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Почетак седнице ј&Уа часова пре подне. 

Присутни су сва гг. министри осим Ми- 
цистра војног и Министра за Социјалну По- 
литику. 

Председнт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИТВ.: Господо, отварамТ.редовнисастанакНа- 
родвог Представништва. Изволите, чути про- 
токол 6. редовног састанка. 

Секретар др. ИВАН КРНИЦ прочита 
i/ протокол 6, редовног састанка Народпог Пред- 

(        ставништва. 

Ередседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, има ли ко шта приметити на овај 
протокол? (Нема). Прпма лп Народпо Пред- 
сЈавшштво прочитани i протокол? (Прима). 
Изволите чути молбе за одсуства. 

Секретар др. ИВАН КРНИЦ прочита из- 
јаву г. Богдапа Михаиловића, Народиог Пред- 
ставпика, којом јавља, да неће употребити 
одобрено одсуство. (Број 748). 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Изволите чути неколико питаил. 

Секретар др. ИВАН КРНИЦ прочита 
питаљс Народпог Посланнка г. Адолфа Рибпи- 
кара и другова на г. Прсдседпика Мипистар- 
скога Савета, Oi мучењу југословенскпх заро- 
бљсника у Италији и враћању њиховом у до- 
мовнпу. 

Председникш ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Ово hc сс питање упутити падлсжпом ми- 
мистру. Изволите чути нсколико иптерпела- 
ција. 

Секретар др. ИВАН КРНИЦ прочита 
инадрпелацију Народнога Посланика дра. 
Иестотника и другова, упућену на г. министра 
саобраћаја, због веома рђавих саобраћајних 
веза између Београда—Загреба, Љубљане и 
лзмеђу :3агреба и Сарајева, као и због неуред- 
ности жсљезничке службе и транспорта. 

Затим прочита интерпелацију гг. Фрање 
Воглара и другова, Народних Посланика, упу- 
ћену.! г. министру иностраиих дела o прога- 
њању и мучењу словеначког народа од стране 
непријатеља у Прекомурју. 

(Ове ивтерпелације  види  ua  крају  са- 

Пр-едседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Ове ће се интерпелације упутпти дотич- 
нпм мииистрима. Изволите чути извештај госпо- 
дина Мипистра војног o пријему к знању ин- 
терпелације ^господина дра. Б. Анђелпновића 
o пеиздатој потпори породицама добровољаца, 
који су били у нашој војсци. 

Секретар др. ИВАН КРНИЦ прочита из- 
вештај господина Министра војпог и мор- 
парпце, да je примио интерпслацију пародног 
посланика г. Б. Анђелиновића o неиздатој 
потпори породицама добровољаца, i који су 
били у пашој војсци. 

Председиш др, ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЂ : Изволите чути јсдно саопштење. 

Секретар др. ИВАИ КРНИЦ прочита 
телеграм дра. Камил бег Џиппћа п другова из 
БањаЈгуке, којим протсствују противу рје- 
шеља аграрног питаља, no коме би малопосед- 
иици бсз земље остали (Број 757). 

li 
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Предссдпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо,сад прелазимо на дневин ред. Ha 
дпевпом реду je начелна дискусија o иацрту 
адресе. Ja мислим, господо, да закључпмо број 
пријављених говорника. Прима ли Народно 
Представаиштво да се број закључи? (Прима). 
Има свега пет говорпнка, који су се јавплп за 
реч. Први je господпн Стаико Баннћ. • 

Има реч господин Стаико Баннћ. 

СТАНКО BAHPm: Господо Народни 
Представници! Високи идеал и чаробни сан 
великих душа нашег тронмеиог народа ис- 
пунио се. 

Аустријско-мађарски opao, што je кроз 
впјекове велики део посљедњих крвавих година 
цео nam i народ држао у тешкнм оковима својих 
крутпх панџа поломљених крила пао je по- 
бијеђен са својнх внсина, a Србину, Хрвату и 
Словенцу — хвала помоћи савезника и непо- 
бедивпм редовима српских краљевских пукова 
в југославенских] оделегБа — засјало je иза 
дугих стољећа крилсне Калварије опет жарко 
сунце слободе. 

Из тамница мученика и из крви и светих 
гробова нашпх вожда Kapabopba из нашсг пога- 
женог Пнемонта, и оскврњвпог престоља велнког 
сина првоборца за слободу Вожда Карађорђу 
никло je н узрасло сјсме цјелокупног и нераз- 
друживог јединства вашег, од Триглава н брдске 
Соче до Вардара, од. угарскпх равпица дб еи- 
њега нам Јадрана. И ово свето сјеме доиесе uaii 
већ npu јутарњпм траковима нашег слободног 
сунца тисућљетни жељени плод уједпњехва 
троимеиог народа под демократским жезлом на- 
родиог пам Владара. (Чује се: Живео !) У те 
дане уздрхтале су у гробовима својим кости 
прадједова п отаца нашпх, док мп дсца њпхова 
опојенп рајским ужитком братског сусретаја, 
грлплн смо се и цјслпвали. У свсчапом руху 
јавпле су се опет паше плапшшиње Вилс, и ми 
смо нграли са њима весело коло нашег народпог 
пира. 

Нова снага младеначке крви заструјила je 
жилама нашим, п ми се упутисмо сложио, да на 
гарпштима пустпм прожети начелима истинеке 
демокрацпјс љубавн, стике и правде, градимо 
пов живот и заједппчке пам дворе сретпе бу- 
дућности наше. (Тако je!) Али вссеље нате било 
je кратко ! 

Т« прве зраке слободног супца ожарпшс 
брсговс п долии«! реке п сињс пам нашс Јадрап- 
ско море, тобонсњп прнјателЈ, старп потомак 
млетачког лава, док му отворисмр широм и луке 
и градове name, и док му изађосмо у сусрет са 
почастнма савсзшштва п братства, ou нае.рани 
у срцв. 

Од тада весеље наше претворн се напово у 
бол и лелек ! Зацвилише горко стотине тпсућа 
браће и сестара папшх, разочарани смртоносно 
рањепи у најосетљивпје жице свег бића свога. 

Умишљеип баштппик теутонског орла на 
Балкаиу затвара нам и води у робију понајбоље 
синове и браћу нашу; у кући пашој мори uac 
глађу, отпмље нам н грабн пмовиву иашу, силом 
пас раздваја од браће наше, и затвара нам пу^ 
теве у шпроки свет; ни именом властитим педа 
иам се називати, ни језиком својим иеда пам 
се Богу молити ! 

Са тисућу топова поплавио je он кварпер- 
скикључ нашег Јадраиа и доуге наше окупираие 
крајеве милпјовима папприатих летака, снлом 
пропагираис лозникс : »0 Италија, o морте !« — 
или »Италнја, нли смрт !« (Чује сс : Срамота !) 

Kao одговор на то из Горичке и Трста, из 
Истре, Рпјеке u окупираипх крајева Далмације 
једнодушаи одјекује глас браће наше : »Или је- 
дпнсто краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, 
п.ш смрт !« (Тако je ! Пљескање.) Ми верујемо 
још у снагу демокрацпје света, и правду савез: 

ника задужсипх крвљу синова и браће наше. 
Али ако uac превари ц ова вера, тад нека зиадс 
читав свет, да ће се сва бура Крша и Велсбита, 
Пролога н Бпокова, здружптп са шумом река, 
бссом валова и горчхшом нашега мора, и прелити 
се у жиле свих Срба, Словеиаца п Хрвата, да 
презирући смрт, устаиу против сваком опом, 
којп се дрзне са нстока, севера, југозапада нли 
ма са које странс. да покуша разбпти или окр- 
ibirrn name пациопалпо и територнјално јс- 
длиство. (Жпво одобравање.) 

Слободу и јединсто паше саздасмо и отку- 
писмо крвљу. Под цену крви XO1ICMO и да j-a 
одржимо. Хоћемо да-га осиажимо још новим 
везама н вјерскога надајмо се, наскоро једниства, 
које једиио туђипска политика засиова и разби. 

Муасевна реч јуначког Регепта Њсгова Вп- 
сочанства Алексапдра п Њсгове Владе, мужевни 
једнодупшп одговор прско овога Народпог Прсд- 
(•гаиппштва целокуппог уједиплног парода Ср- 
ба, Крвата и Словспаца, пама je најбоље јам- 
ство, да he nama народпа .lalja одолпти беснпм 
олујама свих нових кушп-а тс слободна и велшса 
уекрспуш na срстап и мирап живот мс1;у дру- 
гим иародима света. 

Слободап сам ЕвјаВИТИ у пме Далмације, 
да he nam парод, та будпа н свесиа стража na 
Јадрапу, пспоколсбпво и сложпо и борити сс, и 
радити за то велико дјсло. (Узвици : Тако je !) 

Далмација he- се заложитн за потребе, 
права и uiiTcpece свог брата упутар враљевртва, 
п ua периферијама Мацсдрнијс, и Војводипс, 
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Штајерске и Горичке нсто тако снергпчно, пс- 
крепо и стварно, као и за подворпицу пспред 
куће свог Јадранског мора. (Тако je ! Одобра- 
вање.) 

Господо ! Што се тиче унутарње формс 
наше државс, ми заступамо начело демокрацијс, 
јсднакоправности и слободе најширих маса на- 
шега народа. (Одобравање.) 

Воља народа мора бити заступапа у На- 
родном Представниттву. ,Нп једна група, ни 
једпа струја несмије мајоризирати другу. Тому 
he се мајоризирању моћи избс1ш само опћим 
11зразити>г, тајним и пропорционалнпм правом 
гласа, које he се вршити у великим изборним 
окружјима. (Тако je !) 

Револуцију ослобођења ми cm провели 
прама вапгт. Сада je ред да здраву еволуцпју 
проводимо изнутра. Оно што je посавремено п 
ибило, све оно што бапттиписмо од корупцијс 
преживјелих бирократских система, мора се из 
темеља искоренити. 

Сваки na и најзадњи пучанин, сељак и 
радник мора na сваком кораку да осети рефор- 
мацију и повп свет. (Тако je !) Аграрну рефор- 
му треба чим прије провести и праведном мје- 
ром дати тежаку толико земље, колико he му 
бптп достатно да жуљевима својих руку може 
прехранити себе и своју породнцу. 

И дпобу латпфундија и уређење колоната 
и укинуће кмстских права п соцпјализацију ве- 
ликога капитала треба радикално рептити зако- 
нитим путсвима, осигуравајући животпе ппте- 
ресе економско слабих и заштићујући такођер 
пробптке средњега сталежа. 

При диоби земље и проведби аграрпих ре- 
фордта ne смије се апсолутно имати пред очима 
личпе или страпачке интересе, Beh једино про- 
бптак парода и државе. 

Ha паптем Прпморју уздуж Јадрана услед 
рата италпјапскс окупације и блокаде пропало 
je нагае поморство, рибарство и трговппа, док 
на десетке хиљада радипх сила остадоше без 
посла и зараде, од којих мбоги чекају прву зго- 
ду емпграцпје у туђи свет. 

Свсм^г томе треба посветити највеНу пажњу 
п већ сала тралсити лека ! 

У мпогим крајевима пагаог народа, особито 
код нижпх слојева влада јога дапас скрајње и 
ужасно сиромагатво, голотпља и глад. Овима без 
окловатт.а тпоба nnMohn и пикаковс лсртве не- 
смију да нам се чине, превелике. 

Недостојаи je, од туђинца добргог делом 
баттињоп у пагаој држави положај лучоноша 
нагае народне свести п просвете, положај пaп^rc 
namer заслулспог учитељства, пак и љима и 
рвим осталим раденицима у пашој дрлсави треба 

омогућити и осигуратн  примерен  и  постојан 
положај. 

O унутарњем положају нашег Краљевства 
гшаде разпих погледа. Који hc разлози побе- 
дити o том hc одлучити Уставотворна скуп- 
штпна. Али ми тражимо да пајшире масе, које 
подносе naJBche државне терете, имаду и удјела 
на влади. (Одобравање.) 

Ми тражимо широке самоуправе опћина, 
окружја и окружних скупина, у којима he на- 
род сам собом управљати, a nehe му заповије- 
дати лихвари, ни којекакви покварени биро- 
кратеки елементи. (Одобравање.) 

Мп пезнамо, какову he одлуку створити 
Уставотворпа скупштина o унутрашњем уре- 
ђељу Краљевства, али јсдпо знамо, да ми ову 
Л1зжаву Срба, Хрвата и Словенаца, која je из- 
расла пз крви понајбољих наших сппова, мо~ 
рамо под сваку цијену одржати и са највећом 
епергијом побијатп све унутарње тепденце, који 
би joj o глави радили. (Усклици : Тако je !) 

Наша je света дужност, да у данашњем 
тешком међупародном положају нацтега краљев- 
ства окупимо све народпе епергије у једну јс- 
дипу резултанту, да пзбацпмо Beh једном из 
своје средине неповјерсље и сумњичење једнога 
rip?.va другому, што све знаде натп непријатељ 
ira израби проти нашпх виталних интереса. 

Ми дапас несмијемо, како то чипп извесна 
шгампа, нашу париску делегацију у Паризу, 
TpyM6iiha, Bccnnha и Жолгера на радост Цта- 
лије делити у два табора, када знадемо, да се 
чптава nama делегадпја једнаком епергијом бори 
за name народне идеале и да иза ње стоји читав 
nara народ. 

Ми ne позпајемо посебпих интереса -ни срп- 
ских, ни хрватских. ни словепачких, него само 
заједничке нам иптересе једпога нам народа 
Крал,свства Срба, Хрвата и Словенаца. (Бурно 
одобраваље.) 

Ми смо осведочени, да.ћемо ci?ojy младу 
државу урсдити и подићи само на основи пот- 
пупе слоге поштпвањем »гсђусобппх права п 
слободе свести и вјероисповести. (Узвици : Тако 
je!) 

Mu трсбамо унутарљи мир у полптичком, 
социјалпом и културном погледу. Непријатељи 
су наше младе дрливе сви они, који би хтели да 
je растроје и разграде смутљом na полптпчко- 
страпчарском, социјалпом п културпом пољу. 

Господо, нека нам je света опорука великог 
борца п еваиголисте нагасг пародног уједпњења : 
»Вп сви, који сте сјеме искрвавлзеног народа, 
мислите само на то^ како heTe све свбје Mohn, 
еве своје силе, сву своју љубав посветити благо- 
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датп пашсг југославепског иарода Срба, Хрвата 
и Словснаца«. 

Изјављујсм, да he наша странка гласати за 
прсдложену адресу. (Бурпо одобраваље и 
пљескаље.) 

Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВГ1Ћ : Пма реч господпн Матко Лагпња. 

Др. МАТКО ЛАГИЊЛ: Поштована гос- 
подо народни послаппци ! Тешко je после толи- 
еих сјајппх говора, после толпко поезије п по- 
сле толико збиљс, колико смо чули у ова два да- 
па расправе од страие господе заступпика, да со 
ишта ново унесе у расправу толико знамепптог 
предмета. Зато ћете ми извшгати, ако и нехо- 
'j'nn.e упаднем у које понављање, које je свакако 
сувишно, али сам се одазвао жељи не само свих 
мојпх другова из ужега мога друпхтва, него и 
другова господе посланика из осталих крајева, 
да се и из'Истре чује један глас у овој важној 
дебатп од стране оних, који су позвави, да у 
нме њезпно говоре. (Бурни усклици: Живела 
Истра !) 

Господо, дозволите ми да прије свега изра- 
зим дубоку моју захвалност светој' провидио- 
стп, која ми једозволила, да у одмаклпм даипма 
свога живота видим извршеп мој давпи сав. Јога 
од младости своје сппвао сам ja o најширсм 
уједшљењу вашега  варода  п  ваше домовппе. 

Велики, прсрапо j гроб положени др, 
Јован Скерлић, који je вама на истоку био 
ближи пего нама, on вам je протумачио студије 
и вародпо дјеловање мога Великог учитеља др. 
Антува Старчевића. Многа су господа зло разу- 
мела улогу тога великога човека ва уједињењу 
народпом, што je меви згодпо данас да помевем, 
a што je он уједињење народпо хтео и желео и 
мпслпо, да мора да буде под једнинм именом, 
то je, господо, могла бптп његова погретка и за- 
блуда, као год UITO je могла бптп погрошка п за- 
блуда опих, којп су под другим или трећпм 
нмепом, захтевали јединство народа (Одобра- 
вањс.) Мп којн смо радилп na томе често смо 
пута илмучспп моглп п погрешпти, алп смо ра- 
дили с љубављу на ободу велике пашс домо- 
вппе с тпм циљем, да постигпемо уједињење цје- 
локуппог иашег парода, na се je дешавало, да 
покадкад дођемо и у размирице o чисто држав- 
по-правппм питаљпма нашнм, али се je ипак то 
радило C једпом једипом тежњом да све то будс 
једна држава, једпа домовииа nama. (Одобра- 
ваље.) 

И зато, као гато сваки Словенац мора да 
види у тој форми namera уједшв(Ч1>а потпупо 
ЕЗвршвв свој ндсал, као тто мора да бвавв Ср- 
бпп у томе види потпуио п.шртеп свој пдеал, 
тако и ми Хрвати видимо и nonocnu смо, пгго je 

nam идеал нзвртеп, jcp je, господо, у OBOJ др- 
жави Срба, Хрвата и Словспаца, п Хрват по- 
стигнуо своју државпу слободу. (Пљесак.) Тако 
од сада упапред, ако пису досада сви овако ту- 
мачили, тумачите nam положај. Кад je Хрват 
дао вјеру, nehe њоме крепути, ма што се дого- 
дило ! (Пљесак.) 

Ми смо, господо, одлучпли, да подпесемо 
одговор na престолпу .беседу. Били смо тако 
сретпи, те смо се ујединили од првс до задње 
беседе, што ћемо pehu, сви као једап. To je no 
мом суду одговарало namoj дужности, одгова- 
рало je времонима и часовима, у којима живимо. 
Ми смо, господо, у тому одговору, који дапас 
већ сви зпате договорили се, да одамо дужпу 
пошту седому владару, и младому његовом na- 
месппку и владаоцу у његово име. Дали 
смо пошту, седому потомку онога Карађорђа: 
»Кому све npenone na путу беху,' алп ипак 
циљу доспје великом, пз мртвпх живот дозва, 
дупу живот српској дупш!« (Пљесак). 

Ja hy прећи преко великих заноспих 
речи, које су се већ чуле и na војску, и na све 
мучепике и na све, који су трпели, јер мислим, 
да преко опога, тто je речепо, свака бн даљња 
ствар била више можда једпо сувишио опето- 
вање пего израз опога, што je сваки од иас 
који није говорио, ћутио, кад се je говорило. 
(Тако je!) 

Ми смо се, господо, такођер такли поло- 
жаја na међама namo домовппе и извап мсђа 
name долговипе. Изложилп смо владаоцу name 
мпсњс, како да се nama вањска полнтика урсди, 
како да се поступа у смјеру, да нам и ono, што 
још nnje данас окупљено овђе, тто пам ту- 
ђипац оте и јсдаи и други, или капп отети, да 
се пама очува, да се очува за увек. 

Hama je међа бпло Срба, Хрвата плп 
Словепаца, бпло na западу на Сочи, или 
па Јулским Алпима, и na истоку све онамо 
докле еиже nama реч, докле спжу name задуж- 
бпие, докле сиже name повесно право и то у 
Буњевачком, и у Војводшш као иу јужпомделу 
самосталне враље&ине Србије. Ja hy себи 
дозволитп neiiiTO каспнјс у томе погледу петто 
pclni, у колико се то одпоси na мој мили за- 
вичај, иа западпи дсо name домовипе. 

