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физичког васпитања народа др. Лавослав Ханжек. 

САДРЖАЛ: 

lipe диевног реда: 1 Чнтање и усвајање записника 
V рсдониог састанка; 

2 — Саопштење одборских извештаја; o допунском 
споразуму у;< споразум o клирингу између Краљевине Ју- 
гославије и Шиајцарскс Ко11(|)сдерације; н o сузбијању nui- 
IIHN болести; 

3 — Саопштење интерпелације народног посланика 
Светислава Хођере на {Линистра правде o неувођењу у гла- 
сачки списак Шимрс Синовчића од стране среског суда у 
' >иишу; 

l СаопШТење извештаја Министра унутрашњих no- 
слова o одговорима  на  посланичке  ннтерпелацнје; 

5 — Молбс и жалбе; 
(i Питање народног посланика Мустафа Мулалића 

na Претседништво  Народне скупштине, 
Говориици: Мустафа Мулалић, потпретседник Народне 

скупштине др. Коста Поповић, 
Днсиии рсд: Продужење претреса извештаја Одбора 

sa проучавање законског предлога o обавезном гелесном 
васпитању. 

Гиворници: Мита Димитријевић, лр. Јурај Ценкић ра- 
ди личног објашљења, др. Драган Краљевић, др. Богдан 
Видовнћ', ;ii>. Људеви! Ауер, Вјекослав Спиндлер, др. Мла- 
ден Лисавац. 

Потпрстссдиик др. Коста ИоппииК: Отварам 
VI редовни састамак Народне скупштине: Изволите 
чути записник V редовног састанка. 

Секретар Анте Ковач причпта записник про- 
шлог састанка. 

Потпретседник др. Коста Поповић: Прима ли 
Народна скупштина прочитан(1 записник? (При- 
ма). Записник je примљен. 

Изволите чути одборске извештаје. 
Секретар Аите Ковач (чмта): Одбор ;sa про- 

учавање законског-предлога o допунском enopa- 
зуму уз Споразум o клирингу између Краљевине 
ЈугославиЈе и Шва!јцарске Конфедерације подноси 
Скупштини на решење свој извепггај. (Види прИ" 
лог). 

Потпретседник др. Коста IIOMOBHII: Onaj je 
извештај штампан, раздат г.г. народним послани- 
цима и стављен на дневни ред данашње седнице. 

Изволите чути дал.е. 
Секретар Лнте Ковач (саопштава"^: Одбор 

за проучавање закопског иредлога o сузбнјању 
полних болссти подноси Скупштини na решењс 
свој извештај. (Види прилог. Предлог закона 
штампан у 111 књизи за 1932/33 г., страна 12—14). 

Потпретседипк др. Коста Поповић: Овај he се 
извештај штампатИј раздати г.г. народним посла- 
ницима и ставити на дневни ред кад то Скупштина 
одлучи. ; 
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Изволите чути интерпелације. 
Секрстар Анте Ковач (саопштава): I". Свети- 

слав Хођера, народни посланик, ynyliyje интерпе- 
лацију na г. Министра правде o неувођењу у гла- 
сачки списак LLIiiii|ie Синовчића од страие Среског 
суда у Омишу. (Fin.'u; прилог). 

Потпрстседпик др. Коста rionoBiili: Ова he сс 
интериелација достаити надлежном г. Мипистру. 
Изволите чути извештаје г.г. Министара. 

Секретар Аите Ковач (саопштава): Г. Мини- 
стар унутрашњих послова извештава да lie одго- 
ворнти кад прикупи потребпе податке на интер- 
пелације народних посланика и то: др. Николе 
Никића и другова o фалсификовању изборннх ре- 
зултата општинских избора у Савској бановини, 
др. Николе Кешељевића o нсправилпом раду у 
Општини београдској н др. Ивапа Лончаревића и 
другова o општинским изборима у Дравској ба- 
новини. 

Потпретседипк др. Коста Поповић: Ови се из- 
вештаји примају на знање. Изволите чути молбе 
и жалбс. 

