
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТ 

СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. 

5. РЕДОВНИ ОАСТАНАК 

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

ДРЖАН 22. МАРТА 1919. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ. 

ПРЕДСЕДАВАО: 

Председнш др. Драгољуб М. Павловић. 

СЕКРЕТАР: 

др. Алексаидар Мијовић. 

Ирисутна су сва господа министри. 

Почетак седнице у 9 и no часова. 

ПрбгЈседтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Отварам пети редовни састанак Народ- 
ног Представнигатва. Изволите чути протокол 
четвртог редовног састаика. 

Секретар др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ 
прочита протокол четвртог рсдовног састанка. 

Ередседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има ли ко да примети што на прочитани 
протокол ? 

ВЕЛИСАВ МИХАЈЛОВИЋ: У прото- 
колу стоји, да се шеста сскција конституисала, 
a међутим конституисала се пета, a шеста није. 

Секретар др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: 
Примам ту исправку. 

Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Прпма ли Народпо Представпиштво овај 
протокол? (Прима.) Изволите чути молбу за 
одсуство. 

Секретар др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ 
прочита молбу за одсуство од 25 дана посла- 
ника господина Богдана Михајловића. 

Иредседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Одобрава ли Народно Представништво 
одсуство ? (Одобрава.) * Сад прелазимо на 
прву тачку дневног реда, a то je начелна диску- 
сија o иацрту адресе. 

Молим господу посланике, да се јаве за 
рсч. 

Има рсч господин председник Мииистар- 
ства. 

ПрсдссдпикМииистарскогСавета, Заступиик 
Мииистра гшострапих дела, СТОЈАН М. ПРО- 

ТИЋ : Господо Народви Посланици! Ha улазу 
у дискусију no пацрту адресе, којом Народно 
Представништво треба да одговори на Престол- 
ну Беседу, Ви имате права затражити од менс, 
као шефа владе, да Вам кажсм коју реч више o 
међународном положају Нашег Краљевства 
Срба, Хрвата и Словенаца, које представља и 
хоће да представља државно и* Народно једин- 
ство свега нашега троименог народа. 

Ja hy бити слободан, да Вам овде — одго- 
варајући том Вашем сасвим оправданом и ако 
пеизреченом захтеву — с неколико кратких по- 
теза тај положај нашег младог Краљевства обе- 
лежим. 

Одмах no извршењу нашег Народног Је- 
динства познатим дрлсавно-правним актима, 
Краљевска Влада je првим актом својим ноти- 
фиковала свима савезним и неутралним држа- 
вама сбразовање Краљевства Срба, Хрвата и 
Словенаца, као и образовање првог кабинста 
налге нове државе. Одговор на нашу нотифика- 
цију ■— којд je у исто време био и признање 
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, као 
пове међународне индивидуалности с природ- 
iioM резервом за њене територијалне гравице — 
добили емо од краљевине Норвешке крајем ја- 
нуара; Сједињених Северо-Америчких Дрншва 
почетком фебруара ; Краљевине Грчке одмах за 
тиме, a републике Швајцарске почетком марта 
ове године. Наше Краљевство призиале су — 
осим тога — и две пове славенске државе, репу- 
блике Чешко-Словачка и Пољска. 

Ha жалост — до овога часа — још не мо- 
жемо забелсжити призпање name дрлшве од 
глране наших савезника: Фрапцуске, Енглескс 
и Италије, ма да je било природно очекивати, 
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да прнзнаље с те стране најпре дође. (Узвици: 
Тако je !) Тако би јамачно и било, да није и да 
нема још тајног лондонског уговора од априла 
мссеца 1915. године. (Доле с њим!) Taj уговор, 
чији аутентичан текст сад познајемо, псгрпчс 
— целим својим склопом и изреченим одредбама 
својим — нагае Народно и државно јединство у 
корист једног од савезника. По нашем дубоком 
уверењу ту лежи не еамо главни, него и једини 
разлог, што до сада није признато наше Кра- 
љевство Срба, Хрвата и Словенаца од страис 
Фрапцускс, Еиглеске и Италије; j ep ако за то 
непризпање може постојати разлог, »да још није 
потписан мир и да још нису ограничени новп 
крајеви Краљевства Срба, Хрвата и Слове- 
наца«, истп би тај разлог морао вредити и за 
Чехо-Словачку републнку и за Пољску, у то- 
лико пре, што се њихов удео у рату ни издалека 
не може мерити с уделом у рату нашег народа и 
Краљевства Србије, која je наш цео народ у 
рату представљала ; истк би тај разлог уздр- 
жавао и Сједињене Северо-Америчке Државе од 
признања нашега 1Краљ:евства. (Живо одобра- 
вање.) Свакојако he у другом једном тајном 
уговору, у уговору од аугуста месеца 1916. го- 
дине, закљученом између Румуније и савезника 
наших, лежати разлог, што још ни краљевина 
Румунија није одговорила на нотификацију 
наше државе, и дала своје признање пашем Кра- 
љевству. (Узвици : Доле с њим!) И тим се уго- 
вором закорачава у нагау иародеу територију. 
Нама мора бити жао, што се овим пачином упо- 
требљавају две мере за једну исту ствар, и то 
према једном увек верном и — смемо слободно 
рећи — заслужном савезнику, који није жалио 
ни народа, ни жртве, да се до заједипчког са- 
везничког циља — до победе дође. (Бурно одо- 
бравање с пљескањем.) Сампх погипулих и од 
рапа и болести умрлих војника Србија je дала 
преко 490.000 душа осим оних, који су помрли 
no заробљекичким логорима. (Узвицп : Слава 
им !) Још нам жалије мора бити, што се поку- 
шава рачупати у непријатељску територију 
one деловс name народпе територијс, који су 
пмали ту злу судбину, бити саставии део прс- 
ђапше Аустро-Угарске,акојисадачш1С саставпп 
део Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. Mu 
морамо због тога овде — уз све поштоваље, које 
за паше пријатеље и савезникс нмамо — изја- 
liiiTii паше дубоко жаљеље и протест (плескањс) 
у mre свих опих Срба, Хрвата и Словспаца из 
прсђатње Аустро-Угарске, који се на Солун- 
ском фропту и у Добруџи с онолико пожртво- 
вања опако херојски боригае, уиме опих јужпо- 
славепских батаљопа, који се на Талијапском 
фропту предадоше, да олакшају наетупаље опа- 
мошље савезничке војскс, у имс опих тако дсби- 

вених јужно-славенских заробљеника, који по- 
могоше својом преданошћ.у савезничкој ствари, 
својим позиавањем путева, својим познавањсм 
непријатељскога размештаја, његове снаге и ње- 
гова морала. (Одобравање.) He треба заборавити 
ни тај значајан факат, да je тек после титан- 
ског ударца — како лепо рече поштовапи пред- 
седник овога дома — који je. непријатељу задат 
на Солунском фронту, дошло посљедње насту- 
пање на талијанском фронту. Тек после наше 
офензиве од 2. (1.5.) септембра прошле године 
дошла je Талијанско-Француско-Енглеска офен- 
зива на Пнјави у октобру месецу. (Живо одо- 
бравање.) Исто тако не сме се сметнути с ума, 
да je баш у том тренутку Загреб раскинуо др- 
жавпу везу са Угарском и из позадине — и на 
суху и на мору — прискочпо у помоћ савезни- 
цима, који су са запада наступали. (Дуготрајно 
одобравање с пљескањем.) 

Из ових кратких напомена Ви молсете, го- 
сподо Посланици, надам се, доста јасно уви- 
дети, долико ^је деликатан и тежак положај' 
нашег младог Краљевства на Конгресу Мира. 
После победе над непријатељем ми сад морамо 
уверавати наше савезпике и пријатеље, колпко 
су наша пожртвовања оправдаиа, ми апелујсмо 
на њихова начела и свечане изјаве и призивамо 
их у помоћ противу тајних уговора, ранпје ва- 
чиљеиих протпву папгах народних права. Си- 
туација доиста колдко деликатпа толико за- 
плетена и мучна! Па ипак, господо, ми пе оча- 
јавамо ; паши су захтеви тако оправдани, прин- 
ципи на којима их заснивамо тако су освештепи 
и тако модерни, да се ми смемо падати у пупу 
победу Наших народних ревапдикација, ако су 
само заиста она начела, што их je изложио и 
прокламовао високо поштовани Председнпк 
Вилсон, база, оспова за нов ред ствари у Европп 
п у свету после овог великог и страшног рата 
и ако су свечане изјаве ваших савезника o рав- 
иоправпости великих и малих народа и o на- 
родиом самоопредсљењу још једпако у важпо- 
сти. (Вурно одобраваљс са узвицима : »Живео 
Вилсон!«) 

Ни једап иарод не може свој трајпи опста- 
пак и своју пародну срсћу и будућност засно- 
вати na пачелима, која су протнвпа основпим 
вачслима, која гараптују и условљавају опста- 
нак и срећу међупародие зајсдпице, опстанак и 
срећу човсчапства. Ona му могу помоћи ni)o- 
лазпо за пеко време; ona га могу и уздпћи пад 
осталс за којидецепиум иЉ и век, али ona ће 
му извесно пајпослс папијети вслику ттсту и 
недогледие посљедице. Има истипа малих на- 
рода и ситних груиа, које могу и проиасти и 
утопити се усљсд погрешпе или пеправедпе no- 
литике целиких парода, али народ, који иоси 
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елавна имена : Срби, Хрвати и Словенци и који 
je и себе и своје име знао, умсо и могао сачувати 
кроз стотине година у борби противу таква два 
снлна своја непријатеља, као што су Аустрпја 
и Турска, парод такве виталности нема се бо- 
јати те и такве судбине пи од сада. И од 
сада још мање, него до ^ада. (Дуготрајпо 
пљескање.) Он само мора жалити дубоко, ако 
се његова снага и његов ум морају и даље тро- 
игити у таквој борби иа штсту и његову и оннх, 
којп не признају његова света народна права, 
као и на штету трајнога мира и бољих изгледа 
европске и светске ситуације. 

Чују се приговори, нама упућени, да су 
наше народне ревандикације претеране, да ми 
тражимо туђе елементе да прпсвојимо. (Узвици: 
To није истина !) Ти су приговори no нашем 
уверењу неоправдани и неправични, и ми смо 
готови дати одмах свој одговор на њих. 

