
СТШГРАФСКЕ БЕШКЕ 
ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ  ПРЕДСТАВНИШТВА 
КРАЉЕВСТВА   СРБЛ,  ^ХРВАТА   II  ОЛОВЕНАЦА 

33. РЕДОВНИ САСТАНАК 

ИРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ 11РЕДСТАВН111ДТВА 
КРАЉЕВСТВА  СРБА,  ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 
ДРЖАН У БЕОГРАДУ 6   ЈУНА 1919. ГОДИНЕ. 

ПРЕДСЕДАВАО: 

Председник Др   ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ 

СЕКРЕТАР: 

Др   АЛЕКСАНДАР MHJOBETR, 

Лрнсутпи су од госпол''. Мвнистара: Министар 
предс^днБк. потпредседник Министарскот Савота и 
:;|стуиин1с Миннстра за нсхрапу. Мннистар Уну- 
т])ашњих Дела, Мшшстар Финанснје, Мшшстар Тр- 
говине и Индустрнје. Мшшстар за Уставотворну 
('купнгтпну. засгу-ппик Министра Правде и Мики- 
стар na Социјалну Полптш;у. 

Почетак у 9 и 30 часова upe подне. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ: 
Охвврам. гооподо, 33. рвдовни састанак. Изволпт*1 

чути протокол прошлог састанка. 

Секретар ДР. A. МИЈОВИЋ чита прмокол 
32. састанка. 

Председннк ДР. ДРАТ. М, ПАВЛОВИЋ: 
Има ли ко пгга да. приметп на овај протокол СНема). 

Прима ли Иародно Представшшггво прочнтала 
протокол? (Прима.) Објављујем да je иримљен. 

.   Изволите муш молбе и жалбе. 

i'1'кретар /(р. A. МИЈОВИЋ саопштава мол- 
бе и жплбе: Марија Лвмашш Илијина и Пера Jbi- 
чине Стевапова из Крн>суше, котар Пет^вац у Босни 
да )\\i се њихове пензпје које нису примале две го- 
дине нсплате: 

Ива Пенаве, удове из Витине, котар Љубушки, 
Керцеговина', за IIOMOII; 

Саввта ГолубовиН >дова моли за сталну држав- 
иу ihiMoh; 

Милош Миловановић и остали из ошппше Го- 
лубачке, срез Јасенички, округ Смедеревски. мо.к 
да се НјИховом селу иомогне у храни и семену, којим 

би заоејали своја нман.а.  пошто им je неиријател. 
све жито однео; 

К'атарина Г. Л. Поиовић из Иечењеваца. среза 
Лесковачког моли за помоћ: 

Персида др. 1\азаса, удова из Ннша н остале 
удовице, чији су мужеви били лекари, моле за 
сталну помоћ. 

Председник  ДР.   ДРАГ.  М.ПАВЛОВИЋ: 
Господо. ове ћемо молбо упутити одбору за молбе и 
жалбе. 

Изволитс 4\III јвдан законски п^длог. 

Секретар ДР. A. МИЈОВИЂ чита: Министар 
за Уставотворну Скушптцну н нзједначење закона 
подносн законскн предлог o закону обна.родовања 
закона и урвдаба. 

КралЈевсгво С^рба. Хрвата н Словенаца 
Мшистарство Припреме. за Уставотворну Скупштину 

u Изј^днтепх Закопа, 

Бр. 550. 
■'). јуна ИМ9. год. 
у Београду. 

НАРОДНОМ ПРЕДГТАШИШТВУ. 

Ha освову овлашћења датог ми указом Његовог 
{{'раЛ)евског Височанства Наследника Престола од 5. 

,јуна тек. год. част ми je иоднети Иародном Пред- 
ставниттну на решеи* предлог аакона o обнародо- 
паи.у закопа и уррдаба са мишљељем Државног Са-' 
вета од 31. маја т. г. бр. 304 и мотивнма из којих he 
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се видети   важност и потреба овот законског пред- 
лога. 

Мннистар Прнпреме за Уставотворну (куиштниу u 
Изједначеље  закона. 

Др. Крамер, с. р. 

У име Његовог Величанства 

ПЕТРА I 

no милостн Божјој и BO.4III   народној   краља   Орба, 
Хрвата  и Словенаца 

Ми 

АЛЕК(]АНДАР НАСЛЕДНПК ПРЕСТОЛА 

Ha предлог Нашег Министра Припреме за Уста- 
вотвориу Скупштвну и Изједначење Закопа a no са- 
олушаљу Ми1шстарског Савета. решили смо и ре- 
шавамо: 

Овлашћује ое Миннстар Припреме за Уставо- 
творпу Гкуиштииу и Из.једначеље Закона да На- 
родном Представништву може пзнети на решавањр 
предлог закоиа o обнародовању закова и уредаба. 

Наш MuuiiCTap Припреме за Уставотворну Скуп- 
штпну u Нзједпачрц.о Закона нека изврши овај Указ. 

Бр. 566, 
5. јуна 1919. годинр • 

Београд. 
Александар с. р. 

Министар 
Припреме за Уставотворну Скушптину п 

Изједначење закона. 
Др. Крамер, с. р. 

ЗАКОН 

o 

обнародовању закона u уредаба. 

Члан 1. 

За обавезно обпародовање закоиа. за објављп- 
вање одређених решења Народпога Представииштва, 
и на оспову закона изданих уредаба у др/кави — 
спужи Гласник закоиа н уредаба. 

Закони. решеша и уредбе. које треба да се објаве, 
има да се унесу у Гласник закопа и уредаба, под 
реднпм оројевима који се закл>учују концем свакр 
годипс. 

Члан 2. 

Гласник закона и уредаба издајр Мнппстар 
Правдр као чувар Др/кавпог ирчатп, на иародпом је- 
анку обају варе^ја, чијн су тркстовц подједнако ау- 
гецтичци. 

Члап 3. 

Гласник закона и уредаба носи име: »Гласпик 
закона и уредаба Краљевства Срба. Хрвата и Сло- 
венаца. 

Члан 4. 
t 

Све објаве. унешрпр у Гласник закоиа и уре- 
даба. обавезне су, ако uiije другче наређепо, за целу 
територију. AKO нрка објава нсма ва^кности за целу 
државиу тернторију, мора со у акту об11ародован.а 
Р1арочито пазпачити територија за коју важи. 

Члап 5. 

Закопи ep објављују уводом: Ми (име Краља) 
no вољи пародној Краљ Срба. Хрвата и Словепаца, 
проглапЈујемо и објављујемо свнма п свакомс, да je 
Народно Представнпштво. сазвапо  у   сазпв за 
(датум) на .... састанку држапом (датум). решпло. 
и да смо MTi потврдилп п проглашујемо закон. који 
гласи: 

Члан 6. 

У Гласнпк закона и уредаба уиешене објаве ома^ 
трају се објављеннм даном издаља н раза.ши.1Баља 
лнста у коме со палазе. 

Члан 7. ' 

Објављрнп закони, рршења и уредбе, ако у исги- 
ма mije друкчијр опредељепо, ступају у важност 
почетеом календарског дапа ндућег месеца одгова- 
рајућвг дану издања и разашцља1ва. 

Члап 8. 

Дан издања, који се мора слагати са даном ра- 
зашпљања. мора ср изрпчпо цазиачитн у сваком 
лцсту. 

Члал 9. 

У Олужбешш Новннама н у зваппчппм повп- 
иама подручиих власти, мора со свако издаље Глас- 
пика закопа п уредаба објавити без одлагаља, озца- 
чУЈући дап издања и садржај (no насловпма). 

Члап 10. 

Гласник закопа и уредаба -мора се разаслатп 
:нваш)мно и бесплатпо свнма јавпим властима. 

Члан 11. 

Претплату на Гласник закопа и уредаба свака. 
пошта мора ирпмати, a разашпллње има со вриштн 
бссплатдо. 
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Члан 12. 

Исиравке објављених закона, решења и уредаба 
морају се објарљивати у Гласнику аакона и уредаоа 
од стране опог Министра, у чију надлежност сиада 
чињење исправки. 

.Члан 13. 

Овај закон ступа у важност дана обнародоваи.а 
ио 'цропису овог закона. 

Члан 14. 

Извршељс овог закона спада у надлежност Ми- 
иистра Правде. 

МОТИВАЦИЈА ' 

закона o оинародовању закона u уредаба. 

IlHTaibe иубликације закона у модерној иравноЈ 
држави je од веливе важности. Модерна држава мо- 
же од свога становшита тек онда захтевати да се no- 
ворава завонима н уредбама, да их смаира за обавеу- 
не, ако je све учињ( но да je свакоме ,кога се тичу за- 
кони н уредбе, дата могућаост да се са љима упозна. 

Због факигавих околиости не моље се постаћи 
оно идеално стаље да се сваки у року од обнародо- 
вања до почетка обавезности так-ође упозна и ирн- 
мерно разуми све ирописе. Али дулсност модерне 
иравне државе мора бити, да се ирема садањим окод- 
иосткма, у колико je могуће, све угшни да се прн- 
ближн том идеалиом схаљу. Томе циљу служи са- 
даљи закон. Иотреба за овакввм закоаом je очевидна, 
јер досадаљи начин оонародовања у иившој Краље- 
вини не задовољава иотребу ниш одговара оисегу 
иове државе, — садаљем опсегу н важности самнх 
објавл>ивања, a иа осталој територијн рандје посто- 
jeha оинародоваиа средства делом су отпала a делом 
иовозамењена обнародовна средства су ограннчена 
само иа ту хериторију. Државно јединство захгева 
и јединствец иачии обиародоваља, државних закина. 
Ирописи који се налаве у аредложеном закону одш 
варају битио уредбама no овом иитању у другим мо- 
деришм државама м liduiuoM су такви да их не треба 
иарочито образложавати. 

Лд. чл. 1. У ирвом реду унеће се у ГласнИЕ за- 
кона и уредаба сви уставним путем доиесени закони 
ц на основу закона издаие уредбе, само хаасви, разумс 
се, који су од оиштега значаја и оиште o6aBe3iiCKriii. 
Лошто све одлуке Народног Представнишгва немај} 
законског пиачаја у твхничком смвслу, a ииак По- 
треба je да се такве оддуке од нарочнто ошптега вна- 
чаја ^узакот1'. т. ј. објаве, у оном озбиљном облшсу 

који je за аубликацију закоиа ираписбн, ićao аа пр. 
важне изјаве, ренуицнјацијс резолуције, иоуврдне 
изјаве li т. д. то се je због те иотребе послужило из- 
разом у тексгу члана 1. »за објављивање одређених 
решења Народног 11редставн]1штва<'. C обзиром na 
jipoiiuc члана 2l да Министар Правде издаје државии 
закоие. нема бојазнн, да he се лздаватц под насловом 
цитираног текста и такве објаве, које no садржају не 
сдадају у Гласник закона и уредаба и не може се 
сматрахи за похребво узакон>ев>е посебннх лрописа, 
који би се односили na то да буду објављеви закони 
збиља исховетни закључцима донссеним од законо- 
давне властл. 

Уставна je потреба Краљет санкције довољпа 
гаранција, да he ее обпародовати закони у оном 
облику и тексту у коме их je Народно Иредставни- 
iiriBo решило. 

Ад. чл. 2. Издавање Гласника закона и уредаба 
поверено je Министру Иравде као чувару Државног 
Печата. Из једнакосги обају наречја царода оледујо 
да текстовн обају наречја уживају подједнаку аутев- 
хпчпост. 

Ад. чл. 5. У смислу устава доносе закопе На- 
ридио Предсхавншптво и Краљ ааједио, a Краљ je 
шеф пзвршне власти, прсма томе хекст промулга- 
цдоне клаузуле одговара томе правиом стању. 

Ад. чл. 7. t адржај тога прохшса je тако звапа 
viicatio legis, интервал времепа који je no природп 
закопа питреиап да схановништво упозпа законСЕе 
npunnce, upe постанка његове обавезноеш и npe него 
шхо cxyiin praesumpiio да je закон свакоме позпат и 
да ее питко ne Moave изшварахи иезиањем закопа. 

Обпчно je овај ппхервал Оио -io a у пеким држа- 
вама п^зи дана. C оизпром на саобраћајна садања 
средсхча могао се je усвојихц краћи термин — месед 
дана, Сви месеци пемају једап opoj дапа a no чл. 8. 
свапо 113 данЈб има се датиратп; потреба лакше прак- 
хпчпе уиохребе дпкховала je пропис, да схупа за- 
кон у важпост дапом идућег месеца који одшвара no 
кал( пдару дану пздања. 

Ад. чл. 9.—li. UBB члапивп садрже nponnce na 
1;оји се пачпн може доприпетп mro je мохућпо већем 
расхурању државплх закопа u упознавању обнаро- 
доваппх закопа n уредаба. У ЈИвајцарспој за публи- 
кадлју опшхег држављанског законнка усвојено je 
начело, да се заиоп мора послати сваким иулолетпом 
држављанину. 

Збиља то je цајмодерније лачело. али с обзиром 
na давшпње кулхурио схап.е. кад се већ штампа 
брине у великој мери да се варод упозна са зако- 
Ешна, л.ма се сматрати за довол.ло, ако се закоп зва- 
ннчно и бесплатно шаље само свима јавним вла- 
стима; да <•*■ овај код свих гтрвостепених државних 

i.o 
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иласш свакоме na угледу, и да се ирибављање зако- 
ника свакоме колико год je могућпо олакша. 

Ад чл. 12. Пропис овог члапа je потребан јер до 
сада je било у теоријн н у оракои спорно ua који се 
аачин има поступаст, ако се у тексту обнародованих' 
закона и т -Д- појаве штамапрске погрешке или друге 
омашке, и ко je за њихову поправку иадлелсап. 

1«:раљевство 
Срба. Хрвата и Словепаца 

Др^кавпи Савет 

Бр. 304. 
30. маја 1919. године 

у Београду. 

Господппе Миппстре, 

Дрлсавнп Савех проучио je предлг. закопа o об- 
иародовању закоиа и уредабс, који сте му писмом 
Вашим од 1-4. маја ове год. под бр. 511. на мпшљеље 
досхавилп и na основу чл. 144. Устава часх мн Јр 
вратитц Вам са овим мпшљељем: 

Подие-пш предлогоЈ! тежи се, да се додмнри 
једпа иотреба у законодавсгву паше уједшвепе Кра- 
љевице. Јер док у старим границама Краљевине Ср- 
бпје постојећп o томе законски шрописи у §. 3. грађ. 
законика у указу од 23.1№вембра iS5u год. с бр. 1548. 
према модерпом правиом схватању, да сваком др- 
жављанину треба датп могућпост, да се упозиа са 
новнм закоиом, пре пего што се встп ua љсга може 
примешип, не задо.вољава у довољној мери ту по- 
требу, дотле у новим крајевима Краљевине, сампм 
тим што су отпале од бивше Аустро-Угарске Мопар- 
хије, отпао je u досадањи начип обиародовања за- 
копа н зредаба. 

C тога Дрлсавни Савет налази да je нројекат 
уместан, да je израђсп no угледу на модсрне законе 
— белгпјске н француске. 

Прелазејш на оцену поједипнх чланова пројекта, 
Државнц Савет налазп: да uu код чл. 5. увод, којим 
се иочшву закоии, треСао да гласи no досадаљоЈ 
формули, pa пзмепом »Краљ Срба. Хрвата н Слове- 
иаца проглашујемо« u т. д. 

У чл. 7. речп »Ступаљу у важиост« треба заме- 
нити речима »Добијају обавезну силу«. 

Код чл. 12. Савет налази, да бп последљој ре- 
чепици: »У чвју падлежаост спада чишеље лс- 
правки« требало датп овакву родакцију: »ua чији 
je предлог закђн допет«.- 

Са овпм напоменама, Савет палазн, да бп иод- 
нети пројект вал.ало усвојити у опште и у поједи- 
1I0C1U. 

ЗастЈ7ппик 
Председиика Државног Савета.. 

Члан, 

Жив. Живановић, с. р. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Изволпте чути, госиодо. ivaKo су се секције конств- 
туисало n како су одбори избрани. 

C е к p е т a p д p. A. МПЈОВИЋ саипштава да 
су се сеЕцпје коиституисале OBaico. 

i 

Консттуисање оекција. 

1. (Јекција. 1Јредседцик: Настас Иетровић, 
Секретар:  др.  Мплап Свињарев. 

11. Секцпја. Председник: Миро^лав Кулмср, 
Секретар: др. Стјеван Кукрић. 

Ш. Секцпја. Иредседпик: Тодор Стапковић, 
Секретар: Др. Ловро Погачпик. 

IV. Секцнја. Председшш: Живојин Тајспћ, 
Секретар; Аптоп Сушник. 

V. Секција. Председник: Болшдар Поповић, 
(Јекретар: Дон Сташсо Bannh. 

VI. Секдпја. Председиик: Др. Анте Павелић, 
Др. Аца Богдаиовић. 

VI]. СЈекцпја. Председппк: Ђока Несторовић. 
Сокретар: Трипко ЈКугић. 

Чланови одбора no закоиском предлогу o иародним 
шкомма. 

I. Оекција 
II. „' 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

VII.       „ 

Стапко Павпчи!!. 
Мита Ђорђевп!!. 
Иван Бесеи>ак. 
Иетар Буксаиови!!. 
Др. Алекса Станишић. 
Апдрија Протнћ. 
Светозар Ђорђсвпћ. 

Члапови одбора тш зпконском предлогу o  i/mim p 
ситету. 

I. Оекција, Др. Ладпслав Полић. 
II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

VII. 

| Др. Ђуро Шурмвп. 
Борпвоје J. IIoiioBiili. 
Аптон Сушнпк. 
Др. Сава Љубпбратић. 
Др. Халпд бег Храсиица. 
Др. Владимир Ђоровић. 

Члаиоби одбора џо оакопском прелогу  o морато- 
ријуму. 

1. Оекција. Милоје /li. Јоваиовић. 

II.      ..       Милутин Станојевић, 

III. ..       Др. Жарко Миладиновцћ. 

IV. ..       Стојап Рибарац. 

V.   ,   .,       „ lp   Boja Мартшовић. 



33. ред. саст, од 6. јула 1919. 857 

VI. 
VII. 

Врјислав Шола 
Ђока Несторовпћ. 

Члаиови одбора no закопском прсдлогу o ппроти. 

