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Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господо, отварам 13. редовни састанак 
Народног Иредставништва. Изволите чути iipo- 
токол iipoiiuior састанка. 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ чита 
протокол 12. састанка. 

Ђредседиш др. ДРАГОЈБУБ М. ПАВЛО- 
BlITi: Господо, има ли ко шта да примјсти na 
onaj протокол ? (Нема.) Прима ли се ? (Прима.) 

ИзвоЈШте чути неколико интерпсиација. 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ чита 
интерпелације н то: народиог поеланика Ап- 
'j'OJia Криетапа и другова на господина минис- 
ipa унутарњих дела иротип заллене листа 
»Слободе«; 

гпсподина Молхиора Чобала, народиог ио- 
рланика и осталих na госиодипа мристра тр- 
говине и индустријо противу забране извоза 
гаишарки за штављање кожа; 

господина Мслхиора Чобала, народноГ ио- 
r-.iamiKa и другова na господина миппстра трго- 
I'.IIIK! и индустрије противу забраае извоза еодс 
из Лукавца код (арајева у Немачку ; 

гошодина дра, Г. Б. Анђвлиновића, на- 
родног посланика na господина предссдника Мм- 
ппстареког Савета у поглсду примања бниших 
аустро-угарсквх мипонпика при министарстви- 
ма у Ввограду; 

Ерспрдина дра. Мите Тоталовића и дру- 
гова na r. мштстра саобраћаЈа v погледу ofiiraim- 
зације државног Жсљезничког Вијбћа': 

господина дра. Мите Топаловића и дру- 
гова на господина министра правде ради успо- 
етаве судова у Војводини. 

(Види еве ове интерпелације на крају 
седнице.) 

Председнт Др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Све ове интерпелације упутиће се вад- 
лсжиим министрима. Изволите сада чути веко- 
лико телеграма, уиућених Народном Представ- 
ншптву. 

Стрегпр   ЈОСИФ   БОЈИНОВИЋ   чита: 
I [редееднгоптву Народпог Представништва 

Београд. 
Брчка, 76, 48, 2, 9. 
Аграрно питањс ријетава се ларедбеним 

путсм из чега je угрожен опстанак малоиосјед- 
ника u да пеће добити довољне продуктивне зе- 
мље. Ha таквом ријешаваљу протостирамо и тра- 
жимо праводно рнјсшење тога виталнога питања 
no обје стр&ве у име Јутославенске муслимаискс 
ОЈтитзације. 

Тајиик: Подпредседннк : 
Др. Буквица.      ('маил Хаџи-Мехмедаги11. 

Председншцтву Народног Представништва 
Маглај.       . Београд. 

Пајодлучније иросведујемо против шшјс- 
гатеној аграрној реформв са стране Мшшстар- 
ског Савета, која ни у колико не одговара соци- 
ja.'imiM односима и потребама iiamor народа која 
посјсднике односно ч^ихове малодобнико који су 
као и кмети подносили <'ве тегобе рата просто 
гова иа просјачки штап, која je у нашем друш- 
твеном животу створила читав хаос, те кмоти 



240 Стеногр. белешке 

користећи се том приликом у поеледњс вријеме 
п нашу слободну земљу несметапо узурпирају. 
Тако најодлучиије просведујемо и против опом 
пасусу спомснуте реформе да се хак од 1918. 
спаја еа (лптстом за наш.у земљу под кметима, те 
нам се тако накнада хака одгађа, чнме ее посјед- 
ници односно iLiiKOiui малодобвшш и ЗКШе 
баш у најтежим ириликама прехране једно- 
ставно осуђују на гладовање. Уједно најодлуч- 
нпјс просведујемо н протпв иосвр.машњег паси- 
внтета државне управс, која и не помптља да 
нам исходи опггету за попаљенс чардакове н 
онљачкане хамбарове за вријоме иреврага 
као н послије њега. 

За муслиманску оргаиизацију котара Mar- 
лајског. Предеедник: 

Узејр Беговић. 

Џредседпт др. ДРАГОЉУВ М. ПАВЛО- 
ВПЋ : Господин Министар за прппрему Уста- 
вотворно Скупштине иослао je извештај o избо- 
рима у Македонији. Изволите чути тај нзвс- 
шта.]'. 

Сшрепер др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВШ! 
чмта извештај o изборима: 

Министарст) пЈшпрсмс. 
за  уставотвбрну   екупштину   a   из.једпачсп.с 

закоиа 
Краљевства Срба, Хрвата u Словенаца< 
Бр. 304 

4. априла 1019 r. 
. Псоград. 

Госиодипс П1)едс('Д11иче! 
У смдслу сиога пређашњег ршења Варод- 

иог Представииттва част ми јд дсх-гавити вам 
сииеак iiociamiKa пзаорапих на дан 30. upo- 
шлог мрсеца за јужиу Српију (Македоппју и 
Стару Србију). 

3 a 0 к p у г П p ii j е п рљ с к п : 
За посланика : др. филозофијс Алскса Ста- 

Kimiiih. п.сму за заиешша : CUCIUTCIIIIU Дапи.к) 
Шиљак, за другот пославика: [фофесор Никола 
MIIIIHII, за замспика : Миха.ј.чо Раљевић, зем- 
љорадник. 

За 0кpу г 0 х ридс к и: 
За шкманика : Тсичо Поповић, пензионер, 

н.сму за заменика : Ппкола Главћнчевић, првд- 
седник oiiiirmiic. за иослапика : прота Серафим 
Крстић, a замишк : Рамадпн ИустипА тр- 
говац. 

3 a O R j) у г Б p е г a л н и ч к и : 
За послаиика : Лоргаи iKioanoBiih, учител>, 

a замсник.: Пало II. IIKOIIOMOBIIIJ, трдРОваЦ, за 
другог ii(XMiaiiiiKa : Г.ппори.је ДраЕОЛОВИћ, учп- 
T(MI>, a за зшешш: Мсса]) бег-Т^фик из ЕСочана'. 

3 a 0 к p У г 3 в е ч a п с к и : 
За послаиика : ирота Апђелко Нешић, a за 

заменнка : Мифтар Хуссјин из Лауше, за по- 
сланика : Милап Топаловић, председник ои- 
тшкчхог суда, и за заменика; Јоеип Ћамиловић, 
Т1)говац нз Г^учитрпа. 

3 a 0 к p у r K o с o в с к и : 
За послапика : Тома К. Поповпћ. цредеед- 

иик општине Гнљанске, и (^ерафим Поповпћ, 
инжпљср грађевинског одсека начелства округа 
Кбсовског, за заменике: Протојерсј Антоније 
HiiKiiiiih и Дамјан Прљинчевић из Приштине, 
вршилац дужности гаколског падзориика среза 
Грачаничког. 

За Округ Тетовски: 
За посланике: Baca Вогојевић u Никола 

Дрмончић,  a  за заменике: Петар Данчевић. 
учитељ у понзији u Милан Апостоловић, ркр, 
пижнњер овд. 

3 a 0 к p у г П p н з p с н с к и : 
За    посланике:    Аптонијо,    Тодоровић, 

школски надзорник и Швриф Бајрат-Ђиновац, 
a за замопикс: Хаџи-ЈБуба Патрногча и Мехмед 
ИеливаиовиК. 

3 a 0 к p у г T и к в с m к и : 
За посланика : Глигор Анастасијевић, ад- 

вокат из Кавадара a њтт заменцк Тошко Aiia- 
сташевић, апотекар из Ћевђелије, за послапика: 
Риста TpaJKOBiih. тргоиац из Кавадара. a за- 
McmiK Антоније Башпроипћ, Tpi'OBau из Ћевђв- 
.■llljc. 

3 a 0 к p у г C к o II c к и : 
3a iiociamiKe : Др. Мнхајло Шушка.кшиК 

u Младен lloiioiiiili, a за замшике: Хафиз Рахат 
Абдурахмаи и Г.пппа Елезовић, сви из Скопља. 

3 a 0 к p у г P a ш к и : 
За шкмапике : (али бег Расонац, a За замс- 

ипка Mano Муратовић, председнив oniirmii- 
скот суда ошптинр Велжмежке, за нослаппкс: 
Др. Алкссапдар Пави^евић, срезкп леАар, a за 
замонике: (iiacojc [ћкифоровип, председник оп- 
iiiTiiiic Иосгспске. 

3 a O K p у г Г) u го л> c K n : 
За посланике: Ileraj) Крста Ђорђеви)] п 

Јонап TnipKoHiili, a за замепикс: Г.тгоријс 
Џамбасовић, арофесор и Мегодије Пејовић, из 
Кичева, учитељ. 

3 a 0 к p у г K у м a и o в с к п : 
За посланике : Ђорђе Денковић, ^рговац в 

Милап IIpoTiili кројач, ирсдссдник опттппс Бу- 
јановачце, за зм1енике: Коце Тамбуровић, т|)- 
iDHau из Криве Иаланке и Toma Ђфђевић, тр- 
говац из Кратова. 
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Част ми je, Господине Председниче доста- 
шти Вам, предње, с молбом на употребу, и мо- 
лим Вас да изволите примити уверење мога од- 
лнчног поиповања. 

Министар : 
Др. K p a м е р, с. р. 

Минитарство припреме 
за уставдтворну екушптину и изједначење зак. 

Краљевства Срба, Хрвата и Словснаца. 
Бр. 308. 

4. a п ри л a 1919 год. 
Веоград. 

Господине Прсдседниче! 

Чает ми je саопштити Вам да je према из- 
вепЉу председника Народног Beha за Восну и 
Хсрцеговину замјеник гск-подипа Хаџи Мехмсд 
бег Џинића, примио мандат, господин Хуснија 
Ђумрукџић. 

Примите Господине Председничс уиојхчбр 
мог одличног поштовања. 
Министар Припреме за  Уетавбтворну  Скуп- 

штину и изједначење Закона. 
Др. A. K p a м e p. 

Ередседиик др. ДРАГОЉУБ M. ИАВЛО- 
ВИЋ : Овај je извештај етигао без изборних 
акта. Кад ти изборни акти стигну, упутиће се 
^ерифтшцијоном одбору на надлежни поступак. 

Изволите чути изветтај одбора o умесно- 
(Tii посланичких предлога. 

Смретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ прочита 
извештај одбора o иредлогу господина Адолфа 
Рибипкара, који гласи: 

Господипу Председнику Привременот На- 
родпог Представништва. 

У ирилогу 7. Одбору за оцсну умесности 
посланичкнх предлога част ми je спровеети Вам 
na даљи рад цо прописима пословника прсдлог 
закоца цротив криомчареша хране и стоке, под- 
iiccfii Народном Представпиштву од стране На- 
родних Поелапика госиоде Адолфа Рибиикара 
и другова. 

ОдбоЈ) je iiamao, да je иредлог у м е с т a н, 
т« се о њему може решавати у Народпом Пред- 
ставтпптву. 

Одбор за оцену умесности послапичких 
прсдлога. 

4. амрпла 1910 Београд. 

СеЕретар: Продседник: 
T |) и и к o Ж у н и h.-  Др. М. Д p и н к o в и ћ. 

r ћ&дседтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BUTi: Ca оипм lie се извештајем поступити да- 
ље no закопу. 

Господо, прије прелаза на дневни ред, пма 
jom два уггота na господина министра председ- 
пика. Ирви je уппт госиодина дра. Новака. 

Реч има госиодин посланик др. Фран 
Новак. 

Poslanec dr. Fran Novak: Gospodje! Evo vam 
zopet slučaja, kako je znala italijanska oficijelna in 
neoficijelna publika zainteresirati cel kulturni svet 
za eebo in za evoje interese. Zaječala je od dozadevnih 
hudih bolečin in kazala navidezne krvavo rano, ki so 
jo ji boje usekali nekulturni državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ta manever se Itali- 
janom v tem slučaju hvala Bogu enkrat ni obneeel. 
To moram z zadoščenjem konstatirati iz odgovora 
gospoda ministrskega predsednika, zastopnika mini- 
etrstva za zunanje posle. Izkazalo ee je ne morebiti 
earno, da so italijaneke trditve strašno pretirane, am- 
pak, da sploh nimajo nobene podlage (Ploskanje.) 

če bi se bila v Zalogu res pripetila od strani 
naših državnih uslužbencev ali eploh naših ljudi kaka 
nekorektnost proti Italijanom, bi mogel še razumeti, 
da bi bila italijanska fantazija ta dogodek razblinila 
v velik boj, velik spopad med Italijani in Slovenci. 
Toda izkazalo se je, da ti»ti vlak, v katerem so bili 
Italijani po njihovi trditvi napadeni, takrat eploh šel 
ni. (Veselost.) Pravtako pa tudi v vlaku, ki je vozil 
pred omtnjenim vlakom in za njim ni bilo nobenejM 
Italijana. Ob času, ko je bila baje italijanska zastava 
sežgana, ni bilo na kolodvoru v Zalogu sploh nobe- 
nega človeka. (Čujte!) Ta stvar je torej od konca 
do kraja popolnoma izmišljena. To moram z obžalova- 
njem konstatirati, o kulturnem narodu.   (Ploskanje.) 

Laž ima kratke noge. Z veseljem smo zaznali, 
da se je v tem slučaju enkrat mednarodna komisija 
postavila na stališče, da je treba italijanske trditve 
objektivno preiskati in presoditi. Medklic: »Tandem 
alicpiando!) To je v tem slučajn storila mednarodna 
komisija. Lahko rečemo s ponosom, da je bil izid te 
preiskave nam v zadoščenje, Italijanom pa v sramoto. 
(Tak je! Ploskanje.) Iz tega more, gospoda moja, 
ves kulturni svet sklepati, koliko je verovati italijan- 
skim trditvam. (Ploskanje.) In proti tem trditvam, 
gospoda, mi nimamo drugega dokaza, nimamo dru- 
gega nastopa nego naše pošteno mišljenje, naše po- 
šteno srce, kar so morali sedaj priznati tudi generali 
internacijonalne kemisije. 

Gospodje, naj povem tu še nekaj mimogrede, kar 
sem izvedel iz zasebnega razgovora s visokim fran- 
coskim častnikom. Ta mi je rekel: »Prav vesel sem. 
da sem prišel v vaše kraje. Izrariti Vam moram svoje 
osebno prepričanje, d'a ne razumem, kako ee more 
trditi, da ne vlada v slovenskem delu kraljevine Sr- 
bov, Hrvatov in Slovencev — to pristavim sam — 
popoln red; obratno, pri vas sem našel trden red, mi- 
roljubnost, veselje do dela, veselje do mirnega so- 
žitja s sosedi. "Doslej je bilo marsikje razširjeno 
mnenje,   da   stanujejo   tukaj   necivilizirani   barbari, 
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ljudje, ki nimajo drugega v roki nego kopje in ne 
znajo drugega nego a sovraštvom in mržnjo tujca 
sprejeti. Sedaj sem pa videl Vaše kraje, spoznal izo- 
brazbo Vašega ljudstva, dognal da je tukaj vse dru- 
gače in veliko več reda nego v marsikateri provinciji 
države, ki ee imenuje kulturna in hoče biti višja nego 
Vi«. 

Gospoda! Po poslovniku nimam pravice, da bi 
izrazil v daljšem govoru svoje mieli z ozirom na od- 
govor gospoda ■ministrskega predsednika. Eno mi pa 
dovolite, da izjavim namreč svojo polno zahvalo go- 
spodu mmistrekerau predsedniku, da je smatral za 
svojo ljubeznjivo dolžnost, odgovoriti takoj na moje 
vprašanje, ko sem mu ga predložil. To je v interesu 
vse naše javmosti, da se je dalo s tem odgovorom za- 
doščenje naši žaljeni narodni časti. Izjavljam, da vza- 
mem odgovr gospoda ministrskega predsednika s pol- 
nim zadovoljstvom in zahvalo na znanje. (Živahno 
odobravanje in ploskanje.) 

ПраШтт др. ДРЛГОЉУБ M. ПЛВЛО- 
BIITi: Има рсч Пррдсодник Минжтарског Са- 
вета. 

IIlicdmhiuK Министирског Савета СТОЈЛН 
М. IIPOTirii: Како je познато, интервенција 
Италије ради иицидепата од 12. и 20. фебруара 
у Залогу у Љубљани имала je за последицу, да 
je Врховии Војни Савет у Паризу - у евојој 
седници од 8. марта — доноо једно решеље, које 
je п no својој садржинн и no своме тоиу мора.чо 
у иеоиаиештеном свсту изазвати утисак, да се 
ради o једној крло озбиљној и oiiaciioj етвари. 
Једна посебна међусавезпичка Комисија од чс- 
тири генерала била je одмах поелава у ЈБубља- 
иу с налогом, да на лицу места извиди споме- 
ii>"re догађаје и да по yTBpbeii>y факата изда 
пресуду, која би осим других строгих мера има- 
ла да садржи казиу за кривце и све компенза- 
цпје и сатисфакције, потребне за усттоставу ча- 
сти увређене Италије. Било je ту н претње вој- 
iioM окупацијом за случај, да се слични ипци- 
денти понове. 

Ова одлука Врховног Војпог Савета, чије би 
цело извршење дубоко дирало у еуверенитет 
Крал^евства Срба, Хрвата и Словепаца, 6\vn\ je 
саопштеш на знање само локалпим војшш и 
rpabaTCKHM влаетима у Љубљанп. Кад je Коми- 
ciija од четири генерала етигла у Љубљану,. 
коиституиеала се под председништпом' талијан- 
ског генерала Гегре-а и започела свој рад p тим 
да je 19. марта писмено позвала Председника 
Земаљске Владе у Љубљапи и Комаиданта 

. Дравеке Дивизије Геперала Омил>анића na од- 
говорност, затто je и у којој форига талијапска 
мисија под Командаптом мајором Де Ђорђио 
морала оотавити Љубљану. 

У ОДГОВОру на ono 11ит;ш.е ут$рђвН0 je СЛС- 
дећв : 27. јануара сгигао je из Беча у ЛЈубљану 

талијански генерал Сегре и пре свог даљег путо- 
вања за Италију замолио Председника Љу- 
бљанске Владе, да би једаи део љегове пратње 
у.отао за неколико дана остати у Љубљани, док 
ee ои врати из Италије и да се уопште у њихо- 
ним војним исправама напише дозвола, да се они 
могу слободпо кретати no словеначкој тсрито- 
риди. 

Председник ЈБубљапске Владе иозвао ee 
на своју неиадлежност, али je ипак изјавио, да 
DH нема ништа против привременог борављења 
талијанских војних лица у Љубљани до по- 
вратка Генерала Сегре-а из Италије. Генерал je 
био опим одговором задовољап, ну на свом по- 
вратку из Италије опет je код Љубљанске Владе 
потавнуо питање борављења талијапског вој- 
ног особља у Љубљашт, али овај пут под изго- 
i:opoM, да je у иптересу обију страна ваепоета- 
вити саобраћај за ппсма и депсше између Љу- 
бљане и Трста, као и да сс што upe реши питање 
рапатрирања избеглица. Генерал Сегре je овом 
нриликом чак одредио војна лииа enoje нратње, 
i.oja би оетала у Љубљани у циљу примапл 
Mo.ion за jmnaTpiipaihe., и приметио да би со 
молбе има.те иоднети најдал.е до 20. фебруара. 
Љубљанска Влада - остајући при евојој нс- 
надлежности п у овом питању — ипак je била 
мишљења, да у иитересу еловеиачкмх избе- 
г.шца, воји желе што пре вратити сс својим ку- 
ћама, пеби било упутно чипнти тешкоће једвом 
тако хумаиитарпом делу, те се je бпла решила 
еа евоје етрапе толерирати 6opai№eii.e талијап- 
ског војног оеобља у Љубљаии у спомепутом 
шгљу, ие дајуЈга викаквих рбрезних пзјава. Из 
овога je јасно. да o једном формалном акредито- 
ван.у IIDII Љубљанској Влади ne може бити го- 
вора. Поеле кратког времена цела јавност се уве- 
рмла да од генерала Сегрс-а иокрепута хумани- 
тариа акцнја не даје пикакаи резултат. Са сло- 
пеиачке страие била je већ 10. фебруара иодпе- 
сена једиа лнста избеглица, којп траже раиат- 
рирањв, и na коју се није могло добпти одговора, 
нако су талијашки официри — који су при- 
мили листу — изјавпли, да ће молбе бмтп ре- 
шепе до 13. фебруара. Услед тога наетала je у 
еловепачкој јавпоетп велика узпсмиреиоет, уз- 
дрмала ee рсра у иекрепост талијанСКих обећа- 
IM, те je Љубљавска Влада била приморапа, да 
за обезбе])'111.е лмчме еигурностр талпјапеког noi- 
иог особља ппелузме оштре мвре. Мвђутим je 
Љубљанска Влада добила изрештај из Mapu- 
бора.да je и тамо лоптла једиа талијапека војиа 
мисија и да ee држи ншријатељски према С.чо- 
венцима. Дон je Љ^бљансва Влада у интересу 
јапног мира и реда размишљала. гата да радгт. 
догодио ee елумај у Л^убл.аип : паиме 18. фе- 
бруара јелан контралпи официр name појие 
иолиције заустаиио je на улици таЛијанске офи- 
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irape ii затражио од њих, да му покажу исправе. 
ГГошто талијаис-ки официри нису хтели, да по- 
Јсажу исираве, коптролни официр их je замолио, 
да пођу с њиме до Комаиде Места. Овакав по- 
ступак нашег официра био je потпуно испрапап, 
јер се ona контрола врши и према нашим офи- 
цирима, који нису лично познати, у цшву, да 
се спрече злоупотребс ношсња официрске уии- 
форме. Алн талијански офнцири одбише позив, 
да иду до Командс Мсста и изјавшцс, да he ићи 
код Команданта Дравске Дивизије Генерала 
Смиљаннћа. И на овај je пачин Генерал Сми- 
л.апиК 11])ви пут службено сазпао да у Љубља- 
iin иостоји једпа талијанска војпа мисија, и ако 
га je у задње време генерал Сегре два пута по- 
сетно. У тим посетима пи једном речи није он 
споменуо егзнстеицпју те мисије. Ha примсдбу 
генерала Смиљрића, да je у овом случају талп- 
јапеких официра јзеч o једној општој мери, која 
се примењује на сва војна .inua, одговорпо je 
та.шјаиски мајор Де Ђорђис да, on има, као шеф 
подкомиеије за извршеЈво примирја с Лустро- 
Угарсчсом. на основу овога примирја право да 
борави у ЈБубљани. Такво гледиште, као и 
факт, да je иа нсти пачип иласирапа једна друга 
(■лпчма талијансЕа нисија у Марибору, нате- 
ралп су генерала Смиљанића, да у иптересу ау- 
торптета државне власти и ради одржаннТ јав- 
пог мпра и реда, који je претно да буде иоре- 
Mchen уелед понашања талијаиских официра, 
замоли мајора Де Ђорђиса, да оп и цело особље 
iMTone мисијо оставе Љубљану, док се не при- 
баве iio'ri)e6iie дозволе га етране Крал)евске Вла- 
де у Веограду, однОсно тамошње Врховне Ко- 
маиде. Ha то je талпјанска мисија уложила 
енершчав ирвтест п оетавила Љубљаау. Ово je 
фактичБО стање ствари, које je билп гаопштено 
мсђусаисзтппсој Комисији од четири генерала 
у Љубљани. 

Док* се jom водила корсспондепција између 
h'oMiicnjc II лока.чних власти у Љубљани, Ко- 
мпсија je 24, марта отишла у Залог, да na лицу 
места извиди догађај од 12. фебруара, у коме се 

- ирема талијаиском ирш.азиваљу ствари — 
дееило, да еу југославеиски војнидп 0 ipaljaim 
naiia.iit јсдан воз талијаискпх бегупаца пз Тр- 
ста. пацали na воз камење и блато, разбили npo- 
зоре нагона и најпосле подеиали и спалили више 
галпјапскпх држанппх .часгава са грбом кра- 
љевске куће, којим je бир окићен једап вагоп. 
Како je опасно с талијанске стране био при- 
шав onaj дога^ај у Залогу, најбоље се видп иа 
једног писма Гувернс.ра Непелџгје Јулије Ие- 
тити-а Дошгору Трилеру у Љубљапи, у комс 
талијанскп Гувернер вдмсђу ocra.ior досдовно 
пишс: »Огорчм! због бруталног a заиста бар- 
барског поступања с one етране, која би хтела 

да см1 сматра i.ao е.чеменат јавпог реда у Југосла- 
венској земљи, еаопштавам овај факт Вашем 
Господству на знање као пример one културе, 
коју са ионосом прокламују као карактерис- 
'пшу настајуће југославенске народности«. 

Међусавезничка Комисија од четири гене- 
рала изврпшла je извиђај у Залогу сасвим сло- 
бодио без суделовања икаквог нашег државног 
oprana, саслушавши све сведоке, које je ona же- 
лела н тражила. 

Ha оспову овако предузетог иелог претра- 
(ЖЈгванн!, међусаве.зпичка Кшшсија од четири 
гснерала, под председањем талијапског геперала 
Сегре-а, издала je 29. марта следећу пресуду: 

»Ko.Miiciija од четири геперала, постављепа 
ради изврпкмм депеше Но. 2458 БЦ/3, од 8. 
марта 1010.. председника Врховпог Војпог Са- 
вета, деиеше, која je саопттепа гепералу, Комап- 
данту Дравске Дивизнје и месним властима у 
Љубљани, и која je, i.ao јодиии палог добн.ја 
за истраживање п за мере, које би се имале пре- 
дузетп у погледу ипцидената од 12. и 20. фе- 
бруара у Залогу н ЉублЈапп. узпмајући у оце- 
пу. ла je талмјапгка мисија Комапдаита Де 
Ђорђиса била иозвапа да остави Љубљапу 20. 
фебруара, и да je генерал СмиЈваппћ саопштио 
Комиспји, да je ова мпсија била отправљена пз 
Љубл.апе no iheroBOM соиствепом налогу, има 
часг обавестити геиерала СмиЈћанића, Комаи- 
данта Дравске Дшшзије, да je on прекорачпо 
своју власт тпме што je позвао помепуту мисију, 
да остави Љубљану«. 