Секретар Анте Ковач прочита следеће молбе 
и жалбе: Натллије Јовичића; Фрање Галића; До- 
бросава Цакића; Сретена Миовића; Петронија А- 
ћимовића, Илије Зонића; Владимира Бублика; се- 
љана Луна на отоку Пагу, Mare Буљана, Миле Кал- 
кана, сел.аиа села Љубовишта. Исе Смиљанића, 
радника поморског арсенала v Тивту, Иве Kvnua, 
Марије Адума, Антоиија Рађеновића; Петпа Перу- 
новића, Драгиње Бошковић^ Душапа Л. Ерцегови- 
ha, Петра С. Перића, Луције ВрдолЈака, Марије Со- 
кића, Отоиа Петраћа. Apcennia ДублЈевића, Јеле- 
ие Миросавл>свића, Драгице Бајић-Целара; Аграр- 
ие заједнице Бачко Петпово село. Петра и Михаи- 
ла JeneMuha, Радосава ДеЛића, Anhe Гавпиловића, 
Марије Кос. Аиђелије Цревар, Милеве Чука. Од- 
бора за подизаље спомсиика v селу Долговцу, Бо- 
же Лзубоја. др. Мпре Градишника, Алекс-тидпа Де- 
рибоа. Обпсна Марјановића, Велике С. Лукачеви- 
ha, Персе Бугарске, Евдокије М. Китајскове и Bace 
Л. Ђупског. 

Потпретседипк др. Коста Поповић; Прочитане 
молбе и жалбе упућују се Одбору за молбе и 
жалбе. 

Наподни посланик г. Mvcracba МулллиН има да 
упути јелно питаи.е нп Ппетседпшптво Иародпе 
скуппттине. Имч реч г. Мулплнћ. 

Муста(|)а Мулалић: Госполнне Ппетселниче, 
na основу члана fi8 Устава част мн je управити Вам 
слелећа питања: 

1 — Да ли наполни послаинци. осим легисла- 
тивиог рада v Напопној скупштини. имају пплво 
да се кол госполе Министара. или њима подпеће- 
пих чииовиика, залажу за потребе свога среза и 
за личпа питања својих бипача. уколико су те ин- 
тервепције осиоваие на свим законским и морал- 
iiHM услопнма? 

2 — У случају да има.ју та права ла ли у тим 
пословима могу посећивати господу Министре и 
залаг^ти се за оппавламп почплЈпа pemeiija? 

Молим В^с. Госполнпе Претседмиче, да ми на 
ова питања изволите одговорити. 

Потпретседипк др. Коста Поповић: Господо 
народни посланицн, иа питање народног посланика 
г. Мустафе Мулалића, част мн je одговорити да по- 
сматрано уопште no Уставу, сви грађани na и нарол- 

ни посланици имају право да управљају и обра- 
hajy се питањима на надлежпе власти. Иародпп 
посланици имају право, na чак им je и дужност 
да noceliyjy г.г. Министре и да иптервепишу no 
свима оправданим жел.ама cnora среза н својих 
бирача у колико су оне у складу са државним mi- 
тереспма и законима. Претседннштво he ca своје 
стране учинити потребне кораке да би се заштити- 
ла права иародних послапика ако ona буду повре- 
bena. (Пљескање). 

Прелазимо на дневни ред: Kao прва тачка na 
дневном реду je продужење претреса извештаја 
Одбора за проучавање законског предлога o оба- 
везном телесном васпитању. Рсч има пародпи no- 
сланик г. Мпта Димитријевић. 