I. Сскција. Др. Матко Лагнња. 
II. ..       Др. Ивап Пошчић. 

III. .-        Драг. Пећнћ. 
IV. ..        Др. Данило Дшшвић. 

V.       ..       Др. Жнвко Њежић. 
VI.       ..       Др. Хенрик Кризман, 

VII.       ..       Др. Александер Мијовић. 

Чланови  пдбора no закопском предлогу o грађан- 
-    ■ ско-судском поступку. 

I. Секција. Др. МехмедОпахо. 
II. ,,       Др. Стевап Симеоновић-Чоки!!. 

III. ..        Драгиша Васић. 
IV. ..        Михајло Р. Радивојевнћ. 

V.       ..        Др. Бо:ко BvKOTiih. 
VI.       ..        Др. Живко Петричић. 

VII.       ..        Др. Алексапдер Мијовнћ. 

Чланови одбора no ткошком прсдлогу o пдвокптцри 
u јавном биљежништву. 

t. СекциЈа. Др. Вјекослав Куковец. 
II.       ,.        Жпвојин Златаровић. 

III. ..        Др. Жарко Мпладннови!!.    . 
IV. ..        Др. Мита Мушицки. 

V.       ,.       Др. Лавослав Ханжек, 
VI.       ..       Др. Аца Богдановић. 

VIT. Трипко Жугпћ. 

Ч.тнови одбора no закопспом пр"длогу o забрани 
кртмчпрењу животпих тмир7тца. 

I. Секцнја. Плија П. Мнхајловнћ. 
II. ,.        Др. Јапко Шпмрате. 

III. 
IV. 
V. 

VI 
VII. 

Др. Ловро Погачшпс. 
Фрапц Смодеј. 
Дп. Сгјепап Бсјтгаћ-Туштћ. 
Др. Павел Пестотпик. 
Владимир ('авнћ. 

П p е д с е д н ик   др.   ДРА Г.   М. ПАВ.ПОВЈт: 
Гог^подо, сад je na реду једпо   пнтаи."  које пмп да 
упутп г. послапик Аца Богдаповн!! na г. Министра 
за исхра1гу. али. пошто нема питаља. то го ово im 
таље скида с дпевнога реда. 

Сад прелазиао na дневнн ред. Прва тачка 
дневнога реда je друго читаље законског предлрга 
o буџетским дваиаестииама за месец Јуни, Јули и 
Аугуст 1919. год. 

Како господина известиоца н ■ впдпм: ja бп 
молио господииа Закнћа да он замевв г. иввесгиоца 
и заузме извгстночево место. 

Заменик известиоца ДИМИТРШЕ ЗАКИЋ чита 
предлог закона o буџетским двапа^сганама за ме- 
сеце јуни. јули и аугуст 1919. год. 

Чл. i. 

Одобравају се министрнма три дванаестине 
кредита означених у чл. 1. предлога закоиа o буџету, 
расхода и прихода за 1919—20. год., тј. укуино за 
месеце јупи, јули . и аугуст 1919 год. дипара 
;^23.296.008.87 И круна 265,037.694.75. 

Председник др. ДРАГ. М, ПАВЛОБПЋ: 
Прима лн Народно Представништво овако прочи- 
тапи чл. l. предлога o дванасстипама ? (Прима ) 
Објављујем да je чл. 1. примљен. Изволите чути 
лаље. 

Заменик известиоца ДИМИТРИЈЕ ЗА- 
КИЋ чнта: 

Чл. 2. 

Чланови 3, 4. 5, 11, 13. 18. 20, став. II. члаиа 
22, члапови 24, 71, 100 оредлога закона o буџету. 
расхода и прихода за 1919—20 годпну ступају на 
снагу н важиће чпм се овај закои o дванаестинама 
усвоји п обпародује. 

(Др. MATICO ЛАГИЊА: Молим за реч ради из- 
јаве гледегласања o буџетсклм дванаестинама.) 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ: 
Ви ћрте добити реч, кад пређемо на гласање. 

Прима ли Пародио Представпиштво, прочнтани 
члан 2. ? — (Прима.) Објављујем да je члан 2. 
примљеп. Изволите чутн чл. 3. 

3aмепик известиоца ДИМПТРИЈЕ SA- 
КИЋ чнта:   .        . 

Чл. 3. 

Мтшстар финапспја je овлаттеп да парсђује 
и врпт паплату пореза и свпх другпх државних 
прпхода саобразпо законима и уредбама које по- 
стоје. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
Р&ч има господин посланпк Крисган. 

Poslanec Anton Kr'stan: Gopodje po- 
slanci! Jaz mislim, da je malo opreznosti glede 
člana 3., ker ne velja, da bi se finančnemu mini- 
stru dovolilo brez izjeme to, kar zahteva, in sicer 
..na platu poreza i svih drugih državnih prihoda 
sa obrazno zakonima i uredbama, koje postoje." 
Gre se kar za to, da bi narodno predstavništvo 
potrdilo naredbe mmistarskega  savjeta,   glavno 

121.* 
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one glede uvedbe carine na celo državo Srbov, 
Hrvatov in Slovencev n glede uvedbe monopol- 
ske takse za celo državo Srbov, Hrvatov in Slo- 
vencev. Včeraj smo o tem gospoda finančnega 
ministra interpelirali. Odgovor ni bil zadovoljiv. 
Danes moramo zato iti dalje. 

Jaz bi tukaj predlagal neko spremembo in do- 
polnilo in scer naj bi se glasilo v tem odstavku 
besedilo daje: ..do 30. junija, do tega dne. da bo 
rešen moj predlog glede ureditve carine za celo 
državo." 

Mislim, da je to potrebno radi tega, ker je 
treba vprašanje carine in monopola, o kojem je 
sklepal samo ministrski svet, predložiti narod- 
nemu predstavnitvu. To ne gre, da b" mi danes 
to kar enostavno sprejeli in pooblastili s tem fi- 
nančnega ministra, da še nadalje tako dela in dali 
s tem sankcijo onemu, kar absolutno ne gre. 

Gospodje, naj mi bo dovoljena še ena opazka. 
Zaadnjič se je gosp. ministrski predsednik Protč 
zelo začudil, ker sem v indemnitetni razpravi go- 
voril eno uro in navedel tehtne razloge, ki govore 
proti tej finančni predlogi. Rekel je, da sem govo- 
ril kar dve uri in je hotel iz mene napraviti neka- 
kega obstrukcijonista. Glede tega bi gospodu mi- 
nistrskemu predsediiku Protiču pripomnil, da 
imamo vestnega predsednika, ki je jako dobro pa- 
zil na to, da nisem govoril več kot eno uro, ka- 
kor določa poslovnik. Čudno se mi torej zd", ka- 
kor je gospod ministrski prišel do tega, da sem 
govoril dve uri in da je hotel iz mene napraviti 
obstrukcijonista. 

Se bolj se pa čudim temu, da je v svojem od- 
govoru predstavljal mene kot fstega, ki ne pozna 
manir in ne pozna parlamentarnih obiajev. Jaz bi 
mu lahko rekel, da je bil njegov odgovor tak, da 
mu ne dela časti. Tako se ne odgovarja narod- 
nemu poslancu! Ce jaz govorim, me ne sme na- 
padati, češ da nisem za svoje tvrditve navedel 
nobenh razlogov. Moji razlogi so bili tako jasni, 
kakor je bil jasen moj glas, nad katerim se je go- 
spod Protič izpodtaknil. Proti takemu odgovar- 
janju gospoda ministrskega predsednika se mora 
na vsak način ograničiti. 

Gospod ministrski predsednik je dalje tud' re- 
kel, da jaz lahko tako govorim, ker nisem vojske 
prav inič občutil. Nevem, kako si on to misli? 
Naj ne pozabi, da sem bil avstrijski državljan! Ali 
naj sem hotel vzeti puško 'n iti nad Srbe? 

To konstatiram radi tega, da bo gosp. mini- 
strski predsednik vedel, da se proti meni ne sme 
tako postopati-, kot si je on zamislil. Obenem sem 
pa tudi smatral za potrebno, da to utemeljim, da 
se ne bo mislilo, da sem stavil svoj predlog za- 
radi tega, da obstruiram. 

Prosim gospode poslance, da me podpro in 
da ta dodatek pri točki 3. sprejmejo, ker menim 
da je potreben in umesten, 

s   Првдседник   др.   ДРАГ.   M, ПАВЛОВЋЋ: 
Има pen r. Миннстар фшгапсија. 

M и н и с т a p ф 11 a a n c n j a др. МОМЧИЛО 
НИНЧИЋ: Господин посланик Крисган тражи да ми- 
нистар фпнансија у току месеца јуна поднеое пред- 
лог, у коме h€ ce иитање o царшској тарифи pennrai. 
Ja сам протиг.ан томе предлогу г. посланика из про- 
стога разлога, што такав предлог већ постоји арец 
Народпим Представншцтвом. » 

Члац 95. фииансијског закоиа који je поднет 
Народном Представништву на решење, глаги у 
првом ставу ог.ако : »Ha целу област краљевства 
разпростире ce у погледу организације царинских 
власти и царинске службе и у иогледу дарннског 
воступања. даркнски закон. a у погледу наплатс 
царина оишта царинска тарифа пре.ђатпње Краље 
Piiin' Србије, као и трговиноки уговори које je она 
;;акључила са другим државама, у колико су овв 
jcmi у важносга.« 

Господо, кад onaj предлог закона nobe пред 
Народау Окушптину, то ће бити оно, што госпоцин 
Кристан тражн. Да ja пак подногим још један иств 
такав предлог. којп он тражи. то нема no мом шшт- 
Јвењу, никаквога разлога. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ- 
Мма реч г. Председнвк Миинстарства. 

П p е д o е д н n к м и ir ir с т a p с т в a СТОЈАН 
М. ПРОТИЋ: Молим Вас. господо поланвцв, да изво- 
лите чуш иеколико речн, као одговор na ово што je г. 
предговорник рекао a тиче ce мене. Ja могу са.мо ла 
изразим чуђење, зашто ce господин посланик Кри- 
стан враћа на оно што je било пре две седашце. Ако 
je он имао гатогод да примети na оно, џгго сам ja 
рекао. и ако му ce то није свпдело. он je имао права 
ла мени онда одговори : a држим да нкје im на.;- 
маље парламрнтарно. да сад ушхчшо у ову се.днидл' 
овакве етварв. које су биле upe две седмице. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОБИТ,: 
Иоплану 82. пословника. Ви г. Крвстаие. треба да 
поднесте пггсмен предлог и да вас потпомогие IO 
пооланика. 

(АНТОН КРИСТАН: Молпм 10 посланика да 
мг потпомогиу)!. (Потпошжу MU) 

Продседнпк др. ДРАГ. М, ПАВЛОВИЋ: 
Предлог г. ћрвстана гласи: »Одредба чл. 3. важиће До 
.?0. јуна о. г.. a до тога дана пма да буде предложепп 
n peuieHo шитан.е o дарини за целу државу Срба. 
Хрвата и Словенаца, a тако исто до тога дана греба 
'ia будр решено и аитање o мопоиолским таксама ■-. 
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To би био додатак чл. 3. Господо. гласаће се no 
иредлогу г. Кристана устајањем и седел.ем. Ko je sa 
предлог г. Крнстана. нека седн, a ко je протав. нека 
устане. (Већшга vcraje.) 

(АНТОН КРИСТАН: Молим нека се пребро.јп. 
колико je посланика усгало. a колико оеди.) 

П p е д с е д н и к др. Драг. М. Павловпћ : Ве- 
hmra je гласала против, и opeua томо тпј je предлог 
одбачен. (Чује се: Нена довољио аослашзнка.) 

Мн ћемо ^ад оосле специјалног пуи^треса гласати 
за m o предлог o двана! станама, и онда he се вндети, 
нма ли ловол.аи бро.ј послалика за гласање. 

Има р<мт г. Мишкггар фи-нансија. 
M и н в с т a p ф и н a н (■ и j a др. МОМЧИЛО 

ИЛПЧПЋ: Господо, имао бих^да предложим Народ- 
пом ГГрелставништву јвд&в нов члан i. - Немогуће 
je према садапгњим приликама да Министарство 
Војно ta ова дра~три месеца. док Je војска у no-- 
крету, дое вево стање није потпуно стаЈбилизирано, 
да троит тачно овако, како je овпм лванаестшама 
пЈнмвпђеио. да своје издатке врпга тачпо no пропп- 
сима )! позшџгјама. како je то овим зако&свим 
предлпгом ирсдвпђено. Због тога je г. Мвшистар 
Bojnu тражихз. si ja се ca твм елаж( м. ла се дода 
један нов члав, no коме ће се Министру Војном дати 
дотгупггпм'. да може, т[Ч>шитп ову гуму КПЛПКО И8- 
посе двана^стнне ва Министарсхво Bojao за трп м«1- 
"еца. алп да распоред може вршити онако. IISIKO je 
то v једном рпипјем члану једног закона o војним 
кредштша у Србијн предвиђено. т. ј. да се распоред 
врпт no извепшм важппјпм групама, алп да за пво 
прпиремено нерсдовно станте не мора тражити no 
проииспма и полицпјама. како je овде предв?ђено. 
Апсолутво je H^Morvhe да друкчпјо буде n стога сам 
ja овај предлог г. мпнпстра Rojnor примиа и молпм 
Народчо Пр-дставпиштво да га прнми. Taj члап 
гласи овако: 

»Мпнпстарство Војно п Морнарице повлачиће но- 
вац за издржавање целокупне војске као и морна- 
pnne, кандармерије и граппчне групе и croke, у гра- 
ницама 3/12 предлож^нпх буџетских кредита na 
Мпппстарптво Шјно u Морнарипе, сш до дана евр- 
шене ornim' демобилизације, из Главне Државне 
Влагајнице n ка,ингити no дропису чл. 12. аакона 
o ванредним кредитима за 1914. годину.« 

Дакле сума остаје п<та саш) дајемо мало вишо 
слободе р. Министру Којпом у погледу распоре № 
креднта. 

П pе д се дн и к ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
llpiiM;i m г. известилац овај предлог г. Мннистра 
Фвнавсија? 

И з в е с m л a ц ДИМИТРИЈЕ вАКИЋ: При- 
мам. 

Председвнк ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВЂЋ: 
Прима лп Народпо Представништво овако предло- 
жен члап? (Прпма.) Објављујем да je прпмљец. 

Изволите чути даље. 
И з г. е с т if л a ц ДИМИТРИЈЕ SA КИЋ: Члан 

4. постајо члан 5. и гласи: 
(Види предлог закона o дванаестинама у прош- 

лом састанву.) 
Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВНТ,- 

Прилта ли Народао Представвиштво члан 5.° (При- 
ма). Објављујем ла je примљен. Тиме je. господо. 

^овај закоискн предлог н .na другом читап.у прим- 
љев т. ј. принљев у појединостпма. Гад ћемо 1фп- 
етл^ппти дефинитпвпој одлуци ГТрпсТупамп поиме- 
nIiчнo^f гласаљу. Пре гласаи.а пма реч г. лр. Матко 
Лагиња, да д^ изјаву у имв своје групе. 

П o с л a н n к ДР. МАТКО ЛАГИЊА: Пошто- 
вано Народно Представптптво, ja сам држао ла у 
погледу гласовања прорач^а или ипдемчвтета, o 
чему ое овде ради, постоји пракса каква je у обичају 
у другнм парламетггвма. -Ta сам no налогу Народ- 
ног Клуба RoMe вшш чаот предсједати, имао да дам 
једву изјаву. која се тиче оамо дјелимпчног гласо- 
вања овога предлога. Ta пзјава имала je глагитп 
пвако и ja ју иорам пакнадно прочитати. са допу- 
штењем господина Председнвка. 

Пријр него ли се пређс на подробно гласање. за- 
конске основе o буџетшш дванаестинама за мјеседе 
јупп, јулп н аугует ове годипе. част ми je no прпм- 
л>еној дужности у име Народног Клуба латп слцје- 
дећу изјаву: 

Ми емо у вачелпој расправи овог закона. како 
знате, господо послаппдп. гласали за пршсват ии- 

демнитета у пачелу пзјавившп no папшм тада го- 
иорницима. г. Лорковићу и Перпгаћу, да то чинимо 
с обзиром ва тешки вавдки положај ради солндар- 
иости свих uar. кад стојимо према вани ва брашгку 
паипгх државних грашпца. Алп реклп смо уједно, да 
оним гласањем ne дајемо нв трунка повјррења да- 
Hannboj влади. 

^аглаепо n тиме Народни ho Клуб и данас гла- 
совати за члав 1. и 3. предлога. као начелву од- 
редбу. да се владп даде дпзвола трошења до одпооне 
укупне евоте дпнара и крува. те овласг да до н»е 
побире порезе и друге државпе приходе саглатп 
са закоппма. који у том поглелу постоје. 

Иасупрот плап 2. законске основе садржаје у 
себи 111>ихват за добу од овога и блпжн.а два мје- 
сеца прорачуна таковог. каквога Пародпи Клуб npe- 
ма свому стоновишту ншсако немоасе да одобри, a 
то с раалога. којс je навпо већ шрпгодом onhe рас- 
праве nam друг Першић. 

Хрватски крајввн наше д1>-,кавс аису увест у 
луж&п обзир, паче повређеви су равпо у двојем чув- 
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ству и у мсралним и материјалним и1П'ересима. To 
je влада и у раздобљу од последњих пет дана могла 
бар дјеломице да поправи. Морамо пожалити да 
нити тога није учпнила. Ради тога Народпи he Клуб 
гласовати проти члантсу 2. предложенр законске ос- 
нове. 

Пошто je r. председник кумулативно код сва- 
кога чланка питао, прима ли се или не прима, ja 
молим г. председнпка и високи заступнички дом. 
да ову нашу изјаву прнми тако како ј-? изречена, у 
погледу гласоваља члашса 1. и 3. и члашча 2. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ- 
Ja сам разумео.г. Лагињу. да he дати изјаву o це- 
локупном законском пројекту. и за то сам му дао 
реч на крају; пре но пгго бисмо приступнли гласању 
o целокупном законском предлогу. Да сам знао, да 
je реч o члану 2. овог законског предлога, ja бих дао 
реч г. Лагињи онда, кад je тај члан био на претресу. 
Изјава г. Лагиње биће уписана код члана 2. 

Сад ћемо приступити поименнчном гласаљу o 
целокупном законском предлогу. 

Секретар ДР. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ 
прозива господу посланике да гласају. 

1. Адолф Рибникар — није овдр. 