U\m спем том. меНутим. и^усавезничка 
Комиеија иос-.чала je послс тога Генералу Смп- 
љанићу п Председпику ЈБубљанске Владе ono 
еаопштење: 

Комисија постављепа од Врховпог Bojimr 
Савета, пошто je утврдила факта, допела je еле- 
лсЈи' решење: једпа талијапска делегација, која 
he зависити од мисије за примирје у Бечу, до1т 
iie у Љубљапу 3. априла. Придружнће се овој 
делегацијв један енглееки и један француски 
Официр. Генерал Комапдапт Дравске Дивизијс 
моли сс да пменује једног српског каиетапа илп 
поручника као официра везе за поменуту дсле- 
гацпју. у циљу да суделује у пословима који се 
итчу Словенаца. Генерал Сегре доћп he служ- 
беио у Љубљану да представи члапове своје де- 
легације. Геперал Сави и Гордоп етићи he истог 
дама с аутом са евојим офипирима. Комигпја 
моли Геперала Комаидапта Дравске Дпвизпје 
ла предузме еве што треба да офииири могу жп- 
вети сжупа у доброј хармоиији. Цил> мисије 
6ii]ie рапатрирање, издавање путпичких пс- 
права за Нталију, сви други поелови. који могу 
да дођу до гвепог знања п шшоћ. у свему пгго би 
пмогућило жељ«8нички еаобраћај. Терба при- 
метптп да се цео рад ове делегације има сма- 
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трати као међусаввзничкЕ. Месне власти моле ее 
да у границама могуНности еве предузму у свр- 
ху да рад мисије буде олакшав и п.кааи«. 

Kao IHTO ее впдн Доиисија игпорито са- 
евим у својој прссуди догођај у Залогу. To пот- 
пуио ћутање после онако палунаваие аферс, 
с талијанске странс, пајбољи je доказ ла сс »Ко- 
мисија. no саслушању еведова уверила да ка- 
квог »пнцидента« у Залогу у опште mije im 
било. Овај Факат у толпко je важнији, у колико 
je пачин како je on бпо ариказиван еа друге 
стране био насртљив и увредљив за нае. После 
оваквог прпказивања ствари не може нас изне- 
надити оштар и епергпчан тон. у коме je горе- 
чена одлука Врховног Војпог Савета у Паризу 
ла се Компспја пошље, алп ono што вас iniicna- 
ђује то je да je међусавезпичка Компсија у ЈБу- 
бљани нашла за сходио да у свом решењу o тој 
CTBaj)ii у типте ne говори! 

IIITO се тиче афсре у Љубљави, то јесг y,ia- 
л>ава11>а талијапске ммсије, олпосиа оллуиа w- 
ђусавезппчкс Компсије je природва последица 
пачелног гледшпта. na које се. ирема добијеипм 
шк^ормацпјама. већина ч.чанова већ џрвог дапа 
поставила, sa met да ее земл.тпте бившб Аустро- 
Угарскс пма jom рев ематратв као запђседвута 
територија,ва коју би савезвичке силе, у смислу 
члана 1. o примирју, имале право да пласпрају 
војпс миспје. Зато je Комиспја naiii.ia да je геис- 
pa.i Смил.аппћ »преКОраЧВО своју влает«. Алп 
и усвајајупК Рорње гледпттемН^таиелтпкаКп- 
миснја mije очевидно мопа да оправла та.тјап- 
nco поступање, јер je у евом решењу нзјавила, 
да lie еада доћи у Љубљаву једва мпсмја иеђу- 
савезвичвог варактфа, ц&кле ве више једва 
чисто талијапска мисвја, како je бпла ona. коју 
je Геиерал Смиљ^вић из ЈБубљаве отправио. !I 
jom iKMiiTo Biime: у ле.итацији oiilie јелап срп- 
СКИ офицпр, као веиа нзмвђу Комисије и name 
војне B.iacni у Љубљапи. и као сарадвин Комп- 
еије за еве стварЈђ које се тичу СловеваЈџи Иа 
место сатисфакције од вас траж№е вмаће сала. 
прсма репкчиу ме^усавеаппчке Комисије. да се 
и^усавезничка мисија, чмм етигве у Љубљану, 
(мужбепо прелстави Гепералу ('мпл.аиићу. 

Мислим да с овим 1)елу.1 га idM оие аферс мо- 
жв бпти задовољав господиб ЕГовак, као што емо 
п ми задовољви. (Г)ур1111 аплаузи еа усклицима 

. »Живео!«) 

Иредсе&нш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
I^lITi: Друго je miTaiLe господина Марка Дако- 
вића na ГОСПОДИНа ирелселппка Миппстарског 
Оавета. 

IIџедтУиик Мгтистарског Савета СТОЈЛИ 
М. ПРОТИЋ: Поелатп; госполпп Даковић из- 
no.'ieo je уиу гити na мсне OBO iiiiTaii.e : Да лп je 
Крал.еиској Владн позпато o иекој покушавапој 

аулпјепцији у Паризу, коју je тражио Његово 
Краљевеко ЈВисочавство Прееташааследвир 
Алексавдар у краља Николе Иетровпћа. Ако je 
влада звала за такову аудијепдију, пита госпо- 
див Даковић, да лп je влада дала свој савет и 
приетанак na ту аудијенцнју ; ако пак mije зпа- 
ла, какво глсдитте има влада na то. 

Ha ово пптање, гоеподо, част ми je одгк- 
ворити ово: Кад би Његово Краљевско Висо- 
танетво Престоловасљедрик полазио за Париз, 
онла je било еасвим прпродпо, да се ми, који смо 
у влади и on еам запитамо, да ли би умссно било, 
кад on у Париз дође, да ее јави ii.in ne. Његовом 
Велпчанству бмвшем кра.т.у Николи, краљу 
Црне Горе и брда. To je било сасвим ириродно, 
да се ми између cede питамо због овога. Kao пгго 
je п гоеподину пптачу иозпато.а евгурно ицелом 
Народвом Предетаввиштву, nam je Преетолопа- 
следник увук бпвшем крал.у Нпколи. Сасвим je 
природво, да увун и његови саветвици мислена 
то: да .m je ред, да се унук јави евоме дсду, кад 
Дође у место. где on стапује. Ми смо nam.iii. ла 
je то iii' еамо природво, вего да то захтева и мо- 
pa.imi дуг унука (Тако je!) и опда смо Mir дали 
вс саме одобревЕЛ, пего и савет нашему Престоло- 
паследппку. да кад у Оариз дође, покуша вп- 
дети се га својпм дедом. 

Kao BITO видите, госиодо, ja рек с-вула иа- 
i.iamvji'M реч: увун и деда. Mu смо хтелп и 
при томе em до враја остати, да тој посеги 
дамо чисто фамплијарии капаклтр. чпсти ка- 
рактер односа уиука п деде. И кад je nam Ире- 
етолонаследник Александар етигао у Парис, он 
je у томв тако и поступио. Иомоћпик мппистра 
ппострапих дела, господитт Михајло Гаврило- 
BHII. којп je рђније био посланпк na петшм-ком 
двору. отшпао je бившем краљу Николи и пптао 
га : да ли je и кад je волнап примити у приватпу 
аудијепимју посету Његовог Краљевског Висо- 
чаиства ТТпестолопас.чедпикк-а Алексапдра. Ta.ia 
je краљ Ппкола ревао ово : »Не, видите. треба 
да размислии o томе. треба да пптам моју вла- 
ду!« (У дворапи смех.) ГОта значи влада у Ц]1- 
noj Гори. ja нећу овде парочито да помињем, то 
господпп jraii'OBiili зиа врло добро као п мп свм 
дмуги. Ta.ia се иасмпјао госиодип T'aBpif.'iomili и 
jjei;ao : »ВвЛИЧанство, овде je реч само o поп- 
ватпој аудпјепцији Његовог Вибочанства Ире- 
етолопаслелиика Алквсандра, који жели. да 
Вам luio деди учппп цосвту. ГТа пиак, одговорио 
je бивпш краљ Иикола: »To мора да пма везе са 
im.iигпком. то ce може првшЦ na полптт.у. 
ипан морам иосаветоватп ее са својпм мпппс- 
трима«. II on ce и саветовао с и.пма. у којој мсри 
и na којм пачпи. то наравно ми пе-зПамо. После 
тога, caneTonaiha on je поручпо пашем П))естоло- 
в^следвжку, да he га прпмпти у аудијевцију, 
окружен својом  владом.  (У дворани  ввликв 
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смех.ј Ha то je краљу Николи одговорсно: Да 
Његош) Височанство Престолонаслсдник нс ће 
доћи, оставивши и краља и његове минис-трс, да 
чекају и даље на ту посету (Смех.) 

To je, господо, што ми знамо н тако je то 
било. Ja мислим, да тиме може да буде задоио- 
љ-лп господин Даковић. Ja немам o томе ншпта 
више да кажем. 

пшдседтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИГ: Има реч господин Марко Даковић. 

МАРКО ДАКОВИЋ: Господо поеланици, 
нисам задовољан покупшвапом посстом Његовог 
Краљевског Височанства Преетолнаследппка, a 
и jom мање сам задовољап одговором господина 
Председника Министарског Савета. Жалим и ja 
и сви Орби из Црне Горе, што je Краљевска 
Влада могла дати такав савет восиоцу крупс 
југославенске. 

Господо, треба добро разликовати и разу- 
мети, зашто смо ми овде ово питањс и покрс- 
иули. Ми лисмо ово питање упутили на Пред- 
седника Владе ради какве политичке параде или 
из каквих династичких разлога. Ми смо ово пи- 
тање упутили зато, што еу из ове покушаване и 
проиалс аудијеицнје еада nam највећи непри- 
јатељ Италија и њени агепти у Црној Гори из- 
вукли доста ^нјлптичкога ћара иа штету пашу 
тиме, nrro су хтјсли да кажу, да je српска, од- 
иосио југославеиска влада, у питагБу одређи- 
вања namer државног поседа нашла за иотребно, 
да иотражи помоћ и од раскраља Николе Пе- 
тровићк. Са тимс се ирилично уиоси пометња п 
међу фанатичне присталице нашег уједињења, a 
Joni umne ii због тога. што краљевска влада и 
поред свих изјава, које еу досад пале у тали- 
јанској штамии, није iiauuia за потребно, да у 
звапичиом сиом органу изиесе, како je текла та 
аудијенција. Да je тр изпола краљевска влала. 
ona би приличпо попггедела и ауторитет Њсго- 
вог Краљевеког Височанетва Прсстолонаслсд- 
ника Александра, a дала би прилично и свстло- 
ети нама, да се ло данас оријентишемо у ово^е 
питању. 

Господо, има једна СтВар, да се копетатује: 
Je ли уотлте требало бити те аудијендије илп 
пе? Како je КраљеВска влада смела дати при- 
станак Његовом Височанству Црестолона.след- 
пику Алексаидру да посети бившега краљз Ии- 
колу. издајппка ериског народИ ... 

rUvedc((hm,; др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
В1ГИ; Молмм Вае, господиие иосланиче, бирајте 
•изразе, које .уцотребљавате у дискусији. 

MAPK'O ДЛТШВИЋ (наставља): Знамо; д^ 
je Престо.шпаследник Александар унук Николс 
Петровића, али'не смије бити унук краља нз- 
дај m lica. 

Госиодо, ми разумсмо да може и владар 
имати својих приватних аката, али када се оце11& 
сво прилике, околности и догађаји и када се 
зна, да je један велики део нашега народа, који 
насељава Црну Гору, да je један део грађана ју- 
гославенских онако одлучно и несебично решио 
свој проблем у овој нашој држави тиме, пгго je 
Николу Петровића и као тиранина и као издај- 
i uiica збацио с престоља ... 

Председиш др. ДРАГОЉУБ М. IIABJIO- 
ВИЂ: Молнм Вас, господине посланиче, да та- 
кове изразе не употребљавате. 

МАРКО ДАКОВИЋ: Ви немате право, да 
ме у томе спречавате, јер то je казала Вслика 
Народна Скугаптина cpucKoja народа у Црној 
Гори. 

ЕресседткЈф. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BIlll: Господине посланиче, ja hy вам забра- 
иити реч због тога, што такви изрази не одго- 
варају достојанству Народног Представништва. 

МАРКО ДАКОВИЋ (наставља): У момен- 
ту, кад je наш народ то питање решавао, у мо- 
менту, кад се грађани no Црној Гори бију међу 
ерббм, да докажу, колико су одани идеји сло- 
боде и одушевљсни за уједињење нашег југосла- 
венског пле.мепа, у моменту, када Италија и бив- 
ши крал> Никола орунгају своје агенте и упу- 
ћују uх у Црну Гору противу цаше слободе, 
противу иашс српеке комаиде и српске односно 
југославеиске владе; у томе момепту, када се 
још пуши крв иаше браће no Црној Гори и када 
Европа решава иаше југославенско питање, у то- 
ме моменту влада саветујс нашем Престолона- 
следшпсу ту аудијенцију. У таквим моментима, 
господо, несумњиво je, да не може бити ни го- 
вора o томе, да je носилац југославенске круне 
приватиа личпост, те према томе није могао llpe- 
столонаследник југославснски ни иоступати у 
Паризу оиако, како je постуиао. To je апсо- 
лутпо сигурно и влада, a и сва господа из Србије. 
овде, могу да зиају, како je такво питањс тре- 
тирано у Србији рапије. када je краљ Петар др- 
жао говоре o политичким питањима и када му je 
cpiicica влада, у којој je био и госпдин Стојап 
Hporah доказивала, да нема права давати при- 
ватне изјаве o политичким стварима. Ono, што 
je важило за иредседпика министарства и за 
лладу краљевине Србше, то je требало да важи 
и за даиапш.у владу и за нас из Црне Горе, који 
смо далв своју крв за слободу и уједињење на- 
родно. Го-иодо. ja нарочито наглашавам, да због 
самих догађаја, који се око вас одигравају п 
који се одигравају у Црпој Гори, због веза кра- 
л>а Николе са Италијом, та ауднјепција никако 
ne може имати приватпи карактер. To ћете ми 
свп mi призпати. Најзад, господо, кад^је o томе 
реч и кад je већ влада југославенска пашла за 
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потрсбно, да свомс Прсстолонаследиику сапс- 
тујо, да чини иосету евоме дсди бвшшш краљу 
Николи, ja налазим.да и самПрестолоиаследшш 
Александар баш за то, што се je тај његов дед 
толико експонирао у одноеима са Италијом про- 
типу нашсг уједињења, да je on сам требао да 
буде толико увиђаваи, да такав савет своје вла- 
де одбије п да одговори, да он ту поссту ноће 
учинити. 

Предссдпик: Госиодине посланиче, ви не- 
мате права, да o томе говорите, нитп се упу- 
штати у рад Њсговог Краљевског Височапства 
ПрестолонасљедниЈШ. 

МАРКО ДАКОВИЋ: Господине иредсед- 
ниче, ja држим, да имам права да o томе гово- 
рим, јср ja хоћу тиме да образложим, зашто ни- 
сам задовољаи одговором господипа министра 
председника. 

Изјављујућп, зашто сам нсзадовољан, 
xohy да нагласим, да то незадовољство нијс 
ради тога, што михоћемо партијски илп поли- 
тички или инаџијски да поступамо, пего BITO 
нас фактички боли, кад сс тим и ма каквим 
сличнгш актом овдавпве владе или Престолона- 
следника лаоави одув1евљељо u она веза, која 
возује цели sam народ, који треба да води об- 
зи pa o томе. 

Предеедтк др. ^АГО^УБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Немате пр>ава, господине иосланичс, да 
критш.ујсто рад Његовог Вифчанства Престо- 
лонаеАеднида. 

МАРКО ДАКОВЕВ (наставља): Наро- 
чито, кад смо MU опако искрено ступили у за- 
јодпичко коло браће Југославена. -Ja жалим на- 
всдспо еличнб кораке, као onaj у Паризу и молим 
пајозбиљније владу, да у будуће не савјстујс 
такве аудпјрпцијо вити учппи или допусти ма 
какав и ма воје вретјв акт, којим со Bpcba углед п 
достбјанство Срба Црпе Го])е. 

Председтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЂ: Има реч гоатодив Председник Министар- 
ског (авета. 

UpedcednuK Мшистарског Савета СТОЈАБ 
IIPOTIITi: Ja господо, веома жалим, што госпо- 
дип питач није задовољав мојим одјшорсш. Ja 
мислим, да je поетупак Његовог Височаисгиа 
Престолонасл^дника, за крји ми носимо одго- 
ворност исправаи; ja сам Езрично казао, да смо 
Му ми то еавстовали; дакле ту o Прес/голоиа- 
(мсдпику не може бити говора (Глае: O устав- 
iiiiM пачслима!) 

Учтксп no сансту iiamcM. дакле, nam по- 
ступак био je исправав и одгонара иптсрсси.ма 
name целе краљерине. Ми ne можемо, гоопрдо, 
MiiciiiTii овде na ocehaje, које појвдини делови 
naiiHT народа имаду према сиојим доеадаи.им 
управницима или владарима. Ja те ocehaje вео- 

ма цспим и ja их разумем, али господо, у поли- 
тици се ne еме радити ио осећајима, вего ио ра- 
зуму, a разум налаже, да се ради онако, како смо 
ми радили. Нема никакве ковтраднкције, гос- 
подо, између рада ове владе у том питању и рада 
ранијег у. сличиим иитањима. To се господии 
Даковић вара, ако мис.ли, да je ту какву кон- 
традикцију iiamao. Ми смо стајали na том гле- 
дшпту и стојимо свагда, да владар не може да- 
вати никакве изјаве својс без одговорвости 
вл^де своје и на том гледивЈту, господо, стојнмо 
н данас. To смо гледиште и онда застуиали и сад 
га заступамо; ono, што je радио владар, прет- 
поставка je; да je радио no еавету свој« одвор- 
не владе. Ако je било друкчије или противно 
владивом савету, онда се зна, шта влада има 
после тога да уради. (Даковић: Чим влада савс- 
тује,. то je званичпо. - - Глас са деснице: Па за 
то je и влада одговорва, a ne Престолона- 
следпик). 

0 теми, коју je господин Даковић тнм no- 
водом потегао и говорио, ми бисмо могли дуго и 
дуго разговарати, али ja држим, да пије при- 
лика сад згодна за то ; no ипак једну реч морам 
pehn својим млађим колегама из Црне Горе и 
молим nx, да имаду na уму јсдву ствар. доуга 
je ствар, господо, револуција и расправљање 
односа у револуцији између л^уди, између кла- 
са^дзмеђушоданика n господара, владара и гра- 
ђапа, a друга je етвар, господо, кад те револу- 
ције Biinic пема или je иије ни било. Кад сс седве 
за .UMCHII стб, онда се мора друкчије радити, 
друкчије раеправљати. Ono, што су, господо, 
name колеге и иаши грађапи у Цриој Гори пма- 
лп еа својим етарим господаром и игго nx je ис- 
пунило онако ja верујем потпупо оправ- 
даним — жучпим оее^ањима, то je господо, 
могло да се расправља na други начин рапије. 

Кад иије n у колико пије то раепраљепо 
друкчије раније, онда TQ има сад да се расправ- 
л>а ОПСТ na другп пачип. To ja и.пх молим, да 
имаду na уму и да o томе воде рачупа. 

председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
Bll'li: Прелазимо, гоеподо, ва дневни ред. Ha 
дпсвпом je реду претрес предлога закопа o изме- 
пама и допупама у закопу o обустави и изврше- 
па u обезб^ења, као п тока рокова, од 29. јупа 
1914. године. 

_ Молпм  госиодина  известпоца,  да  заузме 
своје место и прочита извештај одборскп. 

Il.mmi.mii, ВЕЉА ВУКИЧЕВИЋ про- 
чита извештај одбора за оцепу предлога закопа 
0 и.чмепама n допунама у закону o обустави и 
ii:tHpiii(4i.a и nntMu('l)(Mi,a као и тока рокова. 

ПодпредсЉш др. ИВАИ РИБАР: 11|»и- 
ступамо, гбеподо, пачелпом претресу овог закои- 
ског предлога. Молпм росподу послаппкс, која 
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желе говорити o овом законском предлогу, да ми 
се изволе пријавити за ријеч. 

Ријеч има гошодин Министар Правдс. 

Мипистар Еравде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Господо народни посланици! У акту, којим сам 
спровео измопе и допуне у овом закону o обу- 
стави пзвршења и обезбеђења, као п тока ро- 
кова, ja сам парочито истакао, да су се прилике, 
под којима je тај закон грађеп, толико изме- 
ниле, да je неминовна потреба, да се сам закоп 
ксвЕ>а. Te измене су у највећем степену биле по- 
требие ради регулисаља приватио-правних од- 
носа између закуподаваца и закупаца. Ако je у 
времену, кад je овај закон доношси, могло да 
буде, да се ти приватно-правни односи регу- 
лишу са неколико речи, сада, када су се те при- 
лике толико много измениле, апсолутно je немо- 
гуће оставити такво стање ствари. 

Смањен број зграда за издаваље под закуп 
— због оштећења и уииштења многих зграда 
услед рата — изазвао je нагло и несразмерно 
скакање закупие цене, због чега се осетила одмах 
потреба, неопходна потреба, државне интервен- 
цијс. Ja hy одмах отворено да кажем, да ова др- 
жавна интервеицпја долази у корист закупаца, 
a тако исто ћу признати и то, да та државна ini- 
тервснција нема толико свога основа у чистом, 
строгом праву, колико палази свога оспова и 
оправдања у друттвеиој солидарности, као што 
je већ у току овога рата та друштвена солидар- 
иост често пута превлађивала над прннципима 
права. 

Разлсц;, зашто се стало на страну закупаца, 
ja мислим да je јасап, и да се, тако pehu, сам со- 
бом казује, да нијс потребно то још и нарочпто 
истицати. Иотреба стапа je јсдпа од најоспов- 
иијих и најпречих потреба и држава има дуж- 
ност, да својпм грађаиима обезбеди подмирење 
те основпе потребе. 

AKO би се оставило регулисање односа у 
погледу закупне цене слободној погодби између 
закупца и закуподавца, закупци би били остав- 
љепи на милост и псмилост закуподавцима, a 
закуппа цена стаиова била би страховито не- 
сразмерна п правој вредпости стапа и при- 
вредиој снази закупаца. Отуда, као што рекох, 
дужпост државе, да стапс на страну многоброј- 
нијих н слабијих, у толико пре, што сва ona 
гатета, која he пасти na терет закуподавцпма. 
биће у брзо накиађспа тнме, што he, no истску 
овог закона, закуподавци имати много већс за- 
купне цспе за своја добра, a иарочито још, што 
je ћредност закушшх добара, вредност испо- 
кретпости тако пагло скочила, да закуподавци 
могу у томе nahii велике пакпаде за ono, што 
he сада изгубити у закупнипи, a та je вредпост 

скочила, без икаквог личног рада самог сопстве- 
ника. 

Овим закоиским пројектом повлапшени су, 
као што рекох, закупци на штету закуподаваца. 
Алп na првом мссту, повлашћепи су тако звапи 
предратни закупци, они, који су приморани 
били, да папусте своје стапове и своју гошвипу, 
na да се уклоне из отаџбипе услед овога рата. 
Тек на друго место долазе они закупцП, који су 
остали у земљи. 

Ja мислим, да je и ово јасно и сасвим ра- 
зумљиво. He може се дозволити n не сме дозво- 
лнти, да онп, који су највише прппомогли, да 
ми на ново добнјемо своју слободну отаџбину, 
своју слободу и да се вратимо у наше Kyhe, да 
онп, којп су највише припомогли овом стању, 
остану na улици, са евојим породнцама. Огра- 
ничавајуЈш сопственике у праву отказа станова, 
дозвољава пм се повећање закупне цене, али 
огранпчавају1ш их у том noBehaity цене, јер 
кад то неби закон учинио онда би биле илузорнс 
одредбе, које забрањују отказ. Ако бисмо ми 
оставили, да сопственици зграда пењу цеие, 
опако како би опи сами хтели, онда би све од- 
редбе биле узалудне. 

Проценат у самом закону за пове1шње ки- 
ријс одређен je: за мале станове одре1зен je мали 
проценат, a за Bche станове одређен je већи npo- 
ценат и то je Ј^азумљиво. Привредно слабијег 
Ti)c6a јаче штптпти, но привредно јачег. 

Kao што већ и сами видите, одредбе овога 
закона су изузетне. Изузетне су зато, што су оне 
изузстак од општег правила; стварају нарочито 
ираво; проппсује се нардочити суд и изузетни 
судски поступак. Специјалпом закоиу одговара 
n спецнјалпи суд. Оси.м тога ове су одредбе при- 
времено. Приврсмсне су зато, што смо тачно 
одредпли рок, до кога имаду трајатџ, после кога 
рока onu сами собом прсстају важити. 

Kao што самвећ казао, у овом се законском 
предлогу предвиђа и нарочит специални суд. 
Taj се суд, господо, састоји из једног председ- 
ника и два члана суда. Предссдник je из реда 
рудпја и оп има да уноси у спорове правннчко 
знање п познавање закона. Ona друга два члана, 
који се узимају из реда грађана — од којих 
један мора да буде сопственик, a други закупац 

- omi имаду да упосе у решавање ових епорова 
позиавање локалпих прплика и познавање од- 
поса. Формираљем нарочитог суда ишло се за 
тпм, да се - - у колико je Moryhe — судски по- 
ступак убрза и да буде BITO Kpahn, бржи и гато 
простији, да се избегне оно одлагање рочишта, 
комплицирање суђевва, што у редовном поступ- 
ку обичио користи стрпљивијим шућнијим II 
оиима, који пмају вештс адвокате. Али и ако 
сам нарочиту пазкњу обратио, да овај изузетни 
суд има што Kpahy процедуру, ja сам ипак у 
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овом законском пројекту предвидео два рочи- 
шта. Једно, које се одређује ради измирења, по- 
равнања странака, a друго, које се одређује 
зато, да се странке пресуде, ако се нису биле у 
стању поравнати на претходном рочишту. Ис- 
тина, у нашем грађанско-судском поступку по- 
стоји једпа слична одредба с овом, у којој се 
наређује, да пре, но што се отпочне спор, пред- 
седник суда има дужност, да позове странке на 
поравпање. И он то редовпо и ради еамо je ре- 
дак, изузетан случај да он у томе и успе. 

