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Даље, ,v ч.иту 6. рвчн tcao и држави за no- 
дизање државнш зграда« да се нзбацб, пошто се 
то аалцаи у гачци 9. 

Даље у тачки 10. аоследња реченида »као и 
кредиалЕП установа таје се хартије котирају на 
берзама у Краљевшш«, да се избаце. 

To су три ствари, које ja предлажем да се 
избаца 

Затим да ce у тачци 17. рде се Е^аже; да n.i 
основи зајмова/о Есојима je реч под тачком 6. и 7., 
могу ii;!;un!aTii опг.сипицс ;ui сс ставв иа) 7. и 9. 
место тачка 6. и 7., jep je то погрешно спча-цачо. 

Затпм je аогрешно откуцано и v гачцн 10. 
члаиа 5,, где ce'KajRe: ,v послове под 8, 9 nm,« a 
треба да стоји у пословима 10, м и l^ и тако 
даље«. 

Председаик Миша Трифуновић: Џредлрг го- 
сподпиа Цастаса Петровипа известилац арима. 

Реч нма господин Лазић. 
Војислав Лазић: Ja нмам аредлог, који бн 

као тачка 20. глас-ио осако: Да /uijc ^.ајмопс земљо- 
радЈирплкм л занатсЕим задругама и п.ттм саве- 
зима. (Настас Петровић: Ва основн чега?) Прии- 
цип нека ce унеое. 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
Лазићпредлаже нову гачку 20. Молим господина 
ргфсреита, да in'.jaitu, да .MI je прима? (Референт 
др. Нинко Перић: Не прпмам.) I'ci има ПОСПОДШ1 
Ду.шпи!). 

Др". Анте Дулибић: Ja сам изнео предлог у 
томо смислу, да ce уврсти као тачка 20. 

Известилац др. Нинко Перић: Ja n бвај iipe- 
длог ле М017 да примим. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Надаље je 
предлог господина Љубе Јовдновића, да ce стави; 
да остану u окрузн и области. Молим господина 
известилаца. да ce изјасни, да л'и прима op.aj 
11редлог? 

Известилац др. Нинко Перић: Примам. 
[Гредседник Миша Трифуновић: Постоји прс- 

длог господина дра; Лазе Марковића, no коме 
треба да ce ово врати у секцију. Молим господина 
^звестиоца, да ce изјас^и, да ли прима предпог 
господипа дра. Лазе Марковића? (Известилац др. 

Нинко Перић: Не пр11ма,м. — Гласови: Да ce стави 
на гласање!) Предлог грсцодина Лазе Маркбвића 
господип нзвесгилац није примио. Ja hy ставИтн 
na гласање, Ko je за то. да ce предлог господина 
Лазе Mapiioinilia. који нзвестилац не арима па- 
зитв, гооподо, како питам вратн у одбор, ^ека 
нзврли седети. 1>'о је( против да не иде у одбор, 
иека устане? (lichiina гсдп.) Господо, већина je за 
то. да ce onaj M.ian 5. врати \ секцију. Овај he ce 
'i.ian према томе вратити у секцију. 

Господо, дозволите у овоме случају р^ди то- 
лоранције, да, гроподин Министар Финансија да 
једно мишљење o извеснои члану n ако тај члан 
ne долази! одмах после члана ■">.. јрр je господии 
Министар заузет, na би хтео да o овоме члану под- 
иесе један предлог upe иего што оде. 

Шпшстар Финансија др.  Коста  Пумануди : 
Onaj заков не спада у наадежност Мшшстарства 
Финансија, a.in нма везу са државним Финансв 
јама.  ДопустИТв,  да   КОД   'i.iana   80.   ставИМ   један 
предлог, да ce iaj члаи допуни. Како je овде цре- 
дложено, управни Одбор нма право да оснм дода- 
така na скупоћу, који нмају сви чивовнвцн, iipe- 
,1,10,1,11 Минисгру Трговине n Индустрије и нове 
додатке за enoje чииовнике. Ja мислим; да пптап.е 
цодатака mije искључиво пптан.е Мшшстра Трго- 
вине и Индустријв, иего je питање којеповлачи 
издатке иове из државне касе n према томе треба, 
ia да реч o томе и Министар Финансија, Стога бих 

Mo.ino. да ni предлозв o специјалним додацима 
оуду подпетп поред Министра Трговине n Ипду- 
стрије n Министру Финансија na одобрење. Ja пре 
длажем с тога, да таЈ предлог гласн овако (чита); 

»Ono iionelian.e nan^ilie i;a;i га одобрс Miinn- 
стар Трговине и Индустрије и Миннстар Финал- 
сија. AKO ови Министри у року од иесец дана нс 
ДОНвсу no опом пппакпа peineii.a, од.чука, управног 
Одбора етупа. na епагу«. 

Председнив Миша Трифуновић: Преддог го- 
сподина Мпппетра, Финансија бићв стављев na 
дневнв ред; вад ce буде. o томе члану расправофало. 

Дапапппу седницу закључујем, a вдућу за- 
казујем ća продужењем дневнога реда сутра у i 
маеа после подне. 

(Седнпца.је закључева у 13 часова.). 

XV. СЕДИИЦЛ 

ЗАКОПОДАБНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТШ1Е 

КРАЉЕВИЦЕ 
СГГ.А, ХГГ.ЛТЛ  U С.ЧОВЕПАЦЛ 

држана 26. попембра 1921. године у Београду. 

Председавао Предсвдник Миша Трифуновић. 
Секретар др. Павле Чубровић. 
Присутни господа Министри: за социјалну 

поллтику др. Вјекосла!! U'.vnor.en,. фппапција др. 
Коста Кумаидуи и трговине и ппдустрије др, Ме\-- 
мод Сиахо. 

(Почетак у 16 сати и 15 часака.) 
Председник Миша Трифуновић: Огварам 

XV. редовви састанак Законодавног Одбора. Мо- 

лим, да чујете залионик прошлог састанла. 
Овкрвтар др. Павле Чубровић чпга протокол 

II. еедппце ЗаКОНОДаВНбг одоора. 
Председник Миша Трифуновић: Има ли при- 

МвДаба na raj арОТОКОЛ? (Пема.) Протокол je прпм- 
љен. Mo.in.M иаволите чути мо.чбе. које су приспвле 
Одбору. 

Оекретар др. Павле Чубровић (чита); i. Mam 
кућевласници моле. да ce Уредба o становииа 
peinn niTo брже и повољпијв no њнх 
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2. Клуб јавнш намештеника у 'Рржићу MOJIH, 
да се намештеници v Трзкићу и^јгдиамс у дода; 
цима. im скудоћу ca пимгттсницима у ЈБубљани. 

3. Организација учитељица п забавиља до- 
ставља иолбу удатих настав1шца у Дубровнику 
::;i изједначеае дневница. 

Председник Миша Трифуновић: Орелазимо 
ца дневнв ред; Ha двевном реду je [фодужеве 
оретреса изввштаја l. Секције o уредби o управи 
фондова. Дотили смо до чл. 5, a). Има реч r. др. 
Ildlldlillli. 

Др. Светислав Поповић: Mu бисмо имали 
расирављати o изменама и допунама у заЈсону o 
уређењу Упр.-ш: Фондова. Међутим ja се налазим 
у тешкдм положају, да не могу оценити, за право, 
аоједине нзмене и допуне o уређењу Управе Фон; 

дова, iumi мпгу рценити домашај читавога закона 
затб, mri) imcjiM био ,\ мог^ћности да вабавим сам 
закон, да в!идим3 емјлико су одредбе тога законе! у 
складу cai приликама у крајевима, иа које се тај 
закон Јша протегнути, a за које није био до сада 
у ваљаности. 

Истина je, да се самим овим законом ве иро- 
теже изрично делокруг Управе Фондова аа вове 
Крајеве, али самим тлм фактом, ако се приме из- 
мене у овоме закону/онда je Законодавки Одбор 
репшо, да се има овај закон протегнути na целу 
земл^у. 

-1,4, WIU',IIIIM, д;1, on iipiiTc-.iiii.c Tora закона на 
целу зсмл.у иовлачило за собом захтев за измене 
иоједшшх члапова старога закона, и због тога ии- 
сам у .Mop.vhiiocTii да првдложнм измене, које бих 
vMMiio прсдлолштл. Ja сам мало час добротом је- 
дпога госпбдина добио један примерак закона o 
уре^ењу фондова од године 1898., a раније нисам 
могао да га набавим нити код Удраве фондова 
нити у Kii,ii'a;apaMa.. mrm рдс другде, и видим да у 
томе закону има збиља извесних одредаба, ^соје 
пп требало мењати, односно овакове какве су не 
би иогле бити iipiiM.ii.cue. 

Ja hy прећи преко одредаба чл. з. n i., које 
нмају у виду Краљевину Србију и које кажу, да 
rv. филијале могу| осниватн у оквиру Краљевине 
<'|и',,|Је> јср се разумева само пр себИј да се такове 
филнјаде рримањем овога закона могу оснивати 
у цслој Краљевини, a исто тако да одговара за 
обавезе цела држава, a ne само Србија. Али у од- 
редбама, које сс тпчу ii])iii!ii.i(iii,ia. којо пма Хиио- 
текарна Банва односно Управа Фондова, имаде та- 
кових, na које бих ja могао тешко пристати. Из- 
м('1).\_ осталога  бдрбђује   чл. >Пре     IK'l'O    IHTO 
Управа Фопдова приступи нзвршејњу наплате 
свога потраживања, дужна je било непосредно 
било преко шмшцијоке власти позвати дужника, 
да подмири тражбину«. Ja, налазим, да je пози- 
вање дулипп.а преко полицијске власти, да под- 
Miipir своју тражбину, врло незгодно, да се на тај 
пачим полицијока власт доврди у могућност да 
дужника опомеио пли ne опомспе, да власт може 
'iiiinmi нзвесне услуге појединим дужницима п 
Ja бих хтео олпмпппрати полнцијску власт пот- 
иуло из тога пословап.а. To je ч.т. 52., за којега бих 
морао тражити измену; 

, Код ЧЛ. 33. се BO.ni: cTiiir.piiUMiu; iian.iaTc п:; 
заложвнога имања управа he вршити no нарочи- 
TiiM својим оргапима«. Ja разумем иривилегије, 
које може имати Државна Хипотекарна Банка у 
по^леду ваплаћивања, алв држим, да те привиле- 
гије'Еикада ие Aiory тако далеко ићи, да елимини- 

рају upu наплаћиван»у судске органе. Ja бих Mo- 
rao ра;;умстп joni да хипотецарна бавда има ту 
привилегију, да извадцн из њених књига нмају, 
правну MOII пресуде, али ne моху разумети то, да 
хипотекарна оапка може прекр својих oprana да 
изложи продаји нма,ње својих дужника. He мору 
разумети то, да Хипотекарна Банка може некоме 
одузети управу имаљем без интервеиције суда. 

У ОПОЛИКО у Ko.im.o сам Morao na op;;y p.VK'.v да 
проучин ову уредбу, ja ое ne палазим у могућио- 
(•■iii да ca довољно познавања могу суделовати у 
решавању овош аредлога, na бих стога мо.шо. да 
одложимо расправу o овом предмету дотле, док 
нам се ne достави заков o уређељу Управјв (i>oii- 
дова ca свима изменама Есао и све оне одредбе, 
које су биле у буџету за 1920. и 192Г. год., na тек 
онда, кад се ове то добије, онда ћемо бити у мо- 
гућности да o onoj ствари расправљамо ća до- 
пољно позцавања. 

Фехим Курбеговић: Моји су другови још на 
јучераљој содппцп тражили, да се paciipaša o не- 
ким длановима овога закова одложи. Мвђутим, 
оеомс захтеву није удовољево у првн мах, неготек 
доцније код чл. 5. Међутим, читав onaj закоаски 
предлог Tai.nc je нарави, да бн могао да спутава 
лвоге iiainc гоађане, a нарочито наше аутодомне 
ннституције. стога налазим, да су разлозн г. По- 
повића сасвим умесни, да се onaj закон ne npe- 
треса овако na брзу руку. Зато n ja тражим, да се 
ова ствар скине садневаога реда и упути секцији. 
како бп се сви члавови одбора могли добро o њој 
обавестити. (Гласови: Није пртребво да .се упуНује 
секцији, пего само да се одложн дебата за доц- 
пије.) II с 'ITIM n' слажем. 

Сакиб Коркут: II ja се солидаришем ca овим 
траиачпгм. li 

Др. Анте Дулибић: Оио je једав закон, који 
he допети може бити тешких последица за нашу 
;;гм.1,у. Mciin се чпни. да оваквог закова, каква je 
ona законска освова, нема ви у једвој другој 
земљи. (Гласови: Има у Француској.) He звам ка- 
i.an, je закон у Фравцуској, али ono што постоји у 
другим земљама као Бодевкредит-Австалт, то je 
IKMIITO сасвим различво од овога. Ja бих само мо- 
ЛИО, да ОДЛажући прстрес no onoj ;',ако1пЧчОЈ 
OCHOBii с тпмо ne ра;!1мач11.мо то.шко да on та 
основа остала na снази као закон, Jop he то бити, 
ако je na време no ипвосе.мо na рошаваљо. 

Михајло Аврамовић: Ja потпуио усвајам 
разлоге, да се цела ова отвар одложн док се no 
ii|)ii6ann Закон o ,vpol)cn,y Управе Фовдова, tcao n 
други законскв прописи, na којима je; Управа 
Фоадова до сада била уређева. Ствар je ona врло 
BasKiia, господо, јер задире у најбитвије ивтересе 
нашега народа. Лср данао. na/i 1;рсдптп обухп.атају 
рвако велики обим у среским, општивским, окруж- 
IIIIM рбласгима, мислим да je сасвим HeMOiyhe не- 
кадашњу Управу фрвдова иакалампти ва ову ве- 
.ini;y дригаву. na ову државу, која има у појодп- 
iniM покрајивама готрве солудпј" ™ руковаи.о 
среским ii овштивсквм кавиталима. Зато држим, 
да je ова ствар преважна ствар за првлике у овој 
земљи, irapomiTo за хилотекарвн кредит. He може 
се овако олако реШавати, греба да ce допесу сви 
подаци, да ce ариберу и проуче нарочито од људи, 
којв имају да одлучују o овому a нису довбљћо 
ynyheHH. 