2. Др. Алберт Крамер — за. 
3. Аца Богдановић — шгје овде. 
4. Алекса Жујовић —' пије овде. 
5. Др. Александар Мијовић — за. 
6. Др. Александар Павичевић — није овде. 
7. Др. Александар Рокнић — за. 
8. Др. Алекса Стапишић — за. 
9. Андрија М. Протић — за. 

10. Андрија Радовић — није г>вде. 
11. Андрија М. Станић — није овде. 
12. Андрија Цветковић — вије овде. 
13. Анђелко Нешић — за. 
14. Анте Ђукић — за. 
15. Др. Анте Јагић — против. 
16. Др. Апте Павелић — иије овде. 
17. Др. Анте Тресић-ПавЈппћ — није овде. 
18. Др. Анте Трумбић — није овде. 
19. Др. Антун Корошец — за. 
20. Аптун Кристан — протав. 
21. Антун Сушник — за. 
22. Антоније Тодоровић   — није овде. 
28. Лтанасије TUapKOBHli — за. 
24. Антун пл. Михаловв!! — за. 
25. Ахмед Салибеговић -• за. 
26. Блашко Рајић      за. 
27. Др. Богдаи Медаковић — није овдс. 
28. Богдап Михајловић — mtje овде. 
29. Божвдар Поиовић — за. 
30. Др. Божо Вукотић ~ ннје овде. 

31. Боривој Ј: Поповић — за.    , 
32. ВаагериЈан Прибићевић - - дије овде. 
33. Baca Богојевић — за. 
34. Baca Кнежевић      против. 
35. Baca Муачевић   — за. 
36. Др. Велизар Јанковић — није овде. 
37. Др. Велимир Дежелић '— није овде. 
38. Велисав М. Вуловић — ни,;е овде. 
39. Велисав Михајловић — није овде. 
40. Веља ВуЈ^ићевнћ -   није овде. 
41. Већеслав Вилдер — није овде. 
42. Вилим Букшег — 1шје овде. 
43. Витомир Kopah      није осде. 
44. Вјекослав Јелавић — HBJI

1
 овде.' 

45. Др. Вјекослав Куковец - није овде. 
46. Вјекослав Шпинчић — није овдо. 
47. Влада Савић — за. 
48. Др. Владимир Чалдаревв}! — није овде. 
49. Др. Владимир Ћоровић -  за. 
50. Др. Војислав BecapoBBh — није овде. 
51. Др. Војислав С. Вељковић - за. 
52. Др. Војислав MapimKOBHh — за. 
.53. Војнслав Шола — није.овде. 
54. Др. Гавра Манојлови}г — није овде. 
55. Глпгорпје Дpaкaлoвиh — за. 
57. Глигорије Јефтанови!!. — није овд*1. 
58. Грга ТушЕан — није овде. 
59. Др. Гргур Б. АнгјелиповЈЛ — за. 
60. Данило Димовић — за. 
61. Фра Дидак Бунтић — није овде. 
62. Димитрије Закић — за. 
63. Димитрпје Машић — 'Нлје овдр. 

: 64. Димитрије Попадић — за. 
65. Др. Динко Пуц — није овд^. 
66. ДрапЛ Муцић — за. 
67. Драгиша Лапчевић — није овде. 
68. Драгољуб М. Божипови!! — за. 
69. Драгољуб М. Јокснмовић — вије овдр 
70. Др. Драгољуб Иавловић — за. 
71. Драгупга К. Baciih — није овде. 
72. Др. Драгутип Лончар — није овде. 
73. Драгутин ПечиЈг — за. 
74. Душан Васи.Ћевић — нвје овде. 
75. Душан KeBMaiHOBBh — за. 
76. Др. Душав Пелеш - за.. 
77. Др. Душап Пововић — за. 
78. Душап TyuiaBOBBh — вије овде. 
70. Ђока Ж. Брачипац — за. 
80. Ђорђо, Златковић — пије овде. 
81. Ђорђе HecTopoBBh — вије овде. 
82. Ђорђе IlejaBOBnh — за. 
83. Др. Ђуро Шурмпв — за. 
84. Ђуро Џамоља — за. , 
85. Др. Едмунд Лукннић — нпје овде. 
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86. Др. Ејуб Мујезшшвић — за. 
87. Др. Жарко Миладиновић — за. 
88. Живап Внтолић — за. 
89. Др. Живко Бертић — није овде. 
90. Др. Живко Њежић — 1није овде. 
91. Др. Живко Петричић — није овде. 
92. Др. ЈКивко Продановић — за. 
93. Живојин A. Златановић — за. 
94. Живојин Златић — није овде. 
95. Живојин Рафајловић — за. 
96. Живојин С. Тајсић — за. 
97. Живојнн Шобић — није овде. 
98. Др. Здравко Ковачевић — за. 
99. Ибрахим Шарић — није овде. 

100. Иван Весењак — за. 
101. Иван Кејжар — није овде. 
102. Иван Ковачевић — није овде. 
103. Др. Иво Крниц — није овде. 
104. Др. Иван Лорковић — није •овде. 
105. Др. Ивап Марнја Чок — није овде. 
106. Иван Мештровпћ — није овде. 
107. Др. Иван Н. Новак — није овде. 
108. Др. Иван Палечек — није овде. 
109. Иван Першнћ — против. 
110. Др. Иван Пошчић — за. 
ni. Др. Ивап Рибар — за. 
112. Др. Иван Рихард Краус — није овде. 
113. Др. Иван Швегл — није овде. 
114. Иво Грисогоно — није овде. 
115. Иво Еветовић — није овде. 
116. Игор Штефаник — није овде. 
117. Илпја Иллћ — није овде. 
118. Илија Лумовић — за. 
119. Илија П. Михајловић -- за. 
120. Јанез Бродар — за. 
121. Јанез Штрцин -  није овдг. 
122. Др. Јанко Шимрак — за. 
123. Јаша М. Продановпћ — mije овде. 
124. Јово Баљашш — није овде. 
125. Јован Шмнтран — није овдс. 
126. Др. Јовап Манојловић — није овде. 
127. Др. Јозо Супарић - • није овде. 
128. Јордан Бабановић   - за. 
129. Јосии Гостинчар — за. 
130. Др. Јосип Ловренчић — за. 
131. Jocicn Копач — nuje овде. 
132. Јоснп Петејан — mije овде. 
133. Jocnii Смодлака — није овде. 
134. Јосип Фои — за. 
135. Јосип Хохљец — није овде. 
136. Јосиф Бојшшвић - пије овде. 
137. Јосиф Рајачић — за. 
138. Јоца М. Јоваповић — за. 
139. Јоца М. Селић — mije овде. 

40. Дон Jspaj Бианкини -- за. 
41. Керубин Шегвић — против. 
42. Коста Божић — није овде. 
43. Коста КујунџиК — за. 
44. Коста Стојановић — вије овде. 
45. Коста JI. Тимотијевић — за. 
46. Крста Тзорђевић — за. 
47. Крста Д. Марковић — за. 
48. Др. Лавослав Хашкек — против. 
49. Др. Ладислав Полић - против. 
50. Лазар Дамјановић — за. 
51. Лаза С. Поповић — за. 
52. Др. Ловро Погачник — за. 
53. Др. Лука Чабрајић — није овде. 
54. Љуба Бабић-Ђалски — није овде. 
55. Фра Љубомир Галић — није овде. 
56. Др. Максо Рошић — није овде. 
57. Максим Ђурковић — за. 
58. Маринко Станојевић — није овдв; 
59. Марко Даковић — за. 
60. Марко Матановић — за. 
61. Марко М. Трифковић — није овде. 
62. Др. Мартин Мартић — за. 
63. Др. Мате Дривковић — није овде. 
64. Др. MaiKo Лагиња — против. 
65. Др. Мелко Чингрија — није овде. 
66. Мелхиор Чобал — дротив. 
(i 7. Др. Мехмед Зечевић — није овде. 
68. Др. Мехмед Спахо — за. 
69. Др. Миладин Свињарев — за. 
70. Миладин Стефановпћ — за. 
71. Др. Милан Јојкић — за. 
72. Милан Капетаиовић — за. 
73. Милан МарјановиК      није овде. 
74. Др. Милан Марковић -   за. 
75. Милан Недељковић — за. 
76. Мнлан Протић — за. 
77. Милан Ројц — није овде. 
78. Др. Милан Секулић — ннје овде.   ■ 
79. Милан Топаловић — за. 
80. Др. Миленко Марковић       mije овд;'. 
81. Мијо Етингер — није овде. 
82. Миливој Башић — за. 
83. Милоје Ж. Јовакивић   -   за. 
84. Милован Лазаревнћ      није овде. 
85. Милорад Драшковић г- није овде. 
86. Милорад П. Павлови]! — mije овде. 
87-. Милош Трифуновић   ■   за. 
88. Милутин Б. Драговић — за. 
89. Милупш Мал^уранић — није овде. 
90. Милутив Стаиојевић — за. 
91. Гроф Мирослав Кулмер  - за. 
92. Мита Ђорђсвић — за, 
93. Мита Клицтт — није овде. 
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194. 

195. 

19b, 

19?! 

198. 

199. 
200. 

201. 

■202. 

203. 

204. 

205. 

200. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

220. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

238 
234. 

235. 

230. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

240. 

247. 

Др. Mirni Мушицкн      за. 
Др. Миха Тоџаловалка      није овдо. 
Млхајло Благојевић — вСије овде. 
Мнхајло Нвановнћ — nuje овде. 
Михајло В. Њшћ — није овде. 
Михајло М. Илић — за. 
Михајло Јовановић — није овде. 
Михајло Р. Радивојевић — за. 
Михајло Шкорић — није овде. 
Др. Михајло Шушкаловић — за. 
Мишо Кутузовић —  за. 
Младен Поттовић — за. 
Др. Момчпло HHHHHII — за. 
Настас Петровић — за. 
Никодије С. Милетић — није овде. 
Др. Иикола BiiiiTi рхалтер   - није овде. 
Ннкола Мнннћ — за. 
Иикола К. Ilaiuuii — није овде. 
Др. Никола (Јуботић — mije овде. 
Др. Отокар Рибар       није овде. 
Дј). Павел Петстотник — није овдс 
Ilaja Драгаћ — mije овде. 

■Пера Јоваиовић -^- иије овде. 
Пера Милорадоввћ       за. 
Перосдав Паскнјевић      mije овде. 
Иетар В.укасовић — ва, 
Радован Бошковић — за. 
Др. Радоваи Марковиђ — против. 
Др, Радоје JoBaHoBidi 
Радослав AraToHOBiili      mije овде. 
Ранко Обрадовнћ - за. 
Риста TpaJKOBiih       за. 
Сава A. Бајлић — за.. 
Сава Вукојичић — за. 
Др. Саво Љубпбратић - за. 
Али-бег Расовац — за. 
Др. Светислав Иоиовнћ — није овд(

ј
. 

Светозар h'. Ђорђеви})      mije овде. 
('ветозар Прибићеввћ      за. 
Др. Свстозар Ритвг       против. 
Светозар Хаџић — за. 
Серафим li'pcTiil,      ва. 
Герафим lloiioBiili      за. 
Сима Браковић — mije овде. 
Сима Перић      кије овде 
Дј). Славко iMii.ienili   ,   за. 
Одавко Xemi      вије овд*. 
Спасоје Пилецић -   за, 
Сретеи 11 Којић      нијс обде. 
Др. Срђав Буди<-ав;|.'mili      mije овде. 
Дои Оталко Baimli      ва. 
Отанко llaiiii'inh      за. 
Др. Стаиоје Вукчевић      mije оид<'. 
Др. Отеван Оимеонови^-Чокпк     ндје овде 

248. Др. Отипан ВојниК-Туни^ — није овде. 
249. Др. Гтјепан КукриЉ — за. 
250. Др. ( тјепан СЈрвуљ — није овде. 
251. Стојан Костић — за. 
252. Стојан М. Протић — за. 
253. Стојан Д. i'noapau, -  за. 
254. Суљага Сали-Хагић — није овде. 
255. Темко Поповнћ — за.' 
250. Тлхомнр Д. Драшковнћ — mije овде. 
257. Тихомир Константиновић — за. 
258. Тодор Бшковић — за. 
259. Тодор (Јтанковић — није овде. 
260. Томо Поповић — за. 
261. Трифко Жутић-— за. 
202. Др. Тугомир Алауповић — за. 
203. Др. Урош Круљ — за. 
2664. Урош Ломовић — за. 
265. Фран Воглар — није овде. 
266. Фран Графвнауер — за. 
267. Фран Пишек — за. 
268. Др. Фран Шаубах — за. 
269. Др. Фрањо Јанковић — за. 
270. Д.\), Фрашо Ловак — нпје овде. 
271. Др. Фрањо Пољак — није овде. 
272. Фрањо Смодеј   — аа. 
273. Др. Халил-бег Храоница — није одде. 
274. Хамид Хаџи Гврзо — за. 
275. Др. Хенрик Кризмаи — за. 
276. Хуснлја Ђумрукџић — за. 
277. Цезар Акачнћ — није овде. 
278. Чедо Гашћ — није овде. 
279. Чедо A. KocTlili       mije овде. 
280. Шефкија Глухић — није овде. 
281. Шериф Bajpai* — за. 
282. UlyKpnja КуЈловић — mije овде, 
283. Урош Бркић -   за. 

Џ10СМ ГЛАСАЊА.) 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАМОВИЋ: 
Молнј^ вас, госиодо, изволше чутл резултат гласа- 
ша. Гласало je евега 147 лослаллка л то a« 136, a 
npuTue U, Ирема томе објавллјем, гослодо. да je 
ивај заколскл лредлог дефинитивно примЛаеа л > 
другом члтању. Ми смо га дакле сврмшли. 
ШИЛУТИН ДРАГОВИЋ: Мсмшм вас, гослодине 

председннче« да тражим реч да шворлм o лослов- 
нику.) 

Предсгдллк ДР. ДРАГ. М. ПАВЈЈОВИЋ: 
Има реч г. Милутин /^аговл)!. 

М. ДРАГОВИЋ : Гослодлле лредседиичг, ил cav 
лзабрали једногдасно за предовдника Иароднога 
Представнишгва. Тим овлаш једногдасвш« лзбором 
\т смо иароднп [тоолвлици ирлмпли ла ссбе обавсзу 
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да следујемо вашем позиву. Неколико пута у раду 
у нашем Народном Представпиштву десило се, да се 
врло мали број народнлх посланвжа видц у седници 
Народне Скушпгане и чак дешавало се да нема кво- 
рума за решаванЈе, na се то десило и данас. To рђаво, 
господине председниче, утнче на цело наше друш- 
тво свију класа у нашем новом краљевству. a наро- 
чито на наше бирачс, који су оставнли већ 7 година 
своје породице и домове и са пушком у руци чувају 
ааше тековине и следују позиву отаџбине. и ако су 
многи од њих оставилп своје иородице без крова 
■под ведрим небом, ипак врше обавезе према држави. 
Ja питам господина иредседника, je ли вољан при- 
менити сва средства. која му аакон o иословном 
реду дај(! и je ли вољан опоменутп народне иосла- 
нике, да врше своју дужност у овим ^судбоносним 
данима ио нашу државу. те да сваки буде на своме 
месту, a онај од иародпих иосланнка који мисли да 
му je иречиириватии носао, него државни и народш! 
внтерес. нека да оставку и иде кући, a на његово 
место he доћп онај којп xohe да испуњава своје оба- 
веве. (Пљескање). 

Председпик ДР. ДРЈГ. М, ПАВЛОВИЋ: 
Имамда одговорим г. посланику ово: Ja hy учинити 
апел на господу посланике да редовно лосећују 
седниде Народне Скупштине, да се редовно одази- 
вају својој дужности. Ако не успе тај апел, ja ћу 
бпти прижужд н да се користим иравом које ми даје 
аословншч, ма да he мв бити жао да се користим 
тим иравом, али hy морати. 

Господо, молим вас сад ирелазимо на другу 
гачку дневнога реда. ^уга тачка дневнога реда је- 
оте претрес предлога др. Матка Лагиње и другова 
o објављивању дозвола за увоз и извоз. Господо. овај 
11]):длог иотекао je од г. Лагиње и другова да се реши 
ue као обични законски дредлози! нет да се решн 
иутем свупштинске резолуције. По чл. 82. послов- 
шша резолуције се могу доносити оиако исто као 
закоцски хцЈедлози т. ј. морају биги упућени одбору. 
или у случајевима ако иредседништво скушшжноко 
или влада пристане. онда могу не ићи пред одбор, 
могу се изнети директ^о пред Народну Скупштину. 
Пошто je влада изјавила, да иристаје na то, то сам 
оида no споразуму са владом и по.пристанку влади- 
ном овај предло!* господина Ј1агин>е, да поводом 
њега донесе скупиггина резолуцију. и славио na 
дневна ред. To би Гтла друга тачка дпевнога реда. 
Гооиодин секретар ћв' изволетп арочитати овај 
предлог. 

Секретар ДР. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ 
чита предлог господина Лагиње и другова за резолу- 
цију у логледу објављивааа дозвола за увоз и из- 
воз робо. 

ДР. МАТКО ЈАГИЊА: Гооподо посланици, 
иредлог нас неколицине и образложење и3егово нетом 
je прочитано у овом поштоваиом Дому, зато не бих 
ни ja хтио да вам дам на знаље посебице .предлог, 
ннтп да вам говорим подуже o образложењу њего- 
вом. Мени je драго констатовати. да je Краљевска 
Влада на уста господина министра нзјавила да ири- 
знаје хитност овоме предлогу, јер joj je стало, да се 
ништа не скрива. него да се на јавност упути, a то 
je чињеница угодпа за нас. и доказ само можда — ако 
дозволите тако без самохвалисања рећи — oiiopij- 
ности овога предлога и то оставимо, господо, сва друга 
особена питања на страну, оставимо на страну че- 
сте и пречесте тужбе, што се и у јавноста и у новннар- 
ству појављују свакога дана од дана до дана. да у 
погледу нзвозница и разних исказница или je вла- 
дао. или влада још, како се каже. коруптивнн си- 
стем; абстрахирајући од тога ja hy бити слободан, 
да вам кажем неколико ријечи, зашто сам ja овакав 
рад сматрао особито важним. да се ова ствар заведе 
у нашој држави. Мн немамо бар што je мени знано, 
a наравна ствар да не можемо имати тога на иочетку 
нашег новог пропшреног државног живота. Ми не- 
мамо краткодобни иовремени извештај статистички 
o нашој трговшш у земљи н o нашој трговини са 
иноземством, са туђином бар у главним предметима. 
у главним артиклима. који би нас могли и моралн 
занимати. Ако се, господо, заведе ово што смо пред- 
ложили, o чем нема двојбе, да ћете ви то ирихватити 
и онда he битн доста, да дотичнн лладннп органн. 
који he без двојбе датн тцскатл такве тнсканице, да 
буде ово све у НЈИма no рубршсама прегдедаво, што 
смо ми предложили. да метпемо на страну једну 
такву тисканнду. да уредвмо иорабу отатистичког 
истраживања и ирикупљан.а n бит he олакшано 
бсзиерно no моме суду пословаЈве за статистичке по- 
датке н за скуш&ање истих. Хтио бих само упозорити, 
да смо ми били непотпуни гледе начина како да се 
саставе иоказншце, да би још једна рубрика морала 
бш-и додана, то јест, мораобнбитидодијељенрок, до 
i;ora иде вредност дотпчне нсказнице, јер je миого 
случајева, или би могле бити снабдевене порабе од 
(!тране онога, који добија да продужује рок. 

