
СТЕНОГРАФСКБ БЕЛЕШКБ 
ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРБА,  ХРВАТА  И  СЛОВЕНАЦА. 

25. РЕДОВНИ САСТАНАК 

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 
ДРЖАН У БЕОГРАДУ 24. MAJA 1920. ГОДИНЕ. 

ПРЕДСЕДАВАО: 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР. 
СЕКРЕРАР: 

ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ. 

Присутна сва господа Министри осим ми- 
нистра војног и морнарице, и министра пошта. 

Почетак 15 УА часова. 
Доширедседник др. ИВАН РИБАР: Отва- 

рам 25. редовни састанак Народног Пред- 
ставништва. Изволите чути записник прош- 
лога састанка. 

Секртардр. ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: про- 
чита записник 24. редовног састанка. 

Потаредседник др. ИВАН РИБАР: — 
молим, господо, има ли какве приметбе на 
протокол ? — (Нема). » 

Примедбе нвма, записник се оверовљује. 
Молим госа. секретара да изволи прочи- 

тати молбе упућене Народчом Представ- 
ништву. 

Секрешар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: саоп- 
штава ове молбе: 

Владимира Гладовића опћ. делово^е у 
Комирићу, да му се сва неприиљена плата у 
овоме рату исплати; 

Милоша Кваса, крзнара и Марка Војно- 
вића, ковача из Босића за потпору; 

Душана Новаковића, да се поново прими 
за надзорника пруге Штајнбасових жељезниса 
у Бравскоме срез Кључки Босна. 

Поширедседнтс др. ИВАН РИБАР: — Све 
ове молбе упућују ce одбору за молбе и 
притужбе. 

Молим госп. сокретара да изволи прочи- 
тати јодну посланичку молбу за одсутсво. 

Секрешар ЈОСИФ БOJJIHOBИЋ:, саоп- 
штава молбу госп. Игора Стефаника народ. 
посланика, који моли за тронедељно отсу- 

~ство ради одлазка у Париз због свога брата. 

Госп. Председнику Скупштине, Београд. 
Брат   ми  je   умро.   Због   иметка    морам 

ићи у Париз. Молим тронедељни  препуст. 
15 маја  1919. 

Игор   Стефаник с. р. Народни посланик. 

Пширедседник др. ИВАН РИБАР: поде- 
љује ли Народно Представништво тронедељно 
отсутство г. Игору Стефанику?  (ИодељујеЛ 

Молим г. секретара, да изволи прочитати 
интерпелације. 

Секрешар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: саоп- 
штава интерпелације Милана Секулића и дру- 
гова на госп. Министра Војног o лиферовању 
јечма и :јо6и за војску. 

BACA КНЕЖЕВИЋ:—Ja молим г. пред- 
седника. да ce ова интерпелација прочита у 
целини. 

Поширедседнек др ИВАН РИБАР: — по- 
требно je, да ваш захтев потпомогне 20 
посланика. 

BACA КНЕЖЕВИЋ:—Ja молим 20 по- 
сланика да ме подпомогну, да ce ова интер- 
пелација у целини прочита (потпомаже га 
довољан број посланика). 

Секретар ЈОСИФ БОЈИИОВИЋ: про- 
чита интерпелацију Милана Секулића и дру- 
гова на г. Министра Војног. 
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Потпредседник др. ИВАН РИБАР: изво- 
лите чути остале интерпелације: 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВаЋ: саоп- 
штава даље ове интерпелације: 

Интерпелацију Светозара К. Ђор^е- 
вића на г. председника Министарства o вло- 
употребама у трговини неких чиновника Mn- 
нистарства Спољних Послова; 

интерпелацију Светозара К. Ђор^евића 
на г. Министра Финанција o оскудици моно- 
полских артикла; 

интерпелацију Стојана.Рибарца на госп. 
Министра Војног o закључешу 300 вагона 
зоби са браћом Цветковић; 

интерпелацију Живојина Златића на госп. 
Мин. Унутрашњих Дела o Сретену Којићу 
народ. посланику, који je изузео близу 10.000 
динара пз државне касе на рачун округа 
Крагујевачког. 

(Види све ове интерпелација на крају 
састанка). 

Пошпређсед7тк др. ИВАН РИБАР: —Све 
ове интерпелације упућују се надлежним 
Министрима. 

Молим госп. секретара да t прочита изве- 
штаје г.г. Министара, кад ће поднети одго- 
воре на интераелације: 

Cch-pemap ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: саоп- 
штава ове изввттаје: 

л) извештај г. председника министарства 
да ће на пцтанје г, Марка Даковића одгово- 
рити, кад буде стављено на дневни ред. 

бј извештај госп. Министра за социјалну 
полнтику, да ће на интерпелацију госп. др. 
Мехмеда Спахе у ствари издаваша социално- 
политичких наредаба и Босни и Херцеговини 
одговорити, кад буде стављена на дневни ред. 

в) извештај госп. Министра за социјалну 
политику, да ће na интерпелацији г. Станка 
Банића o радничком питању у Далмацији 
одговоритп, кад буде стављена на дневни ред 

г) пзвоштај г. министра за социјалну по- 
литику, да ће на интерпелацију г. Мелхпора 
Чобала због неисплаћивања потпора сиро- 
машним фамплијама, чији су храпитељи у 
ропству, одговорити кад буде стављена на 
дневни ред. 

, д| извегатај г председпчка минпстарства, 
да на пнтерпелацпју госп. Кристана o дого- 
^ајима у Коругакој не можв sa сада одго- 
ворити; 

е) извештај г. министра унутрашшпх 
дела, да ће на интерпелацпју г, Хамид бег 
Храспнце и   другова o поступку јавних  op- 

rana котара Дервентског у Босни одговорити 
кад се стави на дневни рвд. 

Потпредсеђтас др. ИВАН РИБАР: Све 
ове интерпелације ставит ће се на дневни 
ред у наредној седници. 

Молим г. секретара да прочита извешће 
начелника среза ваљевског. 

Секрешар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: заоп- 
штава извешће начелника среза вал>евског да 
je народни посланик Владимир Жујевић умро 
23. ов. мј   и да je погребен у Врачеву. 

Народној Скупштнни 
Народни   посланик   Владимир   Жујевић, 

умро данас у 11 часова 
Погреб 25 ов. м. у Врацевику. 
Мионица, Начелник среза, Борисављевић. 
Ово извешће начелника среског упугит 

he се одбору за верификацију. 
Код овога извештаја саопштено je, да je 

наш друг Владимир Жујевић преминуо 23. 
ор. мј. Ja позивам народне посланике да му 
кликну: Олава му и Вечна Памјат! (Сви на- 
родни посланици устају и одзивају се пр^д- 
седнику.) 

Изволите чути питања  посланичка. 
Секрешар   ЈОСИФ   БОЈРШОВИЋ: саоп- 

штава ова питања: 
Усмено питање г. Јураја Бианкини-а на 

председника Министарства o крвавам догађа- 
јииа у Задру; 

Усмено питаље г. Беља Вукичевића на 
г. Министра за Исхрану и обнову земље; за- 
што je из расцореда давања помоћи окрузима 
испао округ пиротскп; 

Усмено питање г, Дамитрија Машића на 
г, минастра војног јели г. Константин По- 
повић лиферант брашна за време пстраге био 
у притвору и јели постала пресуда   извршна. 

Потпредседпик др. ИВАН Р11БАР: Прије 
него пре^емо на сама питања, ja би бпо сло- 
бодан умолити господу народне посланике, 
да код својих пптања буду у смислу и духу 
самог Haniei1 пословпака сасма кратки. Са 
краткам патањвма може се получвтв всто 
што и са дугвма, a ако тко хоће дул.е да 
образлаже нека то онда поднесе у форми ин- 
терпелацпје. Надал>е молвм господу народне 
иослапаке да на одговоре поједвне ročnoде 
мвнастара буду тако^ер сасма краткн како 
то предвпђа и напх пословвав те да се вз- 
јављују да ла су одговором задовољна са да 
влв не. 

Рајеч вма народни посланив госп. Веља 
Вукаћеваћ да стави патање. 
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ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: — Ja имам да 
упутим једно питање на господина министра 
за исхрану и обнову земље. Прочитао сам 
наиме једну нотицу у листу „Демократији" 
где се јавља o некој деоби извесног брашна, 
кукуруза и разних других артикла појединим 
окрузима у Србији. Ту су цитирани ови ок- 
рузи овпи редом: (чита). Округу Моравској 
дато je 8 и пол вагона, Смедеревачком 6 ва- 
гона, Пожаревачком 8 и пол вагона и т. д. 
да неби тако ре^ао колико je вагона, главно 
je то, да je том деобом дата помоћ окрузима, 
који се иначе no својој природи земљишта 
сматрају за богате, a изостављени су окрузи 
као Ваљевски, Врањски, Нишки, Ужички и 
Пиротски. Ja пемам ништа против тога да се 
свим окрузима у Србији помогне. Сви они 
требају помоки, али кад се почне помоћ да 
дели с оне стране и тамо, где je најтеже и 
најгоре, a то je у округу Врањском, Нишком 
и Пиротском. Ти су окрузи најсиромашнији. 
Стога сам слободан ставити упит на господ. 
мннистра за исхрану, кавви су разлози ру- 
ководили министарство, кад je на овај и ова- 
кав начин деобу ове јавне помоћи извршило? 

Пошредседпгас др. ИВАН РИВАР: Ријеч 
има господвн министар за исхрану. 

Шитсеашр за исхрапу u обнову земље др. 
АНТУН КОРОШЕЦ:*— Ha питање господ. 
посланика имаи да одговорим толико, да смо 
ми имали да разделимо 17 вагона пшенице, 
ражи и кукуруаа. Осим тога у нашим мага- 
зпнама имали смо I 6 вагона пшенице, 6 и 3/4 

вагона ражи, 12 вагона кукуруза у зрну, и 
18 вагона у клипу. Што се тиче снадбевања 
храпом ми смо Орбију раздијелили у пет под- 
ручја. Прва база за снабдевање сјеверне Србије 
je Беох^рад, и што се може довући из Бео- 
града, то спада у прво подручје. Друга база 
je Груж, одакле се снабдјева западна Србија, 
a подбазе су Вишеград, Краљево, Нови Пазар 
и т. д. Трећа главна база нам je Солун, ода- 
кле спадбевамо трп јподбазе Витољ, Скопље 
и Ннш. За то, јербо je тих 17 вагона пше- 
ппце, ражи и кукуруза било у Београду, ра- 
зумљиво je, да смо ми ради саобраћаја моралп 
најпријо ту храну подијелити оном подручју, 
које се спабдева из Београда. To снабдевање 
je извршило не само минпстарство исхране, 
при чему су судјеловали наши рсференти, него 
смо позвали и сродишњи одбор српске народве 
скупштине. да при том судјелује. И тако су 
изасланицп сродчгањег одбора и наши рефе- 
ренти раздијелили ту храну. 
Што се тиче ишенпцо у нашим магази- 

вама. раздијољена je   тако,   да   je округ сме- 

деревски добио 3 вагона, крајински 4 вагона, 
тимочки 3 вагона Ражи добио je округ сме- 
деревски један вагон, крајински један вагон. 
Кукуруза у зрну добио je округ подрински 
2 вагона, тимочке 2 вагона, мачвански 1 ва- 
гон, моравски 1 вагон, крушевачки 3 вагона. 
Кукуруза у клипу добио je округ смедерев- 
ски 2 вагона, пожаревски 2 вагона, мачвански 
1 вагон, моравски 4 вагона, подунавски 4 и 
пох вагона, a нешто je остало кукуруза овдје 
у магазину, да имамо за хитну помоћ, ако 
до^е из овог или оног округа молба за храну. 

Ј& мислим, да je господин посланик ра- 
зумео, зашто je се ово овако догодило. Кад 
би ми имали саобраћајна средства и више 
хране у нашим магазинама, онда би лако сна- 
бдевали не само прву базу, него и трећу и 
четверту и пету. Толико сам имао да одго- 
ворим на питање господина посланика. 

Пошпређседник др. ИВАН РИБАР: Ријеч 
има господин народни посланик Веља Вуки- 
ћевић да се изјави o одговору. — 

ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: — Ja морам да 
се извинем. Ja сам питање упутио редовним 
путем, a запгго га господин министар није 
добио ja нисам крив. 

Но друга једна je ствар овде. Постојп 
могућност и за снабдевање оних крајева, које 
сам ja нарочито споменуо. Постоји наиме во- 
дени пут којим се може храна преко Бугар- 
ске одвести. Kao што су храна и брашно за 
наттлаћиваље могли бити послани извесним 
иутем, исто тако je могла да се и јавна по- 
моћ тим истим путем однесе, нарочито тим 
пре што су ти окрузи тако сиромашни, да и 
у најредовнијим годинама трпв и пате. Ови 
окрузи уз Саву и Дунав, поред ове хране, 
која им je раздељена прииили су опљачкану 
стоку, док ови крајеви, које сам споменуо^ 
нису примили ништа. A o том je требало во- 
дити рачуна. Ja сам покренуо то питање ради 
тога, да се господин минпстар упозна с тоМ 
ствари, и да првом могућности то поправи 
на тај начин, што ће било стрку било храну 
првенствено ставити на располагање тим кра- 
јевима, који до сада нису ништа добилп. 

Иотпредседник др. ИВАН РИВАР: Ријеч 
има господин министар sa исхрану. ; 

Мимиша/р за ивсрсту н обпову земле др. 
АНТУН КОРОШЕЦ: Што се тиче снабде- 
вања нишког округа, то ми " чинимо преко 
Цариграда, жељезничким саобраћајем, којим 
се довозп американско брашно. A што се тиче 
оне хране, o којој сам мало прије говорио, 
пошто није била довол.на колпчвна за читаву 
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Србију, онда je било потребно,   да   ту   малу ако окити^своје груди народном   врпцом или 
количину равдијелимо у најближе округе, које развије   над   својим   кровом   народни   барјак. 
су назначили они, који повнавају   прилике у По ноћи проваљују у његове станове, краду 
Србији и ивасланци средишног одбора српске и   равносе   његову   крваву   муку.    (Повици: 
народне скупштине. „Барбари"!) Ha хиљаде и хиљаде наших људи 
Што се тиче стоке, господину посланику и жена прогнаше ив своје домовине у најне- 

можда није познато,   да ja досад   нисам имао 8Дравије крајеве Италије. Многи јур оставише 
у свом ресору раздеобу стове, те сам то фак- св0Је   кости   У   ^6^   ТУ^ИНИ-   Сардинија je 
тично тек  пре   неколико   дана  примио, и да пРепуна наших  гробова и наших   болесника. 
je било тако мало стоке, да   ту   стоку нисмо Пошто им   брутална сила   не   помаже, тали- 
могли разделити на читаву   Србију,   него на Јански  барбари   кушају и  гадну   корупцију, 
оне округе, које су означили   као најпотреб- подмићивање храном,  не   би   ли   наш   народ 
ни;е> скренули с правог пут*.   Али им je све уза- 

т„  •         • луд! Ми правим поносом можемда   казати, ro- ja 10ш  Једанпут   уверавам,   да cv коли- ј^             r „„ „        „           J      J    r        ^        ^        „„. сподо заступници, да ce le наш   народ пока- чине тако мале, да нисам   могао снабдети 2& •          у—лл «         J                   r^ 
 „  n <?  • зао чуначан  и проти   свим   средствима   тали- округа UpOBie с тако мало вагона. ..•'•'                 ■ f/-п                /           \   лг      • Ј               Ј јанскв корупциЈе! (Бурно одобравање).  ^ ције- 

Поширедсед/тк    др. ИВАН РИБАР. Има лом окупационом подручју,   народ наш стоји 
рјеч г. Димитрије Машић   да ставипитање на постојано као клисурина и кличе: Нека живи 
г. министра  војног, али   пошто   г.   министар Моја мила домовина ЈугоСлавија! (Бурно пљес- 
војни није присутан, г. посланик одлаже реч, кање.) 

Има реч   дон Јурај Бианкини за питање Сад, када непријатељ  наш   види   да све 
на госп. министра председника. те досадање његове бруталаости   не покажу, 

ЈУРАЈ БИАНКИНИ. Господо заступни- 'он хоће   да   куша   терор,   страховање,   јавно 
ци!   Господине   министре!   По   мом   кратком мрцварење нашега народа. (Повици згражања'. 
писменом упиту, јур  вам je   познато, да сам To ће ce, господо заступници, чинити^ можда 
присиљен обратити ce на  Вае   ради ужасног неиогуће изображеном свјету, тим више, што 
стања, у којем ce налазе наша браћа у ције-" смо одавна у доба примирја, али су чини ту. 
лом окупационом подручју, a особито у граду Нема већ сумње, да je - талијанска   окупација 
Задру.                                                                 I у нашим  јужним    земљама  прешла   у трећу 

Рекби Да злосретна талијанска окупација Фа8У5 У ФазУ терора. 
прелази у једну нову фазу.   До   сада смо их Мала, али Дивна Далмација броји 88 по- 
имали двије. Прва je била фаза лажнога при- литичких опћина. Од свих   тих опћина једна 
јатељства.   Дођоше    нам   прекоморски гости, једина, још прије рата, била je у рукама тали- 
нит жељени,   нит   позвани, и ушул>аше ce у јанашких   домаћих   взрода,   којима ce je про- 
нашу кућу под барјаком пријатељства. Дош- пала Аустрија увјек служила у сврху дараз- 
ли су у име Антанте као наши пријатељи, и дваја и ослаби одпорну снагу  нашег народа. 
чули смо   их јавно и гласно   клицати:   „Жи- Град Задар био   je у задњим^годинама Једи- 
вјела Југославија!" Али одмах други дан смо ном тврдом   кулом   у   Далмацији,   те   огавне 
их познали! Увидили смо, да je њихово уми- аустријске политике премда je пучанство гра- 
љато   поступаље   Само   лицемјерство,   издаја, да   Задра   добром   половином,   југославенско. 
кукавштина, страх да их не   отјерамо из на- По  самим  аустријским   статистпкамп   укупна 
ше  куће  прије,   него  ли  ce  угњезде.   (Одо- опћиназадарска године 1910. бројила je 35.730 
бравање).                                                          / становника,   од   којћх  je   било   26.712 Србо- 

Друга je фаза талијанске окупације била хрвата. Ове школске године, под окупацијом 
насиље. Свима je вама   познато,   господо   за- талијанском уписало ce je у пЈчке школе гра- 
ступници, колико je  наш  народ пропатио у ДО Задра 1016 југославенске деце, a само 564 
ово пола године од када стење под округним тадијанске. Италија, која у натпим   крајевнма 
талијанским јармом. Нема муке, нема перфид- вијерно слиједи стопе Аустрије и хоће да joj 
нога мучила, којни on није   био   мучен!  ГБе- буде баштиницом, одабрала je град Задар за 
гов   милп   материнс1си   језик  изагнаше му из проглашење терора у Далмацији, 
уреда и из школа.   Ударцима,   гладом и зат- Има већ  14 дана да у Задру влада пот- 
вором снле ra да заниече   своју  народност п пуио страховање. У Задру je угрожен живот) 
да  ce   изјавн   Талијанцем!   (Onfee   згражање). угрожено je имаљб наше браће! (Повици згра- 
Апсе га и злостављају само за   то,   ако чита жања.) Солдатеска талијанск!), праћена  шаком 
своје домаће цовине? ако запјева своју пјесму, домаћих изрода, иде  дању u ноћу   no граду 
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и где на|е једног Југославена, здоставља га, 
бије га, задаје му крвавих рана и на сваки 
начин га мучи. (Повици: Барбари! Барбари!) 
Па не само то, господо застуСници, него ти 
барбари 20. вијека проваљују и у куће наше 

" браће, ломе врата и силом улаве, да их бију 
и злостављају. Тим пригодама дога^ају се 
страшни призори. Од многих ужасних призо- 
ра, који су се ових дана узастопно у Задру 
дога^али, споменути ћу овдје један. Тали- 
јански карабинери са градском фукаром про- 
дријеше силом у стан нашег Југославена Бако- 
тића. Ту му на^оше невину обител.. Дјеца 
падоше на кољена и плачући, склопљених' 
руку модише карабинијере да им поштеде бар 
oca и мајку. Карабинијери брутално одгурну- 
ше у кут јадну дјецу и упрјеше проти њој 
бајунете! (Опће згражање.) 

Господо заступници! Ja бих тешко могао 
својим ријечима потанко предочити Вам анар- 
хично стање, које je ових дана преузело мах 
у главном граду Дадмације. Стога молим го- 
сподина председника, да ми допусти да про- 
читам само неколико уломака једног чланка 
задарскога „Народнога Листа", који ми je 
срећом мало прије данашње сједнице допро 
до руку. И то не поштом, 'јер су тадијански 
окупатори опколили Далмацију кинеским зи- 
дом, него особитим улаком, који се криомице 
провукао кроз велебитске врлети, да нам до- 
несе здвојни вапај наше задарске браће. Чла- 
нак je написан дне 16. о. м., дакле пре осам 
дана, a талијанска ценвура сасвим га je за- 
плијенила. Ипак се прекоморски барбари сти- 
де, да њихова „јунаштва" дођу на видјело! 
(Тако je) „Народни Лист" пише: Од недеље 
дне 11. о. м. послије подне влада у Задру 
тавав терор, какав су Југословени града једва 
могли вјеровати да ће доживјети. Задарска 
улица умјетно разјарена, најиздапшије потпо- 
магана од појединих и од читавих чета тади- 
јанских војника, уз сксро посвемашњу пасив- 
ност или немоћност органа ј»вног мира и ре- 
да, почиња тнкова барбаротва, такове злочине 
и повреде најелементарнијих и најсветијих права 
мирних гра^ана, да je све немогуће описати 
и невјеројатно мора да изгледа свако казива- 
ње. Треба се наћи у кожи нас вадарских 
Југословена, бити цил>ем сваковрсних при- 
јетнгв, увриј.еда и нападаја, бити ударани и 

•израњени и још уапшени и прогањани, за 
искуспти што значи бити безправан и sa о- 
свједочитисе, какојеоправданнаш болни врик, 
којнм већ од дуго времена вапимо, да се овом 
неснооном стан.у даде лијека. Даље овако не 
можемо, сами смо и голоруки, док je на про. 
тивној страни оружје, власт и војска. По за- 

дарским удицама води се неједнака борба 
Јунаци мрака, јер се осећају довољно зашти- 
ћени доказују баш „плебишитарно" своју 
надмоћ: нападају наше људе, педесет и сто 
на једнога. (Свестрано згражање). 

O нападају дне 11. о. м. исти лисг на- 
дал>е каже: „Југословени су добилп модрица и 
крвавих глава, али од нападача није нитко 
вадржан да одговара, предада су наваљивали 
и ударали пред очима талијанских часника и 
карабинијера, паче и преко њихових глава, a 
у много случајева и са убојитим оружјем. 
Онај наш, који се je дрзнуо на нападај реа- 
гирати, био je још ухапшен и даље малтре- 
тиран. To je трајало цијелу недељу до у нок. 
Ова неједнака битка je настављена у поне- 
дељак 12. о. м. у јутро и цијели дан и ноћ 
у уторак 13. и у сриједу 14. и траје свеу- 
дил>."  (Повици: Крволочни дивљаци!) 

