаше државе народ гладује. 
(Жпво одобраваи.е). Каза^е можда пеки стручп.ак, 
да je то из овог, и опог разлога neMorylio, алп, го- 
сподо, ja вам кажем, да кад je било могуће да ми 
реализирамо аустријске круиоке бонове, na. да Изима 
плаКамо порез, оида je такође могуће, да се n ово 
проведе, јер нужда закоп мел.а, a дужиоот je нао 
свију да пароду притекпемо у IIOMOII. (Живо одо- 
бравал>е). 

11!то ее тиче трећег питаЈг.а ревизије сељачких 
дугова ту, господо, no мислим да ОтављаМ никакав 
предлог, јер то je питаи.е већ у неколико махова 
овде изношено, n то je nn'rajbe које захтева много 
већу пажп.у и проучавање, да би се могло постићи 
пеки резултат, али na једно хоћу да упозорим. 

гГо mi'raii.e je само иабачено, набачеио npe дужег 
времена; внак.на узбупу je дат одавде из овога дома, 
али, господо и браћо, нису предузете мере предо- 
етрожиости да се ОЈсемогући оиима који би били по- 
гођени тим евептуалпим4 законом, да се онемогући 
да omi до свога циља дођу npe него што тај закон, 
дође и ступи на снагу, npe него што   буде касно. И 
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мено, и као човека и као вашег друга пооланика, 
не може ништа да зачуди више иего та окодност 
да када ми имамо један позитиван закон и то закон 
o изврше.тг.у и обозбеђо.11>у, исвршни постунак од 
9 јула 1930 г., који у велико штити тога ситног и 
потиштепог суграђаиипа, да се те одредбе које се 
односе на заштиту и.егову не ставе на спагу одмах! 

Ј^осподо и браћо, у тим одредбама које су тре- 
бале да стуне вев раније на снагу али које из тех- 
ничких разлога нису ступиле има један велики 
низ добрих племенитих одредаба, које иду за тиме 
да заштите но само тожака него и сваког оног који 
je екоиомски слаб, данас када ие само цене падају 
ного и кад нсма купаца. Ja не разумем кад већ имамо 
преседана у једном другом закоиу, да су одредбо 
тог закопа, који још иије био стуиио на снагу, већ 
ранијо узакои.ено, зашто се то иије учшшло и сада. 
Господо код једиог једитог среоког суда има 6000 
молби за овршно дражбо покретиих и непокретних 
имања и ако будемо продужили и даље, a дали смо 
зиак иеко кроз прозор a иеко на другу страну, да 
ће доћи до тога опда ћемо за иеколико месоци имати 
три до четири хиљаде сељачких бескућника у сва- 
ком срезу. (Једаи глас: Рошава1;емо попово аграр ?) 
HaMeJie се друго питаи.е. Лако je стављати предлог 
али треба продло?кити и начиц како се могу, одноеио 
да ли се могу регулисати ти сељачки дугови. 

Ja иоћу да се упуштам у стручио расматрал.е 
тога иего велим само ово: ако je, као што je једаи 
од предговорника истакао скоро на длаку нама 
слич'иа паша суседка Краљовииа Румунија, наша 
посестрима, и ако je она могла то да изведе и про- 
веде, зашто не бисмо могли ми ? Ja не тражим пи- 
каквих других разлога. И онда ако би ова паша 
браћа и колеге хтелс да траже пеко формуле, и теоре- 
тисац.а, онда ja кажем, то мора да буде jop интерес 
народа то захтева и не^емо o томе да дискутујемо. 
Како je лепо истакао Г. Мииистар финаисија у свомо 
експозеу, при оцеи.ивап.у буџета имцмо да одгова- 
римо иа два питан.а. Коликн може буџет бити ? Одго- 
вор je na то да би требао да будо у складу према пла- 
тежној могуКности парода. Друго je питан.с колики 
мора да буде буџет ? 

Т.ј. колике су новчанс иотребе државе, и у ко- 
лико може држава да своје потрсбе смам.и. П])ема 
излагаи.у већине мојих предговорника, изгледа да 
би се могли поставити па то стаиовиште да je пла- 
тожна могуЈшост иашега иарода провишо оитеро- 
Jiona. AKO се узмс у обзир, у колико су ти стати- 
стички подаци тачни, a они хвала Богу код нао ве- 
ћином пису тачни, извоз паших производа пољопри- 
вредних пао je за 50%, трговииа je опала за 50% a 
ако узмемо да уолед одуговлачеи.а да решимо ду- 
говатт.е сељачко да he пропасти још 10% сељака, 
који нећо сачшвавати пореске платише, онда морамо 
посумн.ати. Додате ли том још и баповинске, оп- 
штинске, верске и остале тероте, оида се та веро- 
ватност показује још оправдаиијом. Но у погледу 
те платенше могућности ja морам да поклопим по- 
верење и Краљевској влади, која je помио проуча- 
вала то ггатање, a исто тако и Фин. одбору, јер ми 
смо били у немогућпости да подробно проучимо то 
питанЈв. Друго питад>е: мора ли буџет бити оволики 
и приицшш поступка како се има смаљивати буџот. 
Ha то питаље треба дати такође одговор. 

Пошпрешседник Коста Поиовић: Господине по- 
сданиче, време вашег говора je прошло. 

Др. Богдан Видонић: Moje je право no Иослов- 
иику, тај Прсловник не мо?ке да измени Одбор нити 
пленум клупски. Ja имам то право и не одричен се 
свога права док оно постоји. 

Ja мислим да ко тога мора да буде принцип 
заштите ширих, економеки слабијих маса, и ja бих 
тек у најтежем момеиту, у крајп.ој нужди посегао 
за персоналним прпиадлежиостима. Ja ни као чо- 
век, ни као послапик, ни као грађанин не могу према 
својим принципима да одузмем нешто ии иивалиду, 
ни пеизиоперу, ии чииовницпма, ни тежацима, ни 
радншџама. Овај пачин како je Краљевска влада 
предложила да се снизе персоиалпе принадлежности 
може бити да би се могао некако модифицирати, 
може бпти да би се могло што но кажу: ,.удробити", 
јер je то најзгодније. Госиодо, ми који позиајемо 
прилике, зиамо да на no иоким местима и надлештви- 
ма има и превише сила, да их има које можда нш;у 
способне за своју дужност, ja ово мирие савести 
могу да кажем и кад би се те поједине силе, којима 
можда није потребно издржавап.е, редуцирале, миого 
би маве жртава пало на чиновнике који имају то 
да поднесу. A ман.и би био и наш биланс, jop би било 
маше свилеиих чарапа, мање иозметике итд. 

AKO омо за штедн.у, ако смо против луксуза 
онда морамо дослодно да гонимо CBai^e и на сваком 
мосту песпособне и оне који имају превишс!!', и ;за 
провођен.е луксуза, a само најсособнији и иајсиро- 
машнији иаш еломенат да се запоолује у разтш на- 
тим надлеи1твима. Упоредо са рошењем тог miTaiba, 
потробио би било да се роши и питање крова и пи- 
Taibo хлеба, стаибоио иитање, јер ако решимо та 
питаи.а, онда мирне душе можете сваком чиновнику 
снизити н.егову плату, у колико je могуће, и нико 
се HOIIO против тога   буиити 

Гооподо, доиустите ми да истакнем још и то, 
да ноћу да кажем да није потробаи оволшш буџет 
колики je, али да би се једпом еластичнијом финан- 
сијском политпком могло у волико допртшети томе 
да се ови јади и ове невоље (данжен>а персоиалних 
принадлежности уклоне или отклозго. У првом реду, 
господо, наградо разгаш члановима Управиих и 
Надворних одбора, који нити су отручио спремни 
пити што доприпосе тим пагаим државшта преду- 
зоКима, као што с.у: „ЧукарАца", „Класна лутрија" 
„Шипад"1, ,,3еница"" и не знам која предузећа. Te 
наградо треба да će укину, јер ио слиемо доиуетити 
да ое зб.тварају паши рудници, да се отпуштају иаши 
радници да со ствара социјални пролетаријат, да 
би неколико бивших страичара — јер се у те од- 
боре обично постављају члаиови no странчаргком 
кључу — добили no 160.000. и 200.000 динара на- 
граде годишло! Тиме бисмо за буџет добили је- 
дап плус. 