Ha периферијама нашс народне територије 
има страних елемената исто онако, као и na 
периферијама територија и других народа. To 
je, уопште, сасвим природно. Није непозната 
ствар, да на пример п на периферији талијап- 
ске територије према нама има неколико десе- 
тина хиљада нашег народа (Општи узвици : 
Тако je !) као што je позната ствар, да и на 
границама између нас и Грчке има нашег еле- 
меита опамо, a грчког овамо. Али оно, што je не- 
'обично важпо и у овом погледу карактерис- 
тично, то je факат : да страни елеменат на пери- 
ферији наше народне територије ни на северу, 
северо-западу и северо-истоку с једне стране. 
ни на југо-западу с друге страпе, nuje ту стигао 
ш догиао природпом експапзијом, пего доведеи 
u насељен памсрћо u стгом државпе власти 
Турске, вешцијапске, аустријске u маџарске. 
(Жпво одобравање.) Xohe ли се и сме ли се то 
еад нама прпшк-иватп у крпвицу, кад тај део 
паше иародпе територије тралсимо себи, остав- 
љајући пупу слободу страпим елсментима, да 
се повуку с наше територије, ако са нама неби 
хтсли или да се слободпо лзјасне, хоће ли с нама 
IUIII с Италијом или с Румупијом ? Може ли 
што слободоумпијега и каваљерскијсга бити од 
тога ? Може ли којигод то звати империја- 
лизмом ? 

Мсђутим, док се, с no неке страпс, нама 
чине пеоправдапо овакви приговори, то у псто 
време једап од Паших савезпика без икаквих 
приговора улази све вите и дубље с војском у 
Албанију, чак до na границу пату, u то погито 
су паше чете прве у Албапију стигле do Мата u 
Cimdpa u одатле иепризатеља отерале. Шсто тако 
се без слпчних приговора прпма тражење дру- 
гога једиог од савезника нских делова западпог 
Баната, — и ако има у себи и без тога већ зпа- 

тан број страног становништва, — u ако за- 
падни Вапат пикад nuje био његова пародна 
тсриторија ! (Узвици : »Тако je !«) 

Ми смо, господо Послаиици, no свом дубо- 
комо уверењу имали и право и дужност, да 
изнесемо п поставимо пред суд европски, који 
гради будући мир, цело наше народно питање. 
Ми сматрамо, да би се огрешили и o свој народ 
и o будући мир, кад то не бисмо учинили. Мп 
верујемо, да смо дужни били бити искрени п 
према својим савезницима, -казујућ им целу 
истину, и износећи им право стање целе ствари. 

Ми смо исто тако и решени одлучно бра- 
нити наше праведве захтеве уверени, да тиме 
вршимо једну свету дужност, и према себи и 
према савезницима, јер ниједан свој захтев ne 
заснивамо на принципима прошлости и прип- 
ципима, који би данас сутра могли и неприја- 
тељима слободе и напредка човечаиства послу- 
жити као средство за њпхове сврхе н плапове. 
(Вурно одобравање с пљескањем.) 

Ja се нећу овде дуго задржавати на оним 
тешким и у исто време деликатним односима 
између окупационе талијанске војске и нашег 
становништва на целом оном широком и дугом 
појасу Нашег Краљевства, који no злој судбипи 
долази у окупациону област. Ситуација je ова 
колико необична и неприродна, толико за нас 
веома мучна, јер ставља нерве онамошњег натег 
становништва на врло тешку пробу. У тој обла- 
сти нашег Краљевства, која je no народу, и која 
то живо жели да буде, саставни део Краљевства 
Срба, Хрвата и Словенаца, сав je народ чисто 
нага, осим спорадичнпх и незнатних оаза тали- 
јанскпх. Па ипак у целој тој областп талијап- 
ска војска да држи ред и поредак. (Протести са 
узвицима: Жалосно и стидно !) Ja hy спо- 
менути само неколико ноторних факата од др- 
лшња окупациопих талијапских власти : one 
евуда истичу талијапске заставе, a наше на- 
родне и нату нову државну заставу забраљују. 
(Узвици: Жалосно !) Оне траже и изнуђавају 
заклетве; оне траже од свих чиповника нове 
иарочите молбе, да ступе у службу тажјанску 
и да се сматрају као талијански чиповници ; one 
депортирају наше виђенс људе (Узвици : »Сра- 
мота!«) Несугласице, неспоразум, na и сукоби 
су неизбелсна и природна последица овога ne- 
иормалног стања ствари. A mm морају дејство- 
впти m cae тај део шшега шрода, као u na шс 
спме, опаке речи као гто су речи погитовапог 
Лредседпта Талијапске Владе, da се Италија 
ne може оглушити позиву тјиталијанскије ea- 
роши »Ријске«. Лако Вам je, господо, замислитп 
и представити, Вама, који тако исто добро 
зпате, као и ja сам, da нас Хрватсиа Ријека ne- 
само зове, пего u преклиње^да je ми гито npe у 
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наручја своја примимо u загрлимо; u da то исто 
чипи u цела Истра u цела Горичка област. 
(Дуготрајно одушевљено одобравање са пљес- 
ком.) Велики број Талијана у Трсту и Горици 
кије довољан разлог недати их нама исто онако, 
као што ни велики број Талијана у Невјорку 
неби могао бити разлог одрицати га Сједињсним 
Америчким Дрлшвама. Зе.мља, цела област трш- 
ћанска u горичка, као u ријечка, nmua je, као 
што je паша u цела област Вачке u sanadiioi 
Баната, коме njmpodno припадају u Те.тшвар, 
u Вргиац u Бела Црква без обзира на то што je 
непријатељ намерно, с планом и силом власти 
променио с размјеру народних елемената у ове 
три вароши за посљедња два века. (Поновио 
лшво и дуготрајно одобравање са пљеском.) 

Нека ш je допуштено сад да на завршетку 
ове кратке речи поновим: ми тражимо при- 
мену принципа, које су наши савезницп нстакли 
у борби против насилничких германских тео- 
рија: сва наша потраживања заснивамо na 
принципима слободе Народног самоопредељсља. 
пачело народпости независног и самосталног 
суда и пзборног суда Америке. Ако други прин- 
ципи вреде за друге, онда опи треба да вреде 
и за нас, у толико пре, што ми и тада њпх тра- 
жимо само као помоћне принципе првих, a не 
као главне ! (Дуготрајно и бурно одобравање са 
одушевљсним узвицима : »Живео, живео !) 

Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч господин Гризогопо. 

Прсдседпик адреспог одбора ИВО ГРИ- 
ЗОГОНО : Иако сам ja можда најмаље заврије- 
дио између остале господе чланова адресног од- 
бора, да ja Вама препоручпм плод мојсга п њи- 
хова рада, ja не могу, господо, a да не будем 
дубоко захвалан онпма, којима имам да захва- 
лим, да ми je у дио пала велика — од мепе 
нигда ne слућена — част, да hy имати ду}К110стг 
да препоручим на одобреље прву адресу, што 
прво Народпо Представпиштво уједињене браће 
Срба, Хрвата и Словенаца приказује пред лице 
витешког владара љубљспог нашег. 

Moja господо ! Часови, што их пролшвљу- 
јемо као исполинске чиљенице, које су се пспрсд 
наших очију развијале и довргаиле, тако су 
огромпи, тако су судбопоспи, да мени изгледа, 
да питко молсда од нас нема праве свијсстп од 
те величипе; тек познији нараштаји хоће нам 
да завиде великим часошма, тто смо их ми до- 
живјели, великом делу, што су браћа nama и ми 
у скромпој сарадњи пзградилћ. Дапас ред je, 
да се више пута запптамо, je ли то јава или 
can ? 

Гоеподо послапици, адреса, коју hy имати 
част да Вам препоручим na одобрење, мислим, 

да могу рећи, да има ту предност, да je искрена, 
a има још једпу већу предпост, да je сложна. 
(Гласови: Тако je!) 

Moja господо, ne треба се варати. Дапас 
као и од вијека ипструира се процес против 
нашег јединства, неће се паше уједињење; стога 
треба да се поткопава једипство племена овог 
троимепог али једпог народа. Нека ужаспа, 
кад бих смио да рекпем, као крсташка поновпа 
војна води се вјековима против нас. Нема сред- 
ства које се пије употребило, a да nac увере, 
да ми нисмо ми. Парчали nac, комадали, дије- 
лили и сваким nac имепом пазивали, тек ne опим 
једпим именом, да смо једпо ; то једпо име, го- 
сподо послапици, nehe нитко сад да нам даде. И 
визаптија сколастичка, и укочепи Рим, и лу- 
кави насилник Беч, и полицијска Пешта и Ца- 
риград, свима je било једно гесло : »дијели na 
владај!« Стварали су од nac и Босанце, и Хр- 
вате, и католике, и православпс, и муслимапе, 
na п ono, што je било добро у овим оделцима, 
ono je бпло окрепуто у зло namer једипства. 

Титтп nac већ одавпа овај процес, који 
сс противу nac води, na ево пајзад посљедња 
фаза овога процсса одиграла се je у иначе тако 
хисторији одличном граду Лопдопу. Никако 
пеће да нам верују, да смо једно. Залуд ми на- 
стојимо, да их o противпом увјеранамо. Јер у 
тој борби, крај мпогобројних и разповрспих 
протвппичких средстава, остаде при 
n a м a СВЕЂ т a љ и к p a j ! И непри- 
јатељи и лоши пријатељи nehe да погледају 
ono, што смо вековима чипили, ono тто смо веко- 
вима пјевали, писали и ралилп, тто баш доку- 
мептује то name јединство. У полулатептној свс- 
сти ширпх маса пикада nnje замрло осећање, 
ла je то један парод, na био у Горичкој, био у 
Скопљу, био код Белограчшш, био у Скадру, у 
Албапији. (Бурпо одобравање и пл^ескаље.ј 

Господо посланици, природпо je да вслике 
идеје ne могу паједанпут да обасјају mnpe масе, 
јер као тто супце, које када изгрсје обасја иај- 
прво врхупце плапипа, na тек доцпије почпс 
свој сјај, да прелива no равпппама, тако исто 
и сунце истипе пајпрво обасја врхове name : Ум- 
пикс, дсжавнике, песпике и осталс одличпе ду- 
хове. Hamn државпици господо, звали се onu 
силпи Душап, звали се Томислав, Твртко, сви 
су за једпим итли. Погледајте, господо, заро- 
ппте ват поглсд у хисторију, na ћсте видјети 
onaj правац, овај смер : тежња за уједињењем. 
Шта су Крил{апић, тта су Гупдулић, Обра- 
довић, Вук, велики Штросмајор ? Ta зар Ешје 
била ona једпа љубав, ona једпа мпсао, која вс- 
зује тај парод јодпог јозпка ? A тта да речем, 
господо, o namcM највећш историку, o нашем 
песпику, o опом патем пароду, који je највећи 
песник nam, и који никада пије чипио разлику 
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између једнога и другога ? Зар се Исполинска 
фигура једпога Марка не познаје и не опева 
свуда, где год нагаа мила реч тече ? ! (Пљескање 
и узвици : Тако je!) Зар није ту документовано 
једно искрено осећање најдубље свести једин- 
ства ? (Чује сс: Тако je!) 

