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39. РЕДОВНИ САСТАНАК 

IIPIffiPEMEHOr НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНПШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 
ДРЖАН У БЕОГРАДУ 20. ЈУНА 1919. ГОДИНЕ. 

ПРЕДСЕДАВАО: 

Првдседник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ 
СЕКРЕТАР: 

ПЕРА ЈОВАНОВИЋ. 

Присутна су сва господа Мкниотри. 

Почетак у 9 часа 45 иинута. 
Председнпк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 

Огварам 39. редовни састанак. Изволите чути лрото- 
кол прошлог састанка. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ чита протокол 
38. редовног састанка. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, има ли ко шта да приметн на -овај прото- 
кол? (Нема.) Прима ли Народно Представништво 
прочитани протокол? (Прима-) Објављујем, да je 
пјх^гокол иримљен!. Изволите чути једну молбу. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ чита молбу 
Душана Михаиловића из Милошева. којом моли 
Народно Представништво за дејство да се Сретен 0. 
Милосављевић за иочињена недела под неиријате- 
љем за време окулације што пре казни. 

Председ.ник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ова he се молба упЈТити одбору за молбе и жалбе. 
Изволите чутп један законски предлог o изменама и 
допугаама у закону o средн,им школама. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ: Изволите, 
господо. да га прочитам шремда га имате, (He треба.) 

Председпик др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ : 
Овај ће се законски предлог упутнти одбору, који he 
се имати изабрати. Изволите чути једну ннтерпела- 
Цију. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ чита интер- 
иелацију г. Пероолава, Паскијевића и другова на r. 
шгаистра трговине и индустрије o продужен.у трго- 
внлског уговора с Италијом. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ова he се интерпелација ставнти на дневни ред, кад 
буде дотични министар одговорио. Изволите чутп 
захтев министра правде. 

Секретар IIEPA ЈОВАНОВИЋ чита захтев г. 
мшшстра правде o издавању суду Ђуре Џамоње, 
члана НарОдног Представништва, који je, користећи 
се изванредним ратиим шриликама. продавао иај- 
прече животие иамирннце за претеране цене. 

јМинистарство Правде 

Nr. 5731 
12. јува 1919. год. 

у Београду. 

Господине Председииче ! 

Ha предлог државног одвјеташка у Мостару ол 
29. јула 1918. год. бр. III—1714/18 поводен je казнени 
поступак противу г. Ђуре Џамоње, члана Нрнвреме- 
ног Народног Предстадаижгаа, због прекршаја из 
§ 14. закона од 28. октобра 1915. r. 

Ha главној расиравп 14. марта т. г. суд је? утвр- 
дивши за огатужене да je члап Народ. Представии- 
штва одложио ромшлте, док се ure реши питање иму- 
нитета. 

Част ми je замолити Rac, господине Председниче 
да изволите изнети пред Народвдо Нредсгавништво 
питаље дозволе казненог ирогона господииа Ђуре 
Џамоње ©рема напред цнтираној тужби државгаог 
одвјетника. Односни судски списи прилажу се. 
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Изволите госп. Председниче' и овохг приликом 
прлмитн увервше o моме особитом пошговању. 

Министар Правде 
М. Трифковић с. Р- 

Господину Председнику 
Привременог Народног Представништва. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Овај he се захтев упутити имунитетном одбору. 

Сада лрелазимо на дневни ред. — Прва тачка 
дневног реда je иптерпелација господгша Станка 
Банића. Има реч господин Станко Баиић. 

Дон СТАНКО БАНИЋ: Kao прва тачка данаш- 
њег дневног реда вмала je бити моја интерпелација 
o извозу вива из Далмације. To je иогрешно изостало 
и дошла je једно моја друга интерпелација ва дневни 
ред. За то би молио господипа предсједника да ову 
интерпелацију o слободном пзвозу вива из Далма- 
Ције, јер се ради o веома важној и хитној ствари no 
могућности и прије четрвртка стави на дневни ред, 
јер, ако вино у ово топло доба остане неиродано, 
иоквариће се и онда би пријетила велика катастрофа 
и он-ако осиротјелој и јадној Далмацији. За то бихч 
мојшо господина предсједника. да би по могућности 
и прнје четвртка п ову другу хнтпу интерпелацију 
ставио }ia дневни ред, тим више. што има и других 
хитвих внтерпеладија. 

1\од иитерпелаццје iipir лрвој тачки данашњега 
дневнога реда ставио сам уиит на господина мини- 
стра аа ооцијалну политику, да би се старао за оне 
раднике, сељаке и поморце у Далмацији, који су 
остали без зараде и посла. У многим нашим краје- 
вима владају све до данас изузетие прилике, a по- 
готово код нас у Далмадијн. И још увнјек cTojiiiio. 
ми та.мо. под тероЈкм и притиском сусједиог тали- 
јаиског неирнјатеља и сваким дапом ојећамо теЈвкингу 
те непријателЈОЈе блнзнне. Оваки дан из окуЈшраних 
крајева, услнјед ирогона нашег игивља, бјежи у сло- 
бодне крајеве сва сила већивом млађих људи, рад- 
»их сила, да нађу код нас заклона н зараде. Многн 
од тих мучвника наше вадионалне овијести ocrajj 
без зараде и страдају. Таквима треба апсолутпо по- 
мо1ш. Треба помоћи такођер и овнма. који усљед 
тога. IHTO je ната трговина на мору пЈадпала, што 
иоморства уоиће пема, што немамо с ванлким свије- 
том готово никалвог промета, усљед чега страда.ју 
многи Haniii поморцн, који су добивали зараду na 
бродовима ii.ioiu'liii морем. Осим тога вратиди су се 
л.удн нз ВОЈСКе, a код кућс су многи »ашлл такио 
стаае/да, не могу да се п^ехрале, te су уиућеви да 
трауке зараде у другим крајевима за оебе и своју 
обитељ, алн до данасш од куд им нема помоћи. Ha 
хиљаде ir хиљаде сваким даиом пропитЈ^ју с« и че- 

кају, кад he моћи да се лреселе у Банат, Бачку, 
Славонију, Сријем и друге крајеве, само да им се 
даде комад земље, да могу саградити кућицу и са- 
зидати свој дом и своју обитељ, али усљед одуговла- 
чеља аграрве реформе, ти људи, који су често дола- 
зили и овамо у Београд п учинили силан трошак. 
морају се враћати без икаквог успјеха кући и без 
землзе и без зараде. Ради тога, док се блажено пи- 
тање аграрне реформе не ријепш, требало би бар 
привремено. да Мииистарство за Социјалну Поли- 
тику побрине се за оне радне силе, које немају за- 
раде, да посредује, да се помогне онима, који требају 
иајиужније припомоћи и да ин дадЈг прилике, да 
зараде у ониџ крајевима, гђе je потреба ра.дш1х сила 
путем посредовеих обавесних уреда. To тражи опћи 
вптерес цијеле nanie државе, интерес обнове земље, 
пвтерео Mirpa. задовољства и cpehe наших грађана. 
За то би молио господина Министра за Социјалиу 
Политику, да би казао. што он у овом питању кали 
да подзгзме. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Реч има г. Мииистар за Социјалну Политику. 

Minister za socijalno politiko 
JOSIP GOSTINCAR: Gospod interpelant je 
sprožil važno vprašanje, čigar rešitev je zelo 
nujna. Ministrstvo za socijalno politko posveča 
temu vprašanju vso pozornost. Toda do sedaj ni 
bilo mogoče teh vprašanj rešiti tako, kakor bi 
bilo potrebno za delavski stan in za vse druge 
stanove, ki so v stiku z delavskim stanom. Ko sem 
namreč jaz prevzel ministrstvo za socijalno poli- 
tiko, ni imelo to ministrstvo skoro nobenih urad- 
nikov in ni bilo mogoče izdelati vseh teh stvari 
tako, kakor bi bilo nujno potrebno. Sedaj pa 
imamo izdelane vse tozadevne zakonske predloge 
in jih je treba samo še predložiti zbornici, da jih 
odobri. 

Gospoda interpelanta morem zagotoviti, da se 
ministrstvo za socijalno politiko kakor za druge 
kraje briga tudi za Dalmacijo. Mi imamo sedaj 
državno posredovalnice za delo v Sloveniji, na 
Hrvatskem, v Bosni in Hercegovini; reči moram, 
da to ni zasluga v prvi vrsti ministrstva za soci- 
jalno politiko. V Dalmaciji tega zavoda še nimajo, 
ker tamošnja vlada ni na tom polju nič delala. Ho- 
čemo pa vse storiti, da se tudi v Dalmaciji in sploh 
v celi državi izvede državno posredovanje dela ; 
to se bo tudi izvršilo v najkrajšem času. 

Prosim gospoda interpelanta, da vzame to na 
znanje z mojim zagotovilom, da se bo ta stvar 
izvršila. 

Иредседник др. ДРАГ. M. ПАВЛОВИЋ : 
Реч има господин восланик Стапко Банић. 
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СТАНКО БАНИЋ: Одговором г. Мннистра пот- 
иуно сам задовагаи н предлажем прости ирелаз на* 
дневии ред. 

Председннк др. ДРАГ. М. ИАВЛОВИЋ: 
Има реч гооподшг посланик Петејае. 

Poslanec JOSIP PETE J AN : Gospodje ! 
Dovolite mi par besed o stvari, ki ne interesira 
samo Dalmacije, ^ampak prejbivalstvo vseh po- 
krajin v naši državi. Brezposelnost je eno naj- 
večjih zel, ki jh je rodila vojska, in se širi danes 
ne samo po Dalmaciji, ampak tudi pri nas, prav- 
tako tudi po Hrvaškem in drugod. Za odpravo 
brezposelnosti in odpomoč temu zlu je po mojem 
mnenju reba treh stvari. 

Pred vsem je treba razširiti posredovalnico 
za delo, to neobhodno potrebno stvar, ki pri nas 
v Sloveniji še obstoja, ki je pa še nimajo v Dalma- 
ciji, Srbiji in Vojvodini, na celo državo. Ministr- 
stvo za socijalno politiko bi moralo izdelati načrt, 
da bi se ta ustanova razširila na celo državo. 

Iluzija bi bila, ako bi ljudem rekli, da bo brez- 
poselnost naenkrat odpravljena, če bo le urejena 
poslovalnica za delo v celi državi. Treba je poleg 
tega tudi, da se v najkrajšem času poskrbi za 
javna dela, ki bodo dala zaslužka nezaposlenim 
delavcem. Država naj prične graditi železnice, 
mosove in druge stvari, ki jih bo itak treba prej 
ali slej zgraditi; s tem se bo dal zaslužek delav- 
cem in opravilo se bo delo, ki je za državo po- 
trebno. 

Tretje vprašanje je s tem v zvezi. Treba je 
namreč poskrbeti za to, da bo brezposelni delavec, 
ki se prijavi za delo pri posredovalnici, imel tudi 
možnost, da bo vsaj enkrat na dan jedel. Treba 
je uvesti državno zavarovanje za slučaj brezpo- 
selnosti. V Sloveniji je to deloma še izvršeno ; ne 
odgovarja sicer še vsem zahtevam, a začetek je 
tukaj. Stvar interesira celo državo. Zato bi prosil 
gospoda ministra za socijalno politiko, da se reši 
v najkrajšem času vprašanje splošnega zavaro- 
vanja zoper brezposelnost za celo državo, tako da 
bo imel delavec v slučaju brezposelnosti vsaj to- 
liko, da se bo enkrat na dan najedel, da ne bo 
naravnost beračil. 

Da se odpomore brezposelnosti delavstva, je 
treba še ene stvari, ki je po mojem mnenju zelo 
važna, namreč skrajšanja delavnega časa. Glede 
delavnega časa vlada popolna anarhija v posa- 
meznih dežežlah naše države. Pri nas v Sloveniji 
imamo 8urni delavnik, na Hrvaškem tudi; dolž- 
nost gospoda ministra za socijalno politiko bo, 
skrbeti za to, da se osemurni delavnik kar najhi- 
treje razširi na celo državo. Kajti ni lepo, če ob- 

stoja osemurni, delavnik samo v eni deželi, dočim 
nas drugod zavidajo, ker delaju po 10 in 11 ur 
na dan. 