Исто тако у погледу пензија и попзпопора, o ком 
су питаи.у говорили гоепода продговорници, a које 
питап>е пису с јодне страпо освотлели, и то питаље 
троба рошити, јер ми зпамо, за бивших страпчарских 
режима, да je било много честитих, ваљаних, исправ- 
пих чпповпика, који су моралм, као млади и спо- 
собпи људи, који још могу да раде и још могу да no- 
служо овојрј држави, отићи у п нзију само зато што 
нису припадали једној или другој странци. To људе 
троба реактивпратп, да послуже својој домовини 
донде докле могу да служо. 

Једпо важпо питањо je, господо, тако1)0 ревизија 
и укидаше, одиосно реформа закона o државном рачу- 
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новодству, у комо има негавремоних одродаба. 
Дешапају се чудне аномадије, a кадабисмо их оне- 
могућили много биг^мо уштедели. Ha рудиику са 
40 радиика морају, no слову вакона, да буду три 
указна чиновника, a могао Cm тај посао да свр- 
шава само један, али закон тако каже. Др- 
жава израђује дрво у вдаститвј режији у Хан- 
Компанији, свови га у Бусовачу и продаје тргов- 
цима, да они посло продају то исто дрво no много 
скупљу цену, са зарадом, другам ладлештвима др- 
жавиим. Ha јавним дражбинама, кад уговориа 
страика не изврши уговор, продају се балвапи који 
леже no шуми за једну трећину и јодпу петину цене 
a ти исти трговци, који су ге балване купшш, про- 
дају iix државним рудницима са дуплом, троструком 
и петоструком зарадом. Ово, господо, ие може и не 
сме да буде, a најмање може и смо да будо у дапашл.с 
време, када су овако тешке прилико. 

У дневним дистовима и ноЉнама читате сваки 
час  појавио се неки мањак овде на овом или оном 
државвом добру. Државна добра морају се уредитп, 
она морају бити активна, иа љих се морају поставити 
на,јс11ремнији и најспособнији и најисправвији чи- 
новници и оида he бити зарада Belia.  lipe крнтког 
вромена — и ово je један апсурд, у данашње вроме 
— иаше казнионе, које имају неке пооебне кредите 
из радова које хапшенџци раде, добили су свака no 
један   аутомобил, иако имају свака no 10, 12 и 14 
пари  KOjha; добиле су аутомобил и марке „Бујик". 
Исто   тако  држава  губи  сваке  годино  грдне новце 
са  опим банкама и зеленашима који наш народ на 
такав  начин искоршпкују, као што je то пре мене 
истак.по толико говорника. У моме крају пала je 
једна   баика под стечај  и шеот милиона државиог 
новца који je био уложеи у ту банку, пропало   je, 
a одавде иеће држава добити ии 10—20%. Ту je по- 
требан један савремон Закон o банкама, као што га 
има    Чехословачка   Ребуплика,   који   би   заштитпо 
др^кавни повад и улагаче, a уосталом државии но- 
вац не би смео пи да буде уложен у такву банку. To 
je  и   опако било из иввесних странчарских или no- 
литичких разлога. Треба да хируршки пож иашег 
младог Мииистра финансија захвати дубоко, епер- 
гичпо  и одлучно у те финансије и треба да одре?ке 
и одетрани сво што je труло и болесно! Треба да се 
пови''и продукција свих иаших државпих преду8ећа; 
и  онда пеће бити потробио да откидамо )1аш11м до- 
брим   u честитмм чиновншџша кору хлеба од уста 
и иећемо морати да иатсрујемо сузе на очи нашим 
инвалидима, нашим удовиђама и онима који су међу 
нама   окономски пајслабији.   Још једна ствар коју 
морам  да подвучем у вези са спижеи.ем плата чи- 
новницима,  a то je да je такав поступак стваран.е 
једног плодног поља за коруицију, која je пајопасии- 
ја за сваку државу. Ми смо свесни, и сви наши су- 
грађаии знају, да je корупција погтала и двала пре 
6 јануара, знамо да je л.с било и после 6 јануара и 
да ј('   има  данас.   Наша je дужиост да устапемо и да 
свим сретствима   онемогућимо   ту   коруицију. 

Господо народии посланици, ja потпужо ове- 
сан своје дуз^ности коју сам преузео на себе, чист, 
до сада без икаквих ориј^нтација, не припадајуки 
ни једној ни другој ни трећој отран^и, прш1адају1т 
вазда само своме народу, дошао сам овде отворено 
и искрено с вама да сарађујем и ja се не устручавам 
и не уступам ни пред којом крптиком и силом ни 
спољ>а1цњом ни унутрашњом и мирне савести, уве- 

рен да he Краљевска влада у заједниди с нама, деле^и 
с нама добро и зло, увидети вдродне потребе, у(!ли- 
шати наш предлог и глас народни кроз нас и да he 
учинити све IHTO je иајиотребнијо за иитересе народа, 
надам се да heMO MOIIH TOKOM ове годпие да изведемо 
иаш програм и да lieivio ведра чела доћи међу наше 
бираче и да ћемо моћи конотатовати да je народ 
срећан и задовољаи. У то име изјављујем да гласам 
за предлог  буџста.   (Бурно  одобраваи.е). 

Потпретседнак др. Кобта Поповић: Има роч 
пародни посланик г.   Шукрија Куртовић. 

IFIyKj)HJii IVyi>TOBiili: I јрпвреднп и политички хаос, 
који влада у свету, мођународио иеповереи.е и др 
жава u народа и новчаних и економбких приватиих 
организапија, го све изазвалсј je досад невиђолу 
кризу. Нн наша сољачка држава iraje могла остати 
поштеђена од те крпзо. Како срећом екокомски 
развој нага није достигао ни из блива оие размере 
и оне социјалне диференције које владају у осталој 
Европи; затим опет како je стандарт живота пашег 
света још увек мали, врло мали -- сигуран сам да 
IIOMO — ако Бог да — уз добру привредиу политику 
и уз добру вољу преживети ову кризу без великих 
штста п без великих несрећа. Али п зато треба врло 
великих naiTopa како Kp. владо, тако и наше. 