Председник еуда и не схвата ту дужност 
као неку нарочиту дужност, него je управо сма- 
тра као неку формалност, коју трсба пре извп- 
ђања извршити. v 

Кад дођу странке, он зна, да изслеђсње не 
можс почети, док их не понуди на поравпање, и 
аутоматски их нуди да се поравнају. Кад оне 
нзјаве, да се не могу поравнати, он диктира де- 
ловођи и каже: »Изјавише странке, да се не могу 
поравнати, u онда се отпочиње суђење. Уоста- 
лом тешко je друго и очекивати. Странке се не 
позивају на рочиште, да сс равнају, него се по- 
зивају на рочитте, да се парниче. Од онога мо- 
мента, кад су парпичне странке добиле позив, 
ако до тога момента нису прибралс потрсбне до- 
казе п пашле адвоката, оне од тога момента журе 
се, да набаве што јаче доказе и набаве адвоката, 
и, тако рећи, саме себе сугерирају, да су у 
праву. И кад дођу на рочнште, оне су готово обе 
стекле увереље, ако не, да су у праву, a оно, да 
he помоћу вештине свога адвоката добити пар- 
нпцу. II кад странке долазе са таквим уверењем 
пред суд, онда je председнику врло тешко ус- 
пети, да их поравпа. Међутим no овоме поступ- 
ку, који се сад предвиђа, странке су, тако рећи, 
упућепе од суда, да размишљају с томе,, колицр 
je за њих боље, да се поравпају. Јер кад се суд- 
ским позивом позову не иа парппчеље, пего na 
равпање, онда ћс сваки од њих размислити: да 
ли му je боље, да се код суда одма поравпа, него 
да остави, да'се парпичи, a председпик суда, 
кад већ странке дођу, оп сад зна, да je то наро- 
чита дужпост за љега и оп he сада ту дужност 
да схвати сасвим друкчије и озбиљније, јер се 
ово рочиштс одређује једино и слтецијалпо ради 
равнања и свакоме председнику бпћс угодно, 
тто он има једиу масу таквих рочишта за по- 
равнање, a да резултат тих поравнаља и ро- 
чишта буде врло слаб и мали, он he ca своје 
стране настати, да му та рочитта нс буду без 
последица. И зато, ja сам, право да Вам кажсм, 
нарочито полагао, да остане ово рочиште за рав- 
нање, a тек ако се на том рочишту за равпаљс 
не постише поравпање, онда нека дође друго ро- 
чигатс за су1зење. 

Ja hy, господо, да завршим. У овој специ- 
јалној матерпји o регулисању односа између за- 
купа и закуподаваца, где je закуп дело нужде, 
дсло изузетних прилика, потребно je унети што 
je Moryhe више помирљивости и добре воље из- 
међу парничара. Потрсбно je поступак — што 
je Moryhe више — упроститн и гледати, да од- 
луке судске буду — у еолико je могуће више — 
дело трансакције и помиреља странака. 

Ja молим Народпо Представништво, да из- 
воли примити овај законски пројекат. 

Лотпредссдпш др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господип Букшег. 

ВИЛИМ БУКШЕГ: Ja сам узео реч да ка- 
жем неколико ријечи o неким одредбама овог за- 
кона, које се односе na краљевнну Србију икоји 
без сумње има много везе са свима одногаајима, 
у којима се данас налазимо. Прс свега приватиа 
својшш данас више не стоји тако нетакљива и 
неприкосновена као што je била у оп11енитим 
појмовима раније, нарочито пре рата. Законска 
основа битно ограничава право приватне сво- 
јине власника Kyha, власника имања, a узима у 
заштиту економске и социјалио слабије. Међу- 
тим морамо реЈш, да коликогод та закоиска ос- 
пова у битности својој настоји удовољити по- 
требама, које постоје, она нас није задовољила 
у onoj мсри, како би то одговарало фактичном 
етању ствари. 

Ja оиажам, да и тај закон имаде тепденцу 
да сузбпја лихву, кајишарење са становима, 
које je попримило такову мјеру, да се готово ne 
можс окрстити правим изразом. Готово се мора 
pehu, да наш народни рјечник нема исправие 
ријсчи, којом би се могло окрстити морално 
стање, каково je избило посљедње вријеме у Ha- 
rnoj земљи. Једно бсзграничпо међусобно пљач- 
кање, коje се — морам искрепо pehn — одпоси 
na све слојеве друштва! Једиа пропаст морал- 
них појмоиа, који су до пред рат постојали у 
толикој огромпој iMJcpn, да можемо пупим пра- 
вом pelm, да стојимо прсд потпуиим дсбаклом 
свих моралппх појмова, како смо их прпјс 
имали! Данас ne можемо рећи, где je грапица 
између опога, што je поттспо и допустнво код 
трговина п мсђусобпог уцјењивања. Ta граница 
се ne да готово ничим устаповити. Ми видимо 
само једпо, навме, да onaj, који je економски и 
социјалпо јачи, искоришћује сав свој пололшј, 
да без икаквпх скрупула пшксга и слабпјега ис- 
KopiicTii до крајњих грапица могућности (Глас: 
Природпи закон.) Да то рађа рсакцију, која се 
испољује na пајразличнтије пачипе, o том ne 
молсе бити ниЕакове еумње п то лелш у бити са- 
мога човјека, да настоји трансити свим начи- 
вима и могуЈтостима песамо да сс отхрва, пего и 
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да искориети морално расуло, Koje je настало, 
у своју властиту корист. 

- Ово je господо, једна законска основа, која 
имаде да ограпичи непрестано дизање кирије, 
иепрестано повећавање безраднога дохотка, не- 
прекидно растење земљишпе ренте, које нити 
у чему нема оправдања, него у овим приликама 
услијед расула, које je рат и ратно господар- 
етво за све земље, које еу ратом задешене, сам no 
себи донио. И, господо, тшликогод ова законсЕа 
основа има добру тенденцу, она неће погодити 
оно, што се заправо погодити хоће. Ми у Хрват- 
ској и у другим земљама имамо искуства, како 
се и најдракопскије законске одредбе могу изи- 
грати. Ми имамо у Хрватској неких пет право- 
судних наредаба гледе ограничавања повишеља 
станарине и усупрот свих тих наредаба и њених 
драконских установа пронашли су вјешти адво- 
кати стотину рупа, да кроз ње провуку, да се и 
опет економски и социјално слабији могу иско- 
ристити. (Народии посланик др. Живко Бертић: 
Баш и нијс тако!) 

Ja држим, да иеправна ремедура овога зла 
лежи до исправних економских мјера, да ио- 
стоји у једпому поравнању између понуде и по- 
тражње. Конкретно, држим, да he најјаче сузби- 
јање лихве са становима бити у тому, ако се др- 
жава прихвати посла и — рецимо специјалпо у 
Београду — гради за своје јавне сврхе, да што 
прије и што издашније гради на рачун ратнога 
кредита и тако испразни оне станове, које су 
јавпи уреди у Београду запремили. 

Taj исти принцип треба да важи и за 
остале крајеве. Треба да важи и за општине. 

Moj партијски друг Kopah већ je у своме 
положају као Министар био ставио предлог, да 
држава узме у бригу обпову порушених и оштс- 
ћених кућа у Београду. A падалзе, да се ове про- 
стране бараке, које се налазе у Београду и око- 
лини Београда, поправе, да се могу употребити 
за извеспе јавне уредбе у Београду. 

Јасно je, господо, једио, да колико ова за- 
копска основа може да удовољи најпретпијпм 
потребама у Србији, правпо она повсћава хаос, 
који постоји у иашој земљи. Словенија има своју 
иосебну уредбу, Хрватска и Славонија има 
своје посебне уредбе, Боспа и Херцеговипа та- 
кође има своје посебпе уредбе и сад према са.мој 
нарави ствари долази једна нова законска ос- 
иова, коja се одноиј само па Србију. Коликогод 
бпла ona привремепа, паравно свака законска 
ослова упућује на то, да iie со у будуће гледати, 
кад се постављају темељни закопи, да се узму у 
обзир правни одпошаји у разпим земљама, na 
да се no могућству иде у сусрет једном правил- 
IIOM унифицирап^у. 

Мериторно што бих имао да приговорим 
овој законској основи, да не залазим у детаље, 
било би у томе, што се од 1. маја наређује пла- 
ћање кирија. Према томе престаје мораторијум 
за кирије од 1. маја. Међутим није постављено 
питање, како he она лица, која се било Bpahajy 
из војске или да су услед порушених или оште- 
heirax индустријских пpeдyзeha и нерада ра- 
зних предузећа остали незапослени и не нашли 
зараде, како he се, велим, дати могућност тим 
људима, да подмире кирије. Разумије се, мање 
Blune живи еваки, a како и на који начин, o томе 
готово мало ко води рачуна. Али у истој мјери, 
као што напредује демобилизација, Bpahajy се 
избеглице, у пстој мјери настаје-велико пита- 
ње обнове земље, a које се неће Mohn тако брзо 
извршити; настаће претрпаност пијаце са 
радним еилама, које nehe моћи бити упослене, 
јер не можсте свакога интелигентнога и квали- 
фикованога радника упослити и платити добро 
или свакога радника моћи употребити да ради 
као надничар, a држава не пружа још заштите 
у таком мизерном положају. Кад радници не- 
самостални привредници, дакле радници тје- 
лесни и душевни слободних звања немају за- 
раде, како he Mohn намирити кирију? Они he 
дohи до тога, да буду стављени у још неповољ- 
иији положај од онога, као што je прије рата 
био. 

Даље морам упозорити на то, да није до- 
вољно, да се узму у заштиту само закупци и 
онемогуће подзакупци. Јер лихварење код под- 
закупца још je јаче, него код самог закупца; оно 
je готово тродупло Behe, него еод закупца. 

Дал.е дрлсим, господо, да je свота од 3000 
динара, коja je установљепа у ставу г), апсо- 
лутно малена. јер предвиђам, да he се код кон- 
кретних случајпва пресуђивати ова свота према 
садаљемстању зараде, која je с обзиром на де- 
валвацију кпунске вредпоте, којој he следовати: 
и деволвација динапске врелноте. у суми по- 
расла и пр^а томе je свота од 3000 липара пре- 
писко захваћена те je апсолутно треба појџ^ћ. 
m извјестан виши став. 

Даље морам упозорити, господо, и на то, 
да коц слова д) пису узете у обзир оне избеглице, 
које се до дапас јога нису вратиле из иностран- 
ства, било услијед нелостатака финанцијских 
средстава, било из других којих разлога, због 
ко1их су у ипостранству морали јога остати. 
Међутим, љима рок пролази, и ако они не могу 
на време CTnhn овамо — потто законска основа 
узима у обзир само војне обавезнике — nehe до- 
бити оио, тто би no природи ствари могли ужи- 
пати. Ово je, господо, o невољр укратко, тто се 
одиоси на оно, тто сам прије казао. Ja држим, 
да би најисправпије било, да би се сврха, .за 
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коју je ова законска основа рађена, могла по- 
стићи, да Влада скрене сву своју пажљу и 
упрегне све снле онамо, да се почне градити. Не- 
мојмо се, господо, варати! Могу се и проти при- 
ватних лица са стране државе употребитп разне 
присилпе мјере извеспог опорезивања неизгра- 
1зеног земљишта, јаче опорезивање разних пепа- 
стањених кућа нтд. Међутим стање новчапс 
пијаце, монетарпо питање, дјелује без сумњс 
онамо, да ће се на тај начин тсшко постићи 
права сврха, за KOJOM се иде, просто за то, гато 
приватни људи увијек спекулирају, да она пај- 
мања свота повца, коју имају у гаакама, пред- 
ставља реалпу вријсдпост, ма да то у ствари 
mije. Држава -може на терет свпју да без обзира 
na фактпчку роалпу вриједност гралп опако, 
као што се троше ратни кредити и да каспије, 
кад се валута сведе на правилну своју мјеру, да 
онда установи реалну врпједност тих објеката 
и оно што je вигае утрошено напросто бришс као 
ратни губитак. Тим пачипом влада би могла 
двоје постићи: олакшати станбену бјсду и па- 
макнути рада и зараде извјесном дијелу рад- 
пика и запатлија. 

У име мојпх полптпчких пријатеља изјав- 
љујем, да ћу гласатп за законску оспову као 
подлогу за специјалну дебату. (Одобравање. — 
Живсо!) 

Председпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч господпп др. Крниц. 

Др. ИВАН КРНИЦ: Господо, ja у детаље 
ове законске осповс пс ћу улазити и поради тога 
бити ћу кратак. 

Mu се, господо, налазимо у положају да 
овде решавамо и да доносимо одлуку o једпом 
закону, који je изгласала Српска Народпа 
Скупгатина jom 1914. годипе, o једпом закопу, 
Koju се тиче само одпотаја у Србпјп, који ина 
према- данашњем нашем политичком уређељу 
дело>тчан карактер и којим се одређују ло- 
калпи олношаји бивтс крал^евпне Србпје. Према 
ус-таву Крал^евппе Србпје ne може ово Народпо 
Представшпптво уоптте да замјепи онога дру- 
гога чиниоца законодавне власти, који je no Уе- 
таву рапијс постојао. Устав Краљевппе Србије 
тачпо означује, како се саставља Народпа Скуп- 
штЕЕна. Велп ге. ла п.у сачињавају ТТародпп По- 
слаппцп, изабрани од Устава Крал^евипе Гр- 
бпје, a то ми пио.мо и због тога ниемо onaj другп 
чппплап;, којп je потребап. ла може уставппм 
Ћугт допијетп једап закоп. којп пма да врпједп 
за Србију. 

Мепи je позпато, ■ да je CjmcKa ТТародпа 
Скуппттипа ретпла ову влагт прел Народпим 
Представнппгтвом. Али >гп je позпато међутим 
и то, да je Српска Наролна Скупштипа ппак 
огтала иа окупу и да je увпјек могућпост, да ге 

Народна Скупштина састане. Господо, овде у 
овом поштованом скупу сједи преко половипе 
члапова, којима посебни одношаји Краљевине 
Србије нису познати готово никако, a међутим 
за једног законодавца прва je и најпреча по- 
треба и пужда, да буде обавештен o свим њему 
непознатим одношајима у животу, да му они 
буду потпуно познати тако, да оно увјерење, 
којс he дати за један закон, будс осповано на 
искуству и на тачном познавању стања ствари. 

Нсмојмо се, господо, варати. Иако су одно- 
niajri, који се тичу станова и кирије отприлике 
свуда на свету сличнп, ппак су се у сваком по- 
једином крају, гата више у сваком граду друкче 
развијалп и друкчије уређивали. Једном За- 
грепчанину битп ће многе установе, којс данас 
важе, дотично оне, које господин министар 
правде овђе предлаже, потпуно неразумљиве. 
Ja због тога категорички одричем господи — 
која су дошла из прека овамо — право, да могу 
дати свој глас, јер ту недостаје материјална- 
спрема, која je потребна за једнога законодавца. 

Међутим, господо, пије то баш тако важна 
ствар, колико да на овом примјеру покажем, да 
ће оиа општа основа o уређењу нагапх прилика 
довести до великпх неприлика и тако рећи до 
нереда. 

Лотпредседпш др. ИВАН РПБАР: Молим 
Вас, господине посланиче, на дневном je реду 
закоп, и o њему се расправља, a ви сте, мени се 
чипрг, почели и o другоме да говорите. Молим 
Вас, да се строго држите пословпика п o овом 
другом не говорите. 

Др. ИВАН КРНИД: Ово су методи загре- 
бачког сабора. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Молим 
Вас, господипс посланиче, да изволите наста- 
вити евој говор. Ви немате права, да одређујете 
одредбе председпику. 

Др. ИВАН КРНИЦ: Ja молим гоеподина 
председника, да ми изволи допустити, да се 
мало од предмета удаллм. 

Лотпрсдседпик др. ИВАН РИБАР: To je 
што друго. 

Др. ИВАН КРНИЦ (наставља): Није ми 
вишта лруго na уму, псго да кажем ово: Ако ми 
будемо пред ово Иародпо Представпиштво до- 
иосшш оспове закопске такове, као пгго je ona 
у евим могућим стварима, којс hc трсбати за- 
конски уређивати, ово тијело ne hc доспјети na 
свој црави nocao, за.који je од^ђепо. Ми писмо 
правили револуције, пити смо образоиалп Др- 
исавно Bnjclio за то, да стварамо закон o кири- 
јама.у (рбпји, пего иам je главиа задаћа и nocao, 
да створпмо приправу за копституанту. Ово je 
тпјело у првом реду позвапо за те велике no- 
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слове. Гледе оваквих ствари, какова je ова, сто- 
јимо — ja и мојидругови — на том станови- 
гату, да се то препусти покрајинским представ- 
ништвима. (Приговарање, — Гласови: Охо!) To 
je потребно за то, да се ово законодавно тијело 
отерети, да се може посветити оној својој ве- 
ликој и главној задаћи, за коју je позвапо. Бу- 
дући да ja држим, да je ово ствар искључиво 
краљсвине Србије... (Протести. — Гласови: 
Нема више краљевине Србије!) 

Потпредседпик др. ИВАН РИБх\Р: Гос- 
подине заступниче, ja вас и опет иозивљем и 
молим, да се строго држите предмета. Ви сте се 
no мојој дозволи доста одстранили од предмета, 
na можете сада и o предмету говорити. 

Заступпик др. ИВАН КРНИЦ: Вудући да 
ja држим, да се ова ствар тиче само подручја 
краљевине Србије (Протести. — Глаеови: Нема 
пише краљевине Србије!), то препуштам ову 
ствар послаиицима краљевине Србије, да ју они 
сами уреде, како најбоље знаду. (Протести и не- 
годовања.) 

Потпредседчшк др. ИВАН РИБАР: Јесте 
ли свршили? 

Заступнии др. ПВАН КРНИЦ: Јесам. 
Лотпредседпгт др. ИВАН РИБАР: Молим 

Вас, господине посланиче, да се изволите изја- 
вити, -да ли сте за закоиску оспову или против 
ње. 

Заступпик др. ИВАН КРНИЦ: Изјављу- 
јем, да нећу гласати питп за, a нити против 
ове законске основе. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБх\Р: Ријеч 
има господии мипистар правде. 

Munucrap правде МАРКО ТРИФКОВИЂ: 
Господо, мене je, да вам кажем, малко изнена- 
дило ово гледиште господина заступника Кр- 
пмца. (Др. Владимир Ћоровић: И нас све.) Ми 
смо овде већ чини ми се, месец дана и ово je 
дапас првипут, да се у Народном Предстанвиш- 
тву јавља једпо овакво мишљеље (Др. Владимир 
Ћоровић : Таково сспаратистичко митљсње. 
— Настају протсстп против прошлог говор- 
ника.) 

иотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Молим 
господу, да не прекидају. Сада има рсч господнн 
министар правде. 

Мгшистар правде МАРКО ТРИФКОМЋ: 
Ja, господо, само то констатујем и истичем, a o 
томе исКу даље говорити. Рећи ћу само јога ово, 
да je наша Нарордна Скупштина допела једпо-. 
гласну одлуку, да делсгпра свој скупштински 
кворум у Нарордио Представништво и да ono 
имаде пуну влает, коју je до тада имала Народ- 
па Скупштипа. (Ишесак.) Ja сам, господо, увјс- 
рен, да пиједан од србијанских посланика nehc 

поћи за господином Крницем. (Пљесак.) Ja hy 
да скреием пажњу на ово: Господин Крниц je 
хтео да каже, како би оваково решавање било 
као некакво гажење нашег Устава, јер да je у 
Уставу тачно установљено, како се има радити. 
Ja hy само да подсетим господииа Крница, да je 
у нашем Уставу тачно обележен грб краљсвине 
Србије, застава краљевине Србије и име крал^е- 
винс Србије, a данас немамо више нити грба кра- 
внне Србије, који je нама увек био драг и мио, 
лити славом увепчане заставе краљсвине Србије, 
питп саму краљевину Србију. У место тога ми 
смо драговољно npiwra.in грб, заставу и име: 
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, пеобзи- 
рући се на одредбе нашега устава — јер нат 
устав није створеи да спречи но да помогне иаше 
пародио ујединење. Ja молим Народно Пред- 
ставппштво, да уђе у дискусију овога закона 
иротивно назорима господина Крница. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Ријиеч 
има господин посланик Настас Петровић. 

НАСТАС ПЕТРОВИЂ: Господо, допу- 
стите ми само пеколико речи. Ja нисам уопште 
имао намеру да говорим o овом законском пред- 
логу за то, што сам то препустпо етручним ли- 
цима — .правницима — a тих има, фала Богу, 
доста н у овом Дому. Али на овај мој кратак го- 
вор изазвао ме je збиља г. предговорник. Ja ми- 
слим, да je он стао на једно скроз погрешпо 
схватање права — која ми у овом Дому имамо 
— и схватање дужности, које су нам особитим 
стицаљем прилика паметиуте. Ми посланици 
пређашње Србијанске Скупштипе, јасно смо и 
разговетпо казалп, да смо то наше пређагање ср- 
бијаиско Народно Прсдставништво угасили за- 
рад велике ове сврхе, коју смо постигли, a на имс 
сврхе: ујодињења целог парода српско-хрват- 
ско-словепачког у једну дрлсаву и у једпо Пррд- 
ставнигатво. C друге стране су и сва нагаа браћа 
Хрвати угасила свој посебни сабор, a и све ос- 
тале покрајине су исто урадиле само због тога, 
да будемо доспели у овом моменту до једног је- 
диног Предсавшштва народа. (Одобраваље.) Ha 
први поглед могло би чудно да изгледа, откуда 
гго, да чисто србијанску ствар ретпава ово На- 
родпо Представииштво, као што je ово питање 
o кирпјама. Али, господо, не трсба, да сметнемо 
с ума, да ћемо ми сутра или прекосутра pema- 
вати и једггу ствар, која није србијанска, a то je 
аграрна реформа. (Узвици: Тако je!) Ta аграрна 
реформа проводиће се на територији, на коју 
je распрострт устав пређатље краљевине Ср- 
бије, дочим >гп у бившој краљевини Србији не 
би имали потребе, да ретавамо аграрпу рефо])- 
му, али пас je овај пови стидај прилика довсо 
до тога, да je заједпички морамо решавати. (Уз- 
вици: Тако je!) Господо, као што смо ми посла- 
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ници из пређашње србијанске скупштине деле- 
гирали кворум у ово Народно Представнпштво 
— како згодно рече господин Минпстар правде 
— и као што ћемо ми свом снагом помоћи вас у, 
питањима, која се вас тичу, нарочито у пптању 
аграрне реформе, тако исто и ви у јсдној нашој 
муци, у једном нашем недугу имате права и дуж- 
ност, да суделујете (Узвици: Тако je!) Само се 
тако може и да схвати рад овог Народпог Пред- 
ставништва. Без сумње, мп би стајали на једпом 
легалном становитту, у колико се o легалности 
у дапашњим приликама може да говори, кад би 
у нашем парламенту рептавалн само оно, што je 
преко потребно, да пређемо из овог провизо- 
рија у право једно уставно ново стаље. Али, 
лсивот je друго, a друго су наше тенденције. Има 
извесних питања, која се силом намећу и ми пх 
no можемо да мимоиђемо, већ морамо да их ре- 
шавамо. To захтевају иптереси грађана из цело- 
купног нашег територија, да се питања, која ие 
могу да се одложе ни за два месеца, a камо ли 
дуже, одмах решавају. Kao што сте ви дужшт у 
овом моменту помоћи нас, да ми нашу једпу муку 
пребродимо, тако сутра мп морамо и бићемо 
дужни, да вас помогнемо, да ви опет извеспе 
муке, које ви нмате на својој територији, пре- 
бродите. 

Према овоме, тто сам казао, мислим, да je 
екроз погрешно схватаље колеге господпна Кр- 
пица. Ha то земљиште несмемо да наиђсмо. Ако 
би — no несрећи — наишли na то земљиште, 
онда нема смисла ни да постојимо дапас kao пар- 
ламенат и зато бих Вас молио, да не скрећемо 
тим путем, који je — no мом уверељу — врло 
опасан no углед овога парламента. A ми тај 
углед, баш због тога, што je овај нага парламеиат 
овако састављен, морамо до крајности чувати, 
ако мислимо, да наш рад будс плодопосап и да 
има успеха, те да буде цењен од свих грађапа 
маше нове државе (Бурио пљескаљс n узвпци: 
»Живео!« »Врло добро!«) 

Лотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Em 
реч господии др. Александар Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Господо, 
јавио сам се за реч, да укратко образложим 
своје одвојепо мишљење. 

Господо, нма правпика, који сматрају, да 
државпу иптервепцпју пачелно ■троба ограии- 
чити. По њпма прпватпо-правпц одпосп трсба 
да остану ван државне пптервенције. Опи ема- 
трају, да свуда, где се држава умеша na пољу 
тасто приватио-правпих одпоса, ona чини једпо 
иасиље. Ja то ДТљевБв ne делим. Ja ематрам, 
да се пачолпо ne може повући грапнца државне 
интервенције, псго да се мора ићи од случаја 
до случаја и свуда код сваког поједппог случаја 

— решавати, да ли je државпа интервенциЈа Ko- 
pnena или mije. Истипа, na први поглед изгледа, 
(садгод се држава умеша у приватпо-правпе од- 
noco, да се чипи пеправда, пошто се ограничава 
слобода поједипаца. Међутим, кад се добро за- 
гледа у ствар код сваког поједшшг случаја, ви- 
диће се трпдепција државе, да заштити иптерес 
целипе. Видите — na np. — баш код овог закон- 
ског пројекта. Ha први поглед пзгледа, да др- 
жава — мешајући се у одпосе, који су при- 
ватно-правне природе, који постоје између за- 
иупада — иде na то, да им одузме слободу, да 
могу своје одпосе сами да регулиту. У ствари je 
нак друго: мсгаајући се у ове одпосе ona тежи, 
да отклони насиље, које бп се могло изродити у 
одноеима пзмсђу закупапа- п закуподаваца, да 
створи једно сношљиво стање, да, као што рече 
господпп Букптег, поправп морал, да оспгура 
стан ошша, који пису у стању, да имају стан и 
— пајпосле — да заведе један ред и правни no- 
редак. Kao што видите, господо, држава, меша- 
јући сс у ове одпосе, несамо што врши једпу 
културну, пего врши једпу правпу мисију: ми- 
сију, која се одпоси na правпи поредак и ту joj 
miKo ne иоже оспорити право интервенције. 
Само, господо, допуштајућп принципнјелно др- 
жавпу иптервепцију. ja je ематрам као једиу 
изузетпу меру. кад je реч o приватпо-правпим 
одпосима и сматра>г, да државпу иптервепцију 
у том случају треба ограпичити и допупити je, 
1голико je ona потребпа и да може ићи само 
дотле и само тада, где je и кад je потребпа. 