Сад са Лондонским Уговором, који већ 
следи у стопустари рецепт, била je набачена 
нама, господо, нама из ново ослобођених кра- 
јева, једна реч, за коју не знам, да ли je ropa 
као погрда или као клевета ; кажу нам : »Ви сте 
Аустријанци«. Па зашто ? Веле: »Борили сте 
се у аустријској војсци«. 

Господо народни посланици, зашто се не 
каже Чесима, да су Аустријанци ? ! Зашто се 
не каже Пољацима, да су Аустријанци ? I 
Част и Чесима и Пољацима, али, господо, ми 
на прилику легије противу својих ослободитеља 
нисмо нпкада за целог рата дпзали, и ако није 
фалило добрих подстицаја на то. Ми легија 
јесмо устројавали, али противу Аустро-Угар- 
ске, господо, (Бурно одобраваље, пљескање и 
узвици: Тако je!) Па с којим правом, господо, 
да нам се каже, да смо ми Аустријанци ? Зар 
стога само, гато су наши пукови морали, да се 
боре ? A ви зпате, како су се они борили. По- 
знато Вам je то, као што je познато и онима, 
који нам добацују ову грдну клевету. Познато 
пм je, да на свим нашим фроитама није бпла 
јсднако спажпа десница оног Србипа, оног Хр- 
вата и опог Словенца, који се je морао боритп 
за Аустро-Угарску. Све оно, што je слободпо 
дисало, све оно што je могло да ггређе преко 
омражених грапица Аустро-Угарске. све je то 
одмах полетјело у бој за слободу. И за то питам 
ja, с којим праввом можс да се добацује таква 
једна увреда читавом једпом народу ? ! (Бурно 
одобравање и пљескање.) Зар, господо, нисмо ми 
имали побупа у морпарици ; зар писмо имали 
побуиа у самој пешадији и осталој сувоземној 
војсци бивше аустро-угарске мопархије ? 

Господо, један од наптих колега намерава 
да сачипи једпо лепо дело, које ће на ову ствар 
бацити мпого свстлоетгт. и из кога he се видјети, 
дајепобједанаПиавидогалавише 
o д у и у т p a ш њ и х, н е г o л и o д в a њ- 
с к и х ф a к т o p a. To није, господо, од данас, 
то пије за време овога рата, иего погледајте, ro- 
сподо, a нека погледају и они, којп пам добацују 
овакове увреде, — нека погледају понашање na- 
mera народа, где год je могао, да се слободно 
крене, na нека кажу : да ли je оправдапо, да нам 
се каже, да смо ми Аустријапци ? Да ли je било 
ма једне земљс, у којој je Аустрија тако омр- 
знута била, или у којој су њени предстаовншш 
ог-етили такав пвов иарода као у нас ? Од 
Куепа и Атсмса, од Калаја до Буриана сви 

су, било раније, било доцпије, пред гњевом на- 
родним морали да одговарају. Зар Ријечка Ре- 
золуција, која je прва, тако рећи, пред јачим 
вањским форумом изнела питање јединства 
Срба и Хрвата, зар то нијс била један Мементо, 
да ми Аустро-Угарску нећемо, јер у Аустро- 
Угарској нашег јединства не може бити ? A и у 
парламснту, господо, јесмо ли ми или су друга 
1'оспода, која сада себи узимају право, да нас 
вређају, јесмо ли ми, или су они подржавали 
ф1е законе, који су имали само сврху, да Аус- 
трију што вишс ојачају ? Што се могло, господо, 
то су нагаи заступници чинили : да ослабе, да 
раздрмају ту опаку али увијек јаку Аустрију. 
Нисмо дакле ми, господо, Аустријапци! (Ус- 
клици : Тако je ! Бурно хшескање.) Ми од тога 
треба да ее и данас бранимо, од таквих напа- 
даја ; јер тиме хоће, да нам се руши једва по- 
стигпуто народно уједињење. 

Господо, кад je o томе ријеч, дозволите да 
Вам причам нешто, што сам сам доживио. Кад 
je стотинама Далматинапа, интелигентних љу- 
ди, одведено у тамнице Мариборске, цвет на- 
рола словеначког, дочекао je ове изгнаиике и у 
доба оиога грозног терора, јер je било у самом 
почстку рата, не гледећи, шта he битн с њима 
и с друговима њиховим, он je једном песмом дао 
добродогалицу овим изгпапициа. Разуме се, да 
су сутрадан на стотиие њих морали у тамници 
да испагатају ту добродошлипу заједно с нама. 

To je било, господо, у словеначком Мари- 
бору. A то су они војници, за које се каже, да су 
били крволоци у аустријској војсци. Војнипп 
Словенци, та мртва стража, која вековима стоји 
на Алпгша и чува name, и бије се са једпим не- 
измерно већпм непријатељем, тп Словенци, зар 
су они за Аустрију радили ? ! Зар ниеу они го- 
сподо, ту мртву стражу стражарили, да нас 
гве сачувају од ипвазије гсрманске ? ! (Гласови: 
Тако ie!) 

ETO тако они говоре, и тако раде. Па кад 
не могу да нас увере, да писмо једно, опи бар 
хоће, да иам тшку, како хоћемо јелаи другоме 
да поткопавамо гроб, и конструирају сад нај- 
различппје, најфантастичпије разлике између 
једпог, другог и трећег племена. Казали су.: 
Слби иду за хегемопијом, a Хрвати не ће, да се 
сједине и хоће да се оделе и републику неку да 
створе. Koja je, гог.подо моја, та Србија, која 
хоћо хегемонију ? Зар ona, која je. потто je 
извршила ono, тпто можда ппкоја војска у onoj 
размери пије могла извртити, ne полаже ору- 
жје, пего долази да nac брапи, и да nac чува, — 
зар ona тражи, господо, хегемопију ? ! Зар ona 
Србија, потто je ћш српско и српске краље- 
вине и српске војске препела победопоспо no бо- 
јиШтима пајразличпијим, и потто je просла- 
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вила своју заставу, исту завија и каже : ja ула- 
зим у историју и нека наступи нова јача наша 
заједничка већа држава, — зар она, господо, 
хоће хегемонију ? ! Зар она скупштина, која je 
једнодугаио прихватила ове једнодушне и вели- 
кодушне закључке и улази у историју, да се 
више као така не врати, зар она иде за хегемо- 
пијом ? ! (Одобравање и буран аплаус.) 

Господо, каже се: Хрвати неће уједиње- 
ње, и с тиме. они оперишу. C тиме оперишс наш 
непријатељ и слаби пријатељ. Каже се: Хрват 
неће, Хрват се опире, Хрвати се сепарирају. 
Па зар, господо, можс то да се каже за Хрв^т- 
ску, чија се срчана штампа једина у Аустрији 
јаким пламеним речима дигла против Аустрије 
и тираније у њој ?' Зар она хрватска штампа, 
која je давала мелем и вама изгнаницима срби- 
јанским ? (Бурно пљескање.) Зар онај хрватски 
Загреб, који je заклонио код себе на десетине хи- 
љада српских, словеначких и хрватских мла- 
дића, које je крволочна Аустрија била одре- 
дила за бојиште — хрватски лечници подпгогае 
себи тиме непролазан споменик, јер и пзмеђу 
вас овде за стално седи no која десетина, који 
сте дужни њима живот свој — зар они хоће, да 
се сепарирају ? ! (Бурно одобравање п пљеска- 
ње.) Зар она Хрватска, она племенита Хрват- 
ска, која je давним традицијама вјерна и која je 
и сад хиљадама малих Српчића, малих Хрвата 
н Словенаца, себи пригрлила и спасила од стра- 
пгае смрти — глади, зар та Хрватска хоће да сс 
сепарира ? ! Не, господо, то би била неправда. 
(Пљескање.) 

A ти Србијо, шта ти не учини ? Неправедно 
je, не само непотпуно, него неправедно je, ако се 
каже : српска je војска учинила подвиге можда 
невиђене. Не, доиста, господо, није само српска 
војска учинила до данас невиђене подвиге — 
цели тај парод, господо, тај велики народ у 
малој земљи учипио je чудеса. Мало пре чули 
смо од господина председпика мипистарства 
грозни онај број: преко 490.000 само мртвих 
војпика, не рачунајући оне, који су погапули и 
помрли у логорима у заробљенигатву. Али где 
су, господо, остали ? Где су те матере, где су 
та деда без оца, где су љубе без војна свога, где 
су Tt куће ископане, где су та поља неузорапа?! 
Господо, a загато, a за кога ?! Да су хтели да се 
сеиарирају, та љима би се радо, и те како радо 
би.ло дало ono, што им пико нс би могао однети ! 
(Одобраваље.) Али та Србија пијс хтела себи, 
пего je хтела са пама свима, за то je ona na себе 
павратила гљев силпих, гњев великих. Xohe ли 
та Србија, да се сепарпра ? (Одобраваље.) Ни- 
коме од нас господо, пикоме, тко je при здра- 

вој памети, не пада на ум, да бада овакову сум- 
љу на овакову Србију. Знамо, да хоиорирамо 
оно, што се хонорирати мора ; нити нам je тешко 
рећи брату : »јеси братс, прворођени брате«. To 
нам тешко није; јер, господо, онн срећни били 
na могли у слободи, да даду јаког маха свомс 
срцу, у овој слободи, коју ми тек од јучер ужи- 
вамо и у којој ћемо, уверен сам, сви оним путем 
да корачамо, којим je покрочила ова мала зем- 
ља, и овај велики народ у љој. 

Није разумљиво или можебити да јест ра- 
зумљиво, али би онда тешко једно подозревање 
морало да наступи, када се иромисли, да тали- 
јанска штампа проноси испаде херостратских 
створова. Херострата, господо, било je свугдс; 
било их je чак и у идеалном грчком народу. Па, 
господо, и ако je невредно, да се са ове трибине 
алудира na оваке, ако то треба да буде утеха 
талијанској штампи, ако то има да буде доказ, 
да Хрвати хоће да се сепарирају, онда господо, 
ja такве доказе њима алалим. 

Мрачни елементи, који су могли и хтели 
овако да раде, ти мрачни елементи тешко да he 
да засене сунце наше народне истине. 

Пупо je жалосније да Европа још ни данас 
нас не познаје. Господо народии шсланици, не 
познаје нас Европа, у којој како ссдимо биће 
већ 14 стотина годипа a увек смо једнаки били : 
први на поклич да се боримо за добро, за лепо и 
за слободу, који смо последњи клонули, a првп* 
иставили мач из корица ; чија je путка прва 
и у овоме рату планула, ћ чији су топови дефи- 
нитивно одјекнули на Сокол планини и тпмс 
павијестили гласом грома, дуго и узалудно оче- 
кивапи продор свеопгате дугаманске фронте. 
Стога, na и јер смо познали, господо, да je Ср- 
бија била земља која je слободе уживала; јејр 
смо познали да je она себи знала да израђује и 
сконбмеке услове за један цивилизоваи живот, 
и један напредак — зато смо се ми окупили око 
ње као око здравог стожера. 