Што ce гиче меве личвр; ja налазим разлог 
г. Ilononnlia у голико оправдавијим, што овДе у 
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(шомг пројекту 6 измвнама и допз'нама како су 
предложене од Министаротва Трговине и Kn i,\ 
стрије, iiMii једна збрка: sone се једав јак Хипоте- 
каран завод, али се у нсто време уиосе елвменти, 
који не [грипадају хипотекарном кредиту. До- 
BOJbiio je, господо, да се прочита M.I. I., na да če 
ипдп цела збрка, која се предлаже за peiueiie хи- 
потекарћог креДита. Да ue ндем даље у друге од- 
редбе, које заслужују талсође врло ouiTpiy критику и 
o којима lic се у своје време говорити, само да по- 
менем две [тапомеве, које je изнео г. Поповић. На- 
иомену d ковструкцији задатка будуће Хипоте- 
карве Банке, пада се определимр да одустанемоод 
претреса ових прсд-ии-;! n ди мх упутпхк* noimno 
II;I прбучавање овоме, који пх предлаже и исто 
гако да умолимо тога предлагача, да будући ела- 
бррат заједно са свима подацима преда Законо'- 
давном Одбору иа даље репшвање. 

Министар Трговине и Индустрије др. Мехмед 
Спахо: Ja примам предлог г. [Јсншвипа. 

Председвшл Миша Трифуновић: Господо, 
нредлог г. Поповића прима и r. Министар, да се 
заков o Управи Фондова поново одложи за иеко 
време л да сс за то време прибаве примерцн за- 
Etona n да се раздаду члановима! 

Фехим Курбеговић: A.in 5. члаи нма да 
остане како je сада. 

Председвик Миша Трифуновић: Господо, ja 
hv овом приликом, пошто оу овде присутви пред- 
пиипицп Управе Фондова, умолити их, да буду 
љубазни те да даду да се прештампају, пошто их 
mir/M' нема у Београду, иримердв овога заЈШн? 
т. ј. ако пристане na хо г. управник, те да кроз 
4—5 дана, кад ona гтиар дође на оретрес,, при- 
мерцн буду готови. 

Михајло Аврамовић; Ja мислим, да треба да 
отпадие и ово што r. посланик. (Сурбеговић веди o 
чл. .").. јер се не може сматрати, да се o тој ствари 
моЈке посреДно одпучивати. 

Фехим Курбеговић: Ona je враћена секцији, 
Првдседвик Миша Трифуновић: Господо, у 

овом 5. члапу рдлучбно je, да се вратв секцији и 
i>n мрра аоново доћи овде na решаван>е. Сашш 
тпм кад дође na ре^иавање, доћи Ке и ово што 
мтмп г. послапик n онда here имати целу ствар и 
одлучиваћете o члану 5. 

Ja h.v ставити na гласање, да се скиие са 
дневнога реда. (Гласови; Пристајемо!) 

llpi'.iaaii.Md na лр,\ту гачку дневнога реда; 
[Јретрес нзвештаја 111. секције, (Бр. 5. списка уре- 
даба), Мивистарства Народног Здравља уредба 
Бр. 30., Министаротва Финансија уредба Вр. 118. 
.MO.IIIM г. Iv.vpncmmiha. да буде тако љубазав да 
врши дужност известиоца 111. секције. 

Извостилац Фехим Курбеговић: Референт je 
г. Жерјав n њему je позната ствар. Што се тиче 
Тредбе Ш. секције, уредба Покрајинске Владе за 

'(Vioiu'iinjv o укидап.у рсалних апотекарских пра,- 
na. од 28. i. 1920., та je уредба eeh проведеца a 
секција предлаже, да r Одбор арими. Ту се наиме 
радн <> извесђим апотекарским правима, која су 
дппијоиа са paamiM ирпг.п.имијама од бивше 
аустријске владе. Хтело се je; да се стане на ново 
гледиште и ради тога je ова уредба n издата и 
сада проведена; ако се уредба укине може пастатп. 
да će права стекну и да се не би првратилв у нстл 
стадијум, ja предлажем. да Законодавнн Одбор 
ову уредбу оснажи. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
отвара се начедни nperpec. Kao што cfe чули од 
господина нзвестиоца, Одсек предлаже, да се ona 
уредба o реалвим ацотекарским правима од 28. ја- 
нуара 1920. год. оснажи. Ja hy ставитв на гла- 
сање, прпма .m сс ona урвдба у начелу, како je г. 
нзвеотилац прочитао? (Прима се.) Објављујем, да 
je ona уредба у Етчелу приЈгљена. 

Пма .in no од господе какву примедбу емјД 
кога члана one уредбе? (Нема.) Онда објављујем, 
да je ona уредба и у појединоспша примљена. 
Приотупамо глаоању б дефшштивном примању 
овз уредбе. Изволите чутм проаивку. 

Секретар др. Павле Ђубровић [фознва чла- 
пове Закоподавног Одбора. 

(ГГосле гласања.) 
ПреДседаик Миша Трифуновић: Гооподр, 

i'.iaca.io je СВега 18 И СВИ су r.iacain ;ia<(. Објав- 
љујем, да je ona уредба o реалвим апотекароким 
праппма од 'is. јануара 1920! године осважена. 
Изволите мутп урздбу Милистра Финанснја број 
описка 118.   ' 

Известилац Фехим Курбеговић: Ова уредба 
d|). описка 118. Миниотарства Финаноија послата 
je била Одоеку na решавање и пошхо je ona, 
уредба садржавала награде за лекарске поолове, 
na меото уредбе o таксама за лекарске секције, 
воје ое од стране судова одређују за судоко-ле- 
хсарске раслраве, Одбор предлаже, да се ona уредба 
o наградама за лекарске послове уклие. Дакле, 
пма се само ковстатовати, да je ona уредба уКи- 
пута. 

Прсдссдпик Миша Трифуновић: Дакле, гб- 
сподо, као IHTO видите, уредба бр. 118. укинута je 
законом o наградама за лекарске послрве. To има 
само оакоподаипп Одбор да копотатујс n мп тр 
копстатујемо. 

Ирелазимо na, грећу тачку дневног реда: npe- 
rpec нзвепиаја Ш. Одсека o уредби 6 добровољ- 
цима. Молпм г. Курбеговића да заступа г. изве- 
стпоца. 

Известилац Фехим Курбоговић: Вн сте, го- 
сподо, добили извепЈтај o уредбн p добровољв;нма 
n ja MiiciiiM. да сте га прочитали. Mu смо пре- 
ђашњу уредбу o добровољцима иримили у Сек- 
цијн n niicMo je im у којсм погледу нзменили. Me- 
ђутим, noniTo je Секција већ била-претресла ову 
уредбу, дотло je na Секцију много поднесака, у 
којпма су тражене извесне измене. Стога je вредно 
да се напомене у коме су правцу ишли ти иред- 
лозн за нзмеве. Добро he бити да прочитам те 
предлоге, јер у колико сам дознао, иноги се чла- 
nor.n Законодавпог Одбора интересују за ово до- 
бровољачкО питање. Подаети су овн предлрзц; 

»i. Предлог иародног пославика Милошв 
Московљевића: да се у Есатегорију добровољаца 
уметну n llojnunji Добровољачког пука Срба, 
Хриата n Оловепаца Мајора Благотића у Сибиру«. 

2.'Предлог главног одбора Оавеза Доброво- 
л.аца: да се међу добровољце уврсте и држављани 
чехословачке републике, који су служили у ćpn- 
ској n.in црвогорској служби, као такође n namn 
држављани, којн су служилн у Чехословачким ле- 
гијама. 

з. Предлог истог одбора савеза добровољаца: 
да се студентима добровоЈ&Цпма n.m ннтернира- 
iniMa урачуна вјреме проведево у војсци n.in ин- 
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терннрању у годице слузкбе, одиосно у [факсу за 
стицање државних концесија, адаокатуре нтд. 

i. Предлог лстог одбора под 2.: до се iićiMene 
и допуне чланцп 1., 2., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 
18., 22. 

5. Предлог садрзкан v листу »Застава« од 16. 
септембра 1921. бр. 209., достављен г. Председнику 
Секције, да се доброврљцима ne одузму земље, 
воје су нм биле уступљене од Министарства за 
Аграрну Реформу. 

TiirLi Секција у сједанци од 16. р. м. одлу' 
'iii.i.i je: да ne реасумира cBOje првобитно решење 
л да не узме у претрес надошле предлоге, већ да 
их уступи Законодавном Одбору на оретрес и 
оцену. Опажа се, да колико г. Министар Bojim, то- 
лико г. Министар Социјалне Прлитике, нзјавите 
се ирртив усвојења аоменутих нових предлога, Да: 
iuie, предлог je решџгје Законодавном Одбору: да 
се уредба p добррврљцима оснажи без икакве нз- 
мене, a напоменуо сам, да су рви предлози донши; 
пошто je Секција eeli претресла ту уредбу. 

ПрједседниБ Миша Трифуновић: Ja морал! 
да констатујем рво. Закрнодавном Одбрру дошао 
je нз Секције предлог: да се! уредба o добрбвољ- 
цима прпмп. После такве одлуке Одсека налн су 
поједини предлози, Онн могу само-занима/ТИ Зако 
прдавни Одбор, a/m нз Одсека дошао je предлог, 
да се уредба o добровољцима прими ,\ целости, без 
измепа. 

Отвара ct' сада начелна дебата. Има реч r. 
Московљевић. 

Милош Московљевић: ГОСПОДО, у уредбн 0 
добровољцима, која треба да пбстане закон, ja mi- 
can iiiuiiao једав ред дрбровољаца, воји су се исто 
такб борили за исте идеалб, као и други добро- 
ио.и.дп са Солуаскога .фронта и Добруџе, као и 
omi који су се само јавилн за добровољце било ,\ 
Пта.шји п.m Лмсрпцп. У томе закону иЈзлазе се 
Mm; n добровољци са Мурманскога фронта, a то je, 
каКР вам je аознато, био фронт пропга бољше- 
iiiiK'ii. Ja иалазим, кад оу и тн са Мурманскога 
фррнта признати за добровол>це, да треба при- 
знатн joui једну групу добровољаца, који су се 
исто такр борили у Русијн за заједашчко рслобо- 
Ijcii.c. Зато иас Mu.niM. да вас упознам са тим до- 
броврљццма, јер су они мало познати, a ć њима се 
mije хтелр упознатн mi Миниотарствр Врјно mi 
МЈптстаЈх-тио Пиогтраипх Д(ма. I'OCIMVUI. која c.v 
била у l'vciijii. i;ao mro c.v na пр. г. Министар Ку- 
мапудп n г. Вујичић, знају шта се дешавало у 
корпусу дрбровољачком и каква га j;1 болест за- 
разилд, због које се он почео да распада. Ilain 
корпус почсо je да брлује рд истр болести од itoje 
и цела Русија, и да би се спасао, здравн делови 
опли су одвојенв и послати na Солунски фронт, 
да се брре. Остављен je ono само један батаљон, 
тако звани допунскл батаљон у Одеси, noju je 
пмао 38  цпл, да прш.упл.а  n дал.с ДОбровОЉЦв, a 
наррчито оне, који су за време овс болеств у кор- 
nvcv били иступили из њега. To je бидо у 1917. и 
linš. години. Када су бољшевицн почелл да на- 
диру n у рве крајеве, иорао je (»naj рдескл /lonvn- 
CKII'батол.оп да. пдс дал.с na nc/roi; прикупљајуки 
one name бивше добровољце. II тада je и nama 
влада рсшпла. да се поново приме сви ови добро- 
ЕОЉЦИ n то ne само liojmimi. пего И офидври. који 
су билп пстуиплп, Таквр je стање било у јануару 
n фебруару 1918. године. Taj je батаљон, повлачећи 
се овако, дошао до Самаре n Чељабинска n mije 

се знало којпм he путем отићи на Оолунски 
(|i|ionT. јер су тада већ брљшевици били на влади; 
i'.iim je мцого паптх л.уди. којп су желели да сс 
врате натраг и тп c.v се л.удп прикјшљали na 
свима станицама пруге за Петроград и сибирске 
пруге, ne знајући да ли Ке raj батаљон нроћн за 
Мурмапск плп за Владивосток. II ja сам тада npo- 
лазио кроз те [фајеве n видео сам многр ових л.удп 
na тпм станицама. У томе сс дерир једал догађај, 
којп je направио читав преокрет у Русији. To je 
био нреврат ческих легионара. Отј су пма.ш на- 
иеру да пду у Европу и да се боре na француском 
фрОНТУ, алн  су  пм 'lllll.ene сметп.е ОД страпе  Гуса 
np-i;o'Пемаца. п omi су извршиЈ реврат у За- 
падпом Сибпру и nanpaiai in n једап тлоппп tipo- 
тив-бољшевички  фронт, у   којем су  прву улогу 
ИМаЛИ Mecii. 