Г>ез икакве сумње то je јеДна чињеницЈа: ни јодна 
Влада ни једаи Парламенат од ослобођен^а до даиас, 
mije имао пред собом теже задатке. Ja сам господо 
иародни пооланици, био са вама заједио свестаи тога 
и онда, када сам се примио кандидатуре за народиог 
посланика, то сам у својим зборовима наглашавао 
пароду.   Huje  никакав луксуз,  ни  нарочито  задо- 
вољство, — говорио сам — и то овде Понављам — 
иримпти се у даиатп.о доба тошке дужпости народ- 
пог послаиика, него велика брига и тсрет. Ko хоће 
то правилно да схвати,  треба за то исто  онолико 
пожртвоваиоити   n   иатрпотизма,   колико   га   треба 
кад се иде добровољно у рат протпв ван>ског непри- 
јатеља.  Јер даиаши.и наш непријатеф, ова велика 
криза,  могла би,  ако се ие предупреди — донети 
исто онако велике иародпе несреће као и рат. За 
победу и тог аепријатеља треба имати, — као и у 
рату, једипствеи фронт и бити дпсцтшииован. До- 
бро je речепо јодно: да није пикаква другог узрока 
осим ове кризе    - не би сс смело апстинирати од 
овог посла. И само ради тога, господо народии по- 
еланици, јер смо у овај  Дом пошлп и дошли као 
једна јединствена политиика група, са истом идеоло- 
гијом мо?кемо се са целим иародом падати да heMO 
слбжним силама, уз најинтимнију оарадњу са Kp. 
владом п под вођством нашог узвишеног господара 
II). В. Краљл (који иам je на крају крајева актом 
од 6 јаиуара 1929 и каснијо Уставом vi ово омогу1шо 
и понео први ову заставу) Моћи ћемо победити и 
овог иепријател.а — привредну  кризу.   Јер недао 
Бог — да су нас ова велика криза и овакве светске 
прилике, затекле неприправне; подељене у иартије, 
и опда за време избора и данас поиављам, ja се у 
томслучајупебкхникандидовао, јерсе ннкад ne бих 
могао   надати   добрим   резултатима.   Мссто   оваког 
договараи.а o иародиим потребама, o л.еговој иево- 
л,и —- стварио je, a ne o јаловој политици — место 
изпашања и третирања проблвма — који тиште 
део иарод na  био ои Србип,   Хрват или Словепац 
или које му драго воре, настала би борба o тако 
ввана   партиока   начела,   и   Министарске   столицо, 
пастала   би   политичко-хаотичиа   борба   и   бацали 
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сви сву кривн.у ва недаће, од којнх (т трпела др- 
жава и парод. СоГ.ам ое добро тих борба, свађа и 
грђења, и јкихових последица, сећамо се и проли- 
всие крви! Чуло се не псшратило се! Код нас пак, 
ако има no који пут дивергеиција у гледању на no 
једине проблеме na и политичке мма их само у том 
правцу да се бол^е послужи гтаи самој ствари или 
нашој идеологији ааједничкој. 

Предлог буџета за 1932-,13 год., који je иред 
нама значи господо посланици највеће папоре, који 
се могу учигшти, да - према до сада установл>еиим 
фии. екои. тооријама • државна iiaina органи;5ап1'јм 
може иравилпо фуикционисати. Како je држава у 
исто време најјача екопомска орг. шшацмја (и јјод 
nac и у осталом свету) то je разумљиво, да л.епо 
фуикционисање д-иректио реиеркутира — и П08И- 
тивио и негативио — иа све гране иашег друштвепог 
живота. У првом реду на екоиомско-фииапсијскм, 
a с и>им на просветии и социјални живот. 

Врши се ушт^да укушш преко 2.5 милијарде 
према иређашжим буџстпма и накнадним кредитима. 
Уштеда je посао, који je иначе врло популарап као 
крилатица, али који за собом тегли врло непопу- 
ларне последице. Сман^ује се плата чеиновиицима, 
велики број ц.их остаје без зарадо, — неки на улици; 
умањује се број школа, којо јо народ хтоо и тражио; 
умањује сс број или сс смаљује могућиоет рада 
многим ипституцијама које су популарие. Л што je 
још врло важно, држава обуставља план својих 
јавних радова, где je на хиљаду и хиљаду људи 
сиромаха, радника налазило своју зараду, a земља 
паша и поједини крајеви, и даље остају без жељез- 
ница, путева, школа и других јавпих ипститудија. 

Али се, господо, није могло паћи друго решел.е 
на основи на којој je буџет рађен. Узело се старо 
правило, којег се свак na и иаш добар сељачки 
домаћип држи: да се не сме трошити више псго 
што се има. Зато he наш иарод, сигуран сам — ра- 
зумети и одобрити и овакав рад; етегнут ће срце 
и поднети жртве, које се од и.ега траже. У толико 
лакше што je он свестан да овака привредна криза 
код нас иије резултат рада Парламента и Краљевске 
владе, да joj mije уопште извор код нас, него да je по- 
оледица прилика у свету, у којом nama држава чини 
само један мали део. Te прилике, које су пастале 
ваи нас и без икакве кривице иашо, морале су да 
нађу овај одраз и код нас. 

Само једно молим и тражим - - са осталим г. 
народиим иослаництша од Крвљевске владо у пер- 
соиалном питаЈг.у; ne сме се нико избацити иа ули- 
цу из службе, a да останс у служби материјално 
оскрбљенији; не сме се никад лишити државпог 
хлеба отац породицс за рачуи нежел.е -- самца. 
O том трсба добро водити рачуна кер ово персо- 
нално питање je најосетфивије и код л.ега мора 
да влада апсолутиа ираведпост. Како у дрЈкавиој 
тако и бановинској и општипекој служби. 

Потреба доношоња буџета и нопрекидпи и иа- 
пории рад око тога пије пам ни дала, да решимо 
и o друга горућа питања, ирема даиаииг.ој потреби 
и да довршимо дискусију и пађемо решел.е за она 
питал3а  која  смо  лачели  у  појединпм  секцијама. 

Ради тога та питан.а, односно л.ихови рефлекси, 
нису могли проћи кроз овај буџет, то he бити дуж- 
ност даљЈБег нашег законодгшлог рада. Лли нека од 

л.их,   која су најакутлија, још лије каспо и могу 
со унети у амалдман. 

У првом реду то je питал.е иехране. И ако то 
питал.е Фил. одбор у свом извештају меће на прво 
место, као што оно заиста и заслужује, у целом 
буџету лсма ии једне ставко која се односи na ту 
мсхралу. Краљевска влада, истлла, и до сад се бри- 
нула и помагала на разне начине за тзв. пасивие 
крајеве, али господо послапици, то je мало. Трсбамо 
бит^ свесни оитуације у којој се народ налази. Па- 
сивни су лајвећим дслом готово сви брдски крајеви. 
Код и>мх није узрок оскудице у храпи само етрашпа 
суша, која им je све спржила прошлог лета, него и 
ова општа прлвредла крлза. У лормалло доба, ц 
поред суше том народу no би тробало притицати 
млого у помоћ. Јер у тлм брдским крајевима — 
заллмал>е je сточарство. — Никад није произвођено 
тамо много житарица: хлеб се куповао од новаца 
које je добивало за стоку и друге производе. Ове 
годило тамо и суша и немогућност новчсП)а стоке. 
ли ма чега другога. У толико je л.ихово стање горе 
нсго икада, и то ле ради сиромаштва него ради 
таквих прилика. Зато господо, ли часа се не сме 
чекати, него треба том народу што лре притећи у 
ломоН. Исколски би грох био, кад би ма где у нашој 
Краљевили на<'тупили случајеви гладне смрти. He 
само грех нсго и полравда, коју тамошлЈИ народ 
осећа, упоређујуЈш свој слу^ај са другим крајевима, 
где жлто рађа. Тамо je држава изашла у сусрет 
лароду и то пс да га сачува од глади него да га 
још и матермјалло подигио. O том je овде много 
говорело и не треба полављати све, али hy само 
рећи, да je погкупљлвал.е хлеба заведеним системом 
ишло на директпу штету баш ових крајева. Док je 
своју стоку прошле јеселл могао продавати јефтино 
морао je куповати хралу екупо. Сада пак народ 
тамо буквално иема за што да купује храну. Стока 
мршава јер ira за њу нијо лмао хране na je ne мо?ке 
продати. 