Па зато с овога мсста ja не могу a да пс 
управим апел на велике демокрације западпс 
Европе. Јер се чини псмогуће да je у питању, 
после свега онога гато je било изпесено, после 
свсга, тто je било призпато, са ауторитативиога 
мсста, да jom данас, пакоп четири и no годиис 
овога најстрапшијег рата, може бити сумње, да 
ће се дати једном иароду, оваком пароду, ono 
IHTO je његово. Невероватпо je, господо, na ja то 
јога ни сада не верујем да те великс дсмокрапије 
могу да сапкдиоппту један мир, који би оставио 
осакаћен onaj народ, који можебити у размери 
са својим силама je највпте заслулшн, да се je 
срупшла једна мопструозпа, једна милитарис- 
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тичка страховласна сила. Па коначпо поглед 
наш и захвалност ната иду тамо преко Океана 
иду ономе мучаљивом филозофу, који je у биб- 
лијском стилу први формулисао тако лепо оне 
вечите принципе: нпсу народи дрвепе фнгуре 
игре шаха, те да се без питања могу преносптп 
из једне области у другу. И онима, којнма се 
управља треба датп право да бирају лица, која 
he управу да воде. Ja верујем и наглашујем да 
верујем, да погатовапи прсдседник Водров 
Вилсон искрено мисли и ради, и да he да учинн 
све што могне, да се то и оствари. Јер ма како 
била велика и поштована лпчност његова, нису 
тп принципи искочили из његове душе и мозга 
као Минерва из лубање Јупитсрове. Од Вашинг- 
тоеа na до Линцолпа и великог Морсоа, чије се 

.доктрине тако често, a тако криво цитирају, јер 
на крају крајева и његова наука unje била друго 
до протест противу припципа, које je света али- 
анспја истнцала, a што се п сад с друге стране 
хоће да спроведе, јер се mije on бојао бајаги ма- 
теријалне инвазпје Меретникових војпика већ 
сличних завојевачких прохтева —'• за сва та 
времена се je пскрпсталпзовала демократска 
идеја народнога самоодређсња. 

Наш народ ne верује, не разуме, да би се 
другчије могло решити наше питање всћ онако, 
како смо га ми створили, јер je то питање части 
поштења и истипе. 

Господо, дозволите ми, да рсчем ja као спн 
оне земље суицем обасјане, која данас за једну 
трећину дрхти под повим туђином, дозволите 
ми да кажем, да кад би тај народ био знао да 
мора старо ропство замепити са повим, тај би се 
народ промислио дали je заслужио, да иједна 
пугака плане у то име. (Узвици: Тако je! 
Живио!) 

Господо моја, треба да зпатс, какав je тај 
парод. Ha Вису, на крајњсм заиадпом отоку 
моје Далмације ja сам, господо, био накоп оку- 
пације талијанске, п тај парод, којп није видео 
бела хлеба од почетка рата, и који je уопштс 
хлсба врло ретко видео, ou je добио од коман- 
дапта италијапске ескадре за 30 врећа лепога 
белога брашпа, и ja сам, господо, тако видео то 
братпао и после 15 дана пстакнуто. 

Гладни и жедни, боси na инак пису хтели, 
да га се такпу ; мајке и оцсви радије су гледали 
како им деца мршаве из дапа у дап, a да не 
такиу белога хлсба (Послапици пљескају са 
узвпцпма : Живелп !). 

Расписо се зајам слободе у пас, и, господо 
моја, она сиротнња, која готово иншта свога 
иема, знала je у трсн ока да скупи два кило- 
грама злата и пет килограма срсба и то од нај- 

еиромашнијих слојева се дало, јеру Задру на 
лрилику нпје једпе најсиромамшније слушкиње 
било, која није своје брњице са ушију за сло- 
боду приложила. Ето, господо, оваки се народ 
хоће нама да откине, да осакати. (Посланици 
пљескају с узвнцима : Живели !). 

Шибеничанин један — a у Шибенику су 
дапас Талијани — који je војевао на граници 
под мораш, кад je наша војска, српска војска 
паредпла ono што се војничким изразом зове на- 
сндно извнђање, пао je на том извиђању негђе 
око Чачка и тај Шибеничапин аустријеки вој- 
ник, знате лп, господо, шта се на њему нашло ? 
Ha грудима љеговим нашла се једпа песма од 
њега сложена, којом je он опевао погибију По- 
тиорека ! Ево, господо, какви еу ти аустријски 
војнпци, који се хоће сада пама да отргну. Ово 
je трагедија, која чека свога аисхилоса. 

Ha сада ja питам себе и пптам вас, господо, 
ако се овај п оваквп народ нама na силу истргне, 
шта je онда са лигом парода и шта je ca вечним 
или дајбуди трајним мпром ? Али цео наш 
народ као што ти једно тело и једна душ, јед- 
пим самим духом дише, na чека и неверује, да ће 
će пишта, што je његово љсму одузети. Наш на- 
род иште само своје, и туђсга никако не жели, 
na зато он неће, и не може нигда да се помпри 
са мишљу да he из овога рата ocaicahen да изађе. 
a неправда се свакоме љуто освети. Мир најпо- 
жудније желимо, али мир живота, a не мир 
гроба. 

Господо, у адреси je споменуто псколико 
важних пројеката, који се тичу унутрашњег 
уређења наше младе државе. Ово je летимично 
учињено ; каква су журиа времепа тако je и то 
тек летимично назначено. Ja Hehy ни једпу реч 
овде да утрошим уверен да ћете ви видети ве- 
лпки судбоиосни час кроз који се пролазн разу- 
MejyhH да једап ко xohe да живи и ко мора да 
жпви треба да има бар најпотребније подлоге" 
своме животу. 

Господо   послапици,   Ви   знатс,   да   нас 
Европа гледа и слуша. Ми седимо као у једној 
стакленој кући. И кад пас гледа и кад нас 

. слуша, треба да чује једпу рсч, треба да чује 
нашу народну реч. 

Господо пародпи посланици, ja Вас молим 
п позивам, да гласате за ову адрссу, у којој ми 
славимо ујсдип.оњс паше и у којој ми славимо 
ослобођење наше. Ja Вас, господо, молим да ви 
гласате за ову адресу, која he створити први 
милијарски камеп у нашем повом добу, у нашој 
повој повеигаци. Ми heMO, господо, да предамо 
забораву и прикрпјсмо мпого чега што \учи- 
писмо, јср je nama амбиција да уђемо у новп 



52 Стеногр. белешке 

век као марљиви раденици на цивпЈшзациЈн. 
А.мбпцпја je госиодо, наша, да будемо п једнако 
правнп u једиако MOIUIII члаи евроиске уопште 
светске цпвилизацијс; алп у томс циљу ми 
треба да будемо равноправни трсба да се на 
иама суди пстим мерама, којима се суди дру- 
гнма. 

Ja вас, господо, молим, да се Вп сучслице 
те Европе, која од нас очекује шта ћсмо рећи, 
данас као што су се господа и у одбору сложила, 
сложите и овластите, na да изнессмо прсд светло 
лице нашег младог u јуначког Престолоиаслед- 
нпка ову адресу, да ou види, да његов иарод са 
iLiiM пма једну жељу, једну мпсао п једиу вољу 
и да то нспоручите своме велпкоме оцу, a пашем 
веливом мученику Краљу Петру I, (Једнодушно 
и бурпо одобравањс у цслом Народиом Пред- 
ставпиштву и галеријама. Одушсвљснп усклп- 
ци : Живео! са пљескањем. Послапици честитају 
говорнику.) 

председнш др. ДРх\ГОЉУБ ПАВЛО- 
ВГ1Ћ : Има реч др. Војпслав Вел>ков1111. 

Др. ВОЈПСЛАВ ВЕЉКОВПЋ : Господо, 
Србија u Црна Гора водпле су рат за ослобо- 
1;ење и уједпњењс целог uamer варода. Југосла- 
венске дивизије, којс су сс раме уз раме са срп- 
ским војницима бориле, бориле су сс истом хра- 
брошћу и истим одушевљењем опет за осло- 
бођење и уједињеЕве целог пашег племена. Србн, 
Хрватп п Словснци, којп су зкивели под ау( гро- 
угарском монархијом другам путевима и иачп- 
ипма. радилн еу на остварењу Естога ii,iM,a 
ослобо1;е11)а и у.јс.ипши! нашсг. Сви ми, колико 
год uac je било ма na ком пољу деловали, свп 
смо ми и у дупш п у циљввима папшм били 
сложни и једиодуичш и СВИ СМО од почетка na 
до краја овога рата имали увек raj исти ндеал 
пред очима, ослобо1;сње name. (Узвпцп : Тако 
je!) У том раду за остварење нашега рада нас 
су, војнички и моралпо, крспко иотиоматли 
наши веливв савезницн Французи и Енмеви, a 
доцпије n Американцн. II француски и внглееки 
дрнавници у сви.м говорима својии, у спакој 
прилици истицали су јасно и разговетно, да ее 
omi боре за слободу и за орава малих парода. 
У једпом говору свом Лојд Џорџ рскао je, да би 
се Енглеека за вечита времена аокрила ерамо- 
том, да mije ступила у onaj рат и да je мпрпо 
гледала како Исмачка бруталпом СИЛОМ уип- 
штава праио малс Велшје ва евоју ексистен- 
цију. II ми смо једаи од тих малпх народа и мп 
као год и Бвлгија, имамо ираво па евоју пародпу 
евеистенцнју и увек смо сматрали, да ee ona 
иста заштпта. коју je Molma Бнглеска расиро- 
стирала na Велгију iii)oiiiiii)yj(> и ва вас QO истом 
праву. (Узвици : Тако je!) Фравцузи, господо, 

no позиатој способности својој, да погоде осет- 
љпву жицу, одредили су једаи дан, тако зваии 
српекн дан, кад су после наших иобеда на 
Сувобору, na Колубарп, ua Космају п на 
Београду целу фрапцуску младеж no озим шко- 
лама својпм упозиавалп с псторпјом и садаш- 
њостп једиог парода, којп се тако храбро борп 
за своје ослобођење и уједињењс. 

Свс су то биле појаве из којнх смо ми 
имали право да изведемо закључак, да нас ти 
велпки пријатељи наши, којп иас тако спажио 
окружавају у uaiuoj борби за ослобођње n ује- 
днњење, iiche напустити ни на конференцпјп 
мпра. вад ee буде решавало o том да се name 
ослобођење и уједпњење остварп n у дело при- 
веде. (Узвици : Тако je!). Мп ту наду ne папу- 
штамо још mi сада. Ta нада, господо, постала je 
за uac нзвесност онога дана, кад je на попрпште 
овог рата ступпла велика америчка република 
са својим великим председником Вилсоиом. 
Председнпк Вилсон био je први, који je дао у 
исто времс ii полптичку и моралну подлогу у 
овом велиЕОМ рату. До његове појаве могло се 
и сумннпи, да лп he резултатп овога рата од- 
говарати огромним жртвама, које су иародп за 
ово времс рата поднелп. 