Тако јеједаи део Русије све до Волге ono от- 
е( меп од западне Русије не имајући никакве везе 
са осталим светом, јер су na истоку према Влади- 
слска.у TaKolje оилп оол.шеппцп. Ila то.ј територИЈИ 
ЕШЛаЗИЛИ c.V се Milom naum ВОЈНИЦИ, К0ЈИ су ХТвЛИ 
да   ИДУ   na   СолуНСКИ   фртгг,  a    TO'   c.v    бИЛИ    НЛЛ 
oiimiiii доороиол.цп n.in заррбљеници, који су могли 
да добију слободу. Међу п.пма налазилн су се и 
neui naiiiii офпцпрп. i;ojn су били тамо послати од 
војне Miicnje радн скудљања добровољаца. Тамо 
je била n влада Чехословачка, u сверуска влада, 
основана у рктобру 1918. год., a тамо се иалазио n 
nam rcii. конзул господин Јрвал Миланковић, 
Тамо су се у [раду Челебинском, врловажном жо- 
лезиичком 'ii'.op.v. одакле се путује у Владивосток, 
скуиљале читаве четс наших добровбљаца n вој- 
пика, i;ojii c.v ралије били нступили из пука a 
i,ii,(i iii-To ii официри i.ojii су oii.in нослатн радп 
скупљања добровољаца као и један део добро- 
вољачког допунског оатал.опа. Omi iimv имали 
никакве везе са патпм посланством и били су 
(к-тле.л.епп самп ceoii. Тада се генералнн ВОНЗул 
nam ГОСПОДШ) Јовав Mn/iaiiKoiuili досспорпо са 
iiamiiM официрима, да on требало те људе прику- 
IIIITII n створитн једно mino језгро, noje he прику- 
iiiiTii cee заостале name елементе, док ое не ступн 
v везу са пашом владом. To je било у месецу j.v.i.v 
1918. године, 11 o ■>■ то нарочито урадили с об- 
зиром па Чехословаке, који оу добро организовали 
иеколико десетина хпл.ада војника n који су узелн 
готово све у своје руке, те су n na људи требали 
да iiM noMoni.v. A.in треоа пматп na. уму, да c.v тим 
naimiM елементима претиле велике опасиости, због 
иездравих рус1ШХ прилШш n namn c.v л.удп бплп 
изложенн свакојаким искушењима, те je морал 
почео да пада. Свакојакн авантуристи билн су нст 
купили наше људе за вршење ореврата, пљачке 
птако даље. Да се томе стању отане na пут решено 
je. да се оснује добровољачки батаљрн, који je у 
месецу јулу ii'ocnonan. Лли да се не би бстало na 
томе. nm тамошњн nanm пстаппутп л.удп Д0Г0В0- 
pn.in c.v се. дасе и дал.е скупљају namn л.удп. cmi 
laMomn.n namn нстакнути л.удп a да ое ради тога 
сазове једна скупштина свих Југословена, која je 
n одржана v рраду Челебинску -27. августа 191.8. 
годане, na. којој je основап Прппремепп .I.vroc.io- 
венски Пародпп Одбор. Koju je пмао за аадатак. 
да буде као врховнб тело свих Југословена, које 
he зајвдно са представниццма краљевске српске 
u u ir радптп na opraiiimaniijn n ciiacanam.v пашпх 
елемоиата. А.ти пајиаллшјп nn.i. тога тела ono je, 
разуме се, осниваље војничких јединица, којн су 
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хтели спремаље једног одморног кадера, EIOJB бн се 
послао ii.i солуиски фронт у помоћ српској војсци, 
ji1]) iiiinm, офензива на солунском фрошу још иије 
била почела, или ако je и била почела^ мн тамо 
micMo аналн iimuT.i шта се у Ввропи ради, Прво 
дело тога јутрсловенског одбора било je оснивање 
једнога пука којн je назват H.VL-OM мајора Благо- 
Tiili.-i. 'Го Je урађено ево зашто. Nlajop Благотић био 
je наш официр и ађутант генерала Живковића и 
on jo ono upu војној Mnenju у Москви. Кад je по- 
гинуо пуковнијк Срб, који. je имао свој независан 
одред, рвда су Л>уди,*који су сачињавалв тај одред 
остали Ги1;! команданта. Да се не би ти људи расту- 
рили, m;c.i;n je из Москве од стране иаше војие 
иисије мајор Благовић у Казаи, да нреузме ко- 
манду над тим пуком. 

Мгсп су се приближавали Казану, есоји je 
тада био i!i):iii важно место( јер су бољшевици билн 
сконцентрисалв цео сврј државни апарат a ову 
златиу резерву послали \ Казан, на који су Чеси 
ударили. У то доба наш одред налазио се у Казану 
ii није био на бол>шевич1М)ј служби, него je био 
ггеутралан^ Они су се ноћу пробили кроз бољше- 
вичке редов^ п придруживши се Чесима заједнр 
су освојили Казав од бољшевика. Тако je сва ro- 
товина златна пала у руке нахпих људи и Чсхп. 
Ту je маЈор l).i;H4)Ti!li бранећн Казав од бољЈпе- 
вика, којп су нападали пбд командом иемачких 
официра, погинуо. Кад je Југословенски Одбор 
решио да оспује нук, он je скупио све људе разба- 
цане no l'vcnjii n Сибиру ,v једну целину п њему 
су тада дошлн и ови људи из Казана, који су 
ocT.i.in без свога комаиданта и лриступили čy 
нуку. II на поштовања, према мајору Благотићу, 
кога су слми l'vcii прогласили за великог хербја, 
ii;i;;i;,i.iil  јвДНу   УЛИЦу   И   једав   MiVnii'iKli   цук   ll.c- 
говим нмеиом. И ми смо сматрали, да je добро, 
да be тај пук прозове пуком мајора Благотића. У 
Tiij пук ушле су ове јединице: доброћољачки бата- 
љов ,v Чељабинску-, батаљбн пок. мајора Благотића 
u одред иа Самаре. Kao што видите то су све одре- 
;I,II. који су лутали uo Pvciijn u зато je било ре- 
iiicno. да се онн прикупе у један пук и основан 
je uvi,- мајора Благошћа, добровољачкл пук, који 
се рматрао као саставнв део српске војске. To jo 
ове учшвепо у споразуму са нашшл генералним 
ковзуЛом, који je тада ono не само генералии 
коизул, тч-о ц ujnu дипломатскн представпик код 
Колчакове владе, коју су све сајвезничке владе 
признале na и србијанска влада, али везе дипло- 
матске вије било. II док. се ne добијо веза, радилс 
се самостално, ма да су Франпузи желели, да нас 
имају под својом вепосредном командом, a Чеси 
под својом, Kojif су HUM правили велике бкетље; 
onu су имали једну југословеноку јединицу, која 
ое после дугих преговора с иашом спојила. Mu смо 
волелн да будемо под командом Русв и били смо 
саставпи део уралско? корпуса. Ми смо избега- 
I;,I.III ,1,1 узмемо учешћа у руском грађанском рату, 
ii п сами Руси нису хтели да нас употребљавају, 
него су нас држалн позади фронта ради одржа- 
вања реда. Али Д( ujinje шд оу бољшевици почелд 
иадирати овај иук био je приморан да брани tiecTO 
у коме се налазио, то јест Чељабинрк, 

Председпик Миша Трифуновић: Молим Вас 
господтк' iioc.'imiii'ii' дп скратите. 

Милош Москопљевић: Ja бих желео, да се го- 
оиода са овом бтварју упознају, ли видо, да то нијс 
ббзначајна јединица самозваних људи, него да je 

рађено у најбољој намери. Пук je ubpao узети 
учеШћа у борби против бољтдевика кбд ЧелЈабин- 
ска II имао je губитака окђ 150 људи п неколико 
ОфИЦПр,!.   Д0Ц1111Ј(!   су   ОИЛП    ПОИуМСНИ   .V    ПОоИДППу. 
u кад je Колчак пропао коД Иркуцка 1919. годиве. 
једав део напгах људи пао je у руке бољшевика и 
дан дан.11 се налази у ропству. Неки официри, 
icojH су покушалв да побегву, стрељани су и нашв 
официри п г.пјццци налазе се kao робови, в секућл 
in.iiiiM јк" im сибирским шумама. Наша влада апсо- 
лутно пишта Ешје предузела', да их спасе. 

Ja li.v да r.iiM истакнем нарочито ono. што je 
побудило те људе да ступе у добровољачки пук. 
К&д ј" тај n.vi; створен, Србија још ннје била осло- 
doljciui. Наша офензива na Солунском фронту није 
билајош почела. Изгледи на успех савезника билн 
су најгори, Пама je вгзгледало тако зато, што смо 
имали извештаје према бољшввичким радиотеле- 
грамима, којн су били обојенн германски, тако. да 
je нзгледало, да he Немци заузети Париз. II баш 
у тпм најгорим момевтима људи су ступалн у до- 
бровол.це n то не само бивши добровољцн иего чав 
n omi n:; ^лроол.сппчких лагсра n Срби n Хрвахи 
u Словеици, јер треба да знате, да и много доцнијо 
ка i je r.i'li Аустрија била срушена, маса л.удп бив- 
цгах аустријских војника нису веровали, да je 
Аустрија пропала. II кад су такви л.удп ступили 
у добровољце, јасно je, да оу ступили из најбољкх 
патриотских [тобуда n ла нх je водила чиста љу- 
бав [гоема домовини, да се упишу у добровољце. 

Ja сам раиије упутио једно питаи* госпо- 
днну Министру Војвом, загато се ови.људи непрц- 
зиају за добровољце. II ма да je архппа пука [ipe- 
I,;;II;I \1 пппсгарстг.у BOJHOM, ona je on.iii заКЉУ' 

'ian.-i у једну собу n тппта Се у Мпппстарстп.у niij(> 

зпало o том пуку. Министарство Спољних Послова 
je врло добро требало да зна п/му ствар в ja сам 
поднио извештај a исто гако мајор Маринковић 
Мипистарству Војвом o томе. Исто тако су иод- 
lic.in извештај и други л.удп. али no TONU

1
 није 

ништа учињево. И генералви конзул господии Ми- 
.■iam;oiaili je поднео изветтај, али ипак поред 
овега тога nnjc nimrra умпи.опо. Мттистарсп-.о 

I lojno давало je таквеј нзјаве, из есојих be могло 
видети, ;ia je оио врло рђаво обавештено. Ja врлр 
жалим, lino се овде не иалази нико нз Миниртар- 
етва Појпога, да нам да ^е обавештење u да чу- 
јемр какр они мисле. -Ta, налазим, да бн порел 
друтих категорија дрбррврљаца требалр и рве при- 
знати за дрбррвољце за то. што су n 6д горљих 
неки, i.'ojii су се борили прртив брљшевика прп- 
знати За дрбровРљА;е. Сви ти људи били би дошли 
до солунеког фронта, да није било чешкрг пре- 
врата, a такр m je билр иемргуће, јвр смо били 
O.ICC'IIMIII рд целрга света и рнда смо нх скупили у 
ту једцницу. Да бисте ви виделв ецСквим се прбу- 
дама pviai-.oTiio onaj Југрслрвеноки Одббр, којп je 
скупио one доброврљце, ja hy пам пррчитати једво 
[сратко иесто из органа одборовог »Уједињење« 
(чита): »Сад се југрсфвенске растурене, не ррга- 
гшзоВане, неспремпе и неискоришћепе ciiare мо- 
piijv сабрати, уједилити n рргапизрвати у једну 
моћну нацирнаЛиу организацију, која he бити 
[фивлачна тачка за све Србе, Хрвате и Слрвенце 
у Русији n истрдрбнр снажна пртпрра оавезнидима 
у њиховој борби за велике идеале чрвечанства. 
Чесме сс допуотити, да и један nam човек буде нз- 
губљеп за nain.v рпшту ствар, иора 6е врдити ра- 
чувга o евим иаигам снагама, крнтролиоатн рад 
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сваког нашег човека, да нико не (5и могао наносити 
увре/да нашему лепом имену и нашим опћим инте- 
ресима«. 

У истом духу говори ii [федставник imun' 
дипломације Миланкови!!, a/m ne. hv „i.i.i.c читати. 
IKTO jom само да вам кажем, да би овим људима 
Tj^ua.io нризнати сва upaisa добровољаца зато, 
IHTO су omi Пи.ш у добровољачком ауку, којм, 
нстина, официјелно mije био признјат, a није био 
цризнат за то. што није нмао везе са владом. Ми 
смо више пута тражилв везу и то преко Француза, 
a.ni iMiMa није ишло у рачув да јављају ттогод o 
iiaimiM .ч>уди.м.1. Може бити да je Министарство 
Војно имало каквих извештаја o пуку из фран- 
nyc.i;iix извора, јер Миннстаротво тврди, да je тај 
пук самозвана јединица, која je служила аванту- 
ристима. Ja не hy казати, да Колчак није био 
авантуриста, алн ов je био признат од вгаше Кра- 
љевске Владе, ria j«1 његова војска, као и наши до- 
бррвољц!!, фигурирала i;ao саставни део савез- 
нинке војске. Они су били принуђенн учествовати 
n против бољшевика, али су и наши војница на 
мурманском фропту били аризнати за добровољце, 
na зато борба прбтив бољшевика не може бити сме- 
Tir.a. да се и omi признају за добровољце. 

Затим jom HOIIITO. Mimiic/rapcTHO Bojno пока- 
зује пупу недоследност овде. Шред тога што je 
врло рђаво ббавештено илв udio да буде обаве: 

iiiTcno. ово je Министарство одликовало неколико 
људи из тога корпуба г.псокпм орденима. Ono je 
одлиЈсовало поједиие људе за тај рад, a сам ре- 
зултат рада не одобрава. To je jo/um бесмислица и 
MU морамо naiiii нзласка. Ако Законодавнн Одбор 
налази, да го није доволјно; ja, мислим, да треба 
гготражити податке од Министарства Војнрг и Ми- 
ипотарстг.а. Спољних Послова, јер их omi имају. 
Ja бих мо.чио, акч) mijo довољно ono што ja кажсм. 
да се oi'.a ствар одлол.п п потра/кч; потребнн подаци 
o овоме mro (Ч1м изложио овде. 

Председпик Миша Трифуновић: Има реч го- 
(4io;i,iiii ЈБуба Јоваповић. 

Лзуба Јовановић: Ja морам да кажем и шос&м 
иажљиво слушао господипа говорника, да нисам 
могао стећи увбрењо, да треба ове људе уједна- 
MiTii ca добровољцима, п.чп са оиим добровољ- 
иима, који су се борилв са овим задацима, које им 
je старање и борба за остварен>е иародне мисли 
сдређивала. Из самога говора господина посла- 
иика Московљевића, a n цначе колико je мени 
иознато, овде je реч o људама врло различитих 
категррија Ту има Јцопунски батаљон из Одесе, 
који on dno једна ираипчио састаиЈг.счш јодшиша 
од л.удп, KOJU су квалификовани добровољци. 
А.чи. ttaKO je господив ^осковљевић капао. ту je 
dir.iro људи, који су састављали тај пук, али који 
miiT 4111111.11! част iiaincM имену. Ja ииоам иа- 
памтио тачно речи господина МоскОвљевића, али 
ono je cMiicao. Да су тп л.удп чинили ружае 
ствари, то je познато свакоме, воји зна мало исто- 
рију иаших добровољаца у Е^усији. Људи субили 
морално формално изгубљени. Вршили су ружне 
cinapn и према Русији п јеДнн арема другима. II 
сада те л.удс иотаћп na cramu ^аслужпих сшшва 
народних за ослобођеве и уједшвење, то би било, 
чппп MU се, u сувише олако вршити тај прсао. Ja 
i4' ne слажем чак и да узмемо na да награђујено 
n упоређујемо са осталим добровољцима, али i;ojir 
оу сами учестврвалн у унутрашњем грађанском 
1*ату рускрм, Ми ИОрамо гматрати i;ao дооропол.цо 

оне, којп су се борилн за рстварење наших царо- 
дних идеала. Али, што се тиче других dopada, го 
je једна ствар, која мрже dinu извесна и o врјој ce 
могу имати различита мипмит.а, и ttojoj ce могу 
чппити различнн предлози, али то није иста 
ствар, пгго ce гичо борбе за ослобођење и уједи- 
ii.( ње народно. Борба протВв ббљшдвика може ce 
различно ценити, може ce врло добро ценити, али 
то mije једаа иста ствар. Не може ce иешати mi 
оно, ако ce некада nama војска борила са бољше- 
вицима на Мурману. Ta-борбб na Мурмапу бида 
je upornima, наредби српскеФладе na Крфу. (Мос- 
ковљевић: Призцати су.) Л.ш onu нису признатв 
као добровољцв зато, што су ce борили против бољ- 
шевика, noro зато што су били у кадру српске 
војске, na, макар у томе смислу поступили непра- 
im.ino. Јер, Etao mio сам јсдаппут i'.cli пмао i.pn- 
лике да кажем, Влада je изрично била забранила, 
да та врјска na Мурмапу сме учествовати ма у ка- 
кинм опорацијама протш! ма icaiuso рускс војоко. II 
према томе, госпрдо, тај разлог и то упоређивање 
јсдпс ii друге борбе са бољшевицима не може ce 
одржати. II ако je Министарство Bojno и погре- 
ii[]i.4o na рдликовало тажве људе за заслуге у бор- 
ба,ма противу бољшевика, ja мислим, да je то једна 
његова погрешка и да мп не можемо из те његове 
погрешке нзводити рада овакове закључке; Etao 
lino господив Московљевић изводђ. 