To je, рецимо, главво, што бн нмао да кажем у 
иогледу тога. Дозволите, господо. да том приликом 
споменем само једно. a чч) je, да ми који смо мање 
ynyheHH. немамо иогледа у данашњем нашем си- 
стему трговине. Ту се говори, да je недавно са Ње- 
мачком Аустријом утаначен један уговор, полаг ко- 
јер да je одређена становнта свота за становите ар- 
тикле и слободна трговива гледе куповања у паишј 
држави. Ja немам правога погледа у ту ствар, како 
се то хоће, али кажем да jt неиим начивом центра- 
лизирано то у неку дрдгавну   установу,   што може 

iai 
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бити од велике штете за наше домаће трговце и' за 
саму ствар, јер бпт he случајева да ће аустрпјски 
трговцц тралшти коју год робу, коју би изњели иа 
наше земље и пошто je OIIII јаче требају, оии he je 
куповати MHOIO скуиље, тиме he дпзати цијене u 
отуда паш домаћи консумеиат могао би имати велике 
штете. Олетујем само то, да кад би ове исказнице 
биле, како heuo их назвати, јер друго су нзвозииде, 
a дрго су исказиице, које се тпчу промета уиу- 
тар земље, кад би оне биле редовито рубрици- 
ране са свнм озпакама, које смо ми иавели, којечему 
бн се дошло кбицу, a нарочито би се или доказало 
оно, у што ja Hehy вјеровати u шго се иршшвпједа 
o некој коруицпјп или злоиораби илп у најбољем 
случају моглц би онда дјеловати и на јавиост и на 
иовннство и казати : ево имамо редовите вублнка- 
ције, na се нисмо освједочили o TOii, uno се гоиори. 
A у том погледу je дрлшм, да je то no свему потре- 
бито, јер како зпамо госнодоу јавиом лшв-оту што 
ширн круг иозиавања иашег јавног дјеловања само 
je на корист, a нјкако на шгету no државу и onhnn- 
ство. 

Ja вас молпм, хосподо, да изволите примпти овај 
предлог, како je предЛожен, осим ако m je којн од 
гбсиоде против предлога. 

П p е д с е д u n к Др. ДРАЖА М. ПАВЛОВПЋ: 
Има реч r. мипнсхар трговипе. 

M n н и с т a p т p r o в и н е n и u д у c т p n j e 
Др. BOJA ВЕЉКОВИЋ: Господо, као што сам оио- 
мад рекао, ja сам овај предлог резолуције схватио у 
том смислу, да господа желе да ее с радом цен- 
тралне управе за промет ближе упозиају, како бп 
могли провести кошролу пад радом тога надлештва, 
и како би у нсто време могли да се провере сви onu 
гласовп, KOjU се у погледу извозпе трговпие у no- 
следне време no земљи растурају. Ja сам neh и онда 
рекао, да сам и сам прпсталпца пајшпре контроле и 
да hy црихватпти, допупптп, свакп онај предлог, који 
иде na io да јавна управа буде савеона и nouiieua. 
Зато hy ja шрихвахити ргзолуцију у ополиког у ко- 
цино ona иде na то да се јавиост у ове послове упесе, 
и да се коптрола над.радом обезбедп. Ja дакле npn- 
мам (Предлог, да периодичпо публпкујем имепа свију 
опих трговаца којп су трђжили дозволе за извоз од- 
посно за увоа n да уз њихова нмвна прибележим n 
све остале поДатке, који су у првој тачци ове рсзо- 
луцпјо тражени. 
Што се тпче другпХ' тачака, o шима пмам да ка- 

жем ово. Господа желе да се поред имепа трговаца. 
ftojHMa je дбзвола за извоз дата, прибележе још и 
пмепа оиих .'тчиости, које су евептуалпо за тога из- 
возннка пнтервсписале. (Гласовп : To je пајважнијс. 
To Je г.чавио.) Роспода, ако je го иајважније, ja би 

опда молпо, да мп се изближе каже какав je циљ 
тпх захтева, јер ja ca своје страие сматрам ствар 
овако. За сав рад у мшшсдарству пред парламептом 
одговара мпиистар, и само on. Ако пма какве иптер- 
вепцпје са страпе, оида je то одпос измсђу мшшстра 
n онога, који код itera иптервжише. Бпло би no 
моме мишљењу и педостојпо, да се мшшстар за не- 
кога другога, који ne стоји пред парламептом, за- 
клања n да тпме шокушава да своју одговорпост 
пред врламептом умаљује. За рад једпога ресора 
мпппстар има да узшше на одговор сво.е чиновнике, 
a за рад тога ресора парламзпаг може евентуалпо 
узетц na одшвор самога миппстра. Ако бпсте мп 
дакле могли објаснптп n показатп, да je тај за- 
хтев корпстап у томе смпслу, што he се na 
тај пачпп боље допунитн коитрола пад радом мипи- 
старства плп ове управе, ja hy бпти склоп, ja hy 
бптн готов, да и тај предлог прпхватпм. Алн 
овако, како сада видим ствар, мепп ne изгледа 
тај иредлог довољво nn објашњев nn мотпг.исап. Јгр 
господо, свима вама je познато, да народпп посла- 
ницп пнтервепишу код миппстара, бпло за своје би- 
раче, бпло за крајеве које предсхављају. Нпједан 
се од пародппх послапика не може од тога шосла од- 
бранити. 

Бирачп врше преспју ra посланпке. a посланпцн 
врше преснју na мшшсхре. ЈМиппстрово je, да се од- 
лучп овако илп опако, алп on треба у сваком слу- 
чају да зпа, да кад се одлучи да урадп овако илк 
опако, да on одговара, a ne onaj, noju je код њега 
интервенисао. (Чује се: Обојида.) И код мннпстра 
je бпло иптервспцпја од послаппка свнју група, na 
и нз групе којој прппадају господа, која су поднела 
резолудију. Ja сам те иптервепдпје прпмао u саслу- 
шавао, али могу једпо pehu, да пикада ппсам и 
једпом послапику дао nn ooehaibe, нитп сам икада 
учппио пешто што бп смаТрао да je противпо закопу 
или пнтересима земље. (Тако je.) 

Господо, у образлол^ељу ове резолуције има пе- 
колнко тачака, које пису баш у блпзој вези са самом 
рсзолуцнјом, али iiioniTo су изнесепе као мотив.за ре- 
золуцију, ja морам и o њнма проговорпти пеко- 
лпко речп. 

У првој тачци образложеља каже се, управо 
као пледпра се за слободну трговипу чак ц за nno- 
страпство. 

Господо и ja сам у пачелу присталпца слободне 
трговппе, алп у дапаппве време, слободпа трговипа 
са иностранством била би за nac лрава катастрофа. 
Ми смо окружени земљама, које су у поглсду намнр- 
пида н најпогребпијћх артпкала иотпупо исцрпенв, 
докле смо МИ, међутим, у том срећном пололгају, да 
имамо намириица бар оиолвко колико je за нас uo- 
тр бно ii једап известав    вишак.   А.ко бисмо преш 
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томе допусптли да трговипа са ппострапством буде 
слободпа, онда би прва шоследица тога бпла та, што 
би и Аустрпја и евсшталпо Румунија покупиле све 
паше пампршгце. што би подпгло колосално високу 
цену. и што бисмо према томе. на крају крајева, 
осталп без памиршша или бар без довол3по намир- 
ница. Зато се слободпа трговшга са инострапством у 
иашпм приликама ne може допустити. 

Mu пмамо Министарство за Исхрапу, које утвр- 
ђује колике су пам потребе за лашу домаћу потрош- 
њу. И само са вишком може располагати ^Гшшстар 
Трговние прп закључнваплг евептуалпог уговора са 
ипострапавом. Тако ми и радимо. 

Али поред тога има и други разлог због којст ми 
можсмо битп потпунома сл-ожии за трговппу са шш- 
страпством. To je пгго сваком извозу иашпх арти- 
кала одговара увоз крупе, која je. као што се зпаде, 
девалвираиа и не вреди. 

Зато смо ми устаповшга спстем комшеизацпја п 
рекомпепзација. који се састоји у томе, да се при 
сваком пзвозу тачно водп рачуиа o колпчппама које 
су пзвозепе, како би се те количпче које су пзвезене, 
компевзирале po6oNr. која бџ се из one друге државе 
увезла у подједнакој вродносга са опом робол која 
je кзвезена. 

При извозу у Аустрпју или у Чсхословачку по- 
ступа се овако. Извозипк се обрати цептрали за робу 
<• молбом да може известп пзвесиу количину на- 
иамнрница и централа за робу тражи од њега уве- 
peiLe, да je он ту робу продао цептрали у Бечу и na 
пспову тога уверепа да je on ту робу продао, цеп- 
трала му даје дозволу за извоз. Куцац у Аустрпјп 
иолалсе сгојој бапди сумуу крув iMa . аустрпјским, 
која je сума потребпа да се исплатп та роба, која се 
пз наше државе нзвезе. Бапкар авизпра опда свога 
кореспоцдепта овде или рецимо где другде, да има 
пзвозипку да исплати одговарајућу суму у круиама 
југославеискпм. Пошто се та псплата изврши n роба 
извезе, остаје једио потражпваље nauie према Ау- 
crpjijn у робп. To he се потраживап.е паилатпти у том 
облику, што he једап увозншс nam увсстп робу вз 
Аустрпје n тако компепзпратп нзвезспу робу пз 
name државе. Цсо вромст re свршава размепом робе 
без пкаквог увоза крупа пз Србнје у Аустрију од- 
коспо ii3 Аустрије у Србију. 

Господа te асале, што ne постоје повремепе ста- 
тпстичке публнкације o промету робе у самој земљп 
и o промету робе са илостранством. O промету робе 
са ииостраиством водп ср статпстика, алп повремене 
публнпације — као тто зпате — к у мирио време 
ппсу тако лака ствар. Taj статпстпмки материјал 
има да се сређује и да се no пзрсспом спстему epa- 
чунавања нађе вредност, na хек опда ivo тај рад no- 
стаје. сцособаи за публикацпју. У далашље je вромс 

тај рад у пеколико отешчап: алн се on штак врши, 
само што се те публикације још вису могле извр- 
шитп. 
Што се тиче, гооподо. ту;кби. које нруже н no 

којима je као овом прилнком трговипе са иностран- 
ством било злоупотреба, ja сам слушао o том тужбе, 
алн кад год ми je какав конкретаи пример наведеп. 
ja сам одређивао истрагу. Само ком тпх -одређивап.а 
истрага писам дошао до позитивпих резултата. Менв 
je na пр. пре неки дан достављепа тужба, како je 
иекп известан господпн, који nnje трговац. добно до- 
зволу за Извоз робе у огромној количнни за Чехосло- 
вачку. Кад сам наредио да се трага за том пзвозни- 
цом. онда je копстатовано, да ne само да том госпо- 
дину nnje бпла дата нпкаква извозипца, пего пи у 
самом Мипистарству није бнло ппкаква трага o ље- 
говој молбн. To зпачи, да je дозвола била непстинита. 

У овим стварпма где су апгажовапп матернјалнн 
иптерестт, има n мпого суревтвпвости, a и мпого скло- 
ности ка прстерпвању. Треба уочптп ово, да пре 
кратког времена, докле nnje- постојала централа за 
npoM'T ca ппострапством, пзвознице су давате no са- 
мојпрпроди ствари — организациЈа промгта .nnje 
била нзведена — мало олако. n последпца je тога 
бпла та. да су na пр. поједини трговцп добијали до- 
зволу за пзвоз вагопа масти, коју су могли овде ку- 
пити no цени од 30 круна килограм, a у Бечу прода- 
вати no loo круна. Зарада 'iia том послу бпла-је no 
вагону бруто 700.00.0 круна. (Др. Свињарев Колико 
je провизије дао за вагон?) У таквом случају разуме 
се. ако би бпло пгсавесппх људп. могло je б.ити и 
ировизије. A.jn. господо. од мвмента од како је-за- 
ведена централа, такве операдије више штсу мо- 
rvlie зато, тто onaj којп xotie да-пзвезе na np. вагон 
масти у Беч. мора да донесе увереље да je тај вагоп 
продао цептралп у Бечу, која ke плаћа маст више од 
35 круна. AKO on овдо платп килограм масти no 30 
гфупц. опда he н-.сгова зарада бити свега 5 круна no 
кидограму, одпоспо. 50.000 круна mo вагопу. H то je 
врлп лепа зарада. али има људи који су навиклп na 
великс зарадс, na су незадовољви са зарадом коју 
могу сада пмати. Међу тпм људима пмате највише 
пезадовољппка, који впчу и који измпшљају које- 
какве пепстпне. 

Господо. ja попавл.ам. да hy бптп благодарап 
сваком опом. који мн буде помогао, да се злоупотребе 
пгтражо n најстроже rone. Ja пикада ne hy заштп- 
ћавати oiiora, који чшпг злоупотребу nn one људе, 
којц су у ово време рата, кад су други na бојпом 
пол.у показалп толико незаинк рссовапостп n no- 
Јкртвовносхи, кад су n свој живот датзали за отаџ- 
бппу. — не мисле ништа друго иего да се na рачун 
осталпх поштеппх л»уди богате. Ja hy молнти. дакле, 
сваког ко год има коикретппх прпмора и доказа   o 
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конкретннм несавесностима: нека мидостави панека 
буде сиглфан. да у министарству трговнне нема ни- 
каквих тајна и никаквих узрока, да се рад мпни- 
старства ирикрива п никаквог иовода да се они, којн 
врше злоуиотребе прикривају. 

Председник Др. ДРАГ. М, ПАВЛОВИЋ: 
— Реч има госшодин посланик Шегвнћ. 

КЕРУБИН ШЕГВИЋ: Господо народни пред- 
ставници, кад Je пародни клуб предао oBaj предлог. 
њту je лебдило пред очима двоје. наиме да je ово 
једно питањо не само господарске 'наравн пего и je- 
dino питање моралне нарави. Mu смо до недавна жи- 
вјели у Аустрији, у једној земљи за коју je једном 
рекао Анте Старчевић да од владара до пољара, од 
прцјестоља до лонца све лежи на покварености, на 
:5лоћд и опачвни. 

У Аустро-Угарској могао си све купити новцем. 
почев од доктората на упиверзитету, na до места на- 
месничког у некој покрајини. A iirro се није могло 
купити новцем. кугаовало се поштењем или којим 
другим срамотним начш£Ом. Taj систем корупције 
дошао je до врхунца за време овога рата. Употреб- 
.'вене су реквизиције ашвежвих: намиринца. na онда 
реквизшџ1је свега што je народ имао, да се из тога 
створи с јрдне ctpaiHe невоља у народу, a с друге 
стране, да се награде онн, који су подржавали овај 
коруптнвни систем. Зато, госполо. ми смо и виђали 
у тој пропалој Аустрији људе који. тако да кажем. 
нлсу на се-би ни гаћа имали, a за време рата до- 
стигли оу страховите свотс новапа. И пошто су били 
лукави. онл су новац употребљавали на куповине 
зграда, дапаче и на оснввање банака; куповали су и 
пароброде, које сада продају Италији. C друге. пак, 
r-тране господо. вндјели смо народ, невол>ан и кука- 
ван. Мене, господо, језа хвата кад цомиолнм шта 
оам доживео у своме селу. Тамо. на напуштеном 
отоку, вид(Ч) сам жену без мужа. муж joj je био у 
ратл', гладну u невољну. да je узела у шгручје своје 
дете п, немајући nrra да му да јести, него само своје 
сузе, стровалила се у море заједно с дететом. да 
тамо заједно нестаиу. To сам видео сбојим очима 
и био сам присиљен давати погреб овим невољни- 
цима. Тамо je. господо. чак долазило до тога, да су 
људи и траву јели, као животшве; ja сам сИм то 
искусио. Кад сам 'направио молбу на тшкхжика да 
добијем килограм брашна белога, да иавравим хо- 
стиЈУ: с којом ћу народ прнместити, нисам га могао 
добити. C друге пак стране водила се трговина и 
обогаћивали су се људи, који су подржавалц raj су- 
став на леђима и на невол.ама оног кукавиог наро- 
да. Свему je томе била крива извозница. Ko je хтео 
трговати, тај je морао имати извозницу, a при да- 
вашу  изиоашпш luijc се  глсдало, дали je дотичип 

трговац. дали je трговина н>егово занимање, него 
чији je он и какав je он, дали je веран и поуздани 
елеменат сустава, док се свештенику и килограм 
брашна занијекало. Ja сам га шлаћао no 22 и 23 
круне килограм, док су га други добивали за 30 
napa, na га онда продавалп no 30 круна. Све сам то 
лнчно искусио на себи, господо! Били су створени 
неки одбори за апровпзацпју народа, И ja сам био 
члан у једном таковом одбору. na кад сам видео 
inra се радн. да се само згрће иовац. ja сам против 
тога почео протестовати. Ha то су ми одговорили: 
»Ти си пеопик, a ми смо трговцп, na се не можемо 
сложити«. Кад писам знао шта hy радити, ja сам 
предао ствар суду. дрнгавном одветнику? и он ми 
рече: »Ви сте луд човек; тта мислите ви с овим 
постпћи. Стећи ћете само себи непријатеље. a ништа 
нећете поправити. Ето влдиле. колико има описа 
противу тих злоупотреба«. 

