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ПРКДСЕДАВАО: 

Пџедседтш др. Драгољуб М.  Ilan.ioiiiili. 

СЕКРЕТАР: 

ЈОСНФ  LojlIHOBllli. 

Присутна еу сна соепода миниетри, оеим гоеподе 
мпнпстра нојног и министра еаобраћаја. 

Почетак у 16 и иб часова после подне. 

Ђфедседпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАИЛО- 
Ijilll: Господо, отварам 9. редовни састанак. 
Њнолитс чути ирротокол ирогалог редовног 
саетанка. 

CeKvcntp ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ прочита 
иротокол 8. редовнргсастанка. 

Иредседит др..ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има ли, господо, ко urra да примсти на 
овај иротокол ? (НемаО Објавл>ујсм, да je иро- 
токол примгљен! 

ИзвоЈШте чути једну молбу упућсну На- 
родном Предсташшштпу. 

Секретар ЈОШФ БОЈИНОВИЋ прочнта 
молбу МаЈшјс llc,ri)a Вуковића, уеташа, да joj 
сс одреди месечно уздржавањс, a према заслу- 
гама п.епог покојпог мулса Петра Вуковића, 
устапга. 

UvedccdmiK др. ДРАГОЛ>УВ М. ПАВЛО- 
ВШ! : Ona iie сс молба упутити одбору за молбо 
n жалбс. 

Изволите чути једаи пос.паиички ирсдлог. 

CeKvemv др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ 
прочита продлог o прану на иакиаду ттета ра- 
том иочшшшх, који гласи : 

Народпом Предсташшштву ! 
После свечапих и узастошгах изјава савсз- 

im4i>-nx држава, иптегрална рскоиструкција 
Србијс, биће јсдап од ссснцмјсЈтих услова мира. 

Србија he бити обештећена потпуно у штс- 
'rii, i.()jy je претрпела. 

Рсконституиија земљс налажс импера- 
тивно, као пгго захтева и. иравпчност, да па- 
родни представници иредузму бригу за рспара- 
дију штста, проистеклих из догођаја ратних у 
Србпји. 

Пројскат закопски, који имам част да вам 
поднессм, српским rpaljaiiiiMa у грапицама Кра- 
љсвиие Србије, ирпзнајс у принцппу право на 
пакпаду ратних штста. Признање тога права 
оставља нет^иуту нптсгралпост рекламадмјо, 

■ коју he Србија имати, да учиии na оспову права 
парода. 

Прс исго IHTO би сс оргаиизовало то право и 
што би му се утврдили модалитсти јсдиим cue- 
цијалиим закопом, има ее сачекати : да npc евега 
целокупна штета no свомс ирсдмсту будс поз- 
ната, a затим да држава будс упозпата са сред- 
ствима којима he располагати. 

Само пак признање ирава na репарацију, 
допринсће снажно, да рпгтећени ратом нађу 
iipcKo потребан крсдит, зарад рбпризе ижховс 
актив11(Х'/ги. 

26. марта 1919, Бсоград. 

Др. Алексапдар Mujoeuh, 
народпи иосланик. 

II j) o j o к a т 3 a к o н a 
0 ираву na накнаду штста ратним догађпјпма 

причшвених 
Чл. 1. 

Право на накиаду штета — ратним догађа- 
јима нрнчињених — ирпзнаје сс Србима у гра- 
иидама Краљевипс Србијс. 
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Чл. 2. 
Организација, услови и џространство тога 

ирава биће уређени доцнијим закошша. 

Чл. 3. 
Овај закоп стуиа у живот, кад га Краљ 

потпише, a обавезну снагу добија кад се обна- 
родује. 

Др. Алексапдар Мијивип, 
народни посланик. 

За овим прочита други предлог o утбрђи- 
вању п процени штета ратом почињсиих, којп 
гласи : 

Народпом Прсдставништву ! 
Чим се право на накнаду штета, иричи- 

п.енпх ратним 'догађајима Ирокламује, иојав- 
љује се одмах потреба утврдити правила, према 
којима ће ове штетс бпти констатоване и npb- 
цевБене. 

У томе циљ.у имам част поднети Народном 
Представништву овај пројекат законски, који се 
одиоси на yTBpbHBaiLc и процсну ттета при- 
чињеппх на стварима. 

Предложене мере срачунане су једипо на 
то, да припреме рсшење пррблема репарације. 

Каква he пак бити организација тога 
права; какав замашај; које ће се све штете на- 
кпађивати ; хоће ли васпостављење бити оба- 
везно или факултатпвпа; како he сс пајзад 
вршити регулисање ових накнада, питјш« еу 
тегака и остају постављена. Законодавац he на 
љих суверено одговорити. Слобода пак његова 
бит he у толико Beha, што констатација и про- 
цсна коју оргапизује овај закои, пројекат, пред- 
виђени су само за случајевс за које изгледа да 
репарација мора бити наређена. 

Пројекат обухвата пет глава : 

I. 
Глава прва одређује, које еу штете обухва- 

ћене законом. При томе примјена његова ограни- 
чава се само на гатете, прбузроковане на тери- 
торију краљевине Србије, презентирајући у 
псти мах трајап карактер штета: да' буду из- 
весне, материјалпе и непосредне. 

Штете na лицима остављене су ван при- 
мсие овог закопског пројекта. To je учињено 
стога, гато ми палазимо, да се репарација тнх 
штета мора регулисати на сасввим другој ос- 
пови, ne оетављајући пепромјењено пи питање 
o пнвалидима. 

II. 
Глава друга регулише иитање јурисдик- 

mije. 
Има две тепдсиције, којс су се у томс ираицу 

мапифестовале. Једпи су претпостављали, да се 

мисија констатоваиа и процена штета иовсрп 
оргавима административним; други судовима. 

Ми смо се одлучили за ово друго. 
Иравична подела пакпаде штета, no пашем 

мишљењу, један je од најтежих проблема после 
овог рата. Он не само да засеца у интересе др- 
жгшне касе, него додирује темсље na којима по- 
чива модерна дрл^ава ; правду и једнакост гра- 
ђана пред државом. 

Правичиа и правилна подела сума, одре- 
ђених на индемиитет пострадалима од рата, 
представља идсал државне иолитикс, чије ос- 
тварењс значи један од највећих успеха у 
управи државом. 

Многобројпе су међутпм опасноети, које 
угрожавају његово остварењс. A one се могу суз- 
бити само тако, ако констатовањс и процепа 
ттета будс поверепа таквим оргапима, чији еу 
члапови потпуно везавиенн од свих фактора у 
земљи, који су довољно савесин и довољно 
стручни. 

Судови iianiu у пркос свакој критиди пру- 
жили би нам макснмум савесности, a тако исто 
иотребну спрему и искуство судско. A да би сс 
добила још и потребна привредна стручност, то 
сам судове проширио у једну врсту поротиих 
судова, у чији састав улазе no два грађана за 
сваку ошптииу посебице. 

Овако формирапи судови заседавају n еуде 
свпма опттпнама, што их ставља na домашај 
општепост и олагапава брзо и правилио прееу- 
ђење ствари. 

Поред ових судова, као првостепепих, 
предвиђепи су за судове у другом и последњем 
степепу Касацпони Суд у Београду и Велики 
Суд у Скопљу. 

Осим тога, законски пројекат предвиђа 
државпе заступнике, које одређује Министареки 
Савет, a који учествују у свима cnopnmi пред- 
метша, трудећд се, да општи^иптсреси буду за- 
довољенп. 

III. 
Глава трећа садржи пачип поетупка пред 

еудрвима. 
Поступак je бесплатан и јавап, a такођс 

прост и брз колико je год Moryhc. 
Оштећени предајс свомс ошптипском суду 

представку у два примерка. Исгишггост тога 
акта гараптовапа je декларацијом под заклет- 
вом, ojniot^ehn се na стварност штете. 

Представка мора бити редиговапа dpraia 
одредбама овога закопа. Оштећени rpyniinie евоје 
потраживање no катсгоријама ; једним правил- 

iniKOM за пзвртење овога закопа одредиће се 
ове катогорпје, класирајући све штете према 
ПрироДИ п.иховој. 
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По ђвакој од ових категорија суд мора при 
процени да суди одвојено, утврђујућн према 
представци вредност оштећених ствари у очи 
мобилизације и ону, коју су оне имале истога 
дана у стању деструкције или уништења, има- 
јући при томе у виду стање старости односних 
ствари. i 

'Судови општински примљене пријаве прс- 
дају наддежном поротном суду, a овај душгакат 
исти доставља заступнику државном. 

Чим се поступак.ангажује, оштећени може 
да ступи у преговоре са заступником државним, 
како би се дошло до једне пријатељске соли- 
ције. Но ова постаје дефинитивном тек пошто и 
суд одобри. 

У случају пак неспоразума, парничари 
иду пред суд, који тако исто покушава спора- 
зумну одлуку. У недостатку овога поступак сс 
иродужује. 

У материји, где je доказивање веома тешко, 
морало се бити веома широк. Свако je. средство 
допуштено за утврђивање стварности и вели- 
чине штете, na чак и просте пресумпције. 

Створени за једну специјалну мисију, су- 
дови немају компетенцију, да решавају инци- 
денталне спорове права. За њих странке се упу- 
ћују надлежним судовима. 

У случају недоласка при поновном иозиву, 
суд решава спорну ствар. 

Право жалбе припада оштећеном и држав- 
ном заступнику. У интересу »пресуђене ствари« 
жалба може бити ограничена на један део кате- 
горија no пријави. 

IV. 

Глава четврта бави се констатацијом и про- 
ценом. 

Суд статуира на вредности оштећених 
ствари у очи мобилизације. 

Репарација на тој основи не би била пот- 
иуиа, јер не би било могућно васпостављење 
ствари, чија je вредност услед овога рата лудо 
скочила. Али, као што сам наиомснуо законо- 
давцу, који буде решавао питање o плаћању, 
резервисана je пуна слобода акције. Према томе, 
on ћс моћи увек у виду додатка или ма ком 
другом облику да- бштећснима да могућности да 
се економски подигиу и повратс у првобитпо 
стање. 

Процспу пак na основу вредпости васпоста- 
вл>ања морао сам одбацити, јер je у пракси пе- 
пзводљива. 

V. 
Глава пета групише разне одредбо, од којпх 

већниа подсећа иа опште поаиате одредбо у 
иажности. 

Таке су, на пример, одредбе o лажном све- 
дочењу и давању лажних изјава. 

Што се рокова тиче, они се рачунају са- 
образно одредбама грађанског судбеног по- 
ступка. 

Најпосле a у интересу оштећених предви- 
ђено je и то, да сва акта одређена суђењу no 
обим предмстима не подле±е такси. 

Ha завршетку да напоменем, да сама при- 
рода стварн оглашује питање констатовања и 
процене ратних штета као хитну ствар, одваја- 
јући их и стављајући испред плаћања. 

Извршењем пак ове две операције учи- 
иило би се врло много за регулисање питања 
плаћања ратних штета. Пре свега добила би сс 
потпуна статистика ратних штета. Знало би се 
шта je све упропашћено, следствено могло би се 
размишљати како ћемо накнадити : у натурн 
или новцу, и за први случај како ћемо и где на- 
бавити. . . 

Због тога ми je част предложити да Наро-- 
дно Представнишво овај пројекат као хитап 
узме одмах у поступак. 

26. марта 1919 г., Београд. 

Др. Алекса71дар Mujoeuh, 
народни посланик. 

ПРОЈЕКАТ ЗАКОНА 
o    утврђивању   ипроцеништета 
причињених ратним догађајима. 

t 

Опште одредбе. 

Глава прва. 

Чл. 1. 
Под резервом одредаба, које he се донети 

једиим доцнијим законом за накнаду штета рат- 
пим догађајима причињених, има се поступити 
на начин прописан овим законом при утврђи- 
вању и процени истих на стварима. 

Чл. 2. 
Овим су законом обухваћене само штете 

извеснс материјалне и непосредне, проузроко- 
ване догађајима ратним у границама Краљевинс 
Србије, на стварима покретним и непокретним, 
које припадају, без разлике народности, поје- 
дипцима, друштвима, 'свима правним лицима, 
као и општинама, срезовима и окрузима. 

Иод овим се штетама разумеју : 
Све ттете; које су на покретним и непо- 

кретним стварима проузрокованс од етране пе- 
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пријатељских власти или трупа, рачунајући у 
то и порезе, ратне контрибуције, новчане казнс, 
реквизиције, сва узимања у натури ма у ком 
циљу, као и зарад логоровања трупа или инста- 

. лација јавних служби ; 
штетс причињспе од страпс српске или са- 

возпнчке војскс било због препаративних мера 
Sa напад, превснтивиих мера за одбрапу, иуж- 
иости борбе и евакуације угрожепих места, као и 
штетс, које долазе од реквизиција, биваковања и 
кантоновања трупа, у колико исте нису регули- 
сане другим каквим постојећим законом. 

Kao штете учињене у Србији сматрају се и 
оне, које су причињепе na лађама под српском 
заставом у или ван папшх вода, као год и na 
етварима које еу се na њпма палазилс. 

Глава друга. 

O p г a н и з a ц и j a в л a с т и. 

Чл. 3. 
За учвршћивање и ироцепу гатста no овом 

закопу образују се у сваком судском округу lio- 
ротни судови. 

У €астав ових судова улазс трп држави« 
судије дотичпог ирвостепспог суда, које одрс- 
ђује председпик тога суда или љсгов замспик, 
н двојица грађана за сваку општину поссбицс. 
Ову двојицу бирају одређепе државпе судије a 
("л листе поротпика за ту оиштипу. 

Дсловођу иоротпог суда одређује такођс 
пр^цседник првостспсивг суда из подручиог осо- 
бља, ну дужност деловође може вршити и доло- 
иођа дотичиог oimiTvincKor суда. 

Чл. 4. 
.Прсдссдник првостепеног суда, односно пај- 

етарији судија je у иеТо ћреме и предеедиик по- 
pOTHOF суда. 

Чл. 5. 
Овако образованн поротпи еудови зассда- 

иају п суде у свима општинама њиховог рееора. 

Чл. 6. 
У случају препреЕе којсга од држаиних су- 

дија, продседпик ирвостспепог еуда одреди1јс 
другог; a иа место судијс воротника rpabana, у 
елучају препреке, државне судијс бирају no 
овоме закопу друго лицс за судију. 

Чл. 7. 
При еваком од ових судова Министарски 

('аист, na иреддог Мишктра Финашшја,  одрег 
ђујв no једнрг  и.ип вшпе 'засхупншса  државе. 

Ови ће пастојавати да се у судовима допосе ona- 
кве одлуке каквеопшти иптсрес налал^е. 

Чл. 8. 
Члапови поротпог суда могу бити изузетп. 

lipu томс ћс се свему поетупити ио постудку 
судеком у грађанским иарппцама с том разли- 
ком, IIITO he no тражењу изузећа поротника rpa- 
bana рсгаавати у првом и иослсдњсм степену 
колегијум од три државие судије ; a за државне 
судије надлелгпи првостепепи суд. 

Изузеће против судија поротног суда може 
се учипити само na првом рочишту, осим ако се 
после тога промепа у судпјама догодила или еу 
код постојећих судија пастали узроци, са којих 
сс изузеће чини. Ну и тада сс то може учинити 
само na првом паредпом рочишту. 

Чл. 9. 
Одлуке поротних судова no тражбшама, 

чпја вредност ne прелазп 5.000 дш1ара из- 
вршне су. 

Чл. 10. 

По свима пак осталим споровима молгс сс 
na пресуде поротпих судова изјавити жалба Ka- 
еадиопом Суду у Београду, одпоспо Велико^ 
Суду у Оеопјбу, који ове решавају у другом и 
ггоследњем степену. 

Глава трећа. 

11 a ч u n п o с т у п a п. a n p c д c у д o в n м a; 

Чл. 11. 
У свакој општипи парсдбом окружеог na- 

чслпика одређује ,се дап, од којег ес имаду под-* 
псти пријаве за утврђпваље и процспу ратних 
штста. 

Ове ћс сс прмјавс подпоситн у два при- 
мсрка суду дотпчјјс ошптинс, саобразно одред- 
бама, којо следују. 

Чл. 12. 

Прмјаву подноси еама оштећена личност, 
паслоДппци п.егови или пријсмпипи права, 
лпчпо или npoKo евога заступника. Лко сс тиче 
иеспосббног, онда пријаву подпоси његов закони 
застушшж, или кога првостепени суд одреди. 

Чл. 13. 

У евакој црцјави мора сс означити меето 
етановавЕл оштећеног, одноено љегове резиден- 
цијо. 

Пријаве дал.о еадрже тачво означење свмсс 
категорије ттсга одвојено. 
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Ове he категорије бити одређене правил- 
ииком Министарског Савета, ,на предлог Мини- 
стра Трговине и Индустрије. 

За сваку категорију оштећени ће означити 
епецијално стварну вредност у очи мобилиза- 
цијо и ону, коју би ствари истог дана имале у 
и.иховом стап.у оштсћсил или уншптења. 

Чл. 14. 
За   евако   тражење   морају   се   поднсти 

докази. 
Чл. 15. 

Охптећепи ће у пријави ознампти, дали je 
и колнку суму na имс иакнаде иримио. 

Чл. 16. 
За стварност тражбине појединци и при- 

ватна друштва имају у пријави обећати за- 
клству. 

Заклетва се полажс лично пред судом. 
Заклетва ћс се положити у форми пропи- 

саним грађаиским судским постушшм. 
AKO je интсресовапи спречси да личпо пред 

еудом положи заклству, иоетупићс се no пропи- 
сима грађанског судског поступка. 

Чл. 17. 
Осим оправданих сметњи, свс сс пријавс 

подиосе у року од три мосеца од даиа означеног 
у паредби предвиђепој у чланку 11. овог закона. 

Пријаве če подпосс општииском суду опог 
места, где сс оппчЉсио добро налази. У случају 
да ссствар ирос^тирс у више ошптина, иријаиа 
he će подпсти суду мсста, где су сс догодиле пај- 
веће iiiTCTc. 

• Чл."18. 
Добијенс пријаве оиштинеки судови пре- 

даду надлежном поротпом суду, који дупликат 
иетих доставља заступнику државе, одређу- 
jylin му кратак рок за ироучаваље и упозна- 
вање епорног предмета. Овај рок суд може im 
потреби м продужити. 

Чл. 19. 
По истеку тога рока, ако ме1;у парппча- 

рима никакав споразум ннје постигиут, суд их 
позива пред суд, трудећи сс, да се међу парни- 
тарима iiopannaiLc постнгне. 

Позив na рочитте прсдајс се na рецепис 
iicT дана најмање пре рочишта. Onaj позив озна- 
чујо место, дап п час предстапка пред судом. 

Чл. 20. 
HiiKaican шоразум парничара nan суда mije 

свршев доклс га суд ne одобри. Овај можс пред- 
ходно паредпти сваку меру истраге no томе, за 
гсоју nabe да je корисва. 

Чл. 21. 
Оштећени има права да овласти адвоката 

да га заступа, или другу личпост коју суд при- 
ми пред судом. 

Сличпи предстанак може, при свем том, 
бити увек паређеп. 

Чл. 22. 
Суд саслуша оштећепог и државпог заступ- 

пика no спорном предмету. 
За учвршћивање стварпости и величипе 

гатете допуштено je свако доказно средство, 
na чак и просте претпоставке.Родитељи и слуге 
могу такође бити саслушани као сведоци. 

. При одре1знвању штета суд може увек тра- 
лсити вештачко мишљеље како у погледу посто- 
јања, тако и у погледу величине штете. По no- 
треби суд може чннити и увиђај na лицу мсста 
и то цео, или преко једпог судије. 

:      чл. 23. 
Џозивање и саслушавање сведока пред су- 

дом врпш се na пачин прописан закопом o пост'у- 
пању у грађанским парницама. 

Чл. 24. 
AKO оштећспи na рочиште нс дође, ово се 

одлаже и друго одређује. Ну у случају понов- 
пог пзостапка, суд he парпицу пресудити и без 
његовог ирисуства. Овако допета пресуда ne 
може се опозивати. 

Чл. 25. 
Извпђаље no овом закону je јавпо. 

Чл. 26. 
AKO се нред судом појави као cnopno пи- 

тање o својипи оштећепс ствари, суд he неза- 
micno од тога штету утврдити и процепити, a за 
појављено cnopno питање страпке упутити пад- 
лежпој власти. 

Чл. 27. 
Судска одлука одпоепо утврђивања про- 

цене штете допош се у форми пресуде, iipoini- 
сане одаедбама закопа o поступку у грађанским 
парпицама. 

Чл. 28. 
Прсеуда судска доставља се onra'hcnoM и 

заступпику држапе na рецепис. Рок за изјаиу 
зкалбе je дссет дана од дапа пријема прееудс. 

Чл. 29. 
Жалба се може ограпичити и само na једпу 

категорију штета; иу падлежпост се опредељује 
према укуппој прсдпостп свих категорија. У iie- 
доетатку изричпог огранвчев&ћ, жалба етавља у 
иитање целокупно тражење. 
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Чл. 30. 
Жалба се предаје поротном суду, који се са 

актима спроводи вишем суду. 

Чл. 31. 
■ Ha пресуде поротних судова парничари се 

могу жалити због пенадлежности, прекорачења 
иласти или повреде закона. 

Чл. 32. 
При поступању и еуђењу код судова пред- 

виђених овим законом поступиће се у свему no 
одредбама закона o поступку судском у грађан- 
ским парницама, у колико одредбе овог закона 
друкчије не наређују. 

Глава четврта. 

Утврђивање   и   процена   штета. 

Ча. 33. 
Поротни еуд ће учвршћивати стварност 

штета на добрима и вршити процену одвојено за 
сваку категорију. 

Чл. 34. 
Штете се цене на оеновици коју прописује 

чланак 13. огога закона. 

Глава пета. 

Специјалне одредбе. 

Чл. 35. 
Одредба o одговорноети и заклетви судија- 

rpabana no закону o пороти у кривичним де- 
лима важе и за одговорност и заклетву судија- 
грађана, који овај закон предвиђа. 

Чл. 36. 
Закоиски застушшци песпособппх лица 

могу и без одобре11.а старатељског судије вр- 
шити у име неспособних све радње, које npo- 
истичу из овог закопа. 

Чл. 37. 
Свака лажна пријава, коју би оштећсни па- 

мерпо учииио, казни се затвором од једног ме- 
сбца до 5 година и новчаном казном од 20 до 
3.000 дипара. 

Чл. 38. 
Одредбе казиепог законика односпо крпво- 

клстства, лажиог сведочења и вштачења, при- 
мсњују се и при поступању пр(ЕдаиЗЈеног у овом 
закђпу. 

Чл. 39. 
Дневницу н трошкове на путовање члано- 

вима суда, деловођи и заступнику државе одре- 
диће Министарсвд Савет ва предлог Министра 
Правде. 

Чл. 40. 
Пријаве, жалбе, нзводи из акта и све ос- 

тало uiTo сс одноеи на извиђање и с.уђење no 
овим предмотима, не подлежи никаквој такси no 
закону o таксама. 

Чл. 41. 
Трошкови око извиђања и суђења no овом 

закону, као u они из чланка 37. падају на терет 
државе. 

Чл. 42.   ч 

Општине гдо заседавају и суде поротнп су- 
дови, дужне су снабдети ове потребним лока- 
лима за седнице судске. 

Чл. 43. 
Овај закон ступа у живот кад га Краљ пот- 

пише, a обавезну снагу добија, кад се обнародује. 

Лр. Алексапдар Mujoeuh, 
народви посланик. 

Предссдпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Изволито чути још једап хитан посла- 
нички предлог. 

Секретар др. ЛОНЧАР прочита предлог 
Дуишна Тушановића и др., који гласи : 

Podpisani vlagajo sledeči predlog:   ' 

Vlada se poživlja, da restringira z naredbo mi- 
nistra izbrane in obnovo zemlje z dne 7. marta 1919 
br. 2()84. v smislu rešenja Ministrskega Saveta z 
dne 27. februarja 1919. proglašeno svobodno trgo- 
vino, v toliko: 

da pasivne zemlje oziroma okraje, mesta in in- 
dustrijski centri naše državo po svojih vladah ozi- 
roma pod vladino kontrolo in avtoriteto stoječih 
organizacijah nabavijo oni kontingent življenskih 
potrebščin, ki se zanje kot nujno potrebne ugoto- 
vijo do prihodne žetve. V deželah, kjer so bile do 
sedaj aprovizacijske organizacije, naj le te ostanejo 
še v naprej v veljavi in naj bo poverjene z izvrše- 
vanjem vseh onih poslov, ki so jih imele doslej. V 
deželah, kjer so bile dajatve živijenskih' potrebščin 
racijonirane, naj iste ostanejo prav tako racijonira- 
ne, kot so bile, le ^Višajo naj se dajatve od 60 do 
10O0/0 do sedanje količine. 