Али, као IHTO рекох, ja из говора господина 
Московљевића видим, да je ту реч и d људима, o 
којима, треба водити рачуна и који ce, na основу 
свега овога што je до сада речеНр, иогу сматрати 
i.ao добро^ољци, као људа EIOJH су били у допун- 
ском батаљону у Одеси. 

Biro ce тиче осталих; ако међу п.пма има 
заслужних, треба их издвојити n молсемо EiačTO- 
jarir, да ce II за њих побринемо. Цосланици имају 
право иницијативе, na као за заслул^не синове 
овога народа хајдете да учинимо шчпто. алн ве 
требаза то, да их мешамо pa ошгм доброволлџша. 

Ha, иослетку. морам pehu и ово: Није све 
једно, кад неко na свој ризик в no својој памети 
радп na некој ствари. Друго je то радити у једној 
организованој држави n државрм признатој једи- 
ппцп. a друго je опет учествовати у једној борби. 
'Го судпс. ])а;!П(', стиари. У оиом другом счумају ми 
п.ма.мо .формалне обавезе према добровољцима, 
којп су ce одазвали позиву ондашње србске владе 
n ондапЈњег Југословенског Одбора, да ce боре као 
добровољци. Што ce тиче овнх других, ту може 
diiTii и врло заслужних људи, али то су људи 
других врста n других Е^атвгорија и према њима 
ми тих обавеза немамо. ■ 

Дакле, нисам противан да ce учинв штогод 
прописаним иутс.м за one од тнх других људи, 
који тих заслуга имају; јер je тамб било и много 
л.удп. EtojB mi no чему нису биди заслужни овог 
npmmama. него чак заслужили тешку казпу, јер 
су радилв рђаво, ралтројавалв nam корпус, Ту јо 
dii.io много разних елемената, којн су растроја- 
вали nam корпус, тако звапи дисиденти. Према 
■mM л.удпма MII! не смемо, јер би ce огрешили o 
своју дужмост. поступптп Etao u арвма доброволЈ- 
цпма. A n (Ч1м i4)(4io;i,nii Московљевић Есаже, да ono 
питање1 треба проучптп. na пека ce ono довољно 
проучп. алп у ličio време Eieita ce ово питање одвб- 
јено решава које je сада прсд пама. кад je Beli 
дошло на дновни ред 



XV. седнида — 26. поисмбра 1921. 341 

Милош Московљевић: Може бити да мало 
upe imciiM био довољно јасан, na хоћу стога да 
сад ствар мало бољО објаоним: Господин Јовано- 
i'.nh je додирнуо-неке ствари, o којима ja аисам 
говорио. Тачно je, да се ne може свима официрнма 
иризнати право, ма да су опи и рапије били добро- 
вољци, јер их IIM;I, којв су се отворено нстав ta 
као нецријатељи нашег јединства, радећв против 
нашега корпуса. Али у овоме пуку таЈших људи 
mije nii.ii). Ja сам joiB v аочетку напоменуо, да je 
наша Влада", односно једпа комисија при вбјној 
мисији. која je no паредбв владиној просуђивала, 
да .ni се дотични могу опет гфимити илв не могу. 
ii многима опростила што су изипјлв из корпуса!. 
Tu бивши официри добровољци били су велики 
противиици нашега народног јединства; Они су 
основали неку нарочиуу југословенску комисију, 
која je продужила одески раДј алв ми ге л>уде 
tfflcMO примали у пук. Наша je жеља била саку- 
iiiini iiiiiiif људе у ]едну јаку јединицу, која he у 
иотрсииом чпсу iKHvi.V/Kirni интересима Србије и 
Југорлавије и то je рађено прв него што je офен- 
зива почела. Било je до 4.000 људи. To су људи, 
који су већ били добровољв;в и радн којих су по- 
слати! официри да их искупљају, алв им je Пио 
отсечев пут na нису имали везе. Ja налазим, да 
n,пх греба исто тако аризнатв за добровофце. -Ta 
Md.niM. да мп no верујете на реч, него да потра- 
жите тачне податке TI;". Мшшстарства Војног и онда 
here се уверити, да у\ ово тачно в да се ги људв 
могу гфизнатв за добровољце. 

Др.; Лаза Марковић: Господо, ja сам n пре 
изјаве господина Министра хтео да учиннм ову 
напомену. Ово je питање факт и MU об<тј факт, који 
je изнео наш друг господив Московљевић, no 
знамо у таквој потпуности, да бисмо могли p томе 
да доносимо одлуку. Ja верујем, да je ono iilio je 
изнео росподив Милош Московљевић тачно, a 
с друге CTpanet' верујем, да иеђу људима, које je 
спомевуо господин Московљевић, нма доиста и 
Tiii;i!iix људи, гсоји by сасвим предано, може бита 
на један посебав начин, на оии.м истим циљевима, 
радили, na којима су радили n други добровољди. 

Ja бих према томе гфедложио, да се уметае 
n:v\]\ нов члан у ову Уредбу, који бв гласио овако: 

• ()ii-i.'i.mliyjc сс MiiiiKcTiipćiad {;iii!'"T. да ii.-i предлог 
Мвнистра за Социјалну Политику илн онога Ми- 
(шстра, који буде водио у бпште отарање b том 
добровољачком аитању, може призватв варахотер 
добровољаца в сви^а другим лицима, за која се 
утврди, да су нср.рево и предано радила на оства- 
рењу наших народних идеала путем сличним 
опоме, који je у овој уредби об&лежен, особито иа 
оспову кога n* постаје Добрбвољац«. Ja caw ова^ 
предлбг ^мпрбвизирао, није стало до речи, може- 
мо цосле мало боље да га стшшзујемо апи ствар je 
у овоме, да се не затвори могућност, да cei tipn- 
знаду за добровољце људи, који се може бити још 
увек налазе у Русији и којв су може omu радилв, 
ja то верујем, опет за иаше народно добро на један 
посебав начин, Te да се и ти људа могу [адриститп 
б^лефицијама предвиђеним за добровољце, 

Министар за Социјалну ГГолитику ip. Вјеко- 
слав Куковец: Господо, и гледе случаја, које je 
павео господин Московљевић и гледе цругог пита- 
u.a. lioje jo истакнутр o Чехо-Оловачким добровољ- 
цпма. који желеда буду признатв за добровољце, 
ja моран да дадем за право господиВу Иосковље- 
r.nli.v у то.чпко. што ja иорујом. да су у стварв ти 

људи такви, да су тамо били наша браћа, који оу 
ималв заслуга за'наше ослобођење. 0 друге стране 
iicTima je II то, тто су господа Јовановић и Мар- 
ковић изнели, да je го питање тешко, да то није 
утврђено. Законодавви ОдПор пма сад да претреса 
уредбе п такве. itoje дају права некоме ла je дсбро 
вољац n да му се дају уверења, али да ми ионова 
решавамо 6 шггањима, која нису пречишћеиа, o 
којима се иијс изјаснила nojua, власТј [гоја треба 
бар даутврдв да су билв у борби и саставу српске 
војске, мн m' греба у томе стадијуму иретреса штд 
друго да преду^нмамо, него да примимо уредбу 
каква je u ja радо примам, да се уметну речи, које 
Ј( предложио госпбдив Марковић, како fin накна- 
дно, ако би со, наШло да трсба некоме дати право, 

i.i се no одузима мргућност надлежним органима, 
да će то уради. За сада треба уредбу гледе тога 
питаЈБа као и рстале, да се осим овлашћења та 
хродоа ппшта ио мои.а. jop друге ствари где je ро- 
шено, да no греба н>има, којп су добнли земљу, 
ту земљу опет одузимати, то су стварп, којс ne 
спадају овдс. Mu по можемо решавати оваква пи- 
T.-m.a. која спадају ва сасвим! други терен., 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
(• 11о. i,mi Московљевн 1 i. 

Милош Московљавић: Ми смо гледали да no- 
стигнемо јединство и један део њихових војпика 
пришао je нама. У вашем пуку било je наших ак- 
тивних официра или дрбровољаца или i;ojii су 
oii.ni iicT.viin.iii na nx je комисија поновр примила. 
Па су n лругп људи долазили w,i лагера, који су 
ini?, године na/m у ропство и ми смо имали коми- 
сију, која je ценила ко се може примити a ко ue. 

Даље, mio се тиче борбе прртив бољшевика, 
ja no налазим, да треба признатн за добровољгјЈе 
ono. који су оо борили npoTiin бол>шевика. Hauio je 
било оамо то да омо прибирали људе, a сматралн 
смо. да no омомо улазитв у рускв грађапски рах. 
Mu омо избегавалн то ir зато смр и тражили, да ми 
будемр под к-омаидом рускок a no под командом 
француском, jop су нар Француби као опробане 
војнике хтолп опцптп одма,х у оорбу. Док сам ja 
био тамо. dno je продотатшк. иато владе aiiniinn 
мајор Маринковић n мн нисмо !гражили, да нс n,\- 
иамо у борбу прртив бољшевика. Али доцније ^ад 
смо мп отшплн нз пука, a бољшевици удариди на 
Чељабинск naum су л.удп морали да се браие. Јч 
сам напоменуо борбу оротив бољшевшга na мур- 
манском фронту и затр нх признају за добро- 
вољце, (Љуба јовановић: To je којошта. omi o.v 
добровољцв зато, што су билн уписанл у добро- 
вољце.) llnjo то била самр једна мала једшгаца, 
старих добровољаца, јер су примани нови људи, 
јер њима je требало спремцтн се за борбу против 
брљшевкка, na су прималн nanio људе ма од куда 
.i,()in.iii. д.ni аре noro IHTO сс извршило ослобрђење 
omi ćy оо људн јављали n nnjo била њихова кри- 
вица, IHTO нису могли отићи, што влада nnjo ни- 
шта предузела, да нх доведе na солунскн (lipom. 
Пп стс мало npe чули, да je влада била против 
тога, да се нашн боре na мурманском фронту. Тако 
tfCTO иад су iiaiiin терани у борбу, ми смо казали, 
да без наредбе nanio Владе no иожемо улазити у 
руски грађански рат. Проко naima' дипломахског 
иредставника једнога дапа јављепо je, да je пад 
свима одредима Руса, Чеха, Срба, Пољака, Руму- 
n,;i. Епглеза, аоставље^ за главног комаидаита ге- 
nopa.i Жане, који je тражпо, да будејло под његовом 
пспоородиом   i;o\iiiii,i,oM   n   саошптпо.   да   je   nama 
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мада пристала, да наши добровољци узму удела 
у рфанзиви са мурманске обале. Mu кисмо имали 
везо са нагаом војном комисијом и владом, .i.ni 
имали смо везе са нашим дипломатским представ- 
IIIIKO.M Миланковићем, с којим смо опрразумно ра- 
.(ii.in. HcTiiM побудама као и ми руководио се ге- 
пералии конзул, kao авапичнА представник Кра- 
љевске Владс у Сибиру, кад смо добили могућ- 
tiocTH за рад и не имајући везе mi ca нашим по- 
слаиством mi ca' српскрм] Владом. 

Известилац др. Анте Дулибић: У име сек- 
ције морам изјавити, да секција неприма ниједан 
од предложених додатака. Ja пак лично морам да 
гсажем, да je мени аредлог госп. Московљевића 
( импатичан, алн дрзким, да он нма једну велику 
маиу, a то je, што he се врло тешко моћи устано- 
i.iiTii. i;() je прави добровољац, a ко mije Кад je 
био у секцији референт Министарства Иојиог, on 
je нзјавио 6aui то, да je врло тешко го установити. 

1и|д би се могло ud актима наше војске, no актима 
Министарства Војног збиља установити, да je иеко 
био добровољац, ja лачно не бих имао ништа про- 
'ini: ioni (Милош Московљевић: Могло би се, а.ии 
се неће), да će уметне једа^ додатак no предлогу 
1'ооподина Московљевића. »У колико je доказано, 
да je неко био доороиол^ш, и то на темељу man. 
Koja постоје у Мџнистарству Војном«. Иначс ja 
сматрам, да би со дала ј(ЈДна полуга, да се на ос- 
нову једног овлапЉења створи мохућност, да се 
сваки (inpniiii Министарству зато, што ј1; Тшо у 
Русији. Зато секција предлаже, да će прими ова 
уредба онадсо како jd оредложена у секдији. 

Мипистар за Социјалну Политику др. Вјс- 
ксслав Куковец: Могло би се примити овлашћење, 
које je предложио г. Лаза Марковић. 

Председник Миша Трифуновић: Да би ова 
уредба постала закопбм, ja hy je ставити на гла- 
сање у начелу. Ko je за го, да се ова уредба у це- 
.iimii у наче iy no предлогу секције орими, тај he 
нзволетн седети, a ко je против нека 113воли 
устати. (licluiiiii -седи.) Објављујем, да je уредба 
ова у начеЛу примљена. Од свих предлога, који су 
na.in у пачелдој дебати, једини je пфимљеи пред- 
лог i'. iM;i|ii;()i!iiliii. Остала, господа, која имају пред- 
логе кпд поједшшх чланова, нека се јаве са тим 
гшедлозима када ти члаиовн дођу на дневнн ред. 
[Тредлог г. Марко^ића усвојио je п r. MmnicT.ip за 
('оцијалну Политику. 

Известилац др. Анте Дулибић: Taj би иред- 
лог могао да дође као додатак код члана i. 

Др. Лаза Марковић: Тако je! 