И сада господо, пародни послаппди, кад тај свет 
упорсди житлп закон и бригу Владе за ове друге 
богатије крајеве и троткове који државу стоје, кад 
то упореди са евојим стањем онда, господо, nnje чудо 
ако ми послапици и цела иаша политика, ne паиђе код 
nAix na одобравање, да ne кажем пешто друго. Нека 
Г. Мипистар ('оцијалне политике пође тамо у пашу 
nnp. Зетску баповипу и види прано стање. - - За 
исхраиу трошак nehe бити велики, 40—50 милиона 
за 5—6 хиљада вагопа. И то no одреду надамо се 
да ће се увидети оправдалост и да he ее што пре 
притоћи у помоћ - - то je једпа ствар. Друга je 
(•твар јавпи радови. Они су брисани потпуио из бу- 
џета ради равпотеже л.егове. Зпамо то и одобравамо 
политику Владе да ее пароду скине са грбаче што 
више порезе j ep on ne може подносити заиста страшну 
моћ динара. On пуди ске своје производе за тај 
дипар, да подмири: n државле дажбппе; и прргватне 
дугове И евоје паоушнс пот])ебе; пуди и своју послед- 
њу краву и овцу, али динара иема. Редак je као у 
старо доба дукат n талир. Иема га пи трговац 
с којим je до сада радио, na je и on ударио na муку. 
He може да га добије na кредит ни on од бапке, 
али je, Господо послаиици т i количина била мала 
j ep се na ове ne усуђују — из педавног искуства да 
мора чувати розерве за улагаче, да даје кредите. 
Ии пајбољи трговац пије сигуран да he joj повац 
повратити кад jboj затреба, одпосно у оваквим при- 
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ликама да ће га повратити. Тужба и судске интер- 
венције, na и крајн>е, мало користе јер одузимају 
банкама и трговцима често и опу п.оследљу папириу 
наду коју имају на конту иотраживал.а. Jop није 
један случај био, да се и - метар прода ;за бага- 
телну суму, која не може чсото покрити ira трошкове: 
или да се није уопште иашао купац јер динара нема. 

lla где су дииари ? Има их прско 5 милијарди 
у оптицају, како говоре извештаји Народие банко; 

али je, г;)СП0Д0 послаиици та количииа била мала 
и онда, кад није било овог општог пеповерења и кад 
није било ове даиашњс кризо. J ep то зиачи свега 
no 300 дии. no особи, a no 600 дин. no особи пада 
само за фискалпи порез, како речо г. Мшшстар фи- 
нансмја односио, 800 дип., ако се узме у обзир цео 
буџет од око 11.5. Кад се даље узме у обзирчшлико 
наш остали унутрашл.и ашаот троба готовипо и кад 
се узме у обзир да je naiu кдиринг и опште оптицај 
новца KihmiieihCM, сразмерно врло малп ради још 
примитивне и слабе организације повчаних тржишта, 
према осталим европским државама, (пего се све 
врши врло много само еа готовипом) - - онда, го- 
сподо долазимо до спгуриог закључка да je 5 мили- 
јарди новчаница — мало. 

Али круиа свега тога je та околиост, то je заправо 
у оптицају само око 3 милијардидшшра. To показује 
јасно извештај Иародие бапке. On вели да je у дру- 
гом тромесечју 1931 год. било уложака na штету 
код наших банака 14.242 милиона динара, a крајем 
године 1931, 12.170 милиопа. Значи мал.е за преко 
2 милијарде динара. To jo све извучепо из промета, 
и тај се новац пајвећим делом сакривен, ван при- 
вреде, a то опет зпачи потврду моје копстатације, 
да има у привредном оптицају свега у најбољем слу- 
чају   око 3.5 милијарди. 

Док се, господо послаиици, ne нађе томе лека, 
нема ни живота у привреди, ne можемо ићи оздрав- 
jBeii.y. Одпоспо бољс речено, можемо, али ће се 
народни оргапизам дотле исцрпсти, јер ће парод мо- 
рати упиштити сву своју привредпу спагу задово- 
Јвавајући дужностима пореза и подмпрујући своје 
потребе. 

И ja, господо, стојим na стаповишту, na коме 
и Г. Мипистар финапсија '-- да: „без сталпог, без 
устал.еног, без поуздапог мерила вредиости повца 
пема могућности пормалпог пословаЈва у буџету" и 
иа стаповишту Финапсиског одбора: да je то потребпо 
и ако хоћете, да je то пајвеКа максима у пародпој 
привреди; да се зпа, пошто се што купујо, a пошто 
продаје. 

Али зиам и то, да бсз довољпе количипс новца у 
промету према потребама привреде, ne може бити 
правилпог функдионисања прпвреде. Иравилпо пак 
функционисање привредо je главпа подлога реал- 
ности буџета. 

Што се мене тпче, ja волим добру привреду, 
него висок курс динара. Приврода, то je живот 
народпи, o n.oj завиеи папредак, a иовад je само 
сретство. Ту иаћи n погодпти праву меру, прави 
биланс, то je задаћа Мипистра фипансија. 

J ep оваква оскудица у повцу довела je до за- 
стоја 80% нашег света, пашег сељака. C њ\т je 
дошао у велику незгоду и трговац и запатлија n 
ба}1кар. И ко зпа, каква nx судбипа чека. Једно 
наглашавам: последњи he бити сељачки nam народ, 
коЈи ће посрнути до краја, осим ако ne настане код 
нас ново неко доба, да трговци, баикари и сви други 

не покупују за дугове вемљу од сељака и ne почпу 
се бавити зсмљорадњом. Затај елучај мораћемо npo- 
водити пову аграрпу реформу. 

Иза ове мале дигреопје пока ми je дозвол.ено 
само да пајкраће набацим пптал.е: са којим правом 
и са чијих леђа постаде nam динар овако јак? (He 
узимам моментано у обзир околност да je узрок томе 
и општа привредпа крпза у свету пего само одиос 
дипара према злату). 

1923 год. бијаше on само 1:20, a ne 1:10 према 
uiB. фрап. До ово висипе њега je подигла само др- 
жавна привредна паша епага и политика, ne npopa- 
чупата - - ca општег иривредвог гледишта — поли- 
тика na штету привредпог пашег елана који je тада 
владао. Било je, госиодо мародпи посданиди, шта 
више мишљеЈг.а, која оу ишла за тим да подигпу 
дипар до пупог златпог квалитета. Ha среКу парод1£у 
и пашег привредпика уопште, није им то успело, 
него само делимичпо. 

Резултат je тога рада био, да су постали богати 
без икаква прпвредиа рада, пего само седећи и ре- 
жући купоне, одпоспо дижући камате, они који су 
пмали иметка у новцу, a сиромашили one који су 
и свој новац и своје знаље и свој рад упосили у 
макакав nocao. 

Од тада, господо пародпи послапици, датира 
почетак ове кризе, која наравпо дапас кулмипира, 
ради опште прпвредпе кризе, ради разлога, који су 
мпоги претговорпици тачпо изпели. 