Ja незнам nrra je урађено ca тим тужбама и THit 
спнсима. (Чује се: то je било!) Ja то износнм због 
тога, што су то били разлози који су нас руково- 
дили, да овај предлог поднесемо. Kao што видите, 
господо. и дан-данас nocrojf псте тужбе и у истој 
мјери na, то. као гато смо се тужили у Аустрији. Да- 
пас видите исто тако оне исте људе. у надлештвимч. 
који су и npe били н који су радили на штету на- 
рода. (Чује се: Који су то? Имепујте их.) Немојте 
се, господо, узнемиривати, то су л.удп o којима ће 
бити можда доцније говора. a то су у главном они, 
који критнкују ствари. j међутим вагонима брашно 
продају у Бечу. 

Ha крају да вам кажем још и ово. Сад o Ускрсу. 
кад сам отишао на OTOK, дошло je тамо пуно брашна 
и од тог брашна ja сам купио за своју кућу једну 
врећу no 2.60 K no кллограму. To je брашно донето 
било из Темишвара, пгго се могло видети на самим 
врећама. Како je то брашно дошло преко подручја 
окупираног од отране Италпје. ja не знам. и не ћу 
да ксшпујем, јер нисам пптјун. Дакле. као гато ре- 
кох. ja сам за себе од тога брашна купио, илатио 
килограм no 2.60 K као и врећу no 15 круна. Дакле 
ja само констатујем, да je то брагано дошло, a како 
и иа који начин ja се у то не упуштам. По моме 
мишљен>у, не ваља господо, потфпвати плаштем 
патриотизма све ово. пего ваља показати на ono. 
гпто не ваља. Чир нека пукне и нека изиђе ван. 

Ja noTiivHo верујем г. мввиотру, да je тешко до- 
ћи до шравих злочпнаца, jep се онп знају вешто 
i;pnm. Зашто се они звају крпти? Богати су, и inra 
je њима кад добпју na једном вагопу зараде од 5 до 
б стотине хшвада динара. шта je и.пма бацитн 
loo.ooo овоме. n loo.ooo ономе и oalm једног штро- 
мана, који робу кулује за њега. тако. да имс његово 
то јсст правога купда. никад ве ћеш наћи. 
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Госиодин министар Трговине приликом свога 
говора задржао се највиш на ономе, чега нема у 
патием предлогу, a наиме да ми иледирамо за сло- 
бодну трговину. 0 томе ие пма говора тамо. Тамо се 
само констатира једна чињеница. да се може да 
оправда ■наш предлог, пошто пема слободне тргови- 
И". то смо ми овај предлог и поднелп. те да се са 
једне странв свет сувише не богати, a, садруге отрале 
да се одвише не пати. 

Господо, враћам će на оно. што сам казао у iio- 
четку. Ово je пнтање, господо,, не само гоородарске 
парави. него и питање моралне нарави. Ово je пи- 
тање не само државне користи. него и ггатање по- 
пггења и угледа наше државе. Јер ако се утемељм 
у народу ^вијест, да се све може ш новац куптгги. 
онда he се моћп рећи обот што je казао Југурта за 
Рим : ..0 urbem venalem et mature perituram si empto- 
rem  inveneris. 

•Ta сам завршио. 

II P e д c e д в и к ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ : 
Пма реч г. Шјфмин. 

ДР. ЂУРО ШУРМИН: Ja не бих нн дошао на 
ову говорницу. да није г. МжниСгар Трговине спо- 
менуо неке ствари. за које треба евентуаЛно да му 
се докаже днректа.н пут, да оне не иду онако. како 
би гребале Д^ иду. Господин Министар je говорно o 
интервенцији народннх послалика. И ja држим. да 
господан Министар и нико у ово>г дому не може за- 
мјерцтц интервеицлји народншс посланика, ако ао- 
журују оно, што би без интервенцпје народних по- 
сланика код шојединпх Министара и Владе лезкало 
негђе у кашцеларијама мјеоецима a мјесрцима. Го- 
сподии Минпстар 'Грговние извјесно зиа. да постојн 
роба, која се зове танин. Ta се роба нродуцира у Х])- 
ватској. Нптп сам штервешграо, нити каним иитер- 
венисати за талнн илн творнице његове, али знам, 
кад сам био повјереник у Захребу, да су се онда 
склапалн уговори ue у каквом куту, него пред свје- 
дрцима за компензацију друте робо. такб да се танин 
продуцирао i! даље и могао да употребн за к-омпен- 
зације, 

До данас сгвар стојц тако. ла творнице морају 
да обуотављају рад, да отпуштаЈу раднике, јер пла- 
кају no 2—3 мјесеца забадава, чекајући да he Ми- 
нитарство TproBii'iie увидјети, да се за тапин може 
добитц вал.аиа роба. И госиодо, требало je којекакиих 
напреааља, да се /lobc у Министарство Трговине и да 
се то зднстатује. да се одобри измјена робе за 50 
вагона таиииа. Наиокон се овидјело у Мниистарству 
iici;()Me да од тога.склопљешрга шосла нема одобрења 
и онда je дошло до различних цогађања. (Министар 
Уиутратп.их Дела Св. Прибићевић: To није тако 
интересаитно.) Ако госиодина Мишистра Унутраи1- 

шнх Дела то не интересује, то интересује г. Мииистра 
Трговине. и можда he ово бити важннја политика 
у будућности иего ли политика г. Министра Уну- 
трашњих Дела. И зато хоћу да изнесем конкретне 
случајеве, које je тражио г. Мшшстар' Трговине. да 
се наведу. 

Ja hy игавести још који случај и г. Министар 
Трговине увидјеће оправданост налпега предлога л 
наших захтева. У Министарству Трговине као пгго 
рекох почело се црнкати и било се дало за робу 50 
вагона, ioo вагона. 150 вагона и дошло се најзад до 
250 вагона за робу, која би се употребила у јавне 
сврхе. a ниједна круна неби ушла у земљу. Ипак 
ствар није решепа до данас и вуче се 3 месеца. Ja 
сам уиозорио г. Миннстра Трговнне. да he творшше 
тапина морати раднике отпустити, јер н. пр. твор- 
шгца танина у Жупањи 7 мјесеца iLTaha раднике. a 
до сада није могла добити право ни за један Багон 
танпна да извезе. Исто тако творница у Митровицм 
мораће да отпусти радннке; исто тако твориица у 
Оиску. To je нес-оцнјално. нетрговачкн и ja мислим. 
да je штетно за нашу трговину. To je један ковжре- 

' тан случај, који he г. Министар Трговине Mohn увети 
у'разматрање. 

Ja бих желио, да и r. Микистру за Исхрану v 
Обнову Земље ''поменем овај конкретан случај. Је- 
лан наш прпјатељ. пријатељ странчарски дошао je 
у Београд први пут у своме животу и Јуче му се 
десило да му je један човек понудио три извознице 
за извоз кукуруза нз Румо у Баљалуку: он му je 
нудио извозниде и ноказао му их je. (Чује се: Та- 
квих случајева има врло много.) Исти тај господин 
понудјвн je нзвозницом за 3 вагона uiehepa. (Мипи- 
стар Унутрашн.лх Дела Св. Ilpi-ičiiheBuh: Дајте ми 
име тога). 

Ja hy г. Минист[)у казати име. али но овде. 
факт je, да му je нуђено. (Министар Унутрашњих 
Дела Св. npnčiiheBHh: Ko je нудио?) Ka3ahy вме 
онога. коме je нуђено, a тко je т)удио не знам. 
(Жагор). 

Join бих хтио споменути један нрпмјер оваквога 
]101'Ловања, који je доста непријатан. јер се тиче вој- 
ничких органа. Чини се. да се и ту води трговина. 
Ja зиам сасвим точно, да становнт? војне области у 
Осијеку днспоиирају са 90 метричких центи јаре 
шпенице, 1480 метричкик депти јартга јечма, 3320 
мет. центи зоби и сијена итд. нтд.. да се то рекви- 
рира, н олда неушгребљава за војску. него продаје. 
Ja сам већ поднио једну интерпелацију o случају, 
у којему je neh ннтервенирао и хрватски бан, да се 
не би онако господарило са народном имовшшм, 
како се je господа]шло у Руми. Ту су се -онет уплели 
не правв трговцп, него трговци ad hoc, војнички. 
Реквирирали су и онда продавалн, (Глас: Кад je то 
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било?) Мислим у марту. Продали су пивоварн    у 
Београду јечам, који je био одређен за ссме. 

Ja сам овдје пзнио два до три прнмера. да на 
то ушзорим господина мишЈстра. 

Споменути- hy још добаву новинскога папира. 
Ta се добава вуче већ шуна три мјесеца, уговори су 
говци, све je погођено, крумпир je добављен из 
једноставнога разлога. јер нетко држи, да не мора 
дати оних извозница, које сте ви господиие мнни- 
стре. већ одобрили. И тако je од оних GO вагона 

. крумппра, који су у марту били приправљеии. једнп 
четвртнца морала да пропадне. 

Господин министар ће из ових примјера видјети 
да у његов-ом ресору све не функциоиише, како би 
требало. Ja њему потпунома вјерујем. да ће on сва- 
ку злопорабу казнити и да ће у свакому случају, 
који му се каже, направптц реда. Ja сам ове при- 
мјере сшоменуо само за то, да се не би мислпло, да 
смо ми овај предлог донијели тек онако, да пешто 
дЛнесемо. Ми смо то донијели, да му помогпемо, да 
у нбшој трговини подјемо оким пЈтем, којим треба 
да подје слободна држава. 

Председиик ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. министар трговине. 

M и н и с т a p т p г o в п н е ДР. BOJA GT. ВЕЉ- 
К.ОВИЋ: Господо, као што сте чули мало upe, ja сам 
молио свакога, који зна штогод да ми изнесе коп- 
кретне примере из којпх бп се могло видети евен- 
туалне злоупотребе које се врше и o којнма се у 
јашости врло миого говори, али које се не доказују. 
Господин предговорншч навео je два до три таква 
конкрс-тна примера, од којих су мени случајпо неки 
иознати, a нарочито ми je позиат овај случај са та- 
чином, који je и пајважнији. Ево како стоји ствар 
са ташгном. Ташш je један од врло важних извоз- 
ннх артикала наших. Танин je роба, за коју ми 
молгемо добптн најбољи еквиваленат из другкх др- 
жава и за то ми морамо таинн распоређнвати пре- 
ма потребама, које пмамо и које очекујомо од других 
дрлсава. Када се један господин пријавио да извезе 
пет стотипа вагопа у Аустрију, пз које ми uc доби- 
вамо баш шшго првоклагие робе. ja сам пашао да 
je сасвнм умсспо што je шеф централне уираве па- 
шао да не треба свих пст стотппа вагоиа одобрити 
само за Аустрпју, него треба оставити један део ва 
Чешку, један део за Пол^ску, једаи д?о за Румуппју, 
јер из тнх земал.а ми можемо дoбimI првокласпе 
артпкле: можемо добптн угаљ, молсемо добити ул.е 
за машипе. можемо добнти сол и петролејум. II пре- 
ма томе налазпм да je сасвим умесно било ne дати 
свих пст стотпна вагоиа за једно место. иего их рао- 
иоређнвати. 

Одпоспо тврђење, да танин уопшле штје допуш- 
Teit3a' извоз, морам да учнпнм ову иоправку. Ja 
гам одмах, чил! ми je господпн у једкој ранијој при- 
лици говорио o танниу, позвао шефа централне 
управе и казао му овако. Ja сам то забележио пред 
самим шефом централе. Он je казао да je mpe пет 
дана одобрио дотичном госп-одииу, 1.500 вагопа да 
их пзвезе у Чешку. Затим да je одобрио 25 вагона 
дотичиом господниу да их моЈке извести у Аустрнју. 
али вели, он није дошао да узме извознице. Најзад 
одобрио му je да мол^е известа за Швајцарску 50 
вагона танина, разуме се под условима, под којпма 
će допушта извоз га неутралне земље, т. ј. под усло- 
вима да ona обезбеди валуту миннстарству фннан- 
ција. Сем тога речено ми je, да тај господнчг мозке 
лобитп за извоз у Чешку још 50 вагона, али он сам 
није траЈкио тај извоз у Чешку. 

Најзад no условима. које смо сад закључили 
с Румунијом и Трапсилваннјом резервпсапо je, да 
се у те земље може известп у сваку ino 150 вагона 
ташша и тиме се псцрпљује целокуппа количииа 
танина, која уопће стоји na расположењу. 

Што се тиче извоза кромпира. ту ne само да 
нису чињепе пикакве смстње, него смо ми иапротив 
настојавалп. да с? и кромпир и суве шљиве и сви 
они артиклп, који се кваре, што лакше извезу, али, 
кад Аустрнја није хтела да купује, ннје хтела да 
даје еквиваленат у робп за то,. • разуме се, да' нисмо 
могли патеривати Аустријанце, да "тај артикел ку- 
пују. Али, да бисмо олакшалп извоз, ми смо отшпли 
још једап корак даље и допуствли смо, да се кром- 
гшр који je у опасностп да се покварп, може изво- 
зити чак и без компензације, разуме се водећи na- 
чупа o томе колико je извезспо и колпко доцније 
треба да пастојимо да од Аустрије накнадимо. 

Дакле, господо, извозинце могу се дати само у 
грапидама утврђеног коптпнгопта. Ако Аустрпја 
шрима X вагона и само X вагоиа, опда зпачп, да ne 
треба да дајемо извознпдо за X плуб X вагопа, јер 
Аустрија те вагоне ne he примити. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
'i.Ma реч господип миппстар за исхрапу. 

Мппистар за исхрапу и обпову зем- 
ље ДР. АНТУН КОРОШЕЦ: Г. посланик Шегвић 
je поменуо o нској дозволи за извоз робе из Темиш- 
вара. Нсмогуће je. господо, да je што било одобрено 
нз Темишвара, јер у Темишвару немају трговци 
пишта, што би се могло павестп. Kao што ми калсу, 
пије бпло ии за једаи воз, mi за једап кплограм из- 
дато какво допуштсње. да се може извести. F Llle- 
гг.ић je казаб ориватнОј да je то дошло кроз птали- 
јапску сфе1)у. Ако je то тако дошло, то je могућо 
само тако, да je то ратпи плсп из пређашшег доба, 
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да je то војничког порекла и да џакови посе озпаку, 
да су из Темишвара. 

Г. Шурмин je казао, да су му нуднли дозволу 
за извоз. To je сасвим иогућно. To није у моћи ии 
министра за исхрану, ни министра за трговину, ипти 
других министара, да потпуно спрече, да се таква 
трговина са нзвозпицама ne вршп. Ja hy само го 
pehn, да сам предвидсо у чл. 13. донете наредбе ло- 
требие мере против тога и да je то кажњиво, a госп. 
мшшстар уиутрашших дела казинт he no пашим 
пријавама све оне, коЈи буду таква што радили. 

Господа кажу у своме предлогу, да коптрола 
није довољна. Ради тога je мшшстарство, које je 
Mcmi подложно, наиравило и уредпло сасвим бољу 
и ширу контролу. Кад коме, рецнмо, из Бањалуке 
дамо дозволу за 10 вагопа кукуруза, MU онда јаиимо 
покрајинској владп у Сарајеву, да je X. Y. добио 
дозволу за 10 вагоиа кукуруза и јавнмо још oii- 
штписком одбору у Баљалуци, да и они зпају, да je 
X. Y. добпо дозволу за 10 вагоиа. Ja мпслим, да je 
то пајшпра коптрола, која je могућна. Изнм тога, 
молпли смо покрајинску владу у Сарајеву, да све 
те дозволе, које ми озиачимо, публикује у нови- 
нама. У колнко сам чуо, те се дозволе објављују у 
Сарајеву, a такођер и у Словенији. Дакле ту je мо- 
гућно вршнти иајшпру контролу, кад се све то пу- 
блпкује у повшшма тако. да цео свет зна за то. 

И сада 'нам je дата могућиост, да лако с њима 
поступимо КЈхко je требало. Ja мислим да je то шира 
контрола, коју већ имамо, али ипак оно што ми 
господа из Народпог Клуба предлажу по тексту пе 
чшпг Мииистарство Исхрапе лего мшшстарство Тр- 
говиис, Еоје пма бригу за увоз и извоз жнвотпих 
намирпица. 
Што с& тиче тврдње г. Шурмппа радп шећера. 

могу рећи да je то могуће, јер се дозволе поједин- 
цима пе дају. Mir пмамо 000 вагона шећера, који 
треба раздати читавој земљи за једаи месец, и онда 
ми калсемо за сваку покрајинску владу контнпгелат 
sa Хрватску ^олико и толико, за Босну и Херцего- 
вппу толико в толико, a иоједипцима не дајемо мн 
дозволе за inehep. 

Господо. шзнам како би било то могуће што 
господа наводе. Могуће je, да су то фалсификоване 
дозволе, али праве дозволе ннсу. 

Ja господу молим да нам даду средства, да 
лако иађу то, како je дошло до тога, na да тога 
вишо не буде. 

Ja мислим, да сам одговорпо na оно што су го- 
спода желела. 

11 р е д с е д н н к ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
UMU реч г. др.  Свињарев. 

ДР. МИЛАДИП СВИЊАРЕВ: Господо посла- 
ницн! ЈКеља и тежња г. Министра, да се што већма 
сузбију злоупотребе извозница, доиста су похвале 
достоЈпе. Међутим. п.сгова лсеља, да га господа по- 
слаппци у томе помогну, да врше шппјупску улогу. 
држим да nnjc оправдана, већ да су зато позвани 
органп, којн су одређени да трагају за људима који 
тргујУ бесра>гном трговином. 
Чули сте да има људи који продају извознице no 
скупе повце. (Чује се: Свачнја je дужпост да то 
каже. To nnje шпијунажа.) Ja дрлшм да се то не 
слаже са чашћу једнога иародпог посланика. Ja не 
могу да се повлачпм no суду, и ако ко од господе 
посланика мисли да се то с његовим достојанством 
слаЈке, нека то вршн, a ja то не могу вршити. 

Међупш држим, да г. Министар нема право 
кад хоће ону господу, која посре^ју око тих извоз- 
ница — нећу да кажем заштнти — да их стави no 
странн. Баш у томе je rpeim^a и г. Минпстар би тре- 
бао на супротно становнште да се стави. Господа 
се тим извозницама занима^у, a то њихово зани- 
мање ције. To није њихов.мандат нитп им дозвољава 
њихов положај као јавних радника, да пабављају 
нзвознице n да на тај начии стнчу велике nape. 