Vem da je v tej zbornici mnogo ljudi, ki se ne 
strinjajo z vpeljavo osemurnega delavnika. Po- 
slanec dr. Mehmed Spaho je svoj čas že vložil 
interpelacijo, zakaj se je uvedel osemurni delavnik. 
Tu se vidi kratkovidnost ljudi, ki ne vidijo v bo- 
dočnost, ki ne razumejo ps.he mas, ki ne poznajo 
položaja, v katerem se sedaj nahajajo mase. 
Osemurni delavnik je potreben s socijalnega in 
gospodarskega stališča. Industrijalci so proti temu 
ugovarjali, češ, da trpi pri tem narodno gospo- 
darstvo. Da temu nije tako, dokazuje dejstvo, da 
je osemurni delavnik uveden v najbolj razvitih 
industrijskih državah brez škode za razvoj indu- 
strije, tako na pr. na Angleškom in Francoskem ; 
u'peljava osemurnega delavnika se pripravlja tudi 
drugod. Zato bi bila dolžnost našega Narodnega 
predstavništva, da razširi ta zakon na celo 
državo. 

To bi bile tri, oziroma štiri točke, s katerimi 
se nora po mojem mnenju ministrstvo za socijalno 
politiko čim preje baviti in predložiti zbornici to- 
zadovni zakonski predlog. Čim dalje se te stvari 
odlašajo, tem hujše bo. Brezposelnost se namreč 
danes nikakor ne končuje, ampak pri zidarski obrti 
vsega materijala ; tu pa je zaposlen glavni del ne- 
kvalificiranega delavstva. 

Zato prosim še enkrat gospoda minisra za so- 
cijalno politiko, da bi se te stvari uredile prej ko 
mogoče, ker bi se s tem ublažila brezposelnost in 
dala delavstvu garancija, da je država res njegova 
mati, ki bo skrbela zanj tudi v tej nesreči. (Odo- 
bravanje.) 

Председник др. ДРАГ. M. ПАВЛОВИЋ: 
Имареч господин мшшстар за социјалну иолитику. 

Minister za socijalno politiko 
JOSIP GOSTINČAR: Gospodje! Besedam go- 
spoda predgovornika nimam pravzaprav ničesar 
pridejati, v kolikor se tiče stvari, katero je on 
omenil. Izjavljujem, da se ministrstvo za soc jalno 
politiko z vsem tem bavi in Sicer temeljito bavi, 
ker hočemo, da se naša država razvija v moder- 
nem socijalnem duhu in da bo odgovarjala vsem 
zahtevam po napredku v zmislu modernih socijal- 
nih reform. 

Kar se tiče brezposelnosti, ima gospod pred- 
govornik popolnoma prav, ako trdi, da je brez- 
poselnosti v prvi vrsti krivo to, da nimamo suro- 
vin, ki bi omogočile obrat tvornic in drugih velikih 
podjetij, in da zaradi tega ne morejo ta podjetja 
dati delavcem potrebnega dela in zaslužka. Pri 
tem trpi največ delavstvo, ker če delavec nima 
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zaslužka, nima tudi kruha, nima jela ; zato trpe 
delavske družine veliko pomanjkanje in bedo. 

Sedaj se dela na tem, da se ta brezposelnost 
kolikor mogoče odpravi, dajale se bodo tudi pod- 
pore onim, ki ne morejo dobiti nikjer dela. 

Tudi zakon o osemurnem delavniku je pri nas 
že izdelan in ga je samo še treba dati v vpogled 
raznim interesentom, da podajo o njem svoje 
mnenje. 

Uverjen sem, da bo ta zakon prišel pri nas 
v doglednem času do veljave v celi državi in da 
bo pomenjal velik napredek v naši socijalni za- 
konodaji. Gospodje, ki imajo sedaj morebiti v tem 
oziru še pomisleke, bgdg.na podlagi razprav v do- 
glednem času gotovo prišli do zaključka, da je 
stvar nujno potrebna in da se je treba v tem spo- 
razumeti. 

Molim, da sem s tem odgovoril gospodu pred- 
govorniku tako, da je z odgovorom zadovoljen. 

Председник   др.   ДРАГ. M. ПАВЛОВИЂ: 
Господо, иошто нема пријављенкх говорника пово- 
дом ове штерпелације, прелазимо на другу тачку 
дневнога реда, a то je на ишериелацију г. Јована 
Шмитрана на г. мшшстра унутрашњих дела. Ка«о 
господин Шмитран ннје ту, али су његови другови 
прихватили ту штерпелацију, то молим г. мннистра 
да одмах пређе на одговор саме интерпелације. 

Министар унутрашњих дела СВЕТО- 
ЗАР ПРИБИЂЕВИЋ: Господо, господин народни 
иредставник још 3. априла о. г. интао je: »Да ли зна 
i1. Мпнистар да je то дело upe 25 година за најреак- 
цпонарније владе аустријске изашло у чешком из- 
дању иеоштећено испод цензуре, и за време од 25 
година доживело под старом Аустријом 51 издање. 

Хоће ли министар дозволити, да се ми овде по- 
кбжемо реакционарнији од бивше Аустрије — управо 
литерарво реакционарни — и да ово дело, бисер 
чешке поезије, изиђе у нашем преводу осакаћено, 
што би код осталих иарода, који су ово дело превели 
na своје јознке. a нарочито код самих чешких књи- 
жевника, врло лоше карактерисало наше схваћање 
лнтерарне уметносп^. 

Хоће ли г. министар, лре него би ова књига 
нзашла осакаћена из штампе, брзојавно наредити 
босанској влади, да ову заплану укине и тим нас са- 
чува једне бруке међу литераршкм светом.« 

Ова je ннтерпелација иоднешена 3. априла. Ja 
сам-одговорно Народном Представништву 9. априла, 
дакле после шест дана, да. hy одговорити на иитер- 
пелацију, кад се стави на даевни ред. Морам одмах 
да кажем, да сам приватно сазнао, пре пего mro je 
шггерпелација поднета, да caif сазнао за ту заплену 
л да сам одмах, чим сам сазнао, a то je пре него што 

je поднесена и/нтерпелација, упутио брзојавку у Са- 
рајево, у којој сам казао: »Сазнајем, да je тамошња 
цензура забранила »Песме Сватоплуха Чеха« у пре- 
воду Алексе Шантића. Ако веег истинита, укидам 
ту забрану«. 

Али господо, пошто je и г. Банић стављао у пи- 
тању цензуре нека пнтања. ja морам овом прилшшм, 
да саоишпгм Народвом Представнмштву. да се кра- 
љевска влада бавила тим литањем цензуре и пита- 
њем примене цензуре и да je краЈвевска влада ре- 
шила то питање и то своје. решење уцутшга на све 
покрајинске владе, a уједно и m надлежне факторе 
који овде у Србији врше цензуру. To решење гласи: 

»Поводом притл-жаба у.Народном Представш!- 
штву и у јавности уопште против примене цензуре. 
a констатујућп и сама, да се цензура примењује без 
плана и система, често произвољно и на продЈгкте 
штампе, који се без опасности за јавни мир и ред и 
за државну сигурност могу пустити не цензурнсани 
решила je краљевска влада у својој седниди од 
19. о. м. : 

1. да се примена цензуре има ограничити на 
продукте штампе, који на такав начин третирају пи- 
тања спољие политике, да би се тим могли угрозити 
иаши иародни интереси и евентуално могло да по- 
служи непријатељском иностранству против наших 
оправданих захтева ; 

2. на продукте штампе, којима се открива кре- 
тање наше војске и угрожава интерес војких one- 
рација као и безбедност саме војске. 

Према томе може цевзура да се односи само на 
заштиту дипломатских и строго војних интереса. 
Осим овога треба подврћн цензурисању саставе.. 
Kojima би се позивало Ha т. ;зв. нелегалну борбу од- 
носно глорификовала оваква борба, или другим ре- 
чима, којима би се препоручивала насилна измена 
садашњег полптичког и друштвеног стања и по- 
ретка«. 

Осим тога решвњо je, да се укиие данашња 
уредба o цензури лрема којој се могло подврћи цеп- 
зури све и да се та уредба има у овом смислу изме- 
нити. (Врлр добро!) Молим г. иитерпеланта, да прими 
овај мој одговор на знање, јер мислим, да he ca истим 
бити задовољан. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. Керубин Шегвић. 

КЕРУВИН ШЕТВИЋ: Ja hy само леколико речн 
казати послнје говора г. Минжтра Унутрачњих 
Дјела. Врло су добри ови закључци и врло су добра 
и паметна ова ограпичења, која су поставлЈена цен- 
зури од страиге Мнннстарског Савјета ; али као пред- 
увјет je свему томе.да се тако постуин. као што ое 
у овим ограиичењима Министарског Савјета налаже, 
да се у цензури поставе људи паметни, који he зната 
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своју дуЈкност, којн he зпати шта je шкодљнво, a 
шта није шкодљиво за државпе шнтересе. To je врло 
важно, господо, и без тога не иоже бити ншита. Ме- 
ђутим, господо, на цензури раде људи, којн једва 
знају читати, који су свршвли основну школу ir оип 
пусте некн члашак у питаљу спољне иолитике илп 
некп члапак војвичке природе, a друге ствари. poj 
су сасвим певине, они изирншу. Ови аакључци и рва 
ограничења Мшшстарског Савјета не he ништа 00;- 
правити данаиш.е стање, док г. Мшистар Унутраш- 
ILHX Дјела и цијела влада не иоставс у цеизурн 
за чниовпике људе разборите. паметпе и школрване. 
Ja сам хтио само то номепутн. 

П pе д с е д н и к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ : 
Сад прелазимо на трећу тачку дневнога реда : Од- 
говор г. Минвстра за аграрну ре({)орму, на интерпе- 
лацију г. Антона Сушшгка o провађању аграрнр 
реформе у Славонији. Г. Мншистар за Аграрну Ре- 
форму извшшо се, што je заузет анкетом o Аграрној 
Реформи и према томе ову тперпелацију оддој&в- 

ћемо за којп друш дан. 

Прелазимо na чехвргу ншгерпвлацију : Одгоиор 
г. Министра Војног иа ннтерислацпју г. Светозара 
Хаџића. o кулучеи.у код иачолашка војпе сталице 
у Нишу. 

Има реч r. Светозар Хаџнћ. 