Јер код нас je владала велика криза и лани и 
преклапи. To потврђују изве1Г1таји свих комора и 
банака и свих привредпих оргаиизација. Ви се се- 
ћате, да су били у своје доба upe годипу дапа и ра- 
пије пупи трезори ових бапака повца, којп one нису 
имале коме да дају, j ep се пикакав nocao пије pen- 
тирао, или боље, јер je тада била криза. Ту je по- 
четак рестаурираша и почетак застоја привредне и 
јаче делатпости. Спасавао nac je тада сељак са 
својом привредном снагом, продуктима индустри- 
ским, у првом реду дрво, јер je могао још приличпо 
добро да уповчава своје продукте na страни, особито 
сваку стоку и jbenc промзводе и био je још јак по- 
трошач. 

Ово сам све господо моја рекао, ne да критикујем 
рад и политику Народпе бапке, јер ona за ово све 
готово ne носи највећу кривпцу, пего тадању нашу 
фипансијску политику уопште — и то само према 
дипару. Нија ми заправо ни то памера, јер знам да 
се то више ne може поправитп, пего хоћу само да 
кажем даје у првом реду и са привредпог (a затим 
и са моралпог гледишта) оправдапо да стална вред- 
пост namer динара буде мал.а noBeliajueM броја пов- 
чапица у оптицају. Нпкога, го(!подо, но бисмо са тим 
оштетили. Шта Bnuie ни onor ттедиту, који свој 
улог меће na расподожеп.е привреди као улог преко 
бапака, јер претвореп jberoB улог у оно колико je 
могао купити, неће бити смалЈеп. За one пак, којп 
као Тартиф крију свој повац, пије ми ни жао, али 
ни опи, у осталом иеће губити, али то je једипи 
пачип да се љихова сакривел.а повуку. Али нека 
и губе, ja волим мпого више у привреди привредиике 
пего штедише. Мал.а штста што они губе, него да 
привредшш губи и повац n свој труд. Он нам једини 
омогућава правшшо буџетпраЈве, a с тим и могућноет 
отплате аиуитета na страпс дугове. Без живе привреде 
пема стабилпости буџета и пема према томе ни от- 
пдате и ануитета. 
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TOM методу, унећиљу броја новчанпца у опти- 
цају услед тесаурмрап.а пришла je 19.11 и Фраицуска 
са иамером да сузбије ефекат те прикривене дефлу- 
ације у привреди. Она je TOKOM 19.41 год. подигла 
број новчаница који je код л.их размерно много BGIIH 
него код нас — на 83 милијарде фр. ф. од 76 мили- 
јарди. Дакле ва делих 7 милијарди. Бранвћи ту меру 
г. Жормеи Мартои у Парламоиту je рекао, да то неће 
имати иосдедица иафлације, јср то пречи сам факат 
гесаурираЈћа. 

Исто je то учипила и Швајцарска, код које се 
такође појавила та болест — тесаурирање, иако je 
имала једну и no милијарду шв. фр. у оптицају, 
што значи око 15 милијарди дин. To je земља која 
je неколмко пута маша од' наше. 

Ми бисмо пак тим Ггали у могућности (да се 
повратим на почетак овог 110следн>вг излагаи.а) да 
отворимо јавпе радове корисне за 1[аш привредии 
развитак у будуКности и за ублажеи.е беде од кризе; 
за исхрану и за убдажен>е социјалне невоље услед 
беспоилице. A што je главно тај новац би прогтрујао 
од оиог најслабијсг дела нашег организма, од рад- 
ника и сељака; колао кроз цео оргапизам, дајући му 
снаге и полета у ово тешко доба. Олакшало би се 
тако уз остале мере, и peiiieii.e онога питања o ком 
су мпого говорили — a то су сељачки дугови. Где 
ће се наћи границе и баланс; да то у исто време не 
буде од штете, ствар je Г. Миииотра фииаисија. 

Само господо посланици, ja вас молим да ово 
све примите као најбољу иамеру и жељу, да и на 
овај начин осветлим ово питаље и да ми се не замера, 
што писам можда богодио мишљеЈ1.е већине. 

И штета je за иашу привреду и грех према на- 
роду иоједииих крајева, који до сада пису имали 
срећу да кроз љихове крајеве na 100 км. прође друм 
и жељезница, као што je то случај у Зетској ба- 
новини. 

Пут Гацко—Фоча почела je правити већ аустро- 
угарска управа 1912 a на срамоту нашу нисмо sa 
сво 12 година завршили само око 30 км. пута. 

Жељезница Билећа—Устипрача je од нужне и 
етратешке и привредне важиости, na се тај давпи 
програм пикако ne проводи. 

Иут Плевље—Шавиик ne довршава се — и поред 
великих обећања — на огромну штету тамошших 
крајева и државе саме, j ep би тај пут водио у нај- 
лопшс крајеве наше, na иаш Дурмитор, где je naj- 
лепши иаш пациоиалии пак. Иако се за све то нема 
другога пачииа нпр. зајма с извапа, оида помозимо 
се сами, пачином који горе изложих. 

Што се тиче- политичке стране рада Краљевске 
владе, сумњепома даћеопакодмене, a мислим и код 
целог овог поштованог дома, увек наићи na одобра- 
Bajbe, док се буде државиа идеја Манифеста Ижговог 
Величапства Краљл од G јануара, које су cnpo- 
ведене и кроз Устав. Ta идеја и те директиве ње- 
зипог рада дати су влади и у рељефпом делу Његовог 
Величапства  Краља, у Беседи. 

Основпа идеја и Мапифеста и Беседе Његовог 
Величанства Краља која je спроведена и кроз Устав, 
јесте идеја иптегралпе пацпопалистичке југословеп- 
ске копцепције, и народне и државне. Ona je бри- 
љаптпо изражона у једном пасусу Беседном Пјеговог 
Величапства КраљА: „Пи једиог тренутка пије се 
смедо, a то зпачи и ne сме се заборавити да народпо 
уједи№еп.е није дело једне геперације, ии последица 
историјског случаја. To je дело пепрекидиих nanopa, 

вековних нациопалних живих сила и резултат мо- 
ралних и матсрија.тих тековина". „Народно једин- 
ство и државна цолина ne могу пикада бпти предмет 
никаквих погађаи>а; оии морају увек бпти изнад 
пашога дневног живота и цзнад свих посебпих ин 
тереса". 

Kao што видите, овај со пасус Бе^вде Ижговог 
Величапства Краљл састоји из два дела: први je 
кудтурно-надиоиадни, a други je иодитички. 

Први je део копстатадија, господо пародпи по- 
сланицИ, једне акспомски тачиеисторијске чип.енице 
и осповна je то база здравој југословепској мисли, 
a то вначи и држави. Ујсдил.еп.е je одиста дело сввос 
тиШх геперадија у прошлости и то свих делова на- 
рода. Ова историјска истина треба да постане нај- 
дубље увереље и паше и делог пашег народа. У 
томе правцу треба да упутимо буду]1е васпитап.е 
нашега парода, a првепствеио пашу омладииу. Јер 
одиста дапас иије чудиа ona психичка подела, која 
влада међу поједишш деловима пашега иарода, кад 
се само узме у обзир досадаш.ње васпитап.е омладиие 
и парода иоједииих делова иаших. Особито у прош- 
лом веку, веку нашег надионалпог романтизма, у 
веку када je заправо почело паше културно разви- 
jaibe. Ва(!пита11.е иарода ишло je преко, да je тако 
иазовемо, патриотске, ускоро племепске и вереки 
обојепе историје, и сваког јавпог рада уопште. 