Још један грозни уломак, na сам свршио: 

„У уторак послије подне 13. о. м. одлу- 
чише нападачи, да навале на препарандију у 
Арбанасима. Видјело се, гдје се скупљају и 
упућују ван града баш: из касарне, гдје je 
прије била њемачка пучка школа. Одоше сви 
оборужани до зубију, предво^ени од мнош- 
тва талијанских војника и „ардита". Навали- 
ше камењем на препарандију и полупаше про- 
зоре, a неколицину дјака натукоше. Једна 
скудина од пар стотина са војницима и кара- 
бинијерама проввлила je у куће мирних гра- 
ђана, на Коловврима. Силом проввлише врата 
и у^оше у станове Југославена Бакотића, Бу- 
дака и Кеслера. Равуздана руља и војници 
бодежима у руци равбацаше све покућство, 
униЈптујући, инсултирајући. Не поштедиши 
ни ситну дјечицу, ни дојенче једно од какс- 
вих 6 мјесеци. (У цијелој дворанивгражање!) 
У постељама и чак у малој зибки тражиле 
су своје' жртве, пробадајући скроз и скроз 
бодежима. До у касну ноћ трајала je у Ар- 
банасвма овакова нечасна битка. Очевидци 
нам приповиједају, да je највише доминирао 
покдик: „Аванти Савоја!" Али нам потвр- 
^ују и то, да су се нападачи вратили у град 
однвјевши собом приличне батине. Свакако у 
њиховим редовима има неколико војника /И ка- 
рабинијера озле^ених. 

При концу овог споменутог чланка „На- 
родни Лист" доноси имена свих онвх, који 
су били рањени ова три дана. Рањених тешко 
и лагано има преко 50. Између рањених чи- 
тамо имена: здравственог референта ва Дал- 
мацију др. Драгутина Випауца, он je у слје- 
почицу тешко рањен, судаца др. Масовчића 
и др.   Николића,   н&дворника   пучких   школа 

94* 
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др. Приможића, академичара Паитониа, Ми- 
личевића, Ђупановика, Емера, Меладе и Зо- 
ровића, проф. Стојковића, велетржца Реље 
и т. д. — Прекоморски дивљаци нису сустег- 
ди своји погану руку ни пред тежним спо- 
лом те инсултираше и многе задарске красо- 
тице... (Повици: Прави барбари!).. као госпо- 
^ице: Ивачић, Јуришић, Кеслер, Бакотић, 
Стојанов, Нонковић и т. д. 

Чланак „Народнога Листа" завршује ова- 
ко: „Нисмо у стању све забиљежити, што се 
догодило, тим више, да се барбарства док 
ово пишемо још наставл>јају. Али нашу дуж- 
ност ћемо извршити и извијестити јавност." 
(Живо одобравање. Повици: Слава „Народ- 
ному Листу"!) 

Господо заступници! По овим тежким 
чин>еницама очито се види: 

Прво: да у Задру наши људи немају 
никакове заштнте, да су безправни, ван за- 

i     кона. 
Друго: да окупациона власт, која je дош- 

ла у нашу кућу, тобоже да чува ред и мир, 
гаири неред и анаркију (Гласови: Тако je!) 
дапаче, да она сама мучи мрцвари мирне Ha- 
rne гра^ане, које je прва позвана да штити 
и брани. (Одобравање.) 

Tpefee: да одговорност за све злочине 
што се дога^ају у Задру и у свој окупаци- 
оној зони, шда не само џа талијанску власт— 
коју добро познајемо и од које се никаквом 
добру не надамо — већ и на све Антантине 
власти. (Буран аплаус.) 

Наши крајеви, господо заступници, нијесу 
окупирани у име Италије, него у име Ан- 
танте. Звјерство, које Италија у оним краје- 
вима обавља, невина народна крв, коју она 
ондје прол^јева, пада не само на грјешну 
главу Италије, него и на главу цијеле Ан- 
танте. (Дуготрајни пљесак и гласови: Тако je!) 
Антанта je дужна да напокон интервенише 
и да не допусти, да се наш народ и дал.е 
злоставља и да се у нас дога^ају ствари, 
каквих се je у задње доба видило само у 
Белгији и Јерменији. 

Ja сам, господо заступници, био увијек 
као и сви Југославени, шжрени пријатељ и 
поштоватељ Антанте. Али да Вам право ка- 
жем, откада видим, како она нехајно допу- 
шта, да талијанске власти под н.е8иним име- 
ном газе и муче наш народ, ja сам изгубио 
предаа њој много и много поштовања. Ja се 
бојим, иођу ли ствари овако даље, да ће Ан- 
танта постати нашему народу исто тако мрска 
и одвратна, као што му je данас мрска и од- 
вратна злогласиа Италија. (Узвици: Тако je!) 

Ово би господа у  Паризу и Лондону  имала 
добро запамтити. (Одобраваље.) 

Господо заступници! Ma какве биле бу- 
дуће одлуке Антанте, остала она при досо- 
дашњој кобној пасивности или вршила напо- 
кон своју дужност — ми морамо данас бити 
тешко забринути за судбиву наше јадне бра- 
ће у окупираним зонама. Једанпут, кад je 
терор почео, тко зна како ће се и гдје свр- 
шити? TKO нам јамчи, да се на нашем при- 
морју не ће обновити и Бартоломејска ноћ? 
Нашп душмани не зазиру од никаквих сред- 
става, они су и подли и крволочни. Мало je 
које мјесто у окупационој зонн, гдје се није 
већ пролило више или мање невине крви na- 
mer народа. 

TKO зна до кога ће степена стигнути 
крволоштво наших окупатора? 

Терор, који се je почео прова^ати у 
Задру — кажу очито наши душмани — није 
него мала епизода, (Узвици згражања) При- 
јетње су далеко ужасније. Рек би no свему 
да Талијанци уви^ају како их народ никако 
и нипошто не ће, a да уви^ају, да се не мо- 
же наћи ни у Паризу савјестних људи, који 
би нас продали Јфском туђину, као ниему 
марву. (Вуран аплаус.) Стога су постали кив- 
ни и бијесне ^аволском осветом. Хоће прије 
срамотног поласка, да се освете народу, који 
их je презирно одбио, који je одолио њихо- 
вому миту и њиховој сили, који je свјетло 
сачувао своју част, своје име, a хоће да са- 
чува и своју будућност у слободној и уједи- 
њеној домовини. (Живо одобравање и пље- 
скање.) 

Што су кадри, господо заступници, још 
учинити наши непријатељи од освете и од 
бијеса, када их будемо одпремали из наших 
крајева, нека нам они сами кажу. Имам овдје 
број 37 о. г. талијанског листа „La Dalr 
matica", у коме /Се налази говор начелиика 
задарског др Зилиотиа, једног од највеких 
изрода, које сам у сбом животу упознао Цен- 
вура талијанска, која не пропушта ни наји- 
стинитије ни наЈобјективниЈв вијести наших 
новина, пропустила je без опаске тај управо 
санкилотски говор, у којему господин начед- 
ник изме^у осталог каже фанатизованој улици 
ове текстуалне ријечи: 

„AKO би пер абсурдум велике власти 
присилиле Италију, да се повуче ив нашег 
града Задра, не треба да ми се кунете, j ep 
знам, да би висви, и л>уди и жене, и старци и 
дјеца, иаишли да супротставите своје груди 
непријатељима, a аадњи би вапалили наше ку- 
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ће и наше гфкве, да не остане камен врх ка- 
мена."  (Узвжца 8гражан.а.) 

Ово, господо заступници, може битијед- 
на комедијашка тирада, обичајна Талијанци- 
ма, али би могла бити' и једна озбиљна при- 
јетња освете и очаја. Стога ми морамо бити 
справни на све, тим више, пгго je наш народ 
бев оружја и што je силна талијанска војска 
са сваковрсним бојним справама поклопила 
све наше јужне крајеве. A нама je познато 
да Талијанци знаду бити јунаци, кад се ради 
напасти сто на једнога,. (Одобравање.) Нама 
je повнато, да они знаду и славити „La piu 
grande vitorio del inondo" — највећу свет- 
ску побједу — али само онда, кад непријатељ 
збаци оружје, као што су га они напш вој- 
ници збацали на Пиави, да поспјеше расуло 
тиранске Аустрије. (Плескање) Ми морамо 
свакако бити справни на све евентуалности. 
Ми морамо заштитити нашу браћу и од от- 
ровних стријела будућих бјежећих Парта и 
од грозних мучила данашњих Авара (Такоје!) 
Стога ja сам сматрао својои светом дужношћу, 
да упутим господину заступнику министра 
вашских посала ове упите; 

1.) Шта je досада краљевскм влада по- 
дузела на устук крвавим дого^ајима, који се 
од више времена у Задру понављају са стра- 
не звлу^ене градске руље, потпоможене од 
талијанских војники? , 

2.) Je ли краљевска влада вољна уложи- 
ти све своје силе у сврху да се чим прије 
одашаље у Задар довољан број непристраних 
антантиних чета, или бар два ратна брода- 
за уздржање реда и мира и обезбе^ење жи, 
вота и имања наших држављана? 

Несумњам, господо заступници, да ће 
наш представник минпстарства вањскпх поса- 
ла учинити све што je до њега и да ke ове 
упите и наведене дога^аје донијети чим првје 
до знања дотичним властима у Паризу. Али, 
самим тим ja не бих могао бити задовољан. 
Јер има већ пол године, да наша јадна бра- 
ћа у окупираним земљама овако непрестано 
трпе и гину од твлијанског зулума; има пола 
године да се шал>у представке антантиним 
властима, описујући потанко њихове муке и 
њихове биједе, ади се Антанта досада жали- 
боже није макла! (Узвици: Тако je! Срамотно!) 

Ова недостојна игра мора већ једном 
свршити. Ми смо се најпожртвовније борили 
с Антантом з своју и њезину слободу, или смо 
крв своју пролајевализато да, знаменити дио na- 
mera народа замијени крвави аустријски јарам 
са још крваввјим и суровијим талијанским 
јармом. ^Бурно одобравање и пљескање.) 

Ово je данашње стање понизујуке a неза- 
служене немарности ми неомијемо надаље 
трпјети. Скрајно je вријема' да Антанта врши 
своју дужност. (Опће одобравање.) ВВезина je 
дужност упутити своје чете, своје ратне бро- 
дове у крајеве, гдје се наш народ тако дуго 
барбарски тлачи и гдје му ето пријети и 
скрајња погибељ 

Р1наче нека наши представници слободно 
увјере господу у Паризу, да ће доживити 
врло ружних догађаја у окупираним краје- 
вима, јер je народ почео већ губити свако 
устрпљење. Ja сам чуо, господо заступници, 
од бјегунаца, који свакога дана на хиљаде и 
хиљаде остављају родну груду, да народ у 
данашњим приликама више живити ".не^може 
и да je у свом очају справан и своју главу 
да изгуби. Народ пита: „Гдје су наши савез- 
ници? Гдје су наша браћа? Гдје je наша вој- 
ска, зашто не до^е да нас обране од непри- 
јатеља?" 

Нема сумње, господо заступници, да се 
гледе окупираних крајева налазимо на врло 
судбоносном раскршћу. Или ће онамо Антан- 
та вршити своју дужност и ставити ред, или 
ће очајан народ сам покушати да стресе кр- 
вави јарам na што Бог даде и срећа јуначка. 
(Живо одобравање.) 

У овом задњем случају свемогућа Антан- 
та моћи ће забранити интервенцију наше вој- 
ске, али ко да забрани нама слободним гра- 
^анима да прискочимо у помоћ потлаченој 
нашој браћи? (Бурни аплаус.) Нема силе на 
свјету која нам може то забранити. 

Устаће наши стари хајдуци, устаће наше 
комите, наши зелени кадри, устаће свак, који 
има и мало чувства самилости за своју муче- 
ну браћу. (Живо одобравање.) Гудуре веле- 
битске и динарске нашему народу су позна- 
те, a непријатељу су непролазне. Са оних 
небних висина види се дивно наше Јадранско 
море Није далеко. У оном мору наћи ће 
свој гроб прије или после незаситни наши 
сусједђ, најкивнији и најзавиднији данашњи 
наш непријатељ — Италија! (Буран аплаус и 
дуготрајно одобравање.) 

Потпредсједнш др. ИВАН РИБАР: Реч има 
председник Министарског Савета и заступник 
Министра Иностраних   Дела  г.   Ст.   Протић. 

Председник Министарског Савеша u за- 
cm'i/nmiK Министјш Иношрапих Дела СТОЈАН 
М. ПРОТИЋ. — Ha ова два питања, поштс- 
ваног господина посланика, ја; господо, могу 
одговорити само оно, што je он већ сам нау- 
мио и казао мени, да ky му одговорити. Са- 
свим je природно, да му ja   сад не   могу од- 
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говорити ништа више него то, да ja ca мојим 
друговима ааједно сваког дана, и свакога часа 
чинимо све оно, што можемо да олакшамо 
врло тежак и врло несносан положај нашем 
народу у окупираним крајевима. Ако ми, гос- 
подо, немамо од тога успеха и нисмо га до- 
сада имали, ja мислим, да ће господин посла- 
ник версвати, да нисмо ми за то криви 

Ja ћу и од сада као и досада, за- 
једно са друговима мојим, радити да ублажимо 
колико год можемо овај положај, a да га 
отклонити не можемо све дотле док je 
тамо талијанска војска, то ћете сви ви 
веровати. Ja нисам знао за многе од 
ових факата и то није никакво чудо. Госп. 
посланик Бианкини вам je сам рекао на који 
начин je он сам дознао за многе од ових фа- 
ката. Већ no томе, господо ви видите како 
нам je тешко и да сазнамо све што се тамо 
у "окупираним нашим Брајевима ради. Али 
чим сазнамо и што год сазнамо ми сместа 
јавимо тамо у Париз нашој делегацији са пору- 
ком, са упутствима, која се no себи разуму, 
и што би она учинила и без икаквих наших 
упустава, да одмах предузме све мере, које 
су у њиховој могућности, да се ти жалостни 
дога^аји отклоне. 

Оно што жели г. посланик нарочито да 
тражи, ми можемо, господо, тражити, али врло 
je вероватно ако не сигурно да нећемо добити. 
To можемо знати no томе, што смо већ имали 
прилике уверити се да je то немогућно. Од- 
ношаји изме^у савезника су такви да ми не 
можемо рачунати на успех каквог нашег ко- 
рака, али и бев обвира на то ми ћемо чинити 
и упутити нашу делегацију да и то тражи. 
Али, господо ако учинимо то sa Задар ми не 
можемо да рачунамо да то можемо учинити 
за све делове окупираних крајева и кад no- 
могнемо једном месту, ми смо нешто учинили, 
али још далеко je и много остало од онога 
што би све требало учинити и вероватно да 
ће нам се тако рећи да ми немамо ни толико 
бродова ни толико чета да можемо слати*гамо. 
Један глас са деснице: „(Нека из Беоурада 
пошаљу у Задар ) Е то je г. посланиче, много 
лакше рећи него ибвршити. 

Ja бих модио г. посланика не да буде 
8адовол.ан мојим одговором са којим н • ja ни- 
сам задовољан, али да ми верује да му други 
одговор не могу дати, и молим га да и он 
као и сви наши другови не следују оном 
болном усклику и крику његовом, na да на- 
род наш мало упуте на пут који може бити 
опасан (Бианкини: Једини, који je остаој и за 
све   нас и sa   н>ега   таио где су ове  влаоти. 

Такве ствари, господо, су тешке и опасне. 
Напротив поред свег врло тешког, врло не- 
сносног положаја, ми у интересу самога тог 
дела нашег народа п у интересу наше др- 
жаве морамо утишавати и ублажавати његове 
болл нашом утехом да ће томе скоро доћи 
крај и да ће доћи време кад ми можемо и 
друкчије разговарати. Али господо, сад морамо 
бити врло смотрени, врло пажљивп да не ош- 
тетимо баш интересе оних чије интересе же- 
лимо да заштитимо п чија je судбина у Ha- 
ran м рукам*а. 

Пот-аредседник др ИВАН РИБАР. — 
Има реч(господпн Јурај Бианкини, 

ЈУРАЈ БР1АНКИНИ,   —   Саи господин 
председник Министарског Савета je рекао, да 
не могу бпти задовољан  његовим  одговором 
H ja у истину нисам задовоњан 

Потпредседник др ИВАН РИБАР: — 
Господо, пре прелаза на дневни ред част ми 
je известити Народно Представништво да je 
Председништво примило овога часа једну де- 
пешу за коју ми je дужност, да je саопштим 
Народном Представништву. 

(Чита:) 

T Е Л Е Г P A М. 

Журно. Народни посланик Бианкини Београд, 

Сплит. — Молим вас да ставите до зна- 
ња Народном Представништву следећу нашу 
взјаву и протест: Тумачећи вол>у и осећаје 
васколиког становништва отока Хвара, нај- 
енергичнеје протестирамо против терору, који 
Таљанци све интенсивније прова^ају на на- 
шем отоку и против неморалним изјавама за 
припојење краљевини Италији, које су тали- 
јански преставници, у име нашег нар да. у 
задње време ширили у свјет. Ми најсвечаније 
изјављујемо да je целокупно становништво 
отока Хвара no традицији и осјећајима из- 
кључиво југославенско и хоће, дапаче се 
већ и сматра, интегралним дијелом уједињене 
Југославвје. C њом хоћемо да живимо и ум- 
ремо! — Народни одбори и опћинска управи- 
тељства Стари Град, Јелса Врбовска, Хвар, 
Сућурај, Богомоље. 
(Дуготрајни   узвици:    Живели   са   бурним   и 

дугим пљескањем), 

Прелазвмо,   господо,   ва дневни   ред. Ha 
дневном je реду поименвчно гласање o тачци 2. 

Др   ВЛАДО ЋОРОВИЋ:   —   11осподине 
председниче, има још једно питање. 

Поширедседник  др.    ИВАН   РИБАР:    — 
Ja га пемам, није ми саоппггено. 
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Иређседник Мџнисшароког Савеша. СТОЈАр 
ПГОТИЋ: — Г посланив Ћоровић има пи- 
тање 

Др. ВЛАДО ЋОРОВИЋ: — Ja сам, има 
четири дана, пријавио једно кратко питате 
на председништво. 
Њтпрсдсвдник др. ИВАН РИБАР: — 

Ja га нвмам на дневном реду, али спора- 
зумно са г. министром-председником, ja вам 
могу дозволити реч, господине Ћоровићу. 

Реч има господин~др, Владо Ћоровић. 
Др. ВЛАДО ЋОРОВИЋ: — Господо! Ja 

пмам да поведем реч o једном непријатном 
дога^ају и желим у томе правцу не да иза- 
зовем дебату, него да учиним једну моралну 
ограду u испуним дужност, коју сматрам да 
требам учпнити и као члан Демовратске 
Странке и као члан народа, који je препатио 
највише и најтеаге у оним дијеловима натпих 
крајева, који су се наново ослободили. У по- 
недељак био je примљен у аудиенцију код 
Њег. 'Краљевског; Височанства Престолона- 
следника Алоксандра један од најгорих прсд- 
ставника политичког аривизма под аустријским 
режимом у Босни и Херцеговини: на ж^лост, 
један СЕн^наше отаџбине, господин Шериф 
Арнаутовпћ, директор вакуфа. ' Не желећи, 
ради одмереног времена, да у овоме кратком 
питању исгфпим читаву његову политичку 
генезу, ja hy у кратко ^рећи ^само оно, што 
je г. Шериф Арнаутовић учинио у најближој 
нашрј прошлости. Taj човјек, који никад није 
имао великих моралних скрупула како ће 
доки до извесног положаја, човек за кога се 
у јавности износило, да je своју политичку 
каријеру почео као плакени аустријски кон- 
({^.енат, нашао се^стицајем -прилика у поло- 
жају, да десет година буде један од најглав- 
нијих репрезентаната једне од најјачих му- 
слиманских странака, чије je повје^ење зло 
употребљавао и чије-је ствари, ja мислим 
увпјек р^аво водио и рђаво изводио Од li) 12. 
године он je стајао на челу једне^ изразито 
антисрпске политике, коју je помогао створити 
и одржавати и у многом случају показивао je 
не само злу вољу према нама, него и једну 
злурадост, од које je паш народ у Босни п 
Херцеговинп препатио тешко и много. Од 
почетка Балканскога рата, .господо, он je био 
онај, који je преко свога органа „Земана" 
бацио у свет оиу ружпу ријеч против нашег 
свијетлог владалачког дома, називајући нашег 
Велог Краља, легендарну личпост достојну 
старих косовских витезова, Краљем опанчарем 
и краљем просјаком. 1914. године тај je чо- 
вјек преаодио позорку мусл^манск^х грађнна 

генералу Потиореку и тражио огорчени рат 
противу^рбије. Свјестан своје старе лозинке, 
да ће се бори^и против Србије као најбољи 
аустријски генерал To je био један од оних 
л.уди, који носи моралну одговорност за ства- 
pame муслиманских шуцкора, од којих смо мно- 
го препатили и ми овамо, a и ви у Србији. Го- 
сподо, семтога, 1916. и 1917. године, кад јецвет 
наше интелигенције и ведики број нас који 
овде седимо, трунуо у аустријским тамни- 
цама, мучен гла^у и свима другим патњама, 
и кад су се и наши највећи политички про- 
тивници нашди побу|ени да дигну глас 
човекод>убл.а и r милосрђа за нас, кад су 
прошле прве депутације у Беч, да олакшају 
положај Срба; после толико српских гробова 
у Добоју и Араду гооподин Шериф Арнау- 
товић нашао je ca својим друговима за по- 
требно, да јавно изјави, како je рввнодушап 
према нашој судбини. 

Господо моја, кад на крају крајева све то 
пре^емо, na се зауставимо на најновијем вре- 
мену наћикемо и тад ово: У најзадње доба кад 
се идеја нашег народног јединства искристали- 
сала у свим нашим душама, кад су можда и 
деца била свесна куд треба да гледају и како 
да се опредијеле; месец дана пре славног 
српског пролома на солунском фронту Шериф 
Арнаутовић иде господину Тиси у Пешгу, 
да пристане на маџарско ријешење босанско- 
херцеговачког питања и проповеда затим сје- 
дињење Босне и Херцеговине с Маџарском. 
За време овога рата путешествовас/је тај го- 
сподин у аудиенције и Енвер паши и^Сул- 
тану у Цариград, и Фрањи и Карлу у^Беч, 
Тиси у Пешту. и кад je испала прва прилика, 
тај се политички шићарџија пожурио и у 
Београд, да и ту настави стари посао. Мо- 
жете ли мислити и веровати, господо, да су 
ту њега водили високн осекаји националне 
припадности које ми сви имамо, или она ви- 
сока осећања оданости и вјерности свијетлом 
владалачком дому, која су нас амо довела? 
To je био само политички рачун и један нови 
покушај, да може и опет другим средствима, 
водити политику једног честитог дела нашег 
народа, који je од њега био заведен. 