Дозволите ми сада да се осврпем укратко 
jom na пеке делове садржппе name адресе, у 
колпко се oim тичу унутраши.ег namer' уре- 
ђења. И ту нећу опетовати ono, тто je ca раз- 
ппх страиа и боље п Љепше речено него што 
niix ja uorao pehu. Дозволите мн да шоменем 
ово. Ми смо се споразумели сви, да у овом добу 
до коиституапте уредимо name јавпе ствари до 
one мере, до које je то пужпо и иотребпо, да се 
урсде привременим уредбама. To je, господо, 
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формула, облик потребит са две стране. Једпа 
je што митражећнуетаповљегБенајпотребнијих, 
најпужппјих потреба, истреба да губимо врс- 
мена у теЉКЕШ далекозорним и далекоссжпим 
кодпфикацијама, које би закоподавна скуи- 
штина, која сс има састати делом, или велнким 
дслом, могла и баталити. Ми се зато у првом 
реду треба да старамо да се лепе и слободпе 
установе досадашље краљсвппе Србије пренесу 
са пајиужппјим, најџотребпијим додадима 
нлп пзмснама п на остале дслове наше нове др- 
л;аве Срба, Хрвата и Словснаца. 

Опширније наше становнште озиачпо je 
поштовани друг др. Дрпнковић, и ако ja TIITO 
речем у томе поглсду, петреба да буде изречспо 
у име свега клуба, може бити и моје особпо 
мнење, које сам тако слободан, као старпји, да 
изразим упек у нади п мислпма, да се то са на- 
челним становпштем нашега клуба не може да 
коси. 

Ми хоћемо, господо, и у том смо сви 
сложни, да, се што прије проведе пзборни ред 
за уставнотворну скугаитипу. To je крвава 
иаша нужда, јер док ми небудемо пмали утвр- 
ђеиог Устава наше државе, дотле можемо које- 
каквих слабих судова у том поглсду иматп од 
ипоземства. Ми треба да тај изборпи ред уста- 
iioBHMO прије, него ли се наши мили и пспаћепи 
ратппци поврате у домовпну; јер како зпатс за 
тај je повратак н законом одређепо, да се можс 
догодптп тек након впше мјесеци. Да ми стојпмо 
за то доба прекрттеппх руку, и да тек онда 
јстуЈпамо к 'расправл^ву п ЈустановљеРБу из- 
бориог рсда за Уставотворпу Скупштипу,' изгу- 
бпли бисмо све оно вријемс, којс међуто тече, 
те би се нашлц неприправпима онај час, када 
се наша војска поврати својим домовпма, и када 
се демобплизација потпупо провсде. За то je 
нужда, да се тај дпо namera посла проведе што 
пријс. И у том иогледу je сувппшо спомињати, 
да ja као и сви остали моји другови стојимо 
na тврдом стаповишту, да се у нагаој земљи и 
na цијелом територију нашвг Краљевства за- 
веде такап пзборпи ред, који he омогућити 
сваком појодппцу ове држане, сиаком члапу 
ibcnoM, у сваком његовом смјеру и поједипаца, 
n појединих, до сада хисторички подјељсних 
скупипа — које могу имати и својс боље, и 
слабије традиције — да je све то могуће из- 
вестп пред форумом namera суда. За то je и 
нужно провеети изборнв ред такав, који lie 
свакој струјп датп MoivlniocTii у дјеловању 
namer држанпог жшшта. (Гласови: Тако je!) II 
ja f-ам пршфаван да ту одмах корегнрам; и у том 
случају има само једпа странка, којој ту нема 
мјеста и која ту ne смије бпти, a то je ona 
страпка, која пп пшла за тим, да растргпе је- 

динство name и да ослаби пезависност name 
домовипе. (Аплаус. Гласови: Тако je!) 

За све друго мп ћемр се тим лакше спора- 
зумјети и договорити, чим се можемо само по- 
звати na то, да.смо сви пуни вјере један у дру- 
гога п да пема вшпе никакве сумње међу нама и 
да би било у пеким странама чисто пемогуће 
појмити и пеодвиспост државе п слободу до- 
мовипе тако, кад би једна или друга скупина, 
кад би једап или други крај name домопипс 
могао и посумњати, да му изборни ред допоси 
пеко понижење у државпом животу. (Гласови: 
Тако je!). 

Господо, у адреси смо се такли питања 
аграрне реформе. Рекли смо, да смо задоволЈНи 
тто je влада изрекла пачело, да се имаде дати 
земље опому, који je нема, и да упапред немају 
постојати феудалпи одпосн. Стојећн na том 
опћем заједппчкп прпхваћепом ,стаповитту, 
којему ne може питко од нас да прпговорп, јер 
смо снпови једпог народа, одгојепи као демо- 
кратска чељад. Ми послије тога демЛ{ратског 
пачсла молсемо додуте имати и врло различпих 
пазора у погледу самога провађања тих иачела, 
али то нас иеће моћи удаљити. 

И у том погледу да будемо братски и су- 
сретљивп и дозволите, господо, ако буде нечега 
mirne, ако буду веће разлике у папшм мппјењи- 
ма. то ne зпачи, тобож пекакав ексклузивизам, 
пекакво пазадњаттво и пепријатељство прсма 
масп народпој, пего има да значи, да пмамо по- 
ттовати и у склад довести све иптересе, који 
пмају и у дело да се проведу точпо и na задо- 
вољство свих. 

Ja нисам, господо, никад зазирао јавно и 
отвореио рећи све ono, што ми je na души у мо- 
мепту, кад држим, да je важпо п потребито, да 
сс изпесе птто. Ja кажем, да ћемо данас, у том 
погледу, a Бог зпа, хоћу ли баш и ja имати среће 
да o томе говорпм, и на томе радим и своје мпе- 
ље искажем, да молсемо велике среће и велике 
благодати допијетп пароду јсдпом аграрпом ре- 
формом,алиистотако,аЕО проведемо ту аграрпу 
реформу у реду и на задовољство свију, у ко- 
лико je задовоЛ)Ство могуће| при различитим 
пшзђтш, који могу довссти зсмљу у велике тр- 
завнце, у велике пеправде и у велико зло. (Гла- 
сови : Тако je !) 

Ja сам, господо, мпијења у пјшом погледу, 
да onor'a часа, кад дајеш пекоме ono, тто ja др- 
жимј што je дапас било моје, онда мораш са мпом 
говормти. II Mojia да говори са мпом и влада, и 
onaj, коме го има узети и onaj, кому се има дати. 
To je једпо начело, кога се имамо држати, и то 
пачело за мепе вриједи исто толико и једнако 
било да ее дапас одузима зем.тва босанском 
аги, било да се одузима баповском велепосјед- 
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пику, било да се одузима латинсаом самостану, 
било српском манастиру. (Гласони : Тако je !) 
Јср, господо, сви овп, који можда су и најмање 
до тога дошли отимачином, a онп пису дошли до 
тога иметка пи отимачином ни разбојнпштном, 
пптп којекаквпм пеправеднп.м и педопуштеппм 
ередством (Глас: To су задужбиис !), om нс- 
мају много права на љих. Господо, у старипске 
влаштине они, који дапас заступају are и беговс 
у задужбпне наше мапастире и самостане, у вс- 
лике посједе наше не можсмо рачупатп, да je то 
све отпмачина и зло народа. (Тако je!) 

Друго je начело no моме суду то, да опоме, 
воме се нма земља дати, има му се дати толико, 
колико je on у могућпости, да обради, и 
колико му je потребио, да себе и обнтељ 
исхрани. Ja бп још и преко тога, господо, ишао. 
Данас једна обптељ од 5 чланова може бпти, 
сутра he бити 10, и ja бп то либералније кро- 
јио, али уз један захтјев п уз један увјет, го- 
сподо, да онај, који добије земљу, да гаранцију 
и сигурност, да je у стаљу, да he ту земљу и 
обрађпвати и да he се он погатено својом мушш 
тамо мучпти, и да he се од тога храпптп. Ми ту, 
господо, морамо веома обазривп бпти, јер даро- 
вана ствар много мање вредп, него заслужена. 

Tpehe, господо, за мене аграрпа реформа 
neh'e пматп cpehe, него може имати напротпв 
врло велике Hecpehe, ако истодобно не загаран- 
тујемо пешто, тто je »од тебе узето na мени 
дато«. 

Ми морамо да пстодобпо са аграрпом ре- 
формом провађамо лва волика прппципа, иапме, 
да ono. гато je сељапип, ратар, земљолјелац до- 
бпо, ла ono ne пређе будп како у друге. Tpehe 
п четврте руке, na да се рашлппе, да не буде пи 
њему, пп агп, којп je npe имао, ни господпну, 
који je npe ужпвао. 

Госполо. у поретку нарави ми знамо, да 
тта врсте тјелеса : крутппе, TeKyhnne и плпп. 
У поретку паролпе ежономијв има такођер три 
врсте тјелега, које олговарају споменутим вр- 
СТама у паравп. Крутппама олговарају покрет- 
ппппе. текућипи олговара текуНи повап. чпме 
се једпо протвара у лруго. a плппу олговара ono, 
у птто се сељав цајмање разуме, п птто га naj- 
вппте тлачи п тере, a то еу разпе епекулације, 
банЕовне спекулације л^удп. којп плу за 1Ш, 
ла опет саставе ono, тто гу јучер раставили, да, 
re опет створе латпфуплпје, na ла ге тпме геља- 
пипу, којп јо добио, отшга ne caiio п>егова земља, 
пего да му ое отпма мука, ла му се отима рал, и 
ла то њему no буде корпгтило колико бп молало 
п требало да користи. Дакле. мтт морамо огпгу- 
ратп земљпптпп погјел пгтолобпо ra аграрттом 
реформом. Ми морамо ггворптп гаранције, да 
овај велики слој namer парода, у погледу onora 

што добпје у својувластитост, не he бити и ne 
he смети, да буде израбљивап. 

У naraoj адреси, господо, спомрпулп смо 
сви, као једап и то, да ћемо се брипути и за 
другу врст врлпких слојева пашег народа, да 
])емо сс'брипути за радпиштво, које пнје се- 
љачко, да ћемо се брппути за све one, који жнве 
од труда својих ру^су, или од труда руку и ума 
заједно, јер и ти су радпици потребпи. У том 
погледу nehy да руљти Држим да je то захтов 
свију нас, да сс социјалпом -закоподавству по- 
светп сва дулша брига. 

Особитпм задбвољством морамо свп no- 
здравпти једподушну изјаву, коју he владалац 
nalni у пашој адресп, паиме, да нам je осо- 
бпто ла срцу брига п да heMo се старати за 
све one, којп су теком овога грозиога рата 
буди којим начином страдали; да hcMo се 
старати ne само за one, који су умирали 
na бо]ним пољапама, или који су умрли, те 
нм je снрочад остала и кука и пати се на го- 
лнм трвштвт, него и за оне, који су били npo- 
ган.анн, којп су бнлн дгучени na сваки пачнн, и 
којнма су имена остала заборављена, јер су се 
борили начином другнм, него ли je баш љутн бој 
у рату. Сви ти, господо, треба да ужнвају осо- 
бнту брнгу Народпог Прелставнпгатва n i\m ne 
трепа да жалимо жртава, да mi се у сусрет дође 
птто je внше Moryhe, и што подесннјпм начином. 
A иачнпа има, господо. Споменуо га je n nam 
друг погатовапн господнн ДрнпЕовн!! са врло 
ако хоћете драстнчпом, али потребитом пужпом 
рефор>го>г. 

Треба namre, да сведемо благостаље namer 
дела парола na ono, тто je имао npe рата, и што 
тском рата није заслулшо ни особитнм трудом 
пмао, пп особнтнм трудом руке своје, пего тто 
je заслужио хптрнппм и пшекулапрзом na терет 
велике Behnne н orpo>riie >race парода. Ту he 
Mohn бптн говора o томе, колнко n какве he сс 
камате прнзпати, каки he се прираттај при- 
знати нопттепо n достојпо na ono тто je било 
npe рата. A ono птто je приреска пездравог, ono 
je приреска поиоттопог н печоралпог, тетребада 
пде у народ п да се парод од тога хранн, a у 
првом ролу опп, који су пзгубнлп бпло прпгодом 
каквпх шпекулицнја ипослова своје хранптел:.е, 
јер су храпнтељи на бојном пољу умпрали и 
за те. Тако. господо, држим, да сам нрошао свв 
ono. тто je главдје у алрооп речепо п у no- 
гллду namer упутрашњег ypel)0ii,a. Дозволитс, 
да се са пеколико рочн огврпем na namo стањс 
према лапатп.ем времепу. У томе погледу ja hy 
сс, ГОСПОДО, стегпути како рекох na сам nnaj не- 
даљ зомл.е mro брапи пату грапнпу према 
Сочи. Нарочиго na ону нашу покрајппу, коју 
оплакује name сиље море, и која има за скрај- 
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ње тачке с једпе стране Трст, a с друге стране 
Пуљ, с треће стране Ријеку. To je покрајина 
Истра, господо у том погледу, у погледу оку- 
пације нашег мора, нашег Приморја са страие 
власти, која je тамо дошла дозволом и мандатом 
својих савезнпка из сјеверне (Америке, наиме 
власти краљевиие Италије, o будућности ja 
то.ме немам много додатп. Ja имам само да вам 
предочим ово: 13. овог месеца предложила je 
делегација краљевине Италије мировној конфе- 
ренцији своју спомевицу, слул^бсни хмемориар, 
у коме разлажу, шта траже од наших земаља н 
од других. Италија тражи продул{ење својих 
грапица до развођа Бремеро у Тнролу, онда иде 
даље према истоку na тражи све врхове Јулиј- 
ских Алпа све до Реке, и преко Реке онолико, ко- 
лико то no њезином империјалистпчком схвата- 
њу треба да има. Данас још тражи некепико ки- 
лометара, na онда пде дуж Краса около Сења и 
Велебита, na онда засијеца као што знате и 
даљв у половивну Далмације на све скоро ко- 
тарс. Слулгбсна Италија, господо, хоће да то 
утемељи слиједсћим разлозима. Мени кажу, го- 
сподо, ослобођен je мој народ, кога je туђии 
тлачио. Taj туђин јесмо тобож ми јулши Сла- 
всби, ми Словснци, Хрвати и Срби. O томе тла- 
чењу не може да буде никако оправданог го- 
вора. Ми талпјанском народу, који смо с њиме 
живели у борбп за једнакост, за оправданост 
нашу, за уво1;ењс uauie народиости у оним кра- 
јевима, гдс су Италијани исчезавајући маљп- 
iioM  створили  великим  делом  само   умјстиу 
већику. Мп, господо, ппсмо ппкада њпма ништа 
на лсао учипили. Ако се оои молсебити туже на 
тлачеље са страие бивше Аустрије, оида им ве- 
дрим челом молсемо рећи да тога тлачеиза uuje 
било. Тлачени од бивше Аустрпје бплн смо ми 
Словенци, Хрвати, Горичка, Трст и Истра, a да 
je т o м е б и л o т a к о, u a j б o љ. е д o к а- 
зује   тридесетгодишњи    полити- 
чки и ратни савез између краље- 
в и н е   li т a л и j е   и   б и в ш,е    А-у с т p о- 
У г a p с к е (Тако je! Њвескање и лшво одо- 
бравање). Taj je савез, господо моја, био нега- 
ција пашсму елементу на Јадрану, тај je савсз 
бпо уништење нашега слемента, помоћу иаше ле- 
гитимно динаетије, n тобож легитпмпе влада- 
ииие. To je бпло једно варваррство, каквом у 
историји нсма пара и ja ћу се само са неколико 
речи дотаћи, да видитеу каквим смо грозотама 
ми живели n у каквим живимо и данас. 

Италија всли : треба мп рсконструкција у 
моме гсографском и хисторијском једпнству. T o 
з u a ч и, г o с n o д o, у з е т и ч е т и p и с т о- 
TIH н е х и љ a д a H е м a ц a, и p с aUM с T о- 
тииа хиљада нашсг.а народа, да сс 
Италија   тоболс    узм.огнс   рекон- 

струисати у своме географском и 
хисторијском јединству. To je њи- 
хов смер. Ha Бреперу тамо можда могу имати 
право. Тамо им се може свакојако претерани им- 
перијализам опростити страхом и бригом од 
навале иарода, од стране једне велпке државе, 
од навале народа, који свој пораз свакако неће 
моћи тако нагло заборавпти 

Господо, ако они питају за линнју Бре- 
нера, због које би неколико хиљада Немаца за- 
добили, то неби одговарало строго начелу onpe- 
дељења народа, или, како рекох, оправдало би 
донекле пдсју, да се имају бранити проти сва- 
кога будућег продирања. Код нас, господо, тога 
нема. Да јењиховаисторијскаиге- 
ографска линија на врховима Ју- 
лијскихАлпа, тојеполитичкаис- 
торијскаи етнографска лаж. (Пљес- 
кање и живо одобравање.) Оно, што oun зову 
Порта Италије на снежнику према Корушкој, 
оно није била задља међа Италије географске, 
оно није била задња међа итали^анске нације, 
ono je била јединствено њихова сратешка ne- 
ba, да продиру против Сиска, Срема и тако да- 
ље, и да завојшти некадањом Дацијом, no чему 
имамо у рукама доказа. To би значило, госпо- 
до, Порта Италије no њима ; то би значнло то- 
бож њихово гео1'рафско јединство. 

Историјскога права на ове зсмље, које cno- 
мињу, они немају. Историјско право неутвр- 
byje се више и ако je вредило до пропасти Ве- 
псције, и' док су Велики Наполеони изјављи- 
вали начело народности. Историјско право не 
темељи се више на спли и отимачини, нсториј- 
ско право Венеције била je једна сила, једна 
сила, упућена и делегована само на то, да oira 
од нашега народа на Јадрану створе јаку вој- 
ничку крајипу, na да оданде поберу војнике, 
који су no Леванту њихове послове морали 
ширити и њихову трговину штитити. 

Најзад слулсбена Италнја наводи трећи 
разлог зашто тражи ове крајеве. Онакалсе,дајој 
треба једна гаранција, неопходпо потребна за 
њепу сигурпост са ове стране на мору и на 
копну. Ту сам већ казао да се Нталија нема од 
нас чега бојати. У целој хисторнји, зћ свих 12 
вскова тто смо заједно с њима, нема ниједног 
нашег павалпог рата na Итлију. Оно што су тамо 
поједини паши јунаци предузимали пре више 
стотина годипа, то je била само света одбраиа, 
то je била њнхова одбрана да заттите оно неко- 
лико наших морскпх галија, да одбране n за- 
пггите трговину на Јадрану. A, господо, ипаче 
све што смо запоседали до Соче, све смо то за- 
посели мирпо, запосели смо без оружја, заио- 
сели смо пусту земљу, коју пије имао тко обра- 
ђивати, обрадили смо je и љу су наши очеви 
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крвљу натопили, и за то ћемо ју ми чувати до 
крајњих граница. 