Мнта Димитријевић; Господо народни посла- 
ници, дискусија o овом законском пројекту наила- 
3ii na широко одобравање у Народној скупштини, 
и на широко одобравање јамачпо и у маси парод 
noj. Ja сам специјалпо узео реч поводом дискуси- 
је овога закопа, поглавито из разлога што су овде 
пале неке речи, неки'закл>учци од страпе двојице 
католичких свештеника, који паводи ne могу бити 
без интереса, и који би требало да се корегују, у 
колико je то могуће, или да им се да прави сми- 
сао, опакав прави смисао какав може бити код 
једпога од тих католичких свештепика и постоји, 
али у недоумици да пађе правп пут говорно je та- 
ко, да je оставио утнсак двосмислице o појединим 
својим гледиштпма. Ja o томе специјалпо мислим 
да говорим, поводом јучерањег аплаудираног го- 
вора г. Ценкића, аплауднрапог тамо где аплауз за- 
служује али примЛ)еп у чу1)ен>у тамо, где ми писмо 
знали управо да ли je то заиста мишљење г. др. 
Ценкића или je on ех oficio — no својој дужности 
као католички свештепик говорно, с мало отворе- 
пости и храбрости, и зато no тој стварп нека ми 
je допуштепо да кажем пеколико речп ради nc- 
прављања љегових закључака. 

Г. лр. Јурај Ценкић познат je пз младости сво- 
је као поборник свештеник за народпу, старо-ка- 
толичку цркву, и он je на том пољу радио и то му 
се може допекле и забележити као и кураж и уве- 
рење, које je Јшерење код п>ега у једпом момепту 
сустало. Иптересаптпо je било, али прплпке пам 
нису дале, да видпмо овде na трибини дуел нзме- 
ђу два свештеника католичка. Један je бно г. др. 
Јурај Ценкић a други je био г. Алрјзије Павлнч 
(Јопаи Мцсцрлић: Ие може се говогчти o Павличу 
кад on није овде). 

Taj говор г. Павлнча ми писмо имали приликс 
да чујемо јуче, али on je био у осповп позпат, али 
у главној идеји у оба та говора ни једап ни другп 
пису били баш против епископске послапице. Го- 
сподпп лр. Јурај Ценкић, човек je доста широке 
душе, темперамента иптересаптпог, жив, какав ме- 
1)У смиреним свештеницима католнчким није чести 
случај. Bnnie световаи и впше има успомепа од о- 
nor пародпог жпвота, којп je био у њему. Он je 
и довол.по пскрен, али, господо, ja сматрам да je 
on јуче парочпто хтео да пагласи да on говори као 
католички свештеник и зато je истпцао ове речи: 
„Ja као Хрват, ja као католик, ja као католички 
свештепих износим, мислим ово и ово". Према 
томе нека ми je допуштено, да ja и третирам ње- 
гов говор баш као говор католпка и као говор ка- 
толичког свештепика. 
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Госиодо, наша je држава једна држава, у KO- 
JOJ влада толерамтпост вера, и ми идемо у толе- 
рантности толико далеко, да можемо pehu слобод- 
по, да je рекорд у толераитпости код нас. И, го- 
сподо, ми овде имамо пеколико ствари. Не ула- 
3eliH у критику, ja мислим да je господип Ценкић 
имао у себн једну дозу храбрости, али му je ис- 
достајала оиа храброст, која од логике прави јед- 
ну категорнчну истииу. Његова храброст je била 
у почетку, a кад би ту храброст нстерао до краја, 
онда би он заслужио onaj велики широки аплауз, 
који je заслужио у фрапцуском парламепту једам 
велики католнчки свештеник, познати послапнк a 
доцније сенатор Лемир. 

Господо, ja сматрам, да треба да прелазимо 
преко онога, што г. Ценкић изводи као теорије o 
пашој држави. Он je узео три тезе или, упрапо, 
три теорије: Срби, Хрвати и Словепци посебпи 
иароди, према вани једаи, према ваии Југословеии. 
Друга теорија: Срби, Хрвати и Словенци као пле- 
мена a сви један народ; трећа: интегралпо југо- 
словенство. 

Господо, ja мислим да нема три теорије. Има 
две: интегрално југословепство, то je оно исто, 
што on каже под 3, и исто што каже под 2: Срби, 
Хрвати и Словепци као племена засебан, a сви je- 
дан Југословспски парод. 