Господо, у овом општем покрету, кад се 
ме^у нама јавила потреба, да рашчишћавамо 
п ишчишћавамсг на све стране, кад се тражи 
да из своје средине изгонимо наметнуте 
странце и непријатне ту^инце, који су нај- 
внше учинили, да се расгрује наш политички 
живот у земљи, ja мислим, да нам je дужност, 
да рашчистимо исто тако ме^у нама и то 
можда  прије   да   учинимо  ту,   јер  су ту no 
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сриједи људи од наше крви и на н.има je 
већа одговорност, и јер су они требали да 
знају, куда им je мјесто и да ћемо, ма шта 
се догодидо, морати ипак да живимо ваједно. 

Ja внам од прилике, да -ми се могу дати 
два одговора на моја питања. Казаће се, да 
je дошао Шериф Арнаутовић као директор 
муслиманских Вакуфа и као представник једне 
велике муслиманске организације. Али послије 
свега што je учинио, свјестан расположења 
својих сувјернвка, г. Шериф Арнаутовић по- 
стао je немогућ у тој органивацији, која се 
растурила, и он je сада само директор Вакуфа 
у оставци. Осим тога, може ми се рећи: да 
овај Високи Светли Дом, треба да буде 
отворен свакоме гра^анину. И ja мислим тако, 
и он треба да буде отворен свакоме чести- 
томе гра^анину. Али господо, има и пристој- 
них обичних гра^ана, који не могу своју руку 
пружити свакоме и који.не ke сваког пустити 
у свој дом. 

Ja сам се ов^е забавио тако дуго, не 
толико ради личности Шерифа Арнаутовића, 
него више шам као репрезентантом једног 
рЗјавог режима. Он je карактеристичан пред- 
ставник оног аустријског морала у Босни, 
који je гонио људе од начела, најмање трпео 
светле заставе, a највише чинио, да се ствара 
коруптивни политички цинизам и да се на- 
чела сведу на „eiorene Vorteile" како je про- 
поведао Министар Билински и како je Шериф 
Арнаутовић вјешто проводио у пракси. 

Сад, кад се ствара наша нова држава у 
нашој младој слободи, нас боли и жао нам je, 
кад се опет хоће да уведе старн морал тог 
режима Аустрије. Ja би желео, да се тај стари 
морал угуши у блату старе државе, и да не 
трује ваздух и нашег мла^ог краљевства. 
Догодила се грјешка, можда из необавјеште- 
ности, али ми би од срца молили, да се то 
не догађа више. Нека остане чисто наше 
младо покољење које има да високо понесе 
наставу народног уједињења и новог морала. 
Ja сам упутио ово питање предсједнику ми- 
нистарства, да дознам не толико како je 
дошло до ове ауденције, него да ми се одго- 
вори ко носи одговорност за ово и да ли има 
начина, да се она оправда. (Посланици вичу 
„живео"  и бурно пљескање). 

Питирсдсг^иик др. ИВАН РППАР: Има 
роч г. Председпнк минпстарског савета. ' 

Цредсвдник ТТтистарског Vae&ma СТОЈАН 
llPOTUTi: Moj одговор на ово питање г. 
посланика бићо сасвим кратак. По моме схва- 
тању врата краљеве куће не смпју бити ва- 
творена политичким  мпшљељпма.  Врата кра- 

љеве куће могу бити затворена само лично 
дисквалификованим људима, који не могу 
седети у пристојном другатву. 

Мени није познато било, нити ми je сада 
познато да Шериф Арнаутовић долази у та- 
кве људе (Коста Тимотијевић: Онда ви ништа 
не знате!) 

Потиредседник др. ИВАН РИБАР: — 
Господо, молим послух, ријеч имаде господин 
министар председник. 

Мтишар иредседнш СТОЈАН ПРОТИЋ: 
— Познато ми je ово, да je ме|у пријатељима 
господина гЈ1оровића било људи, који су пре 
врло краткога времена другачије судиди o 
њему, него ли што суди сада он. (Бурни 
аплаус на страни радикалне странке). 

КОСТА ТИМОТШЕВИЋ: — Гошодин 
Никола Пашић, онај, који се je с њиме љубио 
у Сарајеву! Са Маидићем и њиме! 

J/omii/irdc<',i/iUK др. ИВАН РРГБАР: — 
Господо, молим послух! 

Мттсшр цредседнш СТОЈАН ПРОТИЋ: 
— Одговорност за аудиенцију, коју je Шериф 
Арнаутовић добио, примам ja, и примам je 
овде пред парламентом, (Аплаус код ради- 
калне страшсе.) Наш владалачки дом и људи 
оних идеја, којима сам ja био пријатељ, кроз 
цео свој живот, мислили су и мисле, као што 
сам мало пре рекао, да краљев дом не сме 
бпти затворен никаквом политичком мишљењу. 
Краљ има и право п дужност, да личнснчује 
сваког свог ^гра^анина. A, господо, ако ми 
станемо разправљати* овде, као што рече го- 
сподин посланик, све наше ме^усобице, које 
смо у нашем политичком животу имали , ло 
пред кратко време, онда не ћсмо нашу нбву 
државу поставити на здраве темеље, нитп 
ћсмо далеко отићи. (Аплаус код радикалне 
странке). 

ЈЈотнредседник др. ИВАН РИБАР: — 
Ријеч имаде господин народнп посланик др. 
Ћоровић. 

Др. ВЛАДШШР ЋО^ОВИЋ: — Ja ћу, 
господо, да взјавим са искрерим сажаљен>ем, 
да се нисам надао оваком одговору. Кад сам 
изнио ово питање, ja сам бпо дубоко свјестан 
тога, што hy да кажем и изнесем и рдговор- 
ности, коју пмам да примим. Ja поштујем 
свако увјерење и мишљење. Али у овом слу- 
чају не могу то да чиним, јер je главна мапа 
г. Шерифа" Арнаутовића управо та, што je 
мијењао разна мишљења и увјерења, како му 
je кад ишло у рачун, Могу да рочем госпо- 
дину министру предсједннку само толико, да 
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данас код нас нема нити Једне установе, нити 
чак иједнога мога страначкога пријатеља, који 
би јавно свој образ и под својим подписом 
ишао да спасава име господина Шерифа Ар- 
наутовића. Држим да се чак ни у групи ра- 
дикалне странке, којој изгледа, да се у задње • 
вријеме хоће да приближи, како би се реха- 
бидитирао, није могло да на^е мјеста за њега 
у главном одбору јер и тима људима je стало 
до тога, да ме^у првим именима немају људе, 
који у Босни не само не значе много, него 
који значе само оно, што je најгоре од старог 
аустријског насле^а. Ja, господине, министре 
предсједниче, жалим, IHTO сте се могуће и 
нехотице индентификовали с оним дога^ајима. 
Не мислим да ради тога правим питање у 
овим -тешким приликама, али мислим, ако- 
ударимо тии путем, да ћемо у наш нови ор- 
ганизаи убризгати р^ав отров, који ће про 
узрочити ране у нашем младом народном 
тијелу, и мислим, да то не ће довести добру. 

Потпјредседнш др. ИВАН РИБАР: — 
Има реч господин министар председник. 

Минишар иредседник СТОЈАН ПРОТИЋ: 
— Имам да изјавим, да се у оваквим стварима 
и приликама никад нисам руководио и не 
руководим тиме, да ли овај или онај, х или у 
припада или не припада странци, којој ja 
припадам и мислии, да, док сам на овоме 
месту, треба и да сам дужан тако да радим. 
Исто тако мислим да владалац треба, у ко- 
лико je год могуће више из непосредног са- 
знања да зна све струје и политичка мишљења 
у својој земљи. 

Др. ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ: — Ту 
није политичко мишљење. Ta je личност по- 
литички шићарџија, који има сто мишљења! 
(Жагор ме^у посланицима). 

Пошиређсеђник др. ИВАН ХРИБАР: — 
Молим вас, господо, за мир. 

Миписшар гџедседник СТОЈАН ПРОТИЋ: 
— Господин посланик ме je ослободио, го- 
сподо сваке трудбе   

(Жагор међу посланицима). 
Њтијзедседник др. ИВАН РИБАР: — 

Молим госдодо послух. • 

Мгтисшар председтнс СТОЈАН ПРОТИЋ: 
— Господин посланик ме je ослободио, го- 
сподо, сваке трудбе да ja овде сад износим 
да je господин Шериф Арнаутовић играо по- 
литичку улогу. To сте ви чули од самог 
господина посланнка. Од њега сте исто тако 
чули, господо, да je он шеф или заступник 
вакуфских   добара.   Господин   посланик   сад 

каже да je он у оставци. Може бити, ja то 
не знам, али ако je он у оставци, он je то 
јуче био. To je човек, коме се такве ствари 
и такве дужности од његових пријатеља, 
браће, другова, сународника поверавају, го- 
сподо, те ja држим, има права да апелује на 
то, да у^е у Краљеву кућу. И то није први 
случај са г. Шерифом Арнаутовићем. Било 
je и раније људи, који су далеко од поли- 
тичког уверења, које ja имам част предста- 
вљати са својим друговима и којима ja исто 
тако нисам мислио да имам права закратити 
да у|у у Краљев дом. (Г. Грга Ан^елиновић: 
Онда и Радићу и Франковцима?) Кад ме пи- 
тате онда ћу Вам одговорити, a сад мислим 
да имам разлога рећи, да ћугите. 

Пошпредседник др. ИВАН РИБАР: — 
Прелазимо на дневни ред. Ha дневном je 
реду као тачка' прва поименично гласање o 
тачки II. Верификационог одбора од 12. маја 
19 J 9. год. (о Јовану Ћирковићу). 

■ Гласат ke се поименично. Она господа 
народни представници који буду за извјештај 
верификационот одбора o тачки II. гласат fee 
ca „за", a она која буду против извештаја 
гласат he ca „против". 

Молим   господина   секретара   да   изводи' 
читати имена народних представника. 

Секрешар ЈОСИФ БОЛШОВИЋ прозива 
посланике да гласују: 

1. Адолф Рибникар за 
2. Алберт Крамер др. за 
3. Др.  Аца Богднновић sa 
4. Алекса Жујевић — v 
5. Др. Александер Мијовић — 
6. Др. Александер Павичевић — 
7. Др. Александер Рокнић против 
8. Др. Алекса Станишић против 
9. Андрија M   Протић против 

10, Андрија М. Радовић — 
11, Андрија М. Станвћ — 
12, Андрија Цветковић — 
13, Ангјелко Нешић против 
14, Анте Ђукић за 
15, Др. Анте Јагић — 
16, Др, Анте Павелић — 
17, Др, Анте Тресић-Павичић — 
18, Др. Анте Трумбик — 
19, Др. Антун Корошец против 
20, Антун Кристан против 
21, Антун Сушник      „ 
22, Антоније Тодоровић за 
23, Атанасије Шарковић за 
24, Антун пл, Михаловић за 
25, Ахмед Салибеговић — 
26, Блашко Раић — 
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27. Др. Богдан Медаковић за 
28. Богдан Михајловвћ против 
29. Божидар Поповик против 
30. Др. Божо Вукотић за 
31. Боривоје Ј.  Поповић за 
32. Валеријан Прибичевић за 
33. Baca Богојевић против 
34. Baca Кнежевић       „ 
35. Baca Муачевић — 
36. Др   Велизар Јанковић — 
37. Др. Велимир Дежелић против 
38. Велислвв М. Вудовик за 
39. Велислав Михајловић  — 
40. Веља Вукичевић — 
41. Већеслав Вилдер за 
42. Вилам Букшег — 
4S. Витомир Кораћ против 
44. Вјекослав Јелавић — 
45. Др. Вјекослрв Хукавец за 
46. Вјекослав Шпинчић — 
47. Влада Савић — 
48. Др. Владимзр Чалдаревић — 
49. Др. Владимир Ћоровић за 
50. Др. Војислав Бесаровић — 
51. Др. Војислав С. Вељковић sa, 
52. Др. Војислав Маринковић за 
53. Војислав Шола против 
54. Др. Гавра Манојловић — 
55. Глигорије Анастасијевић за 
56. Глигорије Дрекаловић за 
57. Глигорије Јефтановић против 
58. Грга Тушкан — 
59. Др. Гргур Б. Ан^елиновић за 
60. Данило Димовић за 
61. Фра Дидак Бунтић — 
62. Димитрије Закић sa 
63. Димитрије Машић — 
64. Димитрнје Попадић протвв 
65   Др. Динко Руц за 
66. Драгић Муцић за 
67. Драгиша Лапчевић — 
68. Драгољуб Божиновић против 
69   Драгсљуб М. Јоксимовпћ — 
70. Др. Драгољуб Павловић — 
7 I. Драгутин К. Васик против 
72. Др. Драгутин Лончар    „ 
73. /^рагутин Печић за 
74. Душан Васиљевић — 
75. Душан Кецмановић за 
76. Др. Душан Пелеш за 
77. Др. Душан Поповић — 
78. Душан Тушановић — 
79. Јока Ж. Браћинац против 
80. Liopije Златковић за 
81. Ђорђе Несторовић за 
82. Ђор^е Пејановић — 
83. Др. Ђуро Шурмин — 

84. rliypo Цамоња за 
85. Др. Кдмунд Лукивић — 
86. Др. Кјуб Мујезиновић против 
87. Др. ^ISapKO Миладиновић    „ 
88. Живаи Витолвћ против 
89. Др. VKHBKO Бертић за 
90. Др. Живко Њежић sa 
91. Др. Живко Петричик — 
92. Др. Живко Продановић — 
93. Живојин A. Златановић за 
94. Живојин Златић за 
95. Живојнн Рафајловик за 
96. Живојин C Тајсић — 
97. Жавојин Шобић — 
98. Др. Здравко Ковачевић за 
S9. Ибрахпм Сарвћ sa • 

100. Иван Весењак против 
101   Иван Кејжар з« 
102. Иван Ковачеваћ — 
103. Др. Иво Крниц — 
104. Др   Иван Лорковик — 
105   Др   Иван Марвја-Чок — 
106. Ивчн Мештроввћ — 
107. Др   Иван H   Новак за 
108. Др. Иван Палечек за 
109. Иван Першић — 
110. Др, ТГван Пошчић sa 
111. Др   Иван Рибар за 
112. Др. Иван Рикард Краус за 
113. Др   Иван Швегл   - 
114. Иво Рризогоно — 
116. Иво Еветовић — 
115   Игор Штефаник — 
117. Илија Илић — 
118   Илија Лумовић за 
119. Илија П. Михајловић — 
120   Јанез Бродар — 
121. Јанез Штрцин против 
122   Др   Јанко Шимрак — 
123. Јаша M   Продановић — 
124. Јово Бањанин — 
125. Јован Шмитран — 
126. Др. Јован Манојловић — 
127. Др. Јозо Сунарић — 
128. Јордан Бабановић за 
129   Јосип Гостинчар — 
130. Др   Јосип Ловренчић против 
131. Јосип »Копач — 
132. Јосип Петејан против 
133. Јосип Смодлака — 
134. Јосип Фон за 
135. Јосвп Хохњец sa 
136. Јосип Бојиновић sa 
137. Јосип РајачвЈ! — 
138. Јоца M   Јовановић против 
139. Јоца М. Селић — 
140. Дон Јурај Бианкини за 
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141. Керубин Шегвић — 198 
142. Коста Божић — 199. 
143. Коста Кујунджић за 200 
144. Коста Стојановић — 201. 
145. Коста Л. Тимотијевић за 202. 
146. Крста Ђор^евић — 203. 
147. Крста Д. Марковић за 204. 
148. Др. Лавосдав Ханжек — 205. 
149. Др   Ладисдав Полић — 206. 
150. Лазар Дамјановић за 207 
151. Лаза С. Поповић за 208. 
152. Др   Ловро Погачник за 209. 
153. Др  Лука Чабрајић — 210. 
154. Љуба Бабић-Гјалски — 21.1 
155. Фра Љубомир Галић — 212. 
156. Др. Максо Роши^ — 213, 
157. Максии Јурковић — 214. 
158. Маринко Станојевић против 215. 
159. Марко Даковић за 216 
160. Марко Матановић за 217. 
161. Марко М. Трифковић — 218. 
162. Др   Мартин Мартић — •a 19. 
163. Др. Мата Дринковић — 220. 
164. Др. Матко Лагиња — 221. 
165. Др. Мелко Чингрија — 222. 
166. Мелхиор Чобал против 223. 
167. Др. Мехмед Зечевић — 224. 
168. Др. Мехмед Спахо  — 225. 
169. Др. Миладин Свињарев — 226. 
170. Миладин Шгефановић против 227. 
171. Др. Милан Јојкић — 228. 
171. Милан Капетановић против 229. 
173. Милан Марјановић sa 230. 
174. Др. Милан Марковпћ за 231. 
175. Мплан Недељковић против 232. 
176. Милан Протић    ? 233. 
177. Милан Ројц за 234. 
178. Др. Милан Секулић — 235 
179. Милан Топаловић против 236. 
180. Др   Миљенко Марковић sa 237. 
181. Мијо Етингер за 238. 
181. Миливоје Башић — 239 
183, Маливој Ж  Јовановић за 240. 
184. Милован Лазаревић — 241. 
185 Милорад Драшковић — 242. 
186. Милорад М. Павловић — 243 
187. Малан Трифуновић против 244. 
188. Милутин Д. Драговић против 245. 
189 Др. Малутин Мажуранић — 246 
190. M алутин Станојевић — 247. 
191. Мирослав гроф Кулмер — 248. 
192 Мита Ђорђевић против 249. 
193. Мита Клицин против 250. 
194 Др. Мата Мушицви — 251. 
195. Др. Мита Топаловић — 252. 
196. Михајло Благојевић за 253. 
197. Михајло Ивановић — 254. 

Махајло В. Илић против 
Михајло М. Илић      „ 
Михајдо Јовановнћ    „ 
Михајло Р. Радивојевић за 
Михајло Шкорић — 
Др. Михајло Шушкаловић за 
Машо Кутузовић за 
Младен Поповић за 
Др. Момчило A   Нипчић против 
Настас Петровић — 
Накодијв С. Мвлетић против 
Др. Никола Вннтерхалтер — 
Никола Манић — 
Никола K   Пашик — 
Др   Нвкола Суботић — 
Др   Огокар Рибар    — 
Др   Павел Пестотник за 
Паја Драгић за 
Пера Јовановић — 
Пера Милорадовић против 
Перослав Паскијевнћ — 
Петар Вуксановић — 
Радован Бошковић. — 
Др   Радован Марковаћ — 
Др. Радоје Јовановић за 
Радослав Агатоновић — 
Ранко Обрадовић против 
Риста Трајковић за 
Сава A. Бајкић — 
Сава Вукојићић против 
Др. Сава Л)убибратић за 
Сала-бег Р^совац против 
Др   Светислав Поповић за 
Светозар К. Ђорђевић за 
Светозар Прибачевић за 
Др. Светозар Ратиг — 
Светозар Х*џ:ак прогаз 
Серафвн Крстић — 
Серафвн Поповвћ протвв 
Свма Ераковвћ за 
Свма Первћ — 
Др. Славко Милетвћ протвв 
Славко Хенч — 
Спасоје Пилепвћ — 
Сретен В   Којаћ — 
Др. Ср^ан Будвсављевић за 
Дон Станко Банић за 
Станко Иавачеввк за 
Др. Станојло Вукчеввћ — 
Др. Стеван Свмеоноввћ-Чоквћ за 
Др. Ствпан Војнић-Тунвћ протвв 
Др. С^тјепан Кукрвћ за 
Др, Стјепан Сркуљ — 
Стојан Костаћ — 
Стојан М, Протвћ протвв 
Стојан Д   Рвбарац — 
Суљ-ага Салих-Агић против 

95. 



658 Стенографске белешке. 

255. Темко Поповић „ 
256. Тихомир Д. Драшкбвић — 
557. Тихомир Констдтиновић против 
258   Тодор Божовић sa 
259. Тодор Станковић — 
260. Томо Поповић — 
261. Трифко Жугић sa 
262. Др. Тугомир Алауповић sa 
263. Др   Урош Круљ за 
264. Урош Ломовић против 
165. Фран Воглар за 
266. Фран Графенауер — 
■_67. Фран Пишек против 
268. Др. Фран Шаубах за 
269. Др. Фрањо Јанковић за 
270. Др. Фрањо Новак — 
271. Др. Фрањо Пољак sa 
272. Фрањо Смодеј sa 
273. Др. Халил-Бег Храсница — 
274. Хамид Хаджи Сврзо sa 
275. Др   Хенрик Кризмам за 
276. Хуснија Џумругџић за 
277. Сезар Акачић  — 
278. Чедо Гагић против 
279. Чодо A.. Костић — 
280. Шефкија Глухић sa 
281. Шериф Бајрам sa 
282. Шукрија Куртовић sa 

Поширедседникј др. ИВАН РИБАР: — 
Молим прочитати имена оних, који нису 
гласовали. 

Секр m p ЈОСИФ БОЈИНОБИЋ: — чита 
имена одсутних чланова. 

Пошкредседник др. ИВАН РИБАР: — 
Гласовало je у свему J G0 народних посланика; 
према тсшу je то довол.ан број. Од тога je 
гласовало 99 sa, a 61 против, Према тому je 
извјешће Верификационога одбора тачка II. 
од 12. маја 1919. примљено. Прелазимо 
на другу точку дневнога реда. Друга тачка 
дневнога реда јест избор одбора sa по- 
већан.в мандата. У смислу оног из- 
вешћа Вериф. Одбора, које je примљено ов^е 
једногласно, којии je верификациони одбор 
препоручио Народном Представништву про- 
ширење мандата, — састали су се споразумно 
прочелници појединих страначких организа- 
ција, група и клубова sa одређење компетен- 
ције и броја тога одбора те je одређено сли- 
једеће: (чита)  „Одбору je компетенција: 

1. да проучи питаае да ли треба по- 
већати број мандата no покрајинама и то no 
бројима сравмери становништва каква je као 
основа уаета sa Србију. (Од 160 мандата де- 
леговано je 84.   Нар.  Представнигатву), 

2. ако има места повећању мандата, да 
предложи распоред повећаног броја мандата 
на покрајине и на политичке групе према 
њиховој бројној снави. 

Све ово да се уреди на основу стати- 
стичких података пре рата, a sa распоред 
мандата на групе и на основу информација 
и података, које он сам буде нашао као не- 
опходно потребн« sa његову одлуку. 

O свему овоие одбор ће подшети свој 
извјештај и предлог Нар Представништву 
заједно са својим мишљењима, ако их буде 
било 

Сваки организовани клуб делегује јед- 
пога свога представника sa члана одбора, 
који се бира општом листом, Из обзира што 
je пптања o повећању мандата Пикрајини 
Црне Горе већ било пред Народним Пред- 
ставништвом, то се један члан одбора има 
делеговати пз посланика Црне Горе, који се 
још нису органивовали као клуб. O овоме се 
има взвестити п влада. 