Za nakup življenskih potrebščin za pasivne 
kraje naj se razdele aktivni kraji v rajone, v kojih 
sme poedina pasivna dežela kupovati. Za nakup naj 
določijo sporazumno s pristojnimi oblastim maksi- 
malne cene. 
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Moka oziroma žito, ki se nahaja sedaj v ml- 
nih in pri komisjonarjih v aktivnih deželah pa tudi 
drugod v kolikor ni ta last javnih aprovizacij, prav 
tako mast in slanina, ki se nahaja pri veletržcih, 
veleproducentih in Jcomisjonarnih se naj zapleni v 
prid pasivnih dežel, ter se plača po cenah,, ki jih 
prizadete oblasti določijo. 

Predlogu naj se prizna v smislu § 10l nujnost 
(hitnost). 

Utemeljevanje: vsled svobodne trgovine raste- 
jo zadnje čase cene živil neverjetno brzo in visoko, 
podvojile oziroma potrojile so se že. Delavsko ljud- 
stvo, stalni nameščenci in konzumenti sploh so zelo 
ogorčeni nad nastalim položajem. Odpomoč je nujna, 
zlasti za pasivne zemlje, inače more nastati položaj, 
ki bo nevaren redu in miru v državi. 

V Beogradu, 2б. marta 1919. 

Dušan Tusanović s. r, Bukšeg s. r. 
Dr. Lončar s. r. Josip Kopač s. r. 
M. Čobal s. r. Anton Kristan s. r. 
Josip Petejan s. r. Yasa Knežević s. r. 

Председник др. ДРАГОЉУБ M. ПАВЛО- 
BlITi: Господо, oim иослаиички предлози уиу- 
Tiihc ce одбору за оцспу o умссности послапич- 
ких предлога. 

Тволитс чути иитерпелацијс посланика. 
Секретир ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ прочита 

шггорислацмју господшш Bace Кнежевића и др.Ј 
на министра унутарњих послова, a поводом за-f 
брапо еоцнјалштичких зборова  у Ванату и; 
Бачкој. (Ова питерпслација налази сс на крају 
(тдппце.) 

Председпик др. ДРЛГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Госиодо, ова интерпслација господина 
Кножовића упутиће сс господину министру. 

Секретар ЈОСИФ ВОЈИНОВИЋ: Гоепо- 
дип председпнк одобрио je no ист дана одсуства I 
господи  послаиицпма:  Живојину  Шобићу  и.- 
Дру Јоци Мапојловићу. 

Председнш др. ДРАГОЛ>УБ М; ПАВЛО- 
ВИЋ : Господо, ирелагшмо на дпевнп ред. 

ЏИКОДИЈЕ МИЛЕТИЋ : Молим за реч. 
Првдседнш др. ДРАГОЛ^УБ М. ПАВЛО- 

BIITi: Има 1)еч господпп Пикодпје Милетић. 
НЖОДИЈЕ МИЛЕТИЋ: Заиазио сам у 

раду Народног Иредставништва две ствари, којс 
no MOMO уверсн.у нису цравилне и праведпе. 
Прва јо од тпх вођење овушптинског иротокола, 
у комо ое сувишо рплЈирно белсжо многи говори ; 
Mcb.v'i'HM, то jo 1131)ично забрањоно по чланку 4. 
iiamor иословипка. Ja бих молио господииа пред- 
ссдника, да скрспе пажњу секрстарима, да про- 
токол воде у смислу закопа и народаба ; то je у 
интврееу бржога рада у екушптини. Дрра свар, 
i;ojy сам запазно, je, да je дискусија o извес- 

пим предмотима у скупштини пошла једним пе- 
правилним путем и да се дискусија води од 
стране појединих говорпика читањем извесиих 
дугих беседа, што се такође нашим пословником 
изрично забрањује. У интересу бржега рада, ja 
мислим, да би то требало сасвим нз праксе изо- 
ставити. Могла би се дозволити та примена при- 
ликом ирстреса скушптинске адресе, али у рс- 
довним скупштинским приликама то би само 
отеншвало рад и ja мислим, да тај преседанс у 
интересу парламентарнога рада пе смемо да за- 
водимо. Ja вас молим, господине Председппчо, 
да ми кажете, јесте ли волли, да у будуће обра- 
тите пажњу и да управо препоручите секрета- 
рима, тта имаду да раде, a тако исто да умолите 
господу посланике, да се приликом својих го- 
вора држе пословника. 

Председтк др". ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : По пословнику на ово прво питање, које 
сте упутили на мепе, имам да вам кажем, да je у 
том поглсду већ јучс било упућено једно питање 
и ja сам одговорио, да због тога, што још пема 
стопографских бележака, ми се. помажемо прото- 
колима за јавност, јер свакако je за јавност нај- 
аутептичиије оно, што изађе из Народпе Скуи- 
ттине као официозно, као протокол. Међутим, 
чим настане могунћост за штампаље стенограф- 
ских бележака, одмах he се протоколи наравпо 
редиговати онако, како то пословпик пароДшо. 
Усталом тих протеста je било и у Народиој 
Скуптптини и ш смо то као обичај задржали, 
да у протоколе уђу само кратки изводи пз го- 
вора господе посланика. Много je лакгае за гос- 
иоду секретаре, да бележе з a и п p o т и, a и за 
само Председништво, дакле то не значи узур- 
пирање каквога права, нити^питање коефора, 
пого напротив. Дакле ако скупштипа репга, да 
она не сматра за потребно, да се јавпост обаве- 
штава овако, аутентично, онда нитта латше : 
изволите решити и ja hy наредити, да сс тако и 
ради. 

Што се тиче овога другог питања, доиста и 
ja сам то запазио, али знате, ово je гточетак за- 
јсдничког парламентарног живота. Има људи, 
који молсда jom пису вичпи парламептарном жи- 
воту и парламептариој борбп, и ja нисам хтео, 
да одмах опомопем господу послапике. Лакло 
господин иосланнк Милетић има право. ТТо по- 
словнику се несмеју читати говори и ja hy у бу- 
дућс молитп господу посланике, да ое држе по- 
словника, jop ћу иначе бити привуђов, да опо- 
меном господу пославике, који буду читали 
својо говоро. 

НИКОДИЈЕ ШШШЋ: Дозволите, да 
одмах учипим примедбу. Ha овај ват први од- 
говор поћу се рложити с Вама, господино Пред- 
седпиче, да je то разлог, што немамо стенограф- 
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ске белешке. Ми морамо поштивати пословник, 
a стенографске белешке he доћи и no самом 
праву, коje Народио Представништво има, да 
сви говори господе посланика треба да буду 
оштампани у стенографским белешкама. Међу- 
тим ja молим, да се у будуће протоколи водо 
IHTO краће и онако, како прописује пословник. 

Ередседнт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Реч има'господин председник Министар- 
ског Савета. 

Председпик Мипистарског Савета СТОЈАН 
ПРОТИЋ: Допустите ми, господо, да и ja ка- 
лсем једну реч. Ми смо у том поглсду до сада 
овде код нас грешили, јер нисмо стенографске 
белешке давали нашој публици одмах после одр- 
жаних седница, a то je имало својих незгодних 
последица. Тунашу грешку треба да исправимо, 
јер je тачно оно, што je господин председпик 
Народног Представништва рекао, да нарол, пу- 
блика има право очекивати од Народног Пред- 
ставништва, да оно њему каже, што ради. Јер и 
парламенат — и ако je заступник народа — 
мора да има своју контролу. Стога држим, да 
треба да поштујемо с једнс страпе пословник и 
да тиме испуњавамо и жељу господина посла- 
ника, коју je сад овде исказао, a с друге стране, 
да се одмах постарамо, да ми дођемо у могућ- 
ност штампања степографских бележака одмах. 
И ja молим цосподина Председника Народпог 
Представнигатва, да са своје стране предузме 
мсре, ако не можемо на други иачии, онда макар 
створили нарочиту штампарију скупттипску. 
AKO OH не би могао, ja га молим, да достави до 
знања влади, na ћемо ми — или заједпо или 
једаи од нас двојице — то урадити. 

Предссдиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Примам к знању изјаву господина пред- 
седника и изјављујем, да сам и ja — одмах дру- 
гога дана no моме избору — учинио кораке, да 
се организује свс, moje потребно за публико- 
вање стенографских бележака и да сам предузео 
мере чак и да се купи штампарија. Али всрујте, 
да су теткоће таквс, да се ne могу одмах 
свладати. , 

Има реч господин Миливој Бапгаћ. 

МИЖВОЈ ВА1ПИЋ : Ми ne примамо, гос- 
подине Председниче, ове »Службепе Иовинс« 
најредовније, a мислим, да тако исто и закопске 
пројекте и извоштаје поједипих одбора. Стога 
бих молио, да се парсди једпом послужитељу, 
који ће нам »Службсне Новине« остављати у 
фијоке, које су и иначе отворене, a могло би и 
све остало, info се на рад скупштипски односи, a 
тто je намељено господи народним послани- 
цима, као : закоиски пројекти и друго. Стога 
Вас молим, господипе Председпиче,  да једпо 

лице одредите, које hc се старати, да сваки по- 
сланик све то добије. 

Ередседнш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Молим Народно Представништво, да ми 
одговори, како je вољно, да у будуће редигу- 
јсмо скуппхтинске иротоколе. Хоћете ли кратко 
»за« или »против« или хоћете са краћим 
извпдом, док не добијемо стенографске белсшке ? 

Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Ko je за то, да се протоколи воде, као до 
сада — само са мало краћим изводима — тај 
нека седи, a ко je против тога, то јест ко je 
за то, да се протоколи само редигују са »з a« 
или »п p o т и в«, тај нека устане. (С в и с е д е.) 
Објављујем, да je Народио Представнииггво 
репшло, да се протоколи воде онако, као пгго су 
и до сада вођени, тек са мало краћим изводима.. 

Сад прелазимо, господо, па дпсвпи.ред. 
Ha дневном je реду претрес извсштаја фи- 

пансијског одбора o прсдлогу закона o вавред- 
ном кредиту од 130 милијуна динара. Пре no 
што дам реч пријављеним говорницима, ja мо- 
рам дати реч господи, која су јуче поменута у 
говорима, na због закључења седнице нису могли 
добити реч ради личног објашњења. To je - 
прво — господин Милоје Јоваповић, коме дајем 
реч. 

МИЛОЈЕ Ж. ЈОВАНОВИЋ : Господо, ja 
сам се јавио јуче за реч у намери, да одбјијем 
извесне приговорс, учињене од стране господипа 
Настаса Петровића, у колико се односе па рад 
министарства Народпе Исхрапе за оно врсме, за 
које сам ja имао бити министар Народне Ис- 
хране. 

Xohy одмах да изјавим, да ja овом прили- 
ком нећу бранити своју политику исхраие, коју 
сам спроводио и мислио спроводити и чији je 
главни принцип био задржавање извссиих огра- 
иичеља у исхрани, искључење слободпе трго- 
винс као и одржаље система рспартирања на- 
мирпица, .који je уведен скоро у свима еврои- 
ским дрлсавама. Ja мислим, да ћемо убрзо имати; 
прилмкс, да o томе говоримо у овомс дому ; опда 
ћемо говорити o тој политици, коју сам водио, 
na и o моме раду. Xohy за сада само да одгово- 
рим na пеке приговоре — у начелу оправдапе — 
господииа Петровића и да утврдим, да сва од- 
говорпост за стање исхране пије лежала на ми- 
В1гстарству исхрапе, пи na моме раду. 

Сасвим je оправдапа жалба, да je у земл.п 
пајвећа оскудица у мопополским прсдметима. 
Кад сам 9. децембра постао мипистар исхраис, 
ja сам већ онда нашао масу лилби са свију črpa- 
na из narae државе, a парочито из крајева старе 
Краљевипе Србије, где се жали na готово апсо- 
лугну оскудицу соли, петролеума и зкигица n 
тражи, да им се то пајхитпије стави na располо- 
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жење. Ja сам, господо, глсдао, да учиним све, што 
се могло у том погледу учинити, али оскудица и 
тешкоћа у комуникацијама била je толика, да 
се није могло учинити више, чак и да се распо- 
лагало свима количинама, које су за народно 
(чшбдевање потребне. У оно време још нисмо 
били начисто o компетенцији министра за 
снабдевање и јога се није знало, да ли je дужност 
мннистра исхране, да монополским предметима 
снабдева народ или то има да остане на моно- 
полској управи, односно на ресору министар- 
ства финансија. Убрзо je затим дошла одлука 
владе, да питање снабдевања монополисаним 
предметима у целокупним нашим границама 
остане у компетенцији монополске управе. Ja сам 
и тада био мишлења, a тога сам мишлења и сада, 
да наша монополска управа ни no своме саставу, 
ни по својој организацији — која je сувише би- 
рократска — није способна вршити овај посао 
чак пи у мирно доба, a најмање je способна, да 
то врши у овом тешком времену и у овим ратним 
приликама. Ja то мишлеље нисам крио и при 
њсму остајем и сада. И ja сматрам, да je у то- 
лико већа погрешка учињена, што je компетсн- 
ција монополске управе са свима њеним недо- 
статцима прогаирена и на снабдеваље наших 
нових крајева, који су данас са монополисаним 
предметима врло рђаво снабдевени, a који су 
upe, но што je монополска управа била овла- 
штена, да их снабдева тим предметима, били 
боље снабдевени. 

Господин послапик Петровић збшва у нај- 
боллј намери, да се округ Моравски, за који се 
ои јако заиптересовао као посланик тога Округа, 
епабде монополским прсдметима, долазио je код 
мспе иеколико пута, a ja сам ca своје стране, и 
ако нисам имао могућпости, да му ставим на 
расподожење све, што тралш, чинио свс, да 
Округ добијс ono, птто монсе и оно, тто му je 
потрсбио. Тражио сам обавештеља o стању мопо- 
/полисацих прсдмета код Монополске Управе, 
колико чсга има набављенога, како би министар 
исхранс могао вргаити свспуалии распорсд за све 
крајево. Тада сам сазнао, да се у земљи распо- 
лаже само са опим количинама мопополисаних 
прсдмета, који се иалазс у ратном плсиу, a за 
којс се иије знало, колико их има, но да се ссм 
тога пплази једпа велика количипа петролсума 
у Њујорку и једна волика количина соли у 
Тунису. To. je еве у погледу обавсгатења, што еам 
могао добити од Моиополске Управс уз јсдпу 
жалбу, да она апсолутно нема могунћости, да 
се ови прсдмети могу донети у земљу и ставити 
na расположење народу. Сматрао сам и сматрам, 
да се мопополисани ттредмети морају дати на- 
роду, кад je Управа Монопола, узела већ на себе 

.дулшост и обавезу, да их за целу земљу наба- 

вља. Али Управа Монопола дужна je, да — ако 
није у стању, да сама тај посао сврши — омо- 
гући другима, да те предмете донесу. Ja сам — 
no захтеву окружног одбора Округа београдског 
— предложио Монополској Управи, да се њего- 
вим представницима дозволи увоз петролеума и 
соли из Румуније, јер су ови успели, да им се 
допусти извоз тих предмета без икакве компен- 
еације. Међутим, господо, иако сам ово и ja 
тражио од Монополске Управе, одговорено je 
одбору, да Монополска Управа одобрава, да се 
то може увести, но ставља обавезу, да се у целом 
Округу на пример со мора продавати no 20 
napa динарских од килограма. Кад се има у 
виду, да се no 20 napa динарских не може до- 
бити сб ни на месту производње, јасно je, да je 
због трошкова око преноса апсолутно немогуће 
онима, који ту сб донесу, продавати je no 20 
napa динарских, јер би њих коштала много 
више од цене, уз коју би je морали продавати 
овде. Господо, питање снабдевања земље моно- 
полским предметима остало je у компетенцији 
Монополскс Управе. Оно je врло рђаво решено. 
Земља je врло рђаво снабдевена и ja сматрам за 
своју дужпост, да одбијем од Министарства ис- 
хране одговоруност због тога, што земља ни 
онда, na ни данас није била снабдевена монопо- 
лисаним предметима. 

Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Молим Вас, господине посланиче, огра- 
пичите се на исправку. 

МИЛОЈЕ Ж. ЈОВАНОВИЋ : Сад долази, 
господо, друга ствар, која je спадала у моју ком- 
петенцију, a то je снабдевање земље другим no- 
требама. Ma да ми je као Министру за Исхрану 
било јасно, ма да сам добро знао, чиме ми je 

' дужност у првом реду, да снабдевам земљу, ипак 
je мој положај био врло тежак просто услед 
тога, што Министар Исхране пије апсолутно 
имао материјалних средстава, да земљу и народ 
спабдева. Хоћу да будем кратак и да изјавим 
само то, да мени господин Министар Финанција 
није ставио на расположење ни најпотребнијс 
кредите за најважније потребе. Тражио сам 
кредит од 14 милијуна динара за давање позај- 
мица појединим окрулсним одборима, да би они 
молги округе сиабдевати, те како би се на тај 
пачип избегавањем посредника избегло поскуп- 
љивање намиршца. Овај кредит од 14 мили- 
јупа динара није ми одобрен. Исто тако нијеодо- 
брен ни тра]кени други кредит — који je пред- 
виђен no закону o помоћи певољних у рату — 
од 3 милијуна дипара, који треба Министар 
Исхрапе, да распоређује у споразуму са Скуп- 
ттинским Средишним одбором, те за то ни Ми- 
нистар, ни Средишни одбор пемају могућности, 
да помажу невољне. Тражен je кредит од 15 

20 
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милијуна круна за набавку шећсра, o чему ио- 
стоји одлука Министарског Савета, na нпак ии 
1)вај кредит није одобрен. 

Исто тако кредит од 200.000 дипара за 
помоћ народу Округа топличког, o коме je влада 
донела одлуку још пре два месеца, господии Ми- 
нистар није ставио на расположење за намсњени 
циљ. Дакле, господо, као што видите, Министар 
Финансија није стављао на расположење Мини- 
стру Исхране потребна средства. 

Председник др. ДРАГОЉУВ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господине посланиче .'.. 

МИЛОЈЕ Ж. ЈОВАНОВИЋ (наставља) : 
Молим, дозволите, господинс Председниче, да 
сам ja до јуче био Министар и да имам права, 
да.браним свој рад. (Жагор). 

Господин Министар Фииансија изјавио je 
јуче, да он нема волшебпи штапић, да ствара 
милијуне, na дозволите, господо, да и Министар 
Исхране нема волптебни штапић и не можс од 
камена да прави inehep, од прашине сб, a од воде 
петролеум. 

, Изјављујем, да ни један кредит нисам имао. 
Ja вас молим, господо посланици, да ми одго- 
ворите, да ли би ма који из овога часнога дома 
био у стању снабдевати народ животним намир- 
ницама без поваца. Ja мислим, да то не би могао 
учинити чак ни господии Настас Петровић, o 
чијим способностима ja лично имам високо мн-' 
тљење. Кад сам примио портфељ Министра 
Исхране и обнове, морао сам да приступим пот- 
пуној осповној организацији мнистарства, које 
je било ново први пут уведено. Примио сам га 
пак са једним врло тешким наслеђем. Какво je 
стањо било, најбоље показује оставка бившег 
директора одељења за исхрапу и обнову госпо 
дипа Игњата Бајлошш од 22. новембра, у KO- 
JOJ копстатује, da питање o исхрапи nuje ca са~ 
везпицима уређепо, a da je обиова земље упућеиа 
рђавим путем, изјављујем, »ča се повлачи cd 
положаја, је/р ne жели, da дочека иесрећу, равиу 
Албапској«. 

Под оваквнм приликама постати Мппистар 
Исхрапе и обиове и не добити пи новчана сред- 
(ства, потребна за снабпевање, значи унапред 
битп осуђсн na неуспех. Ja то моме следбенику 
не лселим, na апелујем и овом приликом на 
Владу и на господина Миппстра Фипансија, да 
будућем Министру Исхрапе и обнове стављају 
на расположење кредите, који му требају, јер.и 
шрод и земља имаду права, да то од нас тралсс. 
To je наш дуг части према гладном и измучеиом 
пароду. према бедним и невољним. 

Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BIITi: Има реч господип Мшшстар Пошта и 
Телеграфа. 

Munucrap Еошта u Телеграфа др. ЕДО 
ЛУКИНИЋ : Поштовани доме ! Нисам мислио 
ући у ову дискусију, али сматрам за своју дулс- 
ност, да ради обавештења јавности узмем реч na 
јучерашљи говор господина пародпог посла- 
ника Петровића, и то на онај део његова говора, 
којим се освриуо на управу министра поште и 
Телеграфа. Из садрлсаја тих жалбг господина 
посланика Петровића и из читавог тона, којим 
je он те л{албе изнео, може сваки закључити, као 
да министарство пошта ,и телеграфа ne ради 
ппшта, као да седи скрштених руку и спава 
(Застушшк др. Светозар Ритиг: Имао je пра. 
во.) Нема право, господине пародни посланиче, 
јер ne зпате. Изволите ме само саслушати, na 
ћете видети да пема право ! (Чује се : Скоро има 
право !) Нема право, господипе послапиче ! 

Ja сам преузео поверспи ми рссор 28. децем- 
бра. 1918. Већ5. јануараовегоднпе уиравио сам 
na- разна окружиа и среска начелства допис под 
бројем 116., у којему сам молио, да се свеошпте 
обзнани и упитају тамошњи људи, који хоће 
да узму у закуп пренос поште било уз коју му 
драго цијепу ? Ha ову моју окрулшицу добио 
сам до сада три одговора. Први ми je стигао од 
начелства округа полшревачког од 26. фебруара 
ове године под бројем 352. у коме ми се каже: 
»Потписатн je личпо распитивао овдашње rpa- 
ђане у споразуму са управником потте и као 
дугогодишњи чиповник надлештва уверио се, да 
д a п a c' у овој варошвГнема такових лица, која 
би се примпла преноса поште. Стога no овом па- 
ређењу господина мшшстра mije се могло посту- 
пити«. 

Другп je изветтај среског иачелства у Лоз- 
пици од 12. фебруара 1919 број 361 слиједећег 
дословног садрлсаја : 

»Према наређењу господина Министра од 
5. јануара ове годиие број 116., част ми je изве- 
стити, да се нико од грађана пије хтео примити 
за пренос поште Љубовија-Лозница и обратно. 

Објављивао сам и околним срезовима, али 
се нико пије јавио. Kao главни узрок, што се не 
могу примити за пренос поштс, наводе немање 
коња и што се послуга пс може да нађе, 

Покупгао сам поново и објављ-ивао у сва три 
среза, што ћу o резултату известити госпоДина 
мииистра«. 

До данас ннсам добио поновпога извешћа и 
према. томе до дапас нема још успеха, 

Трећп je извсштај од пачслства округа 
Крушевачког од 8. марта 1919., год., број 1051, 
следеће дословие садржине: 

»Према наређењу министарства од 5. јапу- 
ара број 116, ради давања под закуп преноса 
поште Крушевац-Александровац-Брус, част ми 
je поднети следећи извештај : »Да ниједпо лице 
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raje хтело поднети понуду до данас овоме ua- 
челству«. 

Далњих извештаја још нисам добио,_а из 
овога следи, да се питко жив одонда,_ када je ова 
окрулшица иослана, na до сада није јавио, да 
прсузме у закуп пренос пошта, и то с једностав- 
нога разлога, што нема довољно коња и послуге, 
na сс нити уз коју цијену ради тих запрека 
нико није могао овога посла да прихвати. (Ha- 
родни посланик Иван Крниц нешто приговара.) 
AKO господин Крниц изврши патриотски акт, 
пак ме упути, где би могао паћи потребан број 
коња, ja hy му бити од срца захвалан. 