Службена Италија у тој спомсници позива 
се на то, да она националним мањинама и ње- 
иоме склопу признаје и гарантује право опстан- 
ка, na се нарочито позива ту на инородце из 
Аосте, и на инородце из Сетекомуна. Како je у 
Аости, и како je Седам општина, ja то не знам, 
јер тамо нисам био. Али како јенаГорњој 
Адиџи, то добро знају наша браћа 
Словенци. Тамо, господо, г и н е 50.000 на- 
шега племена. Тамо, господо, немa ни- 
једне јавне пучке школе, нема ни- 
једногсинасвогајезикаучитавој 
j a в н o j у п p a в и. To je та правица, то je та 
заштнта, на коју се Италија позива и којом про- 
говара Европи и конференцији мира, да ће и 
пас штитити ! Ето, господо, како ради 
ИтаИјИ j аиска влада у крајевица, 
коje je окупирала на основу лон- 
донскога уговора! Долично je паша 
влада на уста господина Председника Минис- 
старсог Савета изјавила своје становиште пре- 
ма томе; долично je било према томе говора са 
разних страна овог поштованог дома. A како 

та окупациона власт врши Хашку конферен- 
цију, како врши {међународпеустапове, како 
крпга човечанску и културну' мисију. Чујте, 
господо. Ту се, господо, прогоне јавни чипов- 
ници; прогони се чељад са свога огљишта, јер 
се увијек у њима види човјек, који je одваж- 
нији, човек, који нешто више зна и који може 
онај народ бранити. 

Ту се не дозвољава пашим свећепицима rio 
селима и no градићима служба божја — миса 
јавпа, миса певаљем. Зашто не, господо?! Јер у 
том псвању мисе ми смо очували од старина 
били онај чист племенски стари наш језик, као 
iiiTo je случај у целој крчкој бискупији у целе 
три жупе, a то смо очували делом и у неким 
крајевима Истре, бар у толико да оно, што пије 
тајпа мпса, ono што се пароду даје чути, то je 
ncnaibe, оио je у нашем модерном језику. У 
једној рсцеизнјп каже сс, да je то старији пего 
nam књшкешш језнк. Они иду у том погледу п 
даље, и псдозвољавају нашем пароду, да чује 
на нашем језику ни послапнце апостолске, ne 
до.ишљавају да чује евапђеље па своме језику, 
јер стоје у самој црквп до зуба иаоружани 
карабиииери за све врсме слулсбе док свеште- 
иик ue сврши мису. To, господо, нису претсри- 
вац»а, то су службепе вести, јер имам као по- 
слаиик за Иетру таквнх оптулсаба na стотипе. 
За те тужбе зна nama влада, a надам се дапас и 
всћипа делегата name мировпе копфсропдпје. 
Ja их са овога места уљудпо и тепша срца no- 
зивам, и осведочсп сам, да iie omi ca своје страпе 

улонгити све, да та варварства, господо, једпе 
државе, која je за nae била културпа дрлшва 
— да за та варварства дозпа цео свет. (Живо 
одобравање и плесак.) 

Док у својим огласима и у својим 
одредбама, које окупацпоне власти чипс у 
усмепом саобраћају, господо, пигде рсчи 
namera језика пема. -У пајчистпјим патим 
опттинама, које je историјски и критички 
проучио Владимирски, утврдио je, да су то 
најпрочишћеније name опттипе. У тим naj- 
прочитћепијим опттинама уведепи су свуда 
талијапски комесари, та оппттина броји 24 
тисућа стаповнпка, a ja то зиам, јер сам и ja 
њеп припадпик, тамо пема ни десет Талијапа н 
поред тога броја та опттипа приморана je да се 
служи талијанским језиком. (Чује се: Па onu 
су гори од Бугара!) Они иду тако далеко, те су 
донели и^поједипе одредбе o валути, одредбе o 
namoj круни и одредили курс како се има ра- 
чупати курс према њиховим лирама. Опи • су 
поредили читав јаван живот како су хтели ма 
да je nam парод трпео и имао преко хиљаде 
губитака. 

Опи су жртва међа или грапица^а демар- 
кациопој липији тако херметичка, да nam чо- 
вјек ие сме овамо, његов еспап ne сме овамо, ње- 
гови ne смеју овамо. Ha овоме се одпосу ne 
може остапути дулсе времепа. Нама иде и молсс 
пћи ono што се преко талијапскога Народнога 
Bcha прокриомчари у Истру. Дакле, господо, 
MU смо у погибељи пациопалпој, ми смо у по- 
гибељи екопомској, ми смо у погибељи да nac 
сатре једпа сила, која пема права na nac, пити 
ra je икада имала. Ja ca овога места придру- 
жујем се свима опима протестима, свима опим 
просвједима који су се са ове страпе чули и 
молим, господо заступпици пародпи, да будемо 
у томе такођер као што смо се до сада показали 
сви једпо те једпо. (Одобраваљс.) 

Једпо још дозволићете ми na коју се пози- 
вају домаћи изроди одгојепи под савезом 
а/устријско-талијанским, која je опстојала и 
пашто се позива слул(бепа Италија. To je 
господо, IHTO пресиже све фаризејттппе. Опи 
калсу : Ајдемо na ваше гробове, ајдсмо na ваша 
гробишта, na ћемо nahu ако ne искључиво, a 
ono огромпу већипу талијапских паписа. Ево 
вам пајбољег зпака који парод живи у тој 
земљи. Господо, пзашла je у повијс доба чак 
јсдиа књига са тнм имепима тих гробиих пат- 
гшса. Изволитс узсти na зпањс ову свсту 
истину. У Истрп се je од вазда владало олигар- 
хијски јер je овегатала аустрпјска монархија 
запсмаривала и стало joj je било до тога да се 
Bcliinia народа ne предаје свом ocehaii^, и да 
ее ne мапифестира у јашшм животу. Тако се je 
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десило да су код малих градића талијанских 
од 500—800 и 1000 душа na и до неколико 
тисућа душа биле закуПљене велике наше и 
Ефоетране општине са хиљадама народа. Из- 
борни ред je био такав, да je та олигархијска 
влада, и та олигархија најјачим нашим жупама 
no 50 до 70% нашег етановиишта било укинуто. 
Ja сам сам био сведок тога, јер сам водио једну 
парницу ради тога, што je неки човјек хтео две 
речи дати уклесати у камен, na их и уклесао на 
успомену своје верне љубе. To му нису дозволили 
јер су казали, да то до сада није био обичај. Кад 
je он понова молио, да му се допусти да метне тај 
натпис, одговорено му je, да несме, јер да je то 
противно јавном реду и поретку. Такве установе 
аустријског судништва немају ексекутивне 
вредности. Онда je ствар дошла натраг к оп- 
штини, и општина je казала да то вређа јавни 
поредак и да би због тога настала буна у граду. 

Ти су одпошаји били у нас до пред мало 
година. Сад без обзира нато, да je та груба сила 
нама кратила ^стављати написе на ■гробове у 
нашем језику, без обзира на то, да сиротиња 
нема иоваца, да држи или откупљује гробове 
за више година, без обзира на то, да су стари 
написи од 4, 5, 6 стртина и више година на на- 
шим гробовима већ поништени, и да су били 
глаголски, без обзира на све то, ja вас питам, a 
где су написи на гробовима милијуна оних, 
за које се до сада није знало, где су на- 
писи на гробовима милијуна оних, који 
су стварали своје домовине, где су написи 
Спартакуса, за кога наш пјесник каже, ни у 
Рнму ne би муке, док се није Спартак врго у 
хајдуке?! Свим тим, који су умирали за сло- 
боду своје домовине, који су били заборављени, 
не ћемо тражити доказа њихове народности no 
том, je ли HM гроб означеи или нпје озпачен — 
ни нашем Еугену Кватренику није озпачен 
гроб, — пего ћемо тражитидоказ 
њихове народности у живом на- 
р o д у, к o j и j е д a н a с o н д е, к o j и д а- 
нас онде оре земљу и топи je 
с в o j и м з н o j е м. To je народ једпнствен с 
вама, браћо, од куда год сте, и ja вас поздра- 
вљам у име хиљада и хиљада оних, који и тамо 
дапас трпе и јаучу за слободом, a који носе нај- 
љепша ваша презимена. Ja вас поздрављам у 
име наших Милановића, Драгозета, Перковића, 
Радошевића, и тко би их све набројио? (Onhe 
одобравање и пљесак). Ha концу, господо, су- 
вишно je да речем, јер je то већ изјављено у пме 
клуба, комс имам част припадати, да ћемо ми 
сви као једап гласовати за предложену адресу. 
(Живо одобравање, пљесак и поклици: Живпо!) 

Ередседиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч господин Михајло Иваповић. 

МИХАЈЛО ИВАНОВИЋ: Господо, не 
налазим нужним уверавати o једнодушности на- 
рода у Црној Гори за уједињење Срба, Хрвата 
и Словенаца, a сматрам за дужност у име тог 
иарода одушевљено поздравнти величанствени 
триумф вековне борбе и напора за уједињење. 
Оно je заслужено крунисање вековних напора 
ратних, културног рада и свесних тежња. Ta je 
свесност најјача гарапција, да je наша заједница 
трајна и наше јединство вечно.    ' 

Господо Народни Посланици ! Парламенат 
вршп своју најсветију дужност одајућп заслу- 
жено признаље онима из чијих je костију сагра- 
ђена зграда наше данашње слободе и будуће на- 
родие величине. Али, господо, и ако нерадо мо- 
рам приметити, да није вођено обзира o једној 
нашој покрајини — у пацрту адресе — чији су 
аманети оличени у вековним борбама за уједи- 
њење и ослобођење, која je сачињавала видан 
део храбрости наше нације, и која je прва 
остварила државпу идеју, то се надам, да ће 
Народно Представништво у специјалној дебати 
o адреси имати реч признања за оне, који су no 
речима великога песника Мажуранића : »Заточ- 
ници мријет навикиути«. To сам имао да кажем. 

Uvedcednm др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BIITL : Господо^ дајем десет минута одмора. 
(Настаје одмор.). 

(После одмора.) 

Лредседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господо да наставимо посао. Има реч 
господин Илија Илић. 

ИЛИЈА ИЛИЂ.: Господо народни посла- 
ници ! По уобичајеној парламентарпој пракси 
толерира се, да се у адреспој дебати, као одговор 
на престону беседу у крупнш! потезима изложе 
погледи на најважније догађаје у скорашњој 
прошлости, и на актуелна питања која се реша- 
вају, или пмају да се доврше у наредној сесији. 

Обећања дата у адреси морају бити тачпо 
испуљена, ако се жели, да парламенат остане на 
висиии свога позива. 

Предложени нацрт адресе одговара поло- 
женим захтсвима. 

Због превелике ванспости покрепутога пи- 
таља које je на дпевном реду, адреса опгаирпо 
излаже жеље народа у разграннчавању наше 
територије, a у генералшш липијама обележава 
програм ове сесије. 

Многи говорници, који су пре мене гово- 
рили, претресали су сва питаља опширпо и ja 
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не бих имао смелости да се после њихових аргу- 
ментација и изложених говора јављам да нисам 
из крајева, који су у овоме рату много патили и 
много страдали ; да нисам из врањског и то- 
пличког окружја, који су дали велике жртве na 
олтар отаџбине. 

Ja узимам реч, да изразим и да им изјавпм 
бол на пострадале њихове чланове, да изјавим, 
да he народно представништво o њиховим поро- 
дицама водити рачуна. 

Дозволите ми један кратак увод, na да пре- 
ђем и на рво питање за које сам узео реч. 

Случајем ратних прилика ми смо у наше 
народно јединство увели можда највећи коефи- 
циенат наше моралне и наше физичке снаге. Док 
су остали балкански народи na и европски 
имали да изврше концептрацију одвојених npo- 
винција, и да уједначују дијалектичке разлике, 
дотле смо ми имали двоетруки задатак, да изгла- 
димо провинциске особености и да одбијемо на- 
валу турског, свежег и фанатичког племена, 
коje се бсшв устремило na средњу Ешропу са 
циљем, да на бечкој катедрали заблиста полу- 
месец. 

Ми смо, господо, после малих 
отпора пропали, али ту у нашем 
паду лежи ' васкр:снуК>е нашег 
троименог народа Срба, Хрвата 
и Словенаца. (Одобравање). 

Ha Косову ми смо једновремено показали 
здраву основу наше државе n народног орга- 
пизма и болно осетили рђаве последице нашег 
партикуларизма, оличеног у оделитим аутоно- 
мијама и жупанијама. 

Турчин нас je увредио и освестио, и тада 
'jje у души народној извршен најдубљи npe- 
окрет. Освета непријатељу за повређено на- 
родно достојанство и повраћај отаџбине, био je 
нага народни завет. И та мисао постепено je 
расла, ширила се и захватала све слојеве нашег 
друштва, загревала je и одушевљавала je све 
Србе, песмом и предањем преношена je с гене- 
рације на геперацију и најзад се кристалисала 
у најплемепитију страст: ' ослобођепе своје 
подјармљене браће. 

Повучени у села, планине н гудуре, оста- 
вљени сами себи без организације, без власти 
и госпоства, ми, као члаиови витешког и за жи- 
вот способног племена, имали смо једну жељу, 
да се ослободимо ропства. 

И у почетку прошлога стољсћа, та се идеја 
персопификовалаупародном генију Карађорђу, 
који je органнзовао први народни устанак 
здоговорно спремљен и извршен, уз учешче це- 
лога народа, у чијој средипи пијс било разлике 
изме1;у интелигепцнје и народа. Ове јо 'било 

једнолично и таква демократско-патриархална 
држава конструисана под Карађорђем и Ми- 
лошем задржала je све до данашшег дана своје 
главне основе, и кад се данас каже, да je храбра 
српска Војска пробила непријатељски фронт, 
може се рећи да je то учинио српскн народ,' 
као год што се њему имају приписати сви по- 
литички успеси, јер je он водио традиционалну 
политику од почетка до краја. Покушај 80-тих 
година, да се та политика промени, једнодушно 
je одбачен. 

Господо, ми силно волимо нашу земљу, јер 
смо je сами иворили, и та снажна љубав осе- 
тила се у изгнанству, a понајвише у земљи у 
заосталом Српству. Кад смо се после двомесеч- 
ног повлачења нашли на туђем земљишту из- 
гледало je, као да смо се пробудили из тешког 
сна, a тако je морало бити у народу са душевним 
диспозицијама и интелектом какав je био Србин 
од свога населења и постанка. 

Господо; ни грчки устанак 21-године, ш 
румунски ратови за ослобођење не могу се упо- 
редити са нашим. Бугарска се није ш ослоба- 
ђала. И ето те специјалне околности створиле 
су једну племениту и оптишстичку душу, 
способну да се заложи за своје државно биће^ 
и да остане верна савезницима. Зато je, господо' 
због овако добрих особина Србин био дубоко 
потрешен губитком евоје земље, са којом се тако 
сродио, коју je тако волео, и за коју ^е крв про- 
ливао, и та јака и велика приврженост своме 
огњишту посведочена je у сталним побунама, 
којс су за време трогодишње инвазије избијалс 
у свима окрузима Краљевипе Србије, нарочито 
у оним, који су били под Вугарима. Пропаст 
паше државне оргаиизације и замена наше демо- 
кратске управе са бугарским аутократским ре- 
жимом изазвала je јаку реакцију у свима кра- 
јевима, a нарочито у топличком округу, који je 
no своме (жлопу и распореду паселења више 
аутономна јединица. Стаиовнпштво јје .тамо 
више независпо но у другим крајевима земљс. 
Гу je побуна прстворена у прави рат, у коме 
су учествовали готово сви грађани. У почетку 
су устанци пмали успеха, али доласком миого- 
бројних бугарских пукова, побупа je била у 
крви угушена; бупама су предходила многа 
иитерпирања, апшења, одузимања имовиис 
у свима окружјима источне Србије. Није 
овде место, да у детаљима описујем развој 
догађаја, али се може рећи да je устанак у То- 
плици друга народпа eiioneja. Згаришта иору- 
шеног Лсбаиа, Куршумлије, Алексаидрова, 
Крушца и других места у питомој равдшци 
више но легенде указиваће потоњим нарашта- 
јмма na Топличаие и ветерипске усташе, као 
што спомеиици na Чегру.и Руднику изражавају 
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силни напор српског народа, да живи у сло-. 
бодпој држави. 

Ja помињем побуне да се види колико je 
Србин прожет љубављу за домовином. У центру 
бугареке деспотске државе, у близини бугар- 
ских власти и војске, он устаје да стресе са себе 
пасилпички туђински режим. 

Господо, и у тој идеалној борби само у два 
округа, врањском и топличком пали су многи 
јунаци, не зажалив ниједног тренутка своје жи- 
воте. Уз узвике : Живело Српство ! мајке су из- 
дисале на вешалима, деца и жене су умирали, 
a јунаци на стрељању позивали су друге гра- 
ђане на отпор. 

Да наведем карактеристичан, ужасан 
пример бугарског зверства. После угушене по- 
буне Вугари су бесомучно јурили im селима и 
гдегод су кога нашли стрељали су га, вешали 
или убијали. Тако je пало хиљадама људи, 
више но у рату између непријатељских војсака. 
У општини батајничкој затворили су 17 гра- 
ђана у једној згради сазиданој од земље и ци- 
гаља, ту их затворили и запалили, и они су у 
највећим мукама, после неколико сати издах- 
нули. (Узвици: Слава им!) Јаук и писка 
разлегао се no делом селу, али им нико није 
могао прићи јер je била постављена стража оео 
куће. Вугари су у масама убијали људе, no 30 
до 40 везаних, и онда су их плотунима стре- 
љали, или појединачно убијали. Они су нате- 
ривали да отац веша свога еина; они су уби- 
јали мајке у присуству фаШлија, синова и 
кћери. Они су тукли грађане батинама на 
зборовима селским и општинским ; они су уси- 
јаним веригама обавијали тела својих жртава. 
Ja овде не могу да изнесем сва она њихова звер- 
ства и злочинства, али ово што сам Еазао биће 
довољно, да се јавно мнење упозна, да се зна, 
\какве су муке напп* стађновници; у источни^ 
крајевима трпели. Вугарима ово није први 
случај, они су то исто радили 1885. године, o 
томе има и статистичких података. Потребно je 
да се ова зверства извиде, и да се кривци казне. 
Грађани подижу тужбе, али се кривци не могу 
пронаћи. Софијска влада неће да изда кривце 
који се налазе у њеној средини, јер je она из- 
давала ове наррдбе у циљу да се Српство сатре. 
Срби су са највећом одвратногаћу при]ушли де- 
кларацију бугарске владе, да они у подседнуте 
крајеве долазе као ослободитељи, зато су иза- 
звали гњев Вугара, који се доцније потенцирао 
до бесомучности. 

Миннстарство иностраних дела није имало 
успеха у тражењу, да се оптужена лица екстра- 
дирају, зато се ми обраћамо јавно е^ропском 
форуму, да нађе начина како he се ти кривци 
предати редовним судовима да Одговарају за 

кривице и злочинства, која еу починили. (Чује 
се: Тако je). 

Господо, међународно право заштићује са- 
мо политичке кривице, али ово нису политички 
кривци, ово су зверства најниже врсте. (Одзив : 
Тако je !). Мародерства, која су вршена над сла- 
бим, незаштићеним народом, који je остао без 
суда, без војске и без одбраке. (Одзив : Тако je!) 
Злочинства ове врсте почињена су из најнижих 
мотива, из жудње за новцем и да се задовоље 
товинистичке страсти, тако јако развијене код 
Вугара. 

И, господо, ja налазим да се томе треба 
одазвати, да то тражимо енергично, да добијемо 
задовол^ење и да се сви виновници тих злочипа 
казне, јер се мора и право je дати задовол>еље 
пострадалом становништву из тжх крајева. 