Веоград 21. маја 1919. 

В. Букшег с. р. Павичић с. р. sa дем. клуб. 
За клуб сам. радикала Д. Пећић с   р. 
За Југосл   клуб Ф. Сиодеј с. р. 

Бора Ј. Поповић с. р., Веља Вукићевић. с. р., 
Др. Ж. Миладиновић с. р.. Др. Лагиња с р. 

Др. Лончар с. р. 

Ови прочелници странака, клубова и по- 
литичких група споразумили су се гледе на- 
родних поеланика, који ће ући у тај одбор, 
na сам слободан предложити Народном Пред- 
ставништву ову листу, o којој су се спора- 
зумели представници и прочелници странака, 
клубова и организација У тај одбор би према 
том споразуму имали ићи: (чита) Драгутин 
Пећић, др. Ж рко Миладиновић, др. Храс- 
ница. Настас Петровић, Дрекаловић, Петејан, 
Boja Маринковић, Адолф Рибникар, Спасоје 
Пилетић, Степан Војнић Тунић, Димитрије 
Машић, Рибарац, Фран Смодеј. 

Прима ли Народно Представништво овако 
састављени одбор? (Прима се.) Према тому 
je одбор примљен. 

Прелазимо на трећу тачку дневнога реда 
на одговор господина министра sa исхрану и 
обнову земље на интерпелацију посланвка 
Ста^ка Банића и другова. — Ријеч има на- 
родни посланик Станко Банић. 

Посланик СТАНКО БАНИЋ: — Господо 
посланвци! Данас имамо на дневном реду 
питање исхране у Далмацији. To je питање 
ради којег крвари   готово цијели наш народ, 
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све наше покрајине. Али ипак Далмација и у 
овом погледу једва да je заостала — у својим 
критичним приликама у којима je оштећена 
ратом — за осталом којом провинцијом наше 
младе државе. Већ прије рата то je била 
једна од најсиромашнијих покрајина наше до- 
мовине, a кров врајеме рата тешве су ју 
кризе бациле на руб економске пропасти. 
Главни пољопривредни фактор и фактор ис- 
хране Далмације јест пољодјелство, поморство 
и рибарство. И једно и друго и треће — мо- 
жемо слободно рећи, — да je спало на нај- 
ниже гране тако, да je исхрана у Далмацији 
данас упућена на милост и немилост других, 

Кроз све време рата и оно мало што je 
бидо, Аустро-угарска je реквирирала. За по- 
морствЈ може се уопће речи, да није ни по- 
стојало, јер je све бродовље било реквирирано: 
блокада je била ударена с мора, од стране 
непријатеља. Рибарство, пак, било je тако^ер 
само у рукама војника, служило je само војсци 
тако, да ни с те стране није било никаквог 
извора прехране. K томе треба узети у обвир, 
да главни фактор прехране, виноградарство, 
баш у овом критичном времену преживљује 
страшну кризу, јер je филоксера уништила 
највећи део наших винограда. Кроз време 
рата уздржао се народ највише од оних не- 
нољипх дека брашна што прима од државе и то 
joj плаћао из потпоре коју je примао тако^ер од 
државе. Сад, квд je пропала државна сила и 
кад смо добили нашу државу, једва да се je 
што промјенило. Наиме, комуникациона сред- 
ства постала су иста na и још гора него ли 
пре; блокада са мора до јуче je постојала и 
једва да се je дало што примити, и да није 
било помоћи преко мора, од наших пријатеља 
Американаца, већ би до сада добар део наше 
Далмације отишао с ону страну света. 

Питање прехране данас je у Далмацији 
цного друкчије, него што je било у времену, 
кад сам поднео ову интерпелацију, јер фак- 
тичка помоћ Америке, данас се може рећи, 
бар je релативно задовољила питање прехране 
нашвх покрајина, макар да још фали много 
много артикала, нужних за прехрану пучан- 
ства. Moja интерпелација, бар овај део њен, 
који je управљен на Министра Прехране, 
ишао je поглавито sa тим, да се помогне оним 
најсиромашнијим слојевима пучанства. За 
време аустро-угарске имали смо за ове сло- 
јеве прилично уређене „пучке кухиње", али 
оа сломом Аустро Угарске аих je нестало и 
уздржале су се само no градовима, a nama 
млада држава још није успјела да бар у 
првим часовима пружи народу помоћи путем 
тих кухиња или   којим   другим   начином   no 

могне најсиромапшије слојеве пучанства. Ме- 
^утим, њему je најнужније притећи у помоћ, 
јер има велики контигенат тога пучанства у 
Далмацији, који није вадар да набави ни 
дневнога круха. Он je економски сасвим ис- 
црпљен, a то je и сасвим разумљиво, кад 
узмемо у обзир да се прошле године, прошле 
јесени, један килограм брашна морао плаћати 
30 K; да се један литар уља, a Далмација 
роди ул.е, морао плаћати no 100 K. Кад су 
такове прилике биле, онда je разумљиво, да 
једна покрајина, која je економски уништа- 
вана за све време рата, која je разним рекви- 
зицијама исцрпљена ne може ни данас, наро- 
чито кад нема тих војних потпора, пружити 
најнижим слојевима пучанства ни no селима 
ни no градовима ни најнужније намирнице. 
Отуда ћете видети, да тамо има и чиновника, 
који себи не могу набавити ни дневнога 
круха. 

Moj упит ишао je na то, да се заинтере- 
сују водећи кругови и да се овом народу по- 
могне на ма који начин, и у том смислу од- 
мах сам паправво касније и друту интерпе- 
лацију у којој смо тражили ja и моје колеге 
један кредит покрајинској влади, да би се 
бесплатно делила храна тамо, као што се дели 
у Црној Гори народу већ од више месеца 

Друго питанје, упућено Министру у истој 
интерпелацији било je то, да се наша пољо- 
привреда, која je спала na најниже гране, 
почиње подизати. Да ли je набављено ceuena 
ва пролетну жетву, тако да наши тежаци, 
који се вратили из војске, могу бар да иско- 
ристе оно мало земље, које имају. 

Трећи упит био je, како je уопште оп- 
скрбљен овај крај са животним намирницама. 
Опет и овде морам да напоменем, да у време 
кад сам правио ову интерпелацију, било je 
тужније време у нашим покрајинама, a данас 
je много бол>е, ма да није како би то било 
пожељно, a томе у првом реду имамо да за- 
хвалимо помоћи наших пријатеља и савез- 
ипка, Амервканаца. 

Потиредседнш др. ФРАЊО ЈАНКОВИЋ: 
Има реч подпредседник Министарског Савета 
др. Корошец. 

Лошпредседник Минисшарског Савеша. 
др АНТОН КОРОШЕЦ: Ja ћу одговорити 
истим редом, којим ме je г. посланик питао. 
Он ме пита, да ли су ми тачно нознате при- 
лике у Далмацији и вашто једино за ову 
покрајину немамо посебнот референта из Дал- 
мације. Ta интерпелација била je стављена 
12 марта, a ja сам преувео дужност у мини- 
-отарству 4.   априла, и сад  могу   да   ивјави, 
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да у Министарству имамо референта  ва Дал- Далмација добила 15 вагона брашна од Црве- 
мацији, који je послат   од  покрајнске   далма- нога Крста,   да се  то   брашно   равно   распо 
тинске владе, тако да мислим, да je господин дјели sa оне   слојеве   sa које je то потребно, 
интерпедат задовољан с тим,  што се та свар Особито sa децу   пошло нам  je sa   руком да 
овако решила. издвЈСтвујемо, те je американска мисија довез- 

На питање, да ли су ми познате размере ла велике количине какао, шећера и млека sa 
прехране у Далмацији   као и требов ње Дал- нашу државу и то je   диспонирано   тако, да 
мације, имам да кажем ово,   Дадмацији треба Далмација добије осам тона шећера a триде- 
месечно брашна 250 вагона, шећера 19 вагона, сет и две тоне млека   Ти бројеви   sa   шећер 
крумпира 50 вагона, риже 25 вагона, кафе 7 какао и млеко довољни   су да   осигурају по- 
вагона,   зејтина   25   вагона,   масти  8 вагона, требу исхране   дјеце и Далмацији.   Да би се 
соли   20 вагона,   бензина 5 вагона,   петроле- извела општа акција за снабдевањем најсиро- 
ума 7 вагона, свећа 2 вагона, сапуна 5 ваго- машнијих   слојева  пучанства, у вишој   мјери 
на, и парафина^4 вагона,   цилиндарског уља брашном, било безплатно било sa малу плату, 
20 метр. центи и машинског   ул.а   два   и no ставило je моје министарство захтјев да му се 
вагона. одобри Један високи кредит на исхрану Дал- 

Најважније je питање ради брашна. Гледе мације. Ja бих само молио госаоду посланике 
брашна морам казати,   да je потреба   задово- да ме подупру  код   господина   министра фи- 
љена   са   оним   што  je   добивено    Од кад je нанција да ми се тај   кредит   одобри.   (Одоб- 
стављено то питањв na до сада Далмација je равање). Ако ми се тај   кредит буде одобрио 
примила 6,383 000 килограма брапша, издата ja сам увјерен да ће се Далмација у погледу 
из провиантског складишта у Котору, који je исхране задовољити у пуној мјери. 
база и за снабдевање Црне Горе. Дато joj je Што се тиче осталих намирница ми сио 
још 100 вагона брапша. Осим ових количина, их   диспонирали   тако, да   Далмацнја   добије 
која je Далмација добила, нама je познато, да месечно 30 вагона шећера, што je Далмацији 
су  месне   апросизације   и трговци   куповали преко потребно. Како чујем тај шећер у Дал- 
по нашој   држави   особито у Срему и Војво- мацију није још дошао. Ja бих молио господу 
дини тако^ер брашно,   тако,   да   према изве- посланике  да  ме sa то извине, јер ja у мојој 
штају .одкад поотоји контрола, a то je од    9 власти немам никаквих saof раћајних средстава, 
априла о. г. из  тих крајвва Далмација je до- што je од менв зависило ja сам потребну коли- 
била 15 вагова брашна,  153 вагона кукуруза чину шећера за Далмацију диспонирао   Гледе 
и 12 вагона жита. Дакде у свему 180 вагона кромпира тешко je   диспонирати,   јер у томе 

Према добивеном брашну   и према ивве- je слободна трговина док   међутим ми знамо, 
штајима које министарство   има,   показује се, да у Босни има толико кромпира, да и прео- 
да je криза у Далмацији  одклоњена, јер свако стаје преко   потребе   Босне.   За то je и дата 
лице може добити месечно no 9 кила брашна, Далмацији   дозвола   sa   превоз   кромпвра   из 
a то je довољно, што исто тврде и они, који Босне и како ми се чини у Далмацију je ив- 
познају прилике и Далмацпји. вршен довоз кроипира   из Босне у довољно- 
Они који познају те прилике тврдили су, да мери кодико je потребно. Гледе риже ja мисј 
je то сасвим довољно   и   ми   немамо   сада из лим да у том подгледу нема   никаквих   при- 
Далмацвје притужбе да није довољно снабде- тужба. 1лледе кафе je тешко диспонирати, јер 
вена са брашнош. Ja само хоћу   то   да изја- кафе немамо у оноликој мјери колико нам je 
вим,   да je и sa у будуће  у   изгледу   да ће нужно.   Гледе звјтина,  зејтин као што внате 
Далмација добити оне количине  брашна Koje Далмација сама   продуцира   али ако га  неби 
су   joj   потребне   јер   нам   се je јавило да je могла   сама   продуцирати   и ако   би   ставила 
дошла   ла^а „Ида" у   Сплит   која je донела захтјев да им га дамо,  ми пмамо зејтина   до- 
400 вагона брашна и ми смо то распоредили, вољно   јер   смо га   добили са Крфа  тако   да 
од   чега   Далмација   добива   200   вагчша бра- можемо   вадовољпти све потребе  нашегај   пу- 
шна, тако да ће за јуни бнти довољно сваб- чанства у зејтину 
девена са брашном. У погледу масти,   потреба   Далмацијо je 

Друго што ме je питао   господин посла- осам вагона, она je снабдевена sa ввше месеци, 
ник то je у томе да  ли je   влада   вољва no- a не за Јвдан месец.    И   Далмација и читава 
бринути   се   sa   свабдевање   пучанства посе- држава имају довољно масти, колико ja звам. 
бвце, je   ли   вољпа   оргавизовати   кухиње sa У погледу соли, со не спада у мој ресор 
најшире   слојеве   пучанства   бар   у   оноликој али како се и ми мораио брввути sa со. Дад- 
мерв, колико je то било предувето у прошдо- »ација   потребује   20   вагова   месечно,   a свв 
сти. Ha то би ja одговорио, да je sa ту сврху зна^у да je велика освудица соли у цедој др- 
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жави. Ми не производимо со, сем у Босни и нам ставља Румунија  ради   добијања   петро- 
Херцеговини. У Босни годишње производи се леума веома je велики,   Румунија   захтева до 
20 хиљада тона соли,  17   хиљада тона Босна нас за један вагон  нафте  или   петролеума 6 
и Херцеговина сама троши  годишње,   a  три вагона   кукуруза   као   рекомпензацију.   Пра- 
хил.8де тона се лако   иввезе   и то највише у вилно би било, да   захтева два   највише три 
Србију. вагонж, a ми смо нудили   4 вагона   na   ипак 

У Далмацији со добивају из Босне и Хер- на тој бази нисмо могли   да   закључимо уго- 
цеговине, сироти људи сами  делају со   a ос- вор   o  добијању   петролеума.   Дошао   нам je 
тали добијају од различних мисија американ- један шлеп машинског   ул1а, и ia мислим, да 
ских.   Продукција би се дала   повећати    али fee тиме бити'за" неколико недел.а задовољена 
као што знате  то није у мојој моћи. Прити- наш& индустрија. 
скује   се   свакога   дана   да би се продукција Свећа je потребно за Далмације 6 вагона 
повећала, али то je   немогуће   за нас. Ja ћу али то je слободна трговина и ми не морамо 
вам дати неколоко   прегледа o томе, како се овдје o тој ствари ништа да радимо. Ми мо- 
троши со у читавој нашој држави, и то: Сло- рамо помоћи и фабрикацију^сапуна, тиме што 
венија 12 хиљада тона Босна J 5 хиљада тона, раздељујемо л>уту   соду. Ту љуту соду треба 
Хрватска 26 хил.9да тона, Црна Грра 4 до 5 резервирати   само за оне фабрнке   које   изра- 
хиљада тона. |>У1У   сапун, тако да   мислим да fee фабрика- 

Соли смо ми   поручилн, јер   нам не дос j^aja сапуна за који месец^доћи у стару^меру, 
таје, Монопол je  поручио   из Туниса и Енг- тако да fee наша држава изра^ивати довољно 
леске. У Тунису je закупљено    6 хнљада то- сапуна за њене потребе   (Чује се:  штаје са 
на соли, али нвје дошла, II у Енглеској има бенвином за вршалице?) Ja, и ако то није мој 
поручених 60 'хиљада тона соли, и та со ни]е ресор, могу одговори,   да   сам   се   трудио да 
дошла, јер нема  довољно  cao6pafea]HHx сред- добијемо довољно бензина колико je потребно. 
става да би могла доћв,    У   Румунији je no- Даље ме je'питаојгосподин интерпелант 
ручено 2000 тона соли, н  та со није дошла, je ли влада вољна на време дати народу по- 
јер су још увек велике тегпкоће, требне количине семена за пролвтну сетву и 

Ми смо учвнили контракт   са Немачком- кромпира   За кромпир   ja сам Befe изјавио да 
Аустрвјом ради снабдевања нашега пучанства, je то сдободна трговина и да се њега добива 
гледе тога,   да   дођемо   до  вишеЗЈ соли у на- у довољној мјерп.   За семена, то je ресор ми- 
шој држави. Кухињске соли из'Немачке-Аус- нистарства пољопривреде и ja бих молво гос- 
трије сакључили смо   за   рекомпензацију 400 подина интерпеланта да се o томе обрати на 
вагона и сточне соли 45 вагона, И no новои господина^, министра   псљопривреде за обаве 
уговору, који се још ради,   можемо да доби- штења 
јемо, a то je у ресору министарства трговине, Питање je даље у томе:  Какве je кораке 
опет 500 вагона соли   ако би   cao6pafeaj   био влада предузела^да опскрби   народ са месом, 
уреЈјен    изме^у   Немачке-Аустријв   и   нас.   и масти,   петролеумом и   другим   вамирницама? 
ми би имали соли колико би нам требало, Ми Ja мислим да сам у овоме питању у главном 
смо тражиди со у Тунису и Енглејској, a то Befe одговорио. 
тражење није у мојој моћ.и и у Јиоме ресору. ТТТто се тиче меса ja могу одговорити да 

Исго  je   тако   гледе   питања   петролеја. ни у Словенији   Далмацији   Босни, Херцего- 
којега Далмација потребује 20 вагона, Петро- вини п Србији нема стоке   ни   приближно у 
леја наша држава нема,   Годиспње требовање оној   мери   колико je било   прије   рата   осим 
износи 120.000 вагона. To ie јако велики број једино у   ХрЕатској   и   Војводини.   Са месом 
и ja кажем да то Hoje у моме ресору, али ja Далмација се друкчије   не   може   снабдевати 
знам, да пиамо и Београду 2,000   сандука, a осим noMofey увоза и ja признајем да Далма- 
80.000 сандука петролеја поручено je из Аме- ција са месом не може бити у довољној мери 
рике, и ако би то дошло   овда би наше тре- опскрбљена   Влада даје дозволе за увоз стоке 
бовање било   сасввм   довољно   за   чвтаву го- у Далмацију и нама je познато да се за Дал- 
дипу. Ja сам се   распитивао како je ca прево- мацпју стока   вупује у   другим   покрајинама 
зом, и речено ми je да je на путу 40.000 сан- нарочито у Босни и да се пучанство  колико 
дука петролеја из Америке.   Даље гледе бен- толико вадовољава. 
зана велика je оскудица, но^и ако то не спа- Ja сам господо завршио свој  огдовор на 
да у мој ресор,  ипак  се   свавв   дан ради, да ову интерпелацију и молим господина1интер- 
се добије бензин било ив Чешке, која га до- пеланта"да овај мој извештај прими к знању. 
би)а ив   Пољске,   било   да   добијемо   бенвин, Поширедседпгт др. ЈАНКОВИЋ: Има 
петролеум н нафту из Румуније. Захтев, који ријеч господин интерпелаат   Сганко    IJaBBfe 
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СТАНКО ВАНИЋ: — Са одговором гос- 
подина министра за исхрану ja сам задово- 
љан, само бих учинио двије напомене, a то je 
једна, да се гоеподин министар заувме у ми- 
нистарском савјету код својих колега да до- 
бијемо тражене кредите да се може најси- 
ромашнијима посебице тежацима и радницима 
пак уиировљеним нижим чиновницима, учи- 
тељима и помоћним чиновницима у нарави 
безплатно иди ys снижене цијене прискочити 
у помоћ да се могу прехранити, јер то je 
едеменат који данас ужасно страда и коме 
држава чим прије и чим издашније треба да 
помогне. Друго пав, да се заузме да се пре- 
дузму ротребни кораци да се оживи и при- 
дигне наше рибарство и поморство, јер то су 
важни фактори привреде и исхране код нас 
у Далмацији. 

Тиме сам завршио и молим да се преко 
ове интерпелације npeije на прост дневни ред. 

Лошпредседник др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво овај преддог 
г. интерпеланта да се преко ове интерпелације 
npeije на дневни ред? (Ирима.) Објављујем, 
да je примљен. 

Прелазимо на четврту аачку дневногреда: 
одговор г. мин. за шумарство и рударство на 
интерпелацију гг. Мелхиора  Чобана и друго- 
ва o повишивању пензвја из братоких фондова.. 
Ријеч има  нар. посл, г. Мелхиор Чобал. 

Poslanec Melhijor Cobai: — Gospodje 
narodni predstavniki! Pokojninski zavodi v Slo- 
veniji, ki so se oživotvorili pod imenom ,,bra- 
tovske skladnice", so ustanovljeni, oziroma so 
njihova pravila sestavljena na podlagi zakona iz 
leta'1889. Oni zakon je tako ozkosrčen, da so že 
za tiste čase, ko so bile normalne razmere, bile 
pokojnine, ki so jih izplačevale te bratovske 
skladnice, nezadostne. 

Bratovske skladnice, katerih imamo v Slo- 
veniji 10, imajo približno 16.000 članov, oziro- 
ma, če prištejemo še družinske člane, okroglo 
40.000 članov. Bartovske skladnice imajo nekaj 
tisoč upokojencev — rudarjev, vdov in sirot. 

Pokojnine znašajo od 200—288 kron letno 
- v predlogi je neka pomota, namreč ta, da zna- 

šajo pokojnine od 200—288 kron — ali pa se 
izplačuje upravičencem mesečno po 16—24 kron. 
Vdove dobe eno tretjino te svote, sirote pa samo 
eno šestnajstinko. Samo po sebi umevno je, da 
se s to pokojnino danes ne more nihče preživiti, 
da niti ne more plačati stanarine. 

Pred razsulom stare Avstrije so že razne 
bratovske skladnice, oziroma odborniki bratov- 
skih skladnic napravili vlogo na nadzorovalnp 
oblast, to je vrhovni rudarski urad. da naj bi se 

dovoljilo preko onega zakona rudarjem, ki so 
vpokojeni, oziroma vdovam in sirotam nekaj dra- 
ginjske doklade iz onih bratovskih skladnic. V 
stari Avstriji so se iz onega fonda, ki ga je vla- 
da dovoljevala za siromašne sloje, dajala v raz- 
nih okrajih siromašnim slojem živila, to je pod- 
pora v naturi. Ko pa je nastala naša Jugoslavija 
in je stara Avstrija razpadla, so se cene življen- 
skih potrebočinam še povečale, odpadle su pa 
podpore in nastalo je še večje siromaštvo, tako 
da umirajo ljudje, ki so navezani na te podpore, 
lakote. To traja že 5 mescev. Takoj v začetku 
novembra se je napravila vnivič vloga na vrhov- 
ni rudarski urad v Ljubljani. Razni odborniki po- 
sameznih bratskih skladnic. in sicer od največje 
bratovske skladnice v Trbovljah, ki šteje na več 
tisoč rudarjev in ima tudi več^tisoc vpokojenćev, 
so ponovno osebno intervenirali, ali brez uspeha. 
Nikakega odgovora ni bilo. Samoposebi umevno 
je, da se zakon ne da čez noč preosnovati. Ra- 
zumljivo je. da tudi ni mogoče v kratkem času 
sestaviti takozvane matematične bilance. Nujno 
potrebno in tudi mogoče je pa, da se dovoli od- 
borom bratovskih skladnic, da pvišajo onim, ki 
dobivajo tako nizko pokojnino, isto vsaj na dvoj- 
no. To bi ne bilo veliko; saj se je dala podobno 
tudi udarnikom draginjska doklada; to so storile 
tudi zavarovalnice proti nezgodam. zato bi bilo 
to mogoče storiti tudi pri bratovskih skladnicah. 