Али од опога треиутка када je председипк 
Вилсон прогласио да се рат води за упиштење 
империјализма, за шбеду вачела народности и 
еамооцределеЕва варода и за устаповљење Лиге 
Народа, која he имати да обезбсди једае пра- 
вичап и трајав мпр; од тога тренутка за с-ва- 
кога морало je битп јасно да нема тих жртава, 
које пеби трббало учпнпти за постигауће тих 
велшсих циљева. (Гласови : Tauo je! — Одо- 
бравање.) 

За то je, господо, наше запрепашћење било 
велнко, да смо на ковферевцијв мира видели, 
да се на супрот тнм великпм и сјајпим демо- 
вратскии вачелима Вилсоновим етавља иски 
тајии имисрија.пк-тичкп угонор. једно паказпо 
чедо пптрпге и мрака, које, после орокламовања 
опих вс.шких вачела денократије, mije било 
достојно mi да се појави na светлости дапа. 
(Бурпо одобравање п пљескање). 

Госиодо, пачсла која je проиламоиао Вил- 
con узета су icao осповаза закључвње примирја. 
Ta еу пачсла, дакле, усвојили сви савези и свп 
противвицв п.пхови. Meby Савезницима та je 
вачела усвојила дакле и Пталија jep вначе вс- 
роватпо да до примирја аеби било дошло. Зато, 
ккчкцо, и морамо сматрати као п^моралну п са- 
блажњиву ту појаву да ee I Јталиja, која je прп- 
мила пачело ymiinTcii,a империјалпзма. на коп- 
ференцијв иира иојављује ca једвим тајпим 
уговором i{ojii je баш дело шшеријализма. 
(Бурно одобравање. — Узипци : Taico je!). Mu 
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морамо сматрати као неморално и саблажњиво, 
како je она могла примајући познатих 14 та- 
чака Вилсонових примити начело самоопреде- 
лења народа, a у исто време одбијати да се у 
крајевима које je заузела то начело примени и 
нзведе гласање народа o томе под коју власт 
жели да припадне. (Гласови : Тако je !) 

Најзад, господо, Ита^ија je, усвајајући 
Вилсонова начела усвојила и начело Лиге На- 
рода, која има да уздржк један мир засноваи 
на Правди и Правици и узајамној вољи народа, 
јер само такав мир може бити трајан. Она ме- 
ђутим тражи да joj Лига огарантује њена за- 
војевања која ни у ком случају никада не могу 
бити трајна, јер ни њена насилно наметнута 
владавина наших покрајина не може бити дуга 
века. (Узвици : Тако je !). 

Ми се, господо, чудимо, да je Италија могла 
ставити своје захтеве ua Далмацији, на Истру, 
на Горицу, Трст, Ријеку и Корушку, после по- 
знатог конгреса у Риму, на коме су се најмеро- 
давнији представници свих странака њених 
били одрекли тих завојевања. (Узвици: 
Тако je!) 

Најзад, господо, ми се доиста морамо чу- 
дити, да се у захтјевима Италије води толико 
рачуна од стране извесних савезника, који из 
свог рођеног искуства и историје знају, што и 
колико вреди талијаиско пријатељство. (Тако 
je! Одобравање.) 

Француска je за време царства била та, 
која je својом крвљу заливала стварање тали- 
јанског уједињења на основи начела пародности 
(Гласови : Тако je!). Међутим Италија je била 
та, која, 1870. године, кад je Француска у рату 
са Немачком била запала }у левољу није ни 
прстом -мрднула да својој бившој савезпици 
притечо у помоћ. (Гласови : Тако je !) 

Шта више једап известап број годипа до- 
цпмјс ona je отворено ступила у савез с пепри- 
јатељима Француске, у тројни савез, који je био 
упереп директно против пациопалпих аспира- 
ција Фраицуске на Елзас и Лотарипгију. (Тако 
je.! Бурно одобравање.)' 

Али господо, ми смо те cpehe да имамо да 
се боримо ne само са једпом авети тајног уговора 
пего са две. Ha источној страни иаших граиица 
видимо исту појаву, као и иа западпој. Видимо 
да Румупија поставља захтеве на завојевање 
Војводиие, name Војводине; one Војводппе, која 
je у време стварања и ослобођсња пове српске 
државе дала Србији толики број културпнх ра- 
депика и просветитеља; Војводипе, која je ко- 
левка namer Доситеја, namer Лукијапа Му- 
шицкот, namer Стерије Поиовића,. namer Змаја, 
namer Тоуре Јакшића. (Гласови : Тако je !). 

Ту Војводипу xohe да завојују Румуњи, 
којн cei 1848. год., кад су се Срби из Србије из 

Војводине no Банату борили, нису јавили ни 
да су живи. (Гласови: Тако je ! — Бурап 
пљесак), 

Господо, кад je 1915. год. српска војска 
остављена сама себи без икакве помоћи од са- 
везпика, a нападпута са свију страна огромном 
непријатељском силом била принуђепа да се 
повлачи, ona je у повлачењу била приморапа 
у албанске плапине. У томе моменту цела 
Европа je сматрала да тој војсци нема спаса 
и да се ona мора предати, јер су планине ал- 
бапске сматране као непроходпе за веће делове 
војске. Међутим та Албапија, која je сматрапа 
за непроходпу, пије била пепроходпа за 
српског војпика. (Бурап пљесак. Усклици: 
Тако je! Живела српска војска!) 

Српс^и војпик je умео путком у руци 
и гладап и жедан да се пробије кроз гудуре и 
кртеве албапске и избије на слободу. Годину 
дапа доцније у слични положај дошла je и ру- 
муњска војска и ona je нападнута ca вите 
страпа пепријатељем, била притерана пред 
једну своју Албапију, али за разлику од срп- 
ске војске, ona кроз ту своју Албанију није 
умела да се пробије. (Бурно. одобравање). Ona 
je пала, предала се и закључила мир. Србија 
међутим остаде верна савезпицнма, ona није за- 
кључила мир и истрајала je до краја. И тре- 
бало je да тај исти осакаћепи и окрвављени срп- 
ски војпик, који се кроз Албанију пробијао, 
дође у Солун, да ту пробије фропт да здроби 
Бугарина, да прегази немачке и аустријске ди- 
визије да тако рећи преплива Дупав, да осло- 
боди Бапат na тек опда, да се појави и Руму- 
пија да je жива и да тражи за себе Банат, који 
je српска војска ослободила (Живо допадање са 
пљескањем и узвицима : Доле Румунија !). (Ра- 
дослав Агатоповић добацује: У Добруџи се 
предало 40.000 људи румуњске војске и без 
путке и без мртве главе). 

Србија je у овоме рату дала преко 330.000 
жртава у самим војпицима, погипулима било на 
бојпом пољу, било умрлим no болпицама или 
ппаче. Поред тих жртава у војпицима Србија 
je изгубила још пуп један милијоп свога стапов- 
пиштва, које од зверства бугарског, којс од 
барбарства аустро-угарског, које од силних бо- 
лести, које су једпо време страшпо беспеле no 
Србији. 

Србија дапас има око 100.000 инвалида и 
иза опих погипулих ратпика остало je преко 
500 хиљада ситпе и пејаке деце; остало je преко 
500.000 сирочади без оца и матере o којима 
мора држава да се брине. 

Овим зкртвама које je Србија подпела, 
ваља додати, и све one жртве, које су пале за 
исту идсју пародпог уједи1Беп>а у Боспи и Хер- 
цеговини, Црној Гори, Далмацији, Хрватској 
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и Славонпји, у Словепачкој, Банату, Бачкој и 
Барањи и опда се тек може видети и осетити 
како су страшне и колико су огромне жртве, 
које je наш народ подеео у току овог рата. 

И при свим тим огромним лфтвама, које 
емо претрпелп и поред свију велпких војничких 
успеха, које смо пмали ми данас не тражимо, 
господо, ниједну једиту стопу земље по нском 
ираву еиле или no праву завојевања. (Живо 
одобравање). 

Све што тржимо, ми-то тражимо само no 
начелу народности и no праву самоопределења 
парода, које су сви цивплизовапи народи данас 
усвојили. (Живо одобравање) 

Господо, природно je, да сваки покушај, 
да нам се одузме оно што нам no праву припада 
изазива у нама гљев и ипдигнацију§ али при 
свем том, господо, ми не претимо. Претња нијс 
ни политички, ни витешки гест. Ми не npe- 
тимо, али ако не претимо ми нећемо ни да мо- 
лимо, јер, господо, ако би претња у данашњим 
приликама иарочито била једап неприличан 
iccT, погнути став молиоца био бп недостојан и 
увредљив no сцени оних напгах јунака, који су 
пали на бојном пољу и који кад су ступили у 
рат ннсу ишли никога да моле нитн и у кога шта 
да просе, него су поштено и часноза идеју осло- 
бођења и уједињења свога народа храбро се бо- 
рили и јуначки гииули. (Живо одобравање са 
пљеском.) 

Ми, дакле, не претимо и не молимо; ми 
очекујемо, ми захтсвамо да пам се учини правда, 
она правда, на коју имамо права n no људским 
и no божјпм закошша ; и no нашој верпости 
савезницима, и no imiiioj истрајпости у рату, и 
no огромпим жртвама које смо поднели, и no 
страховитим иатчвама, које смо претрпели, и no 
иачелународпости, и no начелусамоопредслеља 
иарода, која je Вилсои прогласпо, која су наши 
саиезници примпли, за која су се папш војипцп 
од почетка до краја рата јупачки борнли и ги- 
пулп. (Дуготрајпо пљескање са бурпим узви- 
цима : Живпо!) 

Upedcednm др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
Б1П1: Пма реч господин Фрап Смодеј. 