Осим тога част ми je истакпути, господо по- 
сланици, да се je пријавило лично код мене вигае 
људи, који су прнје рата били закуппици за 
пренос пошта. Ти су људи сада дошли и молили, 
да им држава набави коње, јер су непријатељи 
нарочито Бугари, отели све благо и коње, које 
су имали код својих кућа. Већина тих закуп- 
иика изјавило je, да се у опште неће више тим 
послом да баве, јер не могу издрлшти, na су тра- 
жили, да им се поврате њихове кауције. 

Господин послапик Настас Петровић казао 
je: Ми смо имали пошту, док још нисмо имали 
жељезпице, јер смо пошту превозили колима n 
коњима. Али, господо посланици, сада пије ono 
доба, које мисли господин Петровић, јер онда je 
било и коња и кола и кочијаша, a данас, жали- 
боже, нема нити толико коња, да се у Србији ус- 
постави мипимални поштапски caočpaliaj. Ja 
сам дао no моме стручњаку израчунати, колико 
би коња и људи требало за успоставу најпо- 
требнијег поттанског саобраћаја. Извештај њс- 
гов гласи, да би за прву руку требало најмање 
200 коња, 90 кола и 100 кочијаша. (Бука и 
приговарање. — Гласови : Па то није пи мпого.) 
Јест, то није много у нормалпим приликама a 
можда не ће бити много и у скорој будућности, 
али je на лсалост мпого још даиас, a било je на- 
рочито много кроз ову зиму, што смо je спро- 
вели. Какова ли je била нсстагаица на радној и 
особито повозпој снази, најбоље доказује ono, 
што се десило моме поштовапом колеги госпо- 
дипу министру за Народно Здравље доктору 
Круљу, који у рреме, када je уСрбији уми- 
рало дпевио на стотиие људи од пјегавца, пшан- 
ске болести и дифтерије, пије могао кроз чнтави 
месец дана и вншс превести из непосреднога Зе- 
>ryiia један тлеп са медикаментима у Бсоград'и 
овде га истоварити, јер нијс бпло радпе сиаге и 
коља. 

Кад се дакле за једпу овакову највиталнију 
и пајхитнију потрсбу, o којој су зависили жи- 
воти хиљада и хиљада људи, нијс могло наГш 
људи и коља, да се лекарски материјал из иај- 

ближе близине превезе у Београд и истовари, 
онда, верујте, да ни министар за пошту и теле- 
граф уз најбољу вољу није могао да успостави 
поштански саобраћај онако, како би господа 
лсељела. ,.. '!   ■ 

Нека ми, господо, разјашњења ради, буде 
дозвољено истакнути и то, да за превоз поште 
иије доста имати само коња, кола и кочијаша, 
него je потребан и одговарајући стручни чинов- 
нички персонал, који ће пошту отпремати и на 
пошти радити. Мо*ра се узети у обзир, да се ве- 
лики дио чиновништва, које спада у поверени 
ми ресор, још увек налази у војсци. Наша вој- 
ска још није демобилисана; она још стоји и 
много стручних сила свих врста не може се 
стога да поврати на своја цивилна службена ме- 
ста. Осим тога има и велики 'постотак чиновника, 
који се још нијесу вратили својим кућама. Ти 
су људи за време евакуације морали оставити 
своја звања и повући се са војском у иноземство. 
Некима je успело вратити се у домовину, неки 
су још у Солуну и на Крфу, a има их болесних 
на разним странама, паче и у Александрији, na 
he требати дуље времена, док се сви скупе. Све 
ове тешке неприликс, које сам укратко оцртао, 
дају ми оправданих разлога, да могу у име чита- 
вога народа са пајвећом похвалом устврдити, да 
je наша врховна војпа комапда, кад се je — на- 
еоп што je непријатељ сјурен из домовине — 
вратила кући и нашла све разорено и опљач- 
кано, управо падљудском снагом успоставила за 
поштапско - телеграфско - телефонски саобраћај 
све, што се je у тим приликама дало и до сада 
уздрлшла оно, што je моментано потребно за др- 
лшвпе и војне потребе најважније. Moja je дуж- 
ност, да порадим све, што je потребно, да се тто 
прије успостави нормални попхтански саобра- 
ћај. Ha том лсиво радим од првога дана мојега 
наступа, али изволите уважити господо, да'смо 
ми, некоји мипистри, имали још и ту задаћу, да 
оснујемо посвема нова министарства, која прије 
нису постојала, a све то у време највеће onhe 
оскудице свсга, гато je за такав посао пајпо- 
требпиje, у време, кад нисмо имали ни писаћих 
столова, пи довољних просторија, ни довољнога 
броја чиновшштва, ни доволЈНОга осветлења, јер 
смо усред највећега посла рано после подне, чим 
je пао мрак, морали остављати наше канце- 
ларије. 

To су дакле велике неприлике и ако ико 
ocjeha еву телсину тога, што пошта не функцио- 
пншс, то ју осјећам најјаче ja. Ja морам сада да 
правим спискове свих чиновника, намештених 
код поште и телеграфа у Србији, na морам да 
чекам каткада и no месец дана и више док ми 
стигне изветтај из удаљених поштанско-теле- 
графеких станица. Мелш je потреба?! попис свих 
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поштапско-телеграфских-телсфонских чпновни- 
ка, да могу провести јединствену оргапизацију, 
јер прије пего што имам преглед свих чинов- 
ника, с којима диспонирам, не могу ваљано об- 
новити поштапско- телеграфско- телефонски са- 
обраћај. 

Наши чиновници у Србији отишли су — 
пригодом провале неиријатеља у нашу земљу — 
од куће п оставили своја зваља бсз икакових 
својих папира и тако pehn без капута. Сада 
многи и многи стоји без ијеДног докумепта, из 
којега 'би се видело, када je почео служити, како 
дуго служи и тако даље, јер je на повратку на- 
гаао своју кућу разорену или опљачкаиу. И ми 
морамо сада да ипдивидуално и протоколарно 
свакога испитивамо, да можемо доћи до потреб- 
них нам података. 

Увјеравам вас, господо, да се чини све, што 
се може учинити, na се надам, да hy у пајско 
рије време моћи — уза све неприлике, које смо 
имали претрпети — преузети читаву иоштан- 
ску, телеграфску и телефонску службу и у Ср- 
бији у своје руке од наше врховне војне командс, 
која ту службу још сада врпш у властитому 
својему делокругу. 

Подузели смо мере — јер нема изгледа, да 
he жслезницс овде у Србији бити скоро оправ>- 
љепе — да добавимо товарне аутомобиле за пре- 
нос поште. Ja сам у томе правцу већ пред два 
месеца управно више дописа и депеша нарочито 
у Љубљану, за коју се казало, да тамо лежн 
много аутомобила са талијанског фронта, na сам 
на све те дописе добио стереотипии одговор, да 
je војска узела све те аутомобиле — у колико су 
за порабу — за своје сврхе. Сада сам одредио 
посебну комисију, састављену од стручњака и 
радника, који he преостале дефектне аутомо- 
билр, које пропађе, оправити, да се могу овамо 
доиремити и употребити. Али, господо, није 
доста да се добаве аутомобили, него се мора па- 
правити читави аранжман за иромст са аутомо- 
билима. Треба поставити посебпс етанице, гдс. 
he бити смјештепе радионице са стручшш особ- 
љем за оправак аутомобила, a и поссбии дспоти- 
бепзина и материјала за оправке, a ви, господо, 
добро знате, да имаде јако мало материјала за 
оправак аутомобила, a и самога бензипа, na зато 
и ово настојање наше, ако успије, нмати he за 
посљедицу тек пеко олакшање, али још пи изда- 
лека посвсмашњу обнову у иоштанскому саобра- 
hajy, како се она већ сада Л{ели. Али крај свега 
тога наша пошта ишла je, може се рећи, ипак 
некако. Ако je и требало, како каже господии 
посланик IleTpoBHh, од Јагодине до Београда 18 
до 20 дапа, треба узети у обзир, да je била зима 
и снијежни сметови, na да су напш поштари 
чпнили све Moryhe и пошту преносшш n KOIUI- 

ницима и воловским колима, али ни поштар не 
може преко природних сила, na ако je крај свега 
тога пошта задоцњавала, она je ипак стигла, a 
таковому задоцњењу mije и не може бнти крив 
поштар. Господо, нсмојте мислити, да лсивимо 
Beh у нормалио доба. Ваља увалсити, да се ono, 
што je једап овако страшан рат у четири и no 
године попиштно, ne може у року од цигла 3 
месеца сасвим поправитп. Морам упозорити n 
na то, да je велпко зло, које je овај рат створио, 
опћенито, да се оно осјећа све од палаче na до 
последње колпбе, не само код нас, него и код 
других, na je управо пемогуће, да крај тога on- 
hemiTora зла, onheHnTiix оскудица, неким no- 
ссбним бржим темпом напредује посао баш јед- 
нога једппога ресора, којему стојпм на челу ja 
и који je уско везаи на пословање и напредак 
многах других ресора. 

AKO ји јеемо прсд трп .мессца долшвпли 
сретан час, да смо сјурплп непријатеља из паше 
домовиис, то али нпјссу са првим комитом, који 
je стпгао у Београд са солунскога фронта, стигли 
и сви наши поштари тслеграфисте, него су се 
онп могли тек много касније да окупљају у осло- 
бођеној домовини, a окупљају се још и сад. 

Ja сам био слободан да ово укратко изло- 
жим и да се оградпм цротив прпговора, као да 
се у моме рссору слабо радп. Ja би бпо захва- 
лаи, ако би господа приговаратељи дошлп до 
мене да ме посете у моме звању n да им покажем 
игга се све до сада урадпло и како се ради. За 
сада могу да кажем, да иако je било иепријат- 
ности у поштапском и телеграфском cao6pahajy, 
тога али има и свугде u у велпком свету, a зато 
нисам крив mi ja, ни моји чшшвпицп, који су 
се поштено и патрпотски заложили свом енагом 
у своме послу, да се у томс правцу створе no 
МОгућности BITO npe и што боље прпликс. 

Молим, да се ово прпмп к зиању. 
НАСТАС ПЕТРОВИЋ : Имам једиу папо- 

мену. 
Председтк др. ДРАГОЉУВ М. ПАВЛО- 

ВИЋ : Ja мпслим, господппе IIeTpoBiihy, да je 
излишно сада, да говорите, IIOUITO O томс Beh no- 
стоји пнтерпелација. 

НАСТАС ПЕТРОВИЋ : Молим, господипс 
Председииче, имам само неколико речн да ка- 
жем поводом мојпх јучераљпх напомена n сада- 
њег одговора господнна министра. 

Ja сам све напомспе јучерање учшшо у пај- 
бољој памери, да сс и са наше страпе некако 
nobe мало више напред, да се стварц покрспу 
напред п да добијемо што npe ono, што je за 
лшвот потребно. 

To je била тендепција мог јучерањег го- 
вора, a нпкако каква критика, која би имала за 
циљ, да само ствар заилете. Ja могу гоеподину 



0. ред. саст. 26. марта 1919. 130 

министру само ово да одговорим : Мшшстарство 
пошта и телеграфа, као засебио мшшстарстно 
функционишс већ три мсседа онако, као што 
фуикциошше засебно мшшстарство за Народиу 
Исхрану и обнову земље. Ja мислим, господо, 
да су три меееца била довољна, да би се видели 
бар вдеви резултати од рада у томе мшшстар- 
ству. Ja сам јуче казао, a и сад понављам, да су 
и iioiirre и телсграфи п данас готово у оиомистом 
стању у граипцама иашс пређашње ерпске тс- 
риторије, у какво.м су се при улазу uauie војскс 
у нашу ирсђашњу Србију иалазиле (Чује сс: 
Taictr je !) Ja са.м и јуче добио пиемо, које je иу- 
товало 12 дана од Јагоднне, a могу казати гоепо- 
дииу мипистру, да су сеЛ)аии из села Течипа, 
срез девачш, no пајиећсм мразу и смету дошли 
у управу монииила за си и петролеум за иет 
дана' са воловским колима. Ja бих лселео, гос- 
подо, да свакн onaj, који се ириаш ових тешких 
пислова, какви су сад прп.шком рестаурира&а 
паше отаџбиве, u седие ua мииистарску столицу, 
седи na то.ме месту само дотле, докле види, да 
може пешто са тог места урадитн, a чим впдп, 
да ne може пишта да урадн, да се одмах склопи 
n преда то место другоме. Само тако можемо 
neiino постићи и брзо сагледатп резултате, који 
се очекују. 

Исто тако и код мннистра исхрапе било je 
препрека и тешкоћа, да се ueurro уради, али je 
иинистар исхране одмах дао оставку н склопио 
се са места, на коме му се апсолутно није дало 
раднти. Ja бих лселео, да ne видим вшпе пиједног 
од господе мишзстара, да заузина мииистарски 
ПОЛОжај, a да ne даје брзе и добре резултате 
евога рада, већ да се уклони одмах, чим види 
пршрвве, које ne може да савлада. Да je Фран- 
цуска за време великих криза, које je прелсив- 
љанала за време овог страпшог рата, чувала у 
свом парламепту људе na мшшстарским столи- 
цама, који пису давали резултате, који су се 
од њнх очвЕИвади п да mije итлш мипистра за 
мииштро.м, чим би увндела да нешто у његовом 
ресору ne пде, као што трсба, ne би могла опда 
да се одбрани од onaico силнс павале Немаца и 
да ее опако брзо спремв за одбрапу, како се ona 
умела спрмшти. Ona je, иидите, друкчије ра- 
дила, ona je смељпвала министра за мипистром, 
док вије дмшга до људи, који су je умели и 
моглп спремити n за одбрапу и за коначну 
победу. 

, првдседит др. ДРЛГОЈБУБ М. IIABJIO- 
lili'll: П.ма рсч господин Вукшег. 

ВШШМ БУК1.11КГ: Ja иорам вапђменути 
идмах на почстку ciuira пжора. да iiy гоиорити 
противу овога крвдита, који je предложен, m hy 
одмах да вапоиенш, да miau разлога, да вао 
члап Срцијалне демократске странке тако радим, 

jep се ne само у OBOJ цептралпоЈ влади, но и у 
прониицпјалпим владама предузимају извесне 
ne] ic, као што je цепзура, uo којима je ираво 
свакога човека за слободпије KpeTaibe — као 
у Србији, Босии и Хрватској — отиало. Ja 
разумем, да властм предузнмају различите мере 
npoTiiB оппх поступака, који иду за тим, да 
потпупо ометају пов ред сгања ствари и могу 
да разумем, да се сваки поредак бори за своје 
одржање и ради на свом сређивању, те да ее 
према томе мора слулшти извесним мерама за 
оспгурање. Али je, госиодо, неспосиа ствар, aico 
те мере, ако та цспзура прелази нзвесие границе 
или епречава пзрађивање иолитичких мисли п 
ако та цепзура онемогућава, да се врши 
једна озбиљна, трезвепа иолитика. Садашп.е 
стаи.е етварп je такво, да влада без сумње ne 
може бити тако савршепа, да би остала без погре- 
шака у политпци, ua морам нагласити, да napo- 
чпто наша полптпка мора да се поиравља u ко- 
регпра у иптересу наших домаћих ствари. Од 
неколико дана овамо тражи се у Хрватској, да 
се морају копцепти предаван^а и говора прет- 
ходно дати na цепзуру. Ja, господо, жалим, што 
морам уиотребити те речи и казата, да je цеп- 
зура под старим аустрпјскпм режиион за еве 
време рата била готово спосљпвпја, него што je 
постала сада у Хрватској. Није боље пи у Boč- 
nu! A у Србији што се ради, мени се чипи, да je 
баенословно.Било je мпого inicauo у новипамада 
војне власти вршс утицај у сређивавЕ>у прилика 
у пашим земља.ма. To mije пшсако повољпо дје- 
ловало, да се и поред паше интервепције с тпм 
престане. Указнвало се na то, да поједипи ко- 
манданти злорабе своје пололсаје и употребља- 
вају батипе за шсњавање. To молсе бити допекле 
n дозвољено. A.in, међутим, мепн се чипн, да je 
тај еистем толико окорео у војсци, окорео због 
тога, пгго je војска Beli 5—7 годипа под орулсјем 
п t тојп na ратишту; да су људи у мпогом uo- 
гледу окорелп тако, да су изгубили правилаи 
критеријум за људске ocehaje. H ja морам ири- 
зпати, да je ово зло почело у новије време по- 
ново да се дешава. Тако се 20. о. мј. na властс- 
липстиу грофа Драшковпћа у Тракошћапу 
дееио један случај батињања, где je патрола ба- 
тињала људе у велпком броју. 

Господо! Или мипистарство нема снаге, да 
војпој командн растумачи, да je она подвргпута 
цпвилпој власти илн постоји једпо контрака- 
рирањб са страпе војпих области напрама ци- 
вшшим властима и папрама влади. Свакако др- 
лсим, да je такав поступак врло штетап у нагаим 
зеиљаиа, где знамо, да реакцијопарпе и коптра- 
револуцијонарве силе искоришћују тај тра- 
гпчпи положај, где сс злорабе српски војиици и 
официрВ за оиакав поступак против сел>ачког 
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становништва, да ометавају народно уједињење 
и да шире ујсдно једно непоуздање,- да тако 
звапи фрашшвачки и Радићеви елементи могу 
упирати прстом на овакав поступак и казати: 
Ево, овако се народно уједињење проводи — ба- 
тииама. (Одобравање у народном клубу.) Ja 
кажем, господо, ово je трагично и ово не може 
никако и у никојем правцу да добро дјелује. 
Ово na нас тим теже мора дјеловати, који смо 
кроз ндјелу нашу политичку традицију непре- 
стано војсвали за народно ујсдигБеље и нисмо ни 
у једном часу презали ни пред каквим жртвама, 
да до тог народног уједињења дође. Ми стојимо 
на сановигату, нека војне команде водебригу o 
војничким пословима и нека се не мијешају у 
послове цивилних власти, a ми сви врло добро 
знамо, да за рад цнвилних власти носи одговор- 
ност министарство, које je дулспо, да o том раду 
даде рачуна Народном Представништву. 

Господо! Ja хоћу да нагласим још једну 
ствар. Ja hy допустити, да могуће не пада пуиа 
кривица на министарство, ако се то догодило, 
да су се војне команде у Хрватској и Славонијп 
поставиле на становиште, да у љиховој власти 
лсжи дозвољавање или забраљивање јавних 
зборова. Ja допуштам, да je могуће постојала 
једна помутња у том, гато су дијелови војних 
чета примали своја наређеља од комаида, које 
су држале, да су окупацијове власти. Међутим, 
ja констатирам, да Хрватска и Славопија нијс 
пикакво освојено и окупирано подручје, псго 
иодручјс, које се je само ослободило и слободном 
својом вољом ујединило са Србијом и осталим 
дијеловима Југославије. Колико сам, мислим, 
исправно обавијештеп, дозволила je армијска 
команда јавне зборовс у цијслом низу мјеста, a 
кад су дотли реферепти, који су имали задаћу, 
да тумаче народу, што ради Народпо Представ- 
лшптво уједињеие Југославијс;- a парочито o 
аграрпој ресјјорми, која има задаћу, да задовољи 
незадовољно сељаштво, сви ти зборови забра- 
њени су депешом господина минпстра улутраш- 
1вих дела Прибићевића. 

Господо ! Ово су методе, које ми у Хрват- 
ској називамо методама из Куеновог арсепала, 
a мене je једно врло зачудило, наиме, да сс тим 
методама уистиву слулш господип мипистар 
Прибићевић, који исто тако цијелу своју иоли- 
тичку хисторију монсе показати у једполГвизу 
лопрекндиих борби против бившег Кусновог ре- 
лшма, где смо заједно — и ако одвојсно — ста- 
јали у непрсстаној огорчеиој борби, док ее тај 
релшм штје оборио. Ja држим, ако je господин 
мипистар Прибићевић на својој влаетитој кожи 
осјетио, што значе те методе, да ће увидјсти, да 
су те методе анахропичке, поготово даиас, кад je 
цијели свијст толико раздражсн под угаском 

свих свјетских догађаја, који се прсд нашим 
очима одигравају и обзиром на све оно, што 
народ очекује у сређивању нове наше државе. 
Стога je потребно, да се овакве методе не употре- 
бљавају. Кад поведемо рачун o нашнм господар- 
ским и саобраћајвнм ирнликама, оида морамо 
коистатирати, да саобраћајне прилике код пас 
нимало нису боље, него ли су биле непосредио 
прије преврата, одиосио послије преврата. Ми 
опалсамо, да има час тул^ба ради угља, час опет 
ради недостатног материјала. Како хшкем, има 
разних тул{ба; али једно стоји, да саобраћај 
ne фуикцијонира у оној мјери, како би то трс- 
бало. Ja хоћу да се ограничим na Хрватску u 
Славонију, на крајеве, на земљу, коју познајем. 
Угља има no свим постајама, na кад се возите од 
Земуна до Загрсба, молсете впдјети доста вагопа 
са угљеном. To je једна чињеница. Но ти се ва- 
шни ca угљеном ne мичу ca ових постаја. Taj 
угљеп ne долази na своје одредиште пего итчезпс 
из тих вагона са тих постаја прије пего ли се 
они макпу. Ево једап копкретан случај: ј1,олази 
mehep из Пелмопостора у Осијек. Умјесто да 
вде за аировизацију пучаиства у Бају даље, тај 
тећер остаје no 14 дапа у Оспјеку, док се посве 
не опљачка и тако пучапство у Баји или ne до- 
бпје ништа од њега или врло мало. Словепска 
нам je давала дневно — п то je било уговорспо 
— 90 вагоиа угља за Хрватску и Славоиију. С)д 
тога добивају лсељезнице 6 или 9 вагона — не- 
знам тачно — a остатак добива пеки Грипвалд. 
Нисам у последњи час могао устаповити, коју 
компетепцпју имаде и лшја компетенција при- 
пада том Грипвалду, који ваљда служи онако, 
као приватпа цеитрала за угљен ; a како такве 
приватне цеитрале фуикциопирају, то мн сви 
врло добро зпамо из пскуства кроз цијело ово 
ратпо. вријеме. Али умјесто да се заведе неки ред 
у опскрбп за угљеп, умјесто да се машипе, које 
стојс и pbajy na иоједипим постајама онкрај 
Дунава и Саве, поправе и да их се учиип при- 
кладпима за жељезнички погоп, ту je пастугшло 
IKMIITO друго. Наступпло je пезадовољство, којс 
je избило међу лсељезппчарима ради тога, што 
им се укинуо скупарипски доплатак — што je 
сада врло пеумјеспо — a осим тога у даиашњс 
вријеме паступило je jom и милитаризовање лсе- 
љезпичара. Ми сви добро зпамо из физике, коју 
емо у шкрли учили, да сваки лонац молсе под- 
пијетп неки пзвеспи тлак nape и кад je тај при- 
тисак еувише јак, na ако се ne одклони покло- 
пац, мора неминовно доћи до сксплозије. 

Други Еопкретпи случај : Према закопу o 
осигурању радника и иамјештеника морају лсе- 
љезпице имати своју посебпу подузетничку бла- 
гајну. Ta џодузетпичка благајна за жељезнивд 
у Х])натској i[ Славонији имала je своје с.реди- 
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ште — одпосно централу — у миипстарству тр- 
говине у Вудимпешти. Ta благајна још ни даиас 
no може функцијопирати, јер се господни ми- 
ристар саобраћаја не може одлучити,- да joj 
стави нулсна средства на располагање. 

• Овде je дапае било на расправи иитање o 
пефу.нкцпјописаљу пошта и тслеграфа. Господпи 
миинстар пошта пастојао je доказима и статио 
тичким подацима увјерити Народно Представ- 
пиштво, како je данас немогуће, да се савртеио 
успостави иоштапски саобраћај у Србији. Али, 
господо, ми у Хрватској и Славоиији, иако има- 
мо и пошта н жељезница, опет one пи тамо ne 
фупкцијоптпу као што треба, јер да једио 
лисмо стнгие из Земуна до Загреба треба читавих 
15 дана. 

Стога, господо, није пимало чудповато, што 
се на све стране чују протести против овог пс- 
УЈјођеиог еаобраћаја. Ja знам, госштда.у Ср- 
бмји noniTc стоје још под управом војске, a да 
војека нијс нимало подесап апарат за уређењп 
тога саобраћаја, то и Ви сви свакако врло добро 
зпате. Али ja кажем, да на све страпе, у свим 
граиама, код јавпих намјеттеника има врло 
много накупл.еног незадовољства. Ja дрлсим, да 
и у том незадовољству лежи тако1зер један дио 
узрока овом иеуродном саобраћају, a ј|, господо, 
no могу ни замислити обнову иашог господарског 
жиВота, ако се no лоједипим пашим покраји- 
нама, које су сс бар у неколико сачувале од naj- 
тежих патпих повреда, овај саобраћај ne уреди 
бар толпко,. да личи na саобраћај, који смо 
iipnjo рата имали. 