Dovoljujem si torej staviti na gospoda mi- 
nistra nastopni vprašanji: 

1. Zakaj se ne rešijo one prošnje in zakaj se 
ne stori ničesar na razne osebne intervencije? 

2. Ali je gospod minister voljan, naročiti vr- 
hovni rudarski oblasti v Ljubljani, da se to stori 
tako in da se da pomoči onim revnim slojem, ki 
sedaj umirajo? 

Пошпредседник др. ИВАН РИБАР: Ријеч 
мма г   Мин^стар  за  шумарство и рударство. 

Министа]) за шумарство u рударство 
ПАВЛЕ МАРИНКОВИЋ: Г. Чобал са дру- 
говима поднео je интерпелацију на министра 
руда o повишељу помоћи изнемоглим рудар- 
ским радницима. 

Помоћ онемоћалвм и онеспособљеним 
рударским радницима издаје се у Словеначкрј, 
— као и у другим земљама, — из братимсвих 
каса, које су основане тамо, као што вх има 
оонованих и у Србвји. Законом je нормврано, 
да онеспособљени и онемоћали радници после 
пет година, у случају онеспособљења, имају 
право на пензију, односно на помоћ из тих 
каса. Улсзи су таксфе били одре^ени зако- 
ном и улози у оно доба, кад су одреЈјввани, 

fe били су довољни, али су се ти улови показали 
Жслаби,   одкако су се соцвјалне   прилвке^про- 
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мениле и одвако je скупоћа појачана, те су, 
ирема томе, и помоћи онемоћалим радницииа 
постале недовољне за живот. Мали улози и 
помоћ мала! Раднвци су се обратили упра- 
вама тих братвмских каса, али им управе нису 
могле изићи у сусрет, нити помоћи више, 
прво за то, што je помоћ нормирана завоном, 
a другсгј што би у том случају сама братимска 
каса дошла у опасност, јер би убрзо била 
исцрпљена. 

Министарство je после ове интерпелације - 
наредило поверенству за социјалну помоћ у 
Љубљани, коме je и поверено да се брине и 
стара p уре^ењу радничких питања, да испита 
детаљно стање ствари, и да види, вакви су 
услови потребни, na да се то стање измени 
и побољша. Према томе стварном стању 
ствари, да поднесе потребне предлоге мини- 
старству, a министарство ће no могућству те 
предлоге усвојити и помоћ у колико je мо- 
гуће повећати. 

To je sa сада све, што сам имао, да 
кажем и са толико се г. интерпелант мора 
задовољити мојим одговором, док не стигну 
конкретни предлози од самог повереништва у 
Љубљани, коме je прва дужност, да се o ре- 
гулисан.у тих питања стара. 

ЛоширедсједпикЈ др. ИБАН РИБАР: Ри- 
јеч има иародни иосланик г. Антон Кристан. 

Poslanec Anton Kristan: — Interpela- 
cija tovariša Cobala se je lotila stvari, ki je v res- 
nici nujna in kjer je tudi pomoč potrebna. Vsi 
veste, da so se življenske razmere silno izpre- 
menile od časov, ko so bile normirane pokojnine 
teli bratovskih skladnic in seve sploh vse pokoj- 
nine. Največji reveži v tej vojski so bili zato vpo-. 
kojenci. Oni se niso mogli nasloniti na nič dru- 
gega nego na pokojnino, ki jim je bila dovoljena. 
Pri rudarskih vpokojencih je — zlasti v naših slo- 
venskih krajih in v Dalmaciji — še druga bolj ne- 
varna stvar v ozadju, namreč to, da imajo zad- 
nje čase celo svoj nezgodni zavod na^Dunaju, ki 

"še ni likvidiran in od katerega zadnje čase ne 
morejo dobiti sploh nobene pokojnine, ker je zve- 
za z Nemško Avstrijo pretrgana. Zato bi jaz pri- 
poročal ministerstvu za rude in šume, da bi se 
za stvar rez zavzelo in da bi se vsaj nekaj odre- 
dilo; veliko se, kakor je gospod minister pripom- 
nil, itak ne da napraviti. Kolikor je meni o tej za- 
devi znano, bi se dalo kaj napraviti samo na ta 
način, da bi ministarstvo dalo dovoljenje rudar- 
ski okrajni oblasti, da odbori bratovskih skladnic 
lahko povišajo za 200 ali več odstotkov tiste 
male svote, ki so jih dosedaj izlačevali. To pa bi 
ministrstvo lakho napravilo s posebno odredbo. 

Gospod minister tega ni storil, ampak je — 
kot je pripovedoval — predložil stvar poverje- 
ništvu za socijalno politiko v Ljubljani, česar bi 
pa ne bilo treba. Vsak človek ve, da se z 200 
kronami na leto sedaj ne da živeti! Najenostav- 
nejša pomoč je le ta, da ministrstvo — kot sem 
rekel — s posebno odredbo da navodilo rudar- 
skemu glavarstvu v Ljubljani, naj dovoli odbo- 
rom, da povišajo preskrbnine za kakih 200 ali 
več odstotkov. To se lahko napravi z navadno 
odredbo, ki bi bila sicer — recimo — protizako- 
nita, a je nujno potrebno. Denar je menda tukaj. 
Bratovske skladnice imajo precej denarja. Potom 
matematičnih bilanc ni bilo še mogoče sestaviti 
novih plačilnih nakazil. Izjemna naredba za zad- 
nji kvinkvenijne bi veljala samo za Slovenijo, 
ampak tudi za Dalmacijo, za siveriški rudnik in 
za podobne rudarske revirje. 

Пошжредсодник др. ИВАН РИБАР: — 
Има реч г. Министар Руда и Шума. 

Министар an шумарсшво u рударсшво 
ПАВЛЕ МАРИНКОТИЋ: — Господин по- 
сланик пропоручује министарству, да оно 
просто нареди^поглаварству, да у Љубл>ани 
повећа 'помоћ и да нареди исплату, и вели, 
да je то „врло лака ствар". Господо, то аа- 
виси од појмова. За господина je то „врло 
лака ствар", да погази закон, али sa мене то 
не само да није „лака ствар" него je то нај- 
тежа, готово немогућа ствар! Ja такву на- 
редбу не могу издати. Господо, те су ваконе 
и те уредбе правими људи од тога посла и 
од тих потреба, и правили су их без икаквог 
учешћа министарства. Taj вавон још тамо 
вреди и те придике су њима најбоље познате. 
Кад се та повереништва увере o тој потреби, 
да ће тај свет тамо „умирати од глади", 
учини fee мотребан предлог шта треба ура- 
дити. Дотле, док не до^е преддог од ауто- 
номне управе ми не можемо уаети иниција- 
тиву. 

Потиредсвдник др. ИВАН -РИБАР: — 
Реч има г. Мелхиор Чобал. 

Poslanec Melhijor Čobal: — Gospodje 
narodni predstavniki! To, kar pravi gospod mi- 
nister, da ni mogoče ustreči želji, ki jo vsebuje 
moje interpelacija, potom naredbe ali potom na- 
ročila vrhovnemu rudarskemu uradu v Ljubljani, 
ne odgovarja dejstvom. Vse bratovske skladnice 
so se namreč že davno izreklo za to, da se po- 
kojnine povišajo onim delavcem, vdovam in si- 
rotam, ki sedaj brez podpore ne morejo živeti. 
Bratovske skladnice so seveda postavljene na 
podlagi onega zakona, čegar pravila in pokojni- 
ne so se lakho vsakih 5 let preosnovale na pod- 
lagi matematične bilance. Nikjer pa ni rečeno v 
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zakonu, da se to ne sme storiti potom ministrske 
naredbe. Zato priporočani, da gospod minister 
naroči poverjeništvu za socijalno skrb v Ljub- 
ljani ali pa rudarskemu glavarstvu za Slovenijo 
v Ljubljani, da izvrši to stvar, ker je to nujno 
potrebno, ker delavcem, vdovam in sirotam ni 
mogoče živeti od podpor, ki jih dobivajo sedaj. 

Predlagam, da se preide na dnevni red. 

Лотпредседник др. ИВАН РИВАР: — 
Пптам Народно Предстмкнаштво: дзли усваја 
предлог г. интерпеланта, да се trpeze на 
дневни ред? (УсвајаЈ Прславимо на 5 тачку 
днепног реда: одговор г. МлшЕстра Уну- 
трашњпх дела на интерпелацију г. Bace Кнс- 
жевића п другова o цензурисању „Радничких 
Новина". Реч има г. Васо Кнежевић. 

BACA КН&гКЕВИЋ: — Долазећи овамо 
у Београд, још првих дана у марту месецу, 
добио сам у руке неколико београдскпх лп- 
стова, чпје су странице биле страшно побе- 
љепе. Рачунајући да je то само један случај, 
ми сио поднели интерпелацпју, која х^овори 
o једном до два броја „Раднпчкпх Новина" 
дакле o заплени у та два броја. Међутим 
сем ваплене тих бројева, цензура се продужује 
и шта више из дана у дан постаје све гора 
п гора. Ми данас, кад тражимо одговор г. 
мппистра, чиме може оправдати такву цеп- 
зуру, морамо говорити o цензури у опште, 
шорамо се дотаћи и онога што се после тога 
десило. Кад говориио o томе, да ли треба ли- 
стове цензурисати, дозволите мп да прого- 
ворим неколико речн o значају штампе. O 
томе не треба у опште јиного говорити. Један 
народ, једно културно дружтво, без штампс 
се не да замислати. Једно^културно друлство 
ne би бпло такво, ако не би имало развијену 
штампу и ако та штамаа не би била слободна. 
Штампа у опште губп од свога значаја и 
не може да изврши своју улогу, ако се буде 
подвргла оваквој цензури, каква влада данас 
у нашој држави. Интересантно je да сваки 
режим при своме ивдисају показује се npesra 
штампп најенергичније. Кад je буржоазија 
хтела да се докопа власти, кад je требала 
срушптл феудализам" у^опште, опда су го- 
сподари, вл«сницп феудалпстичког дружтва, 
почели да стежу штампу и да не даду бур- 
жоазијн да je употреби као средство у својој 
борби. И онда je,, збиља, за чудо, затго 
данагшве државе употробљују оно, што су 
пред саму Француску Револуцију употребили 
феудалцп. Ако они држе, да капиталистпчкои 
дружтву није још крај, и да on има свој 
raison d'etre да може још дуги низ »одипа 
постојати, не   знам   чиме   би   се могла   онда 

таква мера оправдати, ако не опасношћу, да 
je ту већ последњи час. И кад нам се правда 
поступак цензора, онда се обично каже, да 
су они потребни ради -roga. да со уљуди ра- 
зуздана штампа, да се уљуди она шканда- 
лозна штампа, или да се брани јавни морал, 
плп се, уопште, то правда тиме, да се не 
ивазпва перед у опште, ради сгЛкојства 
дружтва п државе и њених гра^ана. Ме^угим, 
на другој страни, кад погледамо што раде 
цепзорп, онда се нпкако не може довести у 
везу то оправдање цепзуре са поступцима 
цензора и са  IT.BXOBHM радом. 

Ви ћете доцније из нрколпко извадака 
заплењених ствари из „Радничких Новпиа" п 
других листова впдети, колико je неоправдана 
цензура, колико се злоупотребљава, колико 
нас она бламира и брука пред читавим цавп- 
лпзованим светом. Данас се цензура употреб- 
љује често пута да сакрије чију пљачку, упо- 
требљује се за задовољеше чијих капрпца, 
цензура се употребљује и онда, кад пма какву 
незаконпму радњу појединих лпца да прп- 
крије, де се те незаконпте ридњо не смију 
изнети на јавност. 

Оваква цензура не може се оправдати 
ничим, н.у пеможе оправдати нитн једна 
држава, нитп једно Друштво, нпти једна 
влада, која стојп на ставовншту легалпостп. 
Често пута цензура против закона узима у 
обрану владу не ради рада, него ради нерада, 
узииа у обрану поједине корпорације и дру- 
штва, која се огрешују o обичпу присгојпост. 
Ј^вна реч није дозвољепа, она je остављена 
на милост п немилост често крајње политичкп 
неваспитаном цензору. 

Данас није слободно писатп o опште по- 
знатој пљачци, коју врше продаваоци животлих 
намирнпца. Друштвени редови, којп су опљвч- 
кани, не могу кроз штампу да представе 
свој положај. To се њима немилосрдно брпше 
и опемогућујо им се да то кажу. Ha тај на- 
чин они најзад морају да се прихвате других 
средстава, п равуме се, тада дају повода 
државној власти, да их прогони. Да би ја- 
сније било,. са каквим се све средствима цеи- 
зор служи у борби протнв штампе, дозполите 
ми, да изнесем неколико извадака из листова> 

да видите, шта се све у нагаим листовима 
забрањује. 

Потиредседиик др. ИВАН РИБАР: — 
Господине посланиче, није дозвољено читатп, 
него, ако сте хтели да што читате, требалп 
сте то прије да предложите председништву, 
и председништво би одлучило, да ли се то 
може читати или не. 
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BACA КНЕЖЕБИЋ: — Ja би молио, 
да ми господин председник објаснп, на те- 
мељу којега члан* пословнпка он то мени 
забрањује. 

Пошређседпик др. ИВАН РИБАР: — 
Онда ћу вам ja прочитати члан 55. послов- 
ника који гласи: „Забрањено je читати на- 
писзне беседе илн икте, или изводе, или списе 
из књига нли написе, шгампане или писане, 
који немају пикакве или имају слабе везе 
с предметсш, којим je на претресу". (Жагор. 
I\iacoBn: Аха.) 

Слушајте само даље: „Председник je 
дужан забранпти читање овдкових саставака, 
a одузети реч говорнику, ако се говорник не 
покорп забранн. 

AKO се наводи преписка, или наводв или 
читају поједина ккта, пли поједина места из 
љих, a она не долазе под одредбу предходног 
става, то јест односе се на предмет који je 
на претресу, онда се морају предати пред- 
седнику Народне Скупштине на стол пред- 
седнички сва вкта, односно преписк^, што се 
HI т*ј предлог односе". 

BACA КНЕЖЕВИЋ: — Господо посла- 
ници, пз пословника се види, да je забрањено 
чнтати акта илн написе, који нису накако или 
слабо o везп са предметом који je на дневном 
реду ... 

Потпредседтис др ИВАН РИБАР: — Ja 
морам то прије знати, и док сам ja на овому 
месту, држаћу се строго пословника. Да сте 
читали пословник, ви бисте ми све списе пред- 
ложили, a онда ja одлучујем, да ли ће се чи- 
тати или не. 

BACA КВЕЖЕВИТг: — Ja fey одустати 
од читања, али хоћу КЈНСтатовати, да се ова 
:!абрана противп пословнику, јер no послов- 
пику забраљепо je читати што нема везе са 
дневним редом, a овде je реч o цензури 
Радничких vHoBHiia, a ja сам хтео читати ста- 
вове из „Радничких Новина" који су цен- 
зурисати. 

Ja ћу Вам рећи, да је,у „Радннчки Но- 
впнама" забрањено објављивање правилника 
централног сппдпкалног већч1 који je донешен 
ni конгресу. У њима je избрисано све оно, 
где се вели, да ће се синдикати ме^усобно 
помагати у случајевпма штрајкова. По закону 
ттрајковп су дозвољени. „Радничке Новине" 
пзлазо на територији пређашње краљевине 
Србаје. По закону o радњама штрајкови су 
дозвољени п према томе цензор није имао 
право, да пзбрпшо из новина тако невину 
ствар као што je правилник донесен са јед- 
ног конгрсса п који нити позива народ на 
бупу, нити   вре1)а   краљл   ни   владаоца   које 

стране државе. Дакле види се, да je та ствар 
просто каприс цензора. Taj се поступак ње- 
гов не да ничим оправдати, нема законске 
подлоге и не може према томе битд оправдан. 

Дље, господо, у „Радничким Новинама" 
се брише свака реч бољшевик пли комунист. 
Међутим те се речи употребљују свудач у 
ме^ународној литератури, у народу, у жур- 
налистици п сви листови на читавој терито- 
рији наше Kp 1Л.евнне je употребљују, само не 
можо те речи да употреби социјалистичка 
штампа. Овде се xofee, да сваки онај који пи- 
ше протвв бољшевика, тај сме писати) a онај 
који хоће o њима да пише ма и једну реч, 
правдања иди објективна објашљезБт, то се 
3a6piibyje. 

Ja то разумем, господо, зашто се чини, 
вли не'разумем, захпто се невине ствари бри- 
шу. Ja нисам бољшевик, гли се бољшевици 
не могу овде третирати као што их третира 
гра^анска штампа и поједпнп од господе по- 
сланика. Хоће да се узме, да све оно што je 
неправдено, насилно, да je бољшевизам. Hehe 
никако, да се бољше^изам третира као једна 
доктрина, наука, која се да објаснити друш- 
твеним односима у РусиЈи и другде. (.Чује се: 
('a батинама), јер бољшевизам није оно, како 
се данас намерно хоће преставити Он je по- 
стао после једного конгреса, који je држап у 
Лондону, када je резолуцпјом социјалиста ре- 
шавано питање аграрне реформе у капита- 
листичком друштву. Према томе они који су 
стајали на једној тачци гледишта, добили су 
већину и они су бољшевици. 

Са даиашњим бољшевицима ja се не могу 
сложити, јер сматрам да су се они пребацили 
и да пуцају преко цил>а. Једина je погрешка 
у томе, што су се преварилп у оцени ситу- 
ације. (Мује се: Цензура брише и у „Демо- 
кратији). Господа, која добацују, нек^ то упу- 
те господину Ерибпћевићу, који тако^ер бри- 
rae социјалистичке новине. Они хришћани, 
који се сталпо жесте на тероре које су бољ- 
шевици починили у Руспјп, добро би било, 
да се сете Бартоломејске ноћи, а буржоазија, 
да се сети француске револу1),пје. 

Даље господо, у „Радничким Новинама" 
се бришу акта, кој.а израђује судска и поли- 
цијска власт. Пре, мислим биће 29. априла, 
Београдска полиција извршпла je претрес у 
радничком дому и код иеколико виђених со- 
цијалиста у Београду. Једап од моих позна- 
ника, др. Сима Марковић, идеално поштен чо- 
век, био je предмет такве претраге. Код н.ега 
je полиција дошла и извршила претрес. Пре- 
тресала je све што je у кући и приликом 
претреса саопштил^ једно полицијско решење. 

*96 
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Полицијски писар,   који je добио  наредбу sa није   дозволио да то прочитаи,   a из тога би 
претрес показао je   решење у коме   ce   вели, се виделе врло смешне ствари. 
да je полиција добила   сигурних обавештења Даље, господо, ja знам, да je пред  први 
да у стану   господина   дра   Симе Марковића мај било сугерирано мишљење, да ће првога 
постоје бољшевички списи, да постоји велика маја доћи до окршаја, да ће ce напасти бур- 
сума новца, да постоје   списи, који   позивају жоазија, да ће ce пролетаријат  побунити, да 
на оружје и буну  и да   ce   на   основу   тога ће бити крви, и да за то војска треба н мора 
мора извршити претрес стана. Претрес je из- да буде у приправности. 
вршен. У стану ce   није   нашло   ништа. Др. Било   je ме|у    нама и   таквих   радника, 
Сима Марковић je дао   штампати  полицијско који нису знали o чем ce ради, били су нео- 
решење у „Радничким Новинама", али je оно бавештени, ми смо ce одлучили,   да их позо- 
ваплењено од прве до последње речи. Кад ce вемо да тога дана не   помишљају   ни на ка- 
против части једног нашег   гра^анина,   про- кав   непромишљен   корак   и хтели   смо   дат! 
TUB   његовога   дома употребљавају такве ре- штампати један плакат, у ком би позвали рад- 
пресивне мере, и   то   на   основу   „сигурних" ништво да тога  дана   не   учини   ништа. Ми 
извештаја, na ce тамо ништа  не   на^е,   чиме смо имали право, да позовемо раднике, да бу- 
се онда можв правдати   корак   цензора,   који ду мирни. Полиција je дозволила, да тај пла- 
не дозвољава, да ce   штампа   то репшње no- кат   изађе   на   српском  језику,   али не и на 
лицијско. Па господо, то   решење   није бољ- маџарском.    Ме^утим    тамо    има   много   ма- 
шевичко, то решење није   донео   писар бољ- џарског   радништва  и да  радништво   не на- 
шевик, то je рвшење писао члан једног квар- иђе   на лепак   шовпнистима, којих има тамо, 
та   београдског   и   према   томе   са каквим je ми смо хтели да   штампамо   тај   плакат и на 
правом цензор могао да крије дело полицијсве маџарском језику,   али je то полиција  забра- 
власти. нила.   Дакле  маџарски  радници   нису   смели 

Даље господо ивишао je један чланак у ис- дознати, да тога дана треба   да буду мирни. 
том броју „Радничких Новина" под насловом Господо, жао   ми  je,   што   ми   господин 
„Еурека". И ту ce на сатиричан начин преД- председник није  дао   да   прочитам   неколико 
ставља, како je   државни буџет  био   сувише ствари скроз невинпх које je цензура брисала. 
велик, тако да je мотор, који je вукао држав- Тако   je једна песма једног друга, којп je на 
ни буџет бректао страшно од великог терета један невпн начин певао друговима, како тре- 
и Минпстру   финансија   дубоко   замишљеном, ба да буду одушевљени   ва   своју   борбу, за 
како да олакша државна   кола, удубљеном у поправку  свог   положаја,   била   забрањена у 
те мисли долази   нека   уседелица и каже, да пзвесним редцима. Даље н» једном месгу, ка- 
треба да удари порез на нежење, na ће онда зује ce, како   капиталистичка   класа   пл>ачка 
олакшати државни   буџет.   Он ce ударио ру- раднике,   како   данашњп   поскупљивачи   жи- 
ком no кољену и како^каже   народна   песма; вотних намирница немају никаква обзира upe- 
здрава чоја му je прсла на кољену и пропала ма радницима, na je то цензура брисала, зна- 
је једна диурна, јер су   панталоне биле про- чи, да су господа пљачкаши неприкосповенп, 
деране. Ту je ствар цензура   шбрпсала, није да ce o њиховој пљачки не сме писатп. Према 
дозволида, да ce објавп. Ето господо, просто томе цензура ce   ставља у положај да брани 
ce види, да je штампа   остављена   на милост хбих и напада  раднпке, да не да радницима, 
и немилост   цензора,   који   немају   смисла да да против тортуре, која ce /над   њпма   врши 
дају оцене, шта ce јавности треба да објави, рркну^иједпу роч у своју   обрану.   Ja морам 
a шта не треба. на то одмах додати, да у Србији бар до овог 

Даље, господо, казаћу вам још један слу- времена није ce знало за ту цензуру. Оваква 
чај како ce далеко иде са цензуроач. цензура није никад   овде   постојала и ово je 

Нгје слободно   често   пута писати o ма- управо   прави   скандал.   што   ce сада ради с 
џарској   совјетској републицп.  Једпом прили- београдском штампом. Ja би усгао за слободу 
кчм, ja сам   писао   у   новосадској    „Слободи" штампе, али овде не могу   ва то   плсдиратп, 
чланак, у којој саи иропизирао  маџарску  со- што овде није реч o слободи штампе, слобода 
нјнтску републику.  К^зао сам; да су тамо без штамае уопће не постоји, нсго je реч o том, 
игде ичега, без   крви   прогласпли   диктатуру да ce јодна несиосна цснзура   укине п скипо 
пролетаријата, и П}>ава je девнза   бпла да ce ca днепног реда. Mu у Србијп ne знајући за 
имају натраг повратити разграбљоне   T<'piiTO- такву цензуру морамо да  хсажемо, ако јо ово 
рије и чудио сам ce такивој политици. М«фу- требала да буде посљедица   нашег   пиродног 
тии с«нзор ичј« дозволио   да то изађе.  И то уједиљења,    ако    ово   треба   да   буде   првп 
није блло слободно   Госиодин председник ми декрет наше Јгославије,   нешто чии ће бита 

/ 
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крунисано наше народно уједињење, онда ja 
морам песимистичкп посматрати будућност 
нашега уједињења и расположења нашег на- 
рода према томе уједињењу, ако оно пма да 
донесе круту реакцију, како нам je донело 
ових првих дана. 