СВЕТОЗАР ХАЏНЋ ; Госиодо. пнтераелацпја. 
која je стављеиа данас иа двевни ре^ ранијег je 
датума : од тога времена протекло je meci месеци, 
За овај пехат подносн одговорност бивши Министар 
l'oj'iin, који није сматрао за дужпост, да одговори na 
ову кнтерпелацију. To je за осуду тим пре, uno се 
то дешава у времен укад се ствара наше Краљевство 

.и кад се удара темељ нашем новом животу. Овом 
напомеиоу у почетку говора, хтео сам роистатовачв, 
да се овако у будуће не дешаиа. Изнотењем ове 
интерпслације на дпевни ред данас, ja видвм добру 
вољу данашњега г. Мвнпстра Bojnoi; и, ако je та ин- 
терпелација старнјег датума, да иа u,\ одговори, 

Господо посланпци, та иитерпелација није изгу- 
била своју важност у ово доба, јер Гшипт Мишистар 
Војни није иашао за СХОДНО, ма шта да IIIUVI.V-IM

1
'- 

да би се тај рехат на нишкој војпој станицн обу- 
ставио и народу олакшало. Taj иехат који ме je 
namao да аоднесем ову пнгерцглацију. иде истпм 
TOKOM као и пре, кад сам ову иатероелацију иодпео. 
Ј^осподо, у доба, кад je војска низала аобеду за ио- 
бедом, кад су војиицп ronelni непријатеља забора 
вилн na својо домови, јер нису пма.ш свегу дужнос] 
да изврше према отаџбивн, licijna влает одмах у 
ослобођгним крајевима успоставл.а војое сгаиице 
С намером, да олакшају спабдовав.е труиа, којо су 

оперисале на фроиту. Иарод je прпхватио тај позпв 
јер, долазећи у отаџбину која je упрмшптена, одмах 
и прнтрчао да помогие у раду како upahn иојиицима. 
тако и савезишџша. да пе би осетили оскудицу. 
и ако je отаџбииа ојађена и уништепа од CTpiaae не- 
Егријатвфа наикт. Али, господо, и ако je народ тако 
прихватио тај позив, војна станица у Himiv, одмах 
по свом првом раду, показује, да људн који су 
билн иа TiiM мсстима ипсу били достојни тога посла 
су нздали наређење, да се ова заостала стока дотера 
ипшкој ставици без наређеаа, ко he ту стоку иа 
нишку стани;цу терати. Одмах затпм слсдовало je 
друго наређење, да се сви војни обвезанжци пријаве 
резервној Еомачтди у Нишу. Шта je настало? GBB 

Boj'Hji обвезаанци орвјоВЕТт су ее команданту ре- 
сервних труиа у Нишу и верујгс волове и кола, која 
су дотсрана и прнјављена нишкој станици. дотералп 
су старци п жене и деца од 12—1G годипа. У то 
време г.пло je доста непријатељск^ коморе зблнгењене 
n .Miioi'o заробљеника, алп će они шк-у уиотребили 

■na рад, већ ови изнемогли старцв. Јкене и деца. Сем 
тога. гсклшдо, тај број тих кулучара, ono je тако ве- 
.uiKii, да je пренунио све кафапе у Иншу и ншпку 
ООљану, не раде1ги готово ништа. Госиодо, мсшп je 
жао, iiiTo морам ово pehu. Ja сам био шггерндрав у 
Бугарској и провео сам тамо две и no годипе и на 
три месеца иред улазак српске војске у »иашу отаџ- 
бину, пуштен сам кући и ja сам био сведок пљач- 
каи.а и харан.а, које je непрнјатељ aio'iiiniiio. Бугари 
су при своме повлачгил- и одступан.у из name земље 
Езвршизш силиу пљачку : хнљадама говеди, хил.а- 
дама oiiaua, гиии.а. icoiha, све je то цротерано из 
Отаре Србизе и Македонпје и нз наших друшх кра- 
јева, у којпма су Бугари бпли ; сви тв транспорти 
и.мали су да прођу кроз Ниш, јер je ту бнла одступ- 
ница Вутарима, Koju иису хтели да се предаду no 
уговору o миру. Ja сам бпо сведок. кад су Бугарп 
протерали сплиу стоку из околннх села нишких: 
Матејеваца, Каменице и Мачве. За љнма je трчађ 
велики број жена, деце и људи, који су молпли Бу- 
гаре, да би им повратили стоку. Бугари су узималв 
новац за стоку да je тобож врате, a стоку су опет 
отералн. Внде1и1 такав рад иашег неирпјатеља, ми 
смо се грађапп репшлв па корак и упутили иротест 
команда&оу који je тамо бно и протестом траашли, 
да нам ту стоку пусте, и ако нисмо зиали o капиту- 
■ lauiijn њшсовој и условима мира. Опи су nac одбилв 
н казалп пам, да Бугари на то имају Права и тако 
су радили. Ta судба постигла je н мој среа a тако 
исто ii друге срезове, Ето, господо, видите, у том 
округу KOJU Je ођв&о стра&но опљашсан и ono мало 
људи, којза су имали куражч да склоне у илаиииу 
своју женску чељад u ono мало стоке што je за- 
остало, mmiK;i  војиа птаница сматрала je за сходно 
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да нареди, да и то мало стоке дотера на посао и за- 
посли. 

To наређење нишке војне станице нагнало ме je. 
да поднесем ову интерпелацију, a. m тако исто и 
нехаа којп je показаЛо особл.о нишк1е стаиицс. a тај 
иехат je у овоме. 

II ако je npnpiijaiv.r, иокупио све .ссио. ипак j 
код народа остало прилично јечмене n опсене сламе, 
са којом би се могла стока хранити. Ншпка станица, 
imjo цмала никакве друге храие за стоку сем р^ане 
сламе — ][ са том ржашом сламом, отока je храњена. 
У то доиа. стока je оболела од mana. Кад сам видео, 
да je стока почела лшсавати и кад смо свн гра- 
ђаии видеаш да гарод Tpahjp време џабе, ае радећи 
ппшта, a стока наглр скапава, кц смо, ja и мој друг 
r. Никола MIITIIII. учгинилв корак, да се тај кулук 
распусти a да се за кулук употребе војпици. који 
су се нишкој команди јавили. Од свега тога пије 
бидо иишта. 

Taj кулук je јот и до данас трајао. a траје и 
дадас и до мога доласка. и после ускршљих праз- 
iiiii;a. опет je нарвђив&ао да се та стока tepa на рад. 
Господо, ja оам имао акта у ру^ама, када je госп. 
начелиик иаредио да се пз среза сврљишког одмах 
нспошље 246 коња са тераоцима na рад нишкој вој- 
ној сташпџЈ. У колико je'keHB поаиат војни закон, 
ja знам да војне станице оа^мају прааа да храже 
комору ii кулук са територије друге команде и чи- 
тао сам акта i'AJc се je иовео чигав сиор око тога. 
како je могла друш комаада да тражи кулук из 
облств III. пуковекс Јсомавде. 

Председппк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господше гаосланиче, моћнвација треба да буде 
Kpaiia, a Ваша репдикација мол;с да оуде.дужа. 

СВЕГОЗАР ХАЏИЋ: Такав рад нишке војие 
станице нагнао žac je, да аоднесемо ову ивтерпе- 
лацију n као што видш-е ona, je сад na дчилшом 
реду и ja li.v !■'■ радовкти, ако je госп. Мшшстар ио- 
каже< да се ма шта радило поводом ове иитерпе- 
лације u да de пастигао ма какав успех. 

Ja ниоам могао оршсупита податае Kajco ona 
ствар i'Tojn данас пред нишком војном станицом, 
али ja MiuMiiM да je сосподин министа1р повео ра- 
чупи  o OBOJ  стварн  и   прикушио  потрсГиге  податке 

П ред с е д н и к др. ДРАГ. .1/. IIABJIOBIIT,: 
Пма  pi"i господпп мННИСТар војни. 

МинВстар војни в морнарАце rese- 
рал СТЕВАИ ХАЏИЋ: Ова иатерпелалрја г. Ха- 
ijiilia иидтла je још пр< !Ше ro ume у полојлии! 

децембра меседа моме прегходнику. Ирема томе и 
\iiij одговор биће премв ариликама, које су бијхе у 
жо време, кад je иотерр&пација поднета- 

Победоиосџа српскп рперативвд вдјска, у своме 
■■   прло   uji-'j кретала од Солуна ареко 

Скопља n Нвша и дал- на севе^р. Разуме се, да су 
ти покрети, који су Гшли јеДинственв у  исгордјв 
ратова, iiio својој брзти моралц да учине ono. што 
je и било, т. ј. да се немогадме обратити так« јава 
u велика брига на позадпну, јер се желело п хптало 
да се неггрвјатељ што прс протера иа name заЈЈВе. 
To je u бнла последнца тдх брзцх операција. те ev 
у иозадшш остала и слагалшата без храие и без 
окгалих потреба. да he ха позаднна те војске, која 
се тако брзо креће, бпти довољно уређена, да може 
сиабдети све оне. којв су тако брзо јурплп. који су 
прешли Сазу и Дунав п пшли све'дал)е и даље. И 
док се чшша овератпвна војска. кад je прешла Саву 
u Дуиав уређппала п ОјДмарала на за&луженим ло- 
ворпкама, дотле су нагрнули из многих места ко- 
машде устапоне војне н грађалске и избеглпца право 
ка Нвшу. 

IInui je каошго amnv, у току цслог нашег pata 
био, na he увек и битп центар, где се бујица ц на- 
рода п војске слива са сипју страпа. Ире.ма томе i 
љему je требалб све допекатп. сместити n наЈамити. 
1'упппх магазниа ипјо шпде бпло, a и Да пх j ■ билр 
oiur су билв ираанв. Услед нашег брзог наступања 
и join брж^р одступаља пипрпјатсл^к on je морао 
cnaiarni знатав плен у разноврсном рати. м мате- 
рпјалу, који je требало па^љиво прикупнтц ц сло- 
жива у матазине. Исто тако n храиу из разннх кра- 
јева хребало je сакупљатн и слагатд у магазшз ■ вој- 
ипх станица na прузи lipaii.a-ITum n у самом Hninv. 
Како су заробд>енидБ ' no   наре})ењу ' Ко- 
мапде морали Cnmi ушгребљенн [Га o iramui fee- 
лезничквх пруга, ПЈтева и других комунинација, 
и исте je требало храиптп. међуџнм у то време mije 
бпло државних возова n железкичкот саобраћаја .to 
llnnia тек upi' кратког npeMtMia успостављен. п.мпе- 
paTiuaia потреба je захтевала, да се motpaacu помоћ. 
аарод. Позивање народа, na војну службу у оваквим 
ирлликама бИЛо je оправданр n патриотгкп. јер je 
биЛо праг.о да onaj део народа који je остао код 
својих кућа, noMonir one. војн су i овањем и 
јунаштвом cimjiiM доаелв нама сл< одј a све ond 
mro данас имамр. Ираво je било да и taj дер народа 
iioMonic оиштем добру вршећи разв .v.Miocnr у 
позаднни. Нишка главна војна екиница !■ je iua од 
iiaji;cluix n пајваллтјпх стаиица na д лиј терито- 
imjii краљевсхва, na je бдла принуђена да прибегно 
позивању народа на војну службЈ са својом сто- 
ком n колима јер државних возова у го доба mije 
nn.io. Додуше onaj цозив na војну службу вије био 
организовао као у вормалним приликама, алн томе 
je бпо узрок тај. што сие пластц та ia jpnj нису бчле 
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уОпосгављене; Тако na пр. пуковске окружне ко- 
ианде нису имале потребне пбдатке. 

0 другбм ппгак.у рггерпелапрје ja не бих имао 
mmna више да кажем само то, да je још 14. фе- 
Пруара о. г. мој ггрегходник сод брсдем 18.G42 издао 
потребно iiain'ljcii.c к^манданту Моравске дивизиј- 
ско областп. Најзад, кад сам ja дошао за мпннстра, 
ja сам ^здао два паређсп.а у пегледу смаљивања 
i;y.iyi;a. тако. да се кулуци не смеју употреиитп 
нигде, где год има државних возова на распол^- 
•,i;('ii>y: a ако се у опште појави потреба за кулук,. 
да ниједан кбмалдкат днвпзије ле сме наредити 
кулукј док ме претходно ne извести o узррку, због 
кога се не могу употребита државни возови. Од тог 
времева, Ja сам наредио да ми се сваких 15 дана 
оодносе извештаји и према томе се надам, да ће со 
ти кулуци свести.на мпппмум a у iiajKpalifM вре- 
мејау и сасвим 'престати. кад се буду формнрали uo- 
требни возови рд мазга и коња које смо добили од 
иаших савезннка. 

To je мој одговор на интерполадију г. Хаџића. 