Kao што сте видели,' господо, ja сам изнео 
и то ми je била намера да изнесем, да je Србип 
уложио у ослобођење и уједињеље наше све, 
што. je могао уложити. Он се je борио и на со- 
лунском фронту, он ее je борио и у унутраш- 
иости земље. У тој борби у унутрашности 
узимали су учегаће не само војници, него и сви 
други, који су остали у земљи без разлике пола. 

Господо, наше племе има врло лепих 
народних осебина. Te лепе наше народне осе- 
бине инстинктивно су нас увеле у коло данаш- 
њих наших савезниЕа, у коло онихчнарода који 
су на својој застави истицали борбу за мале 
народе, у клло оних иарода, који сматрају да je 
цјелокупан друштвени прогрес заједничка теко- 
вина свих и великих и малих народа. Међутим 
ови погледи противни су пришипима наших 
непријатеља који у демократизму, у народној 
солидарности и у слободном човеку гледају на- 
задак и сматрају да се последња реч не може 
кати н^способкој маси народа кога сматрају 
неспособним за решавање великих социјалнжх и 
културних проблема. И no томе што смо у за- 
једници са нашим културним савезницима чији 
je идеал право, a не сила, у основи je противно 
нашем народном карактеру и нашим историским 
задацима — завлађивање. Ми нисмо били гоше- 
риалисте већ1 смо се стално борили за наше и 
за опште добро у шта смо унели сав наш мо- 
рални и материјални капитал. КреКуКи се од; 
нашег постанка у правцу еманципације од ту1)е 
превласти, сарађујуКи на наптем задатку, 
једновремено смо се залагали и вигае но за себе 
истротили у борби за опште човечанске ци- 
љеве. Kao год што су Французи одбијали навалу 
Маура преко Пиринеја тако сио и ми одби- 
јали навалу Азијата на Балкан. И yf 'овоме 
светском рату, у коме се као резултат јављају 
ови наши добитци, ми се јављамо као борци 
противу германске инвазије на Балкан; да се 
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преко нас не дохвате Средоземног мора, те да 
запрече благотворни утицај западних (народа 
на нецивилизована племена у Азији и Африци. 
У тој тешкој борби ми смо успели да реализу- 
јемо наше народно јединство, јер no узвишеним 
божанским закоиима добро свагда мора превла- 
дати и истина побиједити. И ми морамо по- 
бедити, јер су наши захтеви савремени и одгова- 
рају друштвеном развићу. Без обзира на све 
препреке човечанство иде одређеним правцем 
нити га ма какве препреке могу у томе спре- 
чити. Из номадекога стања прелази се у пле- 
менске организације затим у слободне народе и 
пајзад у савез народа. 

Не може бити, господо, трајног мира све 
дотле, док не буде слободног чов.ека у слободној 
држави заснованој на начелу народнности (Уз- 
вици : Тако je !) .Само тако засноване народ- 
носне државе могу заједничкп сарађивати на 
социјалним и културним проблемима. 

Почетком прошлога столећа Метерник сле- 
дећи стопама апсолутистичких владара дикто- 
вао je карту Европе. 

После 100 година светски рат руши те не- 
природне Јшмбинације. Вилсон прокламујући 
начело самоопредијељевва народа поставља ос- 
нове новога друштва у савезу народа, али такав 
савез може се остварити само тако, ако сваки 
народ добије своју самосталну националну др- 
жаву, у којој he ca администрацијом и наста- 
вом na материљем језику наћи јамства за све- 
стран напредак. Пред принципом народног 
самоопредијељења падају сви тајни уговори, 
управо тајни уговори су негација сваке сло- 
боде. Kao год и у приватном тако и у међуна- 
родном праву суштина je свакога уговора при- 
станак народа односно његових заступника. 

MebyTHM постављени захтеви у овим тај- 
ним уговорирма у коптрадикцији су са циље- 
вима овога рата, у контрадикцији су са циви- 
лизацијом и напретком друштвеним. Споразум 
ако би стао на то гледиште, порекао би самога 
себе, јер су то две супротне ствари. 

Ta Еонтрадикцпја осетила би се и сад 
онако исто, као што се je осетила и после Свете 
Ллиансе и берлинскога ковгреса који су у мно- 
гоме и утицали да се изазове овај светски рат. 

Господо ! Први ковфликт парода или први 
спор иародпи, који би имао да расправп будући 
арбитражпи суд, то би (ШЛо питање namera 
разграипчења са краљевииом Италијом, ако им 
доделе оне грашгце, које Италију ни no етнич- 
ком привципу ви историјском праву не припа- 
Дају. 

Тако исто бићс ва дпевпому реду и питање 
са Румупијом, питање o грапицама између name 
државе и Румуније, ако међупародна конфе- 

ренција мира, тој држави, која je посљедња 
ушла у рат, која се je најмање борила, која je 
заснована на феудалном тсмељу, и против које 
се сами њени грађави буне, на нашу штету до- 
дели гравица. (Пљесак.) Ако и тој држави 
одвоји штогод од нашега Баната, који je наш 
одкако je постао, ако тој држави додели оне 
покрајине, које су се увек заједвички и вепре- 
стано и подједвако са Србима бориле за своје 
ослобођење и за ослобођсње своје браће, опда не 
може бити мира. 

Ja, господо, не шслим, да he на таквим 
базама да буде закључен будући мир, који 
треба да буде основ за благостање и развиће 
слободних народа. 

Господо пославици ! Пре него што се ми- 
слило тровмени народ Срба, Хрвата и Слове- 
наца, здружио се je у једиу јединствеву државу. 
Народва Beha, сабори и Скупштине на Цетињу, 
у Сарајеву, Загребу и у Војводиви, похитили 
су, да изјаве, да се ови сдружују са Србијом. 
Te изјаве су добар звак за наше политичко је- 
динство, да се обележимо као један јаки међува- 
родни фактор, способан да учествује у европ- 
ској заједници. 

Политичко јединство k административна 
централизација са локалном самоуправом, то су 
два битва елемевта за данашњу модерну парла- 
ментарну државу. И само тако постављајући 
прве освове наше нове државе, можемо осигурати 
нашу будућност. У организацији наше државе 
са покрајивским аутономијама, наша je про- 
паст, што знамо из искуства, и у том треба да 
нам je потицај, да засебне управе замеиимо са 
општом и законодавство унифицирамо. Гос- 
подо Народви Посланици ! Због наше подвоје- 
ности, ми смо мвого трпели, и ми и Хрвати. 
Хрвати су гоњеви од Аустрије исто тако, као 
што смо ми од Турака. Аустрија je про форма 
усвојила све основне модерве институције само 
да завара остали образовани свијет. Аустрија 
je имала свој независни суд, a нитко од грађапа, 
који je за ма какав слободоумви поступак оп- 
тужен, није успио да изађе пред суд ! Њега je 
појела помрчина ! Много je жртава у Аустрији 
пало у апсанама и тамницама, као што je то 
лепо рекао једап пославик у свому Јовору у 
аустријском парламенту, да je та Аустрија апа- 
хронизам од државе, који искључиво прождире 
људе. 

Господо Народпи Послаппци ! To ne треба 
да дозволимо ; трсба да сс сдружимо, да ство- 
римо једпо политичко једипство и да тако зајсд- 
пичкп обрапимо наша права и да се у зајсдппци 
такмичимо са осталшг европским народима. 

v (Узвици : Тако je!) У адреси je додирнуто врло 
важно аграрпо питагБе. Ono je посебпо питап.с 
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шкрајина које су нам придружене. To je ш- 
тање врло делнкатно и у детаљима се ne може 
додирнути, али може да се каже то, да сви 
облици^ старога феудалнога система, треба да 
падну и све оне земље, које су досада правпп 
придржаоци држали, треба њима да се уступе, 
јер У дугом низу година они су постали правпм 
прпдрЈкаоцима земљишта. 

Господо, ово питање треба да се реши 
тако, да се економско стање. осталих покрајипа 
изјсдначи са нашим економским системом. Код 
нас мали поседник, највећим делом земљо- 
дјелци, имају своје поседе тако, да je сваки ти- 
тулар права и држалац свога земљишта. Ако 
iKohleMo да се зближимо морамо укинути све 
привилсгије које су остале иза турскога 
систсма. 

Други облици аграрног питања то су обли- 
ци, који се јављају у Аустро-Угарској монар- 
хији, и они имају да се реше саобразно прин- 
ципима економије, која je земљу искључила из 
објеката који могу бити трговински и берзански 
објскти. Искључила због тога, да би се сваки 
поседник могао наћи на своме земљишту, a не 
да се једно земљиште ^еноси из једних руку у 
друге руке, и да тај мали поседник постане си- 
ротап без свога земљншта; ми треба што пре 
да решимо аграрно питање. 

Господо, ja сам проговорио неколико речи 
o аграрпој реформи пре иего што бих казао 
своје мишљење o изборном закопу, који je та- 
кођср важан задатак ове сесије. Господо, пре 
свега треба створити повољне материјалпе 
услове, да би се радпицима ti земљоделцима 
осигурала употреба правног положаја, да ужи- 
вају политичка и грађапска права, која су илу- 
зорна, ако нема економске подлоге. За то ja ово 
питање стављам у други ред. Изборни закоп 
има да се утемељи на пачслу опћега, тајнога, 
непосреднога гласања. Адреса je обухватила то 
питање a и у нашем Уставу имамо тих гарап- 
ција. Наш Устав гарантује грађанска и поли- 
тичка права и разграпичава поделу и сферу 
поједипих власти, a нарочито усваја најсавршс- 
нији изборшт систем на свету. Наш Устав, a на- 
рочито политичке партије, које су се увек бо- 
риле за rpaijaHCKa и политичка права, пајјаче 
су гарапције, да he се будући изборпи систем 
поставити na најмодсрпију оспову. Господо, у 
адрсси сс ne спомиње представниттво мањипе; 
ne спомиље се врло разложпо. Изборпа реформа 
то je једпа од пајважпијих осповпих рефорама 
у земљи и кадгод je која реформа била na дпев-. 
пом реду, референдум имало je то питаље да се 
poni u : пмао je парод да каже какав ће пзборпи 
спстем бити. Сасвим из тих разлога изостав- 
љено je то питање у адреси. Јер ми Цародни 

Представпици, ми смо свеепи тога, да je nara 
мандат истекао, и да пемамо пуп глас, да мо- 
жемо пуповажпо рећи, какав ће изборни систем 
бити. Представпиштво мањипе, за које су се све 
јдартије залагале —■ то. Представпшптво ма- 
н.ипе има да се ипаугурише тако, да се сачува 
народпо једииетво. 

Господо ! Колико he ова влада продужити 
рад na ту иптервспцију, a na корист слабије 
класе. то ћемо видјети. Али брига nama треба 
да буде, да се у вријеме рата неправедпо сте- 
чепо богаство правилпо упесе за пашу пародпу 
ирнвреду; јер могу слободно рећи, да je nam 
прпвредпик na својим леђима готово највише 
изнео овај рат (Гласови: Тако je !) On je био 
и привредпик, и ратпик у исто време, a то he 
бши и у буду1шости, и on he чувати пагау 
зсмљу. Њему треба да посветимо сву нашу бри- 
гу, и њему треба да дозволимо сва ona матери- 
јалпа средетва, која су потребна да рестаурира 
упиштену пародну привреду. 

Ja се кориетим овом приликом да кажем, 
да су сви паши окрузп готово једпако пострада- 
ли; и опи под доминацијом аустријском као и 
onu под доминацијом бугарском. Аустријапци су 
гледали да имовно огатете становпигатво Србије. 
Бугари су то исто учипили, a потепцирали су 
га тиме, niTO су хтјели, да му паметпу туђинску 
мисао, да га преобрате у Вугаре. И због тога су 
управо њихова звјерства и пустошеља била 
много страпгаија још, него ли je то изгледало. 
Ja се користим овом приликом да кажем, да 
je влада дужна да опом пострадалом станов- 
виштву у окрузпма.Врапјском, Топличком, По- 
лсаревачком и другима што прије притекне у 
помоћ. (Гласови : Тако je !) To je до сада влада 
и порадила, али не у довољној мери. ДозволгЉе- 
те, господо, да помоћ од двије сто THcyha ди- 
пара, није довољна, да се помогае оним патни- 
цима у Топличком крају. Ja молим Народпо 
Представнигатво, да се живим потребама тога 
народа не оглуши, и могу pehn, да старање за те 
патнике треба да дође у првом реду сада на 
површину, како би се ублажили болови оне 
јадне сиротпње оних породица, чији су мужеви 
толико пострадали. 

To je мој говор у генералној дебати o 
адреси na сматрам, да ми требамо да ову адрссу 
примимо у пачелу као и у појединости. (Одо- 
бравање. — Гласови : Тако je !) 

Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч господин Милорад Драгаковић. 

МИЛОРАД  ДРАШКОВИЋ:   И  ако   и 
простолпа беседа и адреса додирују вигае мо- 
мената, ипак се дискусија у Народном Пред- 
ставништву окретала око једнога. Дискусија се 
je водила око онога, што je требало ван диску- 
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сије, што je рат имао учинити неоспорпим и 
ван сваке дискусије. Рат je резултирао победом 
овога великог принципа да народи имају права 
да себи граде кућу каква им се допада. Тако 
то, господо, изгледа и тако то и јесте за све сем 
нас. У јавности ее обично говори како се у Па- 
ризу раде наше државне грапице. To je само до 
једне извесне мере тачно. Кд би само то било, 
тад би се тамо говорило једино o нашим држав- 
ним границама и ми би могли тај предмет третн- 
рати као предмет другостепене важности. Ме- 
ђутим за нас нису само у питању границе саме, 
него нешто што je од тога важније и претежније, 
a то je критеријум за границс. Свима народима 
и побеђенима и победиоцима признаје се нетто 
гато се само нама спори. Ми смо из рата изашли 
фактички само ојачани, али иаш правни поло- 
жај канда се није променио. Немци, који су у 
рату топили болничке бродове, који су увели 
као ратно оруђе отровне гасове, и Турци, који 
су истребили читаве пашде, и Бугари који су 
злочпначки ратовали, и Маџари, који су против 
наше земље повели не рат, него некакву казнеиу 
експедицију, сви они, ако се само ана- 
лизира, сви они, и ако су побеђени, 
долазе до једнога права, које се 
једино пориче нама победиоцима 
(Одобравање). Нико до сада није ни од побеђе- 
нога, ни од победиоца, дпгао глас да Немци не- 
мају права да иду куд хоће. Нико то право не 
спори ни Маџарима, ни Немцима, ни Буга- 
рима, пи Турцима. Сваки од њих имаће своју 
државну кућу. — Сви ! To право, господо, се 
спори једноме од победиоца, a тај смо ми. И.у 
томе je, господо, центар и тежиште питања и у 
томе je одгонетка, затто се нагае Иародно Пред- 
ставништво овим бавило код толиких шедмета 
које дотиче Престолна беседа и адреса. За нашс 
делегате каже се, да наше право и наш положај 
бране према фронтовима ; колико граница бранс 
толико разних принципа примењују. Ако je 
тако, господо, то би била јелиа круппа по- 
грешка. Само, то пије тако. To извесно пије 
тако, што наши делегати немају пикакве невоље 
да раде тако. Ако je ико у праву на конферен- 
цији мира, то су они, и због тога није потиебно 
прибегавати некаквом споредпом излазу. Затто 
je дакле такав nara положај дапас? To пијс 
за то, гато смо ми нао народ некако аитипа- 
тпчпи својом проптлогаћу или својом појавом. 
To ппје зато гато ппсмо и ми заслулшли за овај 
велики резултат, који je човсчапство постигло, 
псго зато, гато су нагаи сусједи док 
смо се ми крварили na бојним по- 
љима на нашу штету)сна)бдели се 
једпим другим убојним сред- 
ством,    снабдели    се    уговорима. 

(Бурно одобравање и пљесак). Италија и 
Р.умуннја имају уговоре. Рат je за- 
текао Италију и Румунију у уговорним одно- 
сима са централним силама. Имали су и једне и 
друге врсте уговора. 

Господо, до уговора могли смо доћи и ми. 
Могли смо доћи до њих и у једном доста повољ- 
ном моменту, и до доста повољног. И он нам je 
нуђен. Нагало се добрих људи да посредују. To 
je било у једном тренутку, кад je Србија била 
ухваћена за подгрлац. Ми смо узмицали са 
Дрине за то, што смо остали без оружја, управо 
без муниције. Остало нам je још no једпо зрно 
na no једап топ, и то смо једно зрно гатедели, 
да разоримо и onaj последњи топ,да нас непри- 
јатељ ne ухвати под оружјем. И тада je господо, 
догала та понуда Србији, да и ona прави један 
утовор, да се спасе. И ona га je могла паправити. 
Имала je слободне руке. Потписан je био пре 
овога лопдопског уговора, који држи v своме 
џепу Италија, други једап уговор, лопдонсеи 
уговор, да пиједпа сила, која je угала у рат, ne 
може паправити сепаратап ivrap. Такав уговор 
ми писмо потписали, a писмо за то, господо, гато 
пам пије тражеп. Ми смо, дакле, били слободни 
од обавеза тога лопдопског уговора, и могли смо 
ту попуду и то посредоваље, да смо се руково- 
дили свега и само светим егоизмом, ми смо још 
у 1914. годипи, копцем 1914. годипе, могли 
имати мир. Али, господо, има руку из којих се 
и орах ne npmra. Има држава, са којима се мир 
ne гради ни под коју цепу. To смо ми, господо, 
разумели, a то пагаи суседи пису разумели 
(Одобравање). 

Италија и Румупија тгале су, улазећи у 
рат, једап уговор, na су опда паправиле други 
њту супротап уговор. Али, господо, нису само 
one ca уговорима. Уговора ипак имамо и ми. 
Имамо их и ако их писмо пи тражили. Onu су 
нам попуђени, и ш смо их примили. To су 
уговори са пријатељима п са савезпицима. Te 
смо уговоре ми закључили у једном момепту, кад 
mu пико пије морао, пити имао нарочита ра- 
чупа, да уговоре пуди. 

Hara положај у Скадру био je сасвим 
тежак, пајгори, пајтежи, у који може доћи једап 
парод и једпа држава. To je, господо, бпо 
ропац, и у томе Скадру ми смо закључили једап 
уговор части са великтг, цивилизовапим дс- 
мократима, са којима и данас сматрамо, да емо 
у тгог везама части и солидарпости. Нама су 
логали представпипи Ругпје, представпипи 
Фраппуске, представпици Епглеске и представ- 
пик Италије, догали и казали ово : Не зпам 
тачпо, гата су казали епглески и талијански 
представпици, али тачпо зпам, да се изаслапик 
Русије солидарисао до краја са Србијом у 
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свима њеним нацијоналним тежњама. A, гос- 
подо, нацијоналне тежње Србије шсу биле на- 
ционалне телсње једне области, која се зове Ср- 
бијом, ни народа, који насељава ту област, него 
су то оне нацијоналне тежње, које je Србија већ 
била прокламовала годину дана пре тога, у 
Нишу, и које су, ми то знамо, исто тако топло 
одјекивале у вашим душама. (Буран аплаус и 
громко одобравање.) 