Нема сумње, господо, тога рђавога располо- 
жења пма у свим круговима јавпих намјештепика 
у Хрватској и Славонији и рно се маппфсстује 
на најразличитпјс пачине. И доиста, гоеподо, 
кад човјек помисли, да једап прилнчно високи 
чиповнпк, рецимо владин тајиик, који треба, да 
je у 7. чпповном разреду, na да доетигне 
плату од 700 круна мјесечно, којом има да под- 
мирујс евоје и својс породпце потребе, код та- 
ввог чиновника, господо, мора бити перасполо- 
зкење. 

За то норасположење држава има да кал- 
мира na пачип, да се социјалви полон{ај таквог 
чпповпшса n намјоттоппка поболЈта ко- 
лико - толпко, илп бар да се прсма тим 
ч^швпицпма и памјоштепицима покажс пека 
Г1Г)едусретљивосгг у изјави владипој, те да ве 
дође до тога, да се влада мора бојатп, да на ка- 
квом збору или скуппггиш ових чшшвника и 
памјештоппка дође до таквих изјава и одлука, 
коje њој могу бити псповолшо и које би у интс- 
ресу цјелипе могле иоповољно дјеловати. 

Уместо тога слсдовала je јавна забрана јав- 
пога збора памештсника у Загребу, што такођер 

nujo повољно дЈеловало на умпривање тих ра- 
зумљиво узрујапих људи. 

И држим, да je социјално незадовољство, 
које je узроковано овим приликама, у којима ми 
живимо, једна пулша последица ових мпогоброј- 
них ратова. Има и осталих других узрока, да се 
оваква социјална пезадовољства ne изралсују 
пасилним мјерама, пего треба, да се и уклањају 
Падовољавањем потреба тога пучанства и иа- 
мјештеника. 

Највеће незадовољство, које се показало, 
показало се у питању исхрапе. Mu смо, господо, 
имали јсдпу везану трговипу, која je бар при- 
видно осигуравала један известап мипимум оп- 
скрбе свима члаповпма у држави, свакоме noje- 
дшшм становпику. Да то није било до пајвеће 
савршености изведено и да je било крајева, који 
су страдали од глади, то ми врло добро зпамо, 
али ипак једап систем, који пије могао све задо- 
вољити, али систем, који je пастојавао, да сва- 
коме осигура мипимум исхрапе, систем, који je 
шк-тојао no нужди ne само у бившој Аустро- 
Угарској и у другам западпим државама и који 
je прпмијењеп чак у крућој форми и у Фрап- 
цуској, само да се најсиромашпијем свету омо- 
гући, да дође до једнс приблилшс порцпјс својс 
храпе. Да je против оваког начина исхрапе било 
опозиције, да je било шверца на све страие, то 
ш врло добро знамо, који смо тамо били, као 
IHTO зпамо и све педостатке тога система. Али, 
господо, кад je прсврат, који je наступио, допио 
једну катастрофу у прехрани и кад ми у овом 
часу ne зпамо, каква ће бити будућа љетина, jop 
апровизационе устапове нису спабдјевепе свпма 
артиклима, пошто one потребују неколико хи- 
љада вагона, да опскрбе житом Хрватску и 
Славонију, онда je у том часу проглашепа ело- 
бодпа т1)говина. ТПта je у ствари слободна тр- 
говипа ? Ona je то, да чим je изишла та паредба 
за олободпу трговипу, пгаеница и лшто, наро- 
чито у Осијеку, na namoj житпој пијаци поско- 
чило je na 200 и 210 крупа. Исто тако загре- 
бачки месари, који су »гаслили, да he моћи 
цијело пучанство да снабдјевају месом, обећали 
су чииовпигатву и сиромашним слојевима народа 
дати исто уз погодну цепу, али одмах, чим je 
слободпа трговина проглашена, месо, прода- 
вапо no 14 и 16 крува no килограму, eico- 
чило je na 24 и дапас се већ исто продаје no 36 
круна. To зпачи у ствари то, да се je развило 
јодпо лпхварење, једпо кајишарењс; да се je 
појавило откупљивање свих лшвотпих памир- 
ница. Иако ми имамо једпо трагичпо, једно стра- 
ховито стање прехрапе у Србији, где je бивша 
аустро-угарска и њсмачка војска све опусто- 
шила и све извукла, гато се дало извући, у мје- 
стима, где je joiu било залиха у лшвотним сред- 
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ствима, Koja су још стаЈала па расположењу, 
као у Срему, Вачкој и Банату, где су. онс биле 
сабранс у интересу сиромашног пучанства : овим 
проглашењем слободне трговине створена je једна 
потпуна несигурност. Штавише, господо, и one 
залихс, које су већ биле рсквириране ни оне још 
иису осигуране н ja сумњам, да he нам још и ус- 
пјети, да се и те залихе осигупају за прохрану. 
To je тим теже, господо, што ми морамо очски- 
вати, да hc овогодишња жетва размјерпо бити 
слабија, него прошлогодишња. Слабија ради 
тога, што земља није обрађена у оноликој мјери, 
као лани. Ja знам, да има појединих жупанија, 
где je обрађено тек 50% земљишта. Колико je 
обрађено у упропашћеној Србпји, ja мислим, да 
се тешко може и установити, али никако није 
много рачунати на то. Највигае се рачуна на ак- 
тивне крајеве, који могу вид1е да даду и више 
да се обраде. Сад je велико питање, да ли hc 
овогодишњи прољетни радови обрађивања моћи 
пзједначити онај мањак, који je настао услијед 
пасивног обрађивања у јесен. И ту je, господо, од 
в^лике важпости брза проведба аграрпе реформе. 
Опша се најако извесна пасивна резистенција 
сељагатва код обрађивања великих посједа ; na 
кад смо ми непрестано упозоривали на располо- 
жење у сељаттву и на нужду тто брже про- 
ведбе аграрне реформе бар у томе правцу, да се 
околио пучанство снабдје са зсмљом ако не у де- 
фшгативном својству, a то бар у привремени 
закуп • 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господине посланиче, ви ете се удаљили 
од предмета. Молим Вас, да говорите o фипан- 
сијском закону. 

Председпик митстарства СТОЈАН ПРО- 
ТИЋ: Изволите оставити те иапомеие за буџст- 
ску дебату; ово je један. специјални закон. 
(Жагор).  ' 

ВИЛИМ БУКШЕГ: Ми држимо, да овај 
дилетаптизам доводи до прилика, које морају 
судбоносно дјеловати na развој папгах одпоса. 
Ми држимо, да овај пачин исхране, да ова песи- 
гурност у снабдијевању пучанства може створи- 
ти ситуацију, која може имати и катастрофал- 
иих посљедица. Господо, како стојимо са инду- 
стријом. Ja ово обрарзлажем за то, што je 
нузкно, да кад се вотира један велики кредит, да 
се тиме не мисли ускратити земљи помоћ, кад 
ее гласа противу кредита, псго у томе лежи 
израз поверења или неповерења у начин посло- 
ваља и рада једне владе. 

Ми, господо, у Хрватској, Славонији и 
Босни имамо нешто ипдустрије. Ja, господо, не 
могу замислити обпову нагаих опустошених кра- 
јсва, a да се наша индустрија — у колико je има 

— ne осигура у њепом правилном раду н носло- 
ваљу, јер држим, да he та ипдустрија у naj- 
пужпијим потребама иза рата снабдјети и ос- 
тале наше крајеве, који су потпупо опустогаепи. 
Шта се међутим' догађа ? Прекииута je веза са 
крајевима бивше Аустро-Угарске. Ви знате, да 
се господарски живот пије дао тако лако рести-. 
туисати, као na папиру. Господа стручњаци из 
комора пису o томе пи питана и ja ne могу пи 
замислити, како he се индустрија моћи обно- 
вити, a да се.не добију-кемикалије, потребне за 
рад или да се не обпове пајпотребнији стројеви, 
као и без свих осталих потреба, које су псоп- 
ходпо потребпе за ту обпову. 

Све je то од велике важпости. Ja се бојим, 
да ако ово стање остапе још дуго, да he до}ш до 
тога, да he једпа творница за другом обустав- 
љати своје пословање. Ja могу навести госпо- 
дипу министру читав пиз творпица, које су Beh 
обуставиле своје пословање, на пр. у Загребу 
najneha творница кожа обуставила je свој рад, 
јер није могла добити маст из Аустрије, коју je 
neh одавпо платила, престала je израђивати 
доње коже... 

Председиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО 
ВИЋ: Молим Вас, господипе посланиче, да се 
не улаљавате од предмета. 

ВИЛИМ БУКШЕГ: Ja hy међутим, до- 
зволите ми, господипе Председниче, да прсђем 
na саму ствар. Ми стојимо na стаповишту, да je 
nama дужност све дати за народно јсдипство и 
за правилпо стварањс name пове државе бсз ика- 
квог ограпичења, те у повцу и у крви дати све, 
јер смо дочекали испуњаваље давпог namer ena. 
(Одобравање.) Али, господо, ми ни једпс nape 
ne можемо дати за једап режшг, који се — као 
тто сам мало прије приказао — има оснивати na 
јакости . жапдарских бајупета, псго na 'једпом 
поредку ствари, који долази из потпупог увје- 
рења, да ми морадго све name тежње управити na 
то, да остваримо ono, тто je пеопходпо иотребпо 
за правилан папредак name none државе. A.in. 
господо, жртве, које се од nac тражо, песамо што 
прелазе пашу свест ц name идсале, нсго и наше 
политичко увјерењо. Ja hy, господо, да будем 
краЈш, na hy pehn, обзиром na речи, којо еу 
јучер пале, да су фипапсијски терсти — како 
су цам овим предлогом приказапп — у једпој 
великој размсри распоређспи na војску. Mfr, 
господо, добијамо појам, да je то стари пачип 
расцолагања са војтпг еилама, као што je no- 
стојао у аустријској војсци у посљедње в^ијеме. 
Ми опажамо, да у тој војсци данашње Југосла- 
впјс има сразмјерно превитс официра, a сраз- 
мјсрпо јопг вите часпичких елужака ; да број 
распололатих путака — под овим ja разумсм 
број људи спремпих за обрану — ne одговара 
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фактичком стању војске и да би влада требала 
што прије да приступи поступном демобили- 
сању војске. И, господо, кад од 130 милијуна 
требамо 49 и пб милијуна за потребе војске, 
онда морамо рећи, да je један несразмеран дио 
свих- потреба, што их треба држава и сумњам, 
да би оваково стањс могло дуже потрајати. Ja 
држим, господо, ако би невоља довела до тога, да 
будемо ми — Југославија — дошли у положај, 
тс бисмо морали држатп стајаћу војску, опда 
би то њу — Југославију — довсло до једног 
немогућег стања. Ja потпуно отворено говорим. 
Лариска Еонференција мпра je задњи камен 
кушње савремене дипломације и народа. Алн 
ако сс на тој конференцијп мпра не задовоље 
оггравдани захтјеви нација, ако се и дође до ре-. 
пгења народносних питања no начелу, које je 
поставио Вилсон, онда то значи банкротство са- 
времспс дипломацијеЈ онда ми стојнмо пред јед- 
пим таквим раеулом свих проблсма o државним 
односима, да бн готово сви мали пароди изгуби- 
ли вјеру у савремену дипломацију и дипломат- 
ску способност, да та велика питања међусобно 
могу да реше.'Ja добијам појам, да се — вакоп 
што се смлатио империализам цеитралистичких 
власти — јавља неки нови империјализам : им- 
перијализам побједника — Фраицуске, Енгле- 
ске, Италије и тако даље, који мале народе, a 
међу њима и Југославију, сматрају као ситие 
гроше. Имали би много разлога, него хоћу само 
један да изисссм, na мислим, да ћу у томе моћи 
добити задовољавајући одговор, ако кажем o до- 
гађајима, који су се догодили у Маџарској. Нама 
изглсда, да то — дозволите ми, господо, ми смо 
социјал-демократе — да то чини дојам једне 
удегаеве ствари. Ми то кажемо искрено и отво- 
рено, јер ми не вјерујемо, да ћс иролетаријат до- 
бити власт и диктатуру у рукавицама. Ако je 
власт класна прешла ва друге, онда je само 
могла прећи кроз крв, a викако у рукавицама. 
Али држим, да наше бојне чсте нису позване, да 
се уплићу у прилике у Маџарској. Оне имају 
да чукају паш етнографски териториум, оно, 
пгто je у истину националво нагае, a да препусте 
Маџарској, пска она сама сређује своје прилике 
без нашег учешћа. Ja мислим, да то потпуно од-" 
говара становигату, које je углављено и у про- 
гласу Народпог Вијећа у Загребу, када je про- 
глашена неодвиспост наших крајева, када смо на- 
јавили цијелом свијету само оно, што je етно- 
графски наше и да јамчимо за слободу свих ино- 
народних мањина, које остају у натем подру- 
чју, na због тога мислим, да треба отворено да 
кажемо, да нећемо ништа, што je туђе. (Одобра- 
вање). 

Председтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч господин Светислав Поповић. 

Др. СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЋ : Господо, 
нема сумње, да би целокупну нашу јавност и 
већим делом наше друштво интересовало, да 
чује поближе ово стаповпште, које поједине по- 
литичке групе заузимају према политици вла- 
дипој. Међутим, расправа и говори o свеукупној 
владиној полнтици биће мало касније кад бу- 
демо решавали — као што je господин министар 
финанција наговестио у прилично кратком вре- 
мену — o буџету државних прихода и расхода. 
Наша пажња у овој расправи, o изванредном 
кредиту, мора у првом реду бити посвећена по- 
литици владиној, која се тиче фипанцијских 
проблема и финанцијских рефорама. Моментапа 
ситуација, која je уосталом сасвим разумљива, 
јер je она у току једног тешког рата, који траје 
ево већ пет година, моментана ситуација отаџ- 
бине je врло неповољпа, и било je сасвим оправ- 
дано од госиодина министра фииансија, кад je 
обавестио o томе нас, a преко нас и цео народ. 
Господин министар фииансија учинио je то сва- 
како као претходан акт, као опомену целом на- 
вшвм иародном другатву, да he се морати прп- 
ступити великим финанцијским реформама, na 
je за времена обавестио друпхтво, да може у тим 
реформама суделовати. Али наше друштво уз 
највеће цене, уз цене крви и лгавота тако брапи 
своју слободу, да каД je брани, ne брани je само 
ради иустог имена, него je брани због тога, што 
xohc само да одлучује o својој судбини, што наш 
парод хоће, да своју унутрашњу политику 
води сам и што je дулшост паша као народних 
представпика, да водимо народну политику. И 
целокупно наше деловање у овом Народном 
Представпиштву треба свакако да буде уређеио 
тако, да кад не молсе народ бити овде, да народ 
сарађује на нашем раду, a народ молсе сарађи- 
вати у пашем раду, ако буде за времена обаве- 
штеп o намерама владиним, ако му буде дана" 
могућност, да изменом мисли, дискусијама, 
пггампом и другим средствима даје директиву 
влади у њеном политичком деловању. И кад je 
господип министар финапција наговестио, да 
стојимо пред финанцијским реформама, држим, 
да je наишао na одобрење целог овог Представ- 
пигатва, a исто тако и на одобрење целог нашег 
народа, јер je народна потреба, да се с обзиром 
на промењеву политичку ситуацију, да се 
уједиостави, да се различни порески систсмп, 
Roje смо имали у појединим областима сведу на 
један систем, a исто тако je потребно, да се оне 
изванредне издатке, који су изазвани пенормал- 
пом управом и изванредпим трошковима оснива- 
њем једне државе, да те изванредне издатке по- 
кријеЈго. Ta финанцијска реформа била би по- 
требпа и онда, кад напте буџетарно стањс и нсби 
било тако неповољпо, као тто уистину јест. 

21 
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Финанцијални терети треба да буду поде- 
љени праведно. За време рата су гошодарске и 
друштвсне прилике и погледи на живот проме- 
њени у толикој мери, да оно, што je јуче било 
— или -изгледало — као праведно, данас ти 
више није, и да наша финанцијалпа политика 
мора рачунати с тиме, да оне порезе, које да- 
нашње наше друштво сматра за неправедне, 
укине. a да уведе оне порезе, које одговарају 
схватању праведности данашњег нашег друштва. 

Међу тим порезима постоји један порез, 
који бисмо морали увести и онда, кад би наше 
буџетарно стање било такво, да би показивало 
један велики суфицит, a то je порез, за који цело 
паше народно друштво тражи, да се као праве- 
дан и нуждан уведе, који тражи не као посту- 
лат фискалних интереса, него као постулат 
једне праведности, a то je порез на ратну добит. 
(Одобравање и аплауз.) 

Нема сумње, да ми за новац, који ће др- 
жава добити порезом на ратну добит, имамо још 
каку сврху, да га употребимо, али ваља ,рачу- 
нати пре свега с тим, да они људи, који су сс 
обогатили од једне светске катастрофе, који су 
можда искористили свој не народни, иего свој 
протународни положај, и који су донде, док су 
многи од нашег народа пролевали своју крв, ле- 
жали no тамницама и водили једну тегаку борбу, 
који су дотле искоригаћавали благодати др- 
жавне власти, који су искоришћавали туђу 
муку и туђу борбу, да се обогате, a за то време 
су други пропадали, и то не појединци, него чи- 
тави крајеви, читави слојеви нашег друштрва су 
пропали. Пропала je не само материјално и гос- 
подарски цела Србија, него су пропали и многи 
крајеви новоослобођених области. И ja држим, 
господо, да једна исправна политика владе мора 
-да иде за тим, да оне слојеве друштва и оне кра- 
јеве наше дрлмве, који су у рату господарски 
пропали, да те крајеве подигне, да посвети пај- 
већу пажњу томе, да оне гране нашег друштв^, 
које су биле продуктивне, na су у поводу рат- 
них догађаја изгубиле могућност да стварају, да 
продуцирају, да те слојеве друштва и да те кра- 
јеве господарски дигнс. И држим, да je то једпа 
ствар, у којој влада не сме да оклева, да je то 
питањс господарске обнове наше зсмље,  јсдан 
проблем, који je данас јачи од сваког другог 
проблема. 

Ми данас имамо сељака, који не може да 
обрађује земљу, јер нема марве. Ми имамо мај- 
стора, који не може да ствара, да ради свој за- 
нат, јер нема алата. Ми имамо један мртав ка- 
питал у земљи, у богатству и у радној снази, a 
не можемо га употребити због тога, што je поје- 
динац преслаб, да помогне сам себи и што гледа 

на државу, да га држава помогне. И ja мислим, 
да целокупно наше друштво имаде права у име 
оних, који су у рату толико страдали, у име 
оних области Србије, у име оних слојева нашега 
друштва, који су најтеже поднели овај рат, да 
целокупно наше друштво има права да дође пред 
владу и да тражи, да влада ту пружи своју 
помоћ. Ja сам уверен, господо, да ће рлада то и 
учинити. Наше очекивање, да ће ова влада, 
која je потекла из наших редова, водити рачуна 
исто тако и o другим потребама нашег народа, 
које захтевају, да се — према духу данашњег 
времена и према социјалној правди и према лш- 
штним потребама нашег народа и државе — из- 
весни ироблеми, који су били неправедпи, пра- 
вичније реше. 

Кад je влада навезала немогућност доса- 
дањих аграрних односа наишла je на потпуно 
нашс одобрење, и морала je наићи на то због 
тога, што су садашњи аграрни односи последица 
једне вековне неправде, коју je морао да подноси 
наш народ донде, док je туђин њиме владао. 
Данас, кад je наш народ дошао у могућност да 
одлучује сам o себи, он с правом тражи да се те 
последице насиља уклоне; те последице једног 
искоришћавања, коме je био излсшен наш мали 
човек, наш мали ссљак због тога, што га држава 
шгје заштићивала. Али наравна ствар да нашс 
друттво с правом тражи и то, да то уређсњс 
■аграрних одпоса дигне пагау аграрпу земљу,дасс 
аграрни односи уреде тако, да продуктивност 
нашега друштва не ослаби и да се уведе стабил- 
ност у тим одношајима, јер није доста само дати 
сељаку љегов минимум земље, него треба тога 
сељака, тога човека, који je социјалио или 'ин- 
телектуално    слабији   обезбедити,   заштитити 
друштвеним радом и правним нормама, да се не 
понови ona неправда, којој je био изложен до 
јуче, него да се одпоси на селу стабилизирају и 
да она земља, коју данас добије остане његовом 
потомству. (Чује се : Тако je !) 

Исти тај дух, дух да држава има да руко- 
води цело другатво у његовим социјалним, гос- 
подарским тежњама, има да нас руководи и да 
руководи и владу при решаваљу осталих соцн- 
јалпих проблема. Ми видимо овде у законској 
основи, у закопском кредиту да je предвиђен 
кредит у суми од 8 милиона дииара за потпору 
инвалидима. Ja дрлсим, да и шшалидско пи- 
тање, као и питање бриге за децу, као и питањс 
обезбеђења радника и иителектуалних и тех~ 
ничких за случај болести и старости спадају у 
једну категорију проблема, спадају у питања 
социјална a да даље влада нађе пута и начина 
да инвлиде пре свега учини корисним члано- 
вима друштва, и да најглавнији дсо потпоре, 
којс друштво молсе да да инвалидима јесте то, 
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да инвалидима да могућност да могу сами да 
привређују, да могу сами да раде. 

Господин Букшсг, који je мало час upe 
mim говорио, нагласио je и то с правом je на- 
гласио потпупу једводушност нашега друштва 
да се заштити у томе, да те све привредпе соци- 
јалие и културне интересе заштитимо према сви- 
ма, и цео наш варод свакако ће испувити с нај- 
већим задовољством чињеницу, да све народне 
представнике види у томе сагласне. Ja би хтео 
међутим, да свратим пажњу на једву чињеницу, 
a то je да г. Букшег вема право. Разлог да смо 
измирили своту од близу 50 милијона динара ва 
иодмирење војничких потреба ве стоји, то говоре 
они, који не познају наше друштво. Довде, док 
су наше гравице угрсжене, донде, док се с једне 
страве појављује империјализам, који хоће да 
један део нашег друштва, да неке нате вародне 
области изузме,-и да у сарадњи с нама слободно 
п демократскн одлучује o себи и доиде, док тај 
нмперијализам хоће да сјајне делове namera на- 
рода подвргне своме господарству, дотле смо ми 
прпморани, да наш народ од сваког таквог поку- 
maja бранимо. (Гласови: Врло добро.) : 

Исто тако донде, докле се с друге стране 
коказује вастојање, које хоће да велики про- 
блем, пред којим стојимо, реши једвострано, ре- 
ши на привципу класне борбе, хоће да реши иа 
ирииципу некакве диктатуре, макар та дикта- 
гура била диктатура пролетаријата, дсшде, до- 
кле се то хоће, дотле ве можемо казатп, да ће 
иашс друштво једподушно то прихватити. Наше 
друштво мораће напротив онако и^то, као што 
ће ступити у борбу против империјализма, сту- 
пити и у борбу против диктатуре пролетари- 
јата. (Узвици: Тако je!) 

Наше je уверење, иосподо, да je социјалви 
прогрес могућ само онда, ако сви слојеви дру- 
штва сарађују на пародиом ншвоту, a да би ва- 
мссто начела класве борбе требало прогласити 
иачело друштвепе солидарности. Уосталом, 
тога су се начела држала и господа, која су пре 
fora протестовала, na и сам господип Вилим 
Букгаег. Он je пагласио, да je његова странка 
потпуно отворено и искрено ушла у акцију за 
остварење наших народних идеала. Наши па- 
циоиални идеали нису се промеиили ви мало; 
nanm пациопалви идеали остали су они исти, 
геоји су били ипре. 