Како су према тадапш.им приликама појединих 
делова нашбг парода имали разпе политичке тенден- 
дије и амбидије, то се иаравпо и стицало племенско 
покрајипско и верском; a како je опст nam народ 
испремешан у животу и na терепу, наравио да je 
морало бити сукоба и увреда. Сваки je величао ц 
са историјеким аргументима — доказивао својс право 
и своју прошлост, врло чосто и na рачуп других. 
Долазило се дотле, да су поједипци доказивали  - 
само да ocnope , нациопалпо" право и заслуге других 
— да писмо ни једаи парод, и то na осиови мереша 
лубаља. 

Тако се стварао међусобни психички раздор ц 
пије се ни мало чудити што се то одржавало и у 
пашем политичком животу иза Ослобођепза до 6 
јапуара 1929. 

Само и у том има позитивности за општу пацио- 
палпу нашу дапашн.у мисао. Taj племеиски шови- 
пизам, са ромаптичареком подлогом, давао je пм- 
пулса и снаге поједипим напшм деловима, да na свом 
тереиу подигну и учврсто своје позицијо према ту- 
ђину и да сачувају крајеве своје, хомогено пацио- 
падпо. Јер na крају крајева, све су те борбе ишле 
једном циљу, великом, онда невидљивом општој на- 
родиој слободи. To je најмаркантније уочио пок. 
Скерлић, кад je у naJBeVioj дапашњој борби Српства 
и Хрвата рекао, да то све иде једпом циљу и кад 
je пок. Лнту СтарчевиКа протумачио тако, да je и 
on у ствари прави Југословеп. 

Идући тако тим путем признаша свачијих аа- 
слуга за дапашње паше уједшве1Бе, доћпћемо си- 
гурно и до потпупог изједначејва душа пародпих. 
Иестаће опих психичких раздора који су, ради тога 
сложепих неприлика и посебпог пегативпог васпи- 
тања досадашл^ег, na жалост сувишо дубоко ушле 
у паше духово, и простог парода и иителигепције, 
и јавпих радпика уоптите. J ep треба зпати, осетљи- 
вост je код тих погебних психичких група, које још 
осећају тобож№у стварпу подређеиост, велика. O 
илша. треба водити рачуна   са дубоким и великим 
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политичким инстинктом и овим обзмрима, a у правцу 
да тих поссбних психичких стања нестане у једном 
општсзм југословенском психичком типу. гГо јо го- 
сподо, народни послаиици, у толико .какше, urro та 
посебна псмхичка стаља немају стварне подлоге, јер 
готово пема на свету државе ни народа, који je и 
no јсзику и iro неподељеном контипуитоту земљишта 
ни rio интересима, хомбгенији од нашог народа. A 
претпоставка je тог успеха и главиа основица №е- 
гова: да и Краљевска влада и ми прихватимо и да 
у детаље спроведемо, и кроз школу, и кроз војску 
и кроз све иаше јавне институције, горе истакнути 
аксиом: да je наше уједтдаеље одиста резултат на- 
пора и борба свих делова нашега народа. Нека се 
сваком признају Јљегове заслуге; нека се нико не 
потцелЈује. Тим би био оправдано скинут са тих 
Г1оЈед1П1их посебиих поихичких група —, моралии 
национални терет, који им je неправедно набачен у 
прошлости, у агресији племеиског и верског шови- 
низма. 

Такво гледац.е и политика имају своју стварну 
истох)г1Јску подлогу. 

Најмаи.и део нашег народа, словеначки, водио 
je на северозападној граници херојску борбу на 
нациоиалиом, културиом и економском пољу према 
огромној иавали германства. Мали Давид против 
Голиата. И то Голиата, који je заузео све позиције 
у државној управи и није малом Давиду дао готово 
ни да завири у те позиције. Алису ипак браћа Сло- 
венци нашли начина да сразмерно добро очувају 
своје позиције и да спасу национално готовр све 
своје крајеве - за иашу велику данашњицу 
част им и хвала. 

Исто тако и Хрвати против мањих али дрскијих 
непријатеља на северној и западној страни. 

И у другим крајевима, под разним видом: вер- 
ским, племенским, покрајинским, наш je народ водио 
силне  борбе; негде и крваве. 

Да није било тих борба и успеха у Нзима, велико 
je питал.е, докле би могла побсдоносна српска војска 
из предратие Србије, оне Србије којој je историјски 
удес долео, да подиесе највеКи и најмучнији удео 
— али зато и најчаснији удео у нашем уједин.ењу, 
докле би, рекох, могла њена војска маширати у 
дубииу бив. Аустро-Угарске на темелЈу начела само- 
опрвдељења народа ? 

Да иије било тих борба и уопеха, можда би било 
још крајева,-који би доншвели тужну судбину наше 
Корушке. 

Зато и све борбе, и иовије и даљне прошлости 
наше, треба ценити и поштовати, али зато их треба 
у  првом реду знати. 

Тим знањем треба обучавати свуда нашу омла- 
дину од  основне  школе  до  Универзитета.   Сви 
уџбенипи историјски морају бити писани само у том 
правтду и смислу. Сви историчари треба да пођу у 
колико још нису — тим путем. Грдно се варају ако 
мисле да ho тим промашити иаучну истину. Овде 
се научна истииа са орећом олаже потпуно са по- 
литичком и државном тенденцијом нашом, јер куд 
ће им бољи доказ за то, од самог факта нашег ује- 
диљеша 1918, које je проглашено потпуно слобод- 
ном вољом народном? To je у истс време доказ да 
су све борбе свих делова нашег народа, и оне према 
туђину и one међусобне, шта више и оне велико- 
српске и великохрватске, ишле на крају крајева 
све једном цшБу, no једиој стихиски управљеној вољи 

народној ка јединотву M уједип.ењу. Иначе како 
би се могло разумети да иза педавнога периода 
међусобног нсгираи.а, нза мриџбе и сукоба до крви, 
иза научног тобож доказиваља иотпуне неједнакостм 
расие Срба и Хрвата иа оспови разне структуре 
лубаша - - како би се могло разумети, да je наш 
иарод прихватио онако одушовл^еио и споптано без 
икакве сиде чин уједшр,ења у 1918?I 

Да, али je иарод у оно доба пометености био 
слободан од сваке психичке и физичке власти, био 
je слободаи од демагога ii „теоритечара" a осетивши 
здравим инстиктом својим велика дела и велике до 
гађаје, спонтано je поздравио и примио уједињење. 

Taj дакле дух, тако гледање на јединство и ју- 
гословенство треба да прође кроз мозгове и унутрину 
нашу, кроз цео живот наш. Такви треба да оу учи- 
телл наши и професори и ки.иге и омладипа и јавиа 
реч. Ha тај начин треба напросто да преваспитамо 
оебе од досадаш}1>ег васпитања и јсдностраног иокљу- 
чивог гледања иа прошлост своју са становишта 
свога тзв. племена, покрајине или вере. Тако, ду- 
боко превођено југословенство постаће најбољи и 
иајчвршћи цемент иаше државе. Тако ћемо најпре 
и постићи највећи идеал, да као нација, и у словеп- 
ску и у опште човечанску културу, унесемо и своје 
културне тековине. Тако широкој концепцији југо- 
словенској — да пођем и даље — неће моћи одо- 
лети, културно и национално одолети, ни она браћа 
која нису у нашем саставу сада na he се јединствена 
култура  протезати  од Црног  до  Јадраиског мора. 

Кад на тај начин проведемо ту идеологију и кад 
она буде прожимала све наше духове, онда je си- 
гурно да ere никад неће поновити догађаји од пре 6 
јаиуара, нити he бити више 6 јаиуар потребан. 
A сада нек\ ми je дозвољеио, Да са овога мео- 
та осветлим код нас — заиста најнепознатију сре- 
дину, средину нашег муслимана и да изнесем моје 
и јвихово гледиште на идеју југословенску. Ово 
чиним у име мојих другова и народних посланика 
и сенатора, na уиапред молим за опроштење, ако 
буде нешто дуже трајало ово образлагање. 