Сад Русије, господо, на нашу велику жа- 
лост и на нашу велику штету нема; али по- 
стоји, остаће и нека до века остане велика репу- 
бликанска демократија Француска. A Французи 
су нам казали тада, да они симпатишу и да ће 
они помрати наше нацијоналне асшрације. Ми 
од њих ни тада na ни данас не тражимо ништа 
друго. Тако би, господо, стајало са уговором. 
Али je дошла једна ствар иза тога, иза нашег 
уговора, и иза талијанског уговора. Beha, важ- 
нија, пресуднија од свега што бисмо имали ми, 
што би насупрот нас могли имати Талијани. To 
je, господо, мисија новог света, мисија са којом 
je Америка дошла у Европу. Она није у Евро- 
пу дошла -да помогне победу једне државе над 
другом, него да помогне победу једног начела 
над другим, да помогне поремећене прилике но- 
вога света, да сахрани овај стари, крвави на- 
задни свет (Чује се : Тако je !) И Америка, гос- 
подо, није такођер дошла без уговора. Она je 
обзнанила услове своје noiMohn; она je казала 
под којим условима ратује. Њен je уговор као и 
сви уговори основан на оном : »Дам да даш« — 
»dout des«. Она je свима дрлшвама у Европи, 
коje су ратовале казала: »Јесте, ja долазим са 
својим миљардама долара, са својим милијо- 
пима војника, са својом огромном спремом ин- 
дустријском, трговачком и саобраћајно.м, ja до- 
лазим да вадим мач, али ne само на вашу корист 
не само да победите Немце, Аустријанце, Бу- 
гаре и Турке, него да победи принцип правде, 
правде за Немце, правде за Турке и Бугаре, 
правде за све, за побеђене na и за победиоце* 
(Вурно одобраваље). 

Господо, тај услов Америке био je при- 
хваћеп од свих. Ниједан једини није казјш : ja 
га не прихватам. Ja шслим да га питко није 
прихватио са толико хитље еа колико га je 
прихватила Италиј.а. Taj уговор закључен са 
Амершшм био je негација евих ранијих уговора 
(одобравање). Тако гледајући ствар, господо, 
ми се не позивамо na раније уговоре, али ие дамо 
ни Нталији да се на њих позива. Амерички 
сунгјер направио je чисту таблу на којој има 
да се пацрта пова карта човјечапства. 

Досадања, оспована на насиљима и отми- 
цама, уговорепим или без уговора није ваљала и 
mrje могла бити трајна. Народи су уговорима 

организовали ривалности, место да организују 
мир. 

Узмимо само нашу сусједну Румунију. Јед- 
ifflM уговором, који закључује са Макензеном, 
задржава Руску Бесарабију, a другим угово- 
ром, који закључује са нашим савезницима, 
лсели да узме Српски Бакат. Она дакле хоће на 
двоја врата, кад joj je воља која затворити или 
отворити ; она лсели да увек добија. Њој да je 
увек добро. Рекли смо, нећемо таквр друштво, 
хоћемо да се прави друго друштво ; овако носи 
у себи клице бових сукоба и потреса. 

Ви сте господо из народа и знате онај дан 
кад нам свет излази у поље да гледа како се 
укрштају ветрови и потоме, који ветар овлада 
закључује, хоће ли та година бити родна или 
оскудна. To што je тај дан за годину за род, то 
су, господо, ови дани, које ми сада преживљу- 
јемо за цело човечанство. Сада ее у Паризу бије 
једна гигантека битка, мислшвећаипресуднија 
од ове крваве и војничке, која се до сада била : 
Битка се бије између две историје: старе и 
нове. Стару историју, господо, не персонифи- 
кујени један народ сам собом; њу персонифи- 
кују идеје ,које су владале њоме, као што' ће ову 
виву оличавати идеје које he њоме владати. 
Идеје које су до сада владале светом, нико није 
сабрао у тако технички потпуни зборник, као 
један талијански политички филозоф Макија- 
вели. Немци нису ништа измислили у овом 
рату, na ни свој систем грабежи, нападања и 
отимаља. Све су они то усавршили као што су 
усавршили и усавршавају радоветехничке,изу- 
метке људских духова. Није Бернардиа, Трај- 
чке и Ветман-Холвег и Бизмарк пре њега, нису 
пишта изумели кад су казали : Непостоји међу- 
народни морал. Пре тога je, неколико векова 
формулисао Макијавели. Нико у свету не по- 
рпче приватан морал и његову светост. За ме- 
ђународни морал Немци су јавно говорили да 
не постоји. Бетман-Холвег je казао да оно што 
се међу народима уговори не везује. »To je крпа 
папира«. Али Бетман-Холвег није творац фор- 
муле; он je то научио од другога, он je то на- 
учио од Макијавела. Ако не непосредно од Ма- 
кијавсла, a оно од свога предходника Бисмар- 
ка. Бизмарк није био на влади кад га je њсгов 
владалац позвао на савет и казао му: Пореме- 
тили се сада односи између Аустрије наше са- 
везнице и Русије. Ми са Аустријш нмамо уго- 
вор и no њему треба да мобилишемо 100.000 
људи љој у помоћ. AKO се дође до раскида од- 
носа, шта да радим ? Бизмарк je одговорио : Мо- 
рамо мобилисати 200.000 људи, na ћемо онда 
чекати, да се потуку Русија и Аустрија и 
напаст ћемо слабијег: био тај Русија или са- 
везник Аустрија. 
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Немачка дакле није правила уговор с Аус- 
тријом, да чува Аустрију, него да je збуни и да 
je у згодном моменту нзневери ради своје ко- 
ристи. Зато се, господо, Немачка ни неможе жа- 
лити што ју je Италија напустаила као савез- 
ник, јер je и сама, неколико месеци пре тога, по- 
газила уговор према Белгији. 

Италија има дапас два уговора : један са 
Француском и Енглеском, други са Америком. 
Она од та два уговора неће један да поштује, 
онај велики који налаже правду за све3 нсго 
хоће, да се поштује само онај, који њој доноси 
иеправедну корист. C тим се ми помирити не- 
можемо. Може ко хоће, ми нећемо ми неможемо и 
несмемо ! (Бурно одобравање и пљескање). 

Уговор je дакле између Америке и свих 
нас, између новога и старога света. Она жртвује 
своје милијуне војника и милијарде новаца и 
осталих средстава, a ми, Европа, ми стари свет 
да жртвујемо цео свој стари арсенал, оружаип 
и дипломатски. To je, господо, обавеза части, 
која има да се испуни. Италија he морати да je 
пспуни. Данас na позорници светској, ако пер- 
сонификујемо борбу, гледамо борбу два супар- 
пика Макнјавела оракула старог доба, и Вил- 
coua, пророка новога доба (Пљескаље.) 

AKO, господо, падпемо ми, ако иропадне 
наше право, пао je Вилсои, ми падамо у добром 
друштву. Само пао ne пао Вплсон, ми не ћемо 
да падпемо. У што се узда Италија п они, који 
као и она повлаче наше границе ? Може битп 
ово. Веле, Срби су изгубили много крви. Ja го- 
ворим, — Срби no навици — инерцијн — опс- 
рисао сам тим изразом до сада, у ствари ми- 
олим нашу укупну народну снагу. Улогу, коју 
су до сада имали Срби у Србији — ту исту 
улогу под истпм прилпкама вршио би сваки 
други крај наше земље и нашега народа на љего- 
воме мјесту (Бурно одобравање). 

Изгубили су много крви, онемоћали су, 
проредили се, и оиеспособили за отпор. Ko на 
то рачуна, не познаје психологију пашега свста. 
Нпсмо ми, господо, слаби. У овом момепту, ми 
смо много јачи нсго што смо били у опом момсп- 
ту, кад смо први пут у Нишу сложно прокламо- 
вали свој програм ослобођеЈБа и ујсдињсња 
свих Срба, Хрвата и Словеиаца. Рачупају, го«- 
спода, можда и с тим; Срби и Хрвати и Сло- 
венци говоре само, да су браћа, у стварп су се 
разбратили и разродили. За то п пмају три 
нмена и три вере. Варају се љуто. Нисмо ми 
Срби, Хрвати и Словепци ступилп пи у какву 
ортачину и постали ортаци, нсго смо браћа, 
која су направила братство, и то ће братство 
да бране док год je једног. (Пљескање и узвици: 
»Тако je«). 

Немамо ми велике културе књижевне, итали- 
јанска je несравњепо богатија, али имамо на- 
родпу. Пева се у нашем народу 500 годипа са 
појаса на појас, пева се o оних девет браће 
Југовића не три, како један за другога изги- 
боше, a брат брата издати не хтједе. (Пље- 
скање). 

Нама су, господо, изгинула девет, a овде 
he погииути три, али један другога изневјерит 
ие ће. Господин Председник Министарства 
саопштио нам je, како жали, што савезпици 
нису признали наше Краљевство. И то јесте, 
господо, ствар, коју треба жалпти, само ja ми- 
слим, да она јаче женира оне, који не могу да 
нас признају, него нас непризнате. (Узвици : 
тако je !). 

Знамо ми прилично и одавно, како то иде 
у свету. Пева песма у иашем народу, a то je иаша 
енциклопедија, пева краљевића Марка, кога 
кад дође љути бој бити зову : »Где си јуначе, 
краљевићу Марко,« a кад дође благо дијелнти 
— »одкуда си незнана делијо« ? 

Знамо ми, господо то и нећемо се дати 
тиме импресиониратп. Ми то стабљамо до 
знања свима, a напосе нашим суседнма са за- 
пада. Са свима њима ми желпмо мпр, мир 
погатен и братски, апсолутно не тражећи да 
добијемо од њих више него што морамо усту- 
пити њима. Немогуће je, браћо Словеици, ис- 
кројпти да свако словеначко село ybe под наш 
државни кров, као што je немогуће изкројити 
да свако српско село на источној граници уђе у 
наше др^кавне границе. Али нека буде правдс; 
нека под талијански кров оде наших no псвољи 
ополико, колико Талијана дође под наш кров. 
Тако je право, и такву правду ми тражимо. 
Такву правду тражи наш народ кроз ваљда 12 
милијуиа грла. To he Италијани схватити и 
разумети, то he свет разумети и то he тако 
бити. To тако мора бити, јер je то право и 
Богу драго. (Вурпо пљескаље и усклици: 
»Живео !«). 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ, Има реч г. Јурај Бианкини. 

ДОН ЈУРАЈ БИАНКИНИ. Господо 
Представници ! Није бапална фраза ако после 
овако лепих и исцрпљивих расправа ja кажем 
да ми je сасвим тешко данас овде говорити. Јер 
o чему бих говорио, a да се већ пије овде оп- 
шприо говорило ? Зад! o изборпој реформи; 
зар o аграрној реформи; зар o разпим осно- 
иама гледе ујређења паше државс; зар o цен- 
тралистичком пли o федералистичком суставу ; 
зар o дипломатским сплеткама, o којима смо 
ипак од г. предговорпика чули тако лепо, тако 
бистро и за пас утешл>иво раалагање ? Ja сс 
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налазим на великом пожањеном пољу, no којему 
нсбих могао него прљетковати. Ако ипак хоћу 
да уоворим, то најприје зато да се одазовем 
живој жељи мојих многобројних пријатеља на 
јадранском жалу, те да у име из целе Дал- 
мацијс у овом првом већу, где се, Великом 
Вогу хвала, окупљују сва браћа Срби, Хрвати 
и Словенци и послије стољетних мука и патња 
— испоручим њезин харни поздрав и њезипо 
удивљење јуначкој српској војсци, која обна- 
вљајући свијетле примјере шпартанске хра- 
брости и самопријегора, пајвише je доприњела 
епохалном дјелу уједињења народа нашега и 
домовине наше. (Бурно пљескање и узвици : 
»живила српска војска«). 

Ja у име целе Далмације кличем овде по- 
иосно и одушевљено: Слава нашој храброј 
српској војсци ! (Пљескање и усклици Слава) 
Нека живе наши нови Шпартаици. (Бурно 
пљескање и усклици : Живели !) 

Друга je порука, господо заступници; 
специфично из окупиране Далмације, више 
него порука, то je љути вапај потиштене робп- 
њице, која диже сузне очи к небу и чека кад 
he joj доћи реч спасења и слободе. 

Заробљена Далмација, г. заступници, 
растргана срца очекује најприје свој спас од 
снаге и одлучности своје браће. »Реците тамо 
нашој браћи, — ове су речи које сам чуо више 
пута и од простих сељака далматинских, — 
»да ми под талијанским јармом не ћемо и не 
■ЈКШозмо никако живи остати. Рађе сто пута 
смрт, него талијанско робовање. (Одобравање). 
Молите, да нам помогну ако Бога знаду, и да 
пам помогну што upe. Господо, Министри ! г. 
пародии представпици! Ово вам je порука 
окуппране Далмацнје (Живела !) бисера нашег 
Јадрана. Окупирана Далмација, продана рек 
би Италији као робље на дипломатском пазару, 
буни се и огорчено просвједујс против тога свето- 
грдног злочинства. (Пљескање). Она поуздано 
упире своје очи у Вас своју крвну браћу, 
с којом je за увск везала своју судбину, с којом 
xohe да ашви и да умре. (Бурно пљескање). 
Од ватс псумољиве одлучности, од ваше енер- 
гије, црпљепе на бистром врелу права и пра- 
вице, очекује робиљица да се душмански снови 
uche остварнти и да he се њепо животно питаље 
повољпо рпјешити. (Одобравање). 

Допустите ми , сада, господо заступници, 
да се са мало речи осврнем на нашу адресу, a 
у савезу са истом, давам речсм коју o ужасним 
приликама које су настале у Далмацији услед 
талијапске окупације, или, да истинитије ка- 
жем уелсд инвазије модериих варвара. (Плес- 
кање.) 

Што се тиче саме адресе, господо заступ- 
ници, она je без сумње и за нас Југославене и 
за свјетску повјест историјски докуменат пр- 
вога реда, и можемо с њом бити поносни. Она 
документира један велики догађај, постанак 
наше јединствене државе, државе Срба, Хрвата 
и Словенаца. Документира, да ту нашу државу 
није створила ни брутална сила, ни диплома- 
тичка лукавост, (Пљескање), ни интрига или 
милост могућника, него наша слобпдна воља, на 
проти којој нема призива ! (Тако je!) 

Ми ју створисмо суверенским правом на- 
родног самоодређења, (Бурно пљескање) сто- 
љетним мукама и патњама нашег мучепичког 
народа. Сваки камен, који смо сада узидали у 
темељима наше државе од Соче до Вардара 
окрвављен je крвљу хиљада и хиљада наших 
мученика, наших јунака. (Одобравање.) Сваки 
онај камен посвећен je молитвама, уздасима и 
сузама небројених сирота (Одобравање) и по- 
стао je аманетом за сваког од нас, за сву тро- 
пмену браћу Србе, Хрвате и Словенце. Taj 
аманет ми ћемо чувати као очи у глави и 
бранићемо га докле буде једнога од нас. (Бурно 
одобравање.) 

Hama једнодушна адреса, гоеподо заступ- 
ници, порука (je цијелом културном свијету, 
да je нов и снажан фактор реда и цивилизације 
ступио у његово коло, да je процес народне 
еволуције и на вулканичном Балкану за увек 
свршио и да балканске земље неће више никад 
бити предметом дипломатског пазарења и ди- 
пломатских интрига. (Бурно одобравање.) Је- 
динствена наша адреса — a до јединствених 
адреса не долази се тако лако данас ни код на- 
преднијих народа, него ли je наш — најбољи 
je доказ свету наше политичке зрелости, наше 
државне пунољстности, увиђавности и при- 
правностида у овим тешким питањима, која 
морамо да решимо при изграђивању наше 
младе државе хоћемо и морамо да увек посту- 
памо сложно, самопријегорно, несебично једни 
према другима као права браћа. (Одобравање.) 

Наша адреса, господо заступници, има 
своју особиту важност и обзиром на ваљски 
положај. Она je најречитији одговор много- 
бројним напшм непријатељима, али особито 
одговара похлепној Италији, која заборавља- 
јући славне традиције својих великана забо- 
рављајући висока начела Мацинија, Кавоура, 
Гарибалдија и целе плејаде својих препороди- 
теља, безобразно гази данас оно свето народно 
начело, no коме je она сама стресла туђински 
јарам те постала уједињена и велика. 

Писање талијанских новина проти нашој 
младој држави, господо заступници, особито 
писање ових задњих двадесетак дана управ je 

• 13 



94 Стеногр. белешке 

гадно и инфзмно. Грди се и изругава наш пат- 
нички народ на најпростачкији начин : ми смо 
варвари, ми смо недостојни слободе. (Поклици 
просвједа.) 

Најгрђе речи свога речника употреб- 
љује талијанска пиампа да нас пред светом 
оцрни и облати. Сваку и најмању нашу разлику 
мнења она износи као знак велике наше неслоге 
и раздора. Разлике мнеља, како свак знаде, 
господо заступници, било je увек између ми- 
слећих људи одкако je света и века. Нема др- 
жаве, нема парламента, нема друштва где се 
људи не разилазе у евојим мислима и мпењима. 
(Тако je.) Пучка пословица каже: да »разлике 
мнења има и између светаца«. To je карактери- 
стика мислећих људи. Из сукоба мисли врсне 
иекра истине, усавршују се стваралачке умне 
човечије способности. Особито при израђивању 
малих држава, или при уређивању старих — 
то видимо увек у повести, — кад се стари оби- 
чаји и несавремене установе као аутоматички 
руше, кад настају и морају да настају нови 
менталитети гледе схваћања и укупних држав- 
вих одпошаја и гледе посебних и регионалних 
прилика — то није апсолутно могуће да сви 
буду једнога мвења и једних мисли, a није мо- 
ryhe, да се у чему и ве погреши Humanum est 
errare. Али све то, лече два велика лечеика : 
време и искуство. (Тако je.) Буде ли између 
нас каквих разлика — или погрешака a биће 
их, јер смо и ми грешви људи — оставити ћемо 
их да реши време ну и искуству да их лече, a 
ми ћемо их сами времепом исправљати и изгла- 
дити, али за то свађати се већемо никада и. 
нипошто (Одобравање); тјешит ћемо се, знајући 
no повјесници што се je у оваким приликама 
догађало у другим народима. По мом скрохмном 
мнијењу французки je народ, — част свим 
осталима, први народ на свијету. Па колико 
се je хтело, док je он преуредио своју државу 
у модерноме смислу, колико je времена прошло 
док су Бургоњци заборавили свога roi de 
Bourbongone. Па и у тој самој силовитој Ита- 
лпји, која ва нас диже ведостојву хајку, ко- 
лико вема и давас разлике мвења због њевог 
државног уређења ? (Тако je!) Тко не зна за 
велики антагонизалг, који и данас постоји по- 
слије пола вијека уједињења, између северног 
и јужвог дела Италије ? Али поред тога укупна 
се талијавска држава развија и напредује. II 
младе државе имаду као мајке своје боли од uo- 
рода. Ми ћемо такођер те боли сретно пребо- 
лити (Одобравање). Али, господо заступвици, 
талијанска штампа и службена и неслужбева, 
напада ипак наш варод за сваку и најмаљу раз- 
лику ЈЈнијења, која се између нас појављује. 
Наше разне видике o централизацији и децен- 

трализациЈИ државе,о ужој и широј аутономији 
земаља она приказује свету као велики раздор, 
као непремостиви прелом између Срба, Хрвата 
и Словенаца. И од тих измишљотиаа ствара ма- 
сакре, побуне, формалве битке. (Смех). Недавно 
сам читао у талијанским новинама, да су се биле 
формалне битке no улицама Београда и 3st- 
греба између Срба и Хрвата. (Смех). Таквим 
подлим средствима служи се у своје грабежљиве 
сврхе — недостојно једнога цивилизованога на- 
рода ! (Тако je ! — Пљескање). Италија хоће 
да повизи углед наше младе државе пред вањ- 
ским светом, хоће да нас прикаже свету као не- 
способве и вевриједне слободва живота, али joj 
то веће поћи за руком. Истина he победити ! 
(Живо одобравање). 