У овом случају и господпн мипистар 
правде п одборска већина прекорачиле су те 
границе. Kao доказ тога ja вас молим, да прочи- 
тате друпт став, тачка a) и тачка б). У обадва 
та става вп ћете наћи, да се отитло преко гра- 
пице, коју бп ипторвепција у овом случају тре- 
бала да има ; да се тим путем утло у једну са- 
свим пову материју, у његову област ликвида- 
iiiTJe >го1-)атоЈ")иуј>ш. Кад у сттеппјалпој дебати 
будо реч« o тим одредбама, ja hy то образло- 
жити деталлгаје, a за сад само копстатујем, да je 
то разлбг, зашто сам се ja одвојпо у одбору од 
већине. Има jom једап разлог, a који се односи 
na формалпи део овога закона. To je onaj, тто 
roBopn o јурполикцпји. Код нас у одбору ство- 
рило се бпло јодпо ЈшшЈБвње свих nac и ми смо 
се били сложпли, да формирајући oprane, ко- 
јима се има поверпти мишја за суђење гпорова. 
i.ojir би евентуално произишли пз ових одпоса o 
закупу, да формирајуће те oprane — ка- 
рактеристика њихова буде у сшоме: да опи буду 
врло, лако формирани, a исто тако и лако по- 
креиш. Зато cm држали, да у састав тих ор- 
гана не улазе л.уди са парочитом стручпом спрс- 
мом, јер смо налазили, да споровп, који ће евеп- 
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туално произићи из овог односа, не изискују 
никакву стручну спрему. 

Нарочито смо били противни, да у састав 
'јих судова улазе и судије редовних наших су- 
дова. Ми смо налазили, да су наши редовни су- 
дови толико преоптерећени својим редовним по- 
слови^ма, да би права штета била одвојити их од 
тих послова, кад већ ове послове могу да суде и 
људи са обичном спремом. A осим тога, господо, 
нарочита погрегака — мислим — да je учињена 
парочита погрешка у томе, што су се за процеду- 
ру, no којој имају ови органи да раде, усвојиле 
апсолутно све бирократке формалности нашег 
грађаиског поступка, na према томе држим, да 
од жеље господина министра, да се ови спорови 
сврптавају брзо и ликвидирају у краткоме вре- 
мену, не може бити ништа. 

Ja хоћу, да вас само примера ради подсе- 
тим на две до три одредбе, којс je господин Ми- 
пистар унео у закон. To je одредба o томе: кад и 
у коме случају свједоџба сведока може да се упо- 
треби, или друга на пр. једна одредба, no icojoj 
ее тражи специјална исправа за доказивање фа- 
ката. AKO се остаие npn овоме, да све те одредбе 
треба да остану и овде, онда сте далеко од тога, 
да ове спорове, који су претежно прости,.имате 
ликвидиране у једном релативно кратком вре- 
мену. 

Због тога сам ja у одбору био за то, да се 
дође до једнога краткога поступка, чија би ica- 
рактеристика била у томе, да се суди no здра- 
вом разуму, no познавању и разумевању ствари. 
a без икаквих формалности, које предвиђа наш 
грађаиски поступак за редовно суђење и редовпс 
ствари. 

Ja ћу у пачелу гласати за овај пројекат, 
али се надам, да ће у специајалној дебати гос- 
подин Министар изаћи у сусрет и коригирати 
извеспе ствари na оп^кав начин, како. ja ми- 
слим, да би их требало корегирати. 

Потпредссдпик др. ИВАН РИВАР : Има 
реч господии послапик Марко Цемовић. 

МАРКО ЦЕМОВИЋ: Господо Народни 
Представпици! Изјаве господина Крпица ду- 
боко засецају у битпа питања пссамо Народног 
Прсдсавпиттва, пего и у идеју стварања једпе 
пациопалпе државе. И ова сцена мала и 
кратка — ne сме остати псопажспа, не сме бити 
пскритикована у својој оспови. 

Господо! Ми морамо бити на чисто с тим, 
гпта ми овде прсдстављамо. Да ли смо^ми деле- 
гација тш\)у дрлсава и између парламента, као 
IHTO су биле пешташже и бечке делегације илп 
смо ми, господо, доисто иредставнипи суверене 
воље народа? Једно од двога, господо. 

Ни o каквим сепараттш пнтереспма cpn- 
ским, пи o каквАм сепаратним иптересима хр- 

ватским, ни o каквим сепаратним интересима 
Словеначке или Црне горе не може бити речи у 
овом Народном Представништву. 

Господо, није потребно чекати Устав; није 
потрсбно чекати Конституанту; није потребно 
чекати редовпо стање, да ми представљамо су- 
всрено свој народ и јединство наше националне 
државе. И ja, господо, рачунам, да се више ни- 
када неће појавити сличне изјаве у Народном 
Предетавништву, нарочито од политичке групе, 
коју представља господин др. Крниц. 

Еотредседпик др. ИВАН РИБАР: Гос- 
подо, већ je касно, na ако je no вољи Народном 
Представништву, то предлажем, да ову седницу 
продужимо noc-ле подне у 15 часова. (Прима се.) 
Дакле седница he се наставити после подне у 
15 часова. 

Наставак Х1П. редовног састанка Народ- 
пог Представништва. 

Почетак у 15 и пб часова. 
Председавао потпредседпик др. ИВАН 

РИВАР. 
Секретар др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ. 

Штпредседпик др. ИВАН РИБАР: Саста- 
нак се продулсује. Реч има народни посланик 
господин Драгиша Васић. 

ДРАГИША ВАСИЋ: Господо! Огромни 
терети, које нам je рат наметнуо у сваком no- 
гледу, резултати су таквих тешкоћа, које нас 
свакога дана изводе пред проблеме овакове врсте, 
icoje je врло тешко решити и решити их онако, 
како треба, те онако, како би задовољили и оне, 
који су у невољи и оне, који су у праву према 
законима и реду, који je постојао. Посао, у ко- 
лико je незахвалан у толико га je и тешко ре- 
пшти, na макар како га ми решили са оним же- 
љама, са којима je располагао и одбор, који je 
onaj закон састављао — и сам господин Мини- 
стар и ми у одбору — свакако неће наићи на 
онакав пријем, на какав би требало да наиђе, 
кад би се водило рачуна o свему. Његова je нез- 
года у самом основу његовом. Између закупо- 
давца и закупца постоји однос такве природе, 
који одговара њнховим посебним, личним инте- 
ресима. Закупац глсда, да што јефтиније упо- 
трсбљава и улшва закуппо добро, a закупода- 
вац супротно томе гледа, да га што мање да и no 
тто скупљију цену. Taj одпос сам no себи и у 
редовним приликама доводио je до великих су- 
коба, a у иередовним приликама, у каквим се 
дапас налазшго, он he изазивати још оштрије и 
р.оће сукобе. Поред закуподавца умсће се и ра- 
нији закуподавац, a поред ранијег закупца 
умеће и пови закупац. Сама ствар дакле постајб 
толпко компликовапа, да je задатак био и јесте 
један од главних, да се доношењем једног закона 
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TU односи — колпко je могуће правичније и 
бољс — уреде. 

Да ли he се то постићи овим законом, чини 
ми се, највише зависи и од еамог осећања пра- 
вичноети код опих, који су у иптању, a и од 
оппх сампх, којпма се овај посао предаје на рад. 
Међутим мп с нате стране треба да уложимо 
оно,што савестав радник треба да улојки у свој 
посао н ja верујем без разлике сви да ћемо то 
и учинптп. Стога сам ja и.узео ову реч,да нешто 
ироговорим o овом пптању. Ja налазпм, да je 
једна — no моме мишљењу — погрсшка у томе, 
што се при допешељу овога закопа сва власт, na 
u ona. административне прпроде, преноси на 
нарочити суд. To ме je у главном и определило, 
да ее одвојим у овоме пптању. Мени се чини, да' 
ће то пзазвати нове заплете н да ће то изазвати 
нове сукобе, тс да ће се посао одложити, a не 
скратити. Скоро пајглавнија ставр овога тако 
званбга привременога посла — јер су измене ње- 
гове u уз иривремени закон везаие — јест у томе, 
да се он што брже, лакше п што јефтшшје или 
да кажем што корпсније сврши. Taj суд задр- 
жавајући све власти до ii3Bpnieita може те 
ствари, у место да их убрза и нехотице отше, 
јср самим одрвдбама овога закопског пројекта o 
нзмени — чипп ми се — да he се опемогућити 
рад адмшшстратпвних власти, које би олак- 
шале посао у велико. To je всома погрсгано и ja 
(■i1 падам, да ће се ова погрешка моћн у специјал- 
no.M претресу поправпти. He може се одрећи у 
сукобпма, каквп могу настати, вредност ути- 
цајпа јавннх oprana, бпло општинских, било ад- 
министративних. Бар у том правцу трсба оста- 
вити стање онакво, какво je било и како je иај- 
боље a странке- упутити па парппцу у случају 
заплетепом и пеодређспом те да расправе тамо 
где му je место у своју ствар, a дотле да остапе 
у положају у коме полицпјска власт одредп и у 
одпосима, којн трсба да постојс између грађана, 
којима ова млада земл>а лежи на срцу. To je 
једпа мана, коју бп требало корсговати. 

Друга je мапа — ио моме мишљсњу — у 
томе, што састављајућп извесне судовс, огранп- 
•швају пх у одређивању и суђењу у том правцу, 
игго их везују само за прописе измепе закона o 
мораториуму у овој стварп. Jep ако се оетаис 
na томс, оида he се доћи до извесних ствари, 
i.'oje се имају решити, да оие пс могу задово- 
љити пи правду. im закоп, a ии оне, који се 
o6pahajy за 11>егово решењо. Извеспе случајевс 
onaj закои ne предвиђа, али je могуће, да их 
иоже бити. Ти случаји могу бити овакви. За- 
купац напустио je свој стап прод рат али није 
одрекао. Сад iiaimiao други у тај стан и он — 
аротивно правди и правичпости — нзгопи љега 
нз стана u сам улази и не плаћа кирију заку- 

подавцу. Тако се долази до једног положаја, да 
га no овпм законским прописима ne можеш од- 
бити, a ако би се дао шири круг рада суду, могао 
nu сс одбити, jep ne би било пи правичпо, да се 
таквом закупцу чипи no његовом тражењу. Тре- 
ha je мана овога закопа у овоме. 

Колико ja позпаје.м прилпкс у упутрашњо- 
стп, ja MIU-лим, да су ова питања скоро сама no 
ccoii између самих закупаца и сопствепика при- 
ведена крају и решепа. За питаља, дакле, у уну- 
трапћБости, парочито за дубљу упутрашњост, 
ona су no мом мишљењу — постала индифе- 
реитна. Али, за Београд могуће да би била од 
BiviiiKe вредности. Ja бих још могао господину 
Миипстру, ако хоћете признати, да би требало 
ла neniTO размисли односно Београда, али ми- 
елим - нека ми не замери, jep искрено говорим, 
- да hc погрешити, ако се то и надаље на упу- 

трашњост распростро. За уиутрашњост нису 
иотребнп нарочити судови, jep они само могу 
изазвати излипше сукобе, стога тамо треба оста- 
вити ствар редовитим судовима. Међутим, xohy 
да обратим пажњу, да je сам постуиак веома оп- 
пшраи и, чшт ми се, излшпаи. Мепи се чппи, 
да je п главна тежња господииа Министра била 
у томс, да се ти спорови расправе на леп и ми- 
ран начин; он je тако и даиас говорно. Због тога 
ja налазпм, да би ту дугачку процедуру требало 
сасвим избацпти, jep je и ииаче код сваког суда 
ирва дужпост, да гледа, да парппчарс приволи, 
да се na мпрап пачпп сиоразумеју и расправе 
свој спор; a парочито je то дужност суда, кад 
су у питању овакве ствари. Дакле, ja се надам, 
да he се у том правцу изићи na сусрет, и огра- 
ничити увођепл парочитнх судова што јаче, a 
процедуру умањити ради бржег рада. 

Mi i имамо доста судова да би могли правду 
изре1ш a ca уведењем пових ja се бојим, да се 
с правом ne каже: у пароду у коме има мпого 
судова и апсапа, a мало школа, има мало просве-* 
IKMIOCTII II радипоети, a пајмање правде. Мепи 
се чипи, да се опом пајглавппјом циљу nehe од- 
loiiopiiTu, ако се оставп оваква процедура, каква 
je предвиђена. Ако те процедуре ne буде, ja сам 
унерсп, да hc се MIIOIO брже свршити сам посао 
и да heMO Mohu nalm мпого лакнш и бољи пут за 
брзо, јефтино и добро решењс ових спорова. У 
том правцу слажемо се свн и ja мислнм, да ћвмо 
ми успети, да nabcMo такмш решсње, које би одго- 
варало постављепом циљу. 

Ha завршетку свога гввора xohy да замолим 
господу поелапике, да o овој ствари у пачелу 
BI i me ne говоримо, већ да пређемо na поједи- 
nocTii, jep je очсвпдпа потреба за допошење ова- 
квог закопа, и омда сви морамо гласати за овај 
закопски предлог у пачс.чу a.in xohy, да naiio- 
мспем, да je овај закоп привремене природе и да 
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он не би могао да задовољи извесне примедбе, 
које се појављују као умесне и оправдане. 

Питање, које je јсдан од господс овде изнео, 
да држава треба што пре да подузме подизање 
станова за своје установе и да тиме оелободи ве- 
лики број зграда, то je питање веома умесно и 
мудро, и оно заелужује сваку пажњу. Време за 
iteroBo извођсње кратко je, али ипак треба пре- 
дузети нешто; јер кад се иешто почне, оно he се и 
свршити, a ако се никад не почпе, опда се ништа 
пе може ни урадити. Држава треба п у евом ип- 
чсресу да почне подизати зграде за себе и своје 
чланове. 

Има, господо, и друга једна ствар, која ме 
je немило дирнула. Ja апелујем увек иа солидар- 
иост свих грађапа наше нове краљевине, која 
још није потпуно дограђена, и нека сваки од вас, 
господо, и сва наша браћа слободио рачунају na 
то, да ћемо увек изићи им на сусрет са свом ис- 
креношћу племените српске дугае и са потпупом 
братском предусретљпвошћу у свему. И за то, 
господо, не треба други пут нико да каже: »Ми 
вам одричемо солидарност у раду, јер то није 
наша ствар, век ствар Србије«. Господо и брако 
моја, евака стопа наше земље, и она тамо долс na 
пргогорју, и она у Међумурју, и no свима дру- 
гим крајевима name отаџбипе nama je заједнпчка 
земља, нашс зајсдпичко добро, nama заједнпчка 
домовина и ми смо дужни сви, без разлике из кога 
смо краja, и посљедњу кап крви дати за њу, кад 
то потреба затражи. (Громки аплаус и бурпо 
одобравање.) 

Потпредседпик др. ИВАН РИВАР: Рсч 
има господин послашш Кристан. 

Poslanec Anton Kristan: Spoštovani zbor! Pred- 
ležeči načrt popolnitve zakona o stanarini je eden 
onih, ki so velike važnosti in ki so res nad v&e po- 
trebni, da se tudi v teh krajih, kjer Se podobnega 
varstva najemnikov niso imeli, da se tudi v teh krajih 
varstvo  najemnikov realizira. 

Pri nae v stari pokojni Avstriji smo! tak zakon 
že imeli in še nekaj dni pred prevratom ee je ta s po- 
sebno ministrsko naredbo Se poostril, tako da imamo 
pri nas, ker še vsi avstrijski zakoni veljajo tedaj 
v krajih stare Avstrije popolnoma dobro varstvo na- 
jemnikov potom precej krutih določb kazenskih pa- 
ragrafov. Ali kljub temu niso v bivši Avstriji vsi ti 
paragrafi povsem dosegli svojega pravega namena, 
ker tudi najstrožji paragrafi in najstrožje naredbe 
ne morejo izpodbiti dejstvo, da tam, kjer je pomanj- 
kanje stanovanj, zmirom bogatejši in premožnejši 
s podkupovanjem dobi stanovanje medtem ko ga re- 
vež ne bo dobil ali le z veliko težavo. Mi v Sloveniji 
smo morali n. pr. seči po posebnih narcdbah, ali ka- 
kor eo tudi bile ostre, vendar se z njimi ni doseglo 
pravega namena. Zato tudi jaz pri teh predloženih 
naredbah, kakor so drugače vse hvale vredne, ne naj- 

dem onega, kar bi dejansko pomagalo1 belgrajskemu 
oziroma srbijanskemu prebivalstvu. Pri nas smo tudi 
uredili stvar tako — kakor ta naredba predstavlja — 
namreč da občina po svpjem posebnem stanovanjskem 
uradu razsoja o sporih, oddaja stanovanja itd. Toda 
prišli smo do tega, da občine ne izpolnjujejo v polni 
meri stavljene jim naloge in to vsled svojega sestava, 
ker pri nas v stari, pokojni Avstriji za občine nismo 
imeli splošne in enake volilne pravice, tako da bi bili 
v občinskih zastopih res pravi ljudski zastopniki, am- 
pak so še danes zastopniki priviligiranih razredov, 
tako da so tisti, ki prevladujejo v občinskih odborih 
po največ gospodarji, ki imajo v prvem in drugem 
volilnem razredu največ pravic. Občina zato nikdar 
ne upa nastopiti s tisto resnostjo in ostrostjo proti 
hišnim gospodarjem kakor to naredba veleva. Zato 
so vse te stroge naredbe precej ilusome, ker občine 
vsled svojega sestava, kot sem rekel, ne nastopajo 
tako, kakor bi bilo treba. Zato je pri nas nastala za- 
hteva po uredbi nekakega državnega urada za najem- 
nike in stanovanja. Jaz mislim, da bi se tudi tukaj, 
ko se razpravlja o tako važnem problemu, kakor je 
problem obrambe najemnikov, sprejeli iz več ozirov 
odločbo, da naj se ustanovi poseben državni urad za 
najemnike in stanovanja, ker le dz tega državnega 
urada bi bilo moguče vse to sistematično urediti in 
voditi. 

Gospodje! Stanovanjsko vprašanje je eno naj- 
važnejših vprašanj sedanjosti pa tudi eno najvažnej- 
ših vprašanj bližnje bodočnosti, in to ne samo v Bel- 
gradu in v Srbiji ampak tudi v Zagrebu, Ljubljani in 
v vseh naših mestih od Maribora doli do Soluna. Go- 
spodje! Kakor kaže situacija, privatni podjetniki še 
dolgo ne bodo zidali nikakih hiš, zlasti ne radi tega, 
ker jim država predpisuje, da ne smejo povišati sta- 
narine. Kako naj zasebni podjetnik investira v hiše 
ogromne tisočake, če mu to ne bo absolutno ničesar 
ali pa le malo neslo? Ker mu sedaj pri teh odredbah 
in sedanjih troških ne bi ničesar neslo, zato privatni 
kapital tudi ne bo ničesar investiral, ampak bo čakal 
drugih časov, ko bo stavbeni materijal in vse drugo 
cenejše. Naloga države, celokupne države bo, a bo to 
izvršila. Zato se zelo čudim, da je danes zjr aj eden 
izmed govornikov nastopil proti temu, češ a so sta- 
novanjske in podobne odredbe stvar avtonunnih vlad, 
n. pr. v Zagrebu in drugod. ISTe, gospodje! To je prav- 
tako skrb cele države in še ta bo morala poseči vmes 
z vso energijo in odločnostjo, če bo hotela, da uredi 
vse tako, kakor je treba.  (Živahno ddobravanje.) 

Gospodje! Stanovanjsko vprašanje specijelno 
Belgrada ni samo vprašanje teh najemnikov, ki danes 
trpe vsled pomanjkanja stanovanj pod horentnimi 
cenami stanovanj. Gospodje, Belgrad se bo razvili Iz 
to-gale mesta bo nastalo velikansko milijonsko mesto, ■ 
ki bo moralo razviti industrijo in napraviti velikan- 
ska podjetja, da se bo povzdignilo vse, kar je v tej 
deželi, ker leži ob dveh velikih rekah in je prehod 

3 
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iz okcideiita v Orijent. V Belgrad bodo privreli de- 
lavci, uradniki, trgovci, obrtniki •— kam jih boste 
pa dali? To stanovanjsko vprašanje bo vedno trkalo 
na vaše duri in je pogrešeno, če se rešuje diletantske, 
če se stori samo nekaj, drugo pa odloži ad kalendas 
graecas. Jez sem mnenja, da bi se tu pri rešitvi sta- 
novanjske vprašanja vzelo za princip, da se ustanovi 
državni stanovanjski urad, kojega naloga bodi, vzeti 
vso stvar v roko ■— ne samo v Eelgradu, ampak v vseh 
mestih, kjer vlada pomanjkanje stanovanj. Urejen 
naj bo po najmodernejših načelih, da bodo imeli na- 
jemniki in gospodarji vanj polno zaupanje kot 
v onega faktorja, ki je potreben in je na mestu. 

Stanovanjsko vprašanje mora vzeti' ta urad 
v roke tudi radi tega, ker bo baš ta urad moral gra- 
diti tudi hiše. Mi n. pr. smo v Ljubljani konstatirali 
nastopno: Če ukrenemo tudi vse mogoče proti tuje- 
rodnim občanom, tujerodnim podanikom in jih iz- 
ženemo iz mesta, ne dobimo dovolj stanovanj za lastne 
ljudi. S tem, da so likvidirali na Dunaju razni uradi, 
ki so bili tam centralizirani, in so se njih oddelki na- 
selili v Ljubljani, je prišlo v našo prestolico nešteto 
rodbin, ki vse nujno rabijo stanovanja. Barake so le 
nekaj zasilnega, drže k večjeniu par let. Poleg tega 
se bo še industrija razvijala, n. pr. železniške delav- 
nice se bodo morale ustanoviti že radi železnic samih, 
izdelovati bomo morali marsikaj onega sami, kar ni- 
mamo doma in smo navezani na uvoz. Kje pa bodo 
stanovali delavci? Ker privatniki ne bodo zidali, 
mora zidati država. Treba je dobiti činitelja, ki bo to 
napravil, in zato bo urediti državni stanovanjski urad, 
ki naj bi se s temi stvarmi specijclno pečal. Toliko 
o tej stvari v glavnem. 

Oe bi se hotel spuščati v podrobnosti predlože- 
nega načrta, bi moral omeniti najprej oni nesrečni 
način izbiranja članov razsodnega odbora, ki ga vi- 
dimo tudi sicer v tej zbornici pri sestavljanju odse- 
kov. Kocka naj odloči, kdo naj bo po 15 dni član 
odbora, ki bo odločal spore glede oddajanja v na rm 
itd. Kdo bo prišel v odbor? V ta odbor ne bodo prišli 
morebiti tisti ljudje, ki so zato sposobni, ampak tisti, 
ki jih v to določi kocka. Ta naredba pravi tu: Iz ovili 
lista prvostepeni sud izvući če kockom dvadeset sop- 
stvenika i dvadeset zakupaca, koji ee po redu izvla- 
čenja biti po 15 dana sudije. Gospodje! To ni poli- 
tika sposobnih ljudi, ampak politika kocke, ker je 
vse odvisno od slučaja, katero ime potegne tajnik iz 
vrečice. Ta določba je na vsak način prav malo na 
mestu. Več drugih malenkosti bom predložil v speci- 
jelni debati, v kateri bo treba tudi porazpraviti vpra- 
šanje varstva podnajemnikov, koje ta naredba niti 
ne omenja. 

Kakor tedaj pozdravljani z veseljem ta' majhen 
dokaz socijalne politike, ki ga predstavlja ta dopol- 
nitev zakona, bi vendar želel, da ee vzame ta stvar 
v roke, kakor je treba, in se dela na to, da se ustanovi 
državni stanovanjski urad, ki bi uredil stanovanjsko 

mizerijo v blagor.nas vseh. Naša država — ponavljam 
namenoma — se bo razvijala, bo vsak dan večja in 
močnejša in če ne bomo v nobeni stvari storili ener- 
gičnih korakov, bo stalo vsak dan pred nami eno ali 
drugo stanovanjsko najemninsko vprašanje, in vedno 
bomo imeli razprave, ki se bodo vlekle brez konca in 
kraja. 

Naš klub bo kakor je naznanil že zjutraj moj 
somišljenik Vilim Bukšeg, glasoval za to stvar; ven- 
dar bi želel, da bi se v specijalni debati dalo še nekaj 
točk v ta načrt, ki bi garantirale, da bo celo stano- 
vanjsko vprašanje rešeno bolj temeljito in vse bolj 
v korist najemnikov, nego se s tem načrtom name- 
rava. Vem, da je stvar nujna in da bo za moment vsaj 
nekaj pomagano; v resnici bo pa prav to vprašanje 
rešeno šele tedaj, ko ga bomo vzeli v polni njegovi 
važnosti v roke. Čeprav je za vse to danes v zbornici 
prav malo zanimanja, ker mislijo gospodje, da se tiče 
stvar na videz samej Belgrada, bi prosil, vendar da jo 
vzamemo iz vso resnostjo v roke. Ureditev stanovanj- 
skega vprašanja, ureditev stanovanj za najemnike, 
njih razmerje napram hišnim gospodarjem ni le bel- 
grajska stvar, ampak stvar vse Jugoslavije, vse naše 
države.   (Živahno odobravanje in ploskanje.) 