Првдседник Миша Трифуновић: Ja hy пред- 
лог г. Лазе Марковића ставитн као додатак код 
члана i. приликом гласања. Ko je зато, да се члан 
i., са додуном коју je предложио г. МарковиЉ, a 
i;()jy je усвојио ii г. Министар, прими, нека изволи 
(■(VUTii. a ко je против иека нзволв устати. (Сви 
седе.) Објављујем, да je члав i. примљен са допу- 
IIOM г. Марковића. UMU .m join каких измена да ко 
учини код неких чланова? (Нема.) Онда објављу- 
јем, да je ова уредба и у специјалној расцрави 
примљена. 11 сад можемо радв брзине послова да 
глаоамо o дефинитивном примању ове уредбе. Мо- 
.niM г. секретара, да прозива посланшсе. 

Др. Лаза Марковић: Ja бих иолио, да upe 
гласања прочитам дефинитивну редакцију свога 
ii(tc;i.-i(>i'ii. да un ona ушла у запискик. 

Иредсвдник Миша Трифуновић: Изволите 
прочитати. 

Др. Лаза Марковић: Moj предлог би био 
овакав: 

Код последњег става чл. 1., који говори o 
томе ко се сматра као добровоЛЈац, дошао би овај 
став: »Поред нменова[.них категорија добровољаца; 
мпгу се решењем Министра Војног, a no одобрељу 
Министарсиог равета, признати за добровољце и 
друга лица, за која буде утврђено, да су својим 
радом n пожртвовањвм помогли остварењу народ- 
ног ослобођења и уједињења начином истим или 
сличним ономе, предвиђеном у [фвтходном ставу«. 

ПредЈседник Миша Трифуновић: To je до- 
пупл 'i.i. i. Приступићемо сада поименичцом гла- 
сању 0 дефшштвдиом пријему one. уредбе. Молим 
г. секрвтара, да изволи прозиватн [чкгподу чланове 
■ »аконодавног Одбора. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чда- 
пове Законодавног Одбора да гласају. 

(Настај^) r.uican.c.    - После гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега ii посланика. Овв су гласћлв за. Објављу- 
јем, да je уредба o добровољцима постала закон и 
да je ковачно примљева, 

Прелазимо, господо, на 4. тачку дневног 
рсда: цретрес нзвештаја Hl. Секдијв бј?. 7. p урвд- 
бама o попису становвиштва и домаћв стокс. Из- 
волите чути г. известиоца. 

Известилац др, Анте Дулибип (чита); 
»Уредбом од 31. аарта 1920. грдине Служ- 

бепе lloiaiiic up. 94/20. био je рдређев попис ста- 
новништва и домапе стоке на дан 31. децембра 
1920. год. Другом уредбом од l?.1'дедембра 1920. 
год. Службеве Новинв бр. 287/20. нзмењени су ро- 
кови прве уредбе. 

Одсек je усвојио прву уредбу ба Изтпема и 
допупама другс. уредбс. 

llomic становнвштва и домаЉе стоке био je 
i'.cii извршен. Иојодшшм одредбама ових уредаба 
није било приговора ни са јвдне стране. C тога 
<)дс(ч; предлаже: да Законодавни ОдПор оснажн 
прво споменуту уредбу у облику закона, са нзме- 
нама п довувама друге уредбе, itoja потом от- 
пада.« 

Секција дакле иредлаже, да се ово прими, 
јер je r.cli извршено, a потребно je да се ова уредба 
узакошг, јер попис становништва има својих по- 
следида и данас, a нмаће пх и да.ч.с 

ПреДседвик Миша Трифуновић: Отвара се 
иачелни претрес. (Нико се ве јпвл.а за реч.) Пошто 
кема првјављеиих говррника; стављам на гла- 
сање: ко je за то да се ове две урвдбе приме овако 
уједно, tcao што Оекција предлаже, нека каволв 
седети, a ко јо. противј тога нека нзволв устати. 
(Сви седе.) Објављујем, да су ове уредбе под бр. 
15. спдска примљене у начелу no предлогу 111. 
Оекцвје. Пма .ni аримедаба код којег члана у cne- 
цијалној дебати? (Нема.) Примедаба нема. Објав- 
љујем, да je Законодавнн Одбор примио п у спе- 
цијолној дебати one две уредбе o попису стапов- 
ииштиа'n домаће стоке, које су са ia спојене уједно 
према првдлогу 111. Сек^ије. 

Сад можемо, господо, одмах црисгупити пои- 
меничвом гласању o дефивитивном приЈему пвјгх 
уредаба. Молвм r. секретара' да изволи прозиватв 
пспилу посланике. 



XV. седница — 2(5. нонсмбра i921. 34;! 

Секретар др. Љуба   Поповић   прозива   чла- §. 35. прецртана je зади>а ррчепица т. ј. од 
иове да рласају п omi су гласали овим редом; Ла- iiporHB« до   савету«; 
:;iili за, Аврамовић за,  Светнслав   Поповић   није § 39. додано je: »ступаљем na cirary bfior за- 
присутан, Дрофеник за, Рајчевић за, аерић за; др. кона нрестају важити наредба Мипистра за СОци- 
('Tiijni, за, Дулибић за, Љуба Поповик за, Храс- . јалну   Политику од   12.  маја   1920;   године  брОј 
ница није  присутан,  Курбеговић  није присутаи, и.азв,-, Банска наредбп; од г. 1909. број 83^1.; На- 
Коркут mije [фисутан, Шуменковић traje прису-    редба Ц. К. Mi старства ТЈрговине од 23. повем- 
тан, Живковић није  присутав,  Љуба   Јовановић бра 1895. држ. законик 181.; Kp. маџ&рскп закои 
за, др. limenih ;!ii. лр. Лаза Марковић за, др. Жер- 
јав за, Вукичевић за, Чубровић за, Трифуно- 
r.nli за. 

[Хредседнив Миша Трифуновић: Гласало je 
15 господс посланика и сви су гласали за. Објав- 
љујем, да je уредба o попису становотштва п до- 
маће стоке   крначно   (тримљепа  и   тиме   постаје 
;:;ii;()ll. 

Прелазимо на тачку .">. диевнога реда, ll|к,- 
ipec уредбе o исељеницима. Молим r. нзвестиоца; 
да поднесе извештај. 

Известилац Милосав Рајчевић: Нацрт нсе- 
љеничког закона нма циљ, да даде државвој 
управн у |)\i;c могућност, да рукује исељеничким 
иокретом, Трећи одсек Закрнодавног ОДбора ll|)'.,- 
гледао je на гри седнице иредложеви иацрт и до- 
шаоједо мишљења, да je правац, есојим удара на- 
U|n' закона, добар n го са рледишта војне оДбране 
iianic. звмље и са гледипиа tianie привреде, као н 
наше нациовалве политике. Одсек je мишљеља, 
да су мере, које предвиђа нацрт закона, врло јаке 
и да су јака заштита сиромашног и невештог 
света, који сачињава иашу емиграцију, п то за- 
1ПТ1ГП1 од nr;;cai!ccil()r нрбовања na  смтрацпју. ОД 
искоршићавања од стране емиграх^ионе нпду- 
стриЈв, као n од тога, да га дрзкава, камо ce сели, 
ириликом вскрцавања ne врати. 

Одсеку je част аоднети Закоиодавном Одбору 
овај овде прилржени нацрт зај^она o псс.ч.спп- 
цима. са Mo.moM. да га прнмн овако tiaKO je пред- 
лбжен. Извршепе су поједине следеће нзмене: 

o iicci.aiiaii.v II. заКОТЈ. ЧЛ.   ОД ГОД.   1909.,   КОЈИ   СС 
косе са овим законом;« 

^ 40. прецртана je дела прва реченица т. ј. 
од рели путем' ди .na cnaiv . У другој реченнци 
прецртане су речи: »Исто тако«. 

ГГрема томе видите, да оу у.чињене врло ue- 
зпатие нзмене у овој уредби. Најважнија je из- 
\iriia v'inn.riia 1СОД § 7. n r. Мпппстар je преДЛО- 
жћ6 ту једал додатак, у чије решаваље ми нисмо 
хтели улазити, пошто смб ту ствар већ једаипут 
иретресли и свршил^ je таћо, да смо остали ири 
иацрту. Код тога параграфа je и г. Жерјав ирсд- 
.ma.iio другу редакцИју. Према томе 111. одоек 
предлаже, да ce ona уредба прими са изменама. 

Предбедник Миша Трифуновић: Господб, 
отвара ce начелни [iperpec овога закона o исеља- 
ван>у. 

Војислав Лазић: Госиодо. нз овога нзвештаја 
MU iie можемо видети какав je закон. Mu видимо 
tieitaKBe взмене у појединим иараграфима, a шта 
стојп у тим иараграфима ми ne знамо. Стога мо- 
лим, да ce арочита та уредба одврсно закон, да. бп 
знали у чему je ствар, јер би бвако мбрали peiiia- 
иати o ствари, коју no зиамб. 

Председник Миша Трифуновић: Г. Лазићу, 
Ja вам могу одговорити, да je овај закон раздат 
свима аославицима и мени ce миии. да сте и вн то 
добили. (В. Лазић: Извештај?) Не, не, noro закоп 
онако, како рлаон сваки члап. 

Др. Грегор Жерјав: Господо, радна бнага je 
§.  i. прецртано je na крају овог параграфа     највеће добро народа, али нвтернационалнн капц- 

од речи »према« до »број 11.830«; 
§. 3. прецртане су у цоследњој реченици речи 

»наредбевик!   путем«   и   додана   ррч   »правилни^ 
ком«; 

§. u. прецртаие  су речи    или   сасвжм   ,vi;ii- 
путп«; 

§. 7. прегфтане су речи »или кога сматрају 
nanio власти исељеницима«; 

тал рачуна са радном сиагрм као са робом, са KO- 
JOM Tpi'.vjo u радн тога греба ту радну снагу за-1 

iiiiJiTirm. Ilania држава no MOMO мшпл.оп.у no on 
требала па.јмап.о за 60 годиналикоме.дозВолити да 
ce iioo.ni. A.in аато. mro оу ЕЈесређене економске 
ирилике n IHTO ce мп [гасмо економски есонсолиди- 
рали, nooTojn onaonoc/r, да lu; ce nooi.anan.o Joni no- 
већати, na je због тбга потребац овај закон, јер je 

S- 10. додано je између речи »пароброде« n иотребна једна оштра контрола, која he у колико 
»може«: »за домаће исељенике n п.пхопом одпре- ј(' то мотупе, спрећити тако да ћемо ннтернацио- 
мом«; прецртана je цела речепица од рвчи »стра1 иални капитал^који je нама потребан a тојенашу 
na« до »политике«; pazpiy снагу, орикушгга за себе. Ja ce у начелу 

§, 13. прецртана je  друга   реченица од  »до- слажем са уредбом n гласаћу за њу. алп у § 7. hy 
маћа« до »саобраћај«; преДложити измену, која ми ce чини да je важва, 

§. 14. прецртана je реченица од »за страна« јер би'се путем.овакве редакције каква je сада мо- 
до »каудлју«; fao заков изиграти. 

§.   15.   прецртане  су   речи   ол    према«   до Др. Анте Дулибић: Ваш у^начелној Дебати 
»страно«; желео сам  пбМенути нешто,  што стоји у тесној 

§. '22. прецртане су речи у  зругој реченици вези са OISOM отиарп. Ла примам na кругопа наших 
од »заједно« до »ремиграната«; помораца многе тужбе,  да политичке властн  са 

§. 28. прецртана je цела друга реченица т. Ј. свом строгошћу, оа коЈом оо поступа у пптап.у noo- 
од »MiimicTiip« до »решено«; .ч.апап.а.   г.р io TOIIIRO  даЈу   нсправе,   које су   по- 

§. 30. додапо je na  крају S-  иза рочп  »за- требне једноме поморцу, да може ступитн у  по- 
Koua«: »у колико то ве би било у прошбнбсти са Mopci;,\   о.чулсоу.  (! Јодие страпо  nojno  r,.iaoTii. a 
међународним обавезама државе«; с друго стране политћчке влаоти ваљда no налогу 

§. 31.  првцртане оу   речи  од  »доноса«  до Мипистарбтва за СоцијаЈсну По.ттппу араветеш- 
»o(-ii()'mi« a додапо: »nptaoca   предвиђених зако- rcohie омпм људима- кбји немају намеру да će исб- 
]IOM и наредбамај које ce издају na основу овог i.anaj.v. веђ коЈп   гледају n који   хопе да   зараде 
закбна«; свбј лвбац  на':поморству.  Ако ce хоћс да чине 
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тешкоће поморцима, KOJU траже иутне исиравв, да 
могу ступитн у службу код Јидиога иаропрод;!!)- 
скога друштва, ME онда иа тај начин нећемо мопв 
да развијемо нашу хрговачку морнаршо' na на- 
равно л наше народно господарство и нашу трго- 
вину. Ilinmi сс људи тамо прикдзују са молбом на 
логлаиарстио, да им лзда иутнс нсправе, да GQ 
могу укрцати у лађе и да T,V могу радити. Има 
случајева, господо, да прође 6 до a месеци и no го- 
дину Дана, a да та доглаварства неће да дају пут- 
иице. C тога бих молио г.,Министра за Социјалну 
Нолитику, да провиди у оврме смислу ствар, јер 
нема потребе да поЛпаварство чини сметње у слу- 
чају кад види, да je питање јасно и да поморац 
жели, да иде у службу'на брод a ne да се нсели. 