Услед тога што се господа од положаја, посла- 
ници, чиновпнци, заузимају за те извознице, .нс 
могу честнти људи да дођу до пзвознице и вагона. 

Ja hy вам навести један еклатаптап пример. 
ради којег сам и узео реч. Два господипа из Вршца 
горко су се тулшла кад сам ux упптао како стоји 
л;етва код п>их. Опи су ми се јако жалили, да у око- 
лшш Вршца, не знам тачпо, nnje код мене белешка. 
170.000 јутара земље лежи под водом. Зашто? Зато 
што људи нису могли добнти угаљ да одрже пумпе 
у реду и да ту воду избаце. 8а време кишних го- 
дпна пумпе морају радитн стално n само тако могу 
спаситн усеве. 

Ове године nnje било могуће то учпнити, jej) 
ппсу добпли угља. Рекли суим да ne могу добити 
угаљ, и onn су иашли други нзлазак онц су хтели 
да добпју сто вагона угља за комиечзапију од 20 
вагона кукуруза. 

Поднели су молбу минпстарству за исхрану по- 
четком марта, ne могу одговорптц за тачност датума. 
a знам да у марту месецу нису добили одговор. Тек 
месец два дапа касније, добнли су одговор од другог 
мииистра, да се одбпјају и према томе пису могли 
нзвести двадесет вагопа кукуруза питл добнти сто 
narona угља тако, да због тих двадесет вагопа куку- 
руза лежи 170.000 јутара под водом и толико маље 
плода имаће паша држава. To je први пример. 

Други je прнмер овај. У околинн Новог Сада 
као иЈто вам je позпато баве се искључиво башта- 
ваплуком.   Ти л>уди уложили оу СЈВпав новац за 
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обраду земље и сем велггке аренде која je за времс 
Аустрије била огромна, плаћалн су људи no 2.000 
круна за јутро земље; радна онага била je од 30—40 
круна дневио и ти људи побралп су јеоење усјеве 
a нису их могли извести за то, што je насгао пре- 
врат. Они су то алалили и није им жао што су им 
пропали усевн. Дошао je арпаџик, салата и друт 
пролетни усеви. Самога арЈШџика je било на терито- 
рпји Новога Сада неколико стотина иагона. Ти су 
људи трчали од немила до недрага гражећи дозволу 
да га могу извести. Ha послетку са тешком муком 
добпли су дозволу за извоз не да добију новац, него 
за компензацију. Дошли су људи кући, иочелн су да 
спремају и чисте робу, узели су надничаре н пла- 
ћали скупе надниде, јер ариаџик iiopa да се чисти 
пре него што се извезе и људи су ипремили вреће 
да их утоваре у вагоне. Чекали су једну недељу, 
другу 'недељу н ja сам и сам ургирао ту ствар. Ни- 
сам ишао у министарство 'него сам у клубу изнео 
целу ствар и шта више учпнио сам пнсмену пред- 
ставку на господииа мкиистра председншла и моЛио 
га да се од своје стране заузме за ову ствар. II што 
je био крај овој песми? Крај песми било je то, да 
ти људи нису добнли вагоне, н та роба која репре- 
зентује неколшсо милнјона динара. прошла, je. И 
ако кога нанесс ових дана пут у Нови СаД, нека 
изађе на друм, пак he видеги како je цео друм по- 
сејан арпаџикоги. Ти су људи и.мали огромне штете 
и изгубили вол>у да радо. НГга више пролетне усеве 
младп грашак, салата просто су преорали и неће да 
нх беру, јер би их много више стало аронзводња, 
него што бп могли добити. пошто je забраљен извоз 
и иема изгледа да би добили дозволу. Што je To 
тако држим да највеће зло лежв у томе, што она гла- 
ватија господа која имају везе у мшшстарствима б 
мандате иду и настоје да протекцпјом и другт! сред- 
cTBiiMu израда ^еби и својим пријатељима дозволу, 
a оиај народ који то заиста ааслужује не само у 
свомв интересу него н у интервсу државе, не може 
да дођс до вагона и до извозпица. 

Зато сам ja одлучио заго, да сваки onaj. Kojii 
иде да иосредује нли за један вагоа n.ni -sa нзвесну 
колвчину робе има да се обзнани као и оиај, који 
je добво доаволу, в онда he та бесрамна грговина 
црћи n омогућл he се, да се јавиост заинтервсује, n 
мнош који се боје жигосааа, повућн he се и Heii" 
тако беграмно трговину водити. 

Председиик ДР. ДРАГ.јЏ. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, нема више цријављеших говорника. Ja ми- 
слим. да приступамо решењу; да донесемо одлуку. 

HACTAG ПЕТРОВИЋ: Ja ппсам разумео како 
je примио г. Мнпистар овај предлог, јер предлог има 
два дела. и ja че знам да лн га je у цолшш примио. 

Министар трговине ДР. BOJA ВЕЉКО- 
ВИЋ: Предлог примам у онолико, у колнко пде на 
то да се пословпма централне управе да што шира 
јавност п да се омогући UITO већа ко^трола над ра- 
дом те установе. Што се тиче тачке која се односи 
ua публиковање имена оних посланика нли друт^е 
господе, која инервенишу, ja нисам нашао. да има 
довољно разлога, да се и orni публикују. Можетв и 
сами разуметн. да би једпом Минпстру угодније бпло. 
да нема тих протекција. и са гледишта дкчне лчод- 
ности Министрима би било.угодније, само ja нала- 
зим, да се то не може остварити, тпх ннтервенција 
he увек бити. Али ja не -налазнм довољно разлога, 
да се то публнкује. јер би то значило да се миии- 
стар заклања за оне, који интервенишу и кад нешто 
уради, да на^тази да су и онп одговорнн. Ja иак ue- 
мам ништа против тога, aico парламенат друкчије 
реши, само ja то пе предлажем, јер нисам довојвно 
убеђен у корист те ствари. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛбВИЋ: 
Реч нма г. Настас Петровић. 

HACTAG ПЕГРОВИЋ: Господо. ио моме схва- 
тању овај нредлог садржп два дела. Један. (први део, 
иа којп je г. мннистар ирисгао, a који ja повдрављам 
збиља, и ако тај д( o предлога иеће допрпнетп да се 
све злоупотребе у том смислу одстране и нзлече, 
ипак he доста помоћи. Адн предлог садржи u други 
део, којн je, како мешг изгледа, нааерен и на ua- 
родне полшире. Због тога je то врло крупна ствар 
и задире ne мало, него дј:

6око у основе целога пар- 
дамента, a не само иојединих иосланика. Гос:11одог 

потребно je раамислити мало боље o тој ствари. и 
како je сад касно, и немамо времена да то гштаа^ 
расветлимо. a ja бих желео да суделујем јаче у дис- 
куснји no овој стварп, то бих молио господана пред- 
седннка u Народао Представшштво, да одложимо 
то за идућу седницу, na да ово питан. ■ овде све- 
атрано проценпмо. 

Отвар je замашне природе, Господпи Министар 
je врло лепо казао. да ое не слалве са тим другим 
делом поднетог предлога n то je 'потпуио оправдано, 
n кад ja будеи говорио. бићу тог његовога иишљења. 
Али je г. министар додао. да нвма иишта арогиву 
тога, ако парламснат друкчије репш. Дакле, видито. 

господо, решиње тог питања вависи од нас самих. 
да ли ћемо оиу ствар усвојити овако како се пред- 
лаже и кад аависи то од нас самих, и кад се са тим 
no мом уверењу удара у темел. парламештаризма, 
a ja то тврдим, онда допустпте, да пмамо бар једаи 
даи за ту дпскусију, na да то пнтан.е са свих страпа 
иретресемо и оцешшо a не да у невремс u на брзу 
руку усвајамо. Са пуно разлога TpavKnM, да се upe- 
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rpecaihe ове крупне ствари одложи  за другу сед- 
иицу, да бисмо o њој моглн говорити опширннје. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Нма реч г. др. Матко Лагиља. 

ДР. M AT KO ЛАГИЊА: Господо, меии je дуж-* 
ност, као првому подноспоцу овога предлога, да се 
осврнем посвр у кратко на пар репи, на све што je 
казао г. Настас Петровић. 

Гоеподин миниотар не прнхваћу, илн бар му je 
жао, ако би се прим^о предлог, у оном делу, који се 
одиоси на посредоваае на интервенцнју ових лица, 
и то мотивише господин мшшстар трговпне као не- 
кпм омаловажењем, као да би се љему хтјело под- 
метнути. да би се могао тиме покривати na одкри- 
вајући посреднш;е тобож од с.бе одбацује одговор- 
иост за то. 

Ja бих имао г. министру гргошне рећи ово: 
Крепост, искреност je без двојбе, na нећу за то пи 
црекор да буде на мени. Ако има одговорности, ио- 
ciiiie je мшистар трговине когод био, Менп ни изда- 
лека није било на уму, да бп ja или моји дрлтовп 
i;ojii су подносилн овај предлог да бисмо тиме ка- 
иплп министра трговине садашњег или будућег који 
дође стављали у положај, као да he се он тобож 
објављивањем посредника својој дулшости отети илп 
гледати да се отме. To, господо, ие стоји, дапаче кад 
je већ o томе говор, онда ja изјављујем да je моја 
памјера a ja мнсл1ш да ме моји другови у томе нећс 
лесавупсатн, намјера свпх вас je била, да ако ко 
има бити ]срив илн ако има одговорностн услед 
овога. онда he бити одговоран ие само мннвстар тр- 
roBinie н шему иотчнњенп opranu, иего ће бити од- 
говорни и росреднаци. 

Сад, господо, што се тиче посредиика. мевп je 
врло жао. што се ие могу споразумјетн са шредлогом 
иоштованог колеге, г. Настаса Иетровића. 

Нисмо мн господо, реклн, да се имају објавитп 
i-aMo заступиици, који иос])едују. Ннсмо баш можда 
ни мислнли на заступнике. Дапаче мени je дужност 
то изјавити. да ми je далеко та мисао, да би се MO- 

MO помншљати на то, јер у томе г. колега, видпмо 
већу оправданост наших захтева, ако под шеном 
интервеиције разумијевате заступнике. Ми смо ми- 
слили на ону лијеио тихулираиу чељад, која су у 
бившој Аустрији н Угарској. a како je бпло овдје 
ja не знам, бавила се a и сада ое баве no цијелој те- 
рнторији наше државе тиме, да иуштају своје по- 
слове: похар шушта нотарство, адвокат иушта адво- 
нкатство. ковач пушта коваштво. онај трећи свој за- 
нат, онај четврти свој занат, na лијепо на лаку руку 
добијају nape. Мн смо усталп протпв тпх посред- 
пика. Ми хоћемо да љихова имена, na нека je и 
моје име кад будем посредовао, дођу ту.   Овде je 

iioiuTt.-n>aK, који je менн велику љуОав учинио али 
nncMo били плаћени ни ми. nn господин Михаловић 
лањеке године. 

Али интервенције he бнти, госнода Ja сам зато 
да заступппцп народа пптервенирају, али нека дође 
име: за ову робу je кптервснпрао Матко Лагин.а, na 
je ншла тамо и тамо, и онда интервепишемо, na ако 
je то ncrnna, ja hy бпти кажњен. И прва казна he 
бити да мп Народно Представпиштво покалге своју 
власт. Алп, господо, ja сам хтио pehn да се то no- 
средовање односи на све заступнике. Иптервенције 
мора да буде од страие застушшка, алп у првому 
реду интервенцијом да се чељадету сиромашном 
даде стипенднја кад je треба датп, интервепције 
мора битн да се зиромашном крају, срезу, опттини, 
пли једпој класи људп, који немају што им треба, 
да им се да noMoh од државе у средствима за живот. 
Али иптервенцпје несме бити за ове лоповске радње, 
које су се досада одпгравале у пашој дрл^ави. Ja 
држпм да he се господпн предговорнлк с тиме спри- 
јатељити, то нпје уврједа nit лрекор. Молим да не 
узмете To за зло. већ да прпмимо предлог оваки 
како je предложен, a господпн мпнпстар трговине 
he се осведочптп да je ово једши пут, којим се 
управо и тражи заштпта части оипх места на којима 
седе on n његовп другови. Hn no кумству ни no стри- 
чевпма, веК no правдп Бога јединога. 

П p е д с е д n и к д р. ДРАЖА М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. Председипк Мшшстарског Савета. 

П p е д с е д н и к Министарског C a в е т a 
СТОЈАН М. ПРОТИЋ: Баш npn крају ове дтжусије 
која je, морам pehn, врло интересангна и врло здрава, 
ja мислим да je добро, што je до ње дошло n да 
може иашем парламепту служита само na част nn'o 
on, у почепсу свога жпвота, тако да кажем, овакве 
дискусије води. A Ви, госиодо, знате. да сте у, врло 
блиском суседству. и у својој држави ималп парла- 
мопат. пред којим се овакве дискусије нису могле 
ип смеле водитн. (Гласови: тако je!) Ha крају je 
сада допшо једап приговор од стране г. послапика 
ПетровпЛш. којп би, може бити. могао да, тако да 
кажем, унесе неку малу помотљу пли неспоразум и 
због тога сам ja узео реч, да кажем мншљење своје 
a  иадам се, и својих колсга. 

Господин Мннистар Трговине je казао, да on 
мисли, да ona друга тачка може бптп тумачепа тако. 
као да се on и његови друтови могуу заклонити илн 
заклаљају за оне, који интервенишу, и, ne желећп 
ослабнти одговорност своју n својих колега, изјављује 
парламенту, да он no предлаже и ne може узимати 
пппцијатпву ни дрепоручпватн зато ту тачку, што 
се она тако тумачили n да се ona може тако тума- 
чптп ja држпм, господо,   да je то јдсно за све Вас. 
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Али рекавшц то, наш колега Мпнистар Трговнпе Ka- 
sao je у исто време, да он иема ишшта против тога, 
да парламенат ту тачку прими, ако палази да треба, 
да ona буде примљепа. И ja мислим, господо, да je 
то праведно гледиште н ja се исто тако слажем с тим 
да ми не можемо и ne ћемо да будемо вротпв тога, 
ако ви налазите да треба да се јавносгц предаду к 
опи, који иитервеиншу.^ Поред незгоднпх crpaua ja 
hy да KaStCM и згодпу страну тога објављиваља. 
Cacjia je природно, као што je шаш колега мнниста]! 
трговипе казао, да he бити интервенције од стране 
господе посланика н да je та интервсшцнја у шшго 
случајева сасвим прпродиа и сасвим законизга. Исто 
тако може бити интервенције и од стране друге го- 
споде, која нису члаиови парламента, али и ми као 
посланици нмамо права желети и народ има право 
да тражи то, да те иитсрвешције буду јаспе за сво n 
јавне. (Одобраваље). Кад су ицтервецције тајпе, у 
четпри ока, у четнри зида ла се за њнх не зпа, али 
се знају само ЈБихове последцце.а не зна се, тко 
треба да поси, један матернјалну, a други моралну 
одговор/ност, опда ће то били за здрав политички и 
екоиомски живот пезгодпо. Због тога ja држпм, да 
не може бити никаква оправдаиог прнговора, да се 
тим може шовредити какво право народппх посла- 
ника и да се може чак вређати парламентаризам агсо 
се они, који ннтервоншпу u прибеле:ие ц њихова 
имеиа објаве. Да ли he парламеиат наћп да ту ствар 
трсба сад одмах решити, или he одложига разговор o 
н>ој још за једпу седпицу, не знам, али ja могу рећп 
у име своје и у име мојих'колгга, да ми пемамо пи- 
шта против тога, да буде тако, како парламенат 
одлучи. AKO хоћете то расправити сада одмах из- 
волите, a ако xoheTe оставити за другу седпицу, ми 
немамо нншта против. 

П p е д с е д п п к д р. ДРАЖА М. ПАВЛОВИЋ: 
Реч има пародии пссланик Настас lleipoBiih. 

НАСТАС ПЕТРОВИЋ: Господо, према изјави, 
која je сада пала, ja видпм^ да je ствар мнојго вож- 
нија. na молим, да се ствар ■одложи. (Гласови: Нека 
се гласује.) 

П p е д с е д п и к д р. ДРАЖА М. ПАВЛОВПЋ: 
Питам Народно Представништво, хоћемо ли реша- 
ваги ствар одмах или да je одложимо. (Гласови: Да 
се одложи.) Присзупићемо одлуци. Ja сам разумео 
г. мнмистра за трговпшу, да on не правн шггање o 
томе, да се цела ова резолуција тако прими. 

Министар трговние др. BOJA ВЕЉ- 
КОВИЋ: Ja сам казао, ако шарламенат решн. 

Председпик др. ДРАЖА М. ПАВЛОВИЋ. 
Ми haio приступити одлуци. Ја сам питао Народио 
Представништво, да ли да се одмах ириступп одлуци 

или да ствар одложпмо. Ku je за предлог господпиа 
ITeipoBiiha, да се ствар одложи, тај he седети, a ко 
je протвву тога, тај he устати. (Устаје BehnHa.) Об- 
јављујем, да je ве1шиа зато да се одмах решн. 

Реч има народни послашш господин Настас Пе- 
тровпћ. 

HACTAG ПЕТРОВИЋ: Господо, мени je не- 
обичпо жао што ннсте хтели усвојити мој предлог, 
да се дискуспја o том предлогу одложи. Ја: кад сам 
то предлагао, нарочнто сам вам нагласио, да ствар 
нпје ситпе природе, имајући у виду овај други део 
предлога који je нзлквн, него да je много замашнијег 
значаја, ina сам казао, да се тим другим делом пред- 
лога, како сам ja барем разумео! нг толико no самом 
предлоту предлагача, колико no узвидпма, којл су се 
ове чули, гађа посред самог парламента и његовог 
значаја и улого. 