Потпредседиик др. 11BAH РИВАР: Пред- 
лажем, да се закључи ред говорника. (Прима се.) 

Дајем реч господину известиоцу. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЧЕВИЋ: Гос- 

подо, мојшм вас, дозволитс и мепи, да на завр- 
шетку ове дсбате у начелу — као известилац 
овог закоиског пројекта — проговорнм иеколико 
речи, доднрујући доискле и сам пројекат, a у 
исто времс у колико ес могу додирпути и при- 
мсдбе, које су na овај пројскат пале. 

Господо, овај закои no еамоме свомс траја- 
њу je кратак. Његов je рок ограиичсн, јер траје 
само једно и извесно кратко време, a пзазван je 
— Kao IHTO добро зиате — нуждом. Нужда, то 
je мотив, који изазива овај закон пе само код 
нас, uero и у целоме (иету, где се ратовало, које 
су страио ратом oii.ie иоремећвне, одпос између 
арираштаја станова и тражење доршећен јо 
тако, да je оскудица у становима постала пс еамо 
код вас у Србији, него у цеЛоме евету. 11 Фран- 
цуска ii Енглеска исто тако муку муче, као што 
мучимо и MII. 

Господо, кад се овај закон ne би допео, ми 
Cm услед тога можебити пмали иедогледпе после- 
дице. Ja замишљам еамо Београд у времену 1. 
маја, Kao дана одређеног за сеобу. Сви закупо- 
давци ии, сасвим природно еа њиховог гледп- 
пгга, отказали стано?е, сви би се закупници ста- 
пова једвовремево нашли na улици и опда би то 
селење такве масе створило страховити каос 
овдс у Београду, a донекле и у целој Србији. 
OiiiiM ee то регулише, иако ne сасвим иотпуно, 
јер je потпуио регулисавање вемогућно, али из- 
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бегнуће сс у толпко, да he се селсње тако огром- 
нћх размера свести na сслење најмањег размера. 
Исто тако било je потребпо, што je закон, no 
пашсм одборском мишљењу, добро урадио регу- 
лисати цепе кирпјама. Морало сс и мора се во- 
дити рачуна o скупоћи, која данасвлада. Ми 
смо — регулисаваући те цепе киријама — ко- 
дили рачупа o томе, али једновремено водили 
смо рачуиа n o великој маси, која се општпм 
имепом зове еиротиња, која може бити врло 
тешко плаћа садашње закупие цене, тс смо то 
мовећаље кпрпја тој маси, која —' узгред буди • 
речено no несрећи — живи у стаиовнма несо- 
лидним и пезЈцзавпм, оставпли опу првобитну 
цсну кпрпје. 

Морало сс водпти рачуна и o томе. Заме- 
рсно je, каже се, ие би требало у опште плаћати 
ккријс ни до 1. маја, као што je то пројектом 
предвиђено. По мораторжјуму војпи обвезаници 
пису подлегали плаћању киријо; они донекле не 
подлелсе im сад, алп, госиодо, разлнка je n у 
времену, у коме je последљи закон o моратори- 
јуму донешен и сада. Panuje ми cm имали жи- 
вот у солпдпијпм ценама с једпе страпе и с другс 
стране нмали смо и тај вечити страх од тога, 
да he доћи моменат, када he пепријатељ — no- 
ред свега отпора нагае војске — својом много- 
бројиошћу надвладати нас и онда je бпло са- 
евим природно, да и плаћање кирије уопће изо- 
стане. Али сада, у моменту, кад се овај закон.ре- 
тава, прплике су сасвим друкчије. Сада су чи- 
новницима повећаиа њихова средства за лшбот 
са извеснпм додатком na скупоћу. Сад je код 
пас уопће скупље плаћано тако, да и оеи, који 
еу војпи обвезаници, a имају прихода више од 
3000 динара годишње, тто се код нас у Србији 
сматра као носпротиљско criiBbe, ла cv ти људи 
у могућпости, да плате од 1. маја кирију. 

Господо, нека су господа замерили na суд- 
еки поступак, којп je епроведен у овоме закону. 
Ja — иако нисам правник — морам по-сили 
ПЈЈИжка и случају околпостп, a ne no својој 
вољи, да говоргиг и o тим стварима. 

Ha пример, пеки je господип послапшсза- 
мерио, да смо ми са правие страпе гледишта 6 
»шоме пројекту законском отишли дал^е, нсго 
IHTO нам je постављопо у задатак, да нисмо 
узели само да ршпавамо закон у onoj суштипи 
њсговој, o закупу и регулисававћу кирпје, nero 
да смо прекорачили rpamnio и отшплп даље, те 
смо уптли у ликвидирање посЈГОва. Господип по- 
cjiaiinic се позвао na другп одељак тачке a) и 
тачке б) и говорпо o дугорочним закуипма п o 
закупгига, којп због нужде и потреба морају да 
сс допуљавају. 

Кад буде na спеипјалпом претресу, ja то 
с-ада само папомпшем, опдаће сс впдстп, да те 

допуне и у једпој и у другој тачки a) и б) само 
допуњују главпу изразнту мисао, која има да 
се спроведе у овом закопу, a то je та, да сведе — 
коликр je могућно — na право ставрно пред- 
ратно стаље. Даље замерено je, штб се узима за 
састав нарочито овакав суд. Ми смо у одбору 
радилп два пројекта одпоспо тога, али су се 
обадва сложила na то, да треба устаповити на- 
рочити суд. И господин Мнпистар Правде и ве- 
hnna одборска сложна je у томе, да je боље да у 
овом суду буде п правпика; зато се и дало то, да 
чак судпје, којо се нс могу упућивати na друге 
послове, сад у овом случају паредбом или ре- 
птењем министровим могу бити председннци та- 
квих судова. Ja вигае сматрам и налазим, да je 
всћа вредност, већа гаранција, кад се суди ne- 
само no здравом разуму, као што je то казано, 
nero кад уз здрав разум дођу људи стручњаци- 
правници. •• 

Разуме се, да овај закон ne може имати 
епоју апсолутпу потпупост, али ja мислим, да 
се on у пачелу може примити. Има извесне, може 
бити оправдане, примедбе. Паст he и друге 
оправдане примедбе можда na пешто, што се пије 
иогло предвидети и опда после тих примедаба . 
у појединим одредбама овога закопа молсемо 
закон допупити и исправити те na тај пачип, у 
колико људи могу предвидети, да спремимо за 
друго читањс закон, који he одговорити свима 
потребама овога дапашњег времепа. 

Ja молим, да се овај закон у пачелу прими, 
a кад буде у поједипостима, опда heMO o поје- 
дивим стварима — кад буду na дпевном реду — 
диск-утрвати. 

Лотпредседпш др. ИВАН РИБАР: Овим 
je. господо, претрес у пачолу завршен. Према 
томе прелазимо сала na гласаље. Гласаће сепо- 
именично o TOMfi, да ли се олај зпкопски предлог 
— »Закоп o изменама и допунама у закопу o 
обустави извршења и обезбеђења као и тока ро- 
кова од 29. јупа 1914. годипе« — у начелу 
прима. Ona господа послапици, која примају 
овај законски предлог у пачелу, гласат he »за«, 
a ona, која га ne примају, гласаће »против«. Мо- 
лим секретара господпиа Јосифа BoinnoBnha, 
да прозива имена члалова Народпог Представ- 
ништва, a шшш секретара госполипа дра. Лон- 
чара, да изволи бележити имепа Народних По- 
сланика. 

(Настаје гласање). 
Секретар ЈОСПФ БОЈИИОВИЋ • прозива 

посланике да гласују. 
После гласагад. 

UompedcednuK др. ИВАН РИВАР: Гос- 
подо, дајем 10 мипута одмора, јер сам обаветтен, 
да има пеколико послапика, који су запречепи 
другим послом, a налазе се у згради Народнога 
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Представништва. Њих треба позвати на гла- 
сање и за то je потребна пауза од 10 минута. 

(Настаје одмор.) 
Еосле одмора. 
Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: Гос- 

подо, састанак се продужује. Молим господина 
секретара, да накнадно изврши прозивку за гла- 
сање у начелу. 

Секретап ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ прозива 
пославика дагласују и они су гласали овако: 

1. Адолф Рибникар за. 
2. Др. Алберт Крамер за. 
3. Др. Алкеса Богдановић нпје овде. 
4. Алекса Жујовић није овде. 
5. Др. Александар Мијовић за. 
6. Др. Александар Рокнић за. 
7. Андрија Протић за. 
8. Апдрија Радовић није овде. 
9. Андрија Станић није овде. 

10. Апдрија Цветковић није овде. 
11. Анте Јагић није овде. 
12. Др. Анте Павелић нпје овде. 
13. Др. Анте Тресић-Павичић није овде. 
14. Др. Апте Трумбић није овде. 
15. Др. Антуп Коропшц није овде. 
16. Аптун Кристан за. 
17. Аитон Сушник за. 
18. Атанасије Шарковпћ за. 
19. Ахмед Салихбеговић није овде. 
20. Анте Ђукић није овде. 
21. Антун пл. Михаловић за. 
22. Бранко Рајић није овде. 
23. Др. Богдан Медаковић за. 
24. Богдан Михајловић за. 
25. Боривоје И. Поповић за. 
26. Божидар Поповић за. 
27. Др. Божо Вукотић за. 
28. Валеријан Прибићевић за. 
29. Васо Кнежевић за. 
30. Васо Муачевић за. 
31. Др. Велимир Дежелић за. 
32. Др. Велпзар Јанковић пијс овде. 
33. Велислав М. Вуловић пијс овдс. 
34. Велислав Михајловић за, 
35. Всља Вукпчевић за. 
36. Всћеслав Вилдер mije овде. 
37. Вилим Буггаск није овде. 
38. Витомир Kopah није овде. 
39. Вјекослав Јелавић није овде. 
40. Др. Вјскослав Кукавец за. 
41. Вјекослав Спипчић пије овде. 
42. Владо Савић за. 
43. Др. Владимир Чалдарсвић за. 
44. Др. Владимир Ћоровић за. 
45. Др. Војислав Бесаровић за. 
46. Др. Војислав Ст. Вељковић за. 

47. Др. Војислав Маринквоић за. 
48. Војислав Шола вије овде. 
49. Др. Гавро Манојловић вије овде. 
50. Глигорије Јефтановић за. 
51. Др. Гргур Б. Анђелиновић вије овде. 
52. Грга Тугакав није овде. 
53. Данпло Димовић за. 
54. Фра. Дидак Бунтић није овдс. 
55. Дпмитрнје Закић за. 
56. Димитрије Машић впје овде. 
57. Дпмитрије Попадић за. 
58. Др. Дипко Пуц вије овде. 
59. Драгић Муцић за. 
60. Драгиша Лапчсвић није овде. 
61. Драгољуб М. Божпповић за. 
62. Драгољуб М. Јоксимовић пије овде. 
63. Др. Драгољуб М. Павловић за. 
64. Драгутпи П. Васић за. 
65. Др. Драгутгга Лончар за. 
66. Драгутии Псћић за. 
67. Душан Васиљевић за. 
68. Душан Ксцмановић за. 
69. Др. Дугаан Пелеш за. 
70. Др. Дуптап Поповић пије овде. 
71. Душан Тушаповић није овде. 
72. Ђока Ж. Брачинац за. 
73. Ђорђе Златковић није овде. 
74. Ђорђе Несторовић није овде. 
75. Ђорђс Пејановић за. 
76. ДрГ Ђуро Шурмив вије овде. 
77. Ђуро Џамоња није овде. 
78. Др. Едмунд Лукпппћ није овде. 
79. Др. Ејуб Мујезиновић није овде. 
80. Др.   Жарко Миладиновић пије овде. 
81. Живап Виталић није овде. 
82. Др. Живко Бертић за. 
83. Др. Живко Њежић није овде. 
84. Др. Живко Петричић ние овде. 
85. Др. ЗКивко Продаповић пије овде. 
8G. Жпвојии A. Златаповић за. 

v87. Живојии Златић није овде. 
88. Жпвојии Рафајловић није овде. 
89. Живојип С. Тарсић за. 
90. Живојпи Шобић за. 
91. Др. Здравко Ковачсвпћ за. 
92. Ибрахим Сарић за. 
93. Ивап Весењак пије овде. 
94. Ивап Ксјлшр за. 
95. Ивап Ковачевић пије овде. 
96. Др. Ивап Крпиц није овде. 
97. Др. Иван Лорковић није овде. 
98. Др. Ивап Марија-Чок није овде. 
99. Ивап Мештровић пије овде. 

100. Др. Ивап Н. Новак за. 
101. Др. Ивап Палечек пије овде. 
102. Др. Ивап Псршић пијс овде. 
103. Др. Иван Пошчић за. 
104. Др. Иван Рибар за. 
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105. Др. Иван Рикард Краус није овде. 
106. Др. Иван Швегл није овде. 
107. Иво Гризогоно за. , 
108. Иво Еветовић за. 
109. Игор Штефаник за. 
110. Илија Илић није овде. 
111. Илија Лумовић нвје овде. 
112. Илија П. Михајловић није овде. 
113. Јанес Бродар за. 
114. Јанес Штрцин за. 
115. Др. Јанко Шимрак за. 
116. Јаша М. Продановић није овде. 
117. Јовап Бањанин није овде. 
118. Др. Јосип Ловренчић за. 
119. Јосип Хохњец за. 
120. Јосип Гостинчар за. 
121. Јосип Копач за. 
122. Јосиф Рајачић није овде. 
123. Јосип Фон за. 
124. Др. Јосо Сунарић није овде. 
125. Јосип Бојновић за. 
126. Јосип Петејан за. 
127. Др. Јосип Смодлака није овде. 
128. Јоца П. Јовановић за. 
129. Др. Јован Манојловић за. 
130. Јоца М. Селић није овде. 
131. Дон Јурај Биашшни није овде. 
132. Јован Шмитран за. 
133. Др. Карло Трилер није овде. 
134. Керубин Шегвић није овде. 
135. Коста Божић за. 
136. Коста Кујунџић није овде. 
137. Коста Стојановић није овде. 
138. Коста JI. Тимотијевић за. 
139. Крста Д. Марковић за. 
140. Др. Лавослав Ханжек није овде. 
141. Др. Ладислав Полић није овде. 
142. Лаза С. Поповић за. 
143. Др. Ловро Погачник за. 
144. Др. Лука Чабрајић није овде. 
145. Љуба Бабић-Ђалски није овде. 
Г46. Фра. Љубомир Галић за. 
147. Максим Ђурковић није овде. 
148. Др. Максо Рошић пије овде. 
149. Маршгао Станојевић за. 
150. Марко Н. Трифковић за. 
151. Др. Мартип Матић за. 
152. Др. Мато Дринковић није овде. 
153. Др. Матко Лагиња. није овде. 
154. Мелхиор Чобал за. 
155. Др. Мелко Чипгрија није овде. 
156. Мехмед бег Зечевић за. 
157. Др. Мсхмед Спахо нијс овдо. 
158. Др. Миладин Свињарев није овде. 
159. Миладин Стефановић за. 
160. Милан Јојкић није овде. 
161. Милан Капетановић није овде. 

162. Милан Марјановић за. 
163. Др. Милан Марковић за. 
164. Милан Недељковић није овде. 
165. Милан Ројц није овде. 
166. Др. Милан Секулић пије овде. 
167. Др. Миленко Марковић за. 
168. Миливоје Башић за. 
169. Миливоје Ж. Јоваповић није овде. 
170. Мијо Етингер није овде. 
171. Милорад Дратковић за. 
172. Милорад М. Павловић није овде. 
173. Милован Лазаревић није овде. 
174. Милош Трпфуповић за. 
175. Мплутин П. Драговић за. 
176. Др. Милутин Мажуранић није овде. 
177. Милутин Стапојевић није овде. 
178. Гроф'Мирослав Кулмер није овде. 
179. Мита Ђорђевић за. 
180. Мпта Клицин за. 
181. Др. Мита Мушицки за. 
182. Др. Мнта Топаловачки није овде. 
183. Михајло Благојевић за. 
184. Михајло Иваповпћ није овде. 
185. Михајло В. Илић за. • 
186. Михајло М. Плић за. 
187. Михајло Јовановнћ није овде. 
188. Михајло Р. Радпвојевић за. 
189. Михајло Шкарић није овде. 
190. Мишо Кутузовић за. 
191. Др. Момчило Нинчић није овде. 
192. Настас Петровић за. 
193. Никодије С. Милетић за. 
194. Др. Нпкола Впнтерхалтер није овде. 
195. Никола М. Пашић није овде. 
196. Др. Никола Суботић пије овде. 
197. Др. Отокар Рибар није овде. 
198. Пајо Драгић за. 
199. Др. Павел Пестотник за. 
200. Перо Јовановић за. 
201. Петар Вуксаповић за. 
202. Петар Мплорадовић за. 
203. Псрослав Паскијевић није овде. 
204. Др. Радовап Марковић није овде. 
205. Радослав Агатоповић за. 
206. Рапко Обрадовић за. 
207. Сава A. Бојкић није овде. 
208. Саво Вукојичић за. 
209. Др. Саво Л^убибрадић' за. 
210. Др. Светислав Поповић није овде. 
211. Светозар К. Ђорђевпћ за. 
212. Светозар Прибићсвић за. 
213. Др. Светозар Ритпг ни.је овде. 
214. Светозар Хаџпћ за. ' 
215. Симо Ераковић за. 
216. Саша Перић није овде. 
217. Др. Славко Милетић за. 
218. Славко Хенч ни.је овде. 
219. Сретеп В. Којић није овде. 
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220. Др. Срђан Будисављевић за. 
221. Дон Стапко Банић за. 
222. Станко Павичић за. 
223. Др. Станојло Вукчевић за. 
224. Др. Стевап Чокић-Симеоновић   нијс 

овде. 
225. Др. Стјепан Кукрић за. 
226. Др. Стјспан Сркуљ није овде. 
227. Стојан Костић за. 
228. Стојан М. Протић пије овде. 
229. Стојан Д. Рибарац није овде. 
230. Суљага Салиагић није овде. 
231. Тихомир Д. Драшковић за. 
232. ТихомВр Констаптиповић за. 

.    233. Тодор Божовић за. 
234. Тодор Стаиковић за. 
235. Трипко Жугић за. 
236. Др. Тугомир Алауповић за. 
237. Др. Урош Круљ није овде. 
238. Урош Поповић за. 
239. Фран Графепауер за. 
240. Др. Фран Волгар није овде. 
241. Фран Ппшек за. 
242. Фрањо Смодеј за. 
243. Др. Фран Шаубах за. 
244. Др. Фрањо Новак за. 
245. Др. Франтитек Јанковић за. 
246. Др. Фрањо Новак за. 
247. Др. Халилбег Храспица није овде. 
248. Хамид Хаџи Сврзо за. 
249. Др. Хеирих Кризман за. 
250. Цезар Акачић нијс овде. 
251. Чеда Гагић за. 
252. Чеда A. Костић за. 
253. ПТсфкија Глухић за. 
254. Шукрија Куртовић за. 
После гласања. 

Потпредседнш др. ИВАН РИБАР: Гос- 
подо. изволите чути резултат гласања. Гласало 
je свега 140 Народних Представника и сви су 
гласали за. Према томе обЈављујем, да je овај 
законски предлог примљеп у начелу. Прелазимо 
на специјални претрес на испитиваљс поједи- 
них члапака. Ja молим господу послапике, аЕО 
који има какову допуну, да je изволи предати 
писмено. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита: 
Члан 2. a) Свп постојећп текућп закупи ста- 
пова и зграда уошџте, копстптупсапе пре или у 
току рата, без обзира на уговореии рок и про- 
дају имаља, продужују се да трају jom за го- 
дину дана, рачунајући од дапа истска полгођа 
(за селидбу) у коме je објављева опгпта демоби- 
лизација војеке садањсг рата. 

Но код дугорочпих чпји je уговорспи рок 
дужи од годипе дапа закупа, ако закупац или ма 

ко од његове породице за извесно време HHje 
уживао закуиљене просторије услед ратне опас- 
јшсти, рсквпзицпје, бсгства или насилног одво- 
ђења (интернираља, коифинирања и др.) тра- 
јање њсгово продужује сс после уговореног рока 
још и за пзнос неуживанога времена. 

Лотпџедседпик др. ИВАН РИБАР: За 
прву тачку пријавио се за рсч господин др. 
Алексаидар Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Како 
циљ овога закопа није ликвидацргја, то сам ja 
у опште био противап овој другој одредби члапа 
2., где ее говори, како се неуживани закуп треба 
да продужи за пеуживано време, и за овај слу- 
чај постоји позитпван закон, према којем пма 
излаза из ове ситуације. Један закупац, који не 
ужива закушго добро, и no досадањем закону 
има разлога тражити, да за то време закупну 
цену не плати. Према томе он ни у ком случају 
неће бити оштећен. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ : Мо- 
лим вас, господо, кад смо овај члан расправ- 
љали, опда je код тачкс a) пала реч и o томе, 
да има закупа, као што je овде наглашено, дуже 
од годину дапа. 

Ови људи, коjи су уживали закуп дуже 
време од године даиа, улагали су известан ка- 
питал, матсријал ради преправке, доправке и 
проширења у својим закупним добрима, a при- 
лике су, међутим ратне биле такве, да они у тој 
мсри иису могли да уживају у закупу, као тто 
би то било у времеиу кад су узимали под закуп. 

Да би се колпко толпко та штета, која je 
нанета з*аквим закупцима ублажила, и да би се 
дала могућност људима, да своје радље доправ- 
кама п поправкама пропшре и побољшају, ми 
смо сматрали да попед рока од годипе дапа треба 
дати могућност људима за још један дужи рок, 
и тај рок трајања je ополики, за колико се вре- 
мена тај закуп није уживао, a колико je то, то 
има суд да ттопи и одредп дулсину закупа. 

Гооподич Мијовић има допекле права, и то 
ипак еамо допскле, јер се ттрва и друга одредба 
допуњавају тако да праве целину, коју сада не 
троба раздвајати. Из овпх разлога молим да се 
одбореки предлог прими. 

Пдтпредеедник др. ИВАИ РИБАР : Пма 
|)("i господиџ Драгиша Васић. 

ДРАГШПА ВАСИЋ : Примодба мога ко- 
леге дрп. Мпјонића има гвоје оправдање, и за- 
служује да се o IBOJ размисли мало јаче. 

Тепдснпија заКонодавца пе сме бити да 
проширујс једпо нередовно стаљс тако далеко 
да се но дођо еикад до пормалног лшвота и пор- 
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малних стања. Зато бих молио господпна изве- 
стиоца да ову ствар узме као примедбу ц o њој 
размисли доцштјс, када he се појавпти као 
иредлог. 

Потредседтк др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господии известилац. 

Шшстмц ВЕЉх\ ВУКИЂЕВИЂ: Мо- 
лим Вас, господо, најзад би могла овако ствар 
да се примп и ja држим да ће господпи Minui- 
стар Правде пристати на то, да примедбе, које 
падну овде ради бржега свршаваља посла, одбор 
прими к знању и да на оспову тих примедаба 
имамо право — ако се ka то буде сагласило На- 
родно Представништво — да у смислу олравда- 
ности тих примедаба изнесемо опда на другом 
читању један члап са примедбама, те да би прн 
другом читању ми имали у виду светпримедбс, 
које су на првом читаљу пале. Али то нс значи 
— треба имати на уму — да се овај члан враћа 
у одбор. Он се не враћа у одбор, него се примедбе 
примају с тпм, да се на другом читању у члан 
могу no тим примедбама упетн извесне измене. 
AKO се тако буде разумело ово, оида немам ini- 
шта противу тога. 

UomvedcednuK др. ИВАН РИБАР : Има 
рсч господин посланик Кпсжевнћ. 

BACA КНЕЖЕВИЋ: Господо! Ми ову за- 
конску основу можемо примити као недовољну, 
алц као јсдап корак решсњу овога питања. Ме- 
ђутим, овде би ес могло дати нулсно учинити у 
извесним тачкама. Ha примјер у тачки 1., која 
гласи : »Закуп стаиова важи без обзира na уго- 
ворен рок до првог наредног полугођа, уобича- 
јсног за узимање станова под закуп (§ 699. rp. 
зак.). AKO од времена указа o општој дсмобпли- 
зацији до дана за селидбу ие би било ни пуна 
два месеца, закуп he се моћи отказати тек од 
другог нарсдиог полугођа«. (Драгутпн Печић: 
Није то пројскат одборски. Ви говорите o нечем 
другом.) 

Иотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Молим 
вас, господипе послаиичо, реч jo o члапу 2., 
одељку под a) и ви треба o томе да говорпте. 

Извсстилац ВЕЉА ВУКИЂЕВИЋ: Mu 
имамо у ствари два пројекта: Јсдап, који je 
подпро господин Министар Правде и други, 
који je поднео одбор у договору са мивистром 
Правде. Сад je на претрссу onaj пројекат, који 
je изатао из одбора, a мени се чини, да сте вп 
узелиу претрес тачку a) из старога пројекта. 

Погпрсдссдпик др. ИВАН РИВАР: Госпр- 
динб послапичс! Ви сте у заблуди, јер цмате 
иред собом предлог господипа Мшшстра, a ми 
решавамо сад o предлогу одборском. 

BACA КНЕЖЕВИТ1: Опда одустајем од 
речи. 

Еотп2)едседпик др. ИВАН РИБАР: Госпо- 
дин посланик je одустао од речи, те прелазимо 
сад na гласање o тачки a), члана 2. Ona господа, 
која су за ову тачку, устаће, и ако она — као 
редакција одборска — буде примљена, престаће 
потреба за гласањем o измени, коју je подпео 
господин Мијовић. Прима ли Народпо Пред- 
ставпиштво ову одборску редакцију? (Ерима.) 
Објављујем, да je примљена. Прелазимо na 
тачку б). Изволнте чути господина известиоца. 