Нема сумње, да међу питањима, o којима je 
i'. Мипистар Фипанција отворио дискусију, 
спада и питање валуте. li наше друштво има 
свакако права, да суделује при решењу тога пи- 
тања и ja не сумњам у то, да ће г. Министар 
Финанција опда, кад буде то питање решавао, 
затражити суделовање и сву одговорност На- 
родпог Представпиштва.   Ja разумем г. Мини- 

стра Фпнанцпја у томе, да се није хтео у ту фи- 
нанцијску битку, коју има да изведе у име na- 
mer парода, у име name државе, упуштати раз- 
ложпо већ дапас у поједипости, како мисли у 
тој ствари поступати. Али како смо већ имали 
прилике чути, расправа валутпог питарва инте- 
ресира name друттво можда у већој мери, пего 
пореско питање. Јер допде, док при ретавању 
иоједипих фипапсијских проблема поједивац 
долази у питање као носилац веке дужвости, 
донде при ретавању валутног проблема долази 
у питање појединац и као власник неке имо- 
вине и интересује се, како ће се o његовој имо- 
вини одлучивати. 

Ja сам уверен, да he г. Министар Фиаав- 
ција ово питање ретити онако, како буде одго- 
варало интересима ве поједпиаца, не оних, који 
имаду данас новчавице, него онако, како he то 
питање одговарати ивтересима наше пародне 
целине. Јер, кад се нису жалили потоци крви, 
кад су појединци морали ићи да гину зато, да 
спасавају народну целину и да je остваре, онда 
нсто тако они појединци, који се буду затекли 
у поеједу државвих новчапица, неће бити 
овлаштени, да захтевају од народне целине, да 
нх заттити, него he морати, жртвујући своје 
имовине онако исто, као што су пололшли жр- 
тве, своје животе, морати помоЈш и настојати, 
да nama целина народна, друштво, и у вајтелшј 
фнпанцијској кризи, која га очекује при ре- 
тењу валутног питања, изађе здрав. (Одобра- 
вање.) Ja кажем, прерано je данас говорити o 
томс, али држим, да би ипак требало BITO прије 
приступити ретењу тога проблема. Јер ово да- 
иатње стање јесте несвосно, оно ттети државу; 
штетно je и за државу и за друттво. Ова неиз- 
весност, која постоји при решавању валутних 
питања, Hehe се моћи у ватем друттву издр- 
жати дуже време и стога бих ja метнуо на срце 
влади, да решељу тога проблема приступи од- 
мах, чим буде Moryhe, a дрнсим, да he то бити 
Moryhe опога часа, кад се поставе нате границе. 
Моментава давашња ситуација јесте таква, да 
се name друштво налази у образовању народнс 
државс. Ови велики задаци, које треба извести 
при томе, нису jom пи издалска довртени, и оне 
великс унутратње теткоће, које ћемо имати са- 
владати, монсда су Behe у том погледу него оне 
TemKohe, које смо имали савладати према не- 
пријатељу споља, и било би за желети, да наше 
целокупно друштво суделује до краја у изгради 
те дрнсаве. Али ако се догоди оно, што би морао 
сваки патриота зажељети, ако се догоди, да 
молсда поједини чланови натег друштва, поје- 
дине струје у њему nehe да носе сву одговорност 
за тај велики национални рад, онда већини 
друштва Hehe ипак преостати нитта друго, него 
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да на своју одговорност  послужи народу при 
изгради државе до краја. 

Ja сам уверен, да hfi влада, у коју имамо 
поверење и у коју има поверење демократски 
клуб, коме припадам, извршити тај велики на- 
ционалнн задатак, na ми je стога част изјавити 
у име своје и у име свога клуба, да iieMo гласати 
за предложени кредит. (Одобравање.) 

' Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч господин Министар Финансија. 

'Мшистар   Фииапсија   др.   МОМЧИЛО 
НИНЧИЋ: Господо, чуле су се јуче разне оцене 
o раду владином и o раду Миниетра Финансија. 
Ha неке од тих оцепа ja мислим сада,  да  се 
укратко оеврнем.   Ja не мислим одговарати г. 
Маринковићу, са чијим се говором ja слажем 
сем неколико детаља. Нећу, да одговарам госпо- 
дину Поповићу, са чијим се говором ja потпуно 
слажсм. Морам само толико напоменути, да je 
сасвим појмљиво, што се ja слажем са њиховим 
папоменама, да треба завести порез на ратну' 
добит. Јер у моменту, кад je финансијски одбор 
o томе разговарао, ja сам имао већ потпуно изра- 
ђен закопски пројект у моме Мшшстарству. Не 
могу рећи,  да се слажем са говором г. Кнсжс- 
Biiha.   Господина  Кнежевића и дан  данашњи 
буни милитаризам наш; међутим овај рат до- 
вољно je показао, колико je потребно за једну 
земљу, да има добру војску. Да Краљевипа Ср- 
бпја није имала добру војску, на коју je мпого 
милиона потрошила, питарве je, да ли бисмо се 
ми дапас овако састали у Народној Скупштини. 
(Пљескање и бурпо одобравање.) Да ми, госпо- 
до, нисмо имали онако добру војску, питањс je, 
колико би јога крајева наше отаџбине било оку- 
иирапо од нагаих разних  суседа на западу  и 
истоку. Ниједну пару, господо, неће зажалити 
пи најмање цео нага народ, коју je потротио на 
иашу уздапицу, na нашу војску.   (Пљескање и 
одобравање.) Нећу послугаати савете господина 
Кнежевића ии у погледу финапсијскс политике. 
Ja сам излажући план пореске будуће  поли- 
аике, како ja замишљам, изнео своје митљење, 
господо послапицп,  да целокупни порески те- 
рет има да буде равпомерно распоређен.   Под 
том равцомерношћу разумева  ее прогресивна 

. стопа. Ja сам сматрао прогресивно оптерсћива- 
ље са веома осетном прогресивном стогнж, a ca 
заштитом минимума егзистенције na дну. Даље 
не можемо нћи. Фискалпа конфискација mije у 
иашему програму. Ми се не можемо по^ести за 
фипапсиернма левога дела социјалпих демокра- 
та, бољшсвика у Русији. Нема већега фипанспј- 
ског хаоса, него што je данас у Русијп. Бољше- 
впци  међутим  пису пронашли  пишта повога. 
Ошт су створили  једне  привилеговаие  класе, 

које су се пре звале илемство и свештенство, a 
које се данас зову ^радпицп, који имају сва пра- 
ва, a остали делови пучаиства сматрају се пре- 
сретнима, ако када дође на њих ред да их 
опљачкају, да им узгред не одузму и живот. 
(Буран пљесак.) 

Господин посланик Букшег замера, да се 
Влада није довољно бавила социјалним пита- 
њпма. Влада je међутим довољно доказала, да 
се je бринула o заштити економски слабијсг дела 
пашсга народа. Давање осамчаспога дневнога ра- 
да, подизање радничке надшше у свима држав- 
пим предузећима, припреме за завођење општег 
аграрног питања, докази су, да je влада водила 
бригу o заштити радника. (Узвици: Тако je!) 
To je сасвим природно и ja се чудим, да г. Бук- 
гаег тај рад владе критикује, кад je у њој био n 
представник његове странке г. Kopah, који je 
морао водити падзор пад владом, да ли она у 
томс погледу ради онако, како погледи љихове 
странке захтевај^. 

Било je, господо, критике и у погледу 
снабдеваља п у погледу саобраћаја. 

У погледу Министарства Исхране ja нећу 
много да говорим. Г.. Јовановић je o том говорио. 
Г. Јовановић je узео једап врло лаки спстем од- 
бране. On није крив ни за што, за све je крив 
Мииистар Финапсија. Јадни Министар Финап- 
сија већ je павикао на то, да за сваку кривицу 
он одговара, јер није дао довољпо кредита. Мс- 
ђутим лако je водити политику Министарства, 
када за сваку и најмању жељу Министар Фи- 
иансија даје' довољно средстава, али треба из- 
радити  план свога  рада и изводити  ra  оним 
средствима, која Министар Финапсија може да 
стави на расположење. (Бука.) Г. Јоваповић je 
спомињао неки кредит, који -му ja нисам одо- 
брио. Нисам могао очекивати, да ће г. Јовапо- 
вић, Kojii се није јавио за реч јуче, пре него je 
закључена листа говорника,   те je могао  само 
да узме реч ради исправке каквог неистшштог 
факта или личне одбране, говорити o мени  и 
моч раду и o неким кредитима, које му ja ппсам 
одобрио. Ja писам, како су ми сведоци, господа 
посланици, ни једвом речи спомепуо,   нити г. 
Јовановпћа, нити Мипистарство Исхрапе. Због 
тога што je г. Јоваповић говорио противпо по- 
словнику, нисам могао да прикуним све подат- 
ке, na да му na сваку приметбу одмах другом 
напоменом одговорим. За кредит од 14 милиопа 
ne сећам се кад je тражеп, то he бити за време 
мога путовања. (Милоје Ћ. Јоваиовић: Пре два 
месеца.) Само je чудновато, кад je г. Милоје Јо- 
ваповић сматрао тај кредит од 14 милиопа за 
врло потребап за Мипистарство Исхрапе и 06- 
пове Земљо, и пије га добио, како je могао дал^ 

1 остати Министар. За овај кредит од 3 милиона 
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тачно je, да га je г. Јовановић тражио кад сам 
се ja вратио с пута. Али, господо, г. Милоје Јо- 
вановић тражио je тај кредит од 3 милиона он- 
да, кад je већ био пред оставком. Било би инте- 
ресантно чути обавештења г. Милоја Јовано- 
внћа, o његовом раду пре 15. фебруара, пре ње- 
гове оставке. Јер да je добио, или није добио тај 
кредит од 3 милиона динара није од утицаја, 
пошто je био већ пред оставком. И мало дана 
за тим престао je бити Министар. 

Морам одговорити на неколико напомеиа, 
које су учињене на рад Монополске Управе. Ja 
не мислим да се Монополска Управа, нарочито 
од како постоји нов Управни Одбор, не брине o 
снабдевању земље монополским артиклима. Али 
треба имати на уму тешкоће са којима се Моно- 
полска Управа има да бори. Бар ви, који сте 
били у Италији, и Француској, знате, колика je 
оскудица постојала за те артикле у тим земља- 
ма и ако су погодбе за снабдеваље тамо несрав- 
њено погодније, боље него код нас. Мовополска 
Управа упућена je на довоз са стране, a довоз 
са стране значи саобраћајна средства, којима 
ми не располажемо. Узалуд je Монополска 
Управа имала преко 17 милиона тона соли у 
Тупису, узалуд je Монополска Управа са Ру- 
мунијом имала уговор за 200 вагона соли, кад 
иикаква дипломатска преписка није могла да 
успе да се до саобраћајних средстава за пре- 
нос тих количина дође. 

Лако je сад критиковатп, кад има пуно не- 
достатака. Али критика може имати доброга 
дејства, само ако се не врши с погледом на стање 
upe рата и на оно, како сматрамо да треба да je, 
него ако се буде вршила с обзиром на постигнуте 
резултате према оним средствима којима влада 
и појсдини Мипистри располажу. Ви сте, го- 
сподо, видели, како се г. Министар Погата и Те- 
леграфа лако одбранио на пригово£)е зашто по- 
niTa не ради, и ако не раде железнице, јер веле 
раније није било лселезница, na су колима и ко- 
њима преиосили пошту, na су и сами људи но- 
сили пошту. Г. Министар врло je лако одгово- 
рио, како може бити таквога преноса поште, кад 
тих кола и коња пема. A ja бих волео, да видим 
тога, који би био у стању да набави људе да 
прсносе пошту, кад од Саве до хотела плаћамо 
no 50 круна за пренос малога пртљага. 

Али сад да пређсм na најважније питање 
о^ комс треба да говорим. Мпслио сам, господо, 
да o валутпом питању не говорим. Али валутпо 
питање асиво интересује цео свет. To сте видели 
из говора господс посланпка, a и други су се 
обраћалп мсии да, као мипистар фшшиепја из- 
несем мшпљењс, погледе владипе o томе тако 
паншом питању. Због тога hy ипак говорити. 
Али овога пута морам се задрлсати само на оп- 

штпм погледима.   Доцније ће  Народно Пред- 
ставништво бити детаљније обавештено.. 

Неувпђавност владе бивше Аустро-Угар- 
ске монархије, која je водила фивансијски рат 
оиако како га ниједна друга држава није води- 
ла, која je главне изворе прихода црпела у зај- 
мовпма својих емисионих банака, довела je до- 
тле, да je емисијом круне из године у годину 
нагомилала читаве милијарде циркулацији не- 
потребног палирног новца. Отуда je наступила 
депресијација и колебљивост у вредности кру- 
не, од чега je привредни и дрлсавни живот 
патио.  ' 

Наша држава je наследила од Аустро- 
Угарске веома рђаву, готово очајву монетариу 
ситуацију. Влада je била свесна тога и она je 
одмах почела да предузима извесне припремпс 
мере, које су требале да спреме земљиште за ре- 
шавање тога питања, кад за то моменат дође. 
Тако je на пр. наредила забрану увоза круне, 
чиме je бар отежала увоз сувишног папирног 
повца, кад он всћ није могао бити потпуно спре- 
чен. Тако je забранила извоз робе где нема увоза 
као компензације, да се не би увозиле круне. 
Тако je поставила комесара нашег код Аустро- 
Угарске Банке да води надзор над њеним радом. 

У те припремне мере спада и жигосање са 
гтописом круна у нашој територији. Мало je ко, 
госпОдо, и код пас и ван граница наших схватио 
ову меру онако како je требало схватити. Неки 
су жигосању придавали сувише велики значај, 
a неки су му порицали сваку вредност. Одвећ 
велики значај, дао je тој мери на пр. чешки Ми- 
нистар Финансија, г. Рашпп. Он je схватио да 
жигосање значи валутну реформу, na се брани, 
да постоји ма какав споразум у том погледу из- 
међу прашке и наше владе, и да уопште нема 
пикаква повода подражавати таквом извођењу 
реформе, погато се жигови врло лако имити- 
рају. Други критичари на супрот сматрали су, 
лшгосаље круна, као меру предузету без одре- 
ђеног плаиа, већ просто као малтретирање има- 
лаца круна. У ствари, господо, истина je у сре- 
дини. 

■ Да бих могао израдити ма какав план у 
погледу валутнс реформе, мепи je било потребно 
да знам бар приближно колико има круна на 
nanioj територији. Не може бити исти посту- 
пак, ако 5и на нашој територији било 4 мили- 
јарде круна, или 9 милијарда. A процене ком- 
петентпих личпости ишле су између, na чак и 
преко тих цифара. Није било другог начина, 
да се обавестимо o количини круна на нашој те- 
риторији, него да се изврши попис крупа у вези 
са жигосањем. Био je и други начин: да се при- 
нуди свет да депонује круне за све време по- 
лиса, али то није било могућно. Нрема томе, лси- 
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госање je значило само једну припремну радњу 
за извођење валутне реформе, и ништа више. 
Оно није имало цџљ да национализује круну 
иаше територије, тиме, што ће joj ударити ne- 
чат пашег држављанства. Тако рђавог поданика 
ми не можемо примити у нагае Краљевство, ако 
овом желимо напредан и срећан живот. Жиго- 
сање уопште није могло имати за циљ да се 
наша територија у монетарном погледу потпуно 
издвоји од осталих територија бивше Аустро- 
Угарске. To се издвајање, no мом мишљењу, 
може извести само повлачењем круна из опти- 
цаја и заменом добро израђеним новим nannp- 
ним новцем. Сва су друга средства недовољна. 

Сад нам je познато, како je чешка влада 
схватила извођење валутне реформе, и сад je 
ред na мени да кажем, да пемам намере, њима да 
подражавам. И ако нам je циљ исти, ми не иде- 
мо истим путем, што није чудно јер ситуација 
није сасвим иста. Да ли je велика добит ства- 
рање националног новца, који се оставља у цир- 
кулацији у тако огромним количинама, као што 
су то Чеси урадили, и који се нотира на женев- 
ској берзи испод 30 франака? C друге стране, 
ггатање je, да ли прилепљивање ситних марака, 
које због своје величине не пружају довољно 
техничких гаранција од фалсификовања, je 
мера, која може с великом сигурношћу спречити 
повећање, приливом са стране, и иначе огромне 
количине чешко-словачких националних круна. 
И мени изгледа, да постоји опасност да старање 
чсшке пладе, да се тој круни створи што повољ- 
нији курс према аустро-угарској круии, не 
испадне као давање премије за фалсификовање 
пационалних круна. 

Питање o томе, да ли се може исти папирпи 
новац одвојити разним знацима, жигосањем, 
или прилепљивањем, према територији на KO- 
JOJ циркулише, мене je занимало још док смо 
били ван своје отаџбине. Тада je, у једном мо- 
менту, изгледало да je потребно, при улазу у 
земљу, предузети мере, да се повчанице Народне 
Ванке, које се затекну на територији Краље- 
вине Србије, неким знаком одвоје од повчаница, 
које су непријатељи изнели из земље. Kao Ми- 
пистар Финансија ja сам се лично обавештавао 
у Паризу, o томе, како би се то могло учинити. 
И сви су технички стручњаци дали исто ми- 
шљење, да нема средства другога које би давало 
довољно гарантије, но само, да се изради нова 
повчаница Народне Банке, и да њом одмах из- 
вршимо размену за старе новчанице при уласку 
у земљу. 

Још није дошао моменат да Народно Пред- 
ставништво упознам детаљно с планом no коме 
мислим да треба извести валутну реформу. Али 
шс могу упознати укратко с правцем, којим, no 

мом мишљењу, треба да се креће рад на ретењу 
тога деликатног питања. 

Поремећени валутни односи су једно бо- 
лесно стање, коме се зна лек, али се тај лек 
cnopo справља и не може се употребити без 
претходних, обично дугих припрема. Волесно 
иалутно стање се лечи заменом папирпог новца 
новчаницом, т. ј. новцем од хартије, који се 
може у свако доба у сумп означеној на њему за- 
меиити златним или сребрним новцем. Ова опе- 
рацпја садржи у томе поправку новчапе цирку- 
лације: место попирног новца издатог у коли- 
чинама које надмашају потребе привредног жи- 
вота, a за чију емисију нема никакве, или нема 
довољне подлоге, долази новчаница које у опти- 
цају не може бити више но што потреба захтева, 
јер њихова емисија није произвољна, но зависи 
од подлоге, која je једним делом, обично законом 
утврђеним, у златном или сребрном новцу. 

Према томе, раД на валутној реформи има 
да се креће у том правцу: смањпвањем непо- 
требних количина попирног новца и спремаљем 
подлоге створити могућност за пуштање у оп- 
тпцај новца од хартије, коме се не може дати 
принудан курс, т. ј. који се може у свако доба 
заменити металним новцем. 

Не издајем пикакву тајну кад кажем, да je 
рад на томе већ почсо. По решењу Министар- 
ског Савета израђује се папирни новац у дина- 
рима, којим ће се заменити круне, no односу 
који се има утврдити. Циљ je томе првом делу 
валутне реформе: 1. да нам да наш народни но- 
вац. Добит je отуда не само политичка, но пот- 
пуно одвајање наше монете од монета осталих 
територија бившс Аустро-Угарске корисно je 
и потребно за решење валутног питања; 2. да 
смањивањем инфлације т. ј. непотребних коли- 
чина папириог новца олакша нашу новчану си- 
туацију. 

Често се губи из вида, да врсдност новца од 
хартије, која се огледа у његовој куповиој моћи, 
ne зависи само од покрића, већ од количинс у 
ifojoj се находи у оптицају. Пустите у оптицај 
иовац од хартије покривен до посљедње nape 
сувим златом, али у количиии која знатно над- 
маша потребе циркулације, na ћете видети, да 
се цене намирница пењу или што je исто, да 
вредпбст новца пада. To je природно: кад je вшце 
новца, вшпе се трансе добра за куповипу, те му 
вредност пада no познатом екопрмском закону 
понуде и тражње. 0 овоме има толико доказа. 
Кад год je у једпој земљи био пз разпих узрока 
велики прилив злата, цене добрима су се пења- 
ле. To je општи закон, да обиље сваког повца 
изазива његову депресијацију. C тога прва ета- 
na у поправци паших валутних одпоса мора 
обухватити смањивање  количипе новца,   који 
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je у циркулацији. Кад ће то време наступити, 
ja Вам не могу сада рећи. To завиеи прво од 
тога, кад се наш папирни новац буде израдио, 
даље зависи од чињеница које нису у нашој 
моћи, на пр. утврђивање полнтичких граница 
name отаџбине. И иајзад морамо бирати моме- 
нат према целокупној економској ситуацији. Ja 
вас могу уверити, да се на израђивање те рефор- 
ме неће требати дуго чекати, и да he Народно 
Прсдставпиштво o томе бити благовремено оба- 
иештено. 

Поремећеност валутних односа доноси зем- 
љи један тежак проблем за чије рсгаење мора се 
имати опсежно схваћена ц у току извссног вре- 
мена енергично изведена политнка. 

Рад владе у том погледу мора бити потпо- 
могнут увиђавношћу јавнога мњења и готовошћу 
целога народа, да ради боље будућности под- 
несе извесне Јкртве садашљости. Напш економ- 
ска политика мора да буде управљена на то, 
да се олакша извођење валутне реформе, јер, 
господо, без здраве валуте нема ни здрава еко- 
номска живота. Ми се морамо трудити, да под- 
(^тичемо производњу оне робе, која се извози у 
земље здравог новца, јер na тај пачин nama се 
потраншвања повећају, a то нам даје могућност 
да створимо металну подлогу нашим новчани- 
цама. Исто тако ми морамо ограничити увозну 
трговину на неопходно потребну меру,миуопштс 
треба да сведемо наше издатке на страни што je 
могуће више, јер то повећава наше дуговање пре- 
ма иностранству, a то нас удаљава од момента, 
кад ћемо моћи наше валутно питање да потпуно 
рсшимо. Помагање увозне трговине под сваку 
цеиу ма за коју робу, није са валутнога гле- 
дишта, са гледишта решавања тог питаља Ko- 
pneno. A то се често губи из вида. 

Господо, У опште узето, екопомска ситуа- 
ција наша није неповољна, да се успешно реши 
валутно питдње под погодбом, ако се његово ре- 
шсље стави на добру основу. Ми смо претелшо 
земља аграрних производа, a аграрни се произ- 
води na све страпе траже и плаћају no високој 
цени. Отуда je нама у изгледу, чим се спољпе и 
упутарње приликс среде, активан билапс пла- 
ћања, a активан биланс плаћања, пама ћс омо- 
гућити и да уведемо у својој земљи здраву мо- 
псту, и да joj одржимо повољап курс према 
страпој валути. (Одобраваље у центруму.) 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Дајем 10 мипута одмора, за тО време мо- 
лим секције да изаберу одбор за израду закопа 
o одгоди рокова. Свака секција бира no једног 
члапа. ' 

Еастаје одмор. 

Еосле одмора. 

Лредседник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, изволите чути избор чланова 
за закопски пројекат o измепама и допунама у 
закопу o обуставп извршења и обезбеђења као и 
току рокова, од 29. јупа 1914. године. 

Секретар ЈОСИФ  ВОЈИНОВИЂ   (чита): 

Од бор 
no предлогу закопа o обустави извршења и обез- 

беђења: 

Чланови: 
Драгутин Кећић 
Др. Мартип Матић 
Драгиша Васић 
Јосиф Војиновић 
Веља Вукићевић 
Тодор Станковић 
Др. Александар Мијовић. 

Изабран за председника Драг. Кећић. 

Председнт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Сад пастављамо рад, господо. Има реч г. 
Матко Лагиња. 

Др. МАТКО ЛАГИЊА: Поштована гошо- 
до! Иако ми je мало теже ради одмаклог часа, ja 
hy се ипак трудити, да у кратко, a према опом, 
тто je изшпло у дебати o предмету, o коме рас-' 
прављамо, изпесем стаповиште страпке, коју 
имам част у овом дому да представљам. 

Како вам je зпапо, господо, пред пама стоји 
владин предлог, да joj одобримо, да у мјесецу 
априлу утроши na све области паше краљевипе 
за редовпе и вапредпе потребе 130 милијуна 
дипара. Међу писапим цифрама, које имају 
своју жељезпу логику и свој неумољив ред, ne- 
ма декламација, пего има озбиљнога и трезве- 
пог разматрања. И мени je веома драго копста- 
товати, да je у овоме поштованом дому са свих 
страна било мпого и мпого више озбиљног рас- 
прављања, него ли декламација, иако je тамо 
амо избило штогод и темпераментпијег, што je 
чак n пашег веома поштовапог шефа владе при- 
силило, да се пријави за реч, као што ми се чи- 
ни, да je то учинио. (Гласови: Није се прија- 
вио.) AKO се пије пријавпо, ja то морам пожа- 
лити, јер би му г. председник подијелио ријеч, 
као niTo и свима нама подјељује. 