ФРАН СМОДЕЈ: Господо народпи no- 
сланици ! Ужаспи пмпсријализам поделпо je 
троје браће на нашем југу. Одвојио их je др- 
жавним и земаљским границама зато, да два од 
браће сасвим упиштп, a трећег иороби. Када 
je усплапуо светски рат, тада je, драга браћо, 
антанта бацила међу народе рсчп : »Ворба за 
слободу малих народа !« Руска je револуција 
нстакла у тој цељи нарочпти израз самоослобо- 
ђевва, самоодређснл народа. Велики Председпик 
оеверо-америчЕИх држава први je хтео оствари- 
•iii оио пачело. И ево, na onoj страпн, rije je било 

начело противу народног иж1еријализма, тамо 
je била победа, a na тој страни били смо и ми 
малп поробљени народи. (Узвици: Тако je!) 
Сарађивали смо у томе до данас ; противу свих 
оних, који то хоће да нам ocnope, то парочпто 
и гордо наглашавам. Последњи удар у томе 
■светскоме рату задала je славом овенчана 
српска војска на маћедонскоме фронту заједно 
са Французима и Енглезима. (Живо одобра- 
вање и пљескање.) Господо, ми несмемо да за- 
боравимо, да други удар, који je пробио фронт, 
који су сачпРБавали Немачка и Аустро-Угар- 
ска, нису задали Италијани, већ словенски, a у 
првом реду, југославенски пукови на италијан- 
скоме фронту (Узвици: Тако je!), да према то- 
ме није победило италијанско орулсје, које и не 
бп у осталом никада победпло, већ су победили 
нашп пукови тиме, што су иололшли оружје. 
(Одобравање и узвици: Тако je!) Зато 
ми морамо свом одлучношћу одбити гадне 
фразе италијанске штампе, као да су словенски 
нарочнто југославепски пукови постали тек 
онда присталице и савезпици, када су 
себп метнули на капе друге кокарде. (Огор- 
чснп узвици.) Господо, све оваке фразс 
иду за тим, да разбију наше јединство. Али ми 
противу тога копстатујемо, да се наше јединство 
пзвршило већ 1914, no тамницама, гђе су били 
заједно затвореии и гђе су заједно умирали од 
глади Срби, Хрвати и Словенци. (Узвици : Тако 
je!) Зар су Италијани заборавилп, да je слове- 
начки 17. пешадијски пук био први, који се no- 
бунио већ 12. маја 1918. годипе, и да су сло- 
венски момци пошли у смрт на вешалима узвп- 
ком: »Живела Југославпја!« ? ! Зар су Италп- 
јани заборавили, да се ускоро за тим побунио 
део 97. тршћанског пешадијског пука, и да су 
они, који су пошли у смрт стрељањсм, билп 
Словепци и само један Италијан ? ! Гђе je била 
опда она италијаиска иредента, o којој умеју 
данас Италпјани толико да причају ? ! Ми ју 
тада нисмо чули. Зар су Италијани забораиили, 
да су баш словепачки посланици почелн опу ве- 
лику акцију, која je имала памеру разрушити 
Аустро-Угарску?1 (Бурпо одобравашс са узвп- 
цима : »Тако je,! Жнвео Корошец !«) Већ мпого 
рапије no IHTO je општа јавпост o томе псшто 
размишљала, почели су борбу iiaiini дичпи Bo- 
be, у првом реду nam вслики др. Крек (Узвици : 
Слава му !) и др. Корошсц. Опи су почели чете 
скупљати и удрулсивати, и опи су затпм у 
бсчком парламенту водили ову акцију до kpaja. 
Зар су Италијапи заборавнлп, да je nama јав- 
ност, бпло у Словеппјп, било у Хрватској, фе 
су се скупљалп људи na мпогобројппм велпкпм 
зборовима no 10,000 n више, показала своје nc- 
крепо оду111евл>е1ве за једипство Срба, Хрвата и 
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Словенаца ?! Господо посланици, већ много 
раније, но IIITO су Италијани снивалп o томе, 
било je у нашим срцима исписано наше уједи- 
њењс, које смо извршили, кад смо разбили 
фропт. (Узвици : Тако je !) Зато ми уједињењс 
Срба, Хрвата и Словенаца, овог уједињења, које 
смо сами створили, не допуштамо, да нам се 
одузме ма ни под којим условима; (Узваца: 
Тако je !) паглашавам сагласно са мишљсњем 
нашег народа, пи од странс аптапте не. (Живо 
одобравање и пљескање.) Антанта нас je звала 
у борбу уз њу и обећала нам паграду за то. Ми 
то се одазвали њеном позиву, пошли у борбу, 
a сада долазимо и куцамо na врата аптанте: 
Где je награда ? ! Ако нам je не дају, узећемо ју 
сами ! (Живо одобравање и пљескаље.)- 

Противу пас и противу нашег уједињења 
навода лопдоиски пакт. Али било je врсме, када 
јо Орландо говорио дру. Трумбићу сасвим 
друкчије но данас. Када je Италија била у не- 
вил.и и трсбала нашу помоћ, опда je Орландо 
ка.";а( Трумбићу, да je лондонски иакт уперен 
једино противу Аустро-Угарске и да ће се са 
Југославијом потпуно друкчије разговарати. 
(Узвигот: Чујте, чујте !) Вилсопових 14 точака 
je антанта усвојила без приговора. Ми смо ово 
схватшш овако, да je тиме уклоњен и лондонски 
пакт. Када je Вилсоп прогласио тачку o само- 
пдређењу свих народа, нико није, na ни Ита- 
лијани, ни ко други, јавио приговарао томе. 
Њшеријализам Аустро-Угарске и Немачке не- 
стао je сломом њиховог фроита, али жалибоже 
није потпупо нестао, јер видимо, да се јавља нов 
империјализам у другом друштву. Исти стари 
пријатељи, стари савезпици, као што су раније 
били, Аустро-Угарска, Немачка и Италија, 
оиет траже везу и ми већ видимо контуре — 
пријатељима Французима скрећемо пажњу на 
то, — новог савеза, у који познвају и друге по- 
дупавске државе. 

У чему састоји овај италијански импери- 
јализам противу пас, противу наше Државе ? 
Пре свега у томе, тто нам не.призпају паших 
природпих права. Исто тако, као што je посту- 
пала некада Немачка за време светског рата са 
иапшм пародом на читавом југу, као што су пе- 
мачки, аустријски и маџарски војппци посту- 
пали са Србима, баш онако поступају данас 
Италијаии са нашим пародом у окупирапој те- 
риторији (Узвици : Тако je!) и са оним нашим 
пуковима, који су na тиролскоме фропту поло- 
жћли оружје, јер су веровали италијанским 
обећаљима, да he им допустпти слободан одла- 
зак у љпхову отаџбину; Италија je пак ово 
обећање просто прогутала. (Огорчени узвици: 
Пфуј! Сралшта!) Ако Италијапи данас у својој 
плаћспој штампи пишу o својој великој кул- 

тури, ми морамо према томе копстатовати, да 
je ударац у лице свакој култури, што се данас 
они наши легијаши, који се борише на страни 
Италпјана за слободу малих народа, затварају 
у влажне, загушљиве подруме, те се крећу као 
сенке, изгладнели и изнемогли, проссћи за чашу 
воде. (Огорчени усклици.) Италијани поступају 
с нама исто тако, или пак још горе, него некада 
Аустро-Угарска са српским заробљепицима. 
Италијаска влада труди се, да ју словеначкс 
крајеве унесе немире, и да изазове бољшевпзам, 
onaj исти бољшевизам, пред којим стрепи и аи- 
танта сама, a који има да буде добар за нас, како 
би онда италијанске чете могле да уђу у Љуб- 
љану и у Марибор и отму велико наше прп- 
родно богатство. Италијани имају плаћепе 
агенте међу Словенцима и Хрватима и ко зна. 
да ли не и другђе, који треба да засеју међу 
нас немир и створе бољшевизам. 

Када je Италија са друге стране увидела, 
да je нас Аустро-Угарска изгладнела, ona je 
иама затворила излаз na море, a одатле у паше 
зсмље у памери, да се наш гладпи народ побупи 
и изазове пемире. Оно, штојерадилакоднас, ono 
исто сада покупшва да уради и у Далмацпји. У 
Книпу стоји све пупо, мождапастотиневагопапа- 
мирпица, које je Хрватска упутила преко Боспе 
својој гладпој далматинској браћи, али итали- 
јанско војништво ne допушта, да та храпа дође 
међу далматипско стаповпиштво. Далеки брд- 
ски крајеви Далмације су изгладпели, a итали- 
јапска власт заузела je угљепи рудпик Сиверић 
у намери, да омете због педостатка у угљу спаб- 
деваље Сплита na железпичкој прузи Сплит— 
Сињ храпом, коју je антанта упутила namoj 
бедној гладпој браћи у Далмацији. (Огорчспи 
узвици : Чујте, чујте !) 

Баш сада je стигло саопштеље, да je итали- 
јапскп гуверпер у Трсту под казпом затвора и 
новчапе глобе забрапио сваки словеначки нат- 
пис у Трсту и у потпупо словепачкој околипи. 
Ово je ono самоодређеље парода, које пам даје 
Италија. 

C друге пак страпе видимо и морамо са лса- 
љељем да коистатујемо, да аптапта свега тога ne 
види. Аптапта je упутила комисију за испити- 
вање у Љубљапу само зато, што су Италијапи 
интригирали против нас. 

Ja вас питам, господо, шта се догодило тако 
вапредпо чудповатог, што je комисија аптапте 
догала у Љубљауп са страшпом претњом, да he 
Словепце казнити ? Догодило се ово : У Љубља- 
ny je дошла италијапска делегација, a ^а се пи- 
коме ne представи. Ha питање: ко je ona, nnje 
поднела, пи показала, никаквих докумената, ни- 
каквих легитимација. Дужност one италијанске 
делегације била je, да се представи српском ге- 
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лералу Смиљапићу. Tora оиа није учинила, a 
када je била позвана, да се легитимише, није 
имала никаквих докумената. Из свега тога човек 
може да мисли, да ова италијанска делегација 
није имала друге намере, него да шпијупише. 
Али имамо још други доказ. У Марибор je до- 
тла још и друга италијанска комисија, која je 
била примљена од стране генерала Манстра сви- 
ма војничким почастима. Али ова италијанска 
комнсија покушавала je словеначку стражу да 
подмити, да тако дође до тајног кључа наших 
шифрованих депеша, и тајно je туткала Немце 
против нас, тако, да je постојала опаспост, да 
избију велики вемири и да ће Немци напасти 
name крајеве. (Узвици : Чујте, чујте !) Антавта 
пека д(^е са својом комисијом, кривда je на 
страви Италијава. 

Ми знамо, шта je ваша савезничка дужаост, 
ми ову дужност увек и испуњавамо. Автапта 
вама иалаже велика ековомска самоодрицања, 
али она веће знати за своје савезничке дужно- 
сти према нама. Ми смо извршилп наше савез- 
ничке дужЈн'ооти према антанти до вајмањжх 
дстаља и тако ћемо испуњавати их и у будућс, 
али иаглашавам и са жаљењем коветатујем, што 
морам служити се тако оштримречимазбогтога, 
тто je нама тешко, да се nam народ узвемирива, 
и да се она велика љубав према идеалвом Фран- 
цуском ,народу, који се тако cjajuo показао у 
токусветскограта,да ова велика љубав све вигас 
пестаје у срцима нашег народа, када види, како 
фравцуски политичари, који су одговорви — 
не француски народ — са пама поступају. Ово 
нас боли, јер je нама до тога, да имамо увек 
везу са француским народом Нас боли, 
што у нашем иароду нестаје овог всликог 
поштовања према моћвом енглеском вароду, 
оно поштовање, које je наш народ стекао 
у великом светском рату према евглеском наро- 
ду, када je гледао, како су одлучпи Евглези ro- 
иили п пајзад и увиштили гермаиску хидру. 