Taj недостојан начин борбе проти пашој 
младој држави води се не само у целој краље- 
вини Италији na и у оним новинама, које су 
биле барем довекле прама нама праведве, као ва 
примјер »Corriere della Sera« и »Secolo«, 
вего се та инфамна кампања води још ивфамвије 
проти вама и у самој Далмацији са стране оку- 
пационих власти. 

Ми имамо у окупиравој Далмацији за гу- 
вервера једвог подадмиралаг који je вашао за 
савремево да прими на се вешто од васлова 
бивших млетачких проведитора у Далмацији. 
Ов се називље : »Noi Errico Milio governatore 
della Dalmazia e delle isole Curzolane« и тако 
даље. Taj господив, који, судећ га no његовим 
драковичвим указима, тако звавим »банди« — 
мора бити једва велика луда (Смех у дворавн) 
— вашао je за сходво да утемељи у Шибевику 
једаи пропагавдистички лист, да му даде име: 
»La Dalmazia«. Taj лист излази ве само ва та- 
лијанском, вего и ва вашем вародвом језику, ва 
ономе језику, који Талијави тако презиру и 
прогањају. A звате ли, господо, зашто тај лист 
излази на вашем језику? Јср у том листу се пре- 
павш свака и вајвезватвија впјест, која би могла 
изгледати као веповољаа за вас и вашу државу. 
У тај лист се измишља ве само све ово BITO сам 
Вам пре спомевуо вего се злочесто приказује 
вас као чисте барбаре.- 

Гради се у томе листу брда лажи изми- 
вшења сваке врсте. И тај лист се ne продаје, 
тога листа немају на продају, али га има у сви- 
ма талијавским дућавима и особити дечкићи 
иду na га деле муфте. Срећом je ваш варод 
евијестав да неће ви да погледа на тај гад и na 
тај отров (Живо одобравање са пљескањем.) 

По журвалистици талијавској, тој бавди 
разбојвика, плаћевика, ja давас, господо, no- 
восво довикујем : Читајте пашу Адресу, ако још 
имате стида, и ако се послије срамвог ловдов- 
ског Уговора може o стиду Вама говорити ! 
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(Бурно одобраваље и пљескаље). Но, господо 
заступници, o стиду и поштењу већ са Итали- 
јом лупежицом, која хоће, да украде наше Ја- 
дранско бисерје... 

Председпик (звопн) : Молим, господине по- 
сланиче... 

Дон ЈУРЕ БИАНКИНИ: C Италијом, која 
не познајс гато je право, говорим o службеиој 
Италији, јер ja народ талијапски поштујем 
(Буран пљесак). 

Предссдиик (звопи) : Молим, господине по- 
сланиче, да се клонпте овакових израза. 

. Дон ЈУРЕ БИАНКИНИ: Народ талијап- 
ски није крив. Господо заступпици, с том и та- 
квом Италијо>[ пс можемо ми да говоримо, пи да 
преговарамо. Ona je изгубила стид и поштење, 
она није достојпа пп нашег презпра ... 

Ередседпик (звони) : Господипе посла- 
пиче, изволите се уздржати од овакових израза. 

Дон ЈУРЕ БИАНКИНИ : Опроетите го- 
сподинс председпиче, што сам можда коју ога- 
трију ријеч рекао, али ja бих хтио да ви, или 
био који од господе жпвп не пет мјесеци, као што 
сам ja жпвио пзмеђу тих барбара XX. впјека, 
него само три дана (Буран пљесак), да видите, 
што се догађа и како Италпјани прогањају наш 
добри, наш племепити народ (Одобравање). 
Господо заступпици, Далмација пије већ Евро- 
па, Далмација je Азија, у Далмацији je средњи 
вијек у пуном јеку, у Далмацији je Турска пај- 
горјег Осман пашипог доба, у Далмапији je по- 
којна шпањолска ипквизицпја ускрсла. Пет Me- 
cena ja сам проматрао великом помњом посту- 
пање тих барбара, na вам бистро кажем, да ме 
данас питате, тто je моје мппјеље o њима, да ли 
их сматрам кукавицама, да лн невјерама, да ли 
лицемјерима, да ли има у њима випте одурпе 
перфидије или какве друге страсти, ja вам за- 
иста не би знао казати. Можда ћете то разу- 
мјети, ако будете помио следили само неколико 
слика тога барбарства, којс би вам ja хтео прс- 
дочити. Ти. талијански цивилизатори, ти то- 
1божљи носитељи ^галијанске културе, долазв! 
у нате крајеве na малим ратним бродовима, ис- 
почетка ушљато, понизпо, нски и са натом ју- 
гославепском заставом, a ми пх из почстка доче- 
кујемо као браКу, кличемо им живели, кад до- 
Лазе као напти пријател^и, na затто да их ве no- 
гостимо у пагаој кући. To тако иде, док се искр- 
пају, a послије, јср пемају чисте савјести, ни 
части, јер зпаду, да Далмадпја пије заборавила 
четпрпстоголпшљег ропства млетачког, зпалу 
да се и дапас Далмацпја спонињв, тко je љезпне 
горе посјекао, спомиље се и данас Далмацпја, 
ко.шко je спнова п.сзппих паптло смрт у гласо- 
витој тамнпци млетачкој, спомиње се Дал- 
мација  опих  зулума,   које  су  они  чинили 

свима пашим интелигентним људима, који 
су водили народ, и хтели му отворити очи. 
Па сполиње Далмација и најновију повијест, 
спомиње срамотно трговање Италије у »Drei- 
bundu«; спомиње, да je у савезу са Немачком 
противу геиијалне Француске трговала и 
опда на трошкове Далмацпје; ona je од »Drei- 
btinda« постигла »BHHCKJI клаузулу«, a то ће 
рећи, унпштење далматинског виеоградарства 
за цео низ година. Она je тада постигла да наше 
вино падне у безцеље, да стотинама милијуна 
изгуби сиромашна Далмација. Све то народ и 
данас памти, na можда je и томе приписати, ако 
je његова свијест нсшто жучиија, него би ипаче 
била. 

Метне ли Италијан ногу на нашу обалу, 
прва му je ствар, да распита, je ли народ обору- 
асан. Кукавице боје се, да се народ не би дизао 
противу њих. Ja данас жалим, господо, да cm 
ми били такве добричине, и да смо их на тај 
пачин примили; јер да смо их примили са не- 
колико хитаца из наших џефердара, можда 
Далмација не би била данас окупирана. Али ми 
CM'O били добричине, ми смо следили савету оне 
Антанте, која пас je оставила на цедилу. Ми 
смо их примили као госте, пријатељски ; пу- 
стпли смо се преварпти, и то je наша погрешка. 

У страху да се не би народ противу њима 
днзао, они првога дана кажу : ми смо ваши при- 
јатељи, ми смо пријатељи Југославена, ми до- 
лазимо no налогу Аптанте, ми ћемо поштовати 
вага јсзик, ваше обичаје. Дапаче, господо, има и 
писмених изјава заповеднпна талпјанских у 
томе смислу, na су na пример такву ппсмепу 
изјаву дали и опћини брачкој и коминској и 
још неким другима. Ja ca>r, господо, својим очи- 
ма видпо у Задру пекога талијанскога капетапа 
Матеуцци-а, који je у једној руци имао тали- 
јапску заставу, a у друиој руци југославепску 
заставу. Ja сам га својим ушима чуо талијап- 
f-KiiM пагласком викати : »Зивила Југославија ! 
(Смех)'. 

Има, господо и другах примера оваквог 
кукавпчлука талијанског. Дошли су на Вис Та- 
лпјапдп бат на 2. новембра, онога дапа кад je 
Вис, родољубива варош, славио нагае народно 
уједиљење. Цела варога била je прекрита напгам 
заставама; огромпа поворка пролазила je тфоз 
град посећи пародпе барјаке. Кад то виде Тали- 
јанци, они се придруже поворци и клпцају и 
они : Живели Југославепи ! 

Ово Вам кажем, господо, да впдите какав 
je тај начип талијански. Три до четири дана 
после тога, кад виде да je народ разоружан или 
ако није, увек се нареди, да се има донијети 
оружје ради мира и реда, na се узме и последља 
ona бритва, којом народ сече црни крух, и то 
му се мора предати. 
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Онда погазе безобразно сва o6eliaiba, што у тим селима, алп je свакому тежаку наређено, 
су их учинили, онда почиње њихово прогон- да мора поздравити талијанскога војника, и ако 
стко. Најприје распусте, ако још опстоје мјесна га ne поздрави, тамница му je готова. До такове 
Народпа Вијећа, пак жандармерије, јер се боје бруталности се, господо, долази данас. 
н жандара пак финанцијалну стражу, пак за- Али je то још нешто мање према nporaiba- 
бране вијање југославенског барјака и истицање шу наших чиновника у Далмацији. Италијаии 
народних кокарда; пак почињу распугатати су ставилп себи у главу, да сви нашц чинов- 
опћипе, соколска друттва, читаонице, напокоп ници морају приказати молбу,. да he даље оста- 
јавпе  добротворпости. Забрањују сваку родо- ти у служби. Нити no старој прагматици пптп 
љубну мапифестацију, забрањују, господо, на- no садашњпм законима чиновницп не сматрају 
покон и јавне плссове у пским мјестима, где паше да je то њихова дужност, и због тога наши чи- 
поштене дјевојке неће нити да с њима плешу.. повиицп  у Далмацији бивају обустављенп од 
AKO бисте ме питали, зашто тако поступају плаће тако, да на стотине чшшвпичких обпте- 
Талијанцн, што им чине опћине, које су при- љи данас су оетали без плаће. Наравно паша 
лично уређене, a неке и богате, што општпнске држава неће те људе напустити, али у дапаш- 
штедионице, ja би рекао, господо, да они та њгог околностима они морају и превећ стра- 
распуштања чине поглавито у сврху, да  неке дати. 
њихове прирепине ту намјесте и   опскрбе,   a у СВрХу те агитације талијапске у Далма- 
с друге стране, да преко њих нађу^ какви на- гијп црикааују париској конференцији   мира, 
слон у народу, a опет да напупе csoje кесе He- да њих Далмација добро види, да их дапачс 
давно ми je казнвао један господин из опћипе Далмација жели. Кад долази храна за Далма- 
бенковачке, да je та мала опћпна само за трош- Ц11јУ) јер нашу Xpaiiy не пуштају у демљу, 
кове погреба у задња два мјесеца имала трошка Прем су ош дужни дати Храну нар0ду они том 
30.000 крупа, a то само, јер je неколико слу- приликом при деоби хране траже да народ пот- 
чајева богиња се појавило, зашто у редовитим ШСЈ^ Изјаве ga њих, да пристаје уз РГтапију 
прилпкама штедљпва опгатипа неби потрогаила AKO на примјер зову na преглед старог војнпка 
нитп 300 круна. Када te  прилпчно  намјесте xohe да војник потпише такву пзјаву одапости 
Талпјапцп, онда — crcscit sundo — све више ИтаЛији. Te потппсе такођер траже од наших 
са прогањањем пастављају. Почињу са преме- х1ИП0В1ШКа? који Се али одазивљу у незнатпом 
тачинама no кућама, преметачинама имућниЈих броју 
сељака. Te преметачине не чине середовито об- д        .е          талијанских окупатора, да 
дан, како би се морале чинити у јсдпој цивви- к      Талијане ^ их          pJ0X()1-e 'и

Д
у 

лизованоЈ земљи, него у касноЈ ноћи дођу кара- измншљају свемогуће. Идс ли народ у 
бињери - знам више случда, где вдесу к      они мимо Пр0Ј1азећиУ свет фотографишу 
нити куцали на врата, него су провалили - и     њиховим тт        те faT0TV^mv    'l 
прометну сву кућу, узнемире обитељ и понесу зују Тако, да тај народ у Дакацији њима 
собом оно, што хоће. Крађе, особито no малим Прави акламације Има један класи 
селима,   где се опћине налазе на отоцнма, па ^^ нашег       0    и j *              ан и£*Ј 
дпевпом су реду.Краду благо,поврће,краду све, н        в    0 ^Лоћеталијански ф0тогра(1ш 
што хоће. A наше шуме, Koje су општине велн- п* S™™^,  ^ i*     „„„„ „„           ^uiuipa^m 
ком муком и толико година одгајале, оеобнто у Z^^nI\TJn l S      Д      СВеТ СКУ11Ља 

околигау мјеста, сасвим су порушене. У задње З^пГ   Tf^Tol^    Д? У ^б НеГ0 
^                       •           J      i J                 ^ иде у поље и не да се фотогшшисати   Имамо дрба парод се пајвише прогања ради печата- •„' „„„„„,,„ TTTIIt „ m   * Y   ^ч^јГ      ^мами rk                      • Један типпчап чпп o томс фотогшФпсању нога новца. Они не допуштају да новац печатан .          4nwiiiia4Hiw»n»y. 

у нашој држави буде уведен у Далмацији, јер . у ЗадРУ, где je жариште талијапско, Та- 
хоће да шпекулирају са својим лирама и доста лиЈани су хтели приредити овације захвал- 
је, да нађу код једнога човјека нешто печатапога "ости. Наредпли су свима становпицима оближ- 
повца, да буде затвореп. Постоји један указ гу- њсг? ошњ, да морају да дођу на свечапост са 
вернера, којим се прети са два мјесеца тампице с

'
војим бродовима, a тих малих бродова има 

за свакога, у кога се нађе печатанога новца. Има, ПРСК0 ТРИ ста бројсм, и да he у Задру бити 
господо, још нешто rope, нешто смијешно у да- обЈ0Д' и Да ne се прнказатп гуверперу Милу. И 
натњему вијеку. По селима натима, a знам и у У ТУ СПРХУ приређепа je ве.чпка агнтација. Али 
којима, преко na примјер у Ковињу, у Суто- свсстап парод ne само да пије дошао na објед, 
мигачици и у Куклици капетапи талијапски како об114110 Д0;'1азс У свсчаие данв, него нису 
лијосу се сТНдЈслН изпова ускрпеп™ onaj 6ру- SS^^TSTT'CTto 
тални призор за кога су чули сви, са клобуком пуст. И тако je за onaj дап цијели трг бпо пуст. 
Геслеровим. Нема доиста шешира постављенога He само то, пего су и оточапи били спремпи, у 
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случају, да силом.буду принуђени да дођу у 
Задар, да he своје бродове прије потопити, него 
ли тамо стигну. (Пљесак.) 

Морам, господо, да вам-прикажем још једну 
слику o начину, како. Талијапци поступају са 
простим нашим народом. Неки сељак, именом 
Соша, ватрен Југославен шетао je отраг 15, два- 
десетак дана од прилике на обали морској. До- 
лази командапт тога мјеста, које се зовс Бреко 
и претражује га. Ha прслуку му се налазпла 
југославенска и амернканска застава. Taj га ко- 
мандант једноставно ради тога испљуска ; и пс 
само то, пего позове карабињере, и ти га свезана 
одведу у тамницу. Путе.м га карабињерп мла- 
тише, a у тамници му дижу ланцеве и тим лан- 
цевима га онда млате тако, да му модрице остају 
па плећима. Све je то лијечник констатирао. 
Новине су то хтјеле донијети на обрану тог 
јадног тежака; но није пм се допустило. И ne 
само ово, него су карабинијери пошли још и у 
његов стан,те истјерали из стана стару баку,за- 
творили стан и попијели кључеве тако, да je 
жена тог јадног Сопте, која je дошла у вече кући 
са двоје малене дјеце, морала чекати до пол 
ноћи, докле се могла склонути негђе у кућу. 

To су начипи, како се поступа у Далма- 
пији са невољнпм пародом. Радп свпх ових ма- 
ленкости, ради повца, ради пјевања једпс пје- 
еме, ради саме изјаве, кад карабињер пита, je 
си ли ти Талијап, a он: одговори, не зпам него 
нагаки, ради тога су пуне задарске тамнице. Не- 
колико стотина људи стоје у тим тамницама, и 
држе се no три, четири мјссеца, a да се против 
њих не поведе пикакав поступак. He пушта их 
се на зрак, a слаба и мршава им je храна. И ти 
се људи узалуд питају и стављају питања, 
зашто су утампичени. 

Реквизиције су тако1зер једна љута ствар. 
Реквирирају пе само храну, која случајно дође 
за ДалЛацију na Ријску и Книп, као што сте то 
већ чули, него рсквнрирају храпу напшх бољих 
људи. Реквирирају без обзнрце храну, коју je 
успостава савеза далматинског давала пуку ци- 
јелога котара. 

Имам једап типичан случај из Дрниша. 
Обитељи Миовић реквирирашо ne само све 
жито, сву сламу, све сијено, пего и ono жито, 
што je било остављепо за усјев тако, да ове го- 
дине та обитељ ne може пи обрадити својс поље. 
Али, господо, што je пајгоре, то су изгони, то су 
прогањања, то су депортације и тако даље. Од 
почетка окупацпје већ се затварају нати људи 
и шаљу се у Италнју,'а да се мало тто o њима 
зна. Тих људи има na стотипе у Сардинији п no 
осталпм местима Италијс. Али мало који могу 
се јавити. Они, који сс јаве, кажу само, да гла- 
ДУЈУ, да се боје, да he погипути. У задље доба. 

господо заступпици, та прогопства, те депорта- 
nnje у Италију, постале су обичпи, свакидањи 
чппи, a особито се прогања паша иптелигепција. 
Онс ноћп, кад су мене прошали na 16. овог мјс- 
ееца са палогом, да се ne смем вратнти више у 
Далмацију докле мир ne буде склопљеп, one 
исте nohn, господо, протерапо je у Задру, у 
Дрпишу, у Кпипу и у Шибепику около стотипу 
папшх пајиптслпгептпијих људи. (Гласови : To 
je страшпо !) Између осталих прогпапи су и 
бивши поуздапик паше владе у Задру, у почетку 
окупације др. Матичић и паш заступник др. 
Картозије Јаблапић ; прогпали су председпика 
земаљског одбора дра. Махиеда, који je члан 
заступпик члапа овога Beha дра. Тресића. 
Прогпали су члапа Народпог Beha дра. Субо- 
тића, прогпали су папокон бившега подпамес- 
пика далматипског плeмиha Tonnnha. Особито, 
господо, за члапове овога Beha, би^и опи замс- 
ппцп, били onn правп члапови мора штогод да 
учипи и ова nama Скушптипа, a и висока влада. 
To се још пигде пије видело у свсту, да се и 
члапови једпога парламспта без икаквог раз- 
лога прогањају. Тако се, господо, бруталпо из- 
вађају та прогањања. Довољпо je pehn, да се 
пико п пикад ne обавести особепо или дотичпој 
обитељи, кад he доћи у Kyhy карабипиери. Onn 
дођу пзпепада около пола nohn, бапу na обитељ, 
бапу na врата, бапу na болест, ако има дотичпа 
обптељ, као гато je случај са дром Махиедом, 
кога госпођа сасвим слабо стоји. И ту пема ве- 
ликих речи. Onn кажу, одмах слиједи. Ви им 
кажете,'али, господо, пустите ме да скупим пр- 
тљагу, дозволите, да уредим моје списе; a onn 
одговарају : »Морате одмах поћи. Нема друге, 
или с пртљагом или без пртљага, за пет, .десет 
n петпаест >гапута, морате nohn«. Тако се, гос- 
подо, прогањају људи у Далмацијп. 