Господо! Г. министар фипапција дао нам 
je, колико допуштају околпости и време у коме 
лшвпмо, морамо призпати, доста отворепо, до- 
ста искрепо и, доста образлолсепо утемељење 
овога, што предлаже. У околностима, у којима 
лсиви nama мала држава, где се.по његовој вла- 
ститој исповеди и no признању свих нас, где 
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со незна ии из далека какнп су прпходи, гдс се 
не зпа im нз далека, доклс iic се и колико ћс сс 
морати трошити у преразне сврхс, тс за оио, 
што су прмт далп своје лспвоте п што enoji IM 
животима браис ono, што смо до сада стскли и 
IHTO jom имамо да стскпсмо, у ирсмспу кажем, 
кад су понестали алатн п радпа снага na мпо- 
гим страиама name земље, у таквом вромепу тс- 
iiiKo je, нека je п мудра глана и пека je п прпзнат 
стручњак, TciiiKo je и миппстру фппапција, да 
нам ни приближно тачпо каже: оволико ћу до- 
бити, a оволнко ћу моратц да учиппм пздатака. 

Зато сам ja тако слободап, да изпесем пеке 
опаске амо тамо, без молсда правога реда, те пе- 
мојте то узети као пеку неу.мол.иву критику, no- 
ro као жељу, да и ja свој камичак допринесем, 
јер мпелпм, да je корпсио и пужпо, да се ствар 
изведе како треба. Ča погледом na name јавпо 
државпо право, елшмпњем са задовољстврм, да 
je одбоЈ), којп нам предлалсс прихват овс оспо- 
ве, поправио једпу дицптуру, која пеби посве 
одговарала, док сс ne уреде коначно и у сваком 
детаљу наши унутрашњи одношаји у погледу 
уираве н у иогледу уетавппх ппституцпја. У 
извјештају одбора je говора o томе, алп }iy ja 
ииак и то да папомепем, да je у иацрту закона 
бпло говора o »присаједињеним крајевима«, a у 
одбору су ријешилп, да ее те ријечп иромијене 
и стаии »у осталим крајеипма« и »оеталим 
областима« Ja ее дал^е ne упуиггам У ,го, него 
изјављујем, да je моје правно становиште и 
мојих другова, да се та исправна текста, не коси 
са вазорима mi једпе од поштованих стравака 
овога дома. (Одобравање). 

Иеразмјер свота, којс je влада присиљена 
да предлаже na прихват, папме, свота гледе 
личних и етварних издатака за вдјску према 
(-вотама укуппих другпх грапа јавпе управе, тај 
неразмјер већ je био спомеиут са друге страпе. 
Ja дал>е ne пдем n копстатујем само, да je n rio 
мом схваћању прека вужда и љута нсвоља, да 
морамо* то прогутатп са обзпром na одношаје, у 
којима се иалазпмо. Ja мпслим, да he господпп 
министар ({шианција бпти у стању, да пам овај 
перазмјер поправи neli при подпошеп.у редоииог 
једиогодтпнит буџета, n то у смеру, да све остале 
граие јавне управе, било покрајивске илп др- 
жавне, како ли ћемо их ми Beli звати, буду према 
буџету за војску na корист. Био бнх жедио, 
господо, a еигурно тако исто и ви, a то ne би 
дало одвише труда, да се мало впше спецпфи- 
цирају ове велике поједпне бројке. Ja бих же- 
лпо na примјер звати гледе суме од 22 и no 
мплпјупа дппара, која je памијењеиа за лпчпе 
издаткв na војску, у каквој сразијери стоје из- 
даци за поједиие рапгове и у каквој сразмјери 

croje издаци — рецимо — за one, KOJU свјстло 
чизме noće н за one, којп иду у опанцима. 

C радошћу ковстатујем. да међу овим ево- 
тама има n свота од осам мнлпјуна дииара мјс- 
сечно за иввалидске потпоре у.цпјелој држави. 
Иако морам призвати, да je без суми.е вужда и 
потреба мпого већа, iierb лн дапас дрлсава можс 
дати, miai: према околвостима, у којпма лси- 
BiiMo, ii овај lie мелем бнти добар п ако крпице, 
na које je иодпјел.еи, ne буду покрпвалс свпх 
рапа. Ha јсдиу даљњу околпост хтио бих свра- 
тпти позорпост господипа мшшстра фппанција, 
која ми mije бпетра пз овог предложења. Ие 
знам наиме, у коју ће категорију илп у коју 
своту бити уврштеве one за nac jom вепозвате, 
барем дјеломпце пепозпате, али сигурно ио- 
требпс своте, које he ее моратп трошити за ову 
јадпу чел>ад окупираве наше земље : Трста, Го- 
рпце, Истре и дијела Далмације и Кран>ске. Ту 
пма, господо, и устаљевих свота трошкова, којих 
издање не смијемо апсолутао више одлагати. 
Ja вам могу из властитог искуства казатп, да 
пма na примјер из ТТстре, из Пуле и из других 
крајева као и Горичке евакупраца, којп су мо- 
рали оставити своје домове, којп су често и у 
iiaJBiiine глучајева оставили свс enoje тамо и 
који до еада вису добплп mi једпе nape потпорс 
уеупрот свим заковима n опстојећим паредбама. 
Ja то тумачим тако, да je г. мивистар фивап- 
ција — ако потребе тих издатака вису садржавс 
у поједипим сумарппм бројкама за поједипс 
земл.с ва примјер, omi издаци за Истру у своти, 
одвосећој сс na Хрватску п Славоппју, опп из- 
даци за горичке исељевике, евакуирце или бје- 
гупце, KOJU еу paciijami no Слопепачкој n 
Крањској n дијелу ЕЦтајерске у своти, одао- 
сећој се na Слопепију — поставпо у кумула- 
TIIBIIOM кредпту, који се одпосп na цивилву 
управу. Лко то mije тако, ja ргтупам еа сигур- 
вошћу, да he господин министар фиванција те 
вужне, потребве издатке моћи нокрити из 
ставке V., то јест из резервног кредита, који je 
уставовл>вн кумулативео na пстпаест мплпјупа 
динара. Ие питам парочпто у том погледу mi- 
какву изјаву од краљевске владе, већ држим, 
да то може тако nliii. 

Једпа једппа мвја опаска била би jom ona : 
Министар фиванција овлштен je према npo- 
јекту издатке, које има обавити у динарима, 
издати у крупама n обратпо. 

Иацрт закова није вазвачио никакву раз- 
мјеру, у којој he дппар према круни илв крува 
ирема динару бити обрачуната. Одбор je то до- 
пувио једним сталппм курсом од 2 и пол круне 
за сваки дивар. Грсподо, ja у овомс момепту ne 
утичем у крптнку тога питања, Имам самО част 
и дулгаост, Да министра фивавција подсјетим 
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ua ову околност. Могло би се догодити у пракси, • 
да TOKOM мјесеца априла у становитом крају — 
ради можда прилика, у којима се налази др- 
жавна благајна — власт одредн, да се неким 
људима њихову плату, мјесто у динарима ис- 
плати у крупама или обратно. Господо, ja нити 
не замишљам, да се рецимо државним намје- 
штеницима у становитом крају, где би они 
можда за две и no крупе добили мање живежних 
потреба, него за један динар, исплаћује у кру- 
пама мјесто у динарима. Или обратно, да се 
испла.ћује у динарима у оним крајевнма, где ее 
за један динар ne може добити оно, што би 
иначе купилп за две и пб круне, ако би се пла- 
Јшло у крунама. Дакле хоћу тиме да кажем, да 
ова овласт господпна мшшстра финапција не 
смије ићи ни у коме случају тако далеко, да би 
ради опортунитета државне благајпице или ма 
каквих других олакпшца у погледу једне или 
друге валуте, имао трпјети дотични човјек, који 
од државе добија или редовну плцту или ре- 
цимо какву нсплату за своју робу, дату држави 
или слично друго. 

Дозволите ми, да коначно још стварпо опа- 
зим нешто. Министар финанција овлаштен je no 
овоме закону, да, у колико редовни извори, које 
he добити порезима и другим приходима не 
буду довољни за покриће издатака, покриће 
остатка кредита може извршити позајмицама 
краткога рока. 

Te позајмнце могу бити или упутнпце или 
како ми пречани кажемо дознаке благајничке, 
мјенице, и тако даље. He бих пмао стварпе опа- 
ске противу тога, јер то иначе не молсе да буде, 
него само у погледу ове реченице »краткога 
рока«. Кратак рок je релативан појам, ако 
молда овде у Србији, што ja тачно пезнам, no 
постојећем парламептарном обичају или по 
тексту аналогних закона, није законом или 
праксом установљен тај кратак рок. Ако то нс * 
би бнло тачно устаиовљено — било правсон 
било текстом закоиским — онда бих ja био сло- 
бодан упозорити, да се no моме миијењу, овај 
кратак рок пе би смио разумјети, него од нај- 
више двпје годипе и да би дотичпа дулшост 
послијс истицања мјесеца априла морала наћп 
своје образложење у будућем редовпом буџету, 
или што je вероватпије у будућем пацрту за- 
кона o новим кратким кредитима. 

Тиме бих могао завршити, али дозволите 
још пеке краткс опаске. 

Господо, ради се — no изјави господииа 
Министра Финанција — o томе, да ћемо ми 
имати од прилике један годиппби расход др- 
љ-авног буџета од једие и пб милијарде. To значи 
од приликс 125 динара на душу рачунајући, 
да he nama држава имати обло двапаест мили- 

јуна стаповника. Нека се нитко ne зачуди на тај 
силап број, јер уистину na први мах 125 ди- 
napa na душу зпачи попречно na фамилију од 
само четири главе 500 дипара, које би и задњи 
паш човјек и задње паше огњиште морало да 
даде дрншви сваке године за покриће — от- 
прилике — опога прорачупа, какав he одгова- 
рати двапаест пута толиком, какви нам je пред- 
ложен за једап мјесец. Додуше nehe то морати 
бити истјераио опим одјелитим, директпим по- 
резом, што he га сваки морати да плaha држави, 
пего извап сумње je, да he то бити iMaheno и ип- 
директпим порезима и другим nonehanEM поре- 
зима na ратпу добит. У томе се ми слажемо, али 
све то nehe бити доста, пего he то бити исплаЈш- 
вапо кроз дуги пиз годипа повим кредитика, na 
које морамо бити приправпи, јер ja немам освје- 
дочеп^а, да he наша држава иако се, како песник 
каже, »од Дунаја na до мора стере дивним сагом 
и ако се нуди сваким благом«, ja не вјерујем, да 
heMO Mohn у мало година све то свести у један 
ред и покривати- редовито своје редне и ван- 
редне потребе са редовним дохоцима. To nehe 
моћи ни много јачи ни много иму1шији народи ; 
неће Mohn ни они, који нису директно утицали 
у овај грозни рат, у који je утицао наш народ 
с једне и с друге стране. Tora нам се не треба бо- 
јати. Али нешто друго je, што заслужује сву 
нашу пал{њу,..нешто, у чему се данас не може 
ahn у детаљ, a то je оно, што je сам господин 
Министар Финанција спомснуо, да стојимо ту 
пред три велика проблема: пред буџетним, пред 
порезним и пред валутрним проблемом. A ja hy, 
господо, да споменем један други проблем, који 
je за мене јачи и од порезнрг и од буџетског и од 
валутарног, јер то су тјелеспе ствари, a ja сам 
паучан рачунати и нешто са вишим, нетјелесним 
иотенцијама. Taj велики проблем je у овоме: 
јесмо ли ми ua правом путу да изведемо оно, o 
чему je јуче тако cjajuo говорио јсдан наш друг 
с one леве стране овог поштованог дома ? Јесмо 
јш ми приправпи, јесмо ли састављени или ка- 
пимо ли се приправити и саставити тако, да бу- 
дсмо кадри извести равновјесје у пашем KyhaH- 
ству према ономе, што je потребито, да се уз- 
могне до тога равновјесја до1ш. 

Господо, мој je назор — a тај сигурно ди- 
јелите и ви — да ове огромне терете, који пред- 
стојс нашсм пароду и нашој дрлсави, Hehe исте- 
ретити ниједпа влада; те терете aehe подносити 
или поднијети пиједна странка сама o себи; 
тих терета nehe подносити обична, макар — ре- 
цимо — још уставнија и културннја форма др- 
лсавс. Te he тсрете no моме освједочењу, као што 
je увијск било^ носити на својим плсЈшма они, 
који су пајјачи, јер их je највнше, a то je народ, 
то су велике масе оних, који се обично зову мали 

2j 
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народ или мали пук. Господо, ми морамо дати 
то.му народу освједочење, да н вољко подноси и 
даје велике и огромне жртве држави. A великс 
жртве n терете, господо, може подносити само 
onaj народ, који ее ћути у својој кући, који се 
ћути у своме дому посве слобдним п који зиа и 
који je освједочен, да му je зајамчено, да му je 
јавно, отворено и очито дато искрено судјело- 
вање при управи државе, при управи поједп- 
них њезиних дијелова, при управи цјелокуп- 
нога јавпог кућанства. И ту долази, господо, до 
једне појаве, која ме je, право да Вам кажем, 

•ожалила. Ja не видим и нећу да истражујем 
кривце, јер нисам за то позван, али опажам, да 
неко стање у неким крајевима наше домовине до- 
сада ne одговара баш овом идеалу у нетом изре- 
ченим мојим мислима. Не видим доста слободе. 
Не видим доста гаранције за потпуно изража- 
вање својих мисли, за потпуно дјеловање у јав- 
ном животу. Ja данас, господо, нећу да идем у 
детаље, али морам споменутн то, да на мене, a 
сигурно и на more од Вас, мора нешто чудно 
дјеловати, ако je истинит глас, да су у Хрват- 
ској ових дана притворени без дужних проце- 
дура три саборска заступника. Господо o дјело- 
вању тих људи могу назори бити врло разли- 
чити. Ja кажем, не смију се забрањивати ли- 
стови, новине. Не смију се забрањивати они, 
којн су до сада излазили; a не смију се кра- 
тити ни они, који имају тек излазити то јест 
иови. Не смије се притварати људе, осим ако 
су се врло тешко o што огријешили (ВЕЋЕ- 
СЛАВ ВИЛДЕР: To je прекраспо; то су издаји- 
це!) Ту су пале неке речи, као »издајице« и тако 
даље. Ja нећу да браним са овога мјеста никога, 
јер ако будем хтио бранитп, молптћу да ми се 
допусти вршење адвокатуре у Хрватској, na 
ако буде трсбало, као што сам бранио оне, који 
су своју главу стављали na коцку против Аус~ 
тро-Угарске, тако би имао кураже бранити и 
друге. Опростите, господо, меии je света дулс- 
пост била, да ово са мало речн кажем* Мени je 
иознато, да су били притворени народни за- 
ступници из бившег ncpacnf штеног сабора хр- 
ватског и казало сс, да их je затворио један 
луђак. Добро, MOHte и то бити. Једиа пеерећа 
или будц који полнцајпи ^п-шовпик може бити 
и луђак; али за то има и закона, господо, за- 
i.ona, који још вриједи (Др. ВЛАДИМИР ЂО- 
РОВИЋ : Па то je учињено опда, кад iraje ,било 
министарства!) Молим лијепо, кад je ono учи- 
њсно, мппистарство je већ било. Ту je закон, да 
се тај човјек, ако се o тто огријеши, стави пред 
рсдовити суд,'па ако редовитп суд нађе, да je 
крив, онда ваља, да он казну поднссе, a ако ре- 
довити суд нађе, да je некрив, опда трсба пра- 
зсдпије иоступати. Ja не видим, да ово води 

добру. Ja нисам хтио даље с тим ићи, али опро- 
стите, пошто je овде пала ријеч, да су то изда- 
јпце и шта ja знам, морам споменути ово. Да je 
ono притварање, o коме сам споменуо, трајало, 
рсцимо, три до четири дана, пак да je игало 
суцу истражитељу редовитим путем, или да 
mije трајало еамо три до четири дана, него, ре- 
цимо, и осам дана, ипак би то било доста вре- 
мена, да се ствар истражи и да се нађе, да je тај 
чиновпик, који je тај акт починпо, збиља не- 
присебан. Али, господо моја, ако се мјесец дана 
држе људи у притвору, na се ништа не поднесе 
ни судбеним ни извансудбеним путем проти 
њнма, na их се онда, јер je љепше вријеме на- 
стало или јер je мање зиме, пусти кући, то није 
поступак. 

Један од људи, који je ових дана притво- 
рен био као саборски заступник, 29. октобра, 
кад смо прогласили укидање свих веза наше до- 
мовгше тамо преко, и према Угарској, и према 
Аустрији, и према свакоме другоме, и кад смо 
прогласили суверепптет наше земље и нашег на- 
рода, бпо je у томе сабору, na je онда, no стено- 
графском записнику, дао слиједсћу изјаву. — 
Господипе предсједниче, то није дуго — будите 
тако добри, na ми допуетите да прочитам. Да 
пије пала ријеч »издајица« овде на адресу тих 
људи, ja не бих то читао, али овако, молим вас 
за допуштење, да то прочитам. 

Ередседтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Ja се бојим, да се тиме не би претрес и 
сувише дуго отегао. 

Дрр. МАТКО ЛАГИЊА : Допустите само 
двије, три ријечи. Taj je човјек тада говорио 
ово (чита): »Високи саборе! У овом евечаном 
часу, пакон овако једнодушпо и дивно манифес- 
товане слоге свих пародпих застушшка на са- 
бору краљевина Хрватске, Славоније и Далма- 
ције, частим се ja, као прочелпик саборског клу- 
'ба странке права изјавити, да и стравка права 
прихваћа предлог, поднешен no пародпом за- 
стушшку дру. Павелићу и друговњма, предлог 
паиме, да се сва државпа власт пренесе на На- 
родно Вијеће и да he гласовати за тај предлог. 
Народно je Вијеће овај наш nocao тако сјајпо 
увело, да можемо сигурно рачунати, да he запо- 
чети nocao, ако Bor да, успјсхом и крају при- 
вести на корист хрватског народа. Потто je 
тавд програм странке права испуњен у оним 
точкама, у којпм захтјева обуставу нагоде и 
прелом с Угарском, те уједињеље свију хрват- 
ских земаља у једпу самосталну државу, прсд- 
лол{ит he саборски клуб странке права стра- 
начком вијећу, да се странка посве разиђе. За- 
вршујем ову изјаву с ускликом : Живнла сло- 
бодпа, сувереиа држава Словеиаца, Хрвата и 
Срба !« 
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AKO je он касније штогод крива урадио, 
рећи he mea culpa, na, господо, не цензури- 
рајте новине без крајње нужде; чувајте сло- 
боду савјести, чувајте грађанске слободе, не 
стварајте без потребе мученике, јер мученика 
имамо доста. (Жагор). 

Затварам ову партију за данас; ово je 
било нулшо, што сам казао. Једна влада, која je 
имала барем до данас у својој средини људе, 
који су претелши републиканци, та влада мора, 
да чује овај израз нашег протеста. Ja не браним 
Петра и Павла за то, што je Радићевац или за 
то, што je Франковац, него браним народног за- 
ступника и њсгов имунитет. (Чује се: To je 
учинило Народно Вијеће загребачко, a не влада. 
Влада није била онда ни састављена.) Ja сам 
изнео садш ово, како смо обавијештени, a ствар 
je ваљда редовитом суду предана. Дозволите, 
господо, један кратак осврт на проблем, који je 
у кратким потезима изложио господин Мини- 
стар Финапција, проблем наше валутне реформе. 

Господин Министар Финанција je ио моме 
мпијењу no свему исправно потврдио, да жиго- 
сање наших круиа није имало и није могло 
имати другог разлога него ли тај, да буде сигу- 
ран o броју, o множини, то јест o укупном из- 
носу бивпшх аустро-угарских круна, које цир- 
кулишу у зсмљи Краљевства Срба, Хрвата и 
Словенаца. To je no моме мишљењу исправно 
становиште. Исправно je без двојбе и оно, што 
je господин Министар Финаиција разлагао o по- 
треби, да се тражи начин,, како he се што npa- 
вилније множина тих круна еузбити и снизити 
на ону праву потребу дневног промета новчаног. 
При томе сам разумео, да и гослодин Министар 
Финанција стоји на становишту, да се валута 
неда поправити, него ли доличиом, како би рекао 
функцијом папирпатог новца, доличним пеким 
квантумом племените ковине злата или сребра, 
које гарантује за папир. 

Господо, ово je један од највећих npo- 
блема, пред којим he човечанство брзо морати 
стајати, a не само наша држава. Нијс ратна 
пужда, није, политика сама натјерала нацио- 
налне економе ових задњих година, да су тај 
проблем наврнули на једну другу стазу. На- 
стало je питање, господо, je ли уистину по- 
требно, да становити банкарски новац, стано- 
вити папирни новац или новчанице, како се 
овде каже, имају покрића, које лежи у некој за- 
лихи злата или сребра или у некој залихи 
папира туђих дугован>а, који представљају 
стадовиту кoликohy злата и сребра. Господо, ja 
сам се у неколико такођер бавио тим питањем, 
na ми се поставиле неизмјерне noTemitohe пред 
очи. Можемо ли ми икојим начином до1ш до до- 
личног noKpnha папирног повца,  тсоји нам je 

потребан у промету са златом и сребром. Ja мн- 
елим, да данас ниједна држава није у стању да 
то изведе, него врло малим дијелом и да насто- 
јање у том смислу, у том смјеру мора трајати 
дуго и дуго година. Господо, ви се еви сјећате 
приче o златном телету. Јевреји су побрали 
своје новце златне и све наките, na су у часу 
једне заблуде сковали златно теле, док je љихов 
учитељ био одсутан на Синају и онда су стали 
око тога пљескти и веселити се, a не радити ни- 
гпта, јер су добили новога бога. Кад je Мојсије 
са плочама закона дошао и видио, шта je његов 
народ учинио, онда je он разбио оне плоче зако- 
на, што je донео са планине и, као што 
знате, одонда имамо огледало, a немамо ори- 
гинала. (СРГЈАН БУДИСАВЉЕВИЋ: To 
he Мојсије да ријеши!) Hehe Мојсије, ни 
ja, ни Ви, господине! Ja сам хтио pehn 
ово: Злато je .један пријатељ неискрен. 
Док ти добро иде, док имаш жита и вина и 
стоке и другог блага, не бој се, злато he кру- 
лсити око тебе, како те je воља, али чим почнеш 
да га требаш, тај пријатељ бјежи од тебе толико 
вшпб- и толико даље, колико га више требаш. 
Господо, то je истина,коју не може нико no- 
речи. Како hesio ми фундирати пашу валуту ? 
Јуче je господин, који се врло добро разумије у 
томе, са мало ријечи много рекао са овога мјеста. 
Рекао je, да имамо од Бугара добити, ако се не 
вар&м, 32 милијуна лева, a лев да износи пет 
пут толико, колико наш динар, na да ћемо, 
пошто je лев чисто златна валута, наплатити 
толико злата, те heMo подмирити потребу. To 
je добро, господо, добит heMo злато на мјесто то- 
лико милијуна динара. 

Други један, такођер озбиљан стручњак 
у овим странама, казао je, колико му je познато, 
да се све оне круне, које циркулигау у досадага- 
њој краљевини Србији, имају сматрати, и 
уистину јесу само, дозволите тај израз да упо- 
требим, само неки »Rekvisitionsschein«, само 
нека дознака за оно благо, што су аустријска и 
љемачке војске дизале за вријеме својих наср- 
тања на ову земљу ида he Србија захтијевати 
од љих право noicpnhe према ономе, што je роба 
вриједила, a не према ономе, што су војске уцје- 
њивале или не уцјењивале. Али све то не he 
бити доста ! To he Mohn прилично noMohn, али 
то не he фундирати ни из далека цијелу своту 
новца, што мора да кола у народу за његове сва- 
кидашње потребе. 