Господо мени je жао, што морам понављати ове 
Beh сасвим готово позиате ствари. Jacno се данас 
зпа што je влада, каква je iteiia улога, какав јо њеп 
значај, каква су њеиа права. и њеие дужпости. Мсђу- 
тим, тосподо, и ако je то за свакога досада било jacno, 
нпак, ево сада, самим тпм предлогом xohe се у од- 
говорност владнну да увуче још неко други, који ни 
матернјалпо ни морално не може одговоран бвти. Ja 
то подвлачим, јер je г. мпнистар Председник у сво- 
ме говору лодвукао, да Влада одговара материјалпо, 
a морално деко други. Господо, ако у администра- 
цији ima погрешака, ако у адмшшстрацији има кри- 
впце, може оити, мол?е бити, и no тре1ш пут кажсм, 
једино молге бити за те погрешке, за те кривице од- 
говоран само Министар, односно само Влада. Нико 
другц не молге бити за то одговораи, и, мииистар je 
одговоран и морално и матернјалпо. Један мтшстар 
молге у своме ресору чинитн грешке или за то, што 
их сам чиии због свога неанаља и своје иеувпђав- 
IMCTH, нли за то, што га je неко na те грешке наиу- 
као. Њега мол?е HaByhH ла грешке народпи иред- 
ставпик. сасвим природпо, јер je и он човек. Љсга 
мол^е наву11и na погрешке1 и њетов подчињени орган, 
комо он верује молада више nero што треба. Њега 
може навући на погрешку ирпватак грађанпп, који 
je дошао од некуд к њему и паговорио га,.да пешто 
неваљадо учини. Али самим тпм, господо, пико, ни 
цародпц послапик, нн приватад грађашш, ни њсгов 
ресорни чиповннк ne иавлачи na се опу идговорпост, 
коју мора да повуче дотични минпстар пред парла- 
мептом. Према томе, господо, иико друга ne може 
бпти пред парламептом крив, до само мнпистар. On 
je крив, н парламенат несме увлачити у ту одго- 
ворпост впкакво Д1)уго лице са страпе, макар то био 
n народни посланик. Међутим, росподо, самим овим 
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■лредлогом иде ге na то, да се у одговорпост мшга- 
старску, макар и моралиу. укуче нека друга лтп- 
ност, na п народни посланик. Коме то треба? Треба 
ли то парламепту? Парламситу то инкако ne трсба, 
јер ако увуче у ту мнпнстарску одгопорност још пе- 
кога, онда парлаиепат прпма одговорпост na ceGe п 
скида je ca мннпстра или ту одгопорпост баца na 
неко друго лиде. a то песме парламенат да допполп, 
пошто парламенат може судити само миппстрима, a 
ннкад и пикако коме другом. Треба ли то зсмљи? 
Н? треба, јер je земља исто iirro и парламспат. Ono 
што треба парламепту, треба и зсмљп и обрпуто. За 
то парламеит п пастоји. за то je on и прсдставшис 
земље. To су сасвпм позпате стварп. и ja их пећу 
овде да развпјам. Треба. ли сада то Владп. треба ли 
њој то да с? некаква друга личност, народпп посла- 
ник na прпмер. који злоупотребљава свој шложај 
и који je упгаао na мттстра. те je овај погрешпо. 
увупе у одгпвовпост за ту гвегаку мпппствову. na 
ла M.v се пме исписује у »Званпчпим Новпиама«? 
Треба Признајем да троба. A.TPT. ročno до. TO се ne 
сме допустптп, jen опда. за учи&ену грешку мтпга- 
CTPOBV. одпоспо влалипу. олговава сад тт та друга 
штчпост. одгпвала паподптт посланик, ако je то on 
бво кош je утттао na мишгстоа да ту погрептку 
vmmn. Влади то треба, јер ће joj лактр битп ла делп 
плгпвпрпо^тп. алп то ни земљи пи парламепту ne 
треба. jen у одговорпости министарско1. олпосио вла- 
дпној. и то у одговорппстп пи са ким пеполел^епој. 
лежи једвно гараптиа за правплап и закопит рпд. 
ТТ01

олптр ли ту олгововност, va то блло тт га врлим 
парламептом. a ne спмо ca једпим њеним чланом, 
оала одговорпости пема. a ^им олговорнск-тп владппе 
нестапе опда се ne naлaзп^fo више у режиму павла- 
м^пталпом. већ у режиму ћефа n самовоље, у коме 
се пи за какпа дела ne одговара. 

Ja зпам. господо. ла и у мпого стпрпшм павла- 
хтептаттиг зем.лама пма игослатшка. који ЗЛОупо- 
требљапа'у свој послаиички утппај na владу. пли на 
кога мппигтра, n павлапе владу или министра да 
чини ono тпто ne трсба лп nimn. Имало je тога и код 
пас. na можда нма n сада кога ко то ради. Ja сам 
са вама увек. господо. да гопимо и таквог представ- 
ника народпог. и такву владу нли таквог мгашстра, 
којп je бпо толлко слаб да je и таквом утицају Mo- 
rao подлрћи. Само. nnjo пут за то тај, којп пам се 
предлаже, јер on лечећи можда мало једно зло, 
ствара друго. мпого веће n onacmije, скица одговор- 
пост моралну, a та je одговорпост врло валгпа, са 
владе. са мшшстара. 

И за шта he сад тај пут за лечеље тога зла, који 
предлагачн предаажу, кад нма других путева. уста- 
вом гараптовапих? Лко, госиодо, хоћете да таквог 
певаљалог послапика, који павлачн ua грешке ми- 

нпстре. лшголЈете, опда имате права na иптерпела- 
цију за сваку грешку министрову, na том интерпе- 
лацпјом открпте и тог послапика и жпгошпте га. 

Често се njTa у јавпа:ти виче na пародне no- 
слапике запЈто опи интервеншпу у мпогобројннм no- 
словима државним, Често се, господо, нападају, че- 
сто се страховпто н оштро нападају народпи посла- 
тгаци због те љпхове пптервепције. У последше време 
се готово дошло до закључка, да пародпи по^лапици 
na тај пачиц врше пешто ne само педопуштено него 
и печаспо и пепоштеио. Све су то. господо. погрешне 
повпке n погрешпп закључци. Народпи порланик 
врши своју улогу у парламепту колегвјалпо, у за- 
једници, — зна се како и na којп начин: врши je 
као делпћ парламрпта, у онолнко, у колико on јтпчв 
бнло лпчпо било својпм гласом плп штаче сво- 
јнм разлозпма у самом парламепту na исход 
какве дисуксије n na рсгаење каквог пвтања. 
Парламепат преко пародпнх посланпка и ради. 
Али, мислите ли ви. да се самим тпм свршава дуж- 
пост пародпог посланика? Ko тако мпслп. ко мпсли 
да се ту свршава дулшост пародпога послапика. он 
страховито грешп. Јер. ако je та дулшо^т велика, и 
ако je тај рад великп, има и један други рад тако 
псто велпкп. огромпог зпачаја. и од добрих резул- 
таха. To je коптрола коју вршп парламенат преко 
својих преставника na целу адмппистрацију у сва- 
ком куту земље и државе. 

Јесте, господо, ja сам пародни представник; ja 
имам права да узмем na одговор г. Мшшстра, кад 
оп учиии какво злочино дело или кад паправи ка- 
кву кручгау грешку. Ja сам овде послат псто тако 
да, у споразуму са владом, допосп законе народу 
и земљи. Али, мепе je парод послао тако псто и за 
то, да пазим свуда шта се ради и како се радп; где 
пма пеправде да гледам да je уклонпм. свим могу- 
ћпм пачпппма: бпло протестом у Народној Скуп- 
штшпг, — ако су крупније и већег замашаја, — било 
блажим начипом, интервенпдјом лпчпом код мнпи- 
стра И код орталпх преставника власти. Па мпслпте 
лн вп да ту пма печега печаспог п педопл штрпог? 

Ko тако мпслп, on страхЛтато греши. Ja сам кроз 
осамнасст година, такве послове увек врпшо и вр- 
umh.v nx увек докгод будем пародпп послапнк. 

ETO, впдпте, ту другу дужност, na коју сад тако 
хоћете да нападпете, вп хоћете да спречптр нли огра- 
личнте. Ja разумем што пма људи ко:п пмају ппте- 
реса да пападају na ту интервенцију посланичку, 
јер mi она рмета да чппе много тто птта, што се 
допустптц ne сме, алп перазумрм да се тај рад no- 
слапичкц xohe да спута у самом парлпмепту. Ви 
хоћетс да Једном резплуцпјом скушптписком изгла- 
сате да тшродпи послаппк пегсме да пнтсрврптпе ии 
у каквом послу. {Гласовп: He, un мн TO нећемо, ми 
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то не траасиио.) Ви то ne тражите али ви ћете то 
учпнити. [Јазите куда води то што ви тражите и 
што сад предлажете. Ви хоћете да кажете да на- 
IX)AHII послаппцп не могу вшпе интервенирати у nu- 
таљу извозница. Видите, ja напротив, отворено ка- 
•жем: н ако до сада нисам »нтервенирао у тим пита 
в>ина, ипак MovKo бига да hy сутра интервенирати 
и xohy ннтервенирати. A кад кажем; хоћу, ja то 
чнним свесно. јер сматрам да мп je и то ду/кност, 
ако уочим да јвдан nam грађашга има право на из- 
возницу na му се та пзвозиица неће да да. и ако 
треба да му се да. за робу коју треба да иавезе, Ј( l' 
и ако сам на пример ja интервенирао. штак Je ту ми- 
мистар био, na je требао отварати очи. те да га ja 
не навучем na што рђаво, ли где му се ствар на- 
мерно одуговлачи. како би изгубио вољу на сам по- 
сао. Алн ja кад пнтервеппшем и кад у тој пнтервеп- 
цпји успем. вгкако не може скпдати одговорпост са 
министра, ако ме он послуша na погреши. A nrra ви 
хоћете, овим предлогом. господо? Хоћете да изне- 
сете нме na јавност и онпх посланика, који интер- 
венишу са часним наморамап за добра дела. 

Ви хоћетр да име каквога посланика који je ин- 
тервелпсао у каквом послу изађг на јавиост? (Гла- 
сови: Боже сачувај!) Да видите господо, urra ће да 
буде са тиме. Шта вп там актом радите пред целим 
светом? Ви тим ак,том хоћете да Еаасвте: видитр да 
Министар није сб,м крив што je учинио тб дело, јер 
je он попустио утицају иосланика, који je тгатерве- 
нисао, a мшпгтар je морао то учипптн. пошто му 
je посланнк прилретио. Пред јавним мнењем. које 
мало разуме односе министара niieMa парламенту, 
ви тим објављивањем пмена посланнка који je ин- 
тервенисао, сваљујете кривњу министрову на посла- 
ника, кт je бар половнте. блажите. Чак и у слу- 
чају поштр.не и разложне интервенције. ви тиме 
излажете посланика сумњичењима злурадог гвета. 
Чпји се ауторитет овде уздрмава? Прво Мпнистров. 
н друго посланика. односпо парламента. Због тога ja 

mM, да ћете ви тнм предлогом нанети впше 
штегге општој ствари. нег^ inro "h ere учинити Ko- 
pne nor. 

Друго господо, што je теже и горе. прплнком 
откривања имепа поједшшх пародних представннка. 
који интервенирају и чнне злоупотребу. навпкпу- 
here свет, да у интервешшји иосланичкој гледа 
уопште злоупотребу. Свет уопште, господо, не мисли 
много, .кад што чита. Читајући имена шосланика у 
тим билетенима, он he свагда закључивати да су то 
неки неваљали послови бшш, у којима je послаппк 
интервенирао. Чшште ли ви тиме услугу себи? — 
He чините услугу ни себи a најмање he то учшшти 
\г«лугу самој ствари. 

Господо jom има једна врло важна околпост, 
која говорп протпв овог предлога. Овим предлогом 
ви оиозпцију бацате у једап страховпто тежак по- 
гожај, a парламенаг ne сме то да ради. Од кога за- 
висп да каже, који je народнн аосланик пптерве- 
нпрао« Од дотпчпог мпнпстра. На^дни Посланик 
iiciic uhu код чпновнпка да иптервенира, nero код 
Министра. AKO сам ja као посланш; прпјатељ ми- 
нистров, мислите ли ви да he on моје нме одати кад 
ja будем nirn рвенирао за какву ствар, која пије тре- 
бала да се сврши. He. господо. Ви, у IOM случају не- 
ћете ирочптати моје име. Ако иак ннсам пријатељ 
мипистров. a пптервенисао сам у доброј ствари, on 
he одшташшв моје имс у новинама п приказатп 
не свету. Откривањем нмепа мога свет he ме сма- 
тратп као тргоица. и ако нисал! nn помислпо, да бу- 
дем трговад у том пптању. Бто.-и за то. господо no- 
слапици. не смете да прнмпте 'такав предлог. 

Видите, господо, кад со обрћу те ствари, како 
друкчије изгледају. a н. онако, како се првп пут 
OBiiM предлогом хтело представити. He сме се, го- 
сподо, ни најлешпим тендендијама изаћи у сусрет, 
ако се ствар ннје окретала са свију страна. Господо. 
да лп je интервепцпја народног посланика само у 
томе. да се некоме човеку даде извознвца, те дасе 
н тај лослапт; паплатп. n да се .шце, које je из- 
везло неку робу, обагати на нсдозвољен начин? Није. 
господо. само ту шггервенцнја: интервенвдја има 
много врста. И као што кепоштеп послаппк може за 
nape интервениратп. кад су у шпаљу извозппце, мо- 
же то радити u у сваком лрутом случају, прплпком 
лптервепццје у другој којој ствари. Ja знам псн/ла- 
ника, којп су узпмали nape. кад су утицали у uo- 

■ лављању начелнпка срескпх. Хоћете лн, господо, те 
пнтервенцпје да откријете? Хоћете лп да откријете 
све интервенцнје посланика. где год се јаве? To je 
немогућно. a међутпм. кад открпвате једву врсту, 
лулпга сте, открити п ове оотале,' a зато би. ja ми- 
|-лим. требадо пеколико бројева Службених Новп- 
!ia<' овакога дана да излазе; у којнма бп се те ин- 
тери пцијг спомињале н пзпосиле. a то јб HeMoryhe 
пзвршнти. Чим допустпте. да се објављују једпп ин- 
тервенијенти, морате одкривати и друге. A када 
почпете тим путем. да идете, оида ћете натератч '.на- 
родне посланике, да седе само у скупштипскпм 
клупама и да се нигде не макну. A кад то учиипте, 
IIITO сте учтшлп? Je лп ro добро? Онда he почети 
one страховпте. туђе, a ne послаппчке интервепције, 
ОД којпх смо сто пута вшие иатпли. пптервеидије 
потиуно пеодговорпих људи. Никога нема na свету, 
који сме да тврди, да су демократски режими гори, 
него они режшш« који су засновапи na сили и 
ћуди влаеппка. И ако je кога било. војв je то смео 
да тврдц upe ошга рата. сада нема шшога који би 
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смео To тврдита. Парламенти оу сви једнаки, по- 
плапичкпх интервепција свуда има! Има злих, a 
пма и добрпх; у огромпом делу су добре. Режпмп 
оу увек бољи^ где нмаде парламента, где имаде и 
послапичкпх интерветпгја. a најпесрегнији су онде. 
где су неодговорнгт људи интервенирали, опп, за 
које нпко иезпа. ко су, који се извлаче из ћошкова 
и Z3 буџака, na само помоћу сродства и прија- 
тељства навлаче мпиистре на дела која њима год« 
и с њима раде оно. што не одговара општим интере- 
пша. Ипкада ne иоже ппслаппк овако радпти, seh 
због тога, пио свакога тренутка одговара пред бира- 
чима n што na свакоњегово дело пазе бирачи, пазп 
јавност. Сваком посланику мора бити стало, да 
н.егова дела буду добра n да nx бнрачи одобре. Да- 
кле, господо. всени je жао, као што сам мало пре ка- 
зао, што у овом крупном питању нпсмо ималп прп- 
лнке. да cf' мало бол>е орпјеитирамо. Ja сам то iin- 
таље овако набрзо додпрнуо и молим вас, немојте да 
иристанете Ha onaj ирвдаог, jop таквом резолуцијом 
прво скпдате један део одговорпосш са мишк-тра. a 
то ne смете да радате, a друто увлачпте оебе у један 
вртлог. у коме ћете и ви. nn кривв ни дужни: na 
крају крајева бптп оштсћепи. Rn ћете учпиитп добро, 
urro ћете једпога илц двојпцу пос-ланика ако тако- 
вих лма. који су вршилп неваљала дела, сузбити. 
али ћете и нехотпце почети да вавлачите одиум na 
све вас. ако иптервоцпрате, илп ћбте осудити ^ебе 
na неинтервенцију. на неактивност, a ^о несмете учи- 
nmn. Ви морате бити активпп и у скупиггини, и у 
оптттш, и у срезу, и у округу, и свуда и na сваком 
месту. вп морате пазити свуда, што се ради, морате 
ингервенирати снвм могућим г-редствима n опима 
која су спомепута у уставу и другнма. која су npi^t- 
љена у целом'свету, да бп било што иање неправде, 
злочина и неваљалства. (Глас: Алп јавпо!) Ja 
вас господо нз тих разлога молим. да ви. гађајућц ие- 
колшџгну ne погодите огромну већину корезггнпх 
посланшш n одгтрап.ујући једн;. неваљалу страпу. 
ие одстраките, ne упропастите нпз   добрих   гтрапа 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ- 

Има реч господин председник мипистарства. 

Председник министарства СТОЈАН 
М. ПРОТИЋ: Ja ие бнх, господо. узимао ионово 
рем o овој ствари, да није господип предговориик у 
своме говору ствар изпео тако, као да би се усвајањем 
овога предлога учинипо то, да се ослабп, ако ne 
'•Kune одговорпост ca мипистара. Због тога сам на- 
mao зн потребпо да још неколнко речи поводом тога 
кажем. Вама je, гооподо. Мшгастар за Трговипу пз- 
janno взрнчно, да on пптн желн miTii je на мпсао 
такву у опште долазио, да са себе или са својих дру- 
гова какву год одговорност скида и да баца бнло на 

народне поолаппке било на кога другог. To што je 
r. Министар за Трговпну већ једанпута изјавио, ja 
понпвл.ам у име r-nniv нас. Али кад еам то касао. ja 
онла још нешто xoliy да додам. Ако би когод од 
гг. Министара било садашњвх. бвло опнх. ко;и би 
иза п.их дошли n покушао да са себе скине одговор- 
ност, опда сте. уосподо. ту вв да му то ne дате. Пар- 
ламепт. који своја права зна. не lie нвкад ни допу- 
стити Мвнистру да са себе скрда или na ма кога 
другога одговорнрст баиа. Према томе. ja налазвм да 
стварне бојазни од првмања овакве резолутшје, за 
ослабљеве одговорности миввстара нема n н^ можв 
бити. 