Мени je било жао, право да вам кажем, што 
у целом говору r. Ценкића, који сам прегледао по- 
прављен, пигде нисам иашао речи: „Ja — Југо- 
словен". Према томе, господо, ми можемо да прс- 
кратимо ову дискусију само na једмо, a то je на 
ово: у каквом односу стоји on, r. Ценкић, према 
епископској посланици? Џовап Мисирлић: Je ли 
na дневном реду Закон o физичком одгоју или за- 
кои o вери?1), Једиу једину констатацију no овој 
ствари имам да кажем. Не може бнти двојбе, не 
може бити сумње, еппскопска послапица, као по- 
кушај није дошла само из верских побуда nero 
из политичких побуда, у којима епископска де- 
кларација чипи криво пашој држави, и, хвала Бо- 
гу, да je ona сама у томе гледишту повукла се у- 
пазад. Благодарећи томе, ми можемо казати, да 
je тиме успоставлЈеп религиозпи мир, a on je био 
поремећен епископском посланицом. 

Потпрстседипк др. Коста Поповић: Господипе 
послапиче, молим вас да се држите предмета. Ва- 
ша излагања пемају везе са предметом на дпевном 
реду. 

Мита Димитријевић (паставља): Господо, o 
гоме да овај мој говор заиста има везе са пред- 
метом доказ je то што je и сам минпстар г. др. 
Хапжек морао јуче устати и сам се оградити од 
тога да je тумачење чл. 7 o вептилима дао опако 
како nam Устав тражи и како се води политика 
у духу С-јапуарског мапифеста. 

И према томе, господо, ja сам хтео само да 
iiol)eM један корак далЈе —•, ono што министар не 
може, јер je on у ужим односима — хтео сам да 
констатујем да овде у Скупштини ne може да 
остапе једна констатација, да je епископска посла- 
ница упућена само из верских побуда nero папро- 
тив из политичких побуда, што je за осуду. 

Господо, да се вратимо сада на сам закопски 
пројекат. Овај законски пројекат има један вели- 
ки задатак. On треба омладипу, опу која јесте и 
ону која he доћн, омладппу која je вечни извор 

пародпе спаге, noja никада ne npecymy.ie, да ту о- 
младипу уведе у акцпју државне целине, у акцију 
државне формације снага. Држава обухвата цело- 
купну егзистепцију свих спојих члапова. Ми види- 
мо да ова идеја полако почињс у ово време хаоса 
n кризе да свуда и na свима местима добива више 
маха n постаје par exelleiice државна пдеја. Дј^жа- 
ва сама обележава оквир у коме he се развијати 
.•bena животпа народна снага. Ништа извап држа- 
ве и све жнве силе за државу. To je данас лозин- 
ка, то je девиза, у којима се ствара једипство др- 
жаве, јединство снаге за једно хаотично време 
кад се говори o разним нападима из ваздуха, и 
кад треба паше јунаке спремити за одбрапу једне 
аравде, створепе крвљу, великом крвљу српског 
народа, великим жељама, великим традицијама 
Хрвата и Словенаца, mro све скупа ствара једну 
духом снажну државу каква je паша Југославија. 

Треба, господо, сачувати, то парочито нагла- 
шавам, у миру one велике врлипе које je nam иа- 
род имао, велике врлипе борбе, велпке врлипе са- 
мопрегоревања. Треба то сачувати и исто тако 
дати могућност да ona велика историјска ин- 
спирација која je створила ову државу постане 
један духовни елап name омладине a преко омла- 
дине и namer парода. 

Господо, болпо je копстатовати алп истипа je, 
да je nama земл^а због песхватаља правога n.enor 
циља, песхватања опога велнког историјског пута 
којнм мора да иде ова држава, да v namoj земљи 
има доста духовпе разбијености. Te разбијености 
продукат су МНОГИХ и многих заблуда. Te разбп- 
јености продукат су певеттог вођења name др- 
жавне политике, певештог вођења пре 6 јануара a, 
признајмо, у пеколико случајева у неветтом во- 
t;eiby и после 6 јапуара. 

Зато, господо, овај законски пројекат, и ако 
има л^уди који кажу да ми имамо у ono време и 
других, важнијих закоиа, имамо, господо, али у 
колико су други важни за живот материјални у 
толико исто овај je важап за живот духовпп, за 
духовно једипство namera парода и наше спаге. 