У томе погледу ja ипак немам страха и ja 
се не бојим за будућу валуту, ако не будемо 
имали тога и толиког noKpuha. Јер постоји 
друго пационалпо економско начело, које je 
добро, да се у нашему новом парламенту истакне 
и које he нату владу можда довести до тога, да 
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на мировној конференцији потакне то питање — 
потакне питање једне опште свјетске валуте. 
Вама je знана чињеница, да су мудрацп овога 
свијета измислили на место стопа, која je, ре- 
цимо, код мене мања, a код другога већа или на 
мјесто сежгва, који-je код мене краћи, a код дру- 
гога дужи, једну идеалну мјеру за дужину, a то 
je метар. Четворина тога сложена у систем јестр 
идеална јединица за мјерење површине; кубус 
тога, то јест метар сложен у виспну, пгарину и 
дужину, односно његови делови јесу јединица 
за мјерење садржине. Ми знамо из физике, да je 
јдиница за сиагу или јакост формирана из то- 
лико сати становите радње једнога коња. Мп 
знамо, да je сила електрике добила општи израз 
у киловатима и тако даље. 

Господо, кад добро и дубоко проучимо 
проблем овога питања онда се неминовно мора 
доћн до тога, да се у будућнасти — ближој или 
даљој — мора наћи формула, која ће означп- 
вати стаиовпту једипицу врсдности, као мје- 
рило за економиа добра, a која he морати битн 
оспована на једној форми, која he бити озиачепа 
са попречним или осредњим радом човјека. 
Што тај рад буде већи, што тај рад буде марљи- 
вији, што тај човјек буде озбиљнији и точнији 
у раду, у толнко he впше вриједнпти валута, у 
толико he вшпе вриједити колајући новац код 
дотичне државе пли народа. 

Даље разлагаље ne спада у круг овога рас- 
ирављања. Ми нисмо ни чланови владе, нитп 
смо позвани, да владу бранимо. За нас je при 
овомс питању ипдиферептно, заузима ли мјесто 
предсједника министарства господин Протић 
или господин Прпбићсви!! или господпн Нинчић 
или ко други. Господо, за нас je питаље: мо- 
жемо ли — Bpniehn дужпост пскрсно као пред- 
ставници овога младога парламепта — одбапити 
овако једно хитпо питаље ? Ha то питање ми — 
Народии клуб — одговарамо : не можемо. Нас 
не вежу нпкакви увјети, a једипи увјет, који смо 
изјавили, a што су изјавили и други, јесте, да 
желимо и xoheMO потпуну слободу у новој домо- 
вини, xoheMo да се свачије мнијење поштује. 
Ако смо кадри крива мнијења да побијемо, хрм 
боље, a ако нисмо, гледат ћемо, да се поправимо 
и постапемо кадри, na heMo руковођење те сло- 
боде и давање те слободе бити дужни дати и до- 
пуститп владн, било садагањој или будућој, 
која na управу државну дође. Зато heiio гла- 
сати за овај кредит. 

Председиик Др. ДРЛГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч господип мипистар унутрашњпх 
дела. 

Мипистар унутрашњих дела СВЕТОЗАР 
ПРИБИЋЕВИЋ: Господо, народни послапици! 
Ja ocehaM ду;кност да рефлектирам  са  неко- 

лико напомена на речи коЈима су изволели да 
приговоре моме минпстарству господин посла- 
ник Кнежеви}!, затим посланик господин Вук- 
шег и последњи говорник господин Лагиња. Нс- 
hy да ћутим ради тога, да се не би изводиле из 
'мрг 'ћутања криве консеквенције. 

Пре свега на приговор господипа Букшега, 
да се предавања у Загребу подвргавају цензури, 
немам шта да кажем, јер ми то нпје познато. O 
томе hy тражити извештај. Што се тиче приго- 
вора господина Букшега, да je забрањен збор 
јавних намештеника у Загребу, o томе могу сада 
изјавити ово : Господо, ja од чиповника тражим, 
да савесно врше своје дужности ; ja од држав- 
них чиновника тражим, да буду објективпи, да 
не терају партијску политику и траншм, да 
буду дисциплиновани. Захтеви јавних на- 
мештеника били су размотрени од страно 
владе и колико je било Moryhe, колико 
допуштају финансијске прилике, тим захте- 
вима je удовољено. Господо, јавни намеште- 
ници, као што их je изволио назвати гошодин 
Букшег, сазвали су ипак, поред свега тога, 
скупштпну у Загребу, na како господину бапу 
ппсу хтели дати јамства, да се неће говорнти o 
ттрајку и стварати закл^учци o штрајку, био 
je то разлог за господина бана, да тај збор јав- 
ипх намештеника забрани. И, no мом митљељу, 
госиодин бан je сасвим коректпо поступио. (Ми- 
нистар др. ЕДО ЛУКИНИЋ: A што пису 
штрајковали за време Аустрије? За време Ау- 
стрије пије нико o штрајку говорио.) 

Министар упутрагињих дела СВЕТОЗАР 
ПРИБИЋЕВИЋ: Господо, Народни Посла- 
ници ! Ja схватам тешки положај чиновника. 
Ja стојим na гледишту, да чиновшштво треба 
да буде добро награђено за своју тешку и на- 
порпу службу. 

И свесни смо те чињенице, да he чинов- 
ппгптво само онда мо1ш предано да одговара сво- 
јим дужностима, кад буде добро награђсио и 
кад се буде могло са пуном снагом да посвети 
својој служби. Али, господо, док седим на овом 
месту, апсолутио не hy допустити никакве орга- 
пизације чиновничке, које би имале за циљ 
ттрајк чиновника. (Пљескање.) Чиповпици су 
заклети органи државни ; они су дакле поло- 
жили заклетву за савесно вршење своје слул{бе, 
за покоравање закопима и законским наредбама 
и тоj заклетви морају одговорити. A ко томе не 
буде одговорио, мораће да повуче конзеквспце. 
Ви зпате, господо, да на том становишту, што сс 
тиче чиновника стоје и државнпци слободо- 
умних држава велике западнс демокрације. Ja 
Вас cehaM, моја господо, на то, да садањи ми- 
нистар председник Француске Републике у 
своје време, давно пре рата, апослутно није хтео 
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да допусти тако зване синдикалне чиновничке 
организације, које су себи виндицирале право, 
да спроведу штрајк, a господин Бријан који je 
изишао из редова социјално демократске 
странке, тражио je најодлучније, да се тај 
штрајк и силом угуши. (Чује се: Ренегат !) 
Стојим дакле на том гледишту, да се чиновни- 
дима штрајковање не може допустити. A наро- 
чито хоћу да кажем на адресу јавних намеште- 
ника у Хрватској, поред тога, што сам напо- 
меиуо, да се влада брине за оправдане њихове 
интересе и дајући част онима, којима треба 
част дати, да се данас са стране јавности нате 
стављају зактеви за пурифнкациом тога чинов- 
ништва. (Чује се: Тако je!) И, господо, морам да 
кажем, да би наш народ у многим крајевима ра- 
до видео, кад би многи од тих чиновника штрај- 
ковали, само да их нема у звању. To je, што се 
тиче приговора ради забране чиновпичке скуп- 
гатине. Што се тиче приговора ради забраие 
скупштина у Бачкој и Банату, на то имам да 
кажем ово: да je господин Кнежевић, који je 
ставио приговор, у многом погледу био криво 
информисан. Не стоји, да je војна област дозво- 
лила те скушптине, него je I. армијска команда 
у Новомс Саду упутила молбу, којом се тражи 
генерална дозвола за држање скупштина у Бач- 
кој и Банату, на надлежпост одсека министар- 
ства за Бачку, Банат и Барању. 

Одсек за Бачку, Банат и Барању, потто 
се прстходно сампом споразумео, сматрао je, да 
се у данашњем времену овако генерална дозвола 
не може издати. Већ тада смо били изветтени o 
догађајима у Угарској и не може нитко захте- 
вати, да се у такво доба, кад нас запљускују та- 
ласи са свију страна и кад у суседству лиже 
пламеи, у демаркационој лппији, у војној зони 
дозволи одржавање зборова. (Чује се: Тако je!) 
Водећи рачуна o томе, ja сам дао упуту одсеку, 
да се изјави противу геиералне дозволе. (Чује 
се: Није истина; нисмо ми то тражили.) To je 
оно, што сам ja имао решити. Не може нико при- 
говорити, да пије влада била.слободоумпа, пгго 
се тиче дозволе зборова. Ja незпам, да ли има 
јсдне земље, у којој се више скупштппа у no- 
сљедња два месеца држало, но што je то било у 
пашем краљевству, и не могу, господо, примити 
ириговор од социјалистичке страике, јер нема 
случаја до сада, где им je ca нате стране, са 
стране краљевске владе било забрањено одржа- 
вање зборова. Ми смо дозвољавали зборове и 
десном и левом крилу социјалпе демокрације. 
Где су војне области забранилс зборове, ми смо 
устали противу тога и тражили, да се забране 
повуку. 

Посланик господип Букшсг приговорио je 
томе, што je naui режим основаи ua бајонетама 

жандармерије. Господо, ja сам пријатељ нај- 
слободнијих уређења, али тако идеалнога дру- 
штва нема, гдс неће бити потребни органи за 
јавни мир и безбедност, потребни за то, да из- 
вршним наредбама даду санкције. Ja сам водећи 
рачуна o свом одговорпоме положају дао изра- 
дити уредбу за организацпју жандармерије. Ту 
je уредбу прихватио и г. Корач, друг г. Букшега 
у влади, и снабдјео je ca својим потписом. (Др. 
Лавелић: И тиме he растепсти жапдармерију у 
Хрватској!) И г. Петричић je ту уредбу потпи- 
сао. (Одобравање. Пљескање.) 

Што се тиче цензуре, то ja, као професио- 
налан новинар, стојим на гледишту, да требИ да 
буде слободног изражавања мишљења и у томс 
се слажем са г. Лагињом. Али немојте забора- 
вити, господо, да ми у овоме часу још не живпмо 
у нормалном времену, него да се ми још увек 
налазимо у националној револуцији и у ратном 
стању. Jom међународна конференција у Па- 
ризу иије свршила свој посао, и ja вас питам, 
господо, где имате у државама, које су у ратном 
стању, штампу ^без цензуре. Ви добијате писма 
и новине из Фраицуске и видсћето, да су ц€п- 
зурисана, те зато немојте тражити у пашем кра- 
љевству оно, што у другом свету не постоји. 
Кад je г. Букшег приговорио због забране чинов- 
ничког збора у Загребу, који je приговор без 
сумње становиште његове партије, и што ми не 
дозвољавамо чиновништву штрајк, ja га могу 
упутити на то, какав je бпо поступак противу 
жељезничара у Америци, сад за време рата? Ми 
сви славимо Вилсона као слободнога човјека, 
као носиоца великих идеја, али иако je он сло- 
бодоуман човјек, он je силом спречио жељез- 
нички штрајк, који се je био спремио у Аме- 
рици, да се Америка омете од учешћа у рату. 

Ja сам пријатељ слободе, господо, и ja ми- 
слим, да hy то и доказати; али сам непријатељ 
пасилних мјера, макар с које стране one поти- 
цале, макар са стране поједине демократске 
странке, и држим се начела, кад се o сили ради, 
да се клин има клином избијати и да се на на- 
сиље има силом одговорити. (Пљесак.) 

Имам, господо, да одговорим још само на 
једну ствар, на приговор господина поштованога 
пријатеља Лагиње, на његово питање o апше- 
њима у Загребу. (Гласови: Чујмо.) Она прва 
ашпења, која je споменуо, не тичу се мене, и за 
њих ne носим никакову одговорпост. Колико се 
ja сјећам, извршена су та ашпсља и ако се та 
апшења тичу народног заступника за време су- 
верене владе Народнога Вијећа. Мислим дакле, 
да нисам дужан на то одговарати. Има мјесто 
мепе овде позваних другах људи, који могу на 
то да одговоре. (Смијех.) Што се пак тиче ап- 
шења, коja су извршена јуче у Загребу — т. ј. 
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апшења господина заступника Стјепана Ра- 
дића и господина дра. Пребега, те г. дра. Паз- 
мана, имам, да изјавим ово: Прије свега што се 
тиче господина Стјепана Радића, ако треба да 
будем позван на одговорност, онда имам да бу- 
дем позван за то, што сам тако касно поступио 
(Плесак.и гласови: Тако je!), јер нека буде сло- 
бодно свакоме ширење његовог мишљења и аги- 
тација за његово мишљење, али развијати разуз- 
дану хајку против јединства наше државе и 
развијати агитацију, која доноси као последицу 
обасипање нашега владара погрдама, то ja, до- 
кле год сам ту, нећу дозволити. (Плесак.) 

Још једно, што нећу допустити. Ja сам 
од Верификационог Одбора Народпог Пред- 
ставништва добио акт, којим су др. Пазман и 
др. Пребег протестовали и против састава овог 
Народног Представништва и против компетен- 
ције његове и против јединства наше народне 
државе са изјавом, да су они тај исти протест 
иослали и конференцији мира у Паризу. 

Исто тако и паришки лист »Темпс« допоси 
кијест, да je господин Радић подвио конферев- 
цији мира у Паризу протест против наше др- 
зкаве. Како се агитација односне господе иско- 
ришћује у противничкој штампи, то Вам je 
овима познато. Господо, можемо се у мишљењи- 
ма namiiM разила&итп како хоћемо; можсмо по- 
бијати један другога челом o чело, али једно за 
пас мора бити свето, a то je суверевитет name 
државе. (Плесак.) Ja стојим ва том гледишту, 
да се нитко страни нема и не може уплитати у 
решавање наших увутарњих nnTaBba. (Плесак. 
Гласови: Тако je!) И јер сам одговоран за ред 
у нашој држави и јер сам приправан да носим 
пуну одговорност пред Народвим Представни- 
гатвом, ja сам no својој дужности морао посту- 
пати онако, како сам поступао. (Бурни аплаус 
и усклици: Живио!) 

Председнш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Реч има господин народни посланик Ди- 
митрије Попадић. 

'Дшитријс Honaduh: Господо, народви 
представници! Срећан сам, гато ми се указала 
прилика, да бага у момеиту остварења нашег на- 
родпог идеала могу узети реч у овом Народном 
Представнигатву, да изразим жеље нашсг сео- 
ског живља, као представпик оног сталежа наше 
велике државе, који броји 90 процепата од цс- 
локупне популације. 

UvedcednuK др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господине посланиче, немојте читати. 

Димитрије Ilonaduh: Повод за овај говор 
дало ми je врло истакнуто питање, којс je na 
дневном реду, a и говори предговорпика. 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВЋЋ: Молим вас, да не читате говора. 

Димитрије Попадић: Ja не читам. Госпо- 
до, народни представвици, пре свега молим, да 
ми дозволите, да кажем неколико речи o пашем 
ратоваљу за време 7 година. Ви знате, господо, 
да je српски сељак са пугаком у руци 7 годива 
ратовао, да je годиве 1912. осветио тулшо Ко- 
сово, осветио Брегалницу, да je кроз кргану и 
ломну Албанију поднео тешке муке и јаде, a да 
je још и давдавас под оружјем. Ja мислим, го- 
сподо, да сада, кад je на дпеввом реду питање o 
кредиту од 130 милијона динара, да je право, 
да се томе сељаку изађе на сусрет, јер je тај се- 
љак поднео највеће терете, јер je надмашио цели 
свет. Сваки je добио понешто, само он није ни- 
шта. Зна се, да je држава узела сељаку за ко- 
мору све и да je сељаку све упропашћево. Taj 
сељак још je и сад увек ва војној дужности. Ja 
мислим, господо, да Народво Представништво 
треба да има на уму, да je тај сељак све своје 
положио на бравик отаџбине и да вас je тај се- 
љак довео, да овако овде решавамо, na мислим, 
да je заслужио, да га треба помоћи и да треба 
њиховим породицама, чији су чланови пали за 
ову велпку отаџбину и који данас иду сакати и 
слепп, притећи у помоћ. Ja мислим, господо, да 
ћете метнути руку на срце, na кад je сва госпо- 
штипа помогаута, треба пћи сада на сусрет и 
сељаку, заватлији и радпику, кад су најбољп 
дани за обрађивање земље. 

Ja молим господу мивистре, да пристану, 
да се сви војаици са солунског фровта одмах 
пустс кућама, како би могли, да обраде своја 
пмања. Ja видим, господо, да се ве полаже мно- 
го на нашега сеЛ)ака, јер видим сваког дава пре- 
ко стотину њих у Крунској улици бр. 24, како 
тамо no толико дуго времепа чекају и где мо- 
рају да плаћају таксу од 2.50 динара иако им 
држава, кад je од њих све узела, није дала ни- 
какву таксу. Ja у име наших сељака, који ме je 
овде упутио и у чије име и овде говорим, пред- 
лажем, јер налазим, да je неопходво потребно, 
да све школе и цркве пређу у државне руке, јер 
општине не могу више да их уздржавају зато, 
гато су "сиромашве, a нарочито после овога рата. 
Ja, господо, предлажем и то, да се избрише ре- 
гулација река. Ja исто тако предлажем, да. се у 
свакој општини установи no једна апотека и да 
се постави гато више лекара. 

Господо, ми смо досада имали и путова и 
кулучара, na ни napa ни путова. Све ово пгго 
вам говорим, говорпм у име сељака, који броји 
90% од целокупнс^популације. Ja мислим, го- 
сподо, да je тај сељак заслужио, да му се је- 
данпут изађе у еусрет, да му ее пабави добра 
стока за обрађпвање земље и за приплод.   Ja 
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ћу и поред свега овога, што сам навео, да ра- 
сам за овај предлог од сто тридесет милијуна 
динара, умолити владу, да изиђе у сусрет то- 
ме сељаку и томе борцу, који je осветио и Ko- 
сово и Сливницу, који нас je све ујединио у ову 
велику државу и који je то од нас заслужио. 
(Вурно пљескање.) 

EjjedcedmK Мипистарског Савета СТО- 
ЈАН ПРОТИЋ: Ja ћу, господо, молити за до- 
пуштење, да на крају ове дискусије кажем не- 
колико речи, и то поглавито стога, што су у 
овој дискусији пале многе речи и држани многи 
говори, који, no мом схватању, нису били на 
своме месту у толико, што нису требали да ггад- 
ну приЛиком начелпе буџетске дебате и што 
су у знатној мери били изнепађење за нас, који 
седимо у влади. A парламентарно je правило, * 
господо, да у парламенту ни за једиу страну 
пнкакво изненађеље не треба да буде. Због тога, 
што je ова дебата скрепула no мом схватању са 
свога пута, због тога смо и ми на овом послу 
остали дуже, него што би иначе остали. И због 
тога ћу и ja, иако изненађен, бити принуђен, да 
учиним неколико напомена и дам кратак одго- . 
вор на "no неке ствари, које су овде додирнуте. 

НамА се пребацује, како не дајемо или ни- 
смо још дали довољно слободе. Taj приговор, го- 
сподо, no моме дубоком уверењу, неоправдан je. 
Ми се налазимо, господо, у једном стадију na- 
mer новога државног ждвота, кад имамо у првом 
реду, да извојујемо и одржимо слободу свих 
нас —■ целе државе пред иностранством. A да 
бисмо то могли учипити и да би могли на завр- 
шетку овога великога рата дефинитивно да no- 
стигнемо оно, што смо желели, мп, господо, мо- 
рамо да будемо дисциплиновани, морамо да има- 
мо унутра дисциплине; a кад je то, господо, тако, 
иако смо у томе сложни, онда не треба и не сме- 
мо тражити неограничену слобо/ту за сваког no- 
једипца. Не смемо тражити, господо, оне слобо- 
де, које многи и многи народи ни у редовно 
време нису имали. Ja држим, да се од нас, једне 
младе, "нове државе, .од једиога народа, који се 
после толико векова сад први пут у једну др- 
жаву стапа, једну дрлгаву склапа — то се, го- 
сподо, најмање може тражити, кад видимо jom 
на свима страиама^ да старије и много старије 
државе од нас имају мање слободе код своје ку- 
he, него ми. Ja то, господо, смем слободно и 
отворено да изјавим. Погледајте, господо, свуда 
око нас, na ми кажите, где има више слободе, 
него код нас? Да ли у Бугарској, да ли.у Руму- 
пији, да ли у Маџарској — не господо — (Чује 
се: У Русији!) Да, и у Русији. И тамо, где со- 
цијадисти заповедају и крму државну дрисе! 
Иа наљда иаше колеге социјалисте неће тражити 
од нас, грађаиских страћака, да дамо веће сло- 

боде, него што њихове колеге дају својим земља- 
ма. Додуше, могу нам те колеге казати: »Па то 
нису прави социјалисти.« Е, na шта ћете, сад 
je овај рат такве метаморфозе пзвршио свуда и 
над свима, да се сад управо незна, ко су праве 
социјалисте. Изгледа, да je прави социјалиста 
остао еамо господпн Лењин, јер се за све друге 
сада каже, да су издајице, да су ренегатп! Са 
таквом критиком, господо, не може се далеко 
отићи, јер ако хоћемо једна критика да буде 
плодна и ако се хоће, да она донесе резултате, 
корисне за једно друштво, онда они, који чине 
критику, треба да буду објективни и њихове 
критике треба да буду разумне. Треба да се ста- 
ве у положај наш, na да кажу: шта бих ja ура- 
дио и шта бпх ja могао урадити, да сам на месту 
господедоју крптикујем? И ja сад Вас питам и 
питам господу социјалисте, шта би они могли у 
данашњим тренуцима да ураде, да су на напшм 
местима? Да ли би могли, да заведу и утврде со- 
цијални ред; да ли би могли да даду такво ста- 
ње, да тече само мед и млеко и да створе све оно, 
што су обећавали? Не, господо. Ништа од тога 
неби дали ни они, као што ни њихови другови 
на страни нису дали тамо, где су дошли на 
власт. ^ 

Врло je лепо рећи, хоћемо слободу! Да, 
хоћемо je и ми, господо! 

И као што je згодно приметио господин ми- 
нистар унутрашњих дела: нека je слободно ка- 
зати своје мишљење свакоме, али, господо, 
не сме бити слободно на сваки на- 
чин исказивати своје мишљење. 
(Одобравање.) Виможетеисмете апе- 
ловати на разум, али не смете апе- 
ловатинастрасти. To вам недамо, го^ 
сподо, ни вама, ни нама. (Одобравање.) A у том 
лежи, господо, тежина, у том лежи кривица. 
Начин, како се једна мисао каже, врло je важна 
ствар и она je то, што прави кривицу. Кад ви 
апелујете на разум, онда се ми немамо бојати, 
да ћете ви направити неред или произвести не- 
ред. A кад ви апелујете на страсти, онда се мо- 
рамо бојати, да може бити нереда, a ми смо овде 
дужни дати не само слободу, него и ред. (Одо- 
бравање.) 

Господин један са леве стране споменуо je 
маџарску револуцију и казао je, како no мно- 
гим зпацима може се чинити, да je она удешена. 
Да, господо, тако изгледа no свему. И ко je то 
удесио и шта je из те удешености дошло? Уде- 
сио je један гроф, Кароли, латифундијаш, са 
социјалистима, и онда су се социјалисти & лева 
и социјалисти са десна споразумјели, да на- 
праве једну комунистичку државу. To je њи- 
хова ствар, нека раде, што хоће код њихове 
куће. Али ми смо, господо, од љих само једним. 
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доста ретким плотом раздвојени. Ми смо на 
граници те комунистичке државе, у којој пема 
никаквог реда, у кајој су одмах на све стране 
заведени преки судови и у којој je казано, да he 
се сваки убити без суда, који се не буде поко- 
равао тој новој влади, (Одобравање.) Ми нашу 
кућу, господо, морамо чувати и зато смо, госпо- 
до, ми дужни бити врло на опрезу баш у садаш- 
њим приликама. Ми ћемо оставити господу, да 
расправљају између себе ствари какогод за до- 
бро нађу у својој кући, али морамо добро па- 
зити, да им не дамо, да прекораче плот и дођу 
у нашу кућу. A да бисмо им могли то успешно 
ne дати, ми морамо, господо, имати још неко 
време и доста и добре војске. 