Господо Ва сте чули г. Бпанкинпја којп 
je говорио o злочинима које су вртпилп оку- 
пационе властп у Далмацији. Вн знато да наш 
општи ме^упародни положај није тако сјајан. 
Ви господо знатв шта данас и какав утицај 
данас nua слобода једнога народа на ме^у- 
народни положај државе коју тај народ пр^д- 
ставља п кад то знате онда се и Ви морате 
заједно самном чудити влади која трпи и то- 
лерира једну цензуру која се на са једног, 
нп са човечанског ни са чисто грађапског 
гледишта но можв трпети Морате се чудпти 
како je влада можв трпети с обзиром на то 
како ће се то одазвати на наш међуаародни 
положај. Јер господо кад ми тражпмо да се 
паша народна права чују у Парпау, кад ми 
тражимо да су наша народна правл чују ua 
свпча страиама света, онда са каквим правои 
можемо тражати да тдј свет прпхватп и по- 
могне та наша права кад ми томв свсту не- 
можемо показатп да смо ми културач народ 
и да пмамо право na аспирације које истиче- 
мо. Са каквим правои госиодо мп можемо взн- 
ћи пред народ од кога ћемо тражпти да пле- 
бисцчтом гласа за нашу државу ако му пемо- 
жемо показати да смо културнпји од онпх 
др:1сава којима би се он пначе imao прппојитп? 
Даље господо ja се чудии владп која допу- 
гата овакву сензуру, која допушта сенГЈуру 
која нас само срамоти пред читавом свотом и 
icoja Јфвеном оловком пребрвсује онб лге.ве u 
агпираЈ^ијв наше које саиа истпчемо. Јер KAKO 
можемо пападати р;'акцијенарни туђииски ре- 
жим, кад ми пмамо такав исти режим у сво- 
јој земљи. Чудим се улозп владо, уз чвју се 
асистенцпју удомаћила оваква цензура, да со 
пашии листовима но допушта да извосе и 
пајневпппје стварп. Чссто сте пута могли вп- 
деги да су у нашим листовпма п пајеневи- 
ппје стварп ирпшу. Тако сам npo иеки дан 
видео да je у Правди избрпсаи чвтав један 
став из ј^диот члаика којп je говорно o томе 
како бп требало одвојмти цввилап саобраћај 
од војног саоб^ачајн. Дакло чудим се ди вла- 
да иоже да траи так у цепзуру која нас сра- 
моти и пред паптм слободшш пародпм л која 
нас срамоти у читаном свету, цеинуру са KO- 
JOM се иоиожемо похвалптп ни пред ггим, али 
која пам можо учиннти да изгубпмо и од нд,- 
шег народног угледа и од   наших   иародних 

»•еће аспорациЈа и Koja нашој   HOBOJ   држави 
на чело жиг варварске земље. 

Ja бих молио г. министра за одговор чи- 
ме у опште може опр^вдати постојаље једне 
оваквв скандалозне •цензуре, која нема смпсла 
и која нема полвтичког васаптања да вршп 
једну оваку улогу. 

Мтшшар уицтрашњих дсла вВЕТОЗАР 
ПРИБИЋЕВИТ1: — Господо пародни посла- 
ници, ja разумем само једно: не разумем то 
што он ту интерпелацију није упутио на над- 
лежно место. Јер господин .посланЕК Кнеже- 
ввћ може да зна да ja пемам нпкаквог ути- 
цај у границама (Министар Унутрашњпх 
Дела) Србнје на цензуру. Оа. треба да знаде 
да мвнистарство унутрашних' Дела и да по- 
лиција тај утецај не врши. Kao што je поз- 
нато цензура овде пре рата није ни постојала. 
Постала je за једно ванредно стањо, за 
ратно стање, одређена je онда кад су je одре- 
диле и друге велике п највеће и најдемократ- 
скије државе. 

Дакле ако je господан внтерпелаат 
хтео да сазна за мотаве која су владу руко- 
водвлв, a aiio je хтео да тража оправдање за 
поступке пра уаотреба цензуре, он je ту ин- 
тераелацају требао да упута на надлежно 
место, јер вршење права ценеуре аде у дело- 
круг манастарствааностранах дела a мвпастар- 
ства војног, која ту фувкцију врше преко 
мојах оргааа. Према томе, ja ба у кратко био 
готов са антерпелацајом господива народиог 
посланака Каеа:еваћа. Ала да оа неба хгазао 
да се бежа аспред одговораоста, коју краљ- 
јевска влада лма у овом патању, в да се ne бп 
казало, да се бежа од соладарпосга, коју у 
овам тешкам часоввма члаповв владе морају 
да показују a да мааифсгтују, у свама пата- 
њама a на сваком кораку, то hy ca пеколако 
реча одговората господаау Каежоваћу ва 
његову вптерпелацију. 

Пре свега слажем се начслао са љам у 
томе да ба највдеалааје бало, п да ба то свакп 
слободоумап човек поздравпо, кад бп у оп- 
ште могла да будомо бсз цензурс Ссшрше- 
ност ба бала оада кад у општо иеба цоазу- 
ра постојала *а кад ба со сва улаи продукта 
могла слободао да гатампају в да шпре ши- 
ром целога света, И свави слободоумаа човок 
мора да тваен за таквим стањом, да буде сло- 
бодао шврењб снако слободоумае маслп. Алв 
у оиим TcimcaM временима у којпмаје живело 
чотЈРчааство, за овлх пвт годвна, a специјад- 
но за нат па])од очвх седан годвна рата ас- 
крсла je, кло што je в код другах парода, IIBIZC 

кавала je потреба — цеизуру. 
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Начелни једномишљеници господина на- 
родног посланика Кнежевића, који су тако- 
ђер онде где су дошли до вдасти у овим 
тешкнм временима, осетиди потребу цензуре, 
нису тако широкогруди и лпбералнш у врше- 
њу те цепзуре као што je то случај овдв код 
т. 8в. буржоаске владе. Задатак цензуре ннје 
п не може £ати то, да уљуди као што он 
каже пгтампу, да учпни учтивом. Акоје цен- 
зура ту, она пма свој полптички разлог, a 
никакве васпитне разлоге и цнљеве. Она пма 
тај цаљ и тендепцију да спречи пропаганду, 
да држадно стање са којим je неко незадово- 
љан треба силом решити. Ja не знам, господо, 
јер нисам упућен у онај матерјал који има 
господин Кнежевић, шта je све од цензуре у 
поједнним лнстовима заплењено, a нарочпто у 
„Радничким Новннама". Кад сам био внтер- 
пелпсан у овој ствари, je сам тражио те за 
плењене примерке али нисам могао доћи до 
њпх. Ja допуштам да цензура прекорачује 
границе, ja допуштам и' то да су цензори 
гфевпше ревносни и да плене чак и оно што 
неби требало да плене. И ja замерам то ако 
цензори иду у својој ревности тако далеко 
na чак плене и критику рада владе, јер нпшта 
благотворпије не може да утиче, п ништа не 
може тако добро деловатп као јавва критика, 
као критика штампе. И овда, господо, ако су 
јавпи органи имуни од приговора штамае, 
онда je врло близак моменат, особито у овим 
приликама, у којииа сад живимо, да се онп 
могу осетити као неодговорни п постатп само- 
вољни. 

ТИтампа има поред осталих и ту задаћу 
и сасвпм осиовано '1 морамо joj призпатп, да 
ова ту задаћу треба да врши, да контролпше 
рад oprana власти, да тај рад крптпкује да 
му замора и да тражн ремедуре. 

AKO има у том погледу гргшака, пема 
пикакве сумње, да то треба иопрввити. Ja сам 
onaj, који се у том питаљу слаже ca v. na- 
родппм послапиком Кпсжевићем, шта впше. 
мопо ne љутп нн топ, којам се јавва вритива 
врши, јер папосдетку, ако je тај тс n пеучтпи, 
ако je тај топ пепрпстојан, онда ће то шко- 
дптп дотичпом дисту, шкодпти ДОП1Ч110М UII- 
CH}', алп иладп која са таиппи топом вритивује 
ne може то шкодити. 

To тпто je г. Кчежчшћ. замоЈјио, да се 
овде вабрањује штаипати спп што ce пишв o 
бол.шеви;!му, —r у водиво C-IM ja упућоп, го- 
сиодо, ства]) отоји тако, да сс не доаутта да 
ce популаризира п глорпфпцпра бол^шбвивакг. 
гГо mio он каже, да je бољшевизам јодпа док- 
трина, то он пма право;    али то je дочтрппа 

уништавања   доктрина   разараља,    (Гласови: 
Тако je). 

Ja бих рад био да ми госп. Кнежевић 
пока-лга један пример у нашем цивилпзованом 
друштву, и једној држави уставној и демо- 
кратској, један једини пример у држави, која je 
у ратном стању била, или je сад, да покаже 
где ц^пзура пеиа и где ce прзма бољшввич- 
ком поврету овако не поступа, или још горе, 
како ce то чини код нас. A онда где су до 
власти дошли они, које господин представ- 
ник Кнежевић представља као бољшевике, 
онде нема, ročno до, ни потребне цензуре, j ep 
тамо ne смеју други листови ни да излазе, 
који нису бољшевичкп (Гласови: Тако je). 
ГПта he опда цепзура? 

Moja господо, морам и ово да вам кажем. 
Пратио сам ту такозвану револуцију, која je 
извршена у Пешти. Госп. представник Kne- 
жевпћ je замерио, што je та револуција била 
безкрвна. (Baca Кпежевић: Нисам!) Пардон, 
ja исправљам, папме on je иропизнрао што 
je ona била бескрвна, јер стоји na стаповишту, 
да свака револуција треба да буде крвава. 

Да ли je сгвар текла онако, како je пред- 
стављено свету и европској јавпости да je 
граф Карољи, да 6u учппио пресију na 
Аптапту, позвао све бољшевпчке во^е из anca 
и предао им владу, то ne спада овде. Али, 
господо, чимје днктатурапроглашепауПешти, 
шта je било? Догодпло ce да je комесар штампе 
позвао, све гоефове великнх листова и да им 
je саопштпо да ако ne буду пвсали у смислу 
бољшевичког покрета, не само да he н.ихови 
листови бити обус1авл.епи, пего да ће они 
битн п стрељапп. (Смех). 

• И тако ce je, господо моја догодило да 
не само лист „Nepszava", лист, којије познат 
још п npo рата и за време рата, као opran 
маџарске социјалие демокрације, који je зпао 
чуватн п форму п који je внао бпти умереп 
п у дораву п у садржини, да je ne само тај 
лист почео да глорлфпцпра бољшевике, него 
да су то почелп да чине и сви иначе познати 
пајншвиписгпчкији мауарски листови, na чак 
п полусијшциозни орган маџарске владе „Pe- 
ster Loyd". 

Moja господо, кажем, ne моху да ce ин- 
двнтифицпрам ca свпм што цепзура ради п 
нећу то да HiiuiiM. Ja миолим, моја господо, 
да овдо мсђу вама пма много народпих пред- 
ставнmca, који ce ca цепзуром ne идептнфи- 
ццрају. Ilira Buiue пма оправдаппх пригово- 
ра. пачииу, вако ce врши цензура. Једап јо 
од јакпх upiironopa тај, да ce ne врши та 
цвнв^ра једваво, да ce ne поступа једнако 
ii])OMa свпма оргаиима јавности. Ими приговора. 
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да се нешто Једним оргаиизш јавпостп до- 
пушта, a другима со вабрањује. Имачакпри- 
roBopa, да оно гато je у једном днсгу нзагадо. 
да се то другпм листовима вабрањује пре- 
штампаватп. Ja лшслпм, да je то ствар, коју 
илада можо п треба да исправи. Нарочито на- 
гдашујем оно што сам пре Kasao, да влада 
треба да омогућп п да ће пастојати да се 
критпка гладе, у ма како оштрпј (^орми п кри- 
тика свију органа владе ма у какој оштрој 
форми 6iiwio, допустптп. Мсслим, да моји др) - 
gOBH у владс не могу делитп друго мигаље- 
ње. AKO се можда у том погледу пије могло 
све добро прогледати, ако се no јодној дирек- 
тиви ne поступа, моја господо, морате и вп 
рануметп положај у коме je влнда, ona преш- 
па питања са којшиа ona мора да се Ganu, 
која она мора да решп, морате впдети one ве- 
лпко зн»коие пптања пред којпма стојп влада, 
и онда не можете шшитп такво пЈЈОкоЈје и 
закерке какве je то овде ивволсо учинити ro- 
сиодпп пародпа представннк Кнежевић, 

Ja мпслим, господо моја, да бп господан 
Кнежевпћ, да му je г. председнпк скуаштине 
допустпо да прочита оне псечке из новпиа, 
да бп он вапста могао демонстриратн много 
тога, што бп за цепзуру u цеиз^ре било не- 
иоволјПо. .Ja тодопуштам u sa то ja, даумкрпм 
његову савесг, узпмам то као дока;!апо Ала 
1'осподин народнп представппк може се тпме 
умирптп кад пзјавп«, да можда све то што 
je ту плењеио у том исечку, што je негде би- 
ло штампапо, na онда заплеи.ено, да тај по- 
ступак не he папћи na одобрење код свпју 
nac. Ала једпо морам овде да изјавнм парод- 
ном нредставпику пред целом скушитипом, 
да je влада одлучила, вад жавнмо у времс- 
нима у каквнм живвмо, n стојпмо пред релш- 
вап.ем пптаља, која су тако тсшва, a вадиру 
у судбину целокЈпно!' нашег парода, да je 
влада, одлучила да у таквим тсшким момен- 
тима одржп цеизуру. ^ 

Ona стоји na том становпшту, да се ona 
има још одржлтп; нарочпто, да се гузбаја све 
ono, што у паш народ улази под пкепом бол>- 
шевизма, свако luupen.e, свако хвалеп.е, свако 
глорифпцпраље бол.тевпзма ма у којој фо1)Јш, 
a што код нас у велпкој мерп убацују туђии- 
ски агептп. (Гласови: Тако je!) Ja hy пмати 
прплвке, господо, да се тиме забавпм другп 
пут кад до1;е ua претрес мој одговор на ин- 
терпелацију друга господина Bace Кноисспики 
и мога пријатеља господипа Кораћа — Ja ћу 
се онда тим питањем забавити. 

Мислпм, моја господо, да cau абог тога 
pemeii дужпости да сада na то одговарам п 
молим господина нредставпика   Кпежевића п 

молпм поштовано Народно Представнпштво, 
да овај sroj одговор изволите узетн na зпање. 
(Одобравање п пљсскаље) 

Пттредсеђник др. IIBAII РЖВАР: — 
Има реч господпп пнтерпелапт Кнежеввћ. 

ВАСО КНЕЖЕВИЋ: — Господо, одго- 
вор г. Мипистра увутрашљвх дела, лично од 
твегове стране могао бп у пола задовољитп, 
али стањем ствари ми ne можсмо бнтп еадо- 
вољнп. 

Сосподин Минпстар стоји na једном де- 
кократском гледишту да цепвура ne 6u тре- 
бала да постојн п да цепзори греше. To 
ништа ne мења стгље стварп, јер on остаје 
на томе гледпгату, да ценвуру треба подр- 
жати и ne обећава да ће се постарати, да 
ће уопће вматп снаге да се постара, да no- 
грешке' цг нзуре у будуће онемогући. Тии ста- 
н.ем ствари мп ne можемо бити задовпљнн. 

Господпп мпвпстар je казао, да бол.ше- 
вицп опде где су дошли до власти, да су они 
псто тако поступалц, да су водпли цензуру. 
Чак j л рекао, да уопште опде где су они na 
владп, сензуре и ne треба, јер онп вабрањују 
излажење сваком другоме ласту, којп ne ппше 
тако, како ona мпсле. Ja сам упапред изја- 
BUO, господо, да ja ne могу одобрптп, да се 
ne могу пдептвфпковати са свим опим, што 
се ради у онпм местима, где су дошлц до 
властп мојн пдчелпи једпомпшљепица; али 
морам ово напоменути, да се тамо то ради у 
времепу револуције, да je тамо ивбила рево- 
луција, да je тамо днктатура једпе класе и да 
се само помоћу таквпх средстава може та 
диктатура одржати. (Смех.) To je, господо, 
тако и то моји пачолпи јрдпомпшљеппцп, ако 
се опи уопште могу назватп мојпл једномиш- 
љепицима, omi то ne поричу, опи кажу: ово 
je диктатура пролетаријата n мп тако хоћемо, 
ми хоћемо да пзвршнмо друштвепи преобра- 
.i'.aj и ово су пам средстна, да до^емо до цп- 
ља. Опи то дакле ne крију. Али господо, паше 
друштво, буржоаско друштво, ono стоји na 
стаповншту легалноотн. Буржоаско друштво 
пеће да призпа, да постојп днктатура бур- 
жоаске класе, ono тврди, да je ово греме ле- 
галпосгп у коме владнју вакони, где има nap- 
ламената, где влада закопитост и опда госпо- 
до, ne сме ce у томе случају прпмењивати ono, 
што долази из вемаља певакопцтос'1'и и без- 
влашћа. (Жагор.) Бољшевици су равбили коп- 
стптуапту, опи су кавали, да за њих вакони 
ne важе, онп су то привнадп; али ви ročno- 
до, ви стојнте na стаповишту вакопитостп и ви 
треба аакопатим средствима да ce служпте са 
стаиопншта легалпостп, али кад ви браните 
и одржавате ону цепвуру,   коју вакоп забра- 
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њује, опда то ваше   држање не одговара. Ba-Sjja сам je иронисао не зато, што je извршена 
шем становншту, јер ми, господо, имамо Пер- без крвп. Ja бп био рад, кад би се преобра- 
ламенат, a Русија   неаа   Парламенат.   Русија жаји друштвени   могди   извршити  без   крви, 
je CLOj*   Парламенат   растерала.   Па   господо, да то акцептирам, али сви друштвени  прео- 
урадите то п ви, na да знамо и ва чсму смо бражајп нпсу пзвршенп без крви и сви дру- 
и на чему стојиио (Гласивн: Нећемо) Нећете! штвенн преображајп,   који te доки   неће   се 
Нећете да призпате да   овде   иостоја   дикта- моћи пзвршпти без   крви и према   томе   оно 
тур i буржоаских кла^а. Признајте то, али ми што je учинила   маџарска   диктатура  проле- 
не разумимо, кад ви тј   пекете да признате, тарнјата у Пешти н>ој оскудева она искреност 
a овамо вршите дпктатуру гору него бољше- за социјалистичке идеале и она je имала чисто 
вици (Дакле je мало блажија ппак). Дакле, 
господо, овде je цензура и режнм блажији 
него онај у Руспји, али он je блажија за то, 
што овде није револуција, он je блажији sa- 
то, што нико нема да устане на оружје про- 

шовннистичке побуде, јер ja врло добро no- 
знпјем т^мошље односе и расположење мад- 
џарских радничких организација и оних кру- 
гова око „Nepsave" и звам, да су они просто 
пактирали, кад су се нашли у незгодном по- 

тив днктатуре буржоаске A кад би било кога ложа)у услед захтева антанте. Ja сам je иро- 
да усткне на оружје протпв диктатур-« бур- нисао због тога, a не зато, што сам против- 
жоаске, као што je у Руспји, буржоазија ус- ник сваке револуције, која je без крви. Даље 
тала протпв диктатуре пролетаријата), онда je госп. Министар рекао, да je бољтевистичка 
ба се ви "послужили пстии средствима као „Nepanva", која je иначе умела да умерп свој 
што се служе бољшевици према својим про- тон и пре рата, a и сада, која je увек тим 
тивницима. .    тонои умеренпм оперисала,   онда кад je про- 

Даље господо, господин Мннистар je ка- глашена диктатура пролетаријата у Пешти, 
зао да je бољшевизам доктрина, али дсктрина онда je и она умела да глорификује бољше- 
разоравања и упроп^шћивања. To може да се визам, да пише у корист бољшевизма заједно 
каже sa руску револуцију, која je сад била, са осталим гра^анским листовима, na чак и 
да je хтела да разори и упропасти оно, што са полузваничном „Pester Lyodom". 
je   буржоазија створила,  али бољшевизам не Да, господо, то je управо оно, због чега 
може бити доктрива разоравања и упропашћи- сам ja те дога^аје иронисао, Значи, да je 
вања, јер je бољшевизам оно објашњење дру- тамо извршен један факт. За ону гомилу 
штвеног развитка, што политпчка економпја скупљену око Непсаве, која je sa све време 
као наука тврди за данашње капиталистичкз рата најскандалозније нападала наш народ и 
друштво. потпиривала шовинистичко   расположеље ма- 

Бољшевизам   то објашњава  (Др. Чокић:    џарског радништва, која je sa све време рата 
To Каутски друкчије мисли) Револуцију нису    била упрегнута у  кола   Тисине   владр,   која' 
водили само бољшевици. Од истакнутих људи    je sa све време   рата на   перфиднији   начин, 
у Руснји и руској револуцији једино je Ље- 
нин бољшевик. Троцки није боллпевик него 
социјалистички револуционар. Бољшевизам 
није ништа друго него ортодоксии марксизам. 
И од господина Министра, који je то сигурно 
читао и те ствари познаје, није бидо na своме 
мјесту, да то каже. 