Ц ре д с е д u п к др. ДРАГ. М. ПАВ.ПОВПЋ: 
l'i'M ii.ua г. Светозар A. Хаџић, 

СВЕТОЗАР A. ХАЏПЋ: Ja сам напомрнуо у 
првом свом говору. да je нишка војна станнца по- 
звала еилаа вароД na кулук, ТТарод je то веома све- 
сно пршсватио, и никога није било. који je гунџао 
против тог позива. Ja сам био омевпдац, где су жепе. 
девојке n дечаци од 12 До 14 годииа с поносом итлн 
војној сгашнци, je]) су рааумели време у коме се по- 
зиваЈу па војну дужнвсг. тг чисто им je цравило за- 
доволјСтво. IIITO еу   дочекали да н оиц буду   војпи 
<)б|;г;;пЈ1Ц1Г.   Ti   Да    ПОСЛуЖе   СВОЈОЈ   ОТаџбШШ.   A.IIII   ГО- 
сшдо, рад 'iiiniii;" нојие станпде и иагонио иас je, 
да уложимо ftpoTeor и поднесемо интерпелацију, и 
да тражим, да се тај свет уклонп b тога посла. јер 
нв caMb да они аису водпли рачуна o псхранп те 
стокв, тто HIK'.V водили рачупа ни o исхрал тога 
парода, i;oju je ту стоку гонно. Огока je липсавала- 
По овима кафаиама. по свкма аољанама лскале су 
те i.'o.Mopc. никако неупотребљене за nocao, за Који 
су биле иозване. ^ам тај иехат. n тај нерад иачгл- 
iiiii;a miiiiKc војне станице вагонар иас je, те смо и 
прбтесховалв и плдаели ову интерпблацију, ja и мој 
друг Пикола, Mirrali. 

Господив шшистар војни у своме одговору казао 
ми je, да je само јсданпут аозвано 246 кола. Ja 
\mry рећи госиодииу мпчшстру ово, да je шпика 
војна ci a n п ца. miiclui onaj свет на nocao и у оиом 
лежању, упропастила стоку за вучу са доле териго- 
prije Друге пуковске 01фужне номајде, na кад je то 
п^пјиипла. оида je отпочеиа гражкга кулук од згрећо 
иуковскс окружне комшде, да би сврпшла иосао. U 

кад je упућен акт ћачелнику сроза сврљншког, да 
се уиуте толика кола na кулук, стојало je м акту, 
да lio се сваких 15 дана зам^њивати. Начелник сре- 
ci.n у току pata не сме ништа друкчије да ради, 
него мбра да нспуњава ^аредбе војних власти, и ои 
je то и ушшно. To позпвање тога кулука бнло je 
баш у доба. каД je'било. пеопходпо потребно, да се 
народу остави стока за обрађитње п.егових поља. 
II акоје ДОбио био наредбу од г. мннисгра пол.опри- 
вредечда се партд поштсди свих кулука, та иаредба 
иије вредсла ништа. 

Оем тога. господо, као што рече сам госп.^Мини- 
стар Војни, HiiBiKii округ бпо je центар целокупног 
иромета и ироласка са југа па север. Али тај про- 
мет н до данас пије обустављеи. део саобраћај се 
окдсиуо ћреко Ниша, Сврљига и Књажевца; ТЗугари 
иису водали ралуиа o свету кога су иит.рнпрали, 
пего су га у масама пребацивалн у кран.ски и ти- 
'мочки округ и тај народ требало je вратити натраг 
у дрмове, a зато превлачење тога света морала се 
уиотребити н.ародна вума. Све избеЕЛице, које с> 
бегале испред недр^јатеља u еклониле се у јужне 
варбши краљевиВе Србпје.. враћале се и п.их je тре- 
бало прсбадшиггп: све једпипцр у ипзадппи. које су 
ишле од еолушског фрошга na север, пролазвле су 
кроа Iliim. Сврљиг n Књажевац и н>нма се морала 
даиати компра, која бц их превозпла до жељезничке 
станице - - Књажевац^, 

Taj кулук би имао злих последкца, јер Су поља 
остала иеобрађена и због таквог рада народ će мора 
:;a::4i'jaTiK чиме he дочекати зиму? После je настало 
кишовито г.ремс п помело je све ц ошда зима пма да 
иас чека гладие. Дасе овако запита. иагонпће га још 
један други случај, који и мене гоип да ово изпесем, 
a то je IIITO ии Мпнистар Бојпи. и Мшшстар Исхраие 
нису нагцлн :'>а потребу да прпликом деобе плеиа и 
хране yi;a,i,y иомоћ и нппком-и niqx>TCKOM oi;]iyr\, 
IHTO ćy потпуно те округе пзбадпли из комбпнацпје 
n niiKo HM ипппа не даје. Па. госиодо, ja чух пз од- 
говора г. Министра Трговипе и Министра Исхране, 
иоделп.пг ciio стоку толико н толико комада. томе 
п томе ОКругу, a нишки и тгаротски не помвнуше. 
11a кад|Не помспуте ininiini ни пиротски округ, ни- 
један од министара ие сетише се ити старе Србије п 
Македорије. :>ар јужна Србија, стара Србија и Ма- 
кедонија р(су дали војнике? Зар њих непријател) 
nnji' учтштио и оттетио? Зашто се господа Мннн- 
i-Tpn приликом деобе croive не сетнше људи из 
TIix крајева, 

Кид сам дошао из Сврљига у Београд сматрао 
сам за своју дужпостда обавестим господина минн- 
cipa nojiiur. к>(0 и госиодина министра привреде o 
TOM страховитом кулуку и ja сам их обавестио хшс- 
мсио. молећи да овај кулук арекрате и да за саобра- 
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haj пусте аутомобиле. KOJI he аредлачнти свет за 
llimi и Књажевац и да кулук иаостане. Ja шемам 
нзвештаја да •'ч Је то Tlli;() и урађено и ja бих молио 
господина миннстра да ми иаађе у сусрегг пар у ово 
доба, које јо најскупље no наше земљораднике, да 
пх ослободк CBaKoi кулука, јер ако су кулучили, 
K.V.IVMII.III су if сувише. Ha аама je дужност да ио- 
мажеко, a помоћи ћемо само на тај начин. што he 
аутомобијт иревлачити тај свет, који т|)еба'да се 
г.Ј^ати спојнм до.мовима. 

IT p е дс е д н н к др. ДРАГ.   М.   ПАВЛОВПЋ : 
Пми реч господпи Илија II.'iiili. 

ИЛИЈА ИЛИЋ: Господо, ово питање, које je 
иокронуо госиодип Хацић BIUO je важно иарочито 
за нас у крајевима Отаре^Србцје в требало би да се 
заЈЕнтересује пажња ц лог Народног Представншшђва 
и народних посланика. 

Bojne власти у оћште у нсмадипп. траже «ера- 
зумно многоаројпе радне снаге- Ова je интерпелација 
иодигпута у дедембру месецу и да се онда 
одмах ааредало да ее внди, оцда рв ce утврдило, 
да збиља има мноЛ) радне спаге. која не би требало 
да буде ушгребљена у ономе времену. али и сада 
iinjc доцкан. 5ека господин минисЈар војнн пошаље 
једнога чиновника адјв he вндвтв да у дпвизији 
iiiiniKoj 11 у i-iiiiMii комаидама има много радне снаге 
nam у OBOU времсну, кад иам je радна снага uajno- 
гребнија за обрађиваље землЈв. Да имадоста команда 
војних које седе беспослене, a ne пушхају um;ora 
iiirnr и.м дају одсуства. 

To што je ca радном овашм, то je ц ca стоком. 
Ja сам раније Авднео ивтерпслацију вбох овруга 
T(:!i.ii!4K()i', И.ма преко 5000 војинка који су v 
округу тошшчком погинули. I hi у једаом округу 
није аогинуло толико војника за време пвбуие 1917. 
годинв, колшсо у овом округу, Тако исто има иреко 
i1111" п.пх. којц су сада ва фронту. Ja разумем да су 
овИх 4000 којп су ira фронау питроиии. али кад со 
y.;\ic Г)(»(1() погипулпх u -1000 ових иа ()»1>оптј-, да су 
omi свн шефбвд фамилија, видеће ce Да je јжшн 
радил (-nara у округу ТоШличКом. Због тога сам ja 
аредлагаО| да ce oim no разнии командама и Јвда- 
иицама. коЈц су iicmnpcuiin одпусте кућама, алн то 
niijt' примл.пш. него je и дан'данас равномерно ce 
иостуиа са округбМ Тоиличкпм, као и ga оста.члм 
где иј иијо ив ариблвасан број попшуо. 

To je пгао ce ише радне снаге. Што ce тиче ку- 
лука, то je jom Pope* Иб окруш Тоилпчког узимају 
ce кулучарц за лесковачку и иишку стапицу и то 
опако: позове ce комора na ce ваборавв да ce позове 
вамена и ако има паредпа да ce после 16 даиа сиени. 
Они кулучрп ROJB су позбашв ne радв иего седе не- 
распор^)ени беа in;ai;i;a иккага в тако после месеца, 
лва дана, после ииогобројник   жалбћ., једва ce сете 

војне властп да некога пусте. Kao што рекох iiepa- 
зумно ce расипа радна снага која je оитребна за при- 
вреду. За то бпх молио господниа М1шистра Вој- 
нога, да поише једнога чвновннка, да видн колјпсо 
има нешотребне радне сна^е крд војиих команда и 
ставица, који су иотиуно излишни и оеде џабе у 
том падлештву. Тако иетб има »шого кулучара, ja 
разумем где je потреба, a.m има M'IIOIX) више кулу- 
чара него што изискује војиа оптреба. Према томе 
ja молим господипа Министра Врјног, да ова иитер- 
пелацпја не остане беа дејстаа него да ce no овоЉе 
учинц нзвиђај. 

Председаигк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Мма реч r. др. ШвЕчевић. 

Др. АЛЕКСАНДАР ПАВИЧЕВИЋ: Господо, 
кад je реч o кулуку, опда би бно грех и orpemiio бн 
ce, кад ne бих говорио o кулуку у Санџаку, не само 
у округу, кога ja иредстављам него у целом Сан- 
џаку. Кулук као спојна веза измсђу -кељезница, 
које иду кроз Боону и које излази до Митровнце 
без путева и добрих саобраћајнта: с^дстава. upe- 
врпшо je сваку меру, Непресташг преиоси из Ми- 
трјбвнце за Восну и из Бооне за Мптровнцу yiiyheHii 
бу иа пролаз кроз Cainjai; п онда je велики кулук 
неизбежш, Нисам ни jia im ма i;ojii други иротпвач 
правилном кулуку. јер разумем положај п потребе 
војске, a.iii кулуку како ce води код нас ne само да 
сам ja противан no држим да he сваки разуман чо- 
тч; Гштц противап, 

Господо, непрпјател, je нз шаптх крајева отерао 
све. Прп крају своме on je изашао no оелсима n отеро 
сву стоку. 

Ta стока оосле гаоДеЉена je босанском станов- 
аиштву, a оиа.мо mije враЉена. После nai; кад je вра- 
ћева mije дата. јер ое каже да je нека стока лаиа 
кека тешка није могла ce дотератн до границе (лап- 
џака и наравна отвар мп нисмо пишта добплп. Кад 
ce впди да стоке нема' да су тешка кола, онда 
je просто немогуће прететв све ono n оиаквим сред- 
ствима, Kaicna су у тпм крајевима. 

A.m што je najrope, то долази од господе која 
рукују кулуком. Узмпмо за примјер Сјеппчку пуков- 
оку окруату командЈг, код ње вш једап обичај, да 
joj je увек све хптпо, брло хптио.-Код п.пх све штогод 
им падне na памет они са три штрихле нрло хитно: 
толико n толпко i;o.ia. коља, волоиа птд. и рнда je 
апголутио iieMoi.vlie све то нзвестл. кад ćy тамо 
растурепе i;\ii('. иада сав терсг Ha једћу оиштпиу, a 
нввеоне ошптине су потпуио удаљене и ono мало 
гтоке шта имају морају да дају. 

Још долази n то што су цзвеона гоопода офи- 
Uiil>n ocnoim n п.има морате све ушгиптп у време и 
кад HM иадпе na ум. ne водећв рачупа o томе. да 
ono што je и.и.ма дато пудс зааста npalieiio као што 
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треба. Навесћу вам овакав случај, на mp. узме се 
коњ са опремом. седлом итд.: он га треба да употреби 
до Новог Пазара, a он нде у Митроввцу, Соко Баљу 
иеки пут у Плевље и кад се врати on није више Црњ. 
нема опреме јер je све то уннштено и упроиаштеио, 
иико никоме не одговара и сопственику се ■враћа 
коњ. Он нема права да се жали. Taiiomibu народ 
није свестан да тралги своје право, не уме и није 
вешт и нема нико да га заштити и на тај начин све 
се то тотално упропасти и: оно мало опреме што je 
било све je упропашено. Тих примера нма маса. 
Само један лример да Вам наведем. 