Господо, велика je исторпјска инспирација 
која je створила ову државу. Аустрија се mije бу- 
нила против Србије као землЈе. За њу je то била 
једна мала земља. Али, ona се,бунила гшотив вс- 
лнџс историјске ипсппрације која je била тако 
јака и постала толико снажна да je у себи сабра- 
ла за пас симпатије свих народа, тако да смо мп 
и као жртве били јаки, да смо као мала земЛ)а 
били моралпо јакн и пајзад и духом и спагом о- 
сталп као победиоцп. 

Ту велику ncToimjci<y инспирацију треба пре- 
пети iia омладипу, господо, али ja опет велим ne 
може се то само закопом декретирати и упућујем 
Крал^евску владу, нека добро запамти и зна, да 
се ne може све свртити декретима, нека се зна да 
закони н декрети имају дејства само онда, када 
им претходи једап духовпн елан, и тај елап ваља 
изразити у законској форми. Створимо, господо, 
један такав елан у народу и када се тај елаи у 
пароду буде утврдио, опда имамо и један оргапн- 
зован закоп за стварање те велике моћи. Ми, го- 
сподо, морамо признати да je код нас овај npo- 
јекат закона na жалост дошао иза свпх других зе- 
мал^а. Све земље имале су овај пројекат закопа 
пспред иас Beh давпо n давпо и не само то, већ je 
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у тим земљама и организација no томе закону већ 
извршена. Ja hy само да поменем мимргред, јер 
сам уверен да сви то знате, да je италијански (1)а- 
шизам створио ову организацију, створио ову сна- 
ry ne декретима, него једним духовним еланом. 
Њихова Балила, тоје симбол, тоје име једног деч- 
ка, који се Je, мислим 1743 године, бацио каиеном 
у Ђенови na освајаче, a затим народ се побунио и 
ослободпп. !li> томс симболу ствррена Je та њи- 
хова организација Балиле. Господо, ми имамо ду- 
бљега основа за такву организацију, ии имамо у 
нашем народном духу дубљу снагу, ми као Југо- 
славија, као земља која неоспорно води првен-' 
ствену културну и расну акцију na Балкану, који 
с.мо једним делом и у централној Европи, окупље- 
im v снмма верама где имамо мскрсти и мистикч- 
ислама и онај познати католички ред, a на тре- 
hoj страни где имамо православну веру код које 
народ српски и вера Je исто, човек не може да се 
cnalie где народ престаје a где вера настаје, код 
које се вера помешала са народом у једну силну 
борбену снагу тако да се Je из те везе створило 
ono mro je се историјски морало створити, a то 
Je првепстпо ocioooljcn.a паролпог под Великим 
КараНорђем и данашње велико name уједињење 
под данашњим нашим владаоцем. To, господо, 
mije био само рат, то je била дедна легенда и у roj 
легенди и лежи сва велика снага umne pače. Ja мо- 
лим Краљевску владу да изван ових декрета, изван 
овога закона, захвати \т дубину name народне ду- 
me, да у иарод унесе овакав правац државне поли- 
тике na свима странама, да у народ унесе идеју 
измирења, улије v народ ono одушевљење и ону 
снагу која Iie кроз onaj пројекат дати могућности 
за једап великн елан и једно велико одушевљење 
са којим одушевљењем мислимо имати омладину 
ne само „обавезно" физички васпитану него и ду- 
ховно кроз сђизичку снагу знатно ојачану. Зато, 
господо, onaj закон, нека ми je дозвол>ено да га 
назовем законом за обавезно физичко и духовно 
васпитање, јер претставља организовање и (|)изич- 
ке n духовне снаге за општи напредак југословен1) 
скога народа. (Бурно одобравање и плЈескање). 

Потпрсгссдипк др. Коста Поповић: Има реч 
народни посланик г. др. Јурај Ценкић ради лич- 
nor обавештења. Упозоравам г. посланика Ценки- 
ha, да no § -11 Пословника има право да говори 
само пет минута. 