Немачко-италијански савез после светског 
рата je нешто тако веморалвог, да га ниједан 
моралан човек нс можс пикада довољво осудити. 
Овај немачко-италијански савез посматрамо ми 
на границп сваког тренутка. Изветтавају iiac, 
да стоји једна италијавска дивизија код Тр- 
бнжа зато, да удари на нате јупаке, ако he по- 
кушати да избаце пемачке бољтевике, који су 
окупирали две трећппе корушке словевачке тс- 
риторпје. Нечувепо барбарство чнве данас 
Иемци na словепачкој тсриторији, коју су оку- 
пирали. Ono, што су рапије вршили у Србији и 
у Белгији, ono HCIO врте данас у Коруткој na 
окупираној територијн, a овамо псће доћп ап- 
таитна комисија, да испита сва свирепства, и да 
их казни. (Узвицп : Чујте, чујте !) Зар смо ми, 

савезншга аитанте, вешто мање од побеђевих Нс- 
маца ? Највећим огорчењем морамо одбити то и 
рећи : ми смо савезници и захтевамо, да се с Ha- 
ma поступа и као са савезницима. Јуче тек сам 
прпмно из Великовца телеграм од мог земљака. 
Овај телеграм гласи : »Корушки очајпици, који 
још увек чаме под насилним јармом Немаца, 
моле, да се предузму све потребпе мере за њихов 
спас, који лежи једипо у томе, да се одмах оку- 
пира словеначка Корушка од стране југосла- 
вепске војске. Наше патње велике су. Зато 
треба хитног спасења. Посредујте код владе ! 
— Герент 11арф«. 

Зашто долазе овако очајни телеграми ? 
Зато, што антанта није учипила своју дужност, 
јер вије повукла такву демаркациону липију, 
коja бп обухватила све стаповништво и све кра-. 
јеве, који припадају нама као словеиачки кра- 
јеви са екоиомског или ма којег другог гледишта. 
(Узвици : Тако je!) 

Оно, што чине Италијани и Нсмци, оно 
исто врше и Маџари, као трећп брат новог им- 
перијализма, у Маџарској. У Прекомурју, гђе 
живи још дапас 120—140.000 Словенаца, палс 
и плачкају ^сао и Немци у Корушкој, и уби- 
јају људе. Скрећем иажњу само на случај Сте- 
пана Шкафарја, подпредседника општине Ижс- 
ковци, кога су без сваког разлога маџарски бољ- 
гаевички војници везали по заду за кола и тс- 
рали коњс. Човек je трчао, док je могао. па je 
онда изнемогао пао на пут. Шта се даље с њпме 
догодило, не знам, али кроз који дан сазнало 
се, да су га, човека од 50 година, покопали. 
Овако поступају маџарски бољшевнцп у Преко- 
мурју и сличпо и уМеђумурју.Аштајеучинила 
А11танта?Кадћеупутититамокомисију и запре- 
тити онима казпом, како би се спрсчило, да 
маџарски империјалисте не угњетавају и не 
убијају и даље нашу браћу ? 

Делегација из Прекомурја, која je била upe 
неки дан у Београду, пзјавила je, да he словс- 
пачко становништво бити постижено ужасом, 
кад he се морати швући Маџари из тих кра- 
јева, јер lie попалити сва села и убијати људе. 
Зато бп била дужност Антанте, да упути своје 
чете у те крајеве и запггити nam добри варод 
који припада у нашу државу. (Живо одобрава- 
ње и пљескање). 

У нашој адреси антапта he можда очски- 
вати речи o арбитражи, али очекиваће то уза- 
луд. Ми са свог стаиовишта не требамо викакве 
арбитраже, јер тражпмо само оно, што наш 
припада. (Бурно одобравањо, пл.ескањс п уз- 
вици : Тако je!) Арбитража умеспа je само он- 
да, ако сум1вамо, да ли ono, што тражимо, зашта 
припада нама или ne. Али ми смо уверени, да 
све ono, што  тражимо, припада пама  и  само 
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нама. AKO се наша делегација у Паризу упу- 
стила у арбитражу, учинила je то, a да тиме не 
признава пеоправдапост паших захтева, већ je 
то учинила у очајању, јер друкчије није могла 
да поступи, догод je насиље са друге стране. 
(Узвици : Тако je !) 

Ми ни под којим условом и никада нећемо 
оставити ни једно парче наше свете југославен- 
ске земље, na било у Горичкој или у Истри, 
Далмацији, било Трст или дуж бугарске гра- 
пице, било Банат, Бачка, Барања или Преко- 
мурје, било Корушка или Штајерска, јер je свс 
ово света паша земља. (Дуготрајно бурно одо- 
бравање и узвици : Живсо !) Ми смо у рату по- 
казали, да умемо бранити се до крајности, ако 
устреба. AKO Антанта мисли, да he претњама и 
насиљем, газећи сва човечанска права, успети да 
нас присили, да се одрекнемо na било и једном 
парчету ове земље, онда морам да ју упозорим 
na оних две стотине српских јунака-академика, 
који су се после повлачења српске војске утвр- 
дилц на београдској универзи и радије погииули 
до последњег, него да гледају пораз своје отаџ- 
бине. (Вурни узвици : Слава им!) Нек душман 
види, нек душман чује, да Срб још живи, да je 
јунак ! Ми Словенци осећамо, да смо са Србима 
и Хрватима једно тело ; зато ћемо се и ми за 
свако парче наше земље na овом или оном месту 
борити и бранити се до последњег, ако нас иза- 
зову. (Живо одобравање и пљескање.) 

Ми смо мирољубиви, ми нећемо рата, јер 
нам je потребан мир, да се културно подигнемо 
PI економски појачамо. Ако пак дође ма који и 
нама xohe отети нашу свету домовину, онда 
устанемо и запевамо : Словенац, Срб, Хрват на 
увек брат и брат, у бој за ње. (Дуготрајно живо 
одобравање и пљесканје. Говорнику честитају 
послапици свих странака у парламенту.). 

Председнгш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Реч има господин посланик Кристан. 

АНТОН КРИСТАН: Поштована скуп- 
штино ! Пре десет година одржала се у Љубља-. 
ии југославенска социјалдемократска копферен- 
ција, која je одредила као циљ свог народно- 
политичког програма уједињење Срба, Хрвата 
и Словенаца без обзира на постојеће државне 
грапице. Социјал-демократски представници на 
овој копференцији били су митљења, да je на- 
цијоналпо уједињење потребно, да се реше тегака 
пацијопалпа питања, која су нама ометала ре- 
шење других великих питања, нарочито соци- 
јалпих питања. Надали смо се, да he после, 
када се једном заврте na нашим границама, када 
се једпом заврше у Словепији, Хрватској, Ба- 
нату и т. д., народиосии спорови, бити могућ 
оквир, у коме he се ретавати и ретити соци- 
јално питање онако, да he словеначко-србо-хр- 

ватски народ живити живот, достојан слободиих 
држављана. 

Скоро за тим дошло je до светског рата, 
који je у свом бићу променио све контуре и сав 
свет. Тражио je ужасне жртве. Хекатомбе мр- 
тваца, рушевине економског живота, мртвацем 
слични остатци бедног народа, хијене шпекула- 
ната и ратних зеленаша страшан су доказ рат- 
них ужаса и беса. (Тако je !) Распале су се 
силне абсолутистичке државе. Прва je почела 
Русија. Преко Бугарске и Турске дошло je до 
слома некада силне Нсмачке и Аустрије. Све 
сво, што се у то време догодило, револуција у 
Русији, мир у Брест-Литовску, неуздржна еко- 
номска ситуација свих народа, огромно пресс- 
љивање народа у заробљеништво и изгнанство, 
нзбеглице свих народа, војници, који долазе из 
крајева у крајеве, једни као победиоци, други 
као побеђени — све ово се дојмило срца народа 
и утисло много што шта, што je неизбрисно и 
мора имати огромне последице у народном осе- 
ћању и раду. 

Када су заорили месеца октобра прошлс 
године на бојиштима урнебесни узвици : Крај 
мора бити рату ! Живео мир ! — враћале су сс 
масе кућама, да себи створс нове домове, нову 
бољу домовину. Распала се Аустрија, распала 
се Немачка. Ha њиховим рушевинама подижу 
се нове државе, међу њима и држава Срба, Хр- 
вата и Словенаца. Ми, социјал-демократи, који 
смо пре десет година и више имали ово као свој 
народно-политички програм, поздравили смо ту 
државу с огромним одушевљењем и одмах смо 
пружили овој својој тсгако очекиваној домовини 
своју помоћ у нади, да he нама ова домовина 
дати, што смо тако дуго, дуго очекивали. 

Шта тражимо у тој домовини ? Остварила 
се — природно да имамо према њој и своје зах- 
теве; да можемо овде сарађивати као пријате- 
љи, треба казати, шта he нама ова домовина дати 
и каква треба да буде. 

Очекујемо, да he се o напгам жељама во- 
дити рачуна. Ми смо представпици радничког 
народа у Народном Представништву. Пре свега 
треба да изјавимо, да тешко подносимо кри- 
вицу, која се чини радничким странкама у Ha- 
rnoj новој домовини ; ш знамо, да овде нисмо 
Јправилно заступани, и да би овај раднички 
народ морао имати много јаче представништво, 
но тто га има. Али, господо посланици, за сада 
још немамо разлога, да сумњамо у ваше поттењс 
и објективност, и очекујемо, да heTe, господо, 
ма да нисте директни представници радничких 
маса, имати cxBahaH>e наших потреба у овим 
тегаким временима. 

Господо, ми смо код адресне дебате; ми- 
слим, да je данас историјски дан и да je данас 
потребно казати ово, што морамо казати. Адре- 
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спа дсбата je, наглашавам, али господо моја, 
пре свега морам директно рећи, да се ми, соци- 
јалпн демократи, са предложеном адресом ни- 
како ne слажемо већ из формалних разлога. 
Ми се не слажемо с њоме у формалном погледу 
с тога, што би ова адреса требала да буде упу- 
ћена у првом реду на народ Срба, Хрвата и 
Словенаца, као на највишег суверена, коме смо 
no нашем убеђењу дужни казати, како себи за- 
мишљамо паш парламентарни рад. (Пљескање.) 

Закон no пословном реду (тач. 37. и 38.) 
вели друкчије. Овај закон o пословном реду 
примили смо; одобрен je и покоравамо му се, 
Адреса je таква no форми ,и no тону, какву зах- 
тева параграф. 