Један господин народни шослаиик поитао je 
кроз Сјениду, платио je кола 200 динара до Плевља. 
Кад je дошао у Плевље један од офидира са револ- 
вером у руци натерао га je шреко Белога поља.. иде 
у КолашЈгн'. Сиромах који га je возио тамо. морао јо 
да учини то. отишао je преко Белога поља и није 
могао нзвући кола, пропали су му кола и волови. 

Молим Вас, господо, то није, један јодини^слу- 
чај то су свакидашњи случајеви, што се врше у тим 
нашим крајевима. Господа офнцири нарочито ко- 
мандапт Сјеничке пуковске окружне команде ста- 
вио je себи задатак да све могуће учини како he 
увредиги тамошнл! свет. Имао сам писмо од општинс 
која запомаже од њега, јер не зна пгга he да ра.ли: 

он je ватерује кад треба и кад не треба да кулучи. 
Ha пр. ja hy да кажем укратко само ово: Комаадалт 
Сјеничке окружне коканде неда да живимо. Трпде- 
сет кола са no 2 вола ишла су у Нови Пазар и пре- 
нели храну за Сјеницу и та исга кола употребљава 
за пренос дрва на велшш четвртак, na je" опст то 
исто чинио, na се и тиме ne задовољава командант 
пего наређује суду општине Отављапске да употребп 
кола за пренос дрва nperehn најстфожнм казпама 
ако се не постугш no његовом наређењу. Суд on- 
штпне Штављанске лије могао да поступп ... 

Председнпк др.-ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господине послапиче, ne смете чптати писмо. 

Др. АЛЕКСАНДАР ПАВИЋЕВИЋ (паставља;: 
Молим Вас, гооподо, бнло je наређеље госп. министра 
привреде да у месецу марту и априлу ne буде ку- 
лука, то je наређе1Бе због рђавпх приАлка у пошги 
дошло тек 1. априла, И мислите ли, да je то наре- 
ђегве командант Сјепичке иуковске окружне ко- 
манде хтео Да послуша? Боже сачувај! Он je nape- 
дио да се дотерају дрва. за идућу зиму. Одкуд то 
долази, да Се кулуком дотерују дрва онда кад вма 
највише радпог времена?, молим Вас, г. мшшстре, 
ja Вам скрећем пажн>у да водкте рачупа, јер се под 
оваквим стањем кулук радити ne може, како се 
сад ради. 

Председиик. др. ДРАГ. М. ПАВЛЦВПЋ: 
Има роч г. Димитрије Попадић. , 

ДИМИТРИЈЕ ПОПАДИЋ: Voćnom пародни 
представпнци! Дало ми je повода да узмем реч o 
овој интерпелацијп, коју je г. Хаџић упутио на г. 
Министра Војпога то, што се г. Хаџић у одговору 
као интерпелапт није дотакао једне важне ствари. A 
можда није довољно обавештеп, те ћу ja да обаве- 
стим г. Министра, да чује шта се ради у КрЈчпевач- 
кој станици војпој, где je пекакав пепзионер, који 
je пепзиониран na Крфу, тако смем да кажем, као ве- 
леиздајпик, сада je пачелник стапице у Крушевпу- 
где on из пизме што je пензпописан. страшпо тера 
на кулук све na и жене и децу. Па што тера на ку- 
лук за војне ствари, и јасам војник био и зпам шта 
треба да буде, али сада у овим моментима; када нема 
пикакве војске у Крушевцу. када пема транспората 
војничких у станици, ту бп стапицу требало укипуап 
као пепотребну, Дакле тај пачелпик станпце који 
разуме и зна да може да купп за војпе потребе ку- 
лучаре, шта je on сада радио? Пре извесног времепа, 
кад сам отишао у стопањску кафапу, случајпо про- 
шао, видео сам, да су бпли na колпма два профе- 
сора и пеколико ђака са 10—15 куфера., и видео сам 
да на Велики нетак једу пржепа јаја: a видео да је- 
дан дечак, чији je отац попшуо na Маљену, плаче. 
Питао сам га: зашто плачеш? — Ето, отерали ме на 

, кулук, да вучел ове ствари, a немам хране за сгоку 
ни за мене. — Ja сам отишае и видео, да та господа 
једу пржена jaja на великп петак пред кафаном и 
пију впно. a тај их.дјечак под кулук вози, и ако 
имају вели1{е дијурне за себе, жену и децу; a сељаци 
нншта немају. To je срамота, то није лепо. Баш то 
ми je дало новода да узмем реч. Други случај je у 
овоме. Некн порезиик из Александровда отерао je 
једнога дечака из Паруновца ноћу на кулук у, 
Александровац, да га вози, и овај га je иоћу возио, 
a порезник му није дао да се вратп. док га не од- 
везе, na кад je стпгао у Александровац без ситног 
марјаша. 

To није кулук, да чиновнике, који имају велике 
плате, сељаци, жепе и деца- бадава возе. To није 
кулук. 

Tpehn случај, господо. npe четири пет дана 
узели су кола и коње старешина манастпра Велућа, 
те je један чиновник нз окружпе комапде, који се 
оженио ишао тим колнма na излет до Крагујевца. 

Ja молнм господина Мпнистра Војног, да има 
ово у виду и да нареди да се кулук друкавни сасвим 
укине и да се стаиица Крушевац као непотребна 
укнпе, пошго у КрушевцЈ^ нема војске. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Реч има г. министар војпи. 

Министар војни генерал СТЕВАН 
ХАЏИЋ: Односно наређења за дефинитивно уки- 
дање кулука, ja сам издао два   наређења и no no- 



988 Стеиографске белошке 

следн.см укинут je кулук, и дозволјСи je само у оном 
случају. кад командаит дивизијске области nalje. да 
му je немогуће са државним средствима извршити 
прснос. У томе случају on мозже наредити вајкраћн 
кулук у најближој околјлш, али никада вре што 
што Взвести мшшстра Војпог. TVje najnelia гаран- 
ција, да се у будуће такве стварн ne могу дешавати. 

Односно онога, што je казао др. Павичић, ja 
сам имао часг да га ирпмпм и иаредио сам к-оман- 
даиту III. армнјске области, да се тамо иредузму cm 
срсдства, да се олакша кулук, који се врпш на са- 
обраћају између схаре Србије и Ббсие, 

Однооио захтева г. Шпгјс Илпћа, ja еам иристао 
да пошаљем једиог рфицира команданту моравске 
дивизијске области. — јер Нпшку стапицу не могу 
да укинем — да нзвади потребпе податке, да ли пма 
излишног особља, na бих ja нздао нар^ење. да се 
то излишно оообље ужине. ако га буде бпло. 

To Je што сам пмао да одговорш: да сам лољан 
да учпшгм све да се олакша кулук. 

Председипк др. ДРАГ: М. ПАВЛОВПЋ: 
Господин Хаџић предлаже ирост прелаз на диевни 
])ед. Ko je »против«' устаће. a -ко je »за« ссдеће. 
(i i'.ir лосланицц седе.) 

Објављујем да je јсдиогласно иримљен ирост 
ирелаз на дневнп ред. 

Са.д прелазимо на 5. толку дненнога реда, a го 
je одговор г. Мишистра војног на штертеладију f- 
Живојпна Златпјпи 

Има реч г. ЖзЈвојид Златић. 

ЖИВОЈИН ЗЛАТИЋ: Господо, no завону o ин- 
валидској потпори иредвиђеио je, да инвадддска 
потиора тече, од даша цоднете молбе ga гражење iin- 
валидске иотиорс. ПрилжкР, у вбји&а смо će ми ga- 
лазили за последпч' три годппе инсу дОзвољавале, 
да се та законска одредба шоже и исиупитп. Паига 
војска лалазила će ua Крфу п голу(1ском фро 
њпховс осродице у Орбији, a државае вђастн та- 
кође су бпле на Крфу. Дакло, та законска илродба 
ннје се могла испуиптн због силе акоЛности. 

Да не би инвалпдп и аихове иородпце услед 
тога преЈрпилн штету, требало je регулисати питаде 
o року од кад тече иотпора. да шша.ш.и-ка пртоора 
течс од дана смрти илв нестанка; a не од даша под- 
вете lipnja ne. како Je то закон оредђидео. 

Ja сам још 14. марта na ссдпици упутио кратко 
iiTiTaino na г. Мпппотра Иравде. да ли јо вољан да 
ово nirraibe.'liervVinino ИЛИ тумамсп.гм закопске од- 
редбе илн подпошсп.ом вове измене завона у томе 
смислу. Г. Мгашстар Правде ипје ми могао дати у 
своме одговору потребпо задовол.сп.е. упрапо, on 
nnjc im обећао да ће то урадити и ja сам бпо прн- 
inljrii да  иодаесем  пптсрлелацију  na r. Министра 

Председппка и г. Мплпстра Војног да onu то питање 
регуллшу. 

Г. Минлстар Прсдседплк се оградло да то не 
спада у шегбву 'надлежност и ja шитам г. Мллистра 
Војног; зашто ово ллтал.с ллје до сад регуллсало л 
јели вољан да га регулише? 

Председнлкдр. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
Има реч r. Мшшстар Војни. 

M и л п с т a p В o j н и н M o p н a p и ц е генерал 
С. ХАЂИЋ: Ha ову лптерлелацпју лоелапика r. Жи- 
лојлиа Златпћа дајем следећи одговор: 

Садашњи закон o потпори војнпх инваллда 
лрављен je ca прљем да задовољи потребе времена 
у коме je постао.Тзрој ондашњпх пнваллда у срал- 
њетвј према броју којц пам je дао овај светски рат 
веома je мали a и псвуебе ллвалида, према олдаш- 
њим еЕономсклм приликама у сравњсл.у са садаш- 
њим биле су незнатне. Досадатлљи закон лмајући да 
задовољи мале лотребе и мотао je бити опако примп- 
тиван — управо рудпмснт закопа. Једла од многих 
мана тога закона јесте и та, Што je у члалу 21 прсд- 
видео да право на потгшру лнвалида, лочиње тећи 
од дана прве прпјаве власти за лотпору. Несавршен- 
ство тога, закона љегове многобројнс мане n -недо- 
статцл за доба његова постанка, могли су n iipehu 
незапаженв:; Алл садањи светски рат све једгзмснло. 
Број ннвалида јако je нарастао, екон(шске лрлллке 
измениле се ri потребе инвалнда увећале се, сва не- 
потауност садашњег закона увјдела će. 

Ова промена у сваком погледу увидела се ua 
време и да би задовољиле садашве лотребе, израђеи 
je нов п]Х)јекат закова o лотпори во.јнпх инвалнда. 
који je ипвалидс^н ироблем лоставио на модерп^ј 
основц и рационалло л'а решава. Taj иројекат поред 
осталог, лолравиће малу досадашљег закона у no- 
гледу почегка тока шшалидске iioTnoiTe. 

Нови лројекат изи^е се Народаом Иредстав- 
лтптву na лретрес и узаколнлве п Народно Пред- 
ставииштво нмаће прллике да се уверл o свлма ње- 
говлм добрим странама ; увернће се да се raje жа- 
ллло труда да се обезбеди егзистендпја у рату оне- 
способљених и гафодице у рату лалпх ратника, 

Алл ова he сезаконска пшравлллост лолравт л 
л upe no идго нов закол стулп ла лагу. Ona je у nc- 
колико Beh n ноправљена, јер су и првостепени су- 
дог.и уведелл ту лс:.году n iieiar од и.пх веђ досу- 
ђУЈУ noiiioii.v не ОД lana пријавв šefe од дапа смртл 
■шца, од кога се довсјдп право na лотлору. Оваквом 
лостулку судова иије протпвал ли КасаДиони Суд. 