Михајло Аврамовић: Господо, ja морам да 
иајавкм, да са.м апсолутно иепознат ba обим од- 
редбама. Ja сам овога тренутка" овај закон добио 
и у колико сам га на брау руку могао ирслиотатл, 
видео сам по неке одредбе, које ми изгледају да 
иису никако добре, ла пр. одридба o предузећима 
ки свс треба да сс бави пословима исељаваља и 
досељавања. Ja не знам какве he даље одредбе 
бити, a^iii бс;з обзира na то ja сам извештен од 
л.уди, који су проучавали ојзо питашо, да je цела 
ствар такве ирироде, која тражи више светлостн 
ii ja бпх био веома задовољан,' да сс на ово пи- 
таи.с баци до^ољно светлости. Ja сам извештен, 
да су у ову ствар'умешане и неке банке, које <\ 
биле na путу да добију ираво превођења и мењал>а 
поица.. Иама ji; свима'ДО сада ПОЗнатО И3 НОВИНа 
a л из причања ових јадника, Есаква сс страшна 
трговлла са ibiiMa водлла на свим могућим ирл- 
стаништима у Француској и Италлјл л како су тл 
људи jjpocTo опљачкани лри мењању новца a на- 
рочито лри продавању карата. Taj приход од те 
Јсљачке износи iux стотине милијона шдиипи;. 
које je све морала да плаћа ona сиротиња, која je 
ишла у Америку да заради кор1' хлеба. Акр je у 
истини да сс лека пре.дузећа искључиво баве це- 
ii.an.cM ковца п сфодавањем карата као и орево- 
зом л ако су такве одредбе овде ушле, ja бих мо- 
лио г. Министра, да лам за то да^бавештења л да 
тиме разагна сумњу, o којој се говори у јавцости. 
Ja не знам, да лн je та ствар ушла у уредбу, али 
верујем, да je ушла. Ово je питање потребно са ве- 
ликог надионаЛног н социјалиог гледишта као што 
треба расправити. Tu људи, који су отишли 
одавде аато, што no могу да nab.v хлеба и до- 
вољно lUHMii. зарађују тамо у иностраиству № 
лике суме, крјим они треба Да подпомогну своју 
(.('lirici, у отаџбини у ирвом рму na онда и своју 
отаџбину. Према извештајима, које знамо п које 
(lio добилВ од iipiij.iKM.a i:;: Америке, TII л.уди cv 
аарадпли од прпликс ооо мшшјона долара. A ме- 
Ij.vTiiM су те суме потпуно упроцашћене и те су 
суме добили Винерба,нкферајн у Трсту и друге 
банке no другим местима како домаће гако и 
стране, које су дочекивале наше људе и са н 
простотрговале; II као што знате место fora новца, 
ivojn су пам требалида донесу исељеници, ми смо 
добили рђав повад. Ja мислим, да ми не треба да 
падамо в  у сличну греппсу n кад већ не мо- 
жемо да добијемо те људе и ту радну снагу овдс 
да je искористимо, онда овим питањем треба бриж- 
љиво да сс позабавимо и са њим да постуламо са 
гледашта националне [фивреде и то са највећом 
обазривошћу. G хога молим г. Министра, постоји 
лл овде калпа. одредба, јер право да вам кажем, 

илсам стигао да с<ам ову уредбу црочитам, дасе за 
поједине установе у погледу транспорта исеље 
ника n мењања Ешвца задржавају какве приви- 
легије. 

Министар за Социјалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Господо, уредба која je na претресу 
сада била je објављена у Олужбеним Новинама 
lipe пола године u ona je јавна и позната пулом 
свету n Mciin je жао, ако je ona сосподи послани- 
цима непозпата. Ja бих могао рдговорити v. Авра- 
Moiaili.v. ако хражи ooajv^niTcn.a no појодлиим тач 
кама уредбе. Али, ако ме uma. далн у уредби no- 
стоји какова одредба у ногледу преДузећа i;ai;iaix 
да n.Miij.v специјалне повластице, ja могу na то да 
му одговорим, да у уредби изречно стбји, да ђе 
Влада и Министарскн Савет решавати no молбама, 
које долазе од стране прспоаппх ii|)(w;ielia, којима 
о'ва тражс лаисспа оплатћења за превоз. Постојале 
оу извесне концесије предратне, дате још од 
етранб аустријске и маџарске владе поједаним 
друвдгвима,'али je тим предузећима истекао рок o 
овлашћењу и њиховом аравЈу са 15. нрвембррм, 
члпп мп (■(■. п после тога нема никога који се не би 
нутсм натјечаја јавио, a да би могао да дрбије 
овакб ог.латћеп.о. које би морало да се саобрази 
иравилима, која су написана у уредби o исеља- 
вању. IIITO се тиче питања, да ли некакве бадкс 
\ioi-y добити таково првлашћење, ствар стоји 
овако, да су многа предузећа поддрла молбе, a. m o 
том пптап.у joni ппјс стг.ар Јхмпсла, л ja ло алам, 
ко ол могао оптп r.cliii фактор у једној држави 
него влада, да то питање може да реши. Ja ово 
парочпто напомињем, како бих сваку сумњу (vi- 
dno оД cenc. да л један министар може o оваквим 
стварима да решава, јер o једном-оваквом иитању, 
крје je крупно гштање, има несумњиво да решава 
само Влада што греба да буде утврђено законом, 
Свакр лма право од гг. порланика да ту уредбу 
одбије. Ja знам само ошпте напомене за сада и ja 
мислим, да je корисно да се та уредба, крја има 
Li утврдн услове ло крјима се врши наше исеља- 

naino, добро претресе. Јд никаква обавештења ti'e 
могу засада датн r. посланику, a желим исто гако 
као mro жеЈ ', посланик, да се поклонв што 
већа пажња овом важном социјаЈгаом пптал.у. И 
ja сам узео тај задатак na, себе да такву уредбу 
спремим. Ona je била претресана у мшшстарстви 
M;I. у ннтермШхистеријалнрј комисији, ja сам са- 
слутао свако мишљеље, које сам могар саслушати 
n сада je та уредба na. претресу. Мислим, да će 
воће гаранције у једноме иаррду л у једноке 
друштву nt' може више датл. Господи je на распо- 
ложењу да критикују поједине одредбе, Koje 
л.пма изгледају Д1 у добре. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
приступићемо решавању o начелној дебати. Ko je 
за то да се ова уредба, овај аакол, o усел.лпап.у у 
начелу прими изволиће седетл. ico je лротлв изво- 
лиће устати. (Већина беди.) В.ећина je за, у на- 
'n лу je ог.ај вакон примљен. 

Сад ћу да напоменем на аитање г. Аврамо- 
вића, iiiTo се тиче специјалне дебате. Код ове 
уредбе било je у специјалнрј дебати мнрго измона 
\ Законодавном Одбрру, мнрги су чланрвн басвим 
другачије коначно редиговани n то je раздато јуче 
гг. прсланшџада, да имају свакн члав g изменама, 
како у целостл гласл. (Михајло Аврамовић: Ja 
сам IćI, сада до0ио.) Могуће, да сте каснр п\т- 
милп. али остала rociio^a су зацело добила. (Др. 
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Св. Поповић: Раздано ji; јумс im иочеп^у седницв^) 
Лко nam  тс.пода  иисигтирају . .. 

Михајло Аврамовић: Молим за  реч. 
ПредсеДник Миша Трифуновић: Изволитс. 
Михајло Аврамовић: Ja бих молио само, да 

гачно разумеју г. Министар и остала господа. Ono 
je посао, којн доноси, ако се иа спекулативну 
базу постави, стотине милијуна динара прихода 
разним [февоздим друштвима и агентима, који 
vii.vhvj.v one јадипкс на.нека иревоапа друштва, na 
треба те стотине милијуна динара сачувати оним 
јадницима, који иду у хуђииу за хљебом, a не crie- 
кулантима. Па зато, што ja хоћу да те стотине мп- 
лијуна очувамо за raj раднн народ, зато бих же- 
лио, да ту уредбу мало боље проучимо, na држим, 
да се [фидржи и надаље тфжавна контрола у том 
раду п да остане непрестано та контрола у држав- 
miM рукама како гледе превоза тако и гледе да- 
вања иоваца и издавања карата. To би хтео и еш- 
шта другб. 

Председпш; Миша Трифуновић: Реч има г. 
известилац. 

Известилац Милосав Рајчевић: Ja hy паио- 
Mcn.vTii г. Аврамовићу само то, да смо код те 
уреДбе нмали у виду самр то, да што боке то mr- 
тање уредимо. Имало се нскуство до сада, наро- 
'iiiTo MU. који СМО •,i:m;r;iii у тпм крајевима, вао mro 
јеЦрна Гора,да се с ог.пм људима, који су се белили, 
чшшлеужасне злоупотребе. Они су толико ишкани- 
рани, да нису више см&фанв itao људв, него као 
»швотиње. Приликом сваког превожења на сваком 
месту гледали.оу да нх само искористе. Mu смо у 
овом иакопу гледали, да се omi од таквих чина 
IHTO внше осшурају и да државва пажња буде вад 
п.има од почетка до краја таквога селења. Имало 
се у виду и то, да се пази да се omi приликом 
укрцавања укрцају према прабилима п под усло- 
вима, које друштво дадне државв a под којпм се 
условима иримп то друштво да цревози исеље- 
иике, Прије се чинило и ог.ако. да се избегла та 
контрола коју je држава предузимала, да они нису 
нркрцавани у домаћу него^ коју другу страну 
луку и онда су im пршер у гГрсту, где су та 
друштва држала своје агепте, тс људе држали no 
15 дана просто у затвору и ае само у затвору негр 
та.ко да каЖем у једном обору и тамо су их иљач- 
кали и T|Mm.iii у лађу и избацили пх где су они 
самв хтели. To нскуство, које се до сада има са 
тпм укрцаваљем n нскрцавањем исељеника, имало 
се увиду iipii.iiiKOM довошења овога закова тако, 
да ое они осигурају у колико je иогуће што више. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Министар. 

Министар за Социјалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковсц: Ja не видим разлога, да се одложи 
ова ствар, али јер ј«1 напомена пала и питањб су 
ту. која су велика и јер сам мислио, да у једпу 
ппституцпју као штоје'оване треба нико да 
сумља и да свако има прилике да предложи оно 
IHTO мисли, п ja пристајем im предлог r. Аврамо- 
вића, да то питаае одложимо за воји дан, како 
би се сва господа могла обавеститв o том пред- 
логу. 

Председнив Миша Трифуновић: ГГосле из- 
јћвс господина Мшшстра ми ћемо ову тачку днев- 
tior реда: уредбу o иселлвишша сада у специјал- 
noj дебати прекинути и одлојкитн за поведељак, 
mi када   hcMo  содпјгцу' сазвати у  i   cara  послс 

подне. I o lic фунгиратц Есао прва тачка дневног 
реда. Да .m сс слажете с тимв, да се ово скиие са 
дпевног реда? (Прима се.) Сада прелазимб im 
даљу тачку na претрес извештаја i. Секцпјо o 
врапеноЈ .vpcinii Мттстарстпа <l>iiimiiciija, 6р. 21. 
MO.IIIM г. Известиоца да заузме своје место. 

ИзвестиЛац др. Грегор Жерјав: Гооподо, За- 
коподатш Одбор. je вратио првој секцијв уредбу, 
која сс тичг иаграде финансијских чиновннка n 
других службеника за наплату порезе; Ja мислим, 
да не треба да опетујем, да je рва уредба увела је- 
дап свстем, којн imjc. свмпатвчав. Тражво се ком- 
npcMiic и одсек je решио у гоме смислу, да ona 
уредба важи само за Tri;yliy годину т. ј. до 31. де- 
цсмора   l'.iJi. г. тако. да ho je ЧИНОВНИЦВ It ДруГИ 
службевнцв фиваасијски n onn, који имају посла 
са цаплатом цоре^е n кбји су рачунали са опом 
наградом, добити за текућу годиву, али за у бу- 
дуће мора држава удраво na други вачин да со 
побрвне, да te чиновници са ог.пм приходима 
пити задовољни. Ja дакле у име одсека предла- 
жем, да се прпмп зтедба како je била npnir пут 
прсдлол.ччт с TOM тмоном, да у последњем члаву 
i-.iacii; »Овај закбн важп кад га поттти1 K'pa.n., a 
обавезву сиагу добија, кад се обвародује у Служ- 
бевим Новввама почев од i. јавуара тек. годппе«. 

Војислав Лазић: Господо, ja сам прпппппи- 
Jcnio противан, да. чивоввици у ошцте ма какву 
нарочиту тантијему д&бију сем плате, noja je заЕО- 
иом предввђена. Давањем ових таатијема стпара 
се једпо незадовољство међу чвновницима. Лкп 
ма i;o,jy i.'.iac.v чппоттмку будемо ПОВЛастИЛИ, 
рнда pne друге класе, које немају прилике да будз 
повлашћеве, биће аезадовољне. Ha raj начви 
ствара се иезадовољство и онда овв чввовввци, 
који пемају прилике да буду пбвлашћеви, теже да 

1ођу до извесних бенефиција, ако не могу редовг 
HUM .путем a оии опда неким другим вавредним 
и уцотребљавају средства, noja вшсу дозвољена. 
Зато ja стојвм na томе стапопшпту, да се чи- 
иовништву у ошџте no дају никакве бенефиције 
u да ое и ono одбије. (Чује се: To предлаже n сек- 
ција.) Секција предлаже, да остане за опу годиву. 

Јосип Дрофбник: Же задњич сем првндипи- 
елво нзјавил, да се не морем стрињати с склепом 
3. секције, зато кер га нар^дба деморализира наше 
урадвиштво. Наглашатв морам ше енкрат, да je то 
пгморалио. че се дајо награда »подказивачем«. 
В мојп ожјв домопшт се je збудил цроти теј на- 
редбв ]uixap огорчвња ив все урадннштво je проте- 
стврало протп тсму.. да се тако рекоч заваЈа no 
закову im иот до вереелввз: доходков, 

Зато проспм. да се та наредба укиве. ТТ(> na 
то mi могоче, морам взјаввти, да брм гласопал 
проти п.сј. mi свдер радв гега, да зашчвтвм мо- 
рало мед урадввштвом nn nanio вовггево урадшг- 
пггво само. 

Председнвк Миша Трифуновић: ТТма реч г. 
др. НввчхЉ 

Лр. Момчило Нинчић: ГосПОДО, секцпја je ca 
овим предлогом взашла потпуво у сусрет већивв 
Заководаввог Одбора. Ono. што je већвва одбора 
желела да се увесе у onaj предлог, то je увето. 
Даље се од овога није могло ићи. Објављено je, да 
уредба пма ла важв рамо до краја годптге и ne мо- 
жомо je ca m укввутв. Ова je уредба у снази, ова 
je саовштева и чинрвввцима,, кбјв раде: према 
томо акр on HM оо та награда рдузсла, взгледало 
on као nw;a рревара првма тим л.удима, Узмимо 
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да je неко од чиновника иаплатио прописан по- 
рез, on има сада да добије и заслузкену награду. 
Mu даље од dsora не можемо nlm. За ову годииу 
oi'.ii уредба важл п она Ке остат« у важности, док 
je MU tre нзменимо. Mu можемо решаватБ o и.сној 
важности за у будуће, алн за прошлост не мо- 
жемо. Ja вас ирлим, пошто je већинр била за то, да 
ова уредба важн само до краја гоДине и поштр je 
Секција рзишла на оусрех тој жељи већине, да 
сада ову уредбу аримимо. 