Лр. Јурај IJeiiKnli: Господо посланици, naj- 
прије драго Mit je да ме je господин и друг пред- 
гов( рник похвалио јербо ja имадем o њему сасма 
лобре појмове, on je угледан раденик и ja мислим 
да мп ne треба да буде жао што ми се овако ле- 
ппм речима обратио. Приговара ми ипак да сам 
имао храоростп у почетку a да сам пре свршетка 
малаксао и да ме до свридетка mije та храброст 
одржала. Доктор Ценкић je уиек храбар n кад^се 
једног пптап.а он прими и каџ у то загризе, онда 
no нашем хрватском, остао или пропао! 

Ja сам јуче узео у расматрање овај Закон o 
телесном узгоју и дозволите да Je за мене као 
Хрвата-Југословена, као католика и католичког 
свештеника ono то јако шкакљив посао и шка- 
K.i.nn проблем. Стари Латинци cv казали; Incidit 
in Scvllam, qui vult vitare Charybdim". To су биле y 
мору две nemire пећине n ако en сретно измакао 
једној морао си надрљати na другу пећину и такр 

настрадати. Ja мислим да сам јуче сретно то теснв 
пребродио, (Одобравање) и закључујем према то- 
ме mro су мп n господа ne са.мо из Југословенске 
мационалне странке него господа са опозиционих 
странака честитала. 

Гледе неких навода у похвалници г. Димитри- 
јевића гледе моје особе, истина je да сам ja у 
своје време водио покрет o народној цркви. Ja сам 
хтео да се католички попови жене и да се демо- 
кратпзпра католпчка цркиа (N'aimnn: Браво!). Пи- 
сао сам паче и у Гласилу богословско-православне 
цркве, a знадемо добро да су ее n православни 
свештеници борили да им се дозволи други све- 
штенички брак. Али, господо, то je питање ne 
вере него je у питању дисциплина католичке np- 
кве. Ja сам одмах као уредник ..Реформе" изјавио 
ла liv се ja покорити ако Света Столица осуди овај 
покрет који се паралелно и у ЧескоЈ водио. Чим 
Je Света Столица казала да од тога посла нема 
ништа, Ja сам се као вођа покорио; то ми v нашем 
жаргону кажемо „laudabiliter se subiecjt". Ća мном 
ce je Joni 95 свештеппка noKopn.io. Ha, господо, 
\ једном друштву мора да постоји в0ховни ауто- 
ритет. У сваком друштву na и у држави постоји 
један врховни ауторитет, im једно друштво не ио- 
жебити безпризнања врховног ауторитета. A камо 
heMO ако не буДе поклањања овом ауторитету« Ми 
смо ce поклонили a Sian.nna je отишла v старо-ка- 
толнчку секту. Господо, мени ce ca извесне črpane 
нудило ако Ja onaj покрет превезем у старо-като- 
личке ноде да би могао постати бискуп старо 
католичке цркве. 

Али, господо, ja сам казао: ja ca својом всром 
ие кпда.м, мепе моје верско осведочење котта мпо- 
го материјалних жртава, мене моје верско осведо- 
neibe кошта n много интелектуалних жртава и ja 
остајем код своје вере. 

Потпрстседпик др. Коста Поповић: Господине 
посланиче, name Je вреие протекло, na вас молим 
да завршите. 

Др. Лурај Ценкић (пастапл.а): Молим, дозво- 
лите мп да пдем даље. Код name верс у римокато- 
личкој цркви ne може бити тај случај да ce оду- 
премо namcM врховном ауторитету. Сличан je слу- 
чај n за Свештгничко удружење православне np- 
кве n Свети Синод je то питање расправио, али, 
како чујем, r. прота Богићевић nehe ce покорити 
n како he то изићи, то je ствар ауторитета у вашој 
цркви. 

Потпретседник др. Коста Поповић; Господинс 
посланиче, то није лично објашњење. I3n ne мо- 
жете говорити o томе предмету, који mije na днев- 
пом реду, neti имате у своју личну одбрану да ка- 
жете што имате. 