Чинп UB се, да je коптрадпкцпја једна у разло- 
звма г. Петроввћа. Ако je јавност добра за управу. 
за њену савесвост, за њево поштепе. опда. госполо 
та јаввост мора да буде добра за све: као год за 
мппистре. тако исто п за госполу народне восланвке. 
Но ne желн се нвтв се мвсли, што се neh јасно впди 
вз наших изјава. ла се огранпчи иптервепција било 
наролнпх послапика, било других људи. који налазе 
да имају разлога или права гдегод код управе зе- 
иаљске иптервенисатп. Алн, господо, мепи се чини 
да би резултат приман.а ове резолуције био овај и 
тај резултат чини мн се. да je добар. Te пнтервсн- 
ције, које бивају в биваће в од господе na- 
po дппх послапика и од другвх, биће мало ређе и 
озбиљније, ja мпслим да ne ће бити пикакве штете. 
иего да he бвтв користи. Кад се оне чипе у четири 
ока, врло често ntra су one врло лакеи лакомп- 
слене, и опда ^р учвзш, може бити чак и нехотпце. 
погрешка. Помогућпо je. госппдо. да један Мшшстар 
неповерује једпом свом колеги, пародном посланпку. 
илп каквом другом озби.т>ном човеку, који има п свој 
вппга социјалнп положај. Али често пута се догоди. 
и мени се тако у мојој министарској каријери дога- 
ђало, да onaj који 1ш je то саопштио. пије хтео да ме 
обмапе илп превари. него je често и on сам био по- 
грешпо обавештеп. a ja. верујући и иодајући се ње- 
говом посланпчком ауторптету или његовом дру- 
гатвепом положају, поверујем n учиним погрешку. И 
после, хсад са,м трагао. пеколико сам се пута уверио, 
да je onaj, воји ми je пептто ^аопптш. збпл.а казао 
опако. како je и сам веровао да je тачпо, али onaj 
његов 1Ш(|)орматор био je norpemno обавештеп, или га 
je памерпо погрешно обавестпо. Ja дрлшм, да je у nn- 
тересу јавног зкивога иашет, да се сваки 'поразмисли 
кад ипторвенира, a mi ћ • се поразмпслши кад зпа, 
да ће се зпати, да je on интервеппрао, a кад се 
не зпа, on може бнли ту мало лак и лакомислено да 
уради и ja мислим, да од тога ne Movice бити ппкакве 
штсте, иего може бпти користп и дрлхим, да тиме ин- 
гервенисањв mije искључено и не треба да буде 
искључспо и да господа народди посланици, као год 
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што тралсе с правом  јавпост  за господу   мшшстре, 
треба да je траже и за себе. 

Председпнк др. ДРЛГ. М. ПАВЛОВПЂ: 
Има рбч г. Пастас Петровић ради личћог обавештења. 

НАСТАС ПЕТРОВИЋ: Мени je жао, пгго се не 
мо/кемо 1шкако да разумемо. Ja под парламентом ни- 
како не разумом само пародне посланин , него мп- 
слим и иа јавиост. Може бити обмапут n парламе- 
нат. и јавност, и мшшстар алн парламенат je одре- 
дио одговорност H казао je ко je одговораи. 

Председнив др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ 
Има још пет пријављеннх говорника: Милоје Ж. Јо- 
вановић, Ранко Обрадовић, Мплутнн Драговић, Алте 
Пав лвћ н г. Блашко Pajnh. (МШОЈЕ Ж. ЈОВАНО- 
ВИЋ: Ja hy бити сасвим кратак.) Хоћете ла господо. 
да радимо и даље. да саслушамо u ове говоринке 
или да одложнмо седницу? (ДР. ДУШАН ПОПО- 
ВИЋ: Нека с€ пнтају господа посланици, да ли се од- 
ричу речн.) Хоћете ли, господо, сви да говорнте, који 
сте се јавпли за реч? (РАИКО ОБРАДОВИЋ: Хо- 
heuoi да говоримо. Како да не говоримо. Ово je једпа 
врло важва ствар.) Оида да одложимо седницу за 
после водне. Али ако одложимо седницу за после 
подне. ja се бојвм, да неће бити довољно посланика, 
да зака/к;-.м идућу седницу, ЗбОг тога хоћете лн сад 
да свршимо пли да одложимо седнпцу"? (Др. BOJA 
МАРИНКОВИЂ: lio пословнику, кад нв можемо свр- 
imiTii сад псту седницу, треба да се насгавн после 
подне у 4 сата. - Др. В1АДВШР ЂОРОВИЋ: Од- 
рекли су се речи госиодпн Павелпћ ц Блашио Рајнћ. 
— Гласовв: Онда да наставимо рад и да га сад свр- 
нгамо.) 

Онда, господо, иаставимо рад. 

Има реч господин народии посланвк Милојс Ж. 
Јовановнћ, 

MILIOJE Ж. ЈОВАНОВПЋ: Ja hy, господо. бпти 
кратак. 

Ja сам са задовољством саслушао нзјаву г. ми- 
ниогра трговпнр, да оп пристаје на ову арву тачку 
Гфеддога/и да ћемо ми имати иав€аптајв o томе, ко- 
лико je i;o добно за иавоз, који je raj лгго je добио, 
колику количипу н чега в на коју страиу. Према 
томс иама остаједа ira, као иародии посланици, који 
се тиме инх ресујем^ можемо вршиги једао извеспо 
право контроле аад тиме. и видети. да лв efi тај no- 
сао, ирвма нашем схватаву, врши као што треба; 
да ли се, у колико наше шознавање доиушта да то 
знамо, ne тавоан na страпу нечега вшпе, иего што 
има у земљи тако, да би била опасност за исхрану 
мљв, или да се ne виши нешто, што би било шхегао 

no исхрану земл.е, или no иашу тргошшу уоиште. 
Али, има јодпа друга ствар, са којом се ja, Сез диску- 
cnje, уоиште uc Опх могао сагласптц, и ако сам за то, 

a то je, да дотичнп мипистри   саоиштавају    имеиа 
оних, ко.;и интервенпшу. 

Ja акцептирам у начелу то, и пемам шппта про- 
гив тога, да ■се то саопштава; само, као што je лепо 
поменуо г. Настас Петровић, треба да се зпа, каква 
je то интервеиција, и у Kojoj je то форми. јер иптер- 
венисахи се може на разне пачине. 

Ja сам, као мшгастар исхрапе. имао прплт<е, да 
мпогп послашгци ингервенишу код мепе за разне 
ствари. Ja се писам обзирао na те иптервенције, јер 
сам знао, да на крају крајева ja носим одговорпост 
за свој рад и да се ље ne могу ослободити, и зато 
сам ствари решавао како je no закону било и какп 
сам налазпо да пх треба peinimi. Алп, та иптервен- 
ција на једиој страни може бпти врло иптспзпвпа, a 
на другојможе бити само једиа папомепа. и од г. ми- 
нистра зависи да каже. ко je н у којој формп и ја- 
чпнц пптсрвенисао. 

Ja хоћу да скренем паЈкњу на оно што може 
бити у току времена, ако бп мтшстри хтели да ову 
своју дужност, коју HM карламенат намеће. скоплоа- 
гншу na onaj начпн. како би то за опозпцпју било 
незгодио. Ннједан мппистар. као што лепо рече г. 
Настас Петровић, нз he саопштпти нме свога прија- 
тел^; a међутим саопштпће пме onora, за кога Оуде 
згодно да га саопштп. Јер ћемо ми, господе. имати 
велпке партпјске борбе, пошто државпе границ? 
паше земље буду одређене, и многн ће бити компро- 
митовапп. A чим се влада и мппистри буду мењали, 
св9 he већа бити листа оппх. KAJU вршв пптервепцпју. 
вероватно ne само пз прпјател^ства. пего и нз рачупа. 
Ja бнх зато хтео, примајућц ово н остајући на овоме. 
да na пекц пачип видпмо. како можемо обележпти: 
у чему с та пптервепцпја састоји и ко сг може сма- 
тратц да je у некој стсарп ппт. рвенпсао; ј?р сс бојпм. 
да неко може 6imr оглашеп као onaj, који се бавп 
тпм стг.арпма. a другога пм ■ n да ne буде објављепо. 
i! да na тај начин посланнци, опи. који no дужпостп 
својвј морају предузимати пптервопцпју, то у будуће 
не члнв. Алп. господа 'послаппцп ^е ne баве само nn- 
тервенисањем. Господа послапици и тргују. Мп 
имамо послаппка. који пмају протоколпрапе трго- 
вачке фирме за увоз егизвоз. Имају лп onu права 

раде? Ha no само да се врше злоупотребе са тпм 
нвтервенциЈама, nerc 'ксто господа послаппцп врше 
алоупотребв в у другом виду. 

Ja сам. као министар псхратр, једпом прплпком 
прпмио једпог послапика, којп je дошао ir казао ми: 
iiiiin округ псма niclicpa; парод пема члмс да слади 

кове ва бодесникв, n модио ме je, да му допустпм, 
да уввзе трн вагона шећера за дотребе народа. тога 
n тога округа. Ja сам се обавестпо, и збиља je таио 
бидо, Joni ВЕШТа mije Опло оргаппзовапо. To je бпло 
na ист дапа пошто сам лостао мнипстром за псхрале. 
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Ja сам му дао олобреље, да моЈке увести шећер за 
потробе народа тога и тога округа, с тпм, да га про- 
даје na начин и no цепи, како то буде прописао ми- 
нистар за исхрану, у споразуму са средишњим одбо- 
ром Народпе Скупштипе, који je највише тело, нај- 
виша коптрола, која треба да води надзор пад рас- 
поделом и погрошњом у целој земљи. И тај je посла- 
ник купио шећер, na оспову добивене извозпице, до- 
шао до Руме, и тамо je продао шећер. (Глас: Ko 
je то?) To je Илија Јосиловнћ. II ja сам Једнога дана 
вападпух због тога. Напали су ме чак тамо у њего- 
воме месту у Лозннци и казалн, како сам ja могао 
њему то дати, a ja сам их шггао, како je народ Mo- 
rao изабрати тога шосланикд, и како je могла ради- 
калпа група послати тога човнка у Средпшњи Од- 
бор. Да ли сам ja, господо, крив или он? Таквнх слу- 
чајева има више. Нека се жигошу no само оии, 
којп заслужују вршећи ружне иитервенцпје, 
него и они, којн. као народни послаиици, за свој 
личнн рачуи на недозвољеи начин тргују. Алн го- 
сподо опет остајзм при томе, да треба да се предвиди, 
каква je та иитерЕенцвја, да се да некаква форма п 
да се каже: ово je интервенција, a ово није. Јер има 
случајепа, да су с? људи устручавали, да врше ин- 
тервендију. Господии посланик Свнњарев, који je 
мало пре говорио казао je, како су неки људи тра- 
асили дозсолу, да могу изкести арпаџик н поврће н 
још неке ствари, да пнсу добили дозволу и да je све 
то пропало. Ja знам врло добро, да je још у месецу 
јануару. хМшшстарство Исхрапе писало Мшшстар- 
ству Трговиие и Миннстарству Зсмљорадње, да ми 
поврћа у земљи имамо у толнкој мери у овнм краје- 
вима, да иа ту 'количтшу, која се тра;ки за извоз, не 
рефлектпрамо и да he бити штете ino извоз и uirre- 
ресе произвођача, ako се не пусти. To je бнло месеца 
јапуара, али мислим. да je дотични господип требао 
путем интсрпелације да покрене ово питаље, те да се 
види ко je крив зато што je паша пољопривреда 
претршша толику штсту. 

Ja остајем npu томе, да усвојимо предлог, алл 
треба размислнти o томе, да паша одлука не спречи 
интервенцију у случајевима у којима je послапичка 
инп рвенцпја пртребна п да ne дамо у псто доба no- 
вода, да у времелу кад се наше шартијске страсти 
разбуктавају у мери, до које иисмо у стању да обуз- 
дамо сами себе, да ие испадпе велики број парламен- 
тараца да се баве једипо тнм трговачким послолпма, 
и да учествује у раашш аферала: нека сваки одго- 
вара за enoj рад, али немојте дати повода да уза- 
јамно једап другога оптужујемо и да се паш парод 
запита, na пма ли кога у нашем Партамепту, који je 
савестан н поштеп? 

Председппк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
Господо. нма још два говориика, који имају права 
да говоре. 

Има реч г. Ранко Обрадовпћ. 

P AH KO ОБРАДОВИЋ: Господо, npe no што бпх 
почео да говорпм, имам да ка;кем ово. По пословннку 
ja имам права, да говорим i сат и no. Сада je пола 
два сата, a no пссловппку се седпице држе до 1 сат. 
Ja молпм госп. Предсздника да ову седницу одложи. 
Ja вас увЕравам, господо, да овде пема пи стопосла- 
пш;а и стога разлога молим, да ову седпицу одло- 
жимо. (Чује се: Проду-жи говор). 

Госоподо послапнци, предлог господина Лашље, 
који je поднет Народпом рПедстапвиштву na peuieibč 
од велике je важпости no општу ствар и no стање 
пашега парода. 

Onaj n.eroB предлог заслужује палгљу целога 
Иародпог Представппштва и зато сам узео реч да o 
љему говорим. Оваквим предлогом истераћемо na чп- 
стину сваког опог, који хоће да се користи na рачун 
ocnpoManiGjior n оголелог народа. Ако се овпм путем 
пође, будите увсрени, да ha сваки трговац бпти трго- 
вац и да he трговипу вршитн поштепо и савесио и 
да ппко не може вршити злоупотребе п правпти 
огромпе капитале na рачун снротпње. Да су оваковп 
предлози подпешспн, да су одлуке народне Скуп- 
штпне допгшепе, да ппко ne сме добптн дозволу за 
увоз и извоз док редовптим путем ne дође и да робу 
увсз? у мссту, na које му je дозвола дата. да не би 
паш парод плаћао кнло raca 60—90 круна, кило ше- 
hepa 40—70 круиа, кило солп 10—20 крупа, и да 
свакп, који чппп посредоваље, одговара јавном мпе- 
п.у n Народном Представпиштву, н ако je послапик, 
злоупотребе ne би било. 

Господо посланицп, вн сте, парочито из паше 
Србије, уверени, да je било ушло у моду, да нико ne 
може добитц дозволу ако нема протекцпје, од чега 
страда наш осиротелн парод. li дапас, у доба када je 
nam парод оголео и осиротео услед седмогодишњег 
ратовања, када спротиња иде боса и гола и трпн глад, 
a трговац, који na недозвољен начив дође до увоза, 
na робу продаје na сасвпм друго место, те се na тај 
аачин богате n праве капптал, na овај пачип, како 
се ово уводп, сваки he бптн na своме месту и трго- 
вина he бити од користи ne само за трговце, већ и за 
потрошача. Мепечуди што господпп Настас Петро- 
Biih. кога ja ценим и пошхујем, овако мишљење пма o 
овом предлогу. Ие треба да се плашиЛо пикакве кри- 
тпке и протсста опога, којн sohe да се служи педо- 
звољешш средствима, пека зато n одговара. Сваки 
onaj којц пешто тражп, ма бпо и пародии послаппк 
пека буде свзтла образа, пека каже: тражнм од ми- 
нистра да увезем то и то, јер je пароду потреба, na 
иека то и проведе. 
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Ja имам уверење, да су поједини људи чинијш 
молбе код Мишгстара за увоз и извоз, под видом да 
треба народу у округу, али да су то употребили за 
свој лични рачун, т. ј. продалн na сасвим друго ме- 
сто, a народ није ни видео ту робу. 

Господо, ако пођемо овим путем, ми ћемо спре- 
чити злоуиотребе. Од октобра месеца прошле године 
имали смо заилењену стоку, у огромпој количшш. 
Ta je стока подељепа људпма no протекцији. Има, 
на жалост и народних посланика, који су отерали 
читав чопор те стоке, a сиротиња нема ни чпм да 
узоре њнву, него je прекопава мотикама и будацима. 

Ja вас молим, господо, да овој ствари обратите 
озбнљпу пазкњу и слажем се са овим предлогом да 
се свака непоштена радња жигоше, и да сваки, који 
интервенише да његово пме изађе иа јавност, те да 
се види, да лн je радња поштена или не, na ма то био 
и народиц посланик. 

Ja вас молим, да ову ствар не сматрате за ситну, 
него од велнке важностн ш наш иарод и т-о како си- 
ро?.'ашни тако н богатији, ц да усвојимо поднешени 
предлог, јер моје je уверење да наш народ пати од 
таквих буџаклијских шослова. 

II p с д с е д н и Е  др.   ДРАГ. 
Има реч г. Милутин Драговић. 

М.   ПАВЛОВИЋ: 

МИЛУТИН 'ДРАГОВИЋ: Upe него што би почео 
да говорим, ja имам да изјавим, да je Председпиштво 
Народног Представништва пргазило пословник. По 
иословнику се седниге држе до једног caia после 
подне, ако друкчије не д-онесе одлуку Народна Скуп- 
штнна. По пословнику сваки народни иослапик има 
право да говорн сат и no највише, a како je ова ствар 
врло важна и како се овде поставља темељ правич- 

iiocTH н правде, како би једанпута требало да се 
сузбије сваки који хоће ла вршља no земљи и да даје 
себи веће право него што му ирипада no закону и 
уставу, ja мнслим да Народно Представпиштво треба 
да поведе внше рачуна o овоме питаљу. Али пошто 
Предссдпиштво налази, да треба овако, то je један 
рђав ;пут, и сад he већипа у Скупштини казати да 
се решн и онда се одузпма прав-о послапицима да 
кажу своју реч. У Народној Скушптини je једио 
nniaibe, које je врло важно и треба око ibera иотро- 
шити внше времена, na да се o њему реши, a не да се 
говори сад, кад не може ништа да се каже. Ja због 
тога одустајем од речи, 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Гооподнне посланиче, ja нисам погазио пословник. 
Ja сам пптао Народно Представништво хоће ли да 
лродужи рад или не, и кад je Народно Представнп- 
штво решило, ja сам продз7жио рад — и према томе 
нисам погазио пословшш. 

Одлуку no овоме предмету одложићемо за идућу 
седницу, пунију седниду. кад буде више посланика. 
Дискусија je завршена o овоме, a на идућој седници 
само he се донети одлука o овоме предмету. 

Данашњу седннцу' закључујем, a нову заказу- 
јем за идућу средЈ' 11. јуна у 16 часова са овим 
дневним редом: 

I. Гласање o овоме иредлогу — резолуцији; 
II. Верификација избора г. Дрмончића; и 
III. Друго читаље закона o пуполетству. 

(Седница закључена у 12^ часова.) 

Видео Секретар: 
•   Др. Ал. Mujoeuh. 