Др. Лаза Марковић: Ja сац хтео да кажем 
симо oi'.o. Ja стојим начелно на истом гледишту на 
коме ii i'. Лазић и г. Дрофеник. Ja caw у томе сми- 
слу u говорио прошлога пута. Овај садањи прбд- 
лог Секције водн рачуна o томе гледишту и зато 
греба да га примимо. Ако ми решимо, да се ова 
уредба VKIIIH'. онда) долазимо у један безизлазав 
ud [ржај iipi'Mn чинрвницима, којн су Beh стекли^ 
права према тој уредби, a практично не аостажеЧЈО 
inmiT.i. јер ова уредба важи све док се ue обја,вн у 
lldi'.iniiiM.-i п.спо укидање, a ми и да рвшимо садај 
да се ona. укппг. то on TCIIIKO стигло im ред да ое 
објави у службеним Новинама trpe 31. децембра, 
a та;|,а joj већ u иначе истиче рок. Значи, да мп 
овако прстижејсо ono. mro желе г. Лазић и \\ Дро- 
феник, a пг унооимо нркакву забуну, 

Мпмш-пф Финапсија др. Коста Кумануди: 
Ja се придр^жујем разлрзима, које су изнели г. 
Ilmnnli п г. Маркбвић u ca своје стране нмао бих 

• ■амо да додам тр, да ми je јако жао, што ј;1 Сек- 
ција трајање ове уредбе ограничила na овако 
KpaTivO време, до 31. децомбра. Ja мислим, да he со 
очигледно показати штета од тога, што ona уредба 
нс he важити и за будуће. Mn смо за one две n no 
године пмаm то искуство, да смо наплатили по- 
резо rp.ni иало поглавитр због тогџ што чинов- 
пици, крји i-.v iiMain T.v порезу да наплате, нису 
uii.in довољно nariialjcmi. Сем државних чинов- 
nm.a мп смо нарочито у поппм крајевима ималн n 
опћиноке 'iiinor.iima'. FCOJH раде na прикупљању 
irppeae, a које држава за тај рад ничим не награ- 
ђује n Mii смо Miic.in.in. да ли да пх за тај рад 
другим nci;iiM памппом паградпмо n.in да пм дамо 
известан проценат од наплате, коју они нзврше. 
(Михајло Аврамовић: Онда пм дајте тантијему.) 
Тантијема се не даје за Есанцеларијску службу, 
IHTO сс даје црема посгигнутом успеху n ja \пг- 
f.iiiM. да je правично да они чиноВници, који нису 
дрлтвни, omiM путем добију награду за свој рад; 
To je u био iior.iaitiiTii un.'n ове уредбе. Али како 
će секција ограничила na датум од 31. децембра, 
ja вас MO.IIIM. да бар ово стаље не пореметите 
једном одлуком, која би унела један хаос, јер je 
иначе трајање ове уредбе ограничено. 

Председник Миша Трифуновић: Господо. 
приступићемо начелном претреоу. IJn знате да je 
ona ствар враћена Сехџрји. Ja hy je сада ставити 
na r.iacaii.c. Ko je за то, да се ona зфедба пршн у 
начелу, имајући у г.иду памспу овога члана б. од 
гтрат- Секције, тај нека изволи седети, a ko je 
iipoTiinan !ni;a. устане. (Већина седи.) Већина je 
седела, према томе ona je уредба у начелу прим- 
.i.ona. 

IIITO сс тиче специјалне деба^е n ona се тиче 
само ч lana. o, ОтављаЈм na, гласање: има ли каквих 
иримедаба. Ko je »за« нека изволн седети, a ко je 
противан иека устане. (ВећИра седи.) Поигго јо н 
oi;aj;o примљен^ ова уредба, онда IIOMO рр^ртупитц 

дефинитивном   гласању.   Молим, госпрдо,  да  се 
одазивате. 

Секретар др. Љуба Поповић нрозива чла- 
цове Законодавног Одбора, којн гласају. 

(После гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега м члалова n то; i<» »за« и 4 »против«. Објав- 
љујем, да je ова уредба ћоначно примљена. 

Нрелазимо na 7. тачку дневнога реда: Изве- 
шта.ј 1. ccKuiijt' o урсдоама .Мипигтарстпа 'Грго- 
lainc. од броја -м—48 списка уредаба. Пма реч го- 
сподин известилац, 

Известилац др. Грегор Жерјав: У СловениЈи, 
где jom важв аустријски аакоп o раднјама, у 
iMamioM Je троисдсп СИСТвМ СЛОбоДНОГ оорта: onaj. 
i;ojii се npiijai'.n n пма nci;nx ;!ai;oiici;ii\ услоп.а, 
иоже да води за enoj рачув трговину n.m занат. У 
току рата. a нарочитоу npiaiM гоДИнама noc.ir рата, 
сви Moivliii елемевти постали су трговци. Онн су 
сс. 6an.ii.iii иарочито na тргопппу са а.пг.отппм na- 
мирницама n постали су, како их ии зовемо тамо, 
верижницима, људи i;ojn су се памстпу.ш нзмеђу 
ii|)o;iyui'iiaTa n коноумената, na нису вршилн пи- 
какву економску функцију какву вршв слобрдна 
n солидна трговина, него су само употребили 
случај пгго су има.ш доста новаца у рукама, na су 
беа пог.арпшта. и беа ризика куповали n опет про- 
давалн n у истом мРменту робу поскупљивали. По; 
крајивска Влада у Љубљани je у ooiinn против 
TII\ песолидних елемената, из>1еђу других сред- 
(lana. почела да сузбија право концесија, koje су 
iiMa.in onu л.удп i;ao грговци, n увела je n ;;а трго- 
|;пп\ са пеком робом, нарочито ci живртним na- 
мирннцама; строг систе^ концесија Дакле, сваки 
којн je зггео да će бави са овојл трговином морао 
je поднети нарочиту иолбу, na су овда у11равне 
пластп пст|)аа;|1пал(\ да ЛИ je дотпчпп СОЛВДан 
чопск, да .m п.ма, ДОВОЉНО пскустпа и знава, да .ni 
није тако звани верижник n тако je дошло до уре- 
даба, крје су пред вама: бр. 44, 45, 10 и 47. 

Onaj cncTcM концесШиЈирања проширен .ј(ч 
уредбом na сптпс продукте, аЛкохолно пиће у бо- 
цама. na тргопппу са. OTOKOM, na тргОВИНу ca M.IC- 
ком u јајима, na агентурску и комисиону трго- 
nnn.v. na мењачниде, na грговипу ca валутама, na, 
трговину ca меишвитом робом, са колонијалном 
спецерајскрм и мануфактурном робом и пољопри- 
вредним продуктима енгрос. Одсек није био мп- 
шЈвења, да треба ову уредбу у целини придржати. 
(>II je 6no мшпљеља, да се no мало враћамо у нор- 
мално доба, na да то препустимо закону o рад- 
и.ама. Есојн he ускоро доћн и који he важити за 
целу државу подједнако, који he регулисати кгји 
je обрт слободан; a који je концесионаран и na, 
које се траже становити увјети нарочито што 
се гиче праксе; Одсек je дошао у овим пита- 
iniiMa до комцромиса у томс смислу, да се задржи 
систем концесионирања за продају ал1«)холних 
imlia, у ооцама. ;;а агентурску n КОМИСИрну трго- 
nnn.v. за мењачшгце и за трговину са валутама, 
док се уредбе које се тичу других обрта нарочито 
трговине са стоком, трговипе са млеком n јајима, 
трговине са мешовитом робом, колонијалном, crie- 
церајсКом n мануфалстурном робом, да се те урвдбе 
имају да укину. A што će тиче алкохолног nnlui 
у боцама, да то остане концесијом концесиовара, 
iioniTo оу гостионице већ концесиониране и nbniTO 
се не мол.слосга корисир да провсде радзор ća тр- 
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говнном оа алкохолним иићимо v боцама, ако сс 
Mpiiin изван гостиопице и нзван трговина, ttoje 
имају за то концесију. Исто увмо je Одбор био ми- 
III.'I.CIIMI II гледе агешурске и Есомисионарске трго- 
випе, која je највише била у опасности деморали- 
cajba ii гога мишљења Одбор je био и за трговину 
са валутама, да je Добро да onu octane и надаље 
под ciporoM i.()HT|i(),i()M. док ис дође закон o рад- 
њама, који te све го регулисати^ Ja молим Законо- 
давни Одбор, да спроведе начелну дббату код 
ових уредаба под бројем м.. 45., 46. и 47. уједно. 

Председник Миша Трифуновић: IIM.I реч др. 
Jlaaa Марковић. 

Др. Лаза Марковић: Ja нмам да иапоменем 
да говорим у своје лично нмв, да не бих дошао у 
чонтрадикцију са својим нријатељима, који су 
били у секцији. Све то мене не спречава, да бу- 
дем одсудно прЈотив ових осгатака, EČoje секција 
предлаже да их оснажимо. Ja сам цротив тпх 
оСтатака зато, што мп се 'inim да je иерадионално, 
да мн K остатке у једном крају наше огаџбине за- 
Држимо п озаконимо, један режим крји не постоји 
у другим крајевима. Изгледа ми, да бн такав по- 
ступак 6д iiiiiiic стр^не био ерло чудноват и не би 
се дао mniiM објаснити. Ако треба концесија tipo- 
даје liim.-i у флашама, онда то треба &а целуземљу 
a не CIMO за Словенију. Ако треба водити кон- 
'ijio.'i.v над ксмисионарским и агентурским рад- 
њама, опда je треба водити у целој земљи. Ja 
снам, да u у Словеначкој аостоје извесне одредбе 
трговачког зкконика, који предвиђа неке услове за 
отварање таквих радњи и да т^мо вреде оцшти гр- 
говачкн закони в према томе on je потпуно дово- 
л.лп. да обезбеди саобраћај од евентуалних зло 
уиотреба. Што се тпчг mu; прописа за трговање 
валутама, ако je т(? трговаље таквог обима да до- 
лази под one прописе o трговању девизама, онда 
смо MU r.cli сврпшли једну уредбу o томе и дали 
смо овлашћење Министарском Савету, да on молсе 
прописатн сходне норме. A за ову другу трговину 
за размену новца, то je у цолом свету једал оби- 
'i.-m трговачки посао. Чји; шта више ако хоћете и 
користан n ja не бих био за овај систем концесија. 
Ja, господо, у начелу ећсвлл за то, да те концесије 
дају управне власти. Тпм концесијама аостижу 
сс честр II.VT.I n другн циљеви, a ке самб заштита 
грађава од евентуалних злоућоореба. 11 најзад, ja 
hy да споменем још једну ствар, a хо je да се мени 
'inim. да мп рваквим системом Есонцесија долазимо 
у контрадикцију са нзвесним прописима нашега 
устава, којн проглашава у начелу слободно трго- 
вање n слободу занима&а. Акб ми сад оамо за 
то, пгго има извесних злоупотрвба, ставимо овако 
крупне [грепреке, које су могле да буду у 1919. 
годппп. кад je у земл>и било пуно странаца и кад 
су ('m.io n псморалие при.ипсе п околнооти; данас 
npii крају l!i-l. годпис дапас кад мп желимо да 
цео наш унутрашњи жцваг буде у једној ери сло- 
боде n законитости; данас кад желимо да сви жи- 
niiMo под јсдппм режимом и да лична права свих 
и слобода буде загарантована ja li.v гласати 
npoTiii! ових остатака, који су потпупо осуђенн ća- 
MiiM времвном да нсчезну, те молим и Законо- 
даглш Одбор ir секцију, да omi од свога предлога 
одустану n да MU све ono. господо, збришемо. 

[Гредсе/џгав Миша Трифуновић: 11ма pes r. 
Дрофеник. 

Јосип Дрофеник: Госцодје! Te одредбе со биле 
ргс уместне l. 1919. такој no освобојењу, ко со 
npnm.in з војске људје, кн со ое посвечали вере- 
елни тргомппп im na та, пампп заслужили велико 
денарја. Тода седај се врачајо нормалне размере 
im предложена наредба би се могла же злораб- 
.i..rni. се т.хди дејанско же злорабља. Тако на пр. 
трпи радп те наредбе nama трговина з живино. 
Kep имајо само готово осебе правицо иакупрвања, 
дочп.м сс други купцн арегањајо, че гргуЗејо з жи- 
вино, се овира всака конкуренца. Прав хвалежен 
сем г. др. Марковићу, да je туди он увидел неу- 
местност предлагане царедбе. Kep смо же в устави 
прогласиди принцин свободне трговине, мтмпм, 
да je mnmi долгкност, да ха приицип туди в no- 
дробнн законодаји шчитимо. Јаз би не бил ароти 
теј наредби, че бн се спрејела за всо државо. тода 
r.ivM. да пи сс je Србијанцн зело бранили. Kep ви 
одклањате тако паредбо, јо одклаљам туди ja;! 
i; iiMcn.v словенских кметов. 

Председнив Миша Трифуновић: Пма реч г. 
Iiojnc.iai! Лазић. 

Војислав Лазић: Господо, мп се не слажвмо 
са оваквим концесијама за [Гоједине name обласхи- 
il Mii гражимо, да се у опште целокупно законо- 
давство изједиата, наравно у прврм реду и грго- 
вина. ;!а.то <•(■ цридружујемо предлогу г. Марко- 
laiha n гласаћемр против овога нзвоштаја секције. 

Др. Момчило Нинчић: ГОСПОДО, ja \oliy као 
предсеДник финансијског одбрра, да вам објасним 
name решење. Нисам im ja одушевљен, као n w- 
hima. финанс1ијске Секције, овим опраничеи^има. 
Ta orpami'icii,;! пмају несумЊИВу судГтпу да 
ншчезну, као што су ишчезла највећим /UMOM II 
код иас. Али не може се гражити, да већ сада 
буде подпупо изједначена у том погледу цела 
nama тсрпторпја. Te неједнакости мора бити. Треба 
тежити да њих буде што мање. Ми вмо у Секцији 
одбацилн cr.i' one најважнвје р^стрикције. Задр- 
жалн смо слободу грговине стоком и животним 
пампрппцама. Ha тс остаткс, mro CMO ИХ задржали, 
ja iit'MHM великог ();iyiiiri!.i,cn„i n не правим сиггаље 
како iic o гоме Одбор решити; али било je разлога 
да се nciiiTo задржи. Задржали смо за mino у фла- 
шама n то за радшг. које искључивр продају вино 
у флашама, a викакву другу робу уз то, због тога, 
што je ввсумњиво да те радње ие само ародају 
mmo у флашама, вего и крчме вино; a све радње 
које крчме mmo подлеже нарочитом одобрењу и 
пад^ору. Задржали смо агентурске радње n ue- 
њачнице. Задржали oko их за то, што у взвеоним 
namiiM крајевима, као што вам je објашњено peh 
од људи из 'iiix крајева, цостоји још за једно 
време једна специјадна ситуација. Словеначка je 
i'.i'M.i.a na граници, где се увлаче под виДом тих тр- 
говаца разнв елвменти, за које мн немамо jianviia 
mi iimcpocii. да' HM додустимо да раде у nainoj 
земљи Ti- послове. Стога смо од свих уредаба 
остали jpui upu томе огранхпељу, a несумњиво je, 
кад сс буде донео један општи аакоп. да Ке се та 
ситуација нзменити и да he ишчезнути n та no- 
следња ограничења. 