Известиоц ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 
алипеју прву тачке б), која гласи: 

Изузетно од овога паређења, сви закупи 
копституиеанА у току рата без знања или про- 
тив воље закуподавца (његовог законитог пред- 
ставнжка, пупомоћпика, тутора, старатеља или 
пајближе родбипс) или са знањем овог a na 
иггету иредратпог закупца, кад je тај закупац 
оставио своје ствари у закуппом добру и упоште 
no свему пије сам напустио ни прекинуо с тим 
својим закупом и сматрао се у току рата за по- 
стојећег закупца, — престају најдал^е до конца 
маја ове године и садањи закупац je дужан до 
тога доба уступити стан сопственику, односно 
предратном закупцу, ако исти у том року 
тражи уселење, изузев ако je војнп обвезаник и 
na војној слунсби ван места закушшг добра. 

Лотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Реч 
пма господин др. Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВПЋ: Господо, 
овде се говори o сукобу два закупа: једног ра- 
иије, a другог за времерата. Изгледа ми мало 
срећна редкација, no којој се у таквом сукобу 
прописује приоритет само предратном закупу. 
Исто такб незгодпо je и то, што се за првог за- 
купца — коме се тај приоритет даје — тралш, 
да je у закупно добро оставио ствари своје. По 
моме мишљењу главио je, да први закуп није 
уопште прекинут са закупцем; споредцо je пак 
и индифсрснтпо, да ли je он цри томе оставио и 
какве ствари у закупном добру, као и то, да ли 
je овакав закуп био конституисан пре рата или 
за време овога. Због тога тре*бало би најпре из- 
брисати рсч »иредратпи«, a за тим место речи 
n<« ставпти реч nuu«. 

Потпредседиик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч госшдин послаипк Печић. 

ДРАГУТИН ПЕЧИЋ: Господо, последња 
тачка прочитане редакције je једиа сувишвост 
због тога, што je то исто јаспије и одређе- 
inije ушло у тачку д) истога члана. Према томе 
без бојазпи за прави смисао закона могу се речи 
»изузев«, na све до краја потпуно изоставити. 

Напомепе господина Мијовића o том, да je 
редакција нејасна, још и са три разлога — no 
мом митљењу — пису умеспе. Напомена, да je 
кирајџија сам шшустио стан и да je излишно и 
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TO, што je оставио ствари за то што могу ствари 
и не бити, није довољан разлог, да се усвоји. Ta 
околност, што je неко оетавио ствари и сматра 
се за кирајџпју, na су му ствари однете, још 
више потврђује, да je он кирајџија тога стана. 
Овде се нарочпто ишло на то, да се ублажи раз- 
лика између опих, који нису хтели, да подносе 
ризико за време рата, na су још на прву узбуну, 
на први топ изпели ствари п јавили сопствени- 
цима, да не he стана и да нису више кирајџије. 
Сада би — no редакцији — Мијовића — тре- 
бали, да се врате, a ja држим, да би то према 
сопственнцима била неправда. Онај, који je сам 
добровољним пристанком изишао из стана и 
саопштио сопственику, да може слободно распо- 
лагати са станом, каквих баш овде има доста, 
иије право, да се тај изједначи са онима, који 
су из нужде оставилп стварп, утекли и подно- 
сили ризико за све време рата. 

Друга напомена господина Мијовића — o 
могућностн борбе између предратног закупца и 
још једног или два ратна закупца ■— je савр- 
шено излишна ствар. He може бити говора o три 
закупца, него je један, који сада постоји и један, 
који je пре рата био. Да ли je овај садањи други 
или трећи за време рата, индиферентна je ствар. 
Овде се предвиђа, како he се расправити однос 
нзмођу опог закупца, који je прс рата стан узео 
под закуп, na га због рата оетавио; a сад у току 
рата допшо другп или трећи; и онда се даје под 
нзвесним околпостима приорптет ономе, који je 
имао стан пре рата. 

Тако исто господо, овде би трсбало учи- 
Егати-једну нову напомену, која je штампаиа no- 
сле појаве нашега пројекта, a коју je публика 
истурила на дневни рсд. To je питаље: тта he 
се радити са ртановима ново подигиутим и са 
становпма, који се из оенова имаду поправитп. 
Таквим људпма — да би за ово време могли no- 
дићк станове и да би могли из оспова попра- 
вити стапове — треба датн првепство, да сло- 
бодно и независно од предратпих закупаца за- 
кључују закупе. Нека и ова напомепа падне сада 
овде у скупштину и нека буде спрсмл^епа за 
друго читање закона. 

Еотпредседиик др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин др. Алсксапдар MnjoBHh, 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Да ову 
ствар изведемо на чисто; o два 3aicymj,a ми при- 
зиајемо приоритет јсдноме, и то првоме. Питам 
господипа IIe4nha, шта je за њсга меродавпо, да 
би се првоме закупу такав приоритст могао при- 
зиати? Према редакцији одборској on треба да 
испунп два услова: да je оставио своје ствари 
и да се понашао тако, да се може сматрати, да 
закуп није пцекинуо. Мсђутим, госиодо, no 
моме мишљељу за приоритет може бити меродав- 

но само ово друго, без обзира на то, je ли такав 
закупац оставпо ствари у закупном добру или 
не. Јер, може се деситп, да неко остави ствари, 
a закуп прекине, каогод што се може десити и то, 
да неко не остави ствари, али да закуп није пре- 
кинут. 

Према томе налазим, да je ова реченица — 
»г)о je оставио ствари« — сасвим излишна. 

Исто тако стоји ствар и са оном другом 
примедбом*, која говори o »предратном закуп- 
цу«. Сукоб може бити између два закупца, од 
којих je првп предратни, a други ратни, али га 
исто тако може бити и код закупца, од којих 
ииједан није предратни. Због тога и мислим, да 
ту рсч »предратни« треба избрисати, јер носи 
забуну. 

Потпредседнш др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Драгутин Печик 

ДРАГУТИН ПЕЧИЋ: Господо! Тежња je 
законодавчева, да реши једну појаву у друштву, 
која ремети мпр, која спокојство друштва чини 
проблематичним. Оно, што узнемирава друштво, 
оно, што му не одржава редовни мир, то je теж- 
ња предратних закупаца, да се врате у своје 
првобитне станове. Законодавац се овде јавља, 
да расправи сукоб између предратних закупаца 
и ових доцнијих. Ви питате сада: шта he бити, 
ако настане сукоб између два у рату појављена 
закупца. To питањс мж овде не расправљамо; 
то питање законодавац није хтео овде да рас- 
прави. O ономе у среди не водимо рачуна. 

Он xohe, да умири друштво поред осталог 
и на тај начин, што he предратне закупце — и 
то one, који су напустили своје станове из једног 
шпптег и вишсг интереса — да врати у свој пр- 
BO&iTHir положај и чини им неко првенство. 
AKO би се то сад избрисало, опда баш оно, ради 
чега се јавља законодавац и ради чега on xohe да 
васпостави >гар, којн je у опасности, да се на- 
рупш, остаје иерешепо. Ваша брига, шта he бити 
измсђу два ратна закупца после рата, je из~ 
лигана, јер то питање не ремети друттвени мир, 
нити изискује потреба, да законодавац и љих 
решава. Ta питања he се расправити онако, 
како се у даном моменту имају расправити. 

Ми сад узимамо, да расправимо спор из- 
међу закупаца пре рата и закупаца, који су на 
те закупе у току рата дошли и тамо их овај 
закон затире. To je једна напомена. 

Друга напомепа je o стварима. Господо ! 
Идеја, да се обележп и оно, како je неко повуко 
ствари, није самостална; она je допупска страна 
онога другог, што се o томе говори. И смисао и 
тсжња законодавчева je, да они предратпи за- 
купци, који су сами иапустили закуп, не могу 
да се врате у своје првобитпо стање, na да би то 
било јасно за судове, законодавац Mehc пред тога 
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још н:'»да je оставио ствари« и меће неколико 
појава, пптермина, да би судији, који цени те 
појаве, та факта, било јасно и да би био у мо- 
гућности да подели ратне закупце у две велике 
групс и да у једну метне оне, који су напустили 
закуп no иужди, a у другу, који су сами добро- 
вољно напустили стап. И кад има нечега, што 
може помоћи суду, да ту разлику што боље по- 
вуче, то онда — иако има више речи — то није 
зло, него je добро. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Коста Тимотијевић. 

КОСТА ТИМОТИЈЕВИЋ: Господо ! Ja 
нисам мислио говорити код ове тачке, али не 
могу пропустити, a да не протествујем, ако се 
хоће да спроведе казна за оне, који нису овде 
остали и пису пристали, да буду робови. Многи 
су напустнли своја места, своју отаџбину, јер je 
то морало бити; јсдни су се мирили са судбином 
и остали овде, a други се нису хтели тиме по- 
мирити, na су напустили своја места. 

Господо! Ja мислим, да je закупац везан са 
појмом ужнвања, мирног уживања без узпеми- 
рнвања. Да je закупац увек властан напустити 
закупно добро, ако je на домашају зрна непри- 
јатеља и ако je непријатељ у близипи, да може 
стићи и за један до два дана. Да се неко помири 
с тим, да седн у својој вући само да сачува 
ствари, да сачека непријатеља, ja то не разу- 
мсм. Може бити да mra људи, који се лакр мире 
и с тим. Ja мислим, да један закупац има пуно 
разлога, да папусти свој стан, радњу и све, a 
често пута и породицу, na да иде преко брда и 
гудура; он je, господо, разрешен, да плаћа ки- 
рију за време, за које то добро ппје уживао. 

Господо! Има елучајева, да je то добро 
остављено, да ужива једншг делом једап члан 
њсгове породице, али ми врло добро знамо, како 
je то уживање било. Ако je то био хотел пли 
стаи, онда je остављен само један крај, a сва 
друга оделења заузета су за војне потребе, a то 
je била права напаст за ту породицу, што hc 
у другој соби до себе трпети непријатеља. 

Ja, господо, мислим, да при вотирању ово- 
га закона не уносимо то, што je неко драговољио 
папустио своје добро; »драговољно« то je управо 
невол>но паиуштање. Господо, ja мислим, да сви 
оии, који нису хтели no сили прплика и непри- 
лика, које je рат изазвао остати у месту, могу 
да се корнсте и трсба да се користе, да не пла- 
liajy кирмју, докле се ne врате у закупно добро. 

UomimkedmiK др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господии Мипистар Правде. 

Мгшистар Правдс МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Мени, право да вам кажем, овај члаи не изгледа 
тако пејасаи, како je on сада испао нејасан, a 
UITO je пајинтерееаптиије, овај je члап пепао пе- 

јасан двојици чланова одбора, који су судело- 
палц код грађења овога члана. Ja сам овај члан 
овако разумео, a за то сам и пристао на њега: da 
прсдратни закупац um прече право od свих 
оиих доцпијих, u da му то правО' ne може nuno 
ocnopuTu. Он има да дође, да се јави суду и да 
каже: »To je мој закуп и ja желим, да се у то за- 
купно добро уселим; сад у том закупиом добру 
седи X. Ј., и ja молим, да му саошптите, да се 
on благовремено из тога стана исели«. И ja ми- 
слим, да суд према овом тексту има да досуди 
право стаиовања том предратном закупцу. Ja 
тако схватам. 

Што се тиче оне напомеие господина Мијо- 
р-ића, да треба предвидети ово и за сукобе из- 
међу два ратиа закупца, ja — право да вам. ка- 
jitOM — не види.м потребу тога предвиђања, јер 
ми ne изгледа im могућ тај сукоб. Ми смо овде 
дакле предвидели, да, кад у једном стану ста- 
иује један известан закупац, a тај закупац je 
продратни или ратни, следеће: Ако je on пред- 
ратни, има да остане у том добру, a ако je он 
ратни закупац опда може да буде истеран само 
од овога предратпога закупца. 

Нн од каквог другог закупца ne може on 
бити истерап. Јер ако je неки предратпи за- 
купац био у том добру, na je сам од своје добре 
ноље напустио то добро и отишао, онда пеможс 
liiiinc да се позива na своје право и ми њега овим 
закопом ne штитимо и пемамо памеру, да га шти- 
IIIMO. 

Лотпредседиик др. ИВАН РИБАР: Госпо- 
дип известилац тражио je реч за обавештење. 

Известиоц др. АЛЕКСАНДАР МИЈО- 
ВИЋ: Дакле ви кажете, да пије потребпо регу- 
лисавати питање, кад je реч o два закупца, од 
■сојих су оба ратпи. Међутим пазите овакав је- 
дан пример. 

Кад се говори o предратном закупцу, опда 
се увек мисли na момепат, кад je закуп копсти- 
туисап. Према томе ви сте овом одредбом пред- 
видили овакав случај: Једап закупац, који je 
коиституиеао свој закуп na једпом дојру пре 
овога рата и други, који je na истоме добру за- 
куп копституисао за време овога рата. 

Међутим, господо, може бити и овакав слу^ 
чај: да je први закуп копституисап за време 
овога рата, a пре евакуације, и опда ja ne видим 
разлог, да се ова привилегија, која се прописује 
у корист првога закупца, ne да и оваквом за- 
купцу, који пије — истина — предратпи, али 
којије иапустио добро закуппо због ратпих до- 
laljaja и против своје воље. 

Уопште ne видим логику, ако би се поку- 
шала да паправн разлика између закупца no 
томе, што je један предратпи, a други ратпи. 
Разлике може бити само у томе, што je један ра- 
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нији, a други позиији, али никако и no томе, 
што je један ратни, a други предратни. 

потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Има 
реч шсподин известилац. 

ИЈвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Гос- 
□одо! Ирема ономе, како сам ja разумео ствар, 
мислим, да не бисмо требали много o овоме да 
разговарамо, али ипак морам и ja да кажем бар 
неколико речи. 

• Тенденција целога овога члана види се 
управо из ове речи, која je овде унесена, да само 
онај закупац, који nuje no својој вољи напустио 
закупљено добро, да тај има права no овоме 
члану. Онај други, који je no својој вољи на- 
пустио закупно добро, тај апсолутно нема пра- 
ва. Има, господо, у Београду маса примера, да 
су људи за време окупације истерани из ста- 
нова или су отишли, a ствари су им остале у 
стану, односво, било je људи, који нису хтели, 
да се селе, али су им газде на силу стрпали 
ствари било у подрум било у једну собу. Сад, 
кад се ти људи враћају — било са војне дуж- 
ности, било из избеглиштва или са ма каквог 
другог посла — они са правом траже, да уђу у 
тај стан, јер га нису no својој вољп напустили. 
ETO, те људе хоће да штитц закоиодавац. 

Има, господо, овде примедаба, које би се 
сасвим оправдано могле усвојити, али их ja не 
бпх могао примити сад као известилац, да се 
овдо у брзипи сад редигују ти чланови, него би 
требало, као што смо већ договорили, оставити 
то за друго читање, na ћемо према овим примед- 
бама — кад нам буду мало сређенији погледи — 
лакше се o тим стварима договорити, тим npc, 
IHTO се разилалсење у- тим погледима појавило 
баш између два члапа одбора. Молим, дакле, да 
то оставимо за друго читање. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво прву алинеју тачке 
б), члана 2.? (прима.) Објављујем, да je прим- 
љена. 

Изволите чути Другу алинеју тачке б), 
члана 2. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита: 
Исто тако иселиће се у псто време и онај за- 
купац (било предратни било ратни), чији je 
газда (власиик зграде) припужден, да се уссли 
у кирајџијпн стан или зато, гато осим тих про- 
сторија нема други свој стап или зато, што je 
ПјСгов дотадањи стан бомбардовањем или иначс 
ратом постао нсупотребљив за стаиовање н не 
може сс довести у ред најмање за време од шест 
мссеца дана. Ово стање потребе или неупотре- 
бљивости утврђује полицијска власт преко два 
стручна rpabanima увиђајем на тражењс соп- 
ственика зграде. Кад je случај да такав сопстве- 
ник има вшпе станова, право избора стана за 

усељење припада месном одбору no закону o no- 
магању невољних у рату. Закупац нема права 
издати под закуп закупно добро за време ва- 
жења овога закона; такав уговор ништи се. 

Еотпредседнт др. ИВАН РИБАР: Нико 
се не јавља за рсч. Питам Народно Представ- 
ништво прима ли прочнтаеу другу алинеју 
тачке б) члана 2. овога законског предлога? 
(прима.) 

Објављујем да je прочитана алинеја тачке 
б), члана 2. примљена. 

Изволите чути даље. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ npo- 
чита трећу алинеју тачке б), члана 2. која 
гласи: 

При исељавању no овој одредби или 
иначе при селидби, кад закупац дугује кирију, 
на позив сопственика стана (његовог тутора, 
старатеља, заступника, пуномоћника или нај- 
ближс родбине), надлежна месна власт (поли- 
цијска, a ако ове нема у месту, општинска) ду- 
жна je у присуству два грађанина пописати све 
ствари кирајџијинс, узети реч од обе стране o 
трајању закупа и износу пеплаћене кирије, na 
па потпис тога протокола предати те ствари ки- 
рајџији под законом одговорношћу са назначе- 
њем, да оне слун^е као првенствена залога за не- 
плаћену кирију, o којој je реч. Taj протокол 
могу страие код власти преписати и потврдити 
уз плаћање таксе. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Нико 
се не јавља за реч. Питам Народно Представ- 
ништво прима ли прочитану трећу алинеју 
тачке б) члана 2. овог законског предлога? 
(Прима.) 

Објављујем да je прочитана трећа алинеја 
тачке б) члана 2. примљеиа. 

Изволите чути даље. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ iipo- 

чита тачку в), члана 2. овог закоиског предлога, 
која гласи : 

в) Све кирије, уговорсие у току рата, било 
да су закупци приватпа лица или јавпо-правна 
лица, које се од 1. маја 1919. имају плаћати no 
овом члапу, утврђују сс па висину кирије, коју 
je дотичпо добро имало npe рата (прво полгође 
1914. год.). Сем тога урачунаће се још и no један 
додатак и то: 

1. У Београду: 
за кирије мес. од 51 дин. до 100 дин. по 10% 

» » » » 101 » » 200 » » 15% 
» » » » 201 » » 300 » » 20% 
» » » » 301 » » 500 » » 25% 
» » » » 501 » » 1000 » » 30% 
»      »       »    » 1000    » na на више no 40% 
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2. Уокружним местима и местима 
која имају првостепени  суд: 

за кирије мес. од    21 дин. до   100 дин. no 10% 
»   » » 101 » » 150 » ) > 15% 
»   » » 151 » » 200 » J > 20% 
»   » » 201 » » 300 » ) >  25% 
»   » » 301 » na на више : > 30% 

3. У осталим среским и сеоским 
м е с т и м a : 

гм кирије мес. од 11 дин. до 100 дин. no 10% 
» » » » 101 » » 150 » » 15% 
»      »       »    »    151    na на више »    » 20% 

Но ако су извесне од закупних просторија 
услед рата постале неупотребљиве за уживање, 
оида he се кирија смањити у сразмери неужи- 
паних просторија. 

Лотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Код 
овога става дао Je писмену надопуну народни no- 
сланик господин др. Јоца Манојловић. 

Др. ЈОЦА МАНОЈЛОВИЋ: Предлажем 
код ове тачке ову допуну: 

»Закуподавац моЈке подпети суду, предви- 
ђеном овим законом, молбу ради повишења ки- 
рије, до оне своте, која одговара месним прили- 
кама и матсријалном стању и закуподавца и 
закупца«. 

Пре него што пређсм на мотивацију овога 
мога предлога, слободан сам једну примедбу — 
односно молбу — поднети овде, a то je, да кад 
се овака једна новела подиесе, која постојећи 
закон меља, да меродавни кругови треба да ставе 
посланицима на расположеље и онај осиовпи 
закон, на који се новела односи. Јер, господо, 
сад je у питању србијанскп закон и лако га je 
овде у Београду набавитп. али сутра може бити 
у питању такав закон из Крајпне, из Босне или 
Далмадије, na где ћемо љега набавити? Треба 
дакле закон ставити на расположење или по- 
сланииима или тслубовтта или да се може наћи у 
кљготтици, кал се ona буде успос.тавила. 

ITITO се тиче самог мог плсдлога. слободан 
сам у кратко ово да кажем. Kao посланик из 
Војводине, a овај се закоиски предлог одттоси 
само на србијапске прилике, натао сам за 
нужно, прс но гато овај предлог учиним, да се 
поразговорим са посланшшма, својрш друго- 
вима из свих крајева.' 

И ова повол^а, што сам je ja запазио, та не- 
воља — коистатовао сам — постоји свуда. To 
je опгате запажена невол:.а, али чудним начином 
питта се нс чипи, да се тој певољи стане на пут. 
Смер ове повеле и онога осповнога закона, на 
који се иовела одпоси, није то, да ттити закупца 
од закуподавца, пего циљ je овога закона и ове 

новеле тај, да штити економски слабије људе од 
економски јачих људи. Сад: ко je јачи? Некако 
опште мнење влада тако, да je јачи закуподавап 
према закупцу. Али, господо моја, кад погле- 
дамо на живот и на животне прилике, ш ви- 
димо, да су много пута, често, врло често за- 
купци јачи, него закуподавци. 

Онда, господо посланици, кад ми овакав 
законски предлог доносимо, којим расправљамо 
те односе, ми не смемо мислити само на оне бо- 
гате, који имаду више мањих и већих станова 
за издавање или имаду више кућа за издавање, 
иего и на ове ситније, слабије људе. Има људи. 
који су знојем лица свога заштеђене nape уло- 
жили у једну малу кућицу, a од којих je неко 
можебити и умро и оставио удовицу — рецимо 
чиновник — и то удовицу са малом пензијом, a 
та удовица нема од чега да живи. Она мора сад 
да се повуче у једну или две собице, a неку собу 
и да изда. И онда, господо моја, гата смо по- 
стрггли овде, кад дозвољавамо неки доплатак од 
10 до 30%, кад су животне потребе скочиле са 
впше стотина постотака. Ta невоља не поетоји, 
господо, само у Војводини, него и овде у Србији, 
a и у другим крајевима. Пала je овде реч, да се 
овим отвара пут изигравању. Због тога je овде 
предложено, да се суду повери, да у оваквим 
случајевима претресе имовно стање закуподавца 
и ирегледа имовно стање закупца, na онда да се 
определи, да ли je потреба закуподавцу за жи- 
вот његов и његове фамилије, да се повиси ки- 
рија прома потребама данашњег живота; али 
одмах je ту и друга директива или коректива, 
a то je, да се види, да ли закупац може платити 
повитену кирију. Ако закупац не може платити 
кирију, онда не можемо заштитити закуподавца. 

У врло много случајева ja знам, да je заку- 
ггодавац на пример удовица, која je уживала 
малу пеизију, a имала више соба. Од пензије 
пије могла живети за време рата, a издавала je 
за јефтине цене друге љене просторије. Али сви 
овп приходи .не беху довољни, те je приморана 
била продати кућу и у готовом новтту добивени 
капитал троптити и тако издржавати себе и 
своју децу. A њен закупац? Оепткао се и трљао 
руке и чекао, да прекупи ту кућу од закуподав- 
ца. Плаћао je малу кирију и уживајући ову за- 
ттиту закопа, док невоља ве примора закупо- 
давца, да му прода кућу. Таквих случајева има 
свакога дана. 

Овим предлогом мојим иде се на то, да не 
мислимо само набогатате,којиимадумногоквар- 
тира, много кућа, него треба да загатитимо и 
мале људе, a међу тим малим људима има и за- 
куподаваца. (Народни посланик ДРАГУТИН- 
ПЕЧИЋ: И да буде још и дело правде!) Да, ц 
дсло правде! 
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Еотпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч др. Драгутин Печић. 

ДРАГУТИН ПЕЧИЋ: Предлог господина 
Манојловића треба да примимо као једну напо- 
мену, o којој ћемо разшслити за друго читање. 
У истом смислу ja hy учинити јога једну напо- 
мену. 

Редакција прочитаног члана има за зада- 
так, да спречи нагло пењање цене и искоришћи- 
иање јакпх на штету слабих. Али овако редиго- 
иапа редакција може да произведе једно рђаво 
дсјство. To дејство би се највише и најјаче осе- 
тило на оправкама зграда и на подизању нових 
зграда. Према томе — да не би било: »sum- 
mum ius summa iniuria.« -^- овде би требало 
додати још један став, који би гласио овако: »Но 
код зграда, које се сад подижу, које се подижу 
у току важења овог закона, као и код зграда, 
које имаду врло велике оправке или се из основа 
оправљају, слободно je уговарање висине ки- 
рије«. Онда бисмо, господо, постигли то, да 
бисмо отворили врата капиталу, да се и за 
време овога рата употреби на подизање нових 
зграда и на оправку оних, које су у рату много 
оштећене. Ако овај додатак не би био унет, онда 
би — no утврђеној скали за кирије — сопстве- 
пици и каггаталисте одговорили на ову редак- 
цију тиме, тто нити би зидали нове зграде, нити 
би оправљали порушене зграде и оне, које су 
неспособие за становање. Дакле, да бисмо отво- 
рили врата капиталу за подизање и оправку 
зграда, ja молим господина известиоца, да при- 
ликом другог читања има на уму и ову напо- 
мену. 

Лотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Коста Тимотијевић. 

КОСТА ТИМОТИЈЕВИЋ: Ja бих имао 
једну малу напомену за господина известиоца. 

Овде je речено, да се све кирије, уговорепе у 
току рата, утврђују на висину кирије, коју je 
закупно добро имало пре рата. To значи прст- 
поставку код овог закона, да je једпо добро било 
већ давано под закуп. Али, господо, можс бпти 
случајева, да једно добро није давапо под закуи 
и онда, како he се у том случају одредити ки- 
рија? 

ДРАГУТИН ПЕЧИЋ: У том случају ки- 
рију би утврдио изборни суд преко вегатака. 

Потпрсдседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Витомир Kopah. 

ВИТОМИР КОРАЋ: Ja сам хтио, да свра- 
тим пажњу na она два предлога, која су пала од 
стране господипа дра. Манојловића и господина 
Печића. 