Дал.е господин Министар ми je учинио 
једну неправду, кад мп je казао, да сам ja 
иронишући маџарску револуцпју ировисао 
je зато, што je ona извршена без крви, јер 
стојим na становишту да свака револуција 
треба да се извршп са крвљу. Ja то нисам 
казао нити мислим. Ja сам иронисао маџар- 
ску револуцију ne зато, што je била без крви, 
него вато, што зпам да се никаква револу- 
ција ни друштвени преображај ne извршује 
без крви, него да je то пакт маџарске бур- 
жоазије и шовинистичког маџарског проле- 
таријата, да се спрече последице рата, које 
су они sa време рата проувроковали.   Дакле, 

пего сви остали листови била проповедппк 
рата до исцрпљености, — sa ту гомилу пије 
ии мало чудо, што се ona у глорифицирању 
бољшевизма индептнфикова^^а са Пестер Лои- 
дом и осталпм пештанским листовима, јер 
тамо бољшевизам нијр употребљен у том 
циљу, да се до^е до остварења социјали- 
стичких идеала, него sa то, да буде само 
једап блеф, којим би се заплашила Антанта, 
те да Маџарска добије што je могуће бол>е 
услове мира и да не мора испаштати опу 
шовипистичку политику, коју je водила за 
све вреие рата. 

Ja се не могу задовољити одговором г. 
министра, што je na крају нагласио одлуч- 
пост владе, да цензуру и надаље задржи, 
да je вадржи и поред тога, што je признао, 
да цепзура има својих великих грешака. Г. 
министар привнаје, да ценвура има тих ве- 
ликих грешака, али on пам пије дао пијодпо 
обећање o томе, шта ће   учинити,   да у  бу- 
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дуће не буде тих грешака, да се цензура 
према свима листовима подједшко примјеи>ује, 
и да ценвура не cue спречавати листове, да 
критикују рад владе и свих других јавних 
органа и власти. Он нам није дао у том по- 
гледу нвкавва оСаввштен.а. 

Даље je г. министар унутрашл.их дела 
напоменуо o убацивању летака са стране, 
које врше наши непријатељи. To нема ни- 
какве везе са нашвм листовима, — то уба- 
цивање летака, које долави са стране и којд 
посао врше непријатељи нашег народа нема 
никакве везе са цензуром, која се вршн над 
нашом штампом, j ep ти летци не иду пред 
ценвора, већ се бацају са аероплана и ве- 
штачки преносе преко границе и не могу 
бити равлог, да се цеввура и надаље задржи. 
Од тих летака ми се морамо рградити, као 
што смо и учинили, али они не могу послу- 
жити као изговор влади и врховној команди, 
да и даље подрже цензуру, овакву каква je 
досада била. 

После одговора г. министра, ja бих имао 
Народном Представништву предложати мо- 
тивисани предлог ва прелаз на дневни ред. 
Taj предлог, како je састављен, не одговара 
моме гледишту. Ja стојим на гдедишту, да 
цензуру треба уопште укинути и вавести 
апсолутну слободу штамае, Али, рачулајући 
на то, да би Народно Представпиштво учи- 
нило штогод против ове ценвуре, и да би 
овај мотивисани предлог ва прелав на дневни 
ред био примљен, ja сам п правио тај прелав 
у форми комаромис«, и молим народно Пред- 
ставништво, да га прими. Он би гласпо 
овако: 

„Привремено Наро/1,но Представвиштво, 
после дебате и одговора г. министра уну- 
трашњвх дела no внтерпелацпји Bace Кне- 
жеввћа и другова o цениурисању „Радначких 
Новина", повива владу, да одмах поради на 
укидању превентивне цензуре гата^пе и 
исту ограничи само на написе, који се тичу 
оперативних акцвја војске". 

ПошаредседниЈс др. 1ГВАН РИБАР: — 
Има ријеч пародни посланик г. Живојин 
Златвћ. 

•/КИВОЈИН ЗЛкТИ'1\: — Господо на- 
родни представници, ja -лсалим, што господа 
интерпеланти нису ову интерпелацију упу- 
тили падлежипм министрима, односно госпо- 
дину мвпистру председнику и господвну 
мвнистру војном, да бисмо могли ово 
питаље свестрано претрести, и да 'чују све 
шта се ивноси не противу цевура, већ цен- 
вора и шефа ценвуре. Ja устајем, господо, да 

браним цензуру, j ep она очајничким криком 
повива у помоћ и одбрану све оне, који joj 
могу помоћи противу њенпх делегата — ше- 
фова ценвура. Нико не оспорава, да у да- 
нашње време мора бити цензура. Она постоји 
у целом свету, али нигдје на свету не по- 
стоји самовоља и капрвц ценвора, какав по- 
стојв код нас. Против тога се морамо борвти 
и против тога ja устајем. 

Господо, ja бвх могао да све прочитам 
овде, шта се све у цензури ивбацује, ви би 
вбиља, имали пред собом представљену слику 
безочности и самовоље која се тамо ввди. 
Доввољава се једноме листу, да нешто данас 
одштампа, другоме листу то исто се вабра-' 
њује. 

Господо, ми смо имали прије неколпко 
дана један случај, да je ценвура вабранвла 
једну интерпелацвју, која je поднета Народ- 
HOj Свупштини, a на коју je г. министар 
Војни одговорио овде, и кад je та интерпе- 
лација донета у штампарију да се одштампа, 
њу je ценвура ивбрисала. Још нешто господо. 
У историји невапамћено, ценвура je брисала 
редове у одговору в министра на интерпела- 
цију. To није постојадо у толикој мери, ни 
под АустриЈОм за време рата (.Гласови: Јесте. 
Јесте. Жагор) није, господо, у толикој мери, 
јер кад сравнитв прилвке у којима je бвла 
Аустрвја' и у којвма смо ми данас ввдеткете 
да није. 

МИЛАДИН СТЕФАНОВИЋ: — Жа- 
лосно je да господин Златнћ упоре^ује да- 
нашње стање са оиим стањем за време »у- 
стријске монархије. 

IJomupedced/mic др. 1IBAH РИБАР: — 
Молпм Вас, господоне пославиче, да бирате 
парламентарне ивразе. 

ЖИВОЈИН ЗЛАТИЋ: — Ja не упо- 
ре^ујем данашње стање него упоре^ујем ће- 
фове појединвх људи. 

МИЛАДИН СТЕФАНОВИЋ: — To 
кажите господину мипистру, 

ЖИВОЈИН ЗЛАТИЋ: — Ja говорвм 
парламенту, a господвв Министар слуша na 
нека одговара. 

Господо, ja сам казао и опет понављам, 
да у данашњим приликама, у време рата, 
мора бвти ценвуре, мора се водати рачуна 
o ономе, што се пише. 

У цијелом свету има цензуре, господо, 
Ja сам провео три године у Францусвој, и 
тамо постоји цензура, али je тамо првдвиђено, 
шта се сме писати, a шта се несме, a даље 
ценвура не вде од тога. 

97 
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Данас, господо, цензура забрањује као 
(пто сам казао и оно што се у Скупштини 
говори и оно, што би требало да се напише 
уопште оротив ма чијег несавјесног рада, то 
цензура бришв Ja шислим, да такав начин 
цензурисаша не иде никоме у корист, a нај- 
мање влади, јер ce све то товари на н>ена леђа 
a међутим до ње je у толико кривица, што 
она не води довољно контроле над људима, 
који врше цензуру. 

Данас сам добио дозволу од господина 
Председника, да вам само прочитам једну 
кратку белешкку и онда ћетв себи предста- 
вити најбоље слику како ce тамо ради 

Ta бглешка гласи овако: Родитељима 
и наставницима. Позивају ce родитељи и 
наставници и уопште сви заинтересовани, на- 
рочито ђаци, на јавну дискусн у o „гБачкој 
Самоуправи" која ће ce одржати у сали Пе- 
вачког Друштва „Станковић" (Милошева ул 
3) у понедељак 26. у 6 часова поподне. Ди- 
скусија ће ce водвти на тај начин, што ће 
посетиоци предати конферансијеру г. Боривоју 
Милојевићу своја питања на листићима пред 
сам почетак конференције. Ово ће ce састо- 
јати у томе, што ke г. Милојевић одговарати 
на постављена питања, a доносиоци листића 
ће дати свој a мишљења o његовим одговорима. 
Приступ слободан. 

Питање o школи и једно од најбољих и 
пајважнпјнх. Наш најочигији интерес захтева 
дакле, да ce o њему јавно и поштено говори. 

Ово je, госјодо, штампано у извесним 
ластовима. Овако исту белешку цепзура je 
из једног листа избацила. Питаи вас, господо, 
има ли чега у овој белешци што би треб^ло 
вабранити и кад ce дозвс^Бава једним нови- 
нама здшто ce избацује из других. Ми, го- 
сподо, ту немамо посла са цензуром ми вмамо 
ту посла са самовољом и каприцом појединих 
људи. Ja мислвм, господо, да међу нама нема 
ниједнога, који би могао дозволити да ce 
овако могу поједини људи титрати и шегачити 
са штампом. Ja нећу говорити o вредности 
штампе, јер je то излипшо говорити, али ћу 
да напоменем,- да je дужност свију нав да 
водимо рачуна o нашој штампи, да ce цен- 
зори са н>ом не шегаће и не злоупотребљује, 
a ja, господо, замерам господину минвстру 
председнику и министру војном, под чијом 
ce управом налази цензура, што они не обра- 
ћају довољно пажње, да потраже рачуна од 
цензора шта je то све избачено, јер ja вје- 
рујем, да није Јћвна жеља и намера, д» ce 
избацује и цензурише оно, што нетреба, већ 
да ce избацујо само оно, што интереси захтје- 
вају, дакле иедовољпа je њвхова  контрола и 

ja тражим, да ce на њихов рад обрати мнсго 
већа пажља и контрола, да ce каже цензо- 
рима шта смеју брисати, шта несмеју и да ce 
господа Министри заинтересују мало више 
за она бела поља, која ce сваки дан појав- 
љују у новинама. 

Пошаредведник др. ИВАН РИВАР: — 
Има реч господин Јовановић. 

Др. РАДОЈЕ ЈОВАНОВИТг: — Господо 
народни посланици! Ja сматраи за потребно 
да изјавим одмах у напред, да ово што ћу 
говорити — говорићу у име своје лично; го- 
ворим као новинар и као народни посланик 
Учинићу само неколико напомена Пре свега 
ja константујем да o цензури непостоји ни- 
каква уредба нити постоји какав закон. Мп 
знамо сви, и то могу ja ваљда овде рећи, да 
смо и у редовним приликама, као млад народ, 
услед незгодних прилика спољних, и услед 
превирања унутарњег били неуравнотежени 
Сада смо сви у једном уздрхталом стању, сви 
смо више маше распојасани; али за то би тре- 
бало одозго са врха да ce спроведе једна ра- 
ципналнаЈ политичка педагогика, да ce спро- 
веде једаа извесна просвећена дисциплина. 
Ми смо видели да војне власти нису у стаљу 
биле да то спроведу ни у дакшим питањима 
него што je ово питање које je претежно 
политичке природе. Ja жалим дубоко што ce 
не могу овде на свој рачун содидарисати са 
господином Кнежевићем, чији je корак ва 
мене днчно веома симпатичан. Господин Кне- 
жевић. н иј е успео овде зато, што je помешао 
две стварв, које ce нису могле овде успешио 
помешати. UH, који je на десници соцпјал! - 
стичкој, хтео je унутрашње ствари овде са 
овога форума да расправља, Хтео je и иввес- 
ним кокетирањем, да можда расветди и утврди 
извјесне уаутарњв позиције. Ja бвх хтео да 
првмвтим, да би господин Кнежеввћ много 
више вмао успеха и за саму ствар више учи 
нио, да je остао при ономе, на што ce сво- 
дила ова интерпелацвја, a то je питање саме 
цензуре уопште и злоупотреба, ћефа не само 
према „Радничкии Новинама", него и према 
другим листовима, 

ТТТто ce тиче самога бољшевизма, да je 
и најдемократскија Швајцарска, послије изјава 
Лењвнових, који je порекао свииа и свакоме 
право на дискусију, који одриче уопштв ди- 
скусију свакоме; осим тога после взјава друга 
Грама у Плеп Паласу у Женови, који je 
дошао директио из бол.шввистичке Русије u 
који je изјавио отворено, fa сам био присутан, 
да бољшовици не прпзиају демокрацвју и не 
ће да ce служе деиокрацијом — предузела оштро 
мере против бољшевика. Он je изјавио, да je 
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збихово Јвдино средство диктатура пролета- 
ријата! Према томе ja се чудим господину 
Кнежевићу, да се je он овде, ваљда испред 
својв групе, содидарисао у неку руку са 
бољшевицима. 

У истину, no мом најдубљем уверењу, 
имаде и с друге стране великог претеривања 
код нас. Ови људа наши социјалисти с дес- 
нице, често пута називају се бољшевицима 
и ако се они протрв тога бране, Све оно, 
што je ружно, наввва се бољшевизмом. У 
TOM' чиниле су се сличне грешке и у другим 
народима. To je било и у Енглеској у по- 
гледу француске револуције, када je чув^ни 
Берк и Фокс, услед терора француске рево- 
луције, одрицао француском народу свако 
право на бол>у будућност и на цивилизацију. 
Довволите, да своје скромно мишљење из- 
рекнем. Мислим, да треба да будемо резерви- 
сани. Био je царизам, то je бала теза, дошао 
je бољшевизам, то je била анти-теза, na he 
ваљда доћи и оинтеза. Мислим, да je там 
путем требао господин Кнежевић третирати 
ово питање. 

Довволите ми, да се вратии на главно 
питаше, на питање цензуре. To je цела истина 
и господин министар je то потврдио, да су се 
извесне белешке пустиле у једним листовима, 
a брисале у другима. 

Дешавало се, господо, ово, да телеграми, 
које добивају поједине редакције ив самога 
пресбироа, у једном листу иза^у, a у другому 
се пребришу. To je инконсеквенција. 

У осталом, господо, кад постоји цензура, 
онда треба да буде једнака у целој земљи. 
Десило се на пример ово, да једна депеша 
изиђе у „Рравди" и у „Епохи". Ту исту да- 
пешу донесе (Чује се: „Демократија"), да „Де- 
мократија". Ви сте ту мало нервозни! (Једнј 
групи на десници). 

Да мало даље бацимо поглед. Десила се 
ових дана непрвјатна ствар sa нашу спољну 
политику у Лондону, наиме, ловћенски изда- 
јица успео je да тамо мало вамути и ми те- 
леграм o томе никако нисмо успели да доне- 
семо, док су неки листови у Осеку успели да 
га донесу. Ето, господо, да ли то сме да буде? 
Али, за то не може да буде крив господин 
Прибићевић, јер je то под контролом г. ми- 
нистра сполјпих послова и поглавито г. ми- 
нистра војног. И ако хокемо да будемо сасвим 
објективни. мени се чини, можда грешим, да 
врховна команда преко својих органа води 
овде прву реч. 

Ja мислим, и ту изражавам своје при- 
ватно мишл>ење, да би требало једном у овој 
вемљи, да врховна команда престане бити вр- 

ховна власт. Она треба и може да буде само 
орган владин и ja мислим, да у овој вемљи, 
неће бити никада правог демократског реда, 
докле год на положају министра војног не 
буде једно цивилно лице. 

Ja ћу join само једну напомену учинити, 
a то je: да цензура, кад промапш свој циљ, 
може само да буде врло опасна, јер може да 
дрзжп на отпор. A и покззало се, да у Фран- 
цуској на пример г. Бриан са својом оштром 
цензуром није показао тако велике успехе, 
као што je показао господин Клемансо, који 
je укинуо цензуру. Али je овај основао једну 
централу, један биро за обавештавање јавности 
и г. Клемансо je био онај, који je одвео 
Француску победи. 

Ja мислии, дакле да je ова интерпелација 
требала бити упућена на надлежног министра 
и жалим што je овако формалном погрешком 
цела дискусија одведена погрешним путем, те 
зато предлажем прост дневни ред. 

Пошпредседпш др. ИВАН РИБАР: — 
Има ријеч г. Витомир Корач. 

ВИТОМИР КОРАЧ: — Ja врло жалим 
тако^ер да ова интерпелација није упућена 
на надлежне министре, премда мислим, да je 
впак у неколико упућена на надлежног ми- 
нистра, јер полицијске власти стоје под ње- 
говом управом, a подицијске власти врше ту 
цензуру (Чује се: Али o томе није било пи- 
аање\ Пало je питање o „Радничким Нови- 
нама". To je додуше истина, али ради се и 
o цевзури у нов м крајевима, ^е г. Приби- 
чевић има потпуну власт над полицијом, na 
не може онда прати руке ради њеног дјело- 
ван>а, a и без обзира на то, да je то дјело 
опће владине политике, за коју г, министар 
одговара и без обзира на то, да ли ствар 
спада у његов ресор или не. 

Ja сам врло пажљиво слушао „Eier- 
Tanz", којп je овђе ивводио господин мивш- 
стар Прибићевић и морам одмах рећи, да je 
он говорио све, само не оно, што треба у 
име вдаде рећи. Али пре но што у^ем у саму 
ствар хоћу да кажем једно. 

Клуб социјалдемократских посланика у 
овој кући не стоји на отановишту бољше- 
вивма, нв одобрава ни теорију, a ни праксу 
бољшевизма, и огромна већина југославенске 
радничке класе судјеловала je лојално код 
нашег нацијоналног уједин.ен>а и здушно по- 
магала консолидацију наше државе, a каро- 
чито људи, који седе у нашем клубу, учи- 
нили су све да и теоријски и практичпо по- 
бијају бољшевивам. Према томе, господо моја, 
ja мислим, да je врло јефтин  начин,   који je 
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употребио   г.   минпстар   Прибићевић,   да  се o томе сад да говорим. Прекосутра je интер- 
одговарајући на нашу  пнтерпелацију позива пелација o догађајима од  1, маја на дневном 
на оно што   бољшевицп   чине.   Јер   господо, реду, и ja hy онда   имати слободу   да се, с t 
ако   један   чинп   зло   и   неправо,   није   вато вашом дозволом, одредим у име нашега клуба 
други добио   право   да то исто чини    A оно према тој   ствари,   a  сад могу   казати  једно. 
што наша цензура чини, no општем je увје- Бољшевизам се не може побити цензуром, то 
рењу зло и до крајности глупо. je  сасвим   сигурна   ствар.    Вољшевизам   има 

Ja ћу се опет вратити на моју омиљелу свпје дубоке узроке и разлоге, и реч бољше- 
-тему, која basr je без сумње већ постала до- визам je код нас сасма  неодређен   појам,   то 
садна a то je:   да то   зло   долази   од једнога je реч која се у сваком, a највише у кривом 
фактора, који ствар има у шакама, и за коју смислу   употребљава,   и   код   нас   je   с  том 
није ни надлежан нити способан за тај посао, ствари онако, како   то   Швабе  кажу    „land- 
а то je војска. Ja опет понављам, да je војска laufig" да се   под том  ријечи обично   сматра 
учинила све за нацијонално   уједињење,   али само  проста злочинства и насиља    A то ни- 
да оно што даље чини, јесу медве^е   услуге пошто није  оправдано и још je мање оправ- 
натпој земљи и народу, na и влади, и са тим дано да се дозволи  да државне влаоти могу 
пре влада има дужност,   да цензуру узме из чинити оно што сада чине,   a само под једи- 
руку војске. Ми немамо никаквих војних one- ним изговором да се бољшевизам сузбије. Ако 
рација нити, без сумње, имамо какво^л спре- има икако средство   да  се   бољшевизам   оуз- 
мања за даље операције, али и ако има каквих бије, то je онда зацијело слобода штампе. Ви 
војничких тајни,   онда треба   да се даду ин- у Аустрији имате најбољи пример за то. Со- 
штрукције  цензорима,   који ће даље   no тим цијалдемократе су у „Arbeiter Zeitung" могли 
инструкцијама своју дужност вршит     Али да потпуно   слободно   да   пишу и слободно   да 
ви олако узмете оно,   што цензура   чини, да побијају   боллпевизам,   и   на   тај   пачип   су 
се томе смејете, да ову расправу сматрате као успели да огромне радничке масе очувају од 
зврндање једне досадне мухе, то ми je господо странпутица   бољшевизма  и тиме  су  успели 
жао, j ep смо ми  сви под притиском  цензуре да радничка класа у Немачкој Аустрији није 
ст]јадали. Ми смо једва чекали да се цензуреГ бољшевичка, премда живи у далеко лошијим 
решимо и сад, кад  долази   моменат   ва то., и и јаднијим   приликама   него   што су   оне, у 
кад се   показује   добра ћољв.   да   се не  ћемо којима живи радничка класа Југославије. 
водити више no принципима старе Аустрвје, Но кад код нас имате и таквих глупости 
да са не ћемо водити   више   no   принципима да  на   пр. кад пише:   „Комунистички   мани- 
старе окамењене  солдатеске,  ви  перете руке фест"   под  знаком  навода  и  цензор   унутра 
и не ћете да усвојите то, што би ми жељели. остави „манифест" а8аплијени„комунистички", 
Да, господо моја, и ако стојите на становишту онда се тому морате   смијати.   Онај   који   се 
да цензура мора  да   постоји, и ако   мислите, бори  против   бољшевизма   мора   онда   да  се 
да  je   потребно   да   цензура   постоји,   то не бори против некаквих  ветрењача    које  нико 
треба ипак бити  допуштено   да  цензура иде не види јер   оно што   нетко   пише o бољше- 
до пароксизма, то rife значп да она мора бити визму, само цевзор чита. 
неограничена.   Ви сте, господо, чули, шта je Ja би желио да се влада ов^е не извлачи, 
господин   Златић.   прочитао. -Па   тај   цензор и да се не прави изговоре на рачун комуви- 
господо   спада   у  лудницу,   a не у државно стичке владе у Пешти   него да  каже  да ли 
ввање ! Ja претпостављам, да код цензуре, кад je влада вољна да своје цензоре контролише 
већ постоји, треба да буду људи,   који нвсу да им даде строге инсгрукције и да пави да 
аналфабети, и који требају   да   имају   строге ти цензори   те инструкције  не прелазе  и не 
инструкције,   na   да no   њима раде,   a не да праве таквих бедастоћа какве су доселе пра- 
буде овако једна луда кућа. вили. To je ono главно питање, a свеједно jo, 

Ми нисмо никако за то,   да се врши са- да ли je   ва  то   надлежан   министар   Приби- 
ботирање у држави. Радничка класа у Југо- ћевић или не,   јер ми   невамо   разговора   са 
славији сарађивала je на нашем пационалном једним   министром,   него   са читавом r владом. 
уједињењу, a и дапас калаборира на коначном За то није у реду да   (Министар унутарњвх 
консолидовању  наше   држ»ве  и на   уређењу дела Светозар Прибичевић: Шта би се влада 
нагае државе ипак стојвте у погледу слободе извлачила, рекао сам,   да   одговарам   и мери- 
игтамае ван закоиа,   a све пред јефтиним из- торно!) Сгога желимо конкретан одговор вла- 
говором, да je све   оно  што се   пише у pa - де, да ли она   жели да  регулира   то питање 
ничким новинама- једноставно   глорификација и   да  ослободи   штамиу   неоносввх   прилика, 
п пропаганда sa бољшевизам.   Али, ja не .ћу јер овако како je сад   апсолутно   даље   нејде 
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и мислим, да ћемо ce у том сви сложити, сви 
без разлике странака. 