Известитац др. Грегор Жерјав: Овде je, го- 
i иодо. jivuio нзвебно iirciiopaa.vM.ii.cn.i'. Ту се не 
ради o концесијама у оном одиознрм смислу, како 
то мисли г. Марковић. Концесија o којој се овде 
ради je кбнцесВја гостиопа. A'KO ту не бн биле 
Концесије, онда би у свакој кући била грстиона, 
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рде Гјп се iiii.io. Сво власти IIMJIJV иаређењр, да ос 
аове гостиоце ne отварају и нико iie може добити 
копцссију за гостиону. Исто тако je и ca сарафима. 
AKO допустимо у .\l;i]mn()|)\ n/m Љубљани, да 
свдки, есоји се пријави масти да he отворити једну 
сарафску радшу, мбже ту радњу радити, \m ћемо 
онда имати у Љубљанн илл Марибору 50 чудно- 
плтпх нндивидуа, које иико никад није видео и 
KOJU могу сутра аобећи, a који Ке хамо вршити sie- 
соЈшдарну грговину с валутама. Ове оу уредбе 
дошле само радп тога, да бв се суабила ЕгесоЈгидиа 
конкуренција. 

Што се тпмс уредбе бр. 44., ог^аничење no- 
стоји Вамо у томе, да je ситна ародаја свдх алко- 
холних mili,i v затвореним флашама аридржана 
радњама са мепшвитом; колонијалном и шпецерај- 
ском робом. To je стаар, која, no моме мишљењу, 
може да остане; ј( p акО he се доџустити да се отва- 
рају наротате радње, које he продавати само вино 
у фла.шама, то hej онда битн коЕцосЕОЕирале го- 
стаоне; јер нема јолико полиције', да би се могло 
надзирати и вчдети, да ли се тамо ne пије иа 
флаша у каквој собицц, Есоја je иза тих трговина. 
Обично (■•; у хаквим трговинама [Шје и то je онда 
једна нова гостиона, ато се зсгело сузбитл овим за- 
коном. Ja се надам, да he нат будући југословен- 
I-KII закон'0 радњама преузетн систем концесиони- 
рања, који, no моме мишљењу, апсолутно није 
противан Уставу. Ради тога ja молим, да*се прими 
ова уредба бр. 44, 

Др. Лаза Мсфковић: Г. известилац пије no- 
менуо најрлавнији аргуманат, којн говори у при- 
лог TOI'U да се ona одредба укине, a то Ju да нема 
смисла да у једном крају одржимо један нзузетаи 
режин. 

Што сс тиче говора v. Џиичића папомињем, 
да je пскуствО показало, да )■■ мнбго боље| трго- 
вину валутама подврћн под одреДбе трговат1ког 
законика, него давати крнцосије, na тиме натератн 
друге људе да се баве кршпом овим послоц. l'o- 
сподо, од тнх прикривених лјуди страдају управо 
грађани, a ne од mm4: који имају фирму, 

Председник Миша Трифуновић:  Реч  нма г. 
Ai!j)aM()i;iiii. 

Михајло Аврамовић: Ja MIKIII.M. да ее после 
Устава ne мш-у доноснти посебне уредбе u.iii за- 
Koim за поједине покрајине. Ja држим, да преко 
тога треба да пређемо. Сем тога видите у самим 
предЛоаима има (^твари, које će nam no Уставу ne 
оп могле усвбјити; По нашем Уставу слобода удру- 
живања je зајамчена, a овдо се уводи један при- 
нудни принцип. Ja не знам, да ли je овде реч o 
еонафима КЛИ o падругама. (И;а;с(ТШ1ац д]). Жср- 
јав: Omi се код nac зову задруга.) Дакле реч je o 
еснафима, јер ако би биле вкоћомског карактера, 
ne би могло да буде no Утшу зато, што за ono 
нема формуле у Уставу. Из ових разлога мислим, 
да би требало то одбацитн као што je r. Л. Марко- 
niili предложио. 

Предсодтп; Миша Трифунозић: Реч има г. 
ЈБуба Поповић. 

Др. Љуба Поповић: Ja će олажем ca мишље- 
iLen г. Марковића, јер neMia збиља смисла, да за 
поједине покрајине то заводимо. Uhu каже г. 
ЈКерјав, да onaj заков важв гамо, добро, али не 
разумем, заптто да ra ми сада овде засебно доно- 
симо. 

Председцик Миша Трифуновић: Ирпстуип 
hcMo решењу Уредбе само бр. 44. (Гласови: Све за- 
једно да решавамо). Одсек за разне уредбе пред- 
ложио je и разне преДлоге. За Уредбу бр. 44. прсд- 
лаже Одсек, да се оснажи, и ja морам ставити na 
гласање предлог одсека. (Глас: Шта има у шој?) 
Ona се тиче продаје алкохолних пића у флашама, 
п секција предлаже, да се оснажи. Ja hy ставити 
прво предЛог Одиска на, глалање. K'o je за то, да 
се орнажи прво предлог одсека, тај he изволети 
седети, tco je против, тај he пзволети устати. (Uč- 
ilima седи.) Оглашујем; да je Уредба оснаженам 
Уредбе под бр. 46: n 46. тичу ftć грговине са (TO- 
KOM n трговине ca млеком и јајпма. Одсеж je ми- 
тљења, да се уредбе бр. 45. n 46, укину. (Прима 
се.) ■ 

Долазимо на уредбу бр. 47„ којом je уведеи 
систем концесионирања за агентуре n кокисионе 
трговине, за мењачнице и трговине са валутама. 
Опдс имамо две ствари. Одсек предлаже, да остане 
у важностн, a.m само за агентуре и комисионе тр- 
говине, као и aai иењачнице и трговину са валу- 
тама, a свв ово друге, a то су колонијалне тргр- 
вине са шпецерајском робом, трговтге друге са 
рооом птд. да се укину. Kao што сте чуди једна 
crna]) се укида, a једна се прима. Ja hy ставити 
lajKo како je предложено од одсека na гласање. Ko 
je за то. да се овако, како je предложено од стране 
одсе!ка, примн ona уредба, пека нзволи седети, a 
no je против нека устане. (Већина устаје.) Сада hy 
да ставим na гласање na овај начин: ко je за то, 
да сс ona уредба за све ствари укиле, нека изволи 
устати. (Вепина устаје,) Behiraa је.устала n према 
томе, господо, објављујем, да je уредба бр. 47. уки- 
пуга. 

Оада je na реду уредба број 48. 
Известитац др. Грегор Жерјав: Господо, ono 

јвједна врдо краткаотвар. Све су занатлијеу Сло- 
венији организоване у принудне занатлијске за- 
друге у еснафе. Овом се уредбом сада само орга- 
пизује ranca задруга нсте струм, a стручни савези 
се могу везата уз савез свих з^натлијских задруга 
у покрајшш. [Гошто.је ова организа,ција у корист 
занатлија и грговачкога сталежа, која je у пракси 
ivii проведена, Одсек je мишљења, да би уредбу 
Tpcna/io оснажити. 

Јосип Дрофеник: Просим, да се та наредба 
потврди, i,cp je за nauie обртнике зело користна. 
Kep loopo познам потребе паших обртников, про- 
ciiM, да се наредба ne укипе, ампак да остане, до- 
клер се гозадевев закон ne донесе за цело државо. 
Hama покрајипска влада je пздала то на,редбо 
ради тега, кер je било попреј средишче обртних 
задруг в Градду im je било no слому Авсофије 
трспа устапопптп noiui средишче. 

Председник Миша Трифуновић: Има pc;1! г.. 
др. Момчило Ilnimnli.  ll:ii;o,iirrc. господине liim- 
'lllli.V. 

Др. Момчило Нинчић: Мислим, да ову Уредбу 
треба одобрити. Она прије свега предвиђа органи- 
зацију занатлија у еснаф. Свако модерно законо- 
давство то прсдппиа. Te установе постојале су ii 
под Аустријским Гевербе-Орднунгом. To je једино, 
IHTO ona Уредба допушта. ,i,a сс аапат.тијо иск 
струке могу удруживати. (Једал глас: НареЈ)ује 
се!) Ha крај крајева су (гпафп јсдппп. nojir су 
ималн значај прппудпс оргшизације, то су при- 
пудип еснафи. (Михајло: Аврамовић: Потребап je 
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закон o ради.ама. mi нека то уреди.) Несумаиво 
je, да onaj закон боље организира еснафе; док Eie 
дође закон b радњама, који he то дефшштивно ор- 
гаиЈ1;!Оиат!1. na с тога ТЈ^соа, да остане оваква ор- 
ганизатрја. 

Председник Миша Трифуновић: Стављам na 
решвње. ЕСо je за то да се ова УредСа овако како 
г. Езвестилац каисе, како je изишла нз Секције, 
иримп. века JI;JBOJIII седети, ко je против нека из- 
волв устати. (Прловина устаје.) To je половина, 
господо, алв сад IH'MO контра; сједите сви, госиодо, 
ja hy ставити na гласање. Ko je за то, да се ona 
оснажи, нека взволв устати. (Бећина устаје.) Да- 
кле, госпОдо, оснажена je. Грсподб, да завршим 
рад. Молим, да вам предложим дневни ред за 
идућу седннцу. Дошли су ми ови извештаји из 
Секццја, na молим, да се ciaiic на дневни ред: 

i. Ilpnjt.'M у цглостп Уредбе Министра Пошта 
o попшшско-штедно чековном промету; 

■2. Претрес Извештаја II. Секције o хонори- 
гап.у прекобројних часова директора п наставника 
средњих школа; 

;i. ('Псцијалпа, parii[)ai;a o уредби o ИСбЉИ- 
вању; 

4. ЕГродуживање претреса извештаја! i. Сек: 
ције o уредбама, i;oj(; сг TH'I\  поргскс по.штшсе; 

5. Претрео пивоштаја I. гскцијс o уредби o 
оргаиизирању ./фжавног добра »Бслјс«; 

(i. ll])(!Ti)i'c, Иапсштаја v. секције овраЉеним 
уредбама Министарства Пољопривреде и Вода аод 
оројем s.. 9. n 18. олшска: 

7. Претрес извештаја. III. секције o уредби o 
oci!ry])an>y радЕВка; 

8. ЕГретрес извештаја ili. секције o уредби o 
ЕШСКепЦШИ рада. 

9. Протрес иавоштаја III. CCLUIIJC O уредби p 
лаштпти радника^ 

10. Претрес извештаја ^ододбора o нацрту 
закона 6 централној управи! 

Има реч госп. Марковић. 
Др. Лаза Марковић: Молпм Вас, господо. Upe 

неДељу дана ртављен je ка дневнн ред извештај 
iiac. тројице o једноме питањуј Etoje je Министар- 
ство Пољопривреде упутило Законодавном Одбору, 
односно Tora na којн се начин могу давати конце- 
бије upe него IHTO ;iai;oii o KoiinciaiJaMa оудс доист. 
Нас тројица: г. Ђоновић, г. Поповип и ja израдили 
смо једав извештај n .\m смо се сложили тако, да 
оу двојица дали једно ммшл.еи.е. a трећи друго, 
те смо такав и^вештај и поднели. Ja бих молио г. 
Председнишц пошто je ono питаље важнб, да га 
стави као црву тачку идуће седнице у толико tpe, 
mio je MmuKvrapcTBO llo.i.oiipBnpivEc упутило та.ј 
акт када Скупштина нпје била na, окупу. И сада 

кад je na окупу Скупштина, цело je name шг- 
гпљење мислим безпредметво и М1шистарство тре- 
ба директно да се ооратп Скушптини. Независпо 
од тога молпм г. Председника, да ono стави na 
дневни ред. 

Предсе^ник Миша Трифуновић: Ja ову ствар 
ппсам cTamio na, дневнв рвд затр, што МИСЛИМ, да 
се n.oMc, треба да бави заководавно тело! Ппсам 
мјкмио. да je хитна ствар те je нисам im ставио 
na дневни ред до сада. Ja мислим као иредседник, 
да n.oMc треба да се бави Народва Скупштина, али 
Ja псмам ппшта противу тога. ако се pcmm да je 
хптпа. да. je ставим na диевви ред. Ja пптам Зако- 
нодавни Одбор, да ли прима, да се ово nniaii.'. 
сматрајућн га као хитно, стави на дневни реД 
идуће седнице? (Др. Лаза Марковић: Да се стави 
na продужење дневнога реда. Прима се.) Онда 
хако нека буде. 

Пма pi'.'i нзвестилац. 
Известилац др. Грегор Жсрјав: Господо, ua 

темељу пацрта иакопа o цсптралпој viipaun napa- 
ђено je 15 уредаба o устројству Мпппстарства, n 
Nin ие можемо да ородужимо raj започети рад, јер 
не знамо шта he Законодавни ОДбор решити, да 
.m he поједина Министар>ства остати илн ne. A,m 
iioniTO други одеек треба да ;ma i;ai;o n\ia припре- 
мптп iv уредбе. ja бих зато молпо. да се ова ствар 
стапи као прва тачка. идућег дневвог реда. 

Председвик Миша Трифуновић: Г. посланив 
има право. Ja сам бајв зато као прву тачку днев- 
maa реда ндуће седвице узео решаваље једне 
уредбе, ори чему ћемо нмати само гласање. За 
другу тачку узео сам хонбрисање прекобројних 
часопа дпрскторпма n наставвицима средњих 
школа. nouiTo je ona, ствар врЛо важва, јер су на- 
ставници n директори због неиздавајва тих хоно 
papa прекпиулп предпваша. За твм еам ставпо na 
дневни.ред уредбу o нсељавању, која je врло 
важва n најзад сам ставио као иоследњу тачку 
дневнога реда претрес рзвештаја пододбора o иа- 
црту aaitOHa o Централној управи. AJto желите, го- 
сподо, ja псмам nnmra иротив тога, да l!ii нравите 
дневни ред. Али ja хоћу да нагЛасим, да штогод 
со више приблии«ује пок 28., дан ндуће седаице 
Законодавног Одбора, да све више и више долазе 
(•■mapu na секцнја, које се иагомилавају овде тако. 
да се не зна која he ствар да се стави на дневви 
ред. 

Прпма .m даиле одбор овакав дневни ред 
какав сам првдложио? СПрима.) Онда, господо, да- 
iianm.v седпиду закључујеМј a ндућу заказујем аа 
прекосутра у i сата no подпе. 

(Седиица je закључеиа у 19 часова n 15 минута.) 