Но како има првостепеив судова, који се држе 
строго ааконског твкста л лотпорс досуђују од дана 
пријаве то у жељи да бв се у овом птап.у nomtoia 
једна образпосг у решалраљу; актом евоЈии од 20. 
адрила 1'Ji.iJ. год. број 20.152 обратио сам се r. Мини- 
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стру Иравде с мојшом да овај случај на једнооОраз- 
иости прп решаваљу изнесе Касационом Суду, којн 
бн у Онштој Седипдн дбнео начелну одлуку o овоме 
пктаљу и доставно je свима ирвостелсиим судовима. 
која би за њих бнла обавезпа. 

Из свега изложеног, држим, добпћс се уверење 
да еудбина иивалида и инвалидскпх аородица стал- 
uo леллг Министарству на срцу; да се за њих непре- 
стаио чини и чиниће се све што се уопште моЈке учп- 
нити те да се ублажи тежак положај оннх л^уди. 
i;ojii су друкаву и црло друштво обавбзали својим 
принесенЛм жртвама, за ошпту ствар. 

Т-о je мој одговор на шгтерпелацлј.у посладива 
r. Живојина Златића. 

Председннк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВНЋ: 
Има реч г. Злаотћ, 

ЖНВОЈИН ЗЛАТИЂ: Из одговора г. Министра 
Војног вжди се да je Минисгарство урадпло све што 
у и.стову надлежност припада и ja не могу бнти пе- 
задовољан шешвим одговором. Али, кад сам ja у 
седиици од 14. маја упутио шитаље г. Министру 
Правде, ja сам имао за циљ да г. Минвктар Правде 
као ■надлежни Министар упути Касационом Суду 
јгдно nin'aibe да on као највише судско тело проту- 
мачи да судови ие додосе погрешне одлјгке, већ 
онакве. какве се морају донетн, пршто се законски 
услови нигу моглп нспунпти невод>.ом оиих. који су 
требали испуннти, него вишом силом. И кад je г. Ми- 
ппстар Цравде имао ваш акт у рукама, којим сте тра- 
ЖВШ тумачење, требао je да im одговора Међутим 
ja сам сазпао да je ствар решена у Касацибном ('удјг 

и сматрам да je ona скипута ca дневнога реда, a до 
ове интерцелације не би вд дошло, да je г, Министа,р 
Правде учшшо своје. 

Задовољаи оам одговором г. Министра Војиог 
и Јфедлалсем прост прелаз на дневни ред. 

II p е д с е д н и к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ . 
Гослодии Улатић преДлаже прост арелаа на дневнн 
ред. Ko je за то. ои ће седеги. a ко je иротпв, тај he 
устатн. (Сједе сви.) Објављујем да ј©.шримљев прост 
преЛаз на дневпи ред. Сада прелазимо na шесту 
тачку дневнога реда, -na одговор г. .Mnim irpa исхраае 
na интсрпелацпју г. Отојта Д. Рпбарца, o закљу- 
чсп.у аранжмана з& размеду робе између мштстар- 
ствја за исхралу и Чехословачве ребублике. Иошто 
нема nn госнодива ивхерпелаита, a ни господииа ми- 
иисгра. то се ona питеЈшелацнја одлансе за друга 
дап. Реч има госцодин -Мплоје Јоваиовиј]. 

MIIJ10JE ЈК. ЈОВАНОВПЋ: Госиодо, жалпм игш 
госнодив ннтерпелаЈНт mije дошао, a нема im госпо- 
дина мштстра. јер треба да се ова отвар претресе 
IHTO upe. јер ае можемо дозволити, да се no буџа- 
цима i'oBopa Једно, a овде друго. Ja са^ мало upe 

-иред један сат молио господипа Корошца да дође. 
a жалим што госшдппа иштерпелалта« који Je чае 
пре бпо овде. сада није ту. иа кад се то иитање не 
може да прет^есе сада, треба^да се нретреса данас 
no подне, кад хоћемо свакако да радимо. (Гла- 
сови: He даиас. него -на другп даи шгтсрпелација.) 
Па добро на будући дап питериеладпја. 

II p е д с е д н и к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ . 
Господин интерцелант не же.ш да се скине ова пи-, 
терпелацпја с дневнога реда, 'него je чуо, да господин 
Министар због учествоваља на анјсети o Аграрној 
Реформн не ће доћи на седницу, па je зато отшпао са 
седнице. (Заст. Banuh: Господиц Минвстар Корошец 
je био опреман доћи, na се je телефонски дао обаве- 
CTiiTii, кад je дозпао да пема господина пптерпелапта. 
опда nnjo дошао. — Послаппк Милоје Ж. Јовсшвић: 
He можемо дозволитн, да се ва такав иачин нападају 
поједппцл, a да гослшда ne дођу кад греба да се P 
том расправж.) 

П p е д с е д n n к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ . 
Господо, сада прелазимо па седму тачку дпевиога 
реда, то јест na одговор господина аредседника Мн- 
нистарског Савета na интерпелациЈу господипа Ду- 
шана Васиљевића o попису добровоЈваца за ааше 
ослобођеље.и уједшвење. ц o пакпадп i;oja Ш при- 
пада у земљи за обрађпвап.е. Има реч гооподин Ду- 
шап Васнљевпћ. 

ДУШАН'ВАСИЉЕВИЋ: Гооиодо, прије свега 
нека ми буде допуштено, да пптсриелацпју. коју сам 
ono сл-ободац подппјетп зајвдао са својпм Друговима 
господину предсједппку Мжнистарског Савјета, 1То- 
чптам. Ona Je кратка n казаће no прилици све. Ин- 
терпелација се тиче iioimca дрбровољаца за naine 
пародно ослобођење n ујодпи.енн'. o гаакнади noja им 
припада у земллг за обрађивање. (Чпта :) 

У овом рату узело je уч^шћа у саставу српске 
војске впше десетина хиљада добровољаца Срба, 
Хрватц ii Словенаца из разних крајева иашега Кра- 
љевства, 

Пбред тога бпо je велики број добровољаца name 
крви n језика, коЈн су се борили у BOjcifaMa Велике 
Брптаппје, Фрадцуске, <'једпп.еппх Држава Сјеверне 
Амгјип.е. иа чак п у та.шјапској војсцн, сматрајућп 
Италпју за савезппка Србпје у оружју и пријатеља 
namer народнот ослобођеља н уједип.еп.а. Ii'onamio 
Hamu добровољгф боршш еу ее n иа руско^ n ру- 
муп.ском фронту. 

Број и заслуге напшх доброволзаца nnev довољ- 
no поаиате. да бп оо могло у довољној мјерп оценити 
ii наградити, Прилик^ у којпма се налазвла краље- 
:iiiU! Србија течајем овога рата. ппсу joj нп даг.але 
доволаш могуЈшости за овакав рад. 

Па шга-к влада крал>евине Србије одредила je 
још 1916. годиие добровољццма   у саставу српск* 
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војске no n&r хектара земље за обрађива)Бе, - Ова 
одлука краљевске владе има без сумње свој разлог 
и у тој чињеници што највећи део добровољаца по- 
тиче из сиромашних крајева наше отаџбине и из 
реда земљорадника. 

Ова одлука нашла je своју потврд\г и у мани- 
фесту Његовог Краљевског Внсочанства Насљедника 
Престоља од 24-. децембра 191S. као п у иретхоцним 
одредба1ма краљевске владе за. приирему Аграрне, 
Реформе, 

Правилно и корисно игвршење ових одредаба 
зависи од познавања броја добровољаца, који су 

\ узели учешћа у овом рату, броја сших, који су ио- 
гинули или постали неспособни за рад ,к»јО и од iio- 
знавања њихових^ имовинских, социјалиих и поро- 
дичних нрилика и краја из кога су пореклом. 

Познававе ових околности у толико je потреб- 
ниЈе, јер љредстоји извршивање Аграрне Реформе. a 

. тако исто може се очеЕивати и демобилизација војскв- 
чим се рат доврши односно мир закључн. Људи. 
који су са највећим жртвама no себе и своје поро- 
дице и под иајтежим околностама свеснхз п својом 
слободном вољом извршили своју отаџбинску дуж- 
ност, бит he умиренн, у часу 1сад оставе на страну 
пушку, знајући да се o њима водило рачуна п да 
им je одређен крваво стбчени комад земље. 

Стога смо слободни учтиво замолитц Господипа 
Председника Министарског (.'aBeTa ■да нам изволи 
дати одговор на ова питања : 

1. Je ли КраЛ)евској Влади познат број добро- 
вољаца који су у овом рату узели учешћа у саставу 
српске војске и у Црној Горп као и број оннх добро- 
вол,аца, Срба. Хрвата и Словепаца, који су учесгво- 
вали у војскама и бранећић територије савезанка у 
opy>ivjy Краљевине Србије. 

2. AKO тај број није Краљевској Влади позши, 
шта je Краљевска Влада предузела и шта јотп на- 
мерава предузети да се број љихов иађе и утврди, 
као и то колпко je тих добровољаца остало у животу 
и у каквом стању, колико нх Je цотинуло. ра&ено 
mir иначе иостало нвспбообШ) за рад. из којпх су 
крајева ти добровољци и каквог су социјалпог имо- 
вићског и породичног стања? 

3. Je ли и шта je КраЈг>евска Влада предузела n 
шта намерава предузети да ови добровол.ци односио 
л.ихоне шородице добнју земљу, коју им je обећала 
1!,;]ада Краљевнне Србије и иа који начии иамјерава 
Краљевска Влада осигурати E8Bpmes>e овога обећања 
дриликом провађанн) аграрне реформе? 

Уједио молимо   господпна Председиика Mmm- 
старског Савета да o овој иптерпелацијп изволи оОа- 
вестити госиоду Министре ресрра, којнма сиада од- 
говор. 

lo, апри.ла  1919. године 

у Београду. 

Душаи Васиљевић и другови : Гавра Манојловнћ, 
Јово Гризогоно, Јурај Бијанкини, Коста Божић, Др. 
Пестотинк, Др. Зечевић, Др. Кукрић, Ђ. Пејанови1к 
П. Поповић, Дшштрије Закић, Шукрија Куртовнћ, 
Др. Кризмаи, Др. Саво Љубибратпћ. Д. Кецмановпћ, 
Богдановић, Павле Драгић, Др. Чалдаровић; Сврзо, 

Др. Иво Пошчић. 

Ja ћу бнти кратак у образложењу ове интерпе ■ 
лације и само hy да кажем да су ротписаинке ове 
интерпелације потакли разлози спољашње и нутарње 
политике, да ову интерпелацвју поднесу, Мн смо.сви 
свједоци да се приашком преговора o миру, a шта 
внше н прпликом самог примирја, сматрало наше 
ослобођење као један дар наших пријатеља. Напро- 
тжв, ни с icoje стране жису бвдге истакнуте заслуге 
нашег народа у бившој аустро-угарској монархији 
за његово ослобођење и за иобједу нашнх савезпнка. 
Може да се констатује, да једла мала држава, наш 
сусјед, која се отимала овамо и онамо, xohe ли или 
не he ићи у рат, да je она мање дала жртава у рату 
него ми, који смо се ујединили са крал.евином Срби- 
јом. Па 1шак кад дође до претре^аља граница наше 
дрзкаве, ми онда морамо још да бранимо оно што je 
наше, што нама припада и што xohe да иам се 
одузме. 

Ja мислим, да je наш иитерес, да се констатује, 
колико je допринесено жртава с наше, a колико 
с њихове стране и да he то имати утицаја и на реша- 
вање птања наше сжшне политпке. Разлози уиу- 
тарше 'иолитике разноврсни су, нарочито, што пред- 
стоји доношење законских основа, које се не he Mohn 
ријешити без тачшог проучеља добровољачког пи- 
тап.а, a то су осиове закона o инвалпди^и, o заштити 
дјеце, o Аграрној Реформи итд. Ове те законске 
основе треба да према манифесту Његова Виооча.н- 
ства Наследн1ша Пријестола имају ларочитог обзира 
ирема нашим добровољцима ињиховим породицама. 
AKO смо ми данас у стању да у слободи расирав- 
љамо наше питање, ишмо да у првом реду захва- 
лимо нашим добровољцима и зато морамо да воднмо 
рачуна o њима, који су жртвовали своју крв и овоју 
сиагу за 'нашу слободу. 