Лоширедседник др. ИВАН РИБАР: — 
Ријеч има народни посланик Димитрије Ма- 
шић. 

ДИМИТРИЈЕ МАШИЋ: — Господо, 
знам да сте дугим радом и разговором заморени, 
ja ky бити кратак. Повода ми je дала изјава го- 
сподина министра унутрашљих дела na сма- 
трам својом дужношћу, да неколико речи o 
овој ствари кажем и изнесем своје назоре и 
мишљење. Вјерујући у то да ky тим потмоћи 
и вама самим, посланицима, да до правилног 
закључка дсфемо сви, јер не мислим да ce 
упуштам у ствар самога питања нарочито 
питања господина интерпеланта o писан.у 
радничких ловина. Мислим да говорим у 
опште o писању и опште o писању у нашој 
журналистици и o цензурисању. Највише ме 
нагонио изрв з господина министраунутрапгњих 
дела, који поред осталога рече, да влада 
мора да одржава цензуру са разлога, којих 
je он већ навео и ви сте их чули за то што 
су ратне прилике и што читав свет има цен- 
зуру. Ми у нашој сгарој отачбини Србији 
нисмо имали закона да постоји ценвура за 
штампу. Ja мислим, да ни сада нема тога 
закона. Наше војне власти — ви ce сећате 
кад je била интерпелација народног посла- 
ника Лазаревића, да je наша административна 
област љезиним многим уредбама изигравала 
чак и законе. Она je створила и цензуру. 
Узмимо, нека je то умјесно за то, јер то раде 
и друге државе и власти. Разумем, да цен- 
зура постоји на бојној линији, где има војних 
операција и војних припрема, али ми смо 
данас у толико далекој позадини од демарка- 
ционе линије, где нема ни припрема ни вој- 
ске, na зато нема ни смисла, да постоји цен- 
зура na чак и ga парламенат нове државе 
која сада ради. Изгледа ми, да та цензура у 
старии границама Србије, у Београду треба 
да постоји не ради заштите неках војних 
операција и војних планова, него, да влада 
нема вере у парламенат, да ће он помагати 
то стање, дејствујући на штампу и да ће 
бити у стаљу да сачува интересе нове ота- 
џбвпе, него над парламенат поставља плаћене 
чиновнике, цензоре да контролишу не само 
рад наших новинара него и рад самога пар- 
ламента. Tora нигде у свету нема, тога није 
било Пи у диктаторској руској думи, да ce 
бригае радња парлвмента и у јавним оедни- 
цама. Ja не знам, да je то право, да један 
плаћени чиновник као цензор у име владе 
сме да брише рад јавне седнице југославенске 

народне скупштине. Ономад су били у нови- 
нама избрисани сви говори свих говорника 
из јавне седнице скушптинске, чак je реду- 
циран и говор госцодина министра војног. 
који je како сви знате читао свој одговор на 
интерпелацију господина Милована Лаваре- 
вића, чији су говори у новинама брисани. 
Молим вас, како изгледамо ми? Изгледа да 
код нас народних посланика у скупштини na 
и код самога министра војног нема довољно 
обазривости, да ce сачувају интереси југо- 
славенског краљевства, него треба да те ин- 
тересе чува плвћени владин чиновник. To je 
срамата, ми то не смемо дозволити и ja сам 
то усмено казао предсениттву скупштине и 
поднео сам му тај лист у коме су сви говори 
цензуром избрисани a он ме je уздржао да 
не правим јавно питање. Али ово ми je згодна 
прилика дошла и ja вам кажем, ми смо дужни, 
да не пре^емо ћутке преко овога, него да од 
председништва тражимо, да узме у заштиту 
јавну радњу народне скупштине у јавној 
седници, јер нема те власти и силе, која 
може у штампи да брише радњу народне 
скупштине. Полусуверенитет je у нашим ру- 
кама, a ми то право не смемо да дамо 
ни влади; Влада има да ради у споразуму 
с нама ако хоће, ако joj ce не допнда нека 
иде, наћи ћемо ми другу владу, a ми не мо- 
жемо допустити влади, да над нама врше 
цензуру њезини плаћени чиновници no свом 
ћефу. Ja сам од 1888. године посланик и ве- 
рујте, никад нисам доживео, да ce говори са 
јавних седница народне скупштине бришу. 
Дали смо ми за то створили тај нови парла- 
менат, да буде много конзервативнији него 
ма у каквој диктаторској држави. 

Да ли смо ми зато ратовали, да ли смо 
зато основали ову велику државу и овај ве- 
лики парламенат да не будемо конзеквентни 
и да не умемо чувати скупштинско достојан- 
ство него да допустимо влчди да она својом 
цензуром над нама врши контролу? 

To сам имао да кажем и да поновно умо- 
лим Председништво да нека најживље узна- 
стоји код владе да ce очува достојанство п 
углед овога дома, те да влада не допусти ни 
једном свом цензору да сме ма што брисати 
од онога штосе овде, у Скупштини, и јавној 
седници, изнесе. J ep кад то могу овде no 
галеријама да слушају жене и деца, онда треба 
да то могу да прочитају и зрели л>уди који 
не могу доћи овде да слушају. Ha послетку, 
ми овде и не говоримо за Министре. Сви, Вп 
ни ja никад ne бих могли да равуверимо ни 
једног Министра na да му причамо и пуних 
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10 дана. Ми, дакде, не говоримо овде sa 
Министре него смо ми овде дошли да контро- 
лишемо њихов рад и да их критикујемо. Ми 
не говоримо sa Министре него говоримо sa 
народ, чувајући његова права у борби са 
Министрима и несавесним људима. 

To сам имао да кажем и ништа ввше. 

Пттредседник др. ИВАН РИБАР: — 
Има реч г. Др. Симеоноввћ Чокић. 

Др. СИМЕОНОВИЋ ЧОКИЋ: — Moj 
друг госп. Др. Радоје Јовановић, предложио 
je на крају свога лепог говора прост прелаз на 
дневни ред. Он je то учинио с једном моти- 
вациом, која, ако сам je добро разумео, иде 
ва то да се пре^е на дневни ред стога, што 
интерпелација нвје била упућена на надлеж- 
ног Министра. Господин Министар Унутраш- 
њих Дела одговорио je, меЈјутим, на ту ин- 
терпелацију. Својим одговором он je, с једне 
стране, признао, доста велике недостатке у 
вршењу цензуре до данас али je, уједно, по- 
казао да ће уложити најбољу вољу да се ти 
недостатци одвлоне, да ће све што je до њега 
п његових другова стоји учинити да се та 
ценвура уреди и поправи. Пошто je на тај 
начин, г. Мппистар дао мериторни одговор и 
пошто ja верујем у његову добру вољу да то 
и учини, то ja предлажем да, на темељу овога 
пре^емо даље на дневни ред. 

Поштредседник др. ИВАН РИБАР: — 
Има реч г. Baca Кнежевић. 

Само Вас молим, г. Кнежевићу, да буде- 
те што краћв, јер вам, ивуветно од Послов- 
ника, и no трећи пут, подељујем реч. 

BACA ЕНЕЖЕВИЋ: — Молим Вас, ja 
пмам право на реч и ради личног објашњења 

Ja морам про гестовати противу тога што 
су се господа посланици према мени тако по- 
нашали. Они нису мој говор наводили онако 
како сам ja говорио, него каво су га они хте- 
лн разумети. Ja сам још унапред Kasao, да 
нисаи бољшевив; кагао сам, да се од метода 
бољшевичких ограђујем, господии Радоје je 
ову ствар хтео намерно да изврне; он je Ka- 
sao да сам ja кокетовао на лево; Kasao je да 
сам одобравао бољгаевички терор и диктату- 
ру; даље je кавао; да се многи од нас иадају 
на улици sa бољшевике и да н ja то чвним. 
Он je то изрично Kasao; то je записано у сте- 
пографским белешкама. МеЈјутим ja хоћу да 
констатујем овдв, и да нарочито то подву- 
чем, да je г. Рћдоје Јовановић ово свесно ив- 
врнуо и свесно изрекао једну неистину, јер 
он не може ничим потврдити то да сам ja, 
ма кад и ма где, казао да сам бољшевик. 

Ja хоћу господо, овде туствар нарочито 
да констатујем, да je један новинар устао и го- 
ворио против цензуре, a вредложио je прост 
прелаз на дневни ред, који условљава цензу- 
ру и надаље. Он je говорио исто тако прс- 
тив цензуре, a кад je поднет котивисани пре 
лаз за двевни ред којим се тражи уквдање 
цензуре, он je био Бротив тог предлога, чи- 
ме се ипак онемогућава укидање ценвуре. 

Лодпредседтпс др. ИВАН РИБАР: — 
Има реч г. министар унутрањвх дела. 

Мииистар унутрашњих дела СВЕТОЗАР 
ПРИБИЋЕВИЋ: — Господо народни пред- 
сгавници, ja hy само ca неколико речи, да 
одговорим појединој господи. Морам, господо, 
пре свега, дл захвалвм г. Кнежеввћу, који се 
у пола задовољио одговором, a то значи са 
50 процената. Ja морам са тиме као минвс- 
тар унутрашњих дела да будем задовољан. 
Господину Кораћу морам да напоменем, да 
ja нисам ивбегавао одговор јер ja сам казао 
да нисам надлежан, в да je господин интер- 
пелант на кривом путу, што je ту инхерпе- 
лацију упутио на мене, али у исто време Ka- 
sao сам, да fey господину интерпеданту од- 
говорити мервторно у вме   краљевске   владе. 

Одмах кад то кажем, морам казати и то, 
да je влада до сада у свима пвтањима била 
солидарна потпуно и да влада sa своју до- 
садашњу политику носи потпуно солидарно 
одговорност. Овом приливом морам устати у 
одбрану г. Министра-председника и морам да 
кажем и то, да у колико цензура чини пре- 
корачење, да тај њен поступак не одобрава 
ни сам г. министар-председник. Господа мо- 
рају узети у обзир и то, да код оних сил- 
них послова што их вма г. минвстар војвв, 
и које врши r. министар-председник, a којп 
заступа уз то г. мвнистра спољних послова 
да они апсолутно не могу доспети да прато 
свако прекорачење цензуре. Ja знам, да ће 
на то госаодин Кораћ казати: na где су 
упутства ? Али ви, господо, врло добро 
знате, да се инструкције врло различно схва- 
ћају и да то зависи од саособноств oprana 
који вмају та упутства да првмењују (Чује 
се: Промените их). Ви знате врло добро, да 
се такве појаве дешавају свуда, и ja нисам 
нашао ни једне земље, где се врши цензура, 
да je неко са применом цензуре задовољан, и 
ja потпуно разумем, да не можемо са ценву- 
ром ни ми да будемо задовољни. Ja разумем, 
господина Kopafe«, који тражв, да се ово пи- 
тање регулише. 
Што ое тиче бољшевива, ja мислим, да 

ћемо ово питање расправити у једној од сед- 
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ница у понедељак или уторак, и ми ћемо 
имати прилике тада, да поводом тога укрсти- 
мо наше мачеве. 

Господо, морам још да ивјавим и то, да 
мотивисан прелаз на дневни ред, који je пред- 
ложио г. Кнежевић не могу прихватити, a да 
не примам ни иотивисан предлог г. Радоја 
Јовановића, зато што сам ja у име Краљев- 
ске владе одговарао и што влада хоће да но- 
си солидарну одговорност, него примам прост 
прелаз на днввни ред који je предложио Др. 
Симеоновић Чокик. 

Подпредселник Др. ИВАН РИВАР: — 
Ииа реч г. Радоје Јовановић ради личног 
обавештења 

Др. РАДОЈЕ ЈОВАНОВИЋ: — Ja ив- 
јављујем, да нисам имао ту намеру, да увре- 
дим г. Кнежевића, него да сам добио импре- 
сију тако, да je господин Кнежевић дошао у 
положај онога, кији се брави no мало, али 
кокетира на лево! To je моја лична импре- 
сија и мислии, да господин Кнежевић није 
требао да употреби онако оштре речи, које 
je употребио и које се употр1 бљавају на збо- 
ровима, јер иначе, ако их он буде и други 
пут употребио, ja ћу му у том случају пот- 
пуно на раван начин да одвратим. 

Подаррдседник др. ИВАН РИВАР: — 
Прелазимо на гласаље, молим господу посла- 
нике да изволе заузети своја места, г. Кне- 
жевић са друговима упутили су мотивисан 
предлог који je no г. Кнежевићу прочитан. 
Надал.е тако^ер предложено je мотивисан пред- 
лог дра. Радоје Јовановиђ, a наролни посла- 
ник др. Чокић предложио je прост прелаз ва 
дневни ред. У смислу пословника члан 91-or 
најпре се гласа o простом прелаву на дневни 
ред. Стога ja пвтам народне представнике 
да ли примају овај предлог за прост прелаз 
на дневни ред ? Она господа која су против 
тога нека ивволе устати. (Већвна седи.) 

Већина седи. Према томе je прост пре- 
лаз на дневни ред примљен. 

Господо посланици, имамо још једну тач- 
ку дневног реда, али пошто je време поод- 
макло, ja предлажем да данашњу седницу за- 
кључимо и предлажем, да се друга утврди sa 
будући уторак у 4 сата попод^е са проду- 
жењем данашњег дневног реда. 

Прима ли се овај мој пррдлог? (Прима). 
Закључујем данашњју сједницу a будућу 
уричем за уторак четири сата после подне. 

Седницаје закључена у 20'^ сати. 
Видео Секретар, Јосиф Бојиновић с р. 

Интерпелација 

Др. Милана Секулића и другова управ- 
љена на г. Министра војног и морнарице. 

Ha предлог Врховне комавде je 13 јану- 
ара   о. г.   одобрио   Ваш   предходник  Браћи 
Цветковићпма у Београду   војничку  лифера- 
цију од 600 вагона јечма и зоби, no цени од- 
70 дивара no 100 клг.   . 

У доба склапања овог у аналима војнич- 
ких лпферација јединственог уговора, била je 
цена јечма и зоби, на терену војске којој je 
исти требао бити лиферован, 70 круна no 100 
клг. Врховна JQ команда још npe дефинитив- 
ног склапања уговора енергично и више пута 
упозоравана, да ke лиферанти, ако им се no- 
нуда прими, у страховитој мери оштетити 
државу. Но све и да није на ово упозорава- 
на њева je императивна дужност била, да 
npe прпхваћања ове повуде и сама испита, 
путем^с ојих oprana, какве су биле тада цене 
јечма и зоби na терену војске, са којег се и 
за који се лпферацпја имала обавити. 

Овим поступком, Врховне Команде и г. 
Министра војног и морнарице држава je пла- 
тила лиферантима у место 4,200.000 круна 
своту у ивносу од 4,200.000 динара, a то 
значи, да je држава, управо кажњивом, неб- 
ригом својих oprana оштећена за 8,400.000 
круна! Пошто се овај лиферанцки профит од 
стране меродавнпх можда врло скромпом гра^- 
анском добити сматрао, то се г. лиферантима 
и преко границе свих правних и моралних 
могућности још и даље изашло у сусрет: ли- 
феранти се сасвим незаконито ослобођавају од 
плаћања обртног пореза и осталих такса a да 
се ne потуже na тесногрудост државе, ona ће 
им безплатно дати још џакове! 

Ha оспову свега овога питамо Г. Мини- 
стра војног и морварице: 

1.) да ли му je све то познато; 

2.) да ли je вољан уговор, ако лифе- 
рација није извршена, сместа рестингирати, a 
ако je лиферација извршена, да ли je вол>аи 
учинити кораке, да држава као изнад поло- 
вине вредности оштећена странка, добије на- 
траг преплаћену своту и да лиферанти плате 
порезу и остале таксе. 

3) да ли je вољап повести истрагу да 
установи како je могло доћи до тога, да вла- 
сти оваке понуде препоручују и прихваћају, 
те да na основу резултата пстраге преми 
кривцима, којп су починили дело означсно у 
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116 §-у односно у 135 §-у 5 алинеја општег 
казненог закона најстрожије поступи? 

У Веограду ;?3 маја   1919  год. 
Др. Милан Секудић с. р. 
Baca Кнежевић с. p 
A. Христан с. р. 
B. Кораћ с. p 
В   Букшег с. р. 
Јосеф Петејан с. р. 
М. Чобал с. р. 
Ј, Ковачевик с. р. 
Др. Лончар с. р. 

Интерпелација. 

Господину Председнику Министарског Савета 
и Заступнику Министра Спољних послова. 

Још ва време седница Српске Народне 
Скупштине на Крфу у фебруару 1918. год. 
поднео сам Интерпелацију на Господива Пред- 
седника Српске Краљ. Владе Министра Спољ- 
них послова o здоупотребама трговинв, коју 
су починили неки чиповници Министарства 
Спољних послова; na чак под државним пе- 
чатом место авта износили и платину из са- 
везничких земаља и продавали непријатељу. 

Вило je у општем интересу да се на ову 
интерпелацију одговори што пре и што пот- 
пуније ако то ни до данас није учињено. 

Ha против видео сам да су иввесни обе- 
лежени као кривци no овој ствари, били по- 
хапшени, разрешени своје дужности, да je 
нарочито попуњаван Битољски Велики Суд 
и као завршетак — ослобођење хгрпваца. 

Нова Краљевства воља да постави своје 
аемеље на неумитној. .. према свакоме a мо- 
рал мора бити изнад свега. 

Да би јавност имала праву слику ове 
колико неморалне толико и жалосне трговине 
имам част изјавити да желим да ми се на 
поднету интерпелацију no овоме одговори што 
пре у Народном Представништву и интерпо- 
лишем jom: 

1. Како je било могуће да се кривци ив- 
вуку од одговорности и да један од њих носи 
још и униформу Српског официра. 

2. Мисли ли Господин Председиик Влвде 
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца да je 
ова афера свршена и правда 8адовол.ена и 
ако мисли на основ^ чега? 

3. AKO не мисли шта je даље предЈзето 
да правда буде вадовољена. 

12. маја 1919, год. Београд. 
Интерпелант 

Светозар K   г.К)орђевић 
народни посданик. 

Интерпелација. 

Господину Министру Финанција. 

Поводом мога питања у Народ. Преста- 
вништву Господин Министар Финансија изво- 
лео je изјавити да ће поводом питања гово- 
рати овда кад одговари на поднету интерпе- 
лацију no томе и упутио ме да интерпелацију 
поднесем, што ja ево и чиним. 

Од уласка у земљу стално je оскудица 
у монополским артиклима соли, петролеуму, 
дувану, жигицама и такс ним и пошт. мар- 
каиа. 

Одговарајући на једно моје питање у 
Српској Народној Скупштини Господин ми- 
нистар ми још у децембру 1918. год одгово- 
рио како je предузето све да се оскудица 
умањи ако не да je нестане. 

Од свега тога ништа ни данас после пет 
месеци. Све je no старом. 

Из земље стижу силне жалбе на осЕгу- 
дицу и оно мало млека што га има пропада 
јер сир и кајмав немају чиме да се посоле, a 
и оно што се даје ни сољено није sa тај пи- 
сао j ep je нечисго и прљаво и са пуно сум- 
пора те квари сир и вајмав. 

Услед несташице у петролеуму свет je 
куповао бензолин и р^ав петролеум и услед 
тога има маса осакаћено na и смртних слу- 
чајева у целој земљи. 

Дуван je тако исто дат у режију наро- 
чито у Нишу онпма, који су и ту Бугарима 
имали концесију да предаде и контрола je без 
бандеролних марака, a тако исто и да je рав- 
личита no паклама. 

У опште цео рад управв монопола даје 
слику несређености лутања слабе енергије и 
очигледног неравумевања и иеумешности да се 
Haije у створеној ситуацији. 

Tora ради прину^ен сам да интерпели- 
шем Господина Мипистра. 

1. Кад je из писања свију листова и ви- 
ше иротеста у Парламенту све ово повнато 
Господину Министру Фииансија je ли и исто 
предувимао да управа Монопола поправи свој 
нерад и нехат? 

2. Шта je ва побољшање учи1Бено до садаг' 
3. Налази ли   Господин   Минвстар да je 

услед овог даерада и   наопаког   рада   управа. 
Монопола штетила и државна к^са и ао врло 
много, то je важно код   овакових   наших да- 
нашњих финансија. 

4. Мисли ли да je добро поступао остав- 
љањем ствари no старом у управи и да je 
све поправљено унапре^еи.ем чиновника уп- 
раве? 
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5. AKO уви^а све вло које ив овога нера- Одкуд   браћа   Цветковић   Хадитриниске 
да управе потиче, мисли ли и кад  да са не- робе; ко им je ту робу продао;  пошто су je 
радницима разриеши и да их каво и на који ови купили и no којој су je цену Министар- 
начин казни sa овај немар и нерад. ству нудили. 

20 маја. 1919 год. Београд. 23. маја. 1919. Веоград. 
Интерпелант ^     т   -r, ^ 

Светозар K Ђор^евић Ст- & РибаРаЧ, нар. посланик. 
народ. посланшс. 

Интерпелација 

нтерпелација Господину  Министру  Унутрашњих Послова. 

Господину   Министру   војном. Прошле године за време   бављења нашв 
После вашег одговора на кратко питање Владе на Крфу Господин   Сретен Којић На- 

којв o цени зоби за војне  потребе,   ранију и родни Посланик   изузео je из   државне   касе 
садашњу,   да   би Н.   Представништво   могло близу десет хиљаде динара на рачун округа 
заузети   једно    одређено   становиште   у овој Крагујевачког a на име   плате као   окружни 
ствари, — част  ми je умолити  вас за обаве- деловођа. Ме^утим Г. Којић  није   био   дело- 
штене још no томе: во^а овружног одбора у 1915.   години дакле 

Аео je главнокомандујући савезничке вој- пред нагае повлачење na   ни   доцније,   он je 
ске и могао одре^ивани цену зоби 7. октобра према   томе   једним   недопуштеним   начином 
прошле године. За трајне операције и у зони оштетио округ Крагујевачки, 
операциској,    зашто   je   ваше    министарство Питам Господина Министра да ми изволи 
примило мој   утицај и   пошто je земља   осло- одговорити   1. јели  познато   Господину   Ми- 
бо^ена била? , нистру да je Г. Којић горњу суму на рачун 

Какво je мерило имало Министарсво војно, округа изузео из државне касе   и.на  основу 
кад je ценовником од 4.   фебруара   одређена чега? 
цена јечиу 1. кр. a овсу 1 к. 10.   no клг. за 2. Јели вол.ан Господвн   Министар npe- 
територије бивше А.-Угароке монархије, a O'SO дузети потребне мере да се ова ствар иследи 
дин. no кг. за остале области Краљевства. и округу обезбеди горн.а сума новаца? 

Кад je   закључен   уговор o набавци 300 gg   м ^ l919i Г0Д1 Вео      д. 
вагона зоби са браћом Дветковић; волико су 
вагона досад   лиферовани;   колико   им je ис- Интерпелапт 
плаћена и јели Министарство имало још какве Живојин  Т.   Златић. 
понуде осим њихове ? Нар. посланик. 
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