У стварном погледу пак не видимо као 
представници демократског народа Срба, Хр- 
вата и Словенапа прецизније пзјаве, како треба 
да се заврши ужасна економска беда нашег на- 
рода. У адреси не наплазимо на нпкакву преци- 
знију пзјаву, како ће се тај народ, који данас 
исма nn најнужнпјпх потребштина, пп хране, ни 
одела, ни стана, спасавати од несносне оскудице 
животнпх потреба, и како себп Народно Пред- 
ставништво замишља решење ових тешких, вео- 
ма важних питања. (Тако je !) Господо, ja сам 
пажљпво слушао неколико говорнпка дапас, 
али сви су ималп једну главну брпгу : брпнули 
су се за one границе n за onaj народ, којп данас 
jom стоји под јармом империјалистичких теж- 
ir.n страпе вслике силе. Господо, ми можемо под- 
викпутп мировној конференцији, нека се упра- 
вља самоодређењем народа. Ja мислим, да, када 
чује аптанта и све друге државе, да je Народпо 
Представнпттво Срба, Хрвата и Словенаца 
прогласпло, да жели самоодређење народа 
(Живо одобравање), да неће бпти могуће, да ће 
npehn преко нашпх вапаја. (Пљескаље.) Али 
пријатељи моји, када смо извршили тај позпв, 
када сдго казали опима споља, тта желимо, дулс- 
пост je паша, да кажемо и нагаем народу, како 
себи Народпо Представнпштво замитља спас 
од ове беде, у коју смо упалп после дуготрајпог 
рата на пашој територији. Господо моја, ja вас 
упозоравам na чиљсницу, да се не може зами- 
слити већу беду, сиротињу и сироматтво, no 
што je впдпто, ако идете no Београду од улпцс 
до улице и no перпферији града. Hama je дуж- 
пост, да учинимо све, што je у namoj спази, да 
сс репш ово страпгао социјалпо пптапл. Не па- 
водидг спроматтва и беде no читавој Србпји, 
Босшг, Хсрцеговипи, Црпој Гори, no onoj си- 
ротп Далмацији, коју су стално злоупотребл.а- 
вали ратпи пшекуланти и зелспапш (Тако je !) 
и no onoj Словеппји, која je због тога, што je 
тамо ипдустрија пајвпте развпјена, трпела и 
jom трпи стратпо оскудевање животпих памир- 

пица. Ми са поиосом ударамо у своје груди, да 
je nama Југославија благоспљаиа земља будућ- 
ности, гђе се цеди мед и млеко ; али, господо, у 
тој земљи % становниттва нема пишта, једна 
четврина пак се купа у масти и брашну. Hama 
дужност je и nam народ од нас и ово очекујс, да 
кажемо томе народу, шта ћемо учинити у тој 
памери, как ne би ратни шпекуланти ималп 
свега у изобиљу, док парод умире. (Пљескање.) 

Поттована господо, ne само питање физич- 
ког живота, питање хлеба, стана, одела, обуће 
и т. д., захтевају хитпог решења ; већ и друга 
питања, питања дутевног Јкивота namer парода 
морају папћи код nac na позитпвап одговор. Ми 
жпвимо у држави, која je такорећи у првим 
почетцпма. Дођет у Веоград и купиш повине 
na улпци. Бела страна .. .бела страпа ... Идеш 
na потту — ne можеш предати писма ; идеш na 
телефонски уред — ne можеш да телеграфујеш. 
Идет овамо, идет онамо, и впдиш, да jom увек 
у многочему влада стари абсолутнзам, који 
плепи новпне, забрањује слободу речи и пгака- 
пизпра народ. У Славонији батпњају војнике и 
грађапско становниттво. Народ захтева од свог 
представппттва, да учини крај аустријанским 
n друшм мапирама, n да се уведе уставап лсивот 
у namoj краљевпни. (Тако je !) 

Народ очекује од nac, да такођср кажемо, 
каква he судбипа постићп ратне зслепате, којн 
су себе обогатили na рачуп спроматног народа 
у доба овог дуготрајног рата ; парод очекује, да 
сс n у адреси каже, да ли he ова велика пмућ- 
ства, која су пастала због тога, што je парод 
гладовао, тто су деца умпрала, тто je nam na- 
род гппуо, — остати овим пајвсћим пепрпјате- 
љина namer парода ? Ham парод хоће да зпа, да 
ли ће доћп пресуда овим људпма, која je хитпо 
потребпа за здрав жпвот у namoj дрл{ави, ona 
пресуда, од које зависи сав nam даљи развптак. 
(Одобравање). 

У адреси такође није тачно казапо, како 
себи зампшљамо изборно правво за уставотвор- 
пу скупттипу, и када he бпти пзбори. Свс, пгго 
читамо у адреси, je тако ошпте, и сувише ошпте, 
да калсе мало, такоре1ш веома мало. Шта je ca 
заштитом мањпна свих врста, и пародпоснпх 
мањппа? Jacno je, да he и no пајопштијем 
самоодр^ењу парода до1ш у пашу државу ма- 
n.nne, које због свог скопомског стаља nehe моЈш 
ДРУгђе да буду. Ове маљппе ne смемо сматратп 
за попогодпс страпке, neh за равповалте n рав- 
поправпе грађапе, a пикако ne за грађапо дру- 
гог реда. O свему томе нитта ne стоји у адресп 
и ово je опст гретка. 

TaKobc пије спомепуто, како he доћи лсепс 
n мајке до л,удп п сппова, који су у заробље- 
пшптву у Италпји и у Сибиру. 



5. ред. саст. Ш. марта 1919. 59 

Morao би још много и много да наведем, али 
оно, што сам казао, нека буде довољно, да уви- 
дите, зашто не можемо гласати за адресу ни у 
стварном, ни у формалном погледу. 

AKO се ова адреса прими, a примвће се 
вероватно — ипак желимо, да кажемо народу 
оно, што имамо на срцу. Народ чека ; не би било 
лепо, ако би тај народ био преварен у својим 
надама. Знам вас прилично добро; надам се 
зато, да неће бити преварен, и да ћемо једном 
моћи рећи, да смо одмах учинили све, што се 
могло учинити, да се изравнају страшне после- 
дице рата. Ha овај рад ja вас позивам. (Живо 
одобраванје. Говорнику честитају.) 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч господин др. Стипан Војнић- 
Тунић, посланик из Суботице. 

Др. СТИПАН ВОЈНИЋ-ТУНИЋ : Пошто- 
вани народни представници ! У име Буњеваца 
и Шокаца изјављујем, да адресу примам онако 
како je предложена. Ми, Буњевци и Шокци, 
који смо пар стотина година трпели под маџар- 
ским јармом, придружили смо се првом позиву 
слободе и приступили смо у коло југосла- 
венске наше браће Срба, Хрвата и Словенаца 
да, с њи&а заједно, изградимо и учвретимо 
своју нову, повећану државу. Наша je изјава 
пала још пре доласка спрске војске у горње 
крајеве Бачке и Барање. У тим крајсвима у 
већини станују Буњевци и Шокци, према 
осталим народима. У Новоме Саду ту смо од- 
луку потврдили свечано и сада, као посланик 
Буњевачки и Шокачки, опетујем, да ми непо- 
знајемо никакве запреке^ која би нас из овог 
братског кола могла раздвојити. (Бурно одо- 
брање и узвици: »Тако je«). 

И ако смо били до сада угњставани, чврсто 
и нспоколебљиво стојимо 1џа границама Кра- 
љевства Срба, Хрвата и Словенаца где ћемо и 
коначно остати. Једпа смо браћа троимепог na- 
poja, једпа нам je мајка, земља' Југославија, 
коју су земљу паша браћа крвљу заливала; 
једап нам je језик, једни су нам обичаји, јсдна 
пам je радост, или лсалост, једпе су нам жеље. 
Желели смо за тим братским ујсдињењем пар 
децснија; доживели смо то уједињење, весели 
смо тим уједињењем, јер нам слобода, будућ- 
ност и снага лсже у томе уједињењу. Ту пашу 
изјаву пећемо да мењамо већ хоћемо и овде, 
прсд свом браћом својом, да то потврдимо и 
изјавЈБујемо, да смо ту нашу изјаву дали на 
темељу самоодрсђегБа народа и изјављујемо, да 
се од тога никад пећемо одрећи. (Бурпоодо- 
бранаље и плескање). 

И ако смо, за време маџарског господства 
стално били сирочад, свесии смо и знамо то, да 
je у трипаестом ичетрнаестомстољећубилаВој- 

водина, којој je средиште било у Суботици. Gra- 
pa je то отаџбина наша и ту земљу емо сачуваж. 
Других народа тамо није било, сем нашега на- 
рода. Тек у последње време доселили су се Ма- 
џари као чиновници или као намештеници. 
Хтели су да нас угуше, али нису у томе'имали 
успеха, и ако je влада Маџарска све и сва упо- 
требила. 

Сви они скупа у томе крају сачињавају 
маџарски елеменат, a остало je наш.шарод, који 
je нашу отаџбину сачувао a ауторитативно 
у целом свету признато je правило, чија je 
земља тога je и власт. Тако je и са нашим на- 
родом. 

Светски вихор га није поштедео као и 
осталу браћу нашу, нити га je; могао уништити, 
јер се иза њега народ еластично подигао, 
красан језик својих праотаца исповедио и уз 
велико одушевљење пружио свђју челичну 
руку својој силнијој браћи Србима, Хрватима 
и Словенцима да у;широј заједници, у слободи 
и слободном — народном уједињењу дође до 
оне огромне силе на коју се напад размрвити 
мора. 

И ако je наша Војводина била сироче, 
ипак верују сад да je из Београда и целог кра- 
љевства Срба, 'Хрвата и Словенаца неће више 
сматрат за сироче, него ;ћ€ je1 пригрлити^ и 
гледати да постане што јача у Краљевству 
Југославије. 

Ми .Буњевци и Шокци, који никада нисмр 
били заступљени нашим посланицима у бившем 
маџарском парламенту, изјављујемо свечано, 
да хоћемо и желимо стално остати синови Кра- 
љевства'. Срба, Хрвата и Словенаца. (Чује се: 
бурно: Живео!) и, ако je нужно, ми ћемо поло- 
жити и дати наше богатство, наш бистар ум и 
снажну мишицу. (Бурни. узвици: Живео! и 
пљескање). 

Предссдит др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има већи број пријављених говор- 
ника. Како je касно ja морам да закључим 
седницу. По подне не можемо држати другу 
због погреба нашега друга др. Петра | Јовичића 
стога бих предложио да идућу седницу држимо 
сутра ajco се Народно Представпиштво са 
тиме слаже? (прима се).1Недељом се седвице 
истина не држе, али ако се Народно Представ- 
ништво слаже ми je можемо држати. (Прима се). 

Дапатњу седницу 1закључујем a другу за- 
казујем за сутра у 9 час пре подне са истим 
дневним редом. 

Молим ФинансискијОдбор да се no подне у 
3 часа састане и да се конституише ради 
хитних предлога. 

Седница je трајала до 12% часова. 
Видео секретар: 

др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ. 