Председник др. ДРАГ. М. 11АВЈ10ВИЋ: 
Реч има r. Мшшстар Председаик. 

Мипистар Председник СТОЈАН М. 
ИРОТИЋ: Ja држим, да, he 1Ч)СЈ10Д1ш интериелаит 
увазквга тај равлог, да ј^.као шеф владб, иогу дати 
одговора na иитаи.с које ми je ставио рвде више г&- 
нерално, нвго да бих могао дати сасвим тачие ио- 
датке, који се могу nahn и тражити од ресориих 
Мипистара. 
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Питаље. које je г, интерпелант покренуо, доиста 
je једно од врло важних питања и сасвим je при- 
родно, да се њиме   интересују   и г. интерпелаЈИ и 
цело Народно Представништво.   У нашем    рату за 
ослобођење учествовала je не само наша српска вој- 
ска, него су учествовалр! и наши сународници, чла- 
нови нашег народа у оним, или из оних крајева, који 
иису били и нису   имали свој слободан   државни 
живот, дакле из крајева, који су били под Аустро- 
Угарском. Број тих добровољаца, колико смо ми до 
сад могли рачуна   ухватити,    износи од   прилике 
34.000.  Од тога броја je доста које изгинуло, које од 
рана и ратних болести. тако да кажем, живот изгу- 
било и остало je свега око   24.000 живих, o којима 
ми сада треба да водимо рачуна. као и o деци и o 
иејачи оних, који су изгинули. Старање o добровскш- 
цима, као што he и г. интерпеланту одмах бити јаоно, 
има више страна,  додирује више ресора  и,   према 
томе, оно иије ни сасвим   просто.  Ми смо се у,ста- 
рању око љегова решеља   бринули најпре: да ста- 
paibe o њима у главиом. или гланну бригу o њима. 
дамо једно.м Министру, који he водити уопште ра- 
чуна o њима, a да одавде   после теку и сва остала 
питања, која би се специјално m  један или други 
иачин помагања доброволзаца односила. Тако се ка- 
бинет сагласио и донео одлуку да главно старање o 
добровољцима води Министар  Бојни.   Тако нам се 
учинило 'најџриродније,   a, разуме се, да he после 
поједине   о-тране тога питања   нарочнто   нмати да 
обрађује онај Мшшстар, у чији ресор долази то спе- 
циално питаље.   Тако, na шример   У питању o да- 
вању земље добровољцнма и њиховом насељавању 
водЈЉе старан« Министар. за Социјалну   Политику 
и Министар за Аграрну Реформу. И сасвим je ари- 
1Х)дно што према приликама, у којима се наша др- 
жава налази, нисмо на жалост до сада могли добро- 
вољцима онолико притећи у noMoh, колико би то тре- 
оало. И жалећл што то нисмо могли да учинимо у 
потребној и жељеној мери, ми се старамо, да те не- 
достатке сваки дан што више уклонимо. да им што 
шппе у noMoh притекнемо.   Има ту различних пи- 
raiba и различних тешкоћа, Пма, на иример, добро- 
вољаца, који су из Америке дошли, тамо су добро 
живели, na желе. пошто се из војске пусте, да се 
врате тамо. Дакле, треба да се побринемо, да их опет 
иатраг у Америку вратимо; има Их који су са зем- 
Јвишта из оних крајева   чаших, који су били   под 
Аустро-Угарс1\ом, ma се сада, одлазећи из војске, 
враћају својим домовима, које налазе  порушене и 
опусгошене, и место својкх домова налазе често зга- 
ршрта., што je иепријатед, помииио тако можда и на- 
рочито стога, што je дознао Да су они били у пашој 
војсци и с нама се противу њега борили. 

Ту им треба притећи у noMoh,   да обнове своје 

домове и да добију справе и алате, који су им по- 
требни за обрађивање земље. Долази и фннаицијска 
страна пнтања, која je врло вмша и за њих и за 
државу: да им -се новчано притекне у noMoh, док 
оии не могу да створе своје порушене домове. у које 
би се могли уселити' и сместити, и из којих могу свој 
рад за живот остварити и вршити. Сва та птања, го- 
сподо, као што видите, a међу њима има још и дру- 
гих, обилна су и тешка за нашу државу у овом тре- 
НЈТку. Ми.се трудимо да учинимо колико се може, 
и ми смо у Министарском Савету у седнидама по- 
следњих дана донели одлуку, да се један нарочити 
кредит одреди, који би прву moMoh оним добровољ- 
цима дао, који се извојске пусге, док се не могну 
збршпти на други начиц и којима heMo доцније или 
давати домове или им њих обнављати, као и давати 
им алат и ирибор за оне занате, које они буду ра- 
дили. To je у главном, што бих у овом случају имао 
pehu. И мислим. да се ту, у главном, садржи одго- 
вор и на ова три питања. која je г. посланик упутио. 
Сад одмах могу да кажем, да се у томе броју добро- 
]?ољаца налазе добровољци из свију наших крајева. 
Ту je учествовало добровољаца из Босне и Херцего- 
вине, из Бојводине, из Далмације, из Хрватске, Сла- 
воније и Словеначке. Стога можемо pehn. да je, 
према пршшкама у којима се наш варод налазио, 
нз свију крајева 'наш народ учествовао, за своје 
ослобођење и уједињење. За добијање земље, као 
што сам мало час споменуо, стараће се поглавито 
Мншгстар за Аграрну Реформу и Минисгар за Соци- 
јалну Политику. Ми heMo одмах при решавању тих 
питања, приликом решавања колонизирања ових 
наишх крајева., где земље има, a људи нема за рад, 
прво мислити на добровољце. Исто тако, ми heMo, ра- 
ауме се, мислити и ina њихову нејач и на њихову 
децу, да их прихватимо и да се o њихову васпитању 
и образовању старамо. Брема томе, ja бих за сав свој 
одговор с овим наиоменама морао закључити и 
оставити г. интерпеланту још прилика, ако би же- 
лео да му одговорим на какво сепција,1г»о иг1тан.е. 
тр да му и o томе обавештења дам. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. Душан Бacиљe•виh. 

ДУШАН ВАСИЉЕВИЋ: Ja сам за^валан го- 
сподину Бредгједпику Мивистарског Савјета na 
овоме одговору, a нарочито на једном сасвим отво- 
реном и искреном 11ризнан>у o овим потребама, na и 
због тога, што се овај одговор Kpehe у гетералним 
iioreairaa и у геиералним граиицама. Ja могу да 
уочим и да разумнјем,.да овакво једно 1у1тање, које, 
само no себи не само важно пего и опсежно, 
захтијева «6 само рад саме владе, него и рад На- 
родног Бредставипттва, рад и цјелокупног друштва, 
ако xohe да се успјешно и како треба ријеши. 

137 
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Ову бригу да посветимо добровољцима, није 
само ствар наше дужностн, него. како да кажем. 
name иационалпе части. To, што за њих радимо, ра- 
димо у ствари за се, јер ови добровољци, који су се 
еада у овому рату истакли, достојно својој браћи 
војиицима и обвезаницима из Србије. јесу један 
задљи појас оне дугољетне, мучне, стољетне борбе. 
коју води иаш народ за своје ослобође^ве и уједи- 
ње>Бе. AKO икакав поуздани и позитивни доказ 
можемо 'HamHM непријатељнма, иротивнидима и не- 
разумним патриотама, цруаиати o нашој слободи н 
једилству, то je заиста учешће нашега ]1арода из не- 
ослобођених крајева заједно са (Јрбијом и Црврм 
Гором за своје ослобођење и уједнљење. 

Господо. ja бих желио, да ова дебата остави 
храга у питаљу добровољаца, да остави дужност na 
свакоме од нас. да се за њих.брнде, a да се можемо 
бринути како треба, ja бих желио једино ово, да се 
од стране владе посвети особита брига прикупљању 
иодатака o добровољцима. прикупљању иодатака o 
њиховом учешћу у борбама ц иа странп срлско вој- 
ске и у војскама наших савезнш;а; да се прикуие 
подаци o н>иховим породицама: o љиховом имовин- 
еком стању и o к>иховим потребама. Јер у овому 
рат\- аоказало се je двоје: истинитост оне пословигр 
иародне која вели: некоме рат, иекоме брат. Била 
je једна хтупа, један дио нашега народа, који je био 
у стању, да се сретно склони од домашаја п^тпке и 
свих непогода рата и да заради још новаца. a на 
другој страни je био један дио народа, који je своје- 
вољно жртвовао све: и своје имање и зараду. и по- 
родииу, и животе, na ои данас стоји најгоре. Ако je 
ико нооилац наше слободе и јединства. то су ови 
људи, a не оии, који су стекЈш nape, док су они про- 
левали крв. Ово није судбина нашега шарода од ју- 
чер. To je судбина нашга иарода од Косока. Ми смо 
зшали злу суДбину нв само да изгубимо државну 
слободу на Косс^зу, него да глодамо, како иам туђии 
одвсцди нашу дјецу и како од њих ствара најљуће 
неиријатеље нашега народа. Дочекали смо, да нас 
Tyi;y Јан.ичари и Гранпчари, да нас ix)6e и туку и 
муче Шчавоии. Али ourora часа, кад се мислило да 
се пламен наше слободе мора да угаси у Јадранском 
мору, ство^н je један нови фроат, нова ватршга ли- 
иија пових бораца, a то су били наши ускоди и хај- 
дуци. Они представљају кашацитет наше нације. 
Држава кукавица не може да иостоји; ми можемо 
бити сретни uiTo смо држава јунака. 

Господо, ов-о није само разлог сентименталности, 
ово je разлог једае иазо^оналне потребе, јер један на- 
род може да се одржц само својим изабраиим сино- 
вима. Ови добровоЈвци представљају селекцију у на- 
шем пароду. Ови добровол,ци се нијесу борили no 
нужди, no дисциплини пити по закону o војној оба- 

вези, него су све те законе морали да pyuie, да се 
узмогну борнти за оно, што je одговарало н.нховој 
националној свијести и савјести. Од првога часа. 
кад je наступио васкрс српске државе, ову су добро- 
вољци представљали у српској војсци, под првим 
вођама, један лијепи број бораца. A у ствари све 
те енерлије, које се на земљишту шитоме Шумадаје 
састају, да створе нашу слободу, производ су ових 
људи, који су билн у стаљу, да у горама стварају 
слободу и могућност за њено остварење. Потомци 
Сењалина Тадије, Смиљанића, Баја Пивљаиина и 
Старине НоваЈСа јесу онн, којима имадемо дапас да 
се одужујемо. У том се састоји наше народно једин- 
ство и оправда'ност, зашто можемо Да тражимо сло- 
боду нашу и јединсгво у етничккм грашшама nauie 
нацнје. Ови људи, ксји се данас Шдзду да врате 
овојим кућама послије тешке борбе, имаДу да буду 
прпјатељи, носиоци n проповједнЈЈЦИ ове слободе је- 
дшЈ.отва, јер су се omi у првом реду за то залагали. 
(»ini he бити ступови наше државе, ако будемо разу- 
мјели да се одужимо, a шш могу бити и елеменаг 
нереда, ако им се допојно не одужимо. C те стране 
стоји дужностна на.мЈ. да им се изађе у сваком по- 
гледу на сусрет и o н.има у првом реду води брпга. 

Ja сам с тиме загршио, a могу да кажем, да гс- 
сподину предсједнику Мшшстарскога Савјета могу 
да будем захвалан na пажњи, коју су посветилп 
овоме питању, и дра?о ми je да људи, који данас ру- 
1^оводе нашу младу и нову отаџбнну покажу и при- " 
јатељима и непријатељима, и онима којих се тичо, и 
којих се (не тиче1 да смо ми само овојом крвљу из- 
војевали своју слободу, јер се држава не гради рије- 
чима него крвљу, и да ћемо бити у стању своју сло- 
боду- одржати, јер ћемо имати људе. којимп смо се 
за њпхову борбу одужили. 