Познато je да су муслимаии у изборима од 8 
новембра 1931 године гласали за 90% за нову по- 
литику у држави, која je инагурисана 6 јануаром. 
To je изнеиадило миоге, који нису познавали суш- 
тииу муслмманског ироблема код нао. Они су веро- 
вали с обзиром на став и на акцију досадашљег по- 
литичког вођства муслимана, да he муслимани апсти- 
иирати у великом броју. Али ко познаје муслиманску 
сродину, иије се изнеиадио резултатима н.иховог 
гласа№а'. Ja' сам лично у јсдиој полемици годину 
дана пре избора јавно истакао, да нико задовољнији 
и нико са BehoM paj;omhy иије дочекао 6 јаиуар 
1929 године од муслимаиа, јер их je тај акт Његовог 
Вкличаиства Краља дмректно ослободио од политичке 
потиштен.чсти у којој су били у оно доба партијског 
цареваља, када je сваки обичпи кортен? имао већу 
власт и од среског начелника, a често и од Закона. 
Од тог су баш муслимани,.у naJBehoj већини орга- 
низовани као једна партија, највише трпели, jep су 
у партијским комбипацијама no правилу лоше про- 
лазили.  6   јаиуар  поставио  je  Закон  изнад  свега. 

И мени je. задовољство, кад je у продужељу тог 
craiba и на истој основи донесен Устав и одређени 
избори, да су то муслимани и својим гласањем пот- 
врдили. Нз/то их je водио м тај поменути политички 
моменат и н.ихова несумЈћива и најоданија верноет 
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Његовом Величлиству Краљу и привржеиост др- 
жави. 

Али се нипошто не сме сметнути с ума да je 
оваким н.ихов1ш учешћем на изборима завршен код 
ЊЋХ процес потпуне Југословенске концепције, да 
су престали бити посебиа психичка група. Ha жа- 
лост, далеко смо од тога. Сувише je још велики јаз 
између љих и других вера, односно племена, у до- 
садаЈвем васпитаЈ1<у и глодал.у иа прошлост, као и 
у гледаЈБу на даиашшицу. Они гледају и реагирају 
на све догађаје уско босански и муслимански, док 
н.ихове комшије глсдају и реагирају, јодни српско- 
православски,  a други хрватско-католички. 

Да разјасиим ц.ихов став. 
Њихова директпа традиција je чисто босанска. 

И данао има мођу 1Бима породица које веле, воде 
порекло од Кулина бана-Кулиновићи, од Твртковића- 
Твртковићи, и миого других од старе босанске вла- 
стеле. Они су дакле директно везани, у нашој Ју- 
гословенској прошлости, са Босном и :њеном исто- 
ријом. Истом у половиии 19 века, — до тада стварно 
аутономна Босна постала je права турска провин- 
ција. Али ни тада пије покопана њихова идеја са 
самосталном Босном. 

Са примал.ем ислама муслимапи нису постали 
Турци. Они су остали стари непоколебљиви бошњаци, 
кОјИ су поред услуга Отомаиској царевини, задавали 
Туркушама хиљ ду јада и никада се са њима нису 
сприЈатељили, a камоли се стопили у љих. У одбраиу 
своје осебености они су и крв лили и са истоверним 
Турцима, и небро.ене жртве у крви дали. 

Што су везив ли свој Лс н ц уз турску га- 
лију, и бранили галију ради свог чамца, и рад 
CBOje судбине, то им се са националног гледишта 
особито са данашњег Југословенског не сме препи- 
сивати у зло. Управо обратно. Код наших хисто- 
ричара данас je опште мишљење, да je срећа за пашу 
нацију што смо били кроз векове у ставу турске 
царевине, када већ нисмо могли имати своју вла- 
ститу државу. J ep ко зна, каква би етничка струк- 
тура наших земаља била данас, да смо no несрећи 
кроз векове били у саставу Угарске Лустрие или 
Млетака . Судбина наше Корушке и многих наших 
периферијских кра^ева, наЈбољи нам je доказ за то. 
У исто време то je доказ, да наши муслимани нису у 
истори,!! водили антинациопалну политику, бранеКи 
Турке. Много je била слаби^а са данашаег нацио- 
налног гледишта политика nosHBajba Угарске, Мле- 
така, АустриЈе и других држава да уђу у Босну. 

У продуж^у тог свог става, одбране Босне од 
туђина, a научени на иници,ативу, оии су једини 
— то подвлачим, — једиии дочекали Аустри^у с пуш- 
ком у руци, и дали на хиљаде жртава, да joj спрече 
улазак. И касни,е увек, у свим политичким борбама, 
под видом верске аутоиомиЈе или чега било — бшш 
су муслимани у оповицији аустриЈСким властима. 
Све до Босанеког сабора кад на жалост партИјСка 
борба и политичка пеумошност отераше их у владии 
napTHjCMi блок. 

И иза рата, у нашим партијским борбама, ви 
то знате, као и ja, да су били и посебно оргаиизо- 
вани и да су претставници јшхови овде заступали 
становиште аутоиомиЈв Боене. 

Ta je традици,а босанских муслимана дубоко 
укорењена код д.их, и o јњој треба водити рачуна. 

Но преко традициЈе босаиске односбо босанско- 
муслиманске лакше je прећи кад се прешло преко 

других и свежијих и јачих, кад je и Србија и Црна 
Гора пребрисала своје странице за велику идеју 
Југословенску, — за Југославију. Само и аато je 
предуслов да се води рачуна o оном психичком мо- 
менту који у почетку иагласих. И љима треба при- 
зиати ону праву вредиост и заслуге које су учинили 
великој данашп.ици, кроз историју, a не мешати их 
— као што je то случај и навика племенских патри- 
отских историја — у анационални и антинационални 
табор. Тако исто треба и сву даиашљу и будуКу 
политику удесити, ако хоћемо да остану на линији 
којом су прошли — тако да у свим гранама државнг 
управе буду — иаравно no способностима као и 
други заступани, као и остале психичке групе o 
којима сам говорио, како би се и CBOJIJM очима 
уверили o једнакости и равпоправности у својој 
држави. 

У гом се — нека ми се допусти рећи — до сада 
грошило и можда je то и иајвећи разлог опаквом 
опозиционолпом ставу upe 6 јаиуара 1929 године н 
no цеиу највећих жртава. 

Вврујући да ће се до крајњих конзеквенција —. 
водити код нао Југословенска национална политика 
у правцу како сам горе навео, и верујући да cv 
досадањи пропусти или случајни, или због иепо- 
знава1ћа овог муслиманског проблема код нас, ја 
hy гласати за буџет. 

Потпрстседник Др. Коста Поповић: Има реч 
г. Исо Богдановић. 