Мени се чини, да и један и други предлог 
са својом неодређеиошћу крију опаспост, да би 
će могли злоупотребити, Ja ово спомињсм онако 

генерално, na ћемо o тој ствари говорити на дру- 
гом читању, када ћемо имати прилике, да то 
редигујемо. Кад се у закону каже, да суд po 
својој увиђавности може одређивати кирију, 
овда je то једно врло широко право и бит he пре- 
пуштено и најшароликијим интерпретацијама, 
да то према приликама пресуђују. Омогућити 
пак шаролике интерпретације без икаквог ужег 
ограничења, значи створпти каос п омогућити, 
да се добре намјере законодавца ставе вап снаге. 

Господин Манојловић каже, да he судови 
то већ према приликама примјењивати. Али ко 
нам даје јамства, да he се то баш свуда тачно и 
у једном духу примјењивати? 

Друга je ствар, o којој je говорио господин 
Печи*!. Мени се чини, да je и његов предлог мало 
опасан због своје неодређености. Јер ако се при- 
хвати принцип, да се може прописивати стана- 
рина ради поправке зграда, онда тиме оно те- 
мељно ограничење овог закона остаје изван снаге. 
AKO би се то примило, онда немате никаквих 
граница, којих се при томе мора држати. У 
пракси то се неће свагда тако савесно одређи- 
вати, п ако се не поставе границе у самом закону, 
онда се закон може у пуној мери злоупотребља- 
вати. 

To сам само генералио имао да кажем. 
Имам само да свратим пажњу господи по- 

сланицима jom на једну ствар. Мени се чини, да 
je у тачки 2., где се говори o тшрији у окружним 
местима, граница од 21 динара npeBeh ниско по- 
стављена. 

Мени се чини, да би ту морало бити раз- 
лике, нека буде код кирија од 51 динара до 100 
динара разлика у пеком односу према кири- 
јама у Београду. Исто тако у тачци под 3. у 
осталим среским и сеоским местима постављено 
je п за кирије месечно од U динара до 100 ди- 
пара no 10%, a ja мислим, да je то одве!! ниска 
гранипа. 

ДРАГУТИН ПЕЧИЋ: Господо! Допуна, 
коју сам ja изнео, iiehc павести iiamc ствари na 
странпутице, то јест тако, да од ње имамо више 
{штете, иего користи.. Moja 1допупа има 0ада- 
так, да дозволи оним господарима, да слободпо 
погађају цене, који у току рата подигау пове 
зградс и оним господарима, који у току рата из- 
даше велике оправке тако, да оспособе стан, који 
je сада апсолутно песпособап за становање. * Да 
овим разлозима има места пајбоље ћсте видетп 
из ове две околиости. — Данас je квадратни ме- 
тар једног патоса 140 дипара, док je у врсме 
мира био 5 динара. Дапас један добар радпик 
на згради тражи 50 дпнара дневно, док je у 
време мира био 5 дипара диевпо. Дапас, овога се- 
купда, тражио je код мене један стругач дрва 
за четири метра дрва, a писам добио никако че- 
тири метра, пего je продавац сложио тако, да 
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• с-ам добио 3 метра a не четири, na je за та три 
метра тражио 120 круна, дакле no 40 круна од 
кубног метра. Ми видимо, какве су огромне раз- 
дике у плаћању рада и онда се треба ставити 
у овај положај, да ли би требало допустити гос- 
подарима, да могу повећавати цене и кирајџија- 
ма, a ако из основа поправе стан, те да га оспособе 
за становање. Али, господо, не допустити, да се 
оправе станови, кад немамо станова, ja мислим, 
да je всћа несрећа немати стан, него допустити, 
да се подижу веће цене, na га no досадашњим 
некретним приликама поправљати. Ja сматрам, 
да he бити теже без стана, него са станом, a ве- 
ликом ценом. 

Еотпрсдседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Kopah. 

ВИТОМИР КОРАЋ: Хтео сам да са две 
три речи одговорим господину Печићу. Мени се 
чини, да би вашом променом тенденција овога 
закона била изиграна и само би остала гола фор- 
ма. Али би из основа требало псмоћи, да се 
станови поправе. Несумњиво je, да су оправданп 
разлози, да je радна снага данас скупа и да je 
држава дужна да прискочи у помоћ, те да узме 
оправку станова. Једино he она Mohn најјефти- 
иије да оправи зграде и Mohn he водити кон- 
тролу при издавању станова под кирију, јер he 
ona најбоље и најлакше доЈш до потребног ма- 
теријала за оправку. 

AKO ви дозволите слободну погодбу за по- 
прављене станове, онда heie oMoryhHTH поједин- 
цима, да тјерају људе из станова, јер he цене 
таковим становима несразмерно скочити и бити 
веома високе, a то he онда опет за собом повуЈш 
и све остале друге цене. 

Ja само износим те напомене, да господа o 
тој ствари промисле. Мени се чини, да би ово, 
како господа желе, било врло опасно. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин известилац. 
Швестшац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Мо- 

лим, вас, господо, има примедаба, које су пале, 
које сам ja могао сасвим да усвојим без многог 
страховања или разшшљања, a има их, које не 
бих могао примити. Ha пример ово, што je гос- 
подин Печић предлолшо, то би no моме мишље- 
њу без икаквог страха могао примити, јер ja у 
то дубоко верујем, да ни јодна коренита ис- 
правка и преправка каквс велике грађевине не 
he се извршити пити нова поди1ш, да би дошло 
у опасност то, да овс одредбе, којс смо поставили 
no овоме закону, буду изигране, a и ако би тако 
пешто било, то би било у малом броју и према 
томе неби требало водити рачуна. 

Господина посланика МанојловиЈш ис- 
правка Beh je мало озбиљнија и o њој треба во- 
дити рачупа због тога, тто се она проширује; 

растегљива je тако, да би евентуално могло бити 
злоупотреба. Кад би ово наше друштво било 
тако идеално или бар састављено из Назарена, 
онда би се зар и могло примити, али пошто није 
тако у ствари, као што знамо, онда o овоме треба 
добро размислити. Ha сваки начин има основа, 
да ту треба добро размислити, a признајем има 
и пуно топравданости. 

Тосподин Корач тражио je noBehaite овог 
процента у унутрашњости. Али он je ово тра- 
лшо због тога, што не познаје наше прилике у 
унутрашњости. Цене су киријама тако ниске, 
да добра Kyha, једна зграда велика са целом ба- 
штом, где се може и орати и копати, често 
може да се добије за 30 динара, a сеоски закупи 
још су мањи. Сеоски су закупи врло мали, иду 
чак испод 10 динара, за то смо ми и правили 
ову разлику и видите, да je овде за Баоград 
стављено од 50 динара na на више. Ja сам се 
мало распитао o овој ствари због ове норме од 
50 динара, na на више. Ово je због тога, да се за- 
ттити наш раднички свет и наша сиротиња. 
Највећи број радничких станова плаЈшју се 30 
до 35 динара максимално. Од 50 дианара скоро 
их и нема. 

Ja мислим, да je ово за Београд и ово за 
унутрашњост потпуно добро, али ипак према 
свему овоме, како смо ми разговарали, кад смо 
саслушали примедбе, које су пале, ми ћемо у 
одбору то расправити и на другом читању то 
изнети.    - 

Потпредседиик др. ИВАН РИБАР: Прела- 
зимо на гласање. Питам Народно Представниш- 
тво, прима ли редакцију овога члана no одбор- 
ском предлогу. (Ерима.). 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ  чита 
тачку г): 

»Закупци су дужни MahaTH уредно ки- 
рију од 1. маја 1919., na у 6yii;yhe. Сопственику 
за ту нenлaheнy кирију стоје на расположењу 
сва законска средства обезбеђења и исплате. И 
надленши судови дул{ни су — изузетно од ос- 
талих одредаба овог закона o мораторијуму — 
одобравати средства обезбеђен>а, доносити осуде 
и наређивати наплате no општим законским 
прописима, кад томе места има. Извршне власти 
дулше су — изузетно од овог закона o морато- 
ријуму — такве осуде и наредбе извршивати и 
док траје мораторијум само из покретности ки- 
рајџије. 

Heплaheнe кирије за време од половине јула 
1914., na до конца априла (no новом) 1919. го- 
дине, као и кирије оних закупаца, војних обве- 
заника, чији je годишњи приход испод 3000 
динара, све до дана опште демобилизације, регу- 
лисати he се законом o ликвидацији моратор- 
них обавеза«. 
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Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР :  Има 
реч господип Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Господо, 
овде je учињена једна бенефиција у корист за- 
куподавца, наиме, закуподавцу се прописује 
дужност," да од првога маја наплаћује кирију. 
По моме митљењу, та бенефиција није довољна 
и њу треба прошнрити на тај начин, што би се 
закуподавцтш признало и право, да због непла- 
hene кприје за извесно време — рецимо 2, 3 Me- 
cena — закуп могу раскинути. Може се на то 
прлметити, да закуподавац има довољно санк- 
пије за такво јејдно право у томе, гато закупца 
може суду тулшти и пресуду извршити. 

Међутим, господо, сваки, који je имао по- 
сла са грађапским споровима знаће, да je та 
санкција недовољна и имајући у виду сиромаш- 
ие закуподавцс — којима je закупна цена може- 
бпти једино средство за живот — ja сматрам, 
да je проширење на onaj начин, како ja предла- 
зкем, овде оправдано и нулшо. 

Други одељатс тачке г) сматрам да нпје 
јасно стилшован. Ту се на пример каже: »Не- 
плаћене кирије за време од половипе јула 1914. 
годпне, na до конца априла 1919. године и т. д.« 
— то јест од почетка рата — остављају се за 
тгевидадију 'мораторијума. Тако п треба да 
буде. Али je после овога дотла речепица »као n 
кирије опих закупаца војпих обвозаника, чији 
je годитњи приход пспод 3000 динара ...« 
тако, да се сад намеће питање: тта je ca опима, 
који имају приход изнад 3.000 динара? Сма- 
трам да у овоме погледу редакција треба да буде 
јаспа. 

Еотпредседим др. ИВАН РИВАР: Има 
реч господип Коста Тимотијевић. 

КОСТА ТИМОТИЈЕВИЋ: Господо! Ви 
пидите сами, да ми овим закопом улазимо у 
ствари, у коje — у пормалпим прплипама — 
пе би смели улазити. Неволна закон мења и та 
пужност — да нађемо тто je право и Богу je 
драго — даје пам смелости, да уђемо у ове ства- 
ри, да ппштшго уговоре, да сужавамо право 
једнога на рачуп другога. До сада смо имали у 
разним члаповима на уму зпкупс. Сад je на 
реду^ да кажодго, пгга je ираво и какве су дуж- 
ности закупца. Ja, тосподо, вшсјшм, да правде 
ради треба гледати подједпако na обе страпе: чи- 
нити- све, да слабпји ne буде експлоитпсап, али 
ir on да врпш no могућству eno je обвезе. Господо! 
Чини ми се, да je у овоме члапу nejacno изражепа 
једна одредба. Вели ее у почетку тачке г), да су 
закуиппци дулши, да уредпо платс кприју од 
I. маја 1019. год. na у будуће. Уредпост доста je 
растегл.ив појам. Ja бих молио, да се прими као 
последља редакдпја: Закупци су дужпи, да 
уредпо плаћају кирију свакога  мессца.  Осим 

тога можо бих да има право no закону сопстве- 
ник зграде, да таквог једпог закупца, коме све 
чипи, продужује рок плаћања и пеузмправа га 
још за годипу и no дапа, a ако закупац ne хтедне 
да удовољи својој дужпости, опда да има права 
сопственик да таквога закупца избаци из за- 
купа. 

To je, господо, код првога става. Али, гос- 
ггодо, no пројекту господипа министра у дру- 
гому ставу овога члана ствар je боље предвиђена. 
Треба, господо, поштедити кирајџију од пла- 
ћања кирије, али само опога, који није могао да 
плати, a ne one, који су могли да плаћају, али 
nehe. Јер, господо, опде, где je ноторпо, да je чо- 
век радио, привређивао, богатио се, и чак no- 
болшао своје материјално стање, ne тралшти 
кпрпју за свих пет годипа, било би сувише. 
Господии мипистар био je лепо предвидпо, да 
сс поштеде опи, који за време рата пису привре- 
ђивали, већ су били у дохотку оштећепи ратом. 
Дочим оии, којпма je припос био редовап, или 
којима се чак принос умпожио у време рата и 
који су се обогатили, зашто да ne плаћају 
кирију? 

Погпредседиик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господип известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВЋ: Гос- 
подо Народпп Посланици! Морам да прогово- 
f)HM пеколико ријечи поводом говора господипа 
Мијовића и господипа Тимотијевића. . 

Господипу Мпјовићу имадем да кансем, да 
сс ово, што je уметпуто овде o војпим обвезапи- 
цтга, чији je годигањи приход испод 3.000 ди- 
пара, одпоси na време од 1. маја ове годипе пак 
падаље, они преко 3.000 дипара дужни су да 
од 1. маја no овому закопу плаћају. 

Са другим захтјевом господппа Тимотије- 
вића, који се одпоси na плаћаље ранијих ки- 
pnja оних, који су као гато on калсс улшвали, ne 
би сс ^raгao слолшти из ових разлога. 

Господо, Србија je и сада јога у рату, али 
преме, коje je провела од године 1914. до годипе 
1918. тако се мпого и битпо разликује, да се ne 
може поредптп. Сва пограничпа места од иочет- 
ка рата била су папуттепа. У тим местима 
сопствспццп и закуппици стапова или радња 
нијесу их >гогли уживати, пак их нису могли 
улсивати ira за све ono врсме, док се пије свр- 
пшла окупација. Ток онда, када je привремепо 
повраћсп какав било ред стари у окупирапој 
збмљи, агогли су сопственицп да се врате на 
шган.о. Ko би био падлежап и na који би се на- 
чип могло без ликвидирања тнх свих ствари 
одредцти времс илаћаља и висина кирије? Таква 
ствар бићс >roryl>iia еамо опда, када се буде спро- 
вела ликвидација, када се буде ово ратпо стање 
ликвидирало. Опда ће сс бити на чисто и с тиме, 
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колико и какву накнаду he Србија примити и 
на који начин ће се регулисати и приватне и др- 
жавне обвезе. Све ће то заједно утицати на ре- 
шење тога питања. Тек онда, када се буде пот- 
иуно ликвидирало стање, знаће се, што се може 
сопственицима зграда поклонити, ослободити, 
колика he бити накнада и што ће се закупцима 
одбити и шта he они бити дужни да плате. Тек 
после тога може да буде говора o том, колику he 
кирајџија кирију имати да плати. За то, гое- 
подо, мислим, да ова и обаква редакција треба 
да остане. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Народни Посланик Драгутин 
Печик 

ДРАГУТИН ПЕЧИЋ: Мислим, да je на- 
помена господина посланика ТимотијевгЛа — 
колико се тиче факта, да неко не Maha дуже 
времеиа, пак да га сопственик треба да има 
право уклонити — умесна. 

потпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Народни Посланик др. Алексан- 
дар Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: У првом 
ставу ове тачке каже се, да су закупци дужни 
од првога маја плahaгги кирију,- a у другом 
ставу каже се, да се свс неплаћене кирије до тога 
времена имају регулисати законом o ликвида- 
цији мораторних обавеза. Да се при томе остало, 
онда ja не би имао ништа приметити, алА како 
je овде уметнута и реченица, коју сам раније 
поменуо, a која се односи на војие обвезанике, 
чији су приходи испод 3.000 динара, то нала- 
зим, да би у интересу бољег разумевања ствари 
требало јасно изразити, шта се мисли са овим: 
да ли они не he шкЉатн уопште кирију ни no- 
сле 1. маја или се мисли на нешто друго. Ja, 
господо после речи господина известиоца тек 
видим, колико je валшо, да сс расчисти питање, 
да они, који су радили и привређивали, имају 
да плате, јер ако то не буде, они he сопственици 
сви бити у очекивању, да he закон o ликвида- 
цији очувати њихова права и npnjaBiihe се за 
накнаду штете и ми ћемо имати пријаве за на- 
кнаду штете, које he имати цифре до те мерс, да 
се не he видети тачно колика he штета бити. 

Ja пе разумсм, господо, загато ово не усво- 
јити. To није иишта тешко. Прођите београд- 
ском чаршијом, видећете све иове фирме. To су 
све »скоројевиИш« и нове фирме, које ми иезнамо 
и ja не разумсм, зашто да се и на љих ne раз- 
реже да iuaahjy одмах кирију. Кад je њима рат 
био брат! 

Еотпредссдпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Мипистар Правде. 

Мипистар Правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Ja мислим, да господич известиоц није пра- 

вилно схватио мишљење господина Тимотије- 
виМ. Ово, што се оставља, да се извесне заку- 
пине ликвидирају no свршетку рата, није се ми- 
слило да се том ликвидацијом олакшавају обра- 
чуни и за оне, који су за време рата радили и 
обогатили се. Ти људи никад не смеју мислити, 
да кад буде била ликвидација закупвине, да he 
и они имати неко право да полажу, да се и њима 
смањи та кирија. 

Ово, што ми сад достављамо, да се закуп- 
иине ликвидирају no свршетку рата, ми то чи- 
нимо због тога, што ми ne мол^емо да тралшмо од 
оних, који нису улшвали закупно добро или 
који су уншвали то добро, али га непотпуно 
улхивали, да плате ону закупну цену, којусу 
онп са господаром уговорили. Taj мањак, који 
he они платити, HMahe да падне било на соп- 
ствсника, било na државу. Али ми не смемо да 
радимо на олакпшци онима, који су се обога- 
гјили за време рата. 

. Зато ja молим, да господин известилац, 
свако, као што je примио и ове друге примедбе, 
прими и ову примедбу, a кад буде на другом чи- 
тању, онда да ми o овој свтари детаљно разго- 
варамо. 

Езвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: MO- 
JEM ради исправке у говору господина Мини- 
стра Иравде да кажем неколико речи. 

Господин Тимотијеви}! није се ограничио 
п казао само за оне, који су се обогатили,него 
je казао уопште и за оне, којима се за време рата 
привредно стање није промеиило. Да, господине 
THMOTHJeBHhy, a да ли се променило при- 
вредно стање чиновницима за време рата ? Чи- 
повници су нмали за време рата и плате и пен- 
зије (МИЛИВОЈ БАШИЋ: Променило се.) 
Било je чиновника, који су имали целокупне 
плате na и додаткс. (МИЛИВОЈ БАШИЋ: Чи- 
иовници су примали половину плате.) Али им 
целе плате припадају и npnMnhe их. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Став- 
љам на гласање ову ставку. Питам Народно 
Представништво, да ли прима ову ставку према 
редакцији одборској? (Ерима.) 

Објављујем да je. примљена. Изволите 
чути даље. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита: 
»д) Све спорове око трајања закупа, паза- 

иупа, селидбе, усељења у други стан, неулшва- 
ља у току рата, и утврђгшања висиие кирије 
(тачка в) овога члана), који наступе између 
сопственика и кирајџија, pacnpaBa>ahe no 
одредбама свију тачака овог члана и аналогно 
њима, нарочити изборни суд,. који руководи 
овим споровима без imhaita таксе. За случа- 
јеве из тачке б) овог члана захтев мора битд 
нредат надлежном избориом суду и у року за 
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шзсец дана од дана објаве овог закона, јер посдс 
тога рока сматраће се, да су се интересоване 
странке одредкле благодејанЕ>а, која имају no 
овом закону, изузев, ако je војни обвезаник н на 
служби ван места, у коме je закупно добро«. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Пећић. 

ДРАГУТИН ПЕЋИЋ: Ово je тачка, која 
je у вези са тачком б) првога става. Овај изу- 
зетак, конституисан у корист војних обавеза- 
пика, треба да гласи: 

»AKO je закупац војни обвезаник и на 
с-лужби je ван меета, у коме je закупно добро, 
онда овај рок њему почиње тећи од дана ње- 
гова ослобођења од војске«. 

Молим да ее и ова примедба прими као на- 
помена за друго читање.   , 

UompedcedmiK др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Тимотијевић. 

КОСТА ТИМОТИЈЕОИЋ: Ja бих, гос- 
подо, молио, да ради убрзања ствари и расчиш- 
ћавања односа — извеоне, несумњиво чисте и 
јасне ствари — пе иду овоме суду, који има 
дугачку процедуру, него да се изузму и да оста- 
не онако, као што je досад било. По § 356. кри- 
вичног закона онај, који нема права да седи у 
једном добру и тако даље, опомиње се, да се се- 
ли; не учини ли то у року од 3 дана и не исели 
лп се, кажњава се и исељава. Ja мислим, да би 
ова мера била корисна и молим господина изве- 
стиоца, да je прими тим пре, што je у пројекту 
господина Министра Правде већ била једна та- 
ква мера предвиђена. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Драгиша Васић. 

ДРАГИША BACPffi: Код ове тачке имам 
да учиним примедбу. Ja сам споменуо у своме 
говору приликом начелне дебате, да ћу учипити 
предлог у томе правцу. Овако, како je редиго- 
вана ова тачка, могло би остати, да се зах- 
теви предаду надлежном суду. Ta редакција 
била би веома опасна, нарочито примена друге 
тачке, јер би стварала сукобе, који сад првога 
маја морају наићи између закуподавца и за- 
купаца, a дотле неће бити ни изборног суда, 
нити у опште каквог суда. Према овоме ja би 
учинио предлог у овом смислу: »Из тачке б) 
овога члана захтев мора бити прсдан падлежној 
полицијској власти, која he na основу § 356. б) 
кривичног закопика рептавати ствар или упу- 
тити надлежном. суду. Ово се има извршити у 
року од месец даиа, a после овога, рок he се сма- 
трати, да и не постоји«. 

Ja ову напомену чиним с молбом, да се ona 
нма у виду и задржавам право, да код другог 
читања учиним предлог опширнији. 

За то би требало и ову тачку допунити са 
речима: »из одредаба закона o закушша«, може 
се казати у ограпичеиом »облику«, a може сс 
казати и »уошпте«. И ову прпмедбу чиним да 
се — код другог читања, кад будем имао наро- 
читу редакцију после, пошто се посаветујем o 
ствари — њоме послужим. Молим господина 
известиоца, да и ово има на уму. 

Uompedcedmn др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Ja ми- 
слим, да судови — расправљајући евентуалне 
спорове — no овоме закону треба да расправ- 
љају и питање o монети. Природно je, да ће 
бити уговора, који ће у погледу закупне цене 
предвиђати разну монету : час златну,_сребрну 
или круне и левове и тако даље. Није дакле 
индиферентно, да ли ћете закупца обвезати 
да сада закупну цену плаћа у злату или 
у каквој другој монети. Свакако, да то не 
he бити индиферентно ни за закуподавца, па 
због тога мислим, да у сваком конкертпом слу- 
чају o тим питањима такођер судови треба да 
решавају. 

Друга je напомена моја у овоме: Спомиње сс 
изборни суд. Међутим, то je еавршено погрешно, 
јер сс од таквог суда овде уопште било оду- 
стало, a што се он ипак спомснуо, то долази 
отуда, што се између господшш Министра и 
одбора већнне код целог овог закона направио 
један компромис, na се при томе донекле ишло 
за мишљењем одбора, који je био за изборни суд, 
a донекле за мишљењем господина Министра, 
који je био за специјалан суд. Па како се — у 
колико je реч o суду — пришло мишљењу гос- 
подина Министра, то сматрам, да o изборпом 
суду но треба ни говорити. 

Tpeha моја напомена односи се на послед- 
љу реченицу овога става. Ja мислим, да не треба 
оставити онако широку концесију закупцима, 
који су војни обвезаници. Ja сматрам, да про- 
визориум, који има да влада у погледу закупа, 
треба час пре да престане и због тога налазим. 
да обавезу из тачке б) овога закона' треба пре- 
пети и на породицу закупчеву na случај, да je 
он војни обвезаник тако, да ако се ни ова не 
пријави и затралга закупно добро na улшвање 
онда губи право, које се поменутом тачком пред- 
виђа. 

Деси ли се пак, да je закупац војнн обве- 
заиик или самац, то иалазим, да не би било до- 
вољпо оправдапо резервисати једио право у ко- 
рист оваквих лица за једно одређено време. 

Потпредседпик др. ИВАН РИВАР : Има 
реч господин Миливојс Banrah. 

МИЛИВОЈЕ БАШИЋ: Господо! Мспи се 
чини, да се овде уопште на српски језик мало 
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пази. Нашто he вам ова реч »благодејање«. Ja 
мислим, да има у нашем језику лепша реч, na 
да треба да се каже место одрећи се благодејања, 
одрећи се користи или права. Ja не разумрм, 
затто се стално употребљава реч »кирија«, 
»кирајџија«, која се je задржала из доба, док су 
још Грци били у чаршији и која je турска реч. 
Ми имамо лепу рсч »станарипа« (Узвицн: Врло 
дибро!). У време, кад се ослобађамо политичког 
утицаја странаца, треба да чистимо и свој јсзик 
од тих пакарада. 

Стога молим, да се изостави реч »благоде- 
јаље«, јер je то русизам, a употребљава се код 
пас само за наше ђаке, na да се употреби реч 
»корист« или »-право«. Исто тако молим, да се 
пзостави реч »кирајџпја«, па да се употреби 
реч »закупац стана«, a место речи »кирија«, да 
сс употребп реч »станарина«. Пмамо ми ваздан 
речи, које je некада, још пре сто годииа, увео 
Јовап Хаџић, Милош Светпћ, то јебило у време, 
кад у српској књижевности није владао српски 
језнк, a сада, кад je то питањс прочишћено, 
'греба да наши правници воде рачуна, да у за- 
аонима буде лепа стилизацпја и чест језнк. Мо- 
. IIIM, да се то има иа уму. (Узвици: Врло добро!) 

Ћотпуедседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господш! посланик Драгутин Пећић. 

ДРАГУТИН ПЕЋИЋ: Напомепе госпо- 
дииа Вагаића o употреби извеспих речи, трсба 
да се разуму овако. Одбор, уносепи оне речи, 
нцје то урадио за то, што je био задахпут погле- 
дима Милоша Светића, Јоваиа Хаџића и тако 
даље, него je одбор уносио термине, који сс већ 
налазе у законима, да не би у противном између 
дна закопа паступила потрсба тумачења: како се 
нзвесне речи имаду разумети. Реч »благодејаље« 
узета je овде, јер постоји и у патем грађанском 
законику. Ham Устав je унсо реч »повластица«, 
али му je дао једпо јаче и шире значење. Тер- 
мипгг, који су овде унешени, стекли су право 
ipabancTBa код папгах судова, na се морају и 
овде задржати. Разуме се, да ћемо се ми сви ста- 
рати, да изађемо на сусрет повим терминима,' 
када буде догало време опште промепе натега за- 
коподавсвта, али то још сада пије случај и зато 
мораиго задржати старе тершше. 

{Извсстилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: По- 
пгго je овде пало више прпмедаба o нскпм про- 
мепама, изјављујем, да кемо то у одбору ис- 
иравити. 
Швсстплац ВЕЉА ВУКИЂЕВИЋ чита: 

Тачка д) гласи: 
>Ови су судови састављени од председпика 

u два члана, од којих je један сопствепик a 
други закупац. 

Опи се постављају у м(^сту суда првосте- 
пеног кад председпик Првостепепог Суда учтш 

образложену представку Министру Правде. Но 
ако je потребно за град Београд може се суд 
указвм поставитп за поједине квартове. 

За 10 дана од дана обнародовања овог за- 
кока, Мшшстар Правде одредиће председнике 
свих судова било од еудија Апелациоиог Суда 
било од председника или судија првостепених 
судова. 

У свакој општини на позив окружног на- 
челника, a за град Веоград na познв Управе 
града Веограда, a најдаље десет дана no обнаро- 
доваљу овог закопа саставиће сс од стране- оп- 
штинског одбора јсдна листа сопственика и једна 
листа закупаца. Из тих листа првостепени суд 
извући he коцком двадесет сопственика и дваде- 
сет закупаца/који he no реду извлачен>а битп 
no петпајст дана судије. Сваки судија, који je 
учоствовао у раду два месеца, ослобађа се даљег 
рада. 

У случају иеизвиљеног одсуства или у 
случају да нетш члан одбпје да суди, председпик 
he га осудити na плаћање новчаие казне најмање 
] 00 a пајвише 300 динара у корист касе Инва- 
јјидског Фонда. Ова je осуда одмах нзвршпа. 

Чланови суда примају дневнпцу од 20 ди- 
Hai)a a попутнппу no закону o селидбеним тро- 
шковима државних чиновника пз државне касе. 
секретара за судове нз броја судских чиновника. 

Мипистар Правде одреди^је потребан број 
Председннк суда noKyinahe у сваком noje- 

дипачном случају поравнање странака. Ради 
тога he секретар, кад тужилац поднесе тужбу, 
иозвати одмах туженога да у року од три до 
иет дана предстане суду a тужиоцу he то одмах 
саопштити. 

AKO на одрсђепи дан тужилац ue иред- 
стапе, његов се спор брише н може се узети у 
поступак тек пајдаље иосле осам дана. 

Партијс се могу споразуметп за време по- 
кушаја измирерва од стране председника, да по- 
вере председнпку да им он сам решн спор као 
избрани судија у последњем степену и са разре- 
шењем евих формалпости. Одлука je у том слу- 
чају извршна. 

AKO се не тшстигне поравнањо или тужени 
ne предстане суду на дан којп je одредио пред- 
седник за равпање, секретар he позвати стране 
ради суђвња Bo,T,ehH рачуна o року прописаном 
у члану 2. к. 

Сведоци, ако има места љпховом позпваи.у. 
unhe позвапп на исти начин п у. исти дан. 

AKO је.решење допето услед педоласка ту- 
sesor, секретар he изосталу партију препору- 
чсним писмом известити у року од три дана од 
кад je одлука пзречена. 

Рок за жалбе je 3 дана. 
Рачунање рокова бива no rpab- суд. иост. 
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Пресуда суда се укратко мотивише и објав- 
љује се увек у јавној седници. 

Против пресуде суда може се изјавити 
жалба надлежном првостепеном суду због пре- 
корачења власти или због повреде закона. Нови 
докази не примају се у жалби. 

Жалба се има дати најдаље 3 дана после 
саопште1Ба пресуде од стране председника суда. 

У року најдаљс од 3 даиа акта се имају 
послати надлежном првостепеном суду. 

При суђењу прњмењиваће се између оста- 
лога и прописи §§ 151. 153. 154. 155. 213. 233. 
234. 235. 236. 239. 241. 142. 251. 254. 259. 
281 п 299. грађ. суд. поступка. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господпн Министар Правде. 

Министар Лравде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Кад сам поднео законски пројекат Народном 
Представпиштву, онда je on бпо подељен у чла- 
иове. У одбору се нашло за потрсбпо, да со ти 
члановп изоставе, na да ее метне свега један је- 
дини члан и да оно, што сам ja био разделио у 
чланове, опп разделе у тачке. Али сада код овога 
члана, којп говори o суду, видп, да он није раз- 
дељен ни у тачке, него да je под ту једну тачку 
ушло све оно, тто би пмало да буде раздељспо 
може бити у неких 10 илн 12 чланова. Ту сс 
говори o разним стварима и зато се оне не могу 
да подведу под једну тачку. Ja бих молпо госпо- 
дипа известиоца, да ово прими в знању, na кад 
ствар изиђе на друго читање, оида да се овс 
тачке озпаче. Ja мислим, да je то сигурно штам- 
парска погрешка, што су ове тачке изостале, јер 
je пемогуће зампслптп, да je ово овако прошло 
кроз одбор. 

Еотпредсеиик др. ИВАН РИБАР : Пма 
реч господин Кристаи. 

Poslance ANTON KRISTAN: Jaz mislim, da bi 
se tukaj v točki d), odstavek 5., drugi stavek: „Iz 
ovih lista prvostepeni sud izvući če kockom po 20 
sopstvenika itd." namesto tistega kockanja uvedlo 
sledeče: „Iz ovih lista izabrane se glasanjem po 20 
sopstvenika itd.' 

Mislim; da je vendar bolj pametno, da se ljudje 
izberejo sami, nego da odloči kocka. Z izborom spo- 
sobnih ljudi bodo na vsak nann prišli sposobnejši in 
uvidevnejši ljudje v sodišče nego ču se kocka. Prosim, 
da bi se pri drugem branju to upoštevalo. 

Dalje še nekaj, kar sem preje, ko se je o tej 
točki obravnavalo, prezerl. Pri točki, ki se nanaša na 
povišanje stanarine, bi morala biti tudi določba, ki hi 
varovala podnajemnike. Dogodi se lahko, da plača na- 
jemnik za celo stanovanje 60 dinarjev na mesec, sam 
pa dobiva 120 dinarjev za sobo, ki jo odda naprej. 
Mi ščitimo v tem'zakonu samo najemnika, ne pa do- 
tičnika, ki ga najemnik izkorišča. Prosim, da bi se to 
pri drugem branju upoštevalo.   To smo dolžni storiti 

v interesu onih delavcev, malih uradnikov in pisarjev, 
ki jih bo v Belgradu vedno več, če hočemo, da bodo 
izhajali s svojo plačo. 

Umesna bi bila tudi določba, katere dinarje je 
razumeti pod tem izrazom, ker je finančni minister 
povedal, da pridejo v promet novi dinarji. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Гос- 
подо! Сви смо ми сложни у овоме, да организа- 
ција ових власти — којима се поверава, да суде 
епорове — буде таква, a и поступак да буде та- 
кав, да нзвпђење и суђење буде брзо и просто. 
Ha, господо, кад сви хоћемо једно исто, онда мо- 
рамо тражити и иста средства, да дођемо до 
тога. Не улазећи у детаље, иити критикујућп 
организацију и поступак онакав, како та je од- 
бор предложио, ja хоћу само да умолим госпо- 
липа пзвестпоца, да прими напомену, која je у 
томс, да још једанпут са господином лшнистром 
ревидирамо ову ставр и да видимо, да ли пред- 
локени поступак има гаранција, да ће се суђење 
вршити брзо и просто, како господин Министар 
жели и како п ми желимо. 

Потпредсеиик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч Миливоје Вапшћ. 

МИЛИВОЈЕ БАШИЋ: Има овде једна 
друга ствар. Један став овога члана гласи: »Ако 
je решење допсто услед недоласка туженог, сс- 
кретар he изосталу партију препорученим пи- 
смом известити у року од 3 дана, откад je одлука 
пзречепа«. Мепи ово изгледа иејасно. Како то, 
кад je решење донето 2 Ja мислим, да треба да 
буде овако, ако тужени не дође онда he се одлука 
донети и без њега, a секретар he га известити 
препорученим писмом. Смисао je овај, ако ту- 
женп не дође, онда he се регаење донети без 
њега. Молим да се тако стави, јер ова стилиза- 
ција овога става нејасна je. 

Известилац ВЕЉА ВУКПЋЕВИЂ: Гос- 
подо! Члаи je велпкп u Министар je Beh ставпо 
ппимодбу сасвим оправдапу и o тој примедбп 
водиће се рачуна и ja hy овај став у одбору по- 
правпти u коригирати, да би био потпуно 
нсправан за друго чнтање. 

IIITO се тичс примедбе господипа Бапшћа 
ja миелим, да овај етав ne треба тако разумети, 
као што га je on разумео. Ова се ствар односи 
na решсње, које je доието, a туженбм пијс саоп- 
ттепо. Д&кле, предвиђа се, да тужени пије до- 
ifiao и да he му се рсшење, које je пало, препо- 
ручспим иисмом доставити, да би стекао право 
асалбе, јер се у ставу — који долази после 
тога - - казке, да je рок лсалби три дапа. 

Kao пгго рскох, ми heaio се радгрварати o 
томе у одбору и видећемо, да лн трсба то да 
остане овако или треба ради боље јасности учи- 
нити пеких измена. 
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Потпредседник др. ИВАН РИБАР: Пошто 
се нико више не јавља за реч, приступићемо 
гласању. 

Прима ли Народно Представништво ову 
тачку д) према редакцији одбора? (Прима.) 
Објављујем, да je Народно Представпиттво и 
onaj став примило. 

Молим господипа известиоца, да чита даље. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита: 
»ђ) Забратвују се случајеви уговарања ки- 

рије веће од износа означенога у тачци.в) овога 
члана. 

При сваком већем уговарању, na ма у којој 
то форми било, сопственик зграде казниће се 
казном од 500 до 2.000 дипара, сем тога осу- 
byje ее joni и на то, да уговорена кприја за све 
време трајања закупа прхшадне у корист касе 
инвалндског фонда. 

Исто тако се казни свако иривидно вра- 
ћање предратног закупца у првобитии стан, 
који je он био у току рата сасвим напустио, a 
кад je то управљено на штету садашњег закупца 
и у цељи да се тај оштети. Такав уговор и однос 
поништава се. Казна се овде изриче према соп- 
ственику стана и предратном закупцу. 

Лотпредссдпик др. IIBAH РИБАР : Јавио 
r.e за реч господин др. Александар Мнјовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЂ: Ja hy, 
господо, овде само да нагласим једну етвар, како 
je no моме мишљењу треба разуметн. 

Позната je ствар, да су у посљедње време 
појсдпна министарства — исшто милом, a пешто 
силом, али свакако силом — закључнвала за- 
купе под баснословно скуппм ценама. Кад се, 
господо, предвиђа, да се имају казнити закупо- 
давци, који су такве уговоре o закупу закљу- 
чили са приватиим личноетима, ja мислим, да 
нема разлога иепоступати тако и онда, кад je у 
питаљу држава као закупац. Прома томе несамо 
IIITO he се иматн цепа закупу, кад je у питању 
држава, да редуцира и сведе на мању меру, него 
и онај закуподавац, који ту цену не редуцира, 
има се нсто тако казнити, као и сви други«. 

Потпредссдтк др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Чеда Гагић. 

ЧЕДА ГАГИЋ: Ja бих молио господина 
известиоца, да ми да објаПЉење, да ли сс ow 
i.a.iHc, које се овдс спомињу, одпосе и na one за- 
куподавцо, који су upe овога закона закључили 
уговоре o закупу или еамо na оно, који то чине 
после овога закопа? 

Потпредседпик др. IIBAH РИБАР : Има 
реч.господип Baca Киенссвић. 

BACA КНЕЖЕВИЋ: За оне, који се огреше 
o одредбе овога закоиа, предвиђенр, су казне од 

500 до 2.000 ^руна. Међутим, господо, ja ми- 
слим, да je овде врло велики размак између 
казни дат судији, који има то да цени. Од 500 
до 2000 динара то je прилично велика разлика, 
a међутим ишло се je на то, да судија према ве- 
личини грешке дотичних лица има да цени и 
доноси величину казни. Уосталом, господо, 500 
динара то и није богзна како велика казна, да. 
би се створила бојазан код таквих шпекуланата 
закуподаваца, да се не огреше o овај закон. - 
Ja држим, да онај, који учини ма и најмању 
грешку, да je он већ склон учинити и највећи 
прекршај. За то ja мислим, да би ову одредбу 
требало јасније прецизирати и ставити разлику 
у казнама« од 1000 до 2000 динара«. 

Еотпредседтк др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Што 
се тиче питања, које je упутио господин посла- 
ник Гагић, само je no себи јасно, да не могу бити 
кажљени no одредбама овога закопа они закупо- 
давцп, који су раније закључивали уговоре o 
закупу противно духу овога закона npe, пего 
штп им je овај закон био познат. Може бити 
речи само o пониттењу важности тога уговора, 
али o кажњавању њиховом не може бити го- 
пора. 

Исто тако мислим, да овај размак казпе од 
500 до 2000 динара може да остане онако исто, 
као год што за пзвесна кривична дела закон 
предвиђа робију. a робија може nhn од 2"до 20 
година. 

Мора да се остави ширина, да се види, ка- 
ква je намера била. Уогапте можемо и o том раз- 
говарати на другом читању, али ja шслим, да 
треба да овако остане. 

Еотпредседпик лр. ИВАН РИБАР: Прела- 
зимо на гласаље. Питам Народно Представ- 
ннттво: Прима ли ову тачку е) према редакцпји 
одборовој? (Лрима.) 

Објављујем, да je примљена. 
Молим известиоца, да продужи читање 

тачке ђ). 

Нзвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ чита: 
»Овај закон ступа у живот, кад га крал> 

потпише, a обавезпу спагу добија, кад се обпа- 
родује«. 

UotnpedceduuK др. ИВАН РИБАР: Прима 
лп скупштина прочитапу тачку ђ)?  (Ерима.) 

Објављујем, да je тачка b) примљена. Пре- 
m пвоме овај je законски предлог довргаеи на 
првом читању. Друго he сс читање овога за- 
копског предлога одредити у року од 5 дана за 
идући петак у 10 сати npe подне. Тиме je дневни 
рсд исцрпљен, na предлажем. да се идућа сед- 

* 
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ница закаже за уторак у 16 сати са следећим 
дневним редом: 

1. Извештај одбора o посланским предло- 
зима. 

2. Нретрес o интерпелацији народних по- 
сланика господе Шегвића и другова, које су 
остале нерасправљене код задњег састанка одре- 
ђеног за интерпелације. 

Прима ли Народно Представништво, да 
идућа седница буде у уторак у 16 сати са гор- 
њим дневним редом? (Прима.) 

Још нешто. За понедељак у 4 сата послије 
подне одређујем конференцију одбора. Молим 
господу народне представнике, да изволе на кон- 
ференцију доћи. 

Седница je закључена у 19 сати. 
Видео секретар Јосиф Бојиновић. 

Интерпелације 
13. редовног састанка 

привременог народног представништва 
држаног на даи б. алрила 1919. годнне у Београду. 

Interpelacij a 
narodnega   poslanca  Antona   Kristana   in   drugov na 
ministra unutarnjih dela v zadevi zaplenitve „Slobode" 

štev. 3i z dne 20. ožujka 1919. 

Gospod minister! 
Danes je dospela v Beograd podpisanemu 34. 

številka „Slobode" iz Zagreba od 29. ožujka 1919. 
Članak „Senzacija" je na treh.mestih konfisciran 

in sicer 3 vrst, pet vrst ter dve vrsti. Članak „Medju- 
narodna konferencija komunista" na enem mestu 
17 vrst. 

Ena notica O političnem položaju je konfiscirana 
kar na treh mestih, in sicer skupaj 19 vrst; poročilo 
o javni skupščini v Pakracu je konfiscirano zopet na 
treh mestih, skupaj 20 vrst, poročilo iz Saveza javnih 
namjestnika na dveh mestih, skupno 10 vrst. 

Vprašamo gospoda ministra unutarnj«!h dela: 
1. Ali mu je to znano ? 
2. Kaj misli napraviti, da se ne bo tako neču- 

veno postopalo proti našemu sec. dem. časopisju ? 
Beograd, dne 2. aprila 1919. 

M. Čobal s. r. Dr. Korošec s. r. 
Anton Kristan s. r. Dr. Lončar s. r. 
Vilj em Bukšeg s. r. J. Kopač s. r. 

Interpelacija 
Melhijora Cobala in tovarišev zaradi dovoljenja izvoza 
tovarni   za   strojila   (Gerbstoffe) na Polzeli  pri   Celju. 

Tvornica Kurka & \\rildi na Polzeli pri Celju ima 
uslužbenih 500 delavcev. Izdelki te tovarne za strojila 
(Gerbstoff) se ne morejo vsi uporabljati v državi SHS, 
ampak se .morajo izvažali v Avstrijo, kamor je imela 
tovarna svoj izvoz do razsula Avstro-Ogrske. 

Ministrstvo za trgovino, oziroma poverjenik za 
trgovino v Sloveniji, zabranjuje hvoz omenjenih strojil 

v Avstrijo, ker neče izdajati izvoznic. Vsled tega mora 
tovarna ustaviti svoj obrat in s tem izgubi 500 delavcev 
svoje delo. Država sama bi imela zaradi tega škodo, 
ker bi morala plačevati brezposelno podporo in bi 
izgubila tudi na davki. 

Podpisaniv vprašajo gospoda ministra: 
Ali je pripravljen odrediti, da se daje tovarni za 

strojila v Polceli pri Celju izvozniško dovoljenje, da 
more svoje izdelke izvažati v Avstrijo, kolikor jih 
ne potrebuje za državo SHS in tako voditi svoje 
podjetje v korist državi in delavstva? 

V Belgrađu, dne 3. aprila 1919. 

M. C ob al s. r. 
Dr. Lončar s. r. 
Dr. Topo lovački s. r. 

J. K o p a č s. r. 
Ant. Kristan s. r. 
Josip Petejan s. r. 

Interpelacija 

Melhijora Cobala in tovarišev zaradi dovoljenja izvoza 
sode iz Lukovca pri Sarajevu. 

Steklarna v Zagorju in Hrastniku rabi za izde- 
lovanje stekla sodo, ki se producira v državi SHS 
edino v Lukovcu pri Sarajevu. Sode iz Lukovca pa 
ni mogoče drugače dobiti nego s kompenzacijami pre- 
moga. Poverjenik za trgovino v Sarajevu ne da izvoz- 
nega dovoljenja brez kompenzacije premoga, a urad 
za prehodno gospodarstvo v Ljubljani neče dali pre- 
moga. Vsled lega preti nevarnost, da obe tovarni 
v Zagorju in Hrastniku ustavita delo pri čemur bi bilo 
prizadeto okrog 300 delavcev. 

Podpisani vprašajo gospoda ministra: 

Ali je pripravljen ukrenili potrebno, da se more 
dobivati soda brez kompenzacije  ali pa naročiti ljub- 
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ljanskemu uradu za prehodno gospodarstvo, da dovo- 
ljuje kompenzacije, ki so potrebne za redno funkcijo- 
niranje steklarske industrije?. 

V Belgradu, dne 3. aprila 1919. 

M. C o b a 1 s. r. 
Dr. Lončar s. r. 
Topolovački s. r. 

J. Kopač s. r. 
Ant. Kristan s. r. 
Josip Petejan s. r. 

Интсрпелација 
аародног посланика дра. Б. Г. Анђелиновића 
на господина Министра Председника у погледу 
нменоваља бивших аустро-угарских чиновника 

ири министарсвтима у Београду. 

Распадом Аустро-Угрске монаркије отпу- 
штсни су чиновници, држављани Краљевства 
СХС, из службе аустријске дотично угарске, 
коју су вршили при цеитралним властима у 
Бечу и Будимпешти. 

Онп су сс пиводом тога као напга држав- 
љаии обратили на иашу средишњу владу и ста- 
вили joj се na располагање. Ha то су имали и 
права и дужности. 

Али слабо се дојмило јавнога мишљења, кад 
еу сви ти чиновници, малне сви без разлике, 
пак и они, који су се јавним радом компромито- 
вали, били именовани у иово-устројена мини- 
старства Краљевства Срба, Хрвата^ и Словенаца 
у Београду. Многи су од њих из Беча или Бу- 
димпеште прешли у Београд, као да би једно- 
ставно указом били прсмјештени из једнога 
града у други. 

. Нико нема против томе пишта, да дотични 
чииовници, ua макар и не били без приговора, 
буду у службу прирмљени — у колико нијесу 
заслужили одпуст и умировљење — алн не- 
разумл^иво je, да су сви — и они, који су то 
заслужили и оии који то апсолутно нису заслу- 
жили — билн именовани ua иајуглсдиија мје-' 
сгга у министарсвтима. 

Нулшо je било, да се за сваког појединог од 
њих ииформирају господа министри код до- 
тичних покрајинских влада у Загрсбу, Сшшту, 
Сарајеву и Љубљаии, пак да онда на темељу 
дотичних информација услиједе имеповаља, јер 
у истипу има људи, који су заслужили да ио- 
кривају и иадаље скспонирапа мјеста у миии- 
старствима, a има опет ових, који се могу до- 
душс и надаље придржати у слул{би, али у иа- 
тересу јавпог морала неби смјели да покривају 
ekcnomipana мјеста. 

Слободап сам стога на господина министра- 
предеједника ставити слиједеће питаље: 

1. Je ли позпатр Лсподину министру- 
ирсдсједнику, да су у свим мшшстарствима 
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца na нај- 

изложеиија >гјеста именовани, без икаква крите- 
рија, бнвиш ц. к. аустријски и кр. угарски чи- 
иовници, којн су се теком овога рата компро- 
митовали, a у мношм случајевима, да су запо- 
стављепи њихови, исто тако стручно квалифи- 
ковани, ноко.мпромитовани другови. 

2. Да ли he господин министар-предсјед- 
нкк то истражити и подузети кораке, да се гос- 
пода министри. за даљња именовања бивших 
аустро-угарских чиновника у министарству 
Краљевства Срба, Хрвата п Словеваца, попи- 
тају за мнпјење њихових покрарјинских влада? 

Београд, 4. априла 1919. 

Интерпелација 
пародног посланика дра. Г. Б. Анђелиновића 
na  господина  smHHCTpa саобраћаја у поглсду 
организације Државиог Жељезничког Вијећа. 

Чињеницом, да су се сви крајеви наше до- 
мовине стоиили у једну дрлсаву, наша прометна 
политика губи карактер регионалаости. Наш 
лсељезнички програм нема се вшпе ироматрати 
са гледишта појединих регионалних интереса, 
са гледншта опћих државних потреба. Тиме су 
иама наметнуте новс дужности, које од нас 
траже, да интересе поје^иних крајева сведемо 
у склад са интересима ЦЈелине. 

Да се то постигне нужво je, да се створи 
компетентни форум, којп бп ово питање рас- 
ирављао, проушто разне интересе и створпо je- 
dan једижтвеии државпи програм у том иогледу; 
пужно je у једну ријеч, да се створи једно Др- 
жавно Жељезпичко Bujehe, састављено од иза- 
сланнка свих крајева нагае домовивс. 

Слободан сам обзиром na то, да на госпо- 
дина министра саобраћаја ставим слијсдеће пи- 
тарве: 

1. Да ли je израђен један заједиички др- 
жавни програм за нове лсељезнице? 

2. Да ли су у сврху изградље државног 
жељезничког програма и проведбу истога поду- 
зе*и кораци, да ее органнзује Државво Жсљез- 
ппчко Biijclie, састављено од стручних изасла- 
ника и интересената свих крајева иашега Кра- 
гвевства. 

Всогрд, 4. априла 1919. 

Интерпелација 
господипа дра. Мите Топаловачког и другова на 
господина  Мипиетра  Правде  ради  успоставе 

судова у Војводини. 

У евакој друштвепој заједници мора битп 
иеки поредак, јер бсз тога ne може бнти мира 
имти молсе бити продуктивног рада. 
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Taj поредак темељи се свугђе на извесним 
законима, који се морају тачно п савссно изв{)- 
шавати. 

Где нема поредка, где нема закона или ако 
овакових шга на папиру, a нема органа, који ће 
их нзврпшти, ту влада или анархија или апсо- 
лутизам. 

Ни јсдно ни друро стање не води ка благо- 
стању. У једном делу нашега Краљевства у Вој- 
водини влада страшан неред, дармар, један каос, 
јср што je управо нечувено већ 5 мјесеци ве 
фуикционише најважнији оргаи за очувањс 
реда — судство. 
Људн су допгли до уверења, да нема за- 

кона, да нема суда, na да може сваки да чини 
IHTO xoli(\ 

Опи, којима je учињена неиравда, обра- 
hajy се иа административне чпвовпике, на пот 
лицију и војску. A ад^шнистративни чинов- 
пици, новоименовани,  неиекусни,  ве позпава- 

јућн законс »репшвају« замршена питања; ра- 
зуме се стварају jom већу збрку, a тиме и огор- 
чење. 

Полиција и војска решава спорна питања 
опет на свој начин: затвара, батина, претв. 
Нити се ту много изграђује, нити се ту оеврће 
na законе. 

A нсзадовољство све више и више расте n 
бојим се, да he набујати до катастрофе. Зато 
питам господина Министра Правде : Je ли му 
познато то нездраво и каоЉчко стање у Вој- 
водини? 

Каквс je мере подузео или шта кани поду- 
зети у правцу, да се судови у Војводини безод- 
нлачно усноставе. 

Др. Мита T o п a л o в a ч к и в. р. 
Јосип II е т с j a н, в. р. 

« Др. JI o н ч a p в. i).    • 
Ч o б a л в. р. 