Председпик др. ДРАГ. М. ПШЦОВИЂ: 
Геч има г. мшшстар предсједншч 

M и н и с т a p П p е д с е д н n i; СТОЈАП ПРО- 
ТИЋ: Господо, посланици, ja у име владе пмам да 
изјавим још само ово неколико речн: Врлорадо 
примам ову речиту лапомену господппа ннтерпе- 
лапта, да се постарамо да све податке o пашим до- 
('ровоЛ)ЦИма што потпуиије прику1Шмо: a исто тако 
и податке o њихову раду и зкквоту, како у де.1сини 
тако и o појединим личностима, јер су то ^диота 
људи, који сваку пажњу u сваку нашу пошту за- 
служују. 

Председник др, ДРЛГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Реч има госшодин посланик др. Анђелиновић. 

Др. Б. ГРГУР АНЋЕЛИНОВИЋ: Господо на- 
родни послаппци, na свептуалпу падопупу разла- 
raii>a госиодина  предговорилка и колеге) р. Васи.ге- 
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nrfia, имам да истакпем још двије чињеиице, које 
су у уској вези с овим питањем доброиољаца. 

Ja сам своједобно улравио једну интерпеладију 
на шшистра војвог, на коју до сада још лијесам до- 
био одговора, али у вези с тим питањем хоћу да 
истакнем и то шггање, које донекле данас ријеша- 
вамо и које je данас у тој интерпелацпји исташуто. 

Кад су наши добровољци и други ускоци. из- 
бјегли нз бивше аустро-угарске монархчје, оставнли 
су своје домове; своје фамилија које су под ондаш- 
н>им аустријски законима, док су ови добровољци 
били војници аустријске монархије, уживаде пот- 
пору. Чим су они избјегли и чим су власти аустриј- 
ске мсиЈархије констатовале да су они ратни бје- 
гунци. фамилијама наших добровољага биле су од- 
мах вотпоре ускраћене. док, насупрот. оним војни- 
цима који су били присиљеат да се и даље боре у 
редовима војске аустријске монархије. или хтјели 
сами да се боре, њихове фамилије уживале су и ка- 
даље потпору. Кад су се ови добровољци п^вратили 
својин кућама, констатовали су да су љихови дру- 
гови: којн су остали у војсци аустријске монархије. 
потпору све до слома аустриј№е монархије уживали. 
a сви они који су се борити за слободу бнли >гу тих 
потпора лишепи. Сад оу они дошли у неутодан по- 
ложај, 1»нстатирали су. да су својих права били лјг- 
шет, да су ови којц су се горотив њих борили 
били шграђивали зато. Зато сам упозорио госпоцЈгаа 
А^шистЈЈа BojHor: a овом пригодом Јтхозоравам ви- 
соку вла,\у, да би им потиора, која би Hii no закону 
бивше -аустро-угарске монархије ирипадала, a roja 
им je услијед бјегства или ускоштва у редове срп- 
ске или руске војске, била ускраћена, била накпад-го 
исплаћена. To je правчга принцин, и ro je разлог 
који имам да заступим. 

Они сада долазе кући и осјећају се ионнженим 
и поннштеним: налазе домове разореке и узалуд}1а 
им je лотпора коју су сви аустријски војнтга ужи- 
вали. 

Ja знам, да je TO нитање буџета, да ое оно радв. 
али кад je ријсм o новцу, гоопода су веома осјот- 
љива. To пнтање je пред нарламентом, које (ie оада 
мо1)а Јшјеишти, јер ће €е задовоЈБИТи један праведап 
захтјев и извришти оиа моралпа -обавеза, коју до- 
бровол>цима. дугујемо и коју треба што прије из- 
вршити. 

()сим тога морам упозорпти високу влај^у na 
једну другу чињеницу, да, имамо масу добровољаца 
који, и ако нијесу дошли у ]1рплику да врше своју 
добровољачку дужносг на границн Македоније илн 
ЈЗесарабије, г/уе имамо масу доб1х>вол>аца, који су 
фактични добровољци, јер су били у војсци cpncitoj 
или југосдоВенској леигји. инак су се пријавили 
као добровоЛ)ЦИ, a то су тши заробљеници у Ита- 

лији. Ja ие знам тачно њихов број, али млслим да 
их се пријавило 20 до 30.000. Италија им je дозво- 
лнла да отпутују, али мнслим да би п>их моралм- 
трактирати no томе, што су се пријавили као вој- 
нлци наших крајева и добровољци из земље. и 
према томе захтијевати да се ти људи могу повратити 
кући. To су такођер добровољци. Има неколико ето- 
тина офнцира и хиљаде војника. Ови су се добро- 
вољио пријавили и нијесу криви. што им je једна 
савезничка власт запријечила повратак у домовину, 
a како се с њима поступа, то he бити предмет другог 
разговора. C њима се не поотутаа као с војнипима 
ондашње краљевине Србије и садашњег краљев'Ггва 
Срба, Хрвата и Словенаца; с њима се не поступа као 
са ратним заробљеншџша, него као са вајвећвм 
ратним непријатељима. Они умиру од глади и од 
пјегавог тифуса. 

Ja Ha ове двнје чињенице хтио сам да упозо- 
рим високу владу: прво, на помоћ и потпору, no за- 
кону бивше Аустро-Угарске, добровољцима који су 
пребјегли из Аустрије у Србију и Русију. и друто, 
na положај опих добровољаца који су се изјавили 
за паше крал,евство, a налазе се у талијанском pon- 
ству. To су два питања која се наи^азе у уској вези 
с овЕм у овој интерпелацији. Питаље добровољачко 
Ће може ce ријепшти (правилно и без ријешен.а 
аграрн^ ре(|>орме. У толико сам имао да истакнем, a, 
придружушући ce разлозима колеге, господина др. 
Насил>евића, тим баш што знам, да je то nnTarte no- 
пало не само једно питање војпичко, него, како да 
кажем. и једио важно соцпјално гштагве. Сад, ro- 
сподо, из војске доб1Х)вољци ce отпутптају и немају 
ншчакве зараде, те остају без новаца, a међутим на- 
лустили су добре и масне зараде у Америци и на- 
стаје једно, како да кажем, организовапо незадо^ 
вољбтво, a има ту људн који су жртвовали своје жп- 
воте н ne можете их овако иапуститн. Свака органи- 
зацЦЈа je јака, али организадија незадовољства je 
најјача. и ми, ако ово nm-an^e будемо проиустили и 
одгађалн с дана na да«, са наше прирођене индоден- 
ције која нам je \ КрвЏ, онда he доћи и једна нај- 
страшнија оргаинзација. организација пезадовољ- 
ства. Да ce то зло избјегне, ja ce придружујем раз- 
лоЗима колеге др. БасиљевиЈш и молим да ce то пп- 
тање iiiTO lipnje третира и стави на даевии ред. 

Председнпк др. ДРА1'. М. ПАВЛОВИЋ: 
li.\iii реч г. Михајло Шушкаловић. 

Др. МИХАЈЛО ШУШКАЛОВИЋ: Гооаодо ио- 
гланици, као послапик града Скоиља xohy да скре- 
пем иажву и na оое борце, који еу ce борили и пре 
овога рата, борце, који су ce борили за нашу нацпп- 
налну ствар у Старој Србији и Макадо}1Нји. a наро- 
чито one. који су ое борили у Македонији. 0 н>има 
ce до сада нкје чула ииједпа реч овде, и зато молим 
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да се и они овде уврсте. Јер, као што сви иризнајемо, 
они су били борци за лашу ■нацноиалну ствар, први 
добровољци upe овога рата и они се имају сматрати 
у инзу оних људи, o којима се сада бринемо. И они 
су, господо, гинули, и њихове породицо, господо, 
остале су без игде ичега, a и они су после И)14.? 

како да кажем били мало запостављаии! После 1914, 
требало je и њих заштнтити ; требало je и њима дати 
места ; требало их je поставити на њихћва стара 
места п старе положаје, али, на жалост, врло мало 
je учињепо. и шта више. онн су били запостављени 
Ту hy реч једипо да употребим. Ja вас дакле молим 

-да и њих уврстите у ред дичних бораца за нашу на- 
родну ствар. (Аплаус и узвици : Браво!) 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Гослодо, нема више пријављелих говорника. Према 
томе, претрес o интерпелацијама с даиашњега днев- 
нога реда  je исцрпен,  стога закључујем  да-нашн.у 

седницу. a иаредну заказујем за сутра после подне, 
у 10 сати с овим дневним.редом: 

1. ПреТЈж;   извештаја   верифпкационог   одбора 
o ма^ндатнма : 

а) гостодина Др. Б^зигара ; 
б) Др. Вуковића ; 
д) Ђорђа Декковића (ааменик  Коца   Тамбуро- 

вић). 
2. Продужење претреса у појединостима o за- 

конском предлогу o држављанству. 
Прима  ли ПредетавниБГгво овај  дневни ред ? 

(Прима.) 
Да.цашљу седницу закључујем. 
Седница je закључена у 11 сати и 45 мин. 

Видео Секретар : 

Пера Joeanoeuh с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
39. редовног састанка Привременог Народног Представништва држаног дне 20. јуна 1919 

Народног Посла1Н1ика Перослава ГЈаскијевића и дру 
гова на г. Министра Трговине и Индустрије o проду- 

жењу трговивског уговора са Италијом. 

Ономадне објављено je продужење стаЈМг трго- 
винског уговора између Србије и Ита.;1ије тако, да 
исти вриједи само за нодручје бивше Краљевиае 
Србије, a у осталим иодручјима нашег Краљевства 
забрањвн je, и сматраће се криумчарењем- 

Ова вијест зачудила je трговачке кругове у Хр- 
ватској, који држе да, ако je већ какав уговор морао 
бити склопљен, односио onaj којн поетоји ародужен, 
да je тај морао важити за цијело Краљевство; јер je 
свако нно утаначвње у опреци ća иринципом једин- 
ственог уређења наше државе уоиће, a наносе с ло- 
гледом иа царшгска питања. Оправдано je међутим 
мишљење, да за цродужвваље старог трговачког 
уговорас Италпјом псма разлога. дов нам ona отимље 
пајдрагоценије дјелове нашег народиог територпја, a 
најмање je то било опортуио учинпти јед^кјставиом 
одредбом Министарства, док je Народио Представни- 
штво на окупу. 

Оитуација je сада такова, да je увоз галијанске 
робе преко Ријеке и окупираннх подручја у Хрг.ат- 
ској забрањен, a у Србији преко Срлуна дозпоље«, 
дапаче уз погодошге ставке, a у Далмацијц макси- 
малне. 

Из Далмације смије се талијанска роба прево- 
зити на подручје Хрватске, a цз Србије не, дочим 
je извоз читавог низа артикала из цијелог Краљев- 
ства дозвољен у иностранство. само за Италију не. 

Будући да je тај недоследни положај o нашој 
трговачкој иолитици сирам Италнје. колико из 
хрговачкнх толико из политичких разлога, no нашем 
мишљењу неодржив, јер ствара смутње и ivOMiipo- 
мптује ндеју нашег јединства, слободан сам ставити 
на г. Мннистра Тртвине и Индустрије ову интерпе- 
лацију : 

1. Који су важни разлози били мјеродавнн, да 
je влада продужила стари трговачки уговор Србије 
с Италијом, који искључује поједшга подручја нашег 
Краљевства? 

2. Je ли влада вол3на одказати тај иршфемсии 
уговор до потпуног сређења иолнтичкпх одношаја 
с ИтаЈШЈом? 

Београд,   18. јуна  1919, год. 

Перослав ПаскнјевиК с. р. 
Др.  Лагиља, С.   р, 
Фра, Љубо Барац с. р, 
Др. Сунарић с. р. 
Др. Дрипковић с. р. 
Др. Храспида с. р, 