Исо Богдановић: Господо народни послани^и 
сви ми кад смо дошли у ову кућу били смо CBecBiT 
велике дужиости и одговорности пред народом зо 
послове које овде водимо. Ja сам мислио и веровао 
да ће ова Скупштина бити најјача баш зато, што v 
њој неће постојати хрватско питање. Чим сам први 
пут зашао у народ, казоо сам да ниједан народни 
посланик није у тежим приликама и тежем времену 
заступао интересе свога иарода него народпп по- 
сланик у данашње доба. Сви народни поолаиици и 
другови у овоме дому сложшш се у једном да у 
нашем народу влада тешка привредна криза која. 
HHje само наша него целога света. Нарочито je услед 
ове велике кризе маса посланика истакла силне ц 
велике потребе нашега народа и поднела Краљевској 
влади разне предлоге и народне жеље на хитно ре- 
шавање. Сви посланици ко^и су ушли у данашЈнц 
Иарламенат ушли су једним веровањем, да he у 
овоме Парламенту обзиром на његове односе са. 
Краљевском владом као и сам политички положај 
у KOjeM се он иалази, моћи учинити врло много у 
корист нашега народа a нарочито нашега сољака. 
Но сва та питања која je посл, нички клуб и llap- 
ламеиат до сада дотакао нису могла у ово кратко 
времо добити своје решење јер су та питаља тако 
отежна и замашна да je потребно добро и здраво 
расуђиваше no ihnMa na да би били правилно ре- 
шепи у интересу државе и парода. 

Тешка привредна криза патерала je и ношу 
Владу да при изради свога буџета који се налази 
пред нама, да примери иајжешћи принцип штедње 
да бих na оспову таквога припципа овај буџет могао 
бити доведсп у склад народне платежне моћи. Го- 
сподо народни посланици, ja као син сиромашног 
краја и паше кршне Лике могао бих одмзх рећи, 
да би волео да у овом буџету завлада принцип 
раскоши него принцип штедње. Волео би зато јер 
моме сиромашиоме крају много треба, a onaj ко мало 
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има, мало може да да. Но поред свега тога обзиром 
на државне иитересе и на гоздовање нашим држав- 
ним иметком, ja морам рећи, да je требало и доћи 
овако тешко времо па да сс код нас почну правилио 
схваћати и правшшо управљати и газдовати нашом 
имовином. Па зато припцип штедње који je Мипи- 
стар финансија применио правећи овогодишјгјИ буџет 
мора   сваки савестан син ове Отаџбипе поздравити. 

Господо иародни посланици, ja се нећу упуштаги 
у аиализу буџета само као таквога, јер су то већ 
многи предговорници детаљно излагали али могу 
рећи иеколико речи o остварешу самога буџета који 
je на принципу штедње створен. Многе колеге го- 
ворили су, да ли je овакав буџет какав je заиста 
одмерен према платежној моћи нашега народа. Ja 
мислим да нема никога од нас народних посланика 
ко може обзиром на данашње наше прилике утвр- 
дити ову истину, na зато ja кажем да je овај буџет 
у толико реалан у колико наш Министар финансија 
заиста за годину 1932-33 унесе новаца у своје касе. 

Гослодо народни послаиици, да би Г. Министар 
фииансија могао остварити овај буџет и у интересу 
државе заиста унети у државне касе онолико колико 
je потребно за правилно функционисање нашег др- 
жавног апарата, потребно му je, поред Јвегових фи- 
нансијских органа и наша велика морална помоћ у 

i овоме послу. Сви ми народни посланици морамо у 
данашшмм приликама осетити да je сваки од нас 
дужан да у овоме послу даде Г. Министру финаисија 
сву своју моралну помоћ,а нашега пореског обвсз- 
ника да васпитамо, да je данашња љегова најсветија 
дужиост да сваки од нас одговори својој пореској 
обавези и да са своје стране као патриота да оно 
што сваки свесни грађанин учинити мора. Ми смо 
свесни да у даиашп.им тешким приликама, када су 
кредити иемогући и када je зајмове на страни тешко 
закључити, дапри таквом сташу ствари морамо бити 
упућени само на себе и да остаје оно освештаио 
правило народно „уздај се у се и у своје кљусе". 
И баш у овим тешким финансијским приликама наш 
народ треба свим силама д i настоји, да својим сопстве- 
ним срествима ив ње изађе и тек онда кад наша 
држава сопственим срествима буде из ње изашла, 
онда ћемо да покажемо целоме свету колико наша 
држава- je солидна и како она на здравим основама 
почива. Према овоме ja поздрављам Краљевску владу 
и увиђам њен тешки положај која заједно са нама 
носи одговориост на свим гранама државне упр ве, 
и чврсто верујем да je наша народна сиага још до- 
вољно јака и да ће сложним и заједничким радом 
успешно и на задовољство читавога народа решити 
и ово  пита№е правилно и добро. 

Поред овога неколико напомена Краљевској вла- 
ди: прво штеди.а у буџету принудила je Краљевску 
владу да овога пута буџотом редуцира масу чинов- 
ничког особља na сам слободан да у погледу редук- 

ције кажем мојс опажан.е и моје схватање. Мислим 
да Краљевска влада, извршујући уву редукцију, 
треба у овом послу узети све обзире социјалне, ху- 
мане a и државне интересе. Колико сам сазнао ова 
редукција ће у првом реду захватити један низ 
сиромашних и малих ситиих чиновника, који су ве- 
ћином лиферовапи у државну службу из сиромаш- 
иих крајева и сиромашних породица. Социјалии 
интересе тражи да се ови силни спромашни и ситни 
људи што je год могуће поштеде j ep није ни поли- 
тички нити паметно да данас велики број наше 
сеоске деце која се иалази лау разним иадлештвима 
као ситни чиповимци било финанси, било послужи- 
тељи било железнички стражари ит.д. да се данас 
врате на село и да нас народне послаиике у селу 
пазовају џелатима. Како то није политички a није 
ни хумано да се приицип штедње баш на сиротин.и 
највише мора осетити. Па сам зато слободан скронути 
пажљу Краљевско'; влади да ове ситне и незнатнечи- 
иовиичкеслужбепикенередуцирај,него да редуцир), 
чиновнике већих поло?каја који су за нашу државпу 
адмииистрациу апсолутио пепотребии a. политички 
л.ихово редудирање наишло би на куд и камо веће 
разумевање од нашег народа него редикција малих 
и немоћних. 

Друго наша Лика сиромашна и пасивни крај 
тражила je стално да се у интересу читавога тога 
краја реши једно питаље o којем je Краљевска влада 
већ пре две године иошто радила, алиније свршила. 
A то je питаше земљишних заједиица које je решено 
врло хитно и потребно. Кроз читаву личку долину 
леже огромне землЈИшне заједницо необрађеие и пу- 
сте које чекају да им се пруже са стране државе 
помоћ новчаиа, да би са ове вемљишне за једпице могле 
поделити народу нашем. И кад би се ово питањв у 
Лици правилно регулисало онда у нашој Лици не 
би требало добацивати на терет државе храну нити 
би Лика била у оволикој мери пасивна колико je 
данас. Па морам у име целога иашега краја да аа- 
жалим што не видим у буџету Мииистарства пољо- 
привреде ни овога пута неку суму за ове сврхе 
одређене. 

Верујући да ће Краљевска влада и даље брижно 
и марљиво,као до сада, уинтерееу народа, решавати 
правилно сва питаи^а која су за иаш иарод обзиром 
на данашње приликс потребиа и хитна, ja ca своје 
стране изјављујем да ћу гласати за овај буџет, како 
у целости тако и у појединостима. 

Потпрстадник Др. Коста Поповић: Са при- 
станком Народне скупштине, ja ћу ову седницу за- 
кључити, a идућу заказујем за сутра, у четвртак 3 
априла 1932 у 9 часова пре подне са дневпим редом: 
Наставакпретреса o пацрту предлога буџета држав- 
них расхода и прихода са предлогом фииансијског 
закона за 1932-33 годииу. 

Седница je закључепа у 12.30 часова увече. 