Гледе ових прогарвања, ових дана смо до- 
чули, да су суђепа два одлпчпа родољуба др. 
Дутап HBeTnh, лпјечпик у Дрпиту n др. Љуба 
Borah, лијечппк у Кпппу, који су бпли импор- 
тирапи пазад два месеца или месец и пол дапа 
у Сардпппјп. И зпате, зашто су onn бплп депор- 
тпраии ? За то што je др. MneTnh nncao своме 
колегп у Кпппу: Драги колега, чуо сам, да су 
тамо дотли Талијапи, пигаи тто je повога, и 
xohe ли дohи у Дрнит ? — To je велпки де- 
лпкат, и за то je тај човјек депортпрап и овпх 
дапа осуђеп na 6 годипа тамппце, a љегов при- 
јатељ, коме je тшсао писмо, na 4 годппс. To су 
позитпвпе вијсстп, које смо прпдгалп из Сарди- 
mijc. Али трагичап je овај случај. Taj човјек je 
бпо врло популарап у Дрпишу, чиппо je мпого 
добра у пароду, и кад су га Талијапп ставили 
у кола, народ je за колима трчао впше од двије 
до три уре, да се пијемогао с њиме одијелити. 
A што je пак пајжалосније, то je, да je тај чо- 
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вјок имао шестеро дјеце и од то гаестеро ДЈеце 
један његов син од 8 до 10 годипа, кад je видио, 
да му оца воде у колима, у жалости бацио се са 
прозора, сломпо je ногу и у погибељи je живота. 
Ипак ти жалосни призори не могу ни мало, да 
гану тврда италијанска срца. Одвели су дра. 
Иветића, главу обитељп, a љегову жену и дјецу 
у Дрнишу држе затворене. Поставили су кара- 
бпнисре у кућу и на врата и не даду нпкоме, 
да с њима опћи. 

To су вам, господо, односи у Далмацији. 
Ово сам вам само изнио типичап прпмјер, али 
могао бих вам сличних навости још Бог зна 
колико. 

Сад да вам кажем, како се на не>шралан 
начип хоће, да тргује душом нашег народа. Ита- 
лијани знају, да je Далмацпја оглађена, да нсма 
храие. Они не дају, да joj дође храна ни из 
Хрватске, ни из Босне. Хрватска je била ш- 
елала иеколико стотина вагона /хшне, и оии 
су je реквириралп. Босиа je такођер послала 
храпе, и они су je такођер реквирирали, или 
боље рећи украли. Они знају, да je парод гла- 
даи, и они му нуде бадава брашпа, тестенипе, 
еамо да би га како тако себп привукли, али 
иарод то одбија с индигпацијом. Народ им 
каже: Дајте нам хране, a мп ћемо платпти. 
Мп не ћемо вагае милостиље. И у том погледу 
има веома свјотлих примјера o држању нашег 
парода. Н. пр. био je у којем селу, који пуки 
сиромаптак, који je примпо од Талијана нетпто 
хране. Кад je то сазнао народ, скупио je по- 
трсбну своту и учинио je, да тај сиромашак 
оде код команданта и да му плати за прпмљену 
храпу. 

Њгао бих, господо, још много да кажем, 
али видим да je већ каспа и ne hy вас дуго .за- 
државати. Казаћу вам само то, да Je ово само 
једпа блијода глпка пашпх одпошаја у Далма- 
ппјп. КазаНу вам само, да Италпјанима у Дал- 
магији ншпта није гвето. Опи не поттују 
нитта, и никога, ниједну власт, пиједну народ- 
ноет na свијету. 

Мп нмамо, као што знате, аутопомпу власт 
у Далмацпјп, п та врховна аутоноота власт 
су земаљски одбори и у земаљским одборима 
су поставили они своје ко>ггтсаре. Они су по- 
ставили такођер свога комисара на невесиљ- 
ском сабору. a такођер поставплп су га и na 
BHHSCEOU веКу. Oira све xohe да узму у своје 
руке, и да нас на покп пачпп заробе и да na 
еваки пачип царују и највећа безобразност та- 
лијппска je та, тто су у свима урсдима у Дал- 
маппји. која. кпоптто зпате броји 97% чистог 
југоглпвоигког отаповптштва, које je било из- 
вјеттило од покутаја Аућтрије, уведен je пта- 
лпјапски језик. Премда су они уверени и зпаду 

да нема ни 3% тобожњих Италијаиаца у Дал- 
мацији, али то нису Италијапи, то су изроди, 
које су послали Италијанци no њиховој схоли- 
стичкој улози, да врше пропагапду за коју 
троше силан повац no Далмацији. Доста je Ka- 
sarn, каква je безобразпост увести талијапски 
језик у уреде тамо у Далмацији, ако вам калсем, 
да од 88 ошптпна у Далмацији нема више него 
само једна, која je у рукама талијапских 
власти и то ne no изборпом праву, пего no на- 
сиљу. 

Господо заступницп, у дугом своме жи- 
воту, ja сам доживљавао разне политпчке 
фазе n полптичка огорчења. Видео сам апсолу- 
тпзам Шмерлпнгов, прожпвео сам све могуће 
аустрпјске мипистре полиције, више пли 
лгање тобож уставотворпе, дожпвео сам npe no- 
литичке аустрпјске владе од Шмерлинга до 
Стиргха и до Сеидлера, али вам искрепо калсем, 
да перфпдије, какве смо видели за ово мало 
месеци, од талијапских власти, нисмо видели 
пи од пајгорпх репрезептаната аустријских 
власти. 

И стога nara парод очито каже свима који 
хоће да га чују и ne чују : »Морамо ли остати 
под Италијанцима опда волимо no сто пута да 
се вратимо Немппма, Аустрији; волпмо no сто 
пута да дођу Кппези, Турци, ко хоће, али под 
Талијапцима пећемо ! 

Закључујући, господо; заступпици, ово 
тужпо поглавље ne могу да ne пожалим из свег 
cpna, гато се све ове бруталпости у Далмацији 
догађају под фирмом Антапте, јер Италија 
чисто и бистро каже, да je ona окупирала Дал- 
мацију у име Антапте. 

Аптапта која je, господо, за четири дуге 
годипе била naraa пада и naraa велика утјеха, 
смућепп и потигатепи, питамо често у Далма- 
цпјп, ама зар nac ne везује впгае аптапта крвљу 
проливепом na свима европским бојигатиша, зар 
je братство оружја за увек заборављепо, камо 
je савезиичка верност, камо ли je чувство 
хумапитарпости. 0 евпм пајмањим брутал- 
ноетима у Далмацији дга смо Аптапту сасвим 
тачпо обавпјостили. Ми curo обавијестили и- 
преко Парпза, п преко Лопдопа, али na 
жалост све je до селе било узалуд. Изгледа, 
да су впсоке дппломате прома Далмацијп из- 
губили и чувство хумапптарпогти, које су до 
сад давали n према наЈМШим пародима. Опа- 
зплп слго да Аптапта Сасвим пеправедпо поступа 
п у самој Далмаппјп. Ако се случајпо догоди 
какав перед као гато je бпло na пр.у Сплпту. 
Талпјапп раде na све могуће, и да 'би се како 
тако увукли опи провоппрају персд, трогае 
повап п раде "све могуНо ла 'Придобију onaj 
пшаот п пзрод, да изазову перед у Сплиту. да 
би Италијапци тамо догали и окуггараж. 
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Догоди ли се којипут мали неред у Сплиту 
ето одмах тамо комисије, адмирала интернаци- 
оналних бродова и води се истрага којом се 
тражи највећа солистиција за те тобож повреде 
талијанског права. У Задру има пет месеци, 
где су сви југославени нападани, да не могу 
изаћи из кућа и да ни грађани, ни жене нису 
били поштеђени, и да су брутално нападали 
на наше заводе. Фукара je напала на наша дру- 
штва, на наше заводе и неки дан наша југосла- 
венска читаоницау Задру била je демолирана 
no бијелом дану у присуству господе караби- 
ниера који се нжсу макли. 

Штета je процењена преко двадесет хиљада 
Еруна, a ипак, господо, није дошла ниједна ко- 
мисија Антантина, није дошао ниједан адмнрал, 
није дошао' ниједан од њих да нас узме у за- 
штнту. Шта више наша југославенска застава 
сваки дан je грђена. Сваки дан се у Задру пе- 
вају песме где се сипају највеће псовке на наш 
народ и на нашу заставу, али Антанта није 
макла. По фазама свих догађаја неће бити чудо, 
ако ja кажем, да Далмација иеће бити задово- 
љена што у нашој адреси није бар споменуто 
ово наше зло стање. 

У осталом ja сам уверен, да he цела Дал- 
мација примити одушевљено адресу, особито 
онај део њен, који се односи на целокупност и 
леповредност нашега . племена. Од Трста до 
Сплита Јнарод ће весело опетовати оне рете 
адресе, јер су те речи јамство његове бољс бу- 
дућности, оне речи, где се каже: »He чинимо 
пикоме насиља, али See ћемо трпјети да ико 
други нама чини.« Сила има да служи правици, 
a не да je пишти. Ми остајемо поуздани у снагу 
свога права и бранићемо га макар до краја : 
»један за еве и сви за једнога.« (Бурно плес- 
кање.) Ja се надам, господо, да ипак до тога 
нсће доћи, ja се надам у правду Бога великога 
и надам се у великога Вилсона. Ja се надам да 
и женијална Француска неће погазити своју 
прошлост,, неће погазити великога начела 
фраицуске рсволулције, ja се надам, господо, 
да Француска која je толпко сјајних страница 
за своју повест паписала у овом херојском 
рату, иеће се осрамотити, неће написати једну 
црпу страницу, која би била њена срамота за 
све всковс. Ми, господо, заступници ne претимо 
ншшме. Ja сам чуо на своје уши од господс та- 
лпјанских официра да o нама и o пашој војоди 
кажу, како се они нас не плаше, кад су чули 
да има незадовољства у народу. »Ми се вас ne 
плапшмо,« веле нам они, »Србија сс не можс 
с пама такмичити, ona je изпемогла; ми ћсмо 
са вама чинити што хоћемо.« х 

Ja сам, господо, тако што чуо, али нисам 
могао пишта на то одговорити, већ сам у своме 

срцу промислио: ако данас не буде могла 
Србија, моћи he то сутра Југославија. (Плес- 
кање и узвици : »Тако je« Живео !). He будемо 
ли се могли данас борити ми, ускрснуће из 
наших гробова на мору наши гусари, наши 
сењски Ускоци, који неће допустити неприја- 
тељској сили, да се бави no нашем дивном ја- 
дранском мору ; ускрснуће из својих гробова 
наши стари хајдупд и загрлиће свога млађега 
брата комитаџију и прогаљаће туђинца из 
своје куће, из славног нашег Книна, из Дрниша, 
Задра и Шибеника, наше славе и наше будућ- 
ности. 

И ми ћемо,запевати ону песму каошто су 
je и они певали код њине куће, песму Гари- 
балдијеву, која je за њих вредећа, a која вреди 
за отоке и острва наше отачбине. Ми ћемо до- 
пустити да нас живе секцирају. Ми знамо шта 
вреди за нас наш Јадран, ми потомци старе 
Венеције и Генове знамо, да je Јадран наш не- 
исцрпљив рудник. Извор нашег богатства, из- 
вор наше морнарице која je прославила наше 
име, кроз све прошле векове. Јадран je наша 
поморска будућност, она будућност коју ми 
пмамо са правом да уживамо на нашим златним 
обалама. Али, господо, то што сваки зна и види 
то je, да je економски свет уређен тако, да без 
мора и највеће државе не могу да напредују. 
Сребрни валови Јадрана то су плућа наше 
Југославије, a без плућа не може човек да живи. 
Ми наша плућа знаћемо бранити као властити 
живот, јер ми хоћемо да жћвимо, хоћемо да ди- 
шемо и ш недамо никоме и нипошто да нас 
живе закопају. У то име, господо, ja Вам пре- 
поручујем моју робињицу Далмацију и кли- 
чем: да живи Далмација у слободи и уједи- 
њеној Југославији. (Дуготрајно плескање и 
узвици: Живео !). 

Председник др, ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Ношто je исцрпљена листа говорника 
то ћемо приступити решењу адресе; гласат he 
се најпре у начелу, na после у појединостима. 
Гласат he се седањем и стајањем. Тко je про- 
тиван он he устати, a ко je за, он he седети. Ko 
je за нацрт адресе, како je прочитана, тај нека 
седи, a ко je против нека устане? (Сви седе). 

Објављујем да je нацрт адресе примљен 
једногласно., (Вурно /дљескање). Господо, сад 
ћемо гласати у појединостима. Молим г. изве- 
стиоца да чита став no став, na heMO o томе 
гласати. (Чује се: Није потребно !) Има реч 
г. Никодије Милети}!. 

ННКОДИЈЕ МИЛЕТИЋ: Пошто гг. no- 
сланици имају наштампан текст адресе и могли 
су да je оцене, ja мислим да нико не he имати 
ништа против, да донесемо јсдногласно нашу 
одлуку усвајања адресе у појединости. . 



100 Стеногр. белешке 

Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЂ : Слаже ли се Народно Представппштво 
са предлогом г. Никодијс Милетпћа ? (Слаже 
се). Пошто je Скупштина примпла предлог 
Милетића, то стављам питање Народном Пред- 
ставппштву, прима ли адресу и у поједино- 
стпма ? (Прима). 

Објављујем, да je адреса у поједипостима 
примљена. 

Пре него што закључгог седпицу изволите 
чути извештај фпнансијског одбора. 

Известилац МИТА КЛИЦИН прочита 
извештај фпнапсијског одбора o ваиредном кре- 
диту од 130,000.000 дпнара, кдји гласи : 

НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИИШТВУ. 
Финансијски Одбор проучио je предлог 

закопа o ванредном кредиту од 130,000.000 
динара, o чему част му je поднети Народпом 
Представнпштву овај извештај : 

При претресу овог закопског предлога 
Одбор je нашао, да га у начелу треба усвојити 
a у појединостнма с овпм пзмепама и допунама : 

код чл. 4. реч »присаједињеним« трсба 
замснити речју »осталим«, 

код чл. 5, реч »повим« треба на оба места 
заменпти речју »осталим«, a реченицу »Отва- 
рање кредита у крунама извршиће се no зва- 
иичиом курсу« допунити речима »рачуиајући 
100 Динара са 250 Круиа«. 

Остали чланови овог закопског предлога 
примљени су опако, како 6у предложспи. 

Проучавајући питање o покрићу расхода 
целокупног Краљевства Срба, Хрвата и Слове- 
иаца Одбор je предложио г. Мииистру Фииап- 
сија, да би требало. што пре поднети Народпом 
Представииштву предлог закопа o порезп na 
ратпи добитак^ пошто су дрлсавпп приходн 
незпатни, a зарадс у току рата биле су претс- 
рапо велике. Г. Миннстар Фнпапспја сложпо се 
потпупо е Одбором п пзјавно je, да he предлог 
закона o порези на ратии добитак поднети На- 
родпом Представпиштву у пајкраћем врсмену. 

Одбору je част замолити Народио Прсд- 
ставппштво да предлог закона o вапредном кре- 

диту од 130,000.000.— динара као веома по- 
требан изволи усвојити овако како га je Одбор 
предложио. 

За известиоца je одређен г. Мита Клицин. 

24. марта 1919. године 

Београд. 

Секретар: 
Дим. Закић, с. р. 

Председник : 
Др. В. С. Вељковић, с. р. 

Чланови: 

Јоца П. Јованввић, с. р. 
Антун Кристан, с. р. 
Др. В. Маринковић, с. р. 
Драг. Т. Васић, с. р. 
Мпта Клицин, с. р. 
Др. Светислав Поповић, с: р. 
Др. М. Марковић, с. р. 
Др. Максо Рошић, с. р. 

Epedccdmm др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, no пословнпку адресу носи 
Његовом Краљевском Височанству Престоло- 
насљеднику нарочито изаслаиство Народпог 
Предсавништва, које je састављено од председ- 
ника, сакретара и председпика секција. 

Ja hy најпре да се известпм кад je Његово 
Краљевско Внсочапство у могућпости да примп 
изасланство и • онда hy позвати секретаре п 
прсдседвике секција да заједно са мном однесу 
адресу. 

Сад, господо, закључујем седпицу и зака- 
зујем другу наредву за сутра после подне у 4 
сата, са днсвним редом : 

1. фппапсијскп закон и 
2. извештај верификациовог одбора. 
Седница je закључена у 13 сати и 55 ми- 

нути после подпе. 

Видео Секрстар Др. Иво Крниц. 
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Интерпелације 
7. редовног састанка 

привременог народног представништва 
држаног па да11 24. Л1арта 1919. године у Београду. 

INTERPELACIJA 

posl. dr. P. Pestotnika, J. Kejzarja in tovarišev »De- 
mokratskega Kluba« na kralj. Ministrstvo za Pro- 
met (Saobraćaj) glede skrajno slabili prometnih 

zvez med Beogradom—Zagrebom—Ljubljano m Za- 
grebom—Sarajevom in glede nerednega poslovanja 

uslužbenstva  in  tovornih   transportov. 

V polni meri upoštevamo vse vzroke, ki otežu- 
jejo danes gladek in normalen promet v Kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, zato se nanašajo naša 
vprašanja samo na one zahteve, ki se jim za danih 
razmer vozovnega materijala, premogokopne pro- 
dukcije in uslužbenega osobja pri racijonelni upo- 
rabi materijala in smotreni uporabi strokovne nao- 
brazbe in moralne vrline osobja brez odloga lahko 
ugodi. To zahteva interes Beograda kot prestolice 
ekonomskega in upravnega središča države SHS, to 
pa zahteva tudi interes potujočega odčinstva in nje- 
ga prehranjevanje v sedanjih težkih časih. Zato 
omejimo svoje zahteve na  sledeče  točke: 

1. Zahtevamo direktno železničko svezo' Ze- 
mun—Zagreb—Ljubljana;   Zagreb—Sarajevo, 

Potrebno je v to svrho, da se nemudoma skliče 
enketa interesiranih železnic, t. j. direkcija SHS žć- 
loznic Zagreb, Sarajevo in južna železnica. 

Za prvo stilo bi zadostoval en direktni veliki voz 
Abali Ljubljana—Zemun za potrebo osebnega pro- 
meta iz Slovenije z ozirom na dolgo potovanje. 

Padi ozkotirnosti železnice' ni mogoč direktni 
voz iz Sarajeva. Velika olajšava pa bi bila dosežena 
s tem, da se določi za potovanje v Bosno en direktni 
voz iz Zemuna—Bos. Brod, od tam naprej pa en 
direkten voz za ozkotirno progo Bos. Brod—Sara-, 
jevo. 

Zagreb sam ima v ostalem cel vlak na raz- 
polago. 

2. Slednjič zahtevamo izpremembo voznega re- 
da na progi Banjaluka—Doberlin v svrho boljše 
zveze z Zagrebom. 

3. Kakor hitro dovoli prcmogokopna produk- 
cija, naj se vpelje mesto dvakrat na teden vsak dan 
brzovozna vožnja. 

4. Hradnim osiebam (poslancem) in uradnim 
komisijam ee morajo prostori, ki so 24 ur popreje 
naznanjeni, bezprogojno rezervirati. Dolžnost po- 
stajenačelnikov je pravočasno na to opozoriti iz- 
hodno postajo. 