Кад се одношаји среде, кад се рат заиста 
заврши, кад ми будемо имали дефинитивно од- 
ређене наше границе, онда, кад ми будемо у мо- 
гућности према томе нашу војску послати ку- 
ћи, онда, господо, можемо на тенане разгова- 
рати: да ли нама и колико војске од сада треба 
и онда ћемо гледатиг како je другде око нас, na 
ћемо се онда према томе и управљати, јер, каже 
се: једна ласта не чини прољећа. He можемо, 
господо, ми бити први, којн ћемо војску збри- 
сати. To треба да почну други, велики, na ћемо 
ми мали то лако прихватити, и несамо лако, 
него и са врло великом благодарношћу. 

Услед тога, господо, и у буџету или упра- 
во у накнадном кредиту, j ep се ово буџетом не 
може звати, има знатна свота, одређена на из- 
датке војске. Ta знатна свота добрим делом иде 
и на величину војске, али још већим делом на 
данашље цене. Од туда je сасвнм разумљиво, 
што je тај издатак у садашњем тренутку не- 
сразмеран према издацима других потреба др- 
жавних. To he се моћи прожнити, господо, тек 
онда, као што сам мало преказао, кад ми до- 
ђемо у редовно стање. 

O критикама, које су пале на део унутраш- 
ње политике, ja мислим, да сам ослобођен сва- 
ког одговарахБа за сад са моје стране, a после 
речи г. министра унутрашњих дела, na стога не 
hy на ту ствар ни да се осврћем. Допустите ми, 
на крају, само да кажем реч две o песимизму и 
оптимизму, које су речи такође овде пале. 

Једаи од предговорника овде казао je, како 
ми треба да слободпо кажемо пашем народу нашу 
тешку ситуацију и тек онда, кад то будемо учи- 
нили, можемо се надати и бити уверспи, да ће 
нам он световати, како да из те тешке ситуације 
изиђемо. Toif приликом и тај господип предго- 
ворник и no нека друга господа цртала су при- 
лично црпо нашу ситуацију, тако, да се no неки 
човек може од тога и уплашити, нарочито су се 
могли уплашити људи, који су већ no својој 
природи еклони,  да црно   гледају и који  се 

обично песимисте и зову. Ja, господо, никада 
нисам био песимиста, увек сам био оптимиста и, 
хвала Богу, после свих невоља и перипетија на 
крају крајева видим, да je ипак све добро npo- 
шло, na се тако исто надам, да he бити и од 
сада. Moh људског предвођења, господо, пока- 
зала се овога рата, да je много мања, него што 
се то предпостављало у многих учених људи. 
Али живот народа и друштва показао je, госпо- 
до, да има много више животне снаге, него што 
су му многи научници и многи доктори његови 
прорицали. Мјесто дужег разговора o томе ja 
hy вам споменути из наше бивше.финансијске 
историје један мали факт, који he, држим, до- 
ста јасно осветлити ту ствар и показати вам, да 
ми, истина, треба да будемо свагда довољно 

. озбиљни, да свагда добро и правилно ценимо 
нашу ситуацију, али да никада не очајавамо, да 
никада црно не гледамо и да се увек уздамо, да 
heMO, ако свом снагом и збиљом радимо, пзићи 
на прави пут и nocTnhn оно, што желимо. Кад. 
се je у нас npe десетину година десио преврат у 
нашој краљевини Србији, онда смо се, госпо- 
до, после свих перипетија полицијских, кроз 
које je наша држава прошла, нашли пред једним 
оваквим фактом: да je наш министар финансија 
у томе тренутку пама у кабинету казао: »Го- 
сподо, ми смо у банкротству! Ми ове године не 
можемо на селамет иза1ш. Ове године Србија' 
мора прогласити своје банкротство.« 

Нама се то осталима, иако нисмо били баш 
финансијери стручни, није свидело. Ми смо 
онда нашли другог министра. Други je министар 
ударио 40% пореза и ми смо на крају године, 
господо, имали дефицит саниран за ту годину. 
Ми смо сасвим лепо изашли и од тога момента 
ми смо стално напредовали и наше финансије 
санирали. Од оног банкротства није било ништа. 
Кад, господо, такови факти постоје, онда се ни 
ми никакве тешке ситуацпје немамо бојати. 
Шта све може донети живот једног народа, то 
hoio видети ми сами тек после овога рата, a мо- 
л^емо очекивати и можемо се надати добру Beh 
no оиоме, што су у сличним приликама и друга 
народи доншвели. Године 1870., када je Не- 
мачка ударила трибут Француској од пет ми- 
лијарди, она je мислила да joj je задала смртни 
ударац, да се она nehe поди1ш ви за 50 година! 
Али Фрапгуска je то, што се каже, као руком од- 
нела. За мвого несравњево icpahe време него што 
je ико могао помислити, она je сав тај дуг Не- 
мачкој исплатила, и то тако да je зватан део 
тога новца опет дошао у Фравгуску. 

Код таквих примера и код мпого сличних, 
ми не треба, господо, ничега да се бојимо, ни од 
чега да страхујемо и да не очајавамо, али под 
једном предпоставком: да увек свом снагом, свом 
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збиљом радимо у својој кући, да она буде до- 
бра, да она буде срећна. Ако пако будемо, го- 
сподо, радили, онда не трсба никакав иесими- 
зам да нас огреја, и ми можемо ведро у нашу бу- 
дућност гледати. (Живо одобравање и буран 
аплауз.) 

Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, нема вигас пријављенпх говор- 
ника. Сад ћемо пристулити решењу. Гласаће 
се у начелу. Гласаће се поименично з a и п p о- 
тив. 

Изволите чути прозивке и одазивати се са 
з a и п p o т и в. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЂ прозива 
поелалике да гласају и они су гласали овако: 

1. Адолф Рибникар за. 
2. Др. Алберт Крамер за. 
3. Др. Алекса Вогдановић за. 
4. Алекса Жујовић није овде. 
5. Др. Александер Мијовић за. 
6. Др. Александер Рокнић није овдс. 
7. Андрија Протић за. 
8. Андрија Радовић пије овде. 
9. Андрија Станић није овде. 

10. Андрија Цветковић није овде. 
U. Анте Јагић за. 
12. Др. Анте Павелић за. 

Др. Анте Тресић-Павичић mije овде. 
Др. Анте Трумбић није овдс. 
Др. Антун Корошец за. 
Антун Кристан против. 
Антон Сушник није овде. 
Атанасије Шарковић за. 
Ахмед Салибеговић није овде. 
Анте Ђукић за. 
Антун пл. Михајловић није овдс. 
Блашко Рајић иије овде. 
Др. Богдан Медаковић пије овде. 

24. Богдан Михајловић за. 
25. Боривоје Ј. Поповић није овде. 

Божидар Поповпћ за. 
Др. Божо Вукотић није овдс. 
Валеријап Прибићевић за. 
Васо Кнежсвић против. 
Васо Муачевић није овдс. 

31. Др. Велимир Дежелић није овдс. 
32. Др. Вслизар Јанковић није овдо. 

Велислав М. Вуловић није овдо. 
Велислав Михајловић за. 
Веља Вукичевић за. 
Всћеслав Вилдер за. 

37. Вилим Букшег против. 
38. Витомир Корач није овде. 
39. Вјекослав Јелавић пије овде. 
40. Вјекослав Куковец др. за. 
41. Вјекослав Сшгачић није овде. 
42. Владо Савић шје овде. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

34. 
35. 
36. 

43. Др. Владимир Чалдаревић није овдс. 
44. Др. Владимир Ћоровић за. 
45. Др. Војислав Бесаровић није овде. 
46. Др. Војислав Ст. Вељковић за. 
47. Др. Војислав Маринковић за. 
48. Војислав Шола за. 
49. Др. Гавра Манојловић није овде. 
50. Глигорије Јефтаповић за. 
51. Др.   Гргур  Б.   Анђелиновић   није 

овде. 
52. Грга Тушкан није овде. 
53. Данило Димовић није овде. 
54. Фра Дидак Бунтић за. 
55. Димитрије Закић за. 
56. Димитрије Машић за. 
57. Димитрије Попадић за. 
58. Др. Динко Пуц за. 
59. Драгић Муцић за. 
60. Драгиша Лапчевић није овде. 
61. Драгољуб М. Божиновић није овдс. 
62. Драгољуб М. Јоксимовић није овдс. 
63. Др. Драгољуб Павловић за. 
64. Драгутин П. Васић није овде. 
65. Др. Драгутин Лончар против. 
66. Драгутин Печић за. 
67. Др. Душан Васиљевић за. 
68. Душап Кецмановић за. 
69. Др. Душан Пелеш није овде. 
70. Др. Душан Поповић нијс овдс. 
71. Душан Тушановић против. 
72. Ђока Ж. Брачинац за. 
73. Ђорђе Златковић за. 
74. Ђорђе Несторовић за. 
75. Ђорђе Пејановић није овде. 
76. Др. Ђуро Шурмин није овдс. 
77. Ђуро Џамоња за. 
78. Др. Едмунд Лукинић за. 
79. Др. Ејуб Мујезиновић није овдс. 
80. Др. Жарко Миладиновић за. 
81. Живап Витолић за. 
82. Др. Живко Бертић није овде. 
83. Др. Живко Њежић није овде. 
84. Др. Живко Петричић није овде. 
85. Др. Живко Продановић није овде. 
86. Живојин A. Златановић за. 
87. Живојин Златић није овде. 
88. Живојин Рафајловић за. 
89. Живојин С. Тајсић за. 
90. Живојип Шобић није овдс. 
91. Др. Здравко Ковачевић није овде. 
92. Ибрахим Сарић није овде. 
93. Ивап Весењак за. 
94. Иван Кејжар за. 
95. Иван Ковачевић за. 
96. Др. Иван Крпиц за. 
97. Др. Иван Лорковић није овде. 
98. Др. Иван Марија Чок нијс овде. 

23 
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« 99. Ивае Мештровић није овде. 
100. Др. Иван Н. Новак пије овде. 
101. Др. Иван Палечек није овде. 
102. Иван Першић за. 
103. Др. Иван Погаћић за. 
104. Др. Иван Рибар није овде. 
105. Др. Иван Рихард Краус није овде. 
106. Др. Иван Швотл није овде. 
107. Иво Грисогоно за. 
108. Иво Еветовић није овде. 
109. Игор Штефаник пије овде. 
110. Илија Илић за. 
111. Илија Ломовић за. 
112. Илија П. Михајловић нијс овде. 
113. Јанец Бродар за. 
114. Јанец Штрцин за. 
115. Др. Јанко Шимрак за. 
116. Јаша М. Продановић није овде. 
117. Јован Бањанин није овде. 
118. Др. Јосип Ловренчић за. 
119. Јосии Хохњец није овде. 
120. Јосип Гостинчар за. 
121. Јосип Копач mije овде. 
122. Јосип Рајачић није овде. 
123. Јосип Фон није овде. 
124. Јоца др. Хајдук Војнић није овде. 
125. Др. Јоза Сунарић није овде. 
126. Јосип Војновић за. 
127. Јосип Пстејан против. 
128. Др. Јосип Смодлака није овде. 
129. Јоца П. Јовановић пије овде. 
130. Др. Јован Мапојловић није овде. 
131. Јоца М. Селић није овде. 
132. Дон Јурај Бианкини за. 
133. Јован Шмитрап пијс овде. 
134. Др. Карло Трилер није овде. 
135. Керубин Шегвић за. 
136. Коста Вожић за. 
137. Коста Кујупџић за. 
138. Коста Стојаповић није овде. 
139. Коста Л. Тимотијевић за. 
140. Коста Д. Марковић за. 
141. Др. Лавослав Ханжек за. 
142. Др. Ладислав Полић за. 
143. Лаза С. Поповић пије овде. 
144. Др. Ловро Погачник пије овде. 
145. Др. Лука Чабрајић није овде. 
146. Љуба Бабић Ђалски није овдс. 
147. Фра. Љубомир Галић за. 
148. Максим Ђурковић није овдо. 
149. Др. Макса Ponrah није овде. 
150. Маринко Станојевић није овде. 
151. Марко Н. Трифковић за. 
152. Др. Мартин Матић за. 
153. Др. Мато Дринковић за. 
154. Др. Матко Лагиња за. 
155. Мелхиор Чобал против. 

156. Др. Мелко Чингрија за. 
157. Мехмед бег Зечевић иијс овдо. 
158. Др. Мехмед Спахо није овде. 
159. Др. Миладин Свињарев није овде. 
160. Миладин Стефановић за. 
161. Милан Јојкић није овде. 
162. Милан Капетановић за. 
163. Милан Марјановић нијс овде. 
164. Др. Милан Марковић за. 
165. Милан Недељковић није овдс. 
166. Милан Ројц није овде. 
167. Др. Милан Секулић није овде. 
168. Др. Миленко Марковић за. 
169. Миливоје Башић за. 
170. Милоје Ж. Јоваповић за. 
171. Мијо Етингер није овде. 
172. Милорад Драшковпћ за. 
173. Милорад М. Павловић пије овде. 
174. Миловаи Лазаревић иије овде. 
175. Милош Трнфуновић за. 
170. Милутип П. Драговић за. 
177. Др. Милутин Мадауранић пије овдс. 
178. Милутип Стапојевић нијс овдс. 
179. Гроф Мирослав Кулмср пије овдс. 
180. Мита Ђорђевић за. 
181. Мита Клицин за. 
182. Др. Мита Мушицки није овде. 
183. Др. Мита Топаловачки пијс овде. 
184. Михајло Влагојевић за. 
185. Михајло Ивановић нијс овде. 
186. Михајло В. Илић за. 
187.. Михајло М. Илић нијс овде. 
188. Михајло Јовановић за.- 
189. Михајло Р. Радивојевић за. 
190. Михајло Шкорић нијс овде. 
191. Мишо Кутузовић иије овде. 
192. Др. Момчило A. Нинчић за. 
193. Настас Петровић за. 
194. Никодије C Милетић за. 
195. Др. Никола Виптерхалтср mije овде. 
196. Никола П. ПаптИ mije овде. 
197. Др. Никола Суботић mije овде. 
198. Др. Отокар Рибар нпје овдс. 
199. Пајо Драгић није овде, 
200. Др. Павел Пестотпик за. 
201. Пера Јоваповић за. 
202. Петар Вуксановић за. 
203. Петар Милорадовић за. 
204. Перослав Паскијевић пије овдс. 
205. Др. Радован Марковић за. 
206. Радослав Агатоповић за. 
207. Ранко Обрадовић за. 
208. Сава A. Вајкић није овде. 
209. Саво Вукојчић зјј. 
210. Др. Саво Љубибратић за. 
211. Др. Светнслав Поповић за. 
212. Светозар К. ЂорЈЈСВић за. 
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213. Светозар Прибићевић за. 
214. Др. Светозар Риттиг за. 
215. Светозар Хаџић за. 
216. Симо Ераковић за. 
217. Сима Перић није овде. 
218. Др. Славко Милетић није овдс. 
219. Славко Хенч није овде. 
220. Сретси В. Којић није овде. 
221. Др. Срђан Будисављевић није овдс. 
222. Дон Станко Банић за. 
223. Станко Павичић није овде. 
224. Др. Станојло Вукчевић за. 
225. Др. Стеван Чокић-Симеоповић   није 

овде. 
226. Др. Стјепап Кукрпћ за. 
227. Др. Стјспан Сркуљ за. 
228. Стојан Костић за. 
229. Стојан М. Протић за. 
230. Сто1ап Д. Рибарац за. 
231. Суљага Салихагић за. 
232. Тихомир Т. Драшковић није овде. 
233. Тихомир Констаптиновић за. 
234. Тодор Вожовић за. 
235. Тодор Оганковић за. 
236. Трипко Жугић за. 
237. Др. Тугомир Алауповић за. 
238. Др. Урош Круљ за. 
239. Уропт Ломовић није овде. 
240. Фраи Графспауер за. 
241. Др. Фран Воглар није овде. 
242. #ран Пигаак за. 
243. Фрањо Смодеј за. 
244. Др. Фран Шамбах није овдс. 
245. Др. Фрањо Пољак за. ^ 
246. Др. Франтишек Јанковић за. 
247. Др. Фрањо Новак пије овде. 
248. Др. Халид-бсг Храсница за. 
249. Хамид Хаџи Сврзо за. 
250. Др. Хеприк Кризман за. 
251. Цезар Акачић није овде. 
252. Ћсда Гагић за. 
253. Ћсда A. Костић није овде. 
254. Шефкија Глухић за. 
255. Шукрија Куртовић за. 

(После гласања.) 

Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Изволите чути ресултат гласаља. 

Гласало je свега 136 послапика. За закон- 
еки предлог гласало je 129, a против 7 посла- 
ника. Према томе објавл>ујем да je овај закоп- 
ски предлог примљен у начелу. 

Сад приступамо претрссу у појединостима. 
Изволите чути господина известиоца. 

Известилац МИТА КЛИЦИН чита: 

Предлог закона o ванредном кре- 
диту 

од 130,000.000 динара. 

Члан 1. 
Овлашћује се Министар Финансија, да 

може утрошити, како на редовне тако и на ваи- 
редпе потребе целокупног Краљевства Срба, 
Хрвата и Словенаца за месец април 1919. го- 
динс, суму од 130,000.000 динара. 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЂ: Прима ли Народно Представииштво члан 
1. онако како je прочитао господин известилац? 
(Прима.) 

Објављујем да je чл. 1. примљен. 
Изволите чути члан 2. 

Известилац МИТА КЛИЦИН чита: 

Члан 2. 
Сума од 130,000.000 динара може се утро- 

шити и то: ' 
A) Лични издаци 

I. Мннистарство Војно  
II. Инвалидске потпоре sa целу државу 

III. Двор и Сентралиа управа   .... 
IV. Пародно Представништво    .... 
V. Сва друга надлештва и установе: 

Дин.   22,б00.000-- 

s       8,000.000-- 
, 1,000.000-- 

500.000-- 

Ј) 
-') 

3) 

•1) 
б) 

6) 
7) 

Србији       Дин. 3,500.000 — 
Хрватсрој и Сдавоиији . , 3,200.000'— 
Босни u Херцеговини . , 3,000.000-— 
Банату, Бачкој и Барањи  ,   2,800.000-— 
Словеначкој ,   2,700.000- — 
Црној Гори 1,000.000-— 
Далиацији „      800.000-— 

Див.   17,000.000-- 
Дин.   49,000.000-- 

Б.) Материјалнв жадаца 
I. Министарсво Војно  Дин. 27,000.000-- 

II. СнабдеваЈБе аемљо , 12,000.000-- 
Ш. Централна управа , 250.000-- 
IV. Народно Представншптво „ 50.000- 
V. Сва друга надлештва и установе: 

1) у Србдји Дин. 7,200, 
2) у Хрватсхој и Славонији   .    ,    6,700. 
3) у Босни и Хсрвеговинв .    .    „ 5,000. 
4) у Банату, Бачкој и Баран.н  „ 4,000 
5) У Сдовепачкој  3,-200 
6) у Далмацвји   ...-..„ 500 
7) у Црној Горн , 100, 

000 
,000, 
000, 
,000- 
.OOO' 
,000' 
,000- 
Дил 

Свега матервјалнвх ввдатака   Двн.   66,000.000-— 
26,700.000 — 

Ц) Резервни кредвт 
Ha ведовољно предвиђене и вавредне 

потребо целог Краљевства 15 000.000-— 

Свега Дииара:   130,00".000-- 

Upedcednm др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Прима лн Народно Представништво члан 
2. онако, како je прочитао господин известилац? 
(Прима.) 
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Објављујем да je члан 2. примљен. Изво- 
лите чути даље. 

Известилац МИТА КЛИЦИН чита чл. 3.: 

Члан 3. 
За вршење издатака у границама доса- 

дашњс Краљевине Србије важиће одредбе за- 
кона o ванредним кредитима донетим за време 
рата од 1914. до 1918. године. 

Председпик др.'ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Прима ли Народно Представништво члан 
3. како je прочитао г. известилац? (Прима.) 
Објављујем да je члан 3. примљен. Изво- 
лите чути даље. 

Известимц МИТА КЛИЦИН чита чл. 4.: 

Члан 4. 
За вршење издатака у осталим крајевима 

иажиће тамошњи закони но с тим, да се за све 
нове издатке, који нису до сада редовно чиње- 
ии, мора тражити преко падлежног ресорног 
Министра оддбрење Министра Фипансија. 

Tlvedcedumi др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Прима ли Народно Представништво члан 
4. како je прочитао г. известилац? (Прима.) 
Објављујем да je чл. 4. примљен. Изволите 
чути даље. 

Известилац МИТА КЛИДИН чита чл. 5.: 

Члан 5. 
Издаци ће се вршити у Србији у динарима, 

a у осталим областима у крунама; Отварање 
крсдита у крунама извршиће сс no званичном 
курсу, рачунајући 100 динара са 250 крупа. 

Изузетно у случају потребе, a no одлуци 
Министра Финансија, моћи he се и у Србији 
нршити исплате у крунама a тако исто и у по- 
иим областима моћи he се исплате, порсд кру- 
ма, вршити и у динарима. 

председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Прима ли Народно Представниттво чл. 
5. онако како га je прочитао г. известилац? 
(Прима.) Објављујем да je чл. 5. примљен. Из- 
волите чути даље. 

Извесгилац МИТА КЛИЦИН чита чл. 6.: 

Члан 6. 
За покриће расхода предвиђених у чл. 2. 

служиће сви приходи који су предвиђени no 
законима и уредбама законодавства које данас 
шши у појединим областима Краљевства. 

У колико поменути извори не буду довољ- 
пи за покриће ових издатака, овлашћује се Ми- 
пистар Финансија, да покриће остатка кредита 
мо}ке извршити позајмицама кратког рока, било 
na подлози упутница и меница, било на подлози 
за тај циљ издатих бонова Главне Државне 
Благајницс. Но ове зајмове краткога рока овла- 
шћеп je Министар Финансија закључити тек 
пошто за то добије одобрење Министарског Са- 
вета. 

Председпик др.ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Прима ли Народно Представништво чл. 
6. онако, како га je прочитао г. известилац? 
(Прима:) Објављујем да je чл. 6. примљен. Из- 
волите чути даље. 

Известилац МИТА КЛИЦИН чита чл. 7.: 

Члан 7. 
Овај закоп ступа у живот кад га Краљ 

потпишс, a обавезну спагу добија, кад се обна- 
родује. 

Председнш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Прима ли Народно Представништво чл. 
7. онако, како га je прочитао г. извсстилац? 
(Прима.) Објављујем да je чл. 7, примљен. 

Господо., с овим je овај законски пројекат 
примљен и у начелу и у поједипоотима на пр- 
вом читању. Друго читање биће у уторак 1. 
априла. 

Данашњу сједницу закључујем, a наредну 
заказујем у уторак 1. априла с овим дневпим 
рсдом: 

1. точка, друго читање овог законског npo- 
јскта и 2. извјештај верификационог одбора. 

Прима ли Скупштиеа овај дневни ред? 
(Прима.) Овим je седница закључена. 

Седница je закључена у 21V2 часа. 

Видео Секретар 
Јосиф Bojunoeuh. 
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И нтерпелација 
9. редоииог састапка 

привременог народног прседтавништва 
држаног na дан 2G. марта 1919. з^одпне у Бсограду. 

Интерпелациja 

na господина Министра Унутрапикпх Послова. 

Агитациопи Одбор Срба п Вуњеваца Со- 
циал-демократа у Војводини заказао je неко- 
лико зборова у Бапату ir Бачкој, којима je био 
циљ: рбнављање, ратом угушених организација 
содијалистичких. 

Зборови су пријављени Првој Армији и 
ова их je све одобрила и послала то одобрење 
жупанијским властима опих места, где су се 
зборови трсбали одржати. Када су сазивачи ре- 
ферати долазили у та места ради одржаваша 
зборова, ови су били од полшшјских власти 
забрањивани иод изговором, да им mije аознато 
одобреи.е Армије! 

Један од наших референата приликом ив- 
тервепције коджупана у Вршцу, случајио je 
видео телеграм еа потписом Министра Приби- 
licmilia. којим се натпи зборови забрањују и 
иласти се упуКују да ту забрану правдају тп~ 

,ж, што ће увек рећи, да им je одобрење Армиј- 
еке комаиде иеиознато! 

■ Питамо господина Министра: 
1. Чиме иравда овакав свој поступак? 
2. Мисли ли предузети потребне мере, да 

će слични догађаји не обиове? 
Београд, 25. марта 1919. год. 

Интерпеланти 
Baca Ш. Кпсжевић, 

Др. Мита Тополовачпи, 
пар. поелапици. 
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