5. Na vseh večih postajah so prostori v vozo- 
vih običajno predčasno zasedeni, predno se odpi- 
rajo čakalnice. Daje se prilika gotovim ljudem za 
prost vhod skozi uradne prostore in po stranskih ko- 
lodvorskih potih na peron. Ozadje temu protipostav- 
nemu postopanju je osebna naklonjenost in podkup- 
ljivost. 

N"a srednjih postajah (manjših) se dopušča 
vstopati ogromne množine potnikov, osobito na 
progi Sisek—Zemun. Kontrola voznih listkov je iz- 
ključena. Mnogo ljudi se vozi sploh brez voznih 
listkov. Zahtevamo, da se ti nedostatkl odstranijo^ 
izda samo vozovom primerno visoko šlevilo voznih 
listkov in izvršuje stroga kontrola. 

6. Gotovi vojaški organi se vmešavajo v promet- 
ne posle, samovoljno izganjajo potnike in samovolj- 
no prideljujejo vozove in prostore posameznim pot- 
nikom. Pogosto je pri tem vidna očitna in protipo- 
stavna protekcija. 

Iz perečih prehranjevalnih ozirov je nujna po- 
treba, da redno obratujejo vicinalke, ki so zvezane 
s progo Zemun—Zagreb. Danes se polnijo vsi večji 
kolodvori z natovorjenimi vagoni. Vozovi se nakla- 
dajo brez preračunjenosti in garancij, da se bo blago 
sploh moglo spraviti v namenjeno postajo. Na ta 
način se vozovni park odteza prometu na onih pro- 
gah, kjer bi vozove rabili. Taki prenapolnjeni kolo- 
dvori so osobito Zemun, Inči ja, Euma, Vinkovci, 
Brod itd. Oim bolj se bližamo pomladi, tem večja 
postaja nevarnost v tem pogledu, ker bo potreba pri 
živahnejšem prometu večja.  Odpomoč je  nujna. 

7. Treba je skušati dvigniti premogokopno pro- 
dukcijo. Prepričani pa smo, da je ta že danes za- 
dostna za vzdrževanje rednega železniškega prometa 
na Hrvatskem in Slavoniji, potrebna pa je najstrožja 
kontrola, da pride dejansko ona kvota,, namenjena 
za železnice, tudi vsa v porabo za železniško obra- 
tovanje. 

8. Obče znana je praksa, da dobi na več posta- 
jah le tisti trgovec vozove na razpolago, ki uslužben- 
stvo primerno visoko honorira. To se nanaša na vse 
kategorije uslužbenstva. Izrabljanje trgovcev in 
s tem konsumentov je proti vsem pragmatičnim 
predpisom. Tem izrastkom v urejeni državi naj se 
napravi konec z najstrožjimi  sredstvi. 

Interpelantje vprašajo gospoda ministra sao- 
braćaja: 

14 
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a)  Ali so mu vsi ti nedostatki znani? 
■b) Kaj namerava ukreniti, da. se nedostatki od- 

pravijo in cim preje ugodi njinim vsestranskim pro- 
metnim interesom? 

Beograd, 20./3. 1919. 

Dr.  Fran  Novak,  Kecmanovič,  Ivo   Grizogono,  Dr. 
Ivan Poscic,   Dr. Dinko Puc, Salihagić, Dr. Pestot- 
nik, Ivan Kejžar, Adolf Eibnikar, Dr. I. Eibar, Fr. 

Voglar, K. Božič. 

INTERPELACIJA 

poslanca Franca  V oglarja   in  tovarišev  na  mi- 
nistra zunanjih zadev  zaradi preganjanja in  trpin- 

čenja   slovenskega   prebivalstva v   Prekmurju. 

N"a teritoriju bivše Ogrske živi v kompaktni 
masi 120.000 Slovencev, ki jim Madžari z vsem 
svojim terorizmom niso mogli zatreti jezika in na- 
rodne zavednosti. Ko smo zahtevali 1. 1917. združe- 
nje vseh Jugoslovanov brez ozira na meje med de- 
želami, so začeli tudi prekmurski Slovenci stresati 
suženjske verige in vsepovsod je začela vihrati za- 
stava Jugoslovanstva. Osamosvojitev prekmurskih 
Slovencev pa bi bila smrtni udarec tamošnjim bo- 
gatim madžarskim grofom in Židom, katerim so ro- 
bovali dotlej naši rojaki. Z nezaslišanim nasiljem so 
zatirali vsak pojav narodne zavednosti. 

Ko pa je propadla avstro-ogrska armada, so 
najeli proti dobri plači bogatini vračajoče se ma- 
džarske vojake ter jih strnili v tolpe, ki so jim dali 
ime »Narodna garda«, češ da hočejo varovati imetje 
prebivalstva. V resnici pa so porabljali te divje tolpe 
samo v to, da so plenile in ropale med slovenskim 
prebivalstvom in mučile ljudstvo na nečloveški na- 
čin. S tem, da so ščuvali razbrzdane madžarsko sol- 
datesko proti miroljubnim slovenskim poljedelcem, 
so ohranili svoje žitnice in hleve nedotaknjene. Ker 
so meje strogo zastražili in vsakogar ujeli in zaprli, 
kdor se je drznil uiti, so se podrobnosti o madžarskih 
nasilnostih zvedele šele pozno. 

V naslednjem navajamo samo nekaj primerov, 
ki so s pričami potrejni. Kaj se je vae godilo s ti- 
stimi narodnimi voditelji, ki niso mogli ubežati in 
ki jih imajo Madžari še danes zaprte, in z premno- 
gimi slovenskimi devojkami, ti so jih pijane ma- 
džarske tolpe vlekle s seboj, o tem se bodo žalostne 
podrobnosti zvedle šele takrat, ko bodo prekmurski 
Slovenci združeni s kraljestvom Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 

Dne 6. novembra 1918. je napadla taka tolpa, 
oborožena s strojnico, vas Dokležovje. Napad se je 
vršil na večer, ko se je kmečko Ijudsitvo vračalo s po- 
lja. V prvi vrsti so hoteli ujeti kmečkega mladeniča 
Ivana Jeriča, ki je bil na glasu kot zaveden Jugo- 

slovan v vasi. A Jerič je pravočasno ušel in živi kot 
orožnik-begunec v Ljutomeru. 

Če tudi se miroljubni neoboroženi domačini niso 
zoperstavljali ropajoči tolpi, so vendar na krut na- 
čin mučili sledeče: 

Balažič Martin je bil tako tepen, da je več dni 
ležal bolan v postelji. Zavedena občina ga je kmalu 
nato izvolila za občinskega župana. Njegovega sina 
so tako dolgo tepli, da se je nezavesten zgrudil 
na tla. 

Invalid Lojze Horvat je nekoč rekel pred ne- 
kim Judom, da imajo Prekmurci pravico do sloven- 
skih šol. Ta Jud se je sedaj na krvav način znesel 
nad njim. Prijela sta ga dva vojska in ga držala, 
medtem ko ga je tretji tako pretepal, da se je še 
onima zasmilil, ki sta ga držala. Ko ae jima je že 
preveč zdelo, sta ga izpustila in tretji je vstrelil za 
njim, pa ga k sreči ni zadel. 

Štefan Poredoš se je vračal s polja, ko ga zgra- 
bijo vojaki in ga pretepejo do skrajnosti. Vsled bo- 
lečin ni mogel več tednov delati. 

Ivana Eopošo so do krvavega oklofutali pred 
njegovo ženo in domačini, češ da jih ni pozdravil. 

Žena Franca Hrvata na njihovo vprašanje ni 
vedela odgovoriti madžarski. Zaraditega so jo vlekli 
s seboj. Mož je šel za njimi ter jih prosil, da jo iz- 
pustijo. Nato so jo slekli in vpričo moža tako ne- 
sramno ravnali z njo, da jih je mož prosil, naj že- 
nejo rajši njega v zapor in izpustijo ženo. Nazadnje 

■so bili voljni izpustiti ženo pod pogojem, da je mora 
mož do krvavega protepsti pred njihovimi očmi. Mož 
so je obotavljal, ali nazadnje se je udal, ko ga je žena 
sama prosila, da naj je pretepe, ker ji je ljubše vsako 
pretepanje od strani moža, kakor pa počenjanje vo- 
jakov. 

Dva dni pozneje je napadla ta »Narodna gar- 
da« vas Ižekovci. 

Štefana Škafarja, podžupana v Ižekovcih so 
zgrabili in bosega privezali na voz. Nato so pognali 
konje in mož je moral bežati za vozom. Ko več ni 
mogel leteti, so ga konji vlekli. Kaj se je potem 
zgodilo ž njim ne ve nihče. Čez nekaj dni je prišlo 
poročilo, da so ga v Egerszegu zakopali. Mož je bil 
star nad 50 let in je zapustil vdovo z več otroki. 

V isti vasi se je Štefan Krčmar vrnil s fronte. 
Komaj je dospel domov, prijaha za njim konjenik 
v huzarski uniformi in se mu približa 'z revolverjem 
v roki. Fant pade na kolena in prosi, naj ga piisti 
pri življenju, toda vojak sproži nanj tri strele. Fant 
jo takoj umrl. To se je zgodilo vpričo njegovih go- 
vasčanov. 

Madžarska druhal je v Ižekovcih brez vzroka 
vjela kmeta Štefana Krapca, ga pretepla in potem 
gnala v Egerszeg. Od tam so ga poslali v Komarom 
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kjer eo ga imeli dva meseca zaprtega brez vsakega 
zasliševanja. 

Fanta Matjaža Poredoša so na cesti srečali in 
ga pretepli. Nato so ga vlekli s seboj v Komarom in 
ga imeli dva meseca tam zaprtega. 

Mesaric Jožef se je vračal zvečer ob 9. v vo- 
jaški uniformi domov. Na poti ga je srečal poveljnik 
»Narodne garde«. Ta potegne revolver in ga potisne 
fantu na prsi rekoč: »Daj sem vojaško obleko! Ti 
nisi več vojak, jaz jo pa še rabim.« Fant je moral 
sleči obleko. 

Kmet Petek v Ižekovcih je bil osumljen, da 
ima vojaško puško doma. Ker je v vasi več družin 
z imenom Petek, se ni vedelo, kateri Petek je mi- 
šljen. Vojaki so šli najprej k Ivanu Petku in ga 
pretepli tako sitrašno, da se je stari mož valjal po 
tleh. Nato so šli po vrsti še k dvema drugima Petko- 
ma in vsakega skoraj do smrti pretepli, ker niso našli 
pri nobenem puške. 

Pri Štefanu Horvatu ni bilo ravno nikogar do- 
ma ko so prišli vojaki k hiši. Vlomili so kratkomalo 
v hišo, vse razmetali ter ukradli blizu 1000 K de- 
narja. Ko se je poznaje mož zaradi tega pritožil, so 
mu zagrozili, da ga ustrele, če se takoj ne odsitrani. 

Nekaj dni pozneje je ta surova drubal obesila 
fanta Vuka iz Trnja pred črenskovsko šolo v pričo 
eovaščanov na drevo. 

V občini Adrijanci sta dva vojaka od te druhali 
vzela s silo gtefanu Matku 1800 .K Mož je šel pro- 
sit, naj mu jih vrnejo, vojaki pa eo ga pretepli in 
ga zaprli cela dva meseca. 

V isti občini so župana do krvavega pretepli, 
ker je ugovarjal temu početju. Pretili so mu, da ga 

ustrele, če ne molči. 
Koncem novembra 1918. so isti vojaki prijeli 

Martina Cigana iz Srednje Bistrice in njegovega 
trata trgovca Štefana Cigana. Zvezana so ju gonili 
po vasi. Bila sta obdolžena, da imata jugoslovanski 
denar, da ljudi za Jugoslavijo podkupujeta in da sta 
se udeležila jugoslovanske proslave v Ljutomeru. 
Vojaki so ju hoteli kratkomalo obesiti. Ker so vsi 
navzoči proti temu najodločnejše protestirali, so ju 
samo pretepli in nekaj dni s seboj vlačili. 

V Crenšocih so prijeli brez vsakega vzroka Jo- 
sipa Klekla, vpokojenega župnika, in ga odpeljali 
v Dolnjo Lendavo, kjer ga je mučila madžarska dru- 
bal. Šele na intervencijo Narodnega veča v Zagrebu 

so ga izpustili. 

V občini Bakovci je bil oddelek vojakov nasta- 
njen. Največje veselje jim je bilo po vasi streljati. 
Ko jih je nekoč domači župan opozoril na nevarnost, 
se je vrgla drubal nanj in ga pretepla,, ga vsega 
opraskala in napol nagega vrgla iz hiše. Ko se je 
nekaj korakov oddaljil, je več vojaokv ustrelilo za 
njim in ga ranilo v spodnji del telesia, vsled česar je 
po dvadnevni muki v bolnici umrl. 

V isti občini so vojaki udrli v hišo kmeta Ivana 
Hrvata in mu odnesli 700 K denarja. Ko je šla žena 
prosit, da vrnejo denar, so jo oskrunili in pretepli. 

Dne 27. grudna 1918. se je jugoslovanska po- 
sadka na Spodnji Bistrici umaknila veliki premoči 
ogrske napadalne čete. Madžarski vojaki so zvezali 
in pretepli skoraj do smrti gostilničarja Marka Go- 
dino. Stanovanje so oropali in odnesli ves denar in 
živila. Vino so izpustili, da je teklo po dvorišču. 

Fanta Štefana Balažiča so vlekli zvezanega 
skupno z Markom Grodino s seboj. 

V občini Adrijanci so hoteli vojaki s silo vzeti 
svinje. Ker se niso čutili dovolj močno sb šli v Bela- 
tince po pomoč in prišli nazaj močno oboroženi. 
Vzeli niso samo svinj in drugih živil, ampak tud 
vso obleko. Kdor se je zoperstavljal, tistega so zve- 
zali in do skrajnositi pretepli. Oropano ljudstvo živi 
sedaj v največji bedi. 

V "občini Dekležovje 'so v najnovejšem času 
zahtevali, da prevzame občina na hrano 12 vojakov 
te rdeče garde. Ker so se ljudje obotavljali, so jim 
očitali, da če bi prišli Jugoslovani, bi jih gotovo 
sprejeli. Zupan se je prestrašil, sklical sejo in občin- 
ski svetovalci so sklenili, da jim dajo drva in stano- 
vanje, hrano pa naj imajo svojo. Ko sta župan in pod- 
župan to poročala poveljniku, ju je dal zvezati in za- 
preti in poslal patruljo po druge občinske zastop- 
nike. Aretacija se je vršila na divjaški način. Ujeli 
so kmeta Ivana Jeriča in Ivana Klemenčiča ter ju 
med psovanjem in pretepanjem vlačili po vasi. Pre- 
strašena občina je nato dovolila brezplačno stanova- 
nje, kurjavo in hrano za 12 vojakov. 

V isti vasi so aretirali Josipa Mihaliča in ga 
vlekli s seboj v največji zimi v sami srajci. Šele ko 
je dotični mož že skoraj zmrznil, so dovolili, da mu 
je prinesla sestra suknjo. 

Jeriča, Klemenčiča in Mihaliča so vlekli v Be- 
letince pred poveljnika, ki jih je dal zapreti v na- 
kurjeno ječo rekoč, da naj sie jim malo ohladijo in 
omehčajo jugoslovanske butice. 

V vasi Bratonci so Madžari pretepli Alojzija 
Horvata, ko se je vračal iz njiv, da je več tednov le- 
žal bolan. Na njegovom domu so odnesli vso obleko, 
vse črevlje in ves kruh, ki so ga našli. 

Na enako surov'način so pretepli drugega sve- 
čana 1919. Florjana Martina, ko se je vračal s polja 
domov. 

V tej vasi so oropali vsem imovitim ljudem de- 
nar, onečastili in pretepli mnogo mlajših žen in 
deklet. 

V kapelo pri Lipovcih so vojaki streljali in od- 
strelili glavo Marijinomu kipu. 

Zadnje dni svečana je bila žena Ivana Kotra 
pri brezsmisielnem streljanju ogrskih tolp smrtno ra- 
njena. Ko se je njen mož pritožil pri poveljniku, ga 
je ta dal protepsti in vreči na cesto. 
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бе tuđi je madžarsko poveljstvo našim posre- 
dovalcem obljubilo, da prenahajo ob stari meji vse 
sovražnosti, streljajo vendar te ogrske tolpe na 
Prekmurju    neprenehoma že od mespca    decembra 
1918. na našo stran, kakor tudi po vaseh, ki so jih 
zasedli na Prekmurskem. Ob meji ni nikdo svojega 
življenja varen, bodisi civilist ali pa vojak. Celi pro- 
met je ustavljen. Naše obmejno prebivalstvo, ki ima 
posestva na Prekmurskem, ne more iti tja in Prek- 
murci ne na našo sitran. 

V tem času smo zgubili na naši strani kot 
žrtve postopanja te pijane druhali: 4 mrtve in 4 ra- 
njene pri Eazkrižju, pri Radencih in pri Zeltingu. 

Major Gjorgyo, poveljnik teh tolp, je dne 26. 
februarja 1919. ponovno obljubil, da Ogri ne smejo 
in ne bodo streljali na našo etran. Dne 28. sebruarja 
1919. je streljala proti njegovi obljubi pri Veržeju 
ogrska druhal na naše kmete, ki so ob Muri na naši 
strani podirali drva. Dne 2. marta 1919. so ubile te 
tolpe v Zeltingu, torej v našem ozemlju> orožnika 
Krista Mikla in ga do nagega slekle, orožnika Ivana 
Vozila pa ao kot težko ranjenega oropale in ga na 
Prekmursko odpeljale. 

To je dokaz, da major Gjorgyo ne zapoveduje 
četam, ampak boljševiškim tolpam. Ti Boljševik! so 
prekmurskemu narodu strah in trepet. Nad 100 oseb 
je pribežalo na našo .stran, kjer iščejo zavetja pred 
njimi. 

Ogrski grofje in židje pa podpirajo te tolpe. 
Plačujejo jim dnevno op 30 K, za vsako bitko pa po 
300 K za osebo. Na štacijskem poveljstvu v Radgoni 
se je izrazil eden tak plačan pripadnik teh tolp umi- 
rajoč: »To ni vredno 300 K!« 

Ker teh strahor niso mogli prenašati, je skle- 
nilo sredi februarja nekaj premožnejših družin, da 
zbeže preko Radgone v jugoslovansko državo. A 
madžarske tolpe so jih ujele in izaprle v nezakurjeno 
hišo, jih slekli vse, moške in ženske do srajce, pre- 
iskali lepše žene in dekleta ter jih ogrnili z vojaškimi 
plašči in jih odvedli s seboji v vojašnico. Ositale pa 
so zaklenili v tisto nezakurjeno sobo in jih pustili 
tam brez vse hrane 24 ur. Nato so jih odgnali nazaj 
na Madžarsko. Po naklučju je zbežala Antonija Skr- 
bek in poročala ta dogodek interpelantu. 

Podpisani stavijo zaradi vseh teh navedenih do- 
godkov na gospoda ministra zunanjih zadev sledeča 
vprašanja: 

1. Ali mu je znano postopanje teh madžarskih 
tclp proti tamošnjemu slovenskemu narodu, ki je 
neločljiv del kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in kaj namerava storiti, da se vsa ta preganjanja pre- 
prečijo ? 

2. Ali je pripravljen staviti mirovni konferenci 
predlog, da se potegne nemudoma med jugoslovan- 
skim in madžargkim ozemljem na bivšem Ogrskem 
demarkacijska črta in da zasedejo vse ozemlje južno 
od te črte takoj čete kraljestva Srbov, Hrvatov in 
Slovencev ? 
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