Др. Јурај Ценкић (наставл>а): I". Димитријевић 
je рекао, да ja де  нисам  казао да ли сам Ja Југо- 
словен n mra сам ja. Ja ce признајем да сам Хрват 
Југословен, n.in ако хоћете ja сам југословенски 
Хрват, a.in ja засад још нисам интегрални Југосло- 
веп, a радо бп то доживјети, јер нећу да кидам са 
својом ejajnoM хрватском прошлошћу и егзи.стен" 
nnjoM хрватског парода, којп Je тако лепих потеза 
уцртао у хрватску повјест и нашу заједничку no- 
вЈест Срба  n  Слонепаца. 

До^волите ми сада, ако с.мем да кажем нешто 
n гледе посланице. llocrojn јуридичко начело: Ци\ 
libit est optinms iiileipres suonim \erboriim, то :ma- 
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чи да je сваки аутентичан тумач својих речи. Слу- 
жбено je изишла изјава преузвишенога господи- 
иа надбискупа др. Бауера да je on и епнскоп чисто 
из верских побуда начинио ту .посланицу, и ми му 
то, господо, морамо веровати. 

Потпрстседипк др. Коста rionoBiifi: Господине 
посланиче, молим вас да завршите свбј говор. 

Др. Јурај Ценмић (наставља): И ja тиме завр- 
шујем. Па, господо, бацнте вео заборава na ову 
посланицу. Она je нзашла, али су се прилике сада 
кристализирале тако, да ja мислим да бн могли 
преко тога прећи ве!« једанпут на дневни ред и 
бавитп се оиим другим прешним пословпма KOje 
народ од nac тражи. 

Потпрстседипк др. Коста riorioniili: Има реч 
i. др. Драган КралЈевић. 

Лр. Драгап Краљевић: Господо посланици, 
како виднм овај закон je тако интересантан да су 
се у њега уплеле и пеке друге ствари које no мо- 
ме скромпом мишл.ењу тамо ite спадају. Али како 
je — тако je, кад je претседииштво већ дбпустило 
да се говори o тим другим стварима, дозволите и 
ви мени, да ja, као претседник Одбора за овај за- 
кон, нзнесем бар некс ссптенције o намерама тога 
закона. Намера овога закона je у првом реду да 
се уведе дисциплина. Господо, да те дисциплине 
пема доказ je и овај један део празних столнца 
овде, изузев часних измимака. Господо, у другим 
земљама дисциплина влада у таквој мери, да гп- 
спода народни посланици улазе у редовима у 
Скупштину. У другим земљама долазе на поједи- 
не свечане чннс и народне славе послапици у ре- 
довима, v једној дисциплини. A како je код нас, 
господо? Код nac се сматра да то није слобода, 
да то тако не треба да буде и да сваки човек мо- 
же радити и ићи како xohe. To доводи до тога да 
се поједини људи не држе појединнх npomica. У 
самој душн човечијој je то већ осиоваио. Код nac 
се налази записано да je пролаз негде забрањен, 
али ми смо v томе свн једпаки, ми хоћемо баш 
туда да прођемо. A то, господо, не треба да буде 
и ето, то je ono IHTO овај заксн xohe да уреди. 

Овај закон хоће помоћу те диспозицнје да 
пружи неко помоћно змање ономе реду namera 
народа који се повукао v шуме и гудуре, a mije 
остао на своме месту где треба да остане. Некада 
се говорило „што je луђа раја тим маснија брада". 
Данас се иде за знањем. данас има много села 
која желе школу да добију, док су се ripe многн 
одупирали и тражили да њихова деца не H;IV V 
тколу Kojv Beh имају. Данас захтева сваки задњи 
ссл>пк, бар omi у моме месту. да до1)е до тога 
знања, јер зиа да je знање највеће имање, Данас 
се настоји овим законом, као што mimo v и.ему, 
да се постигне морално и национално васпитање 
народа, да тн.м знаи.ем можемо обрружати нашу 
будућу генерацију за тежа времена, да има јаче 
оклопе нп срцу и души својој. Kao IHTO рекох, 
..бој не бије свијетло оружје. већ бој бије срце v 
јунака", jeo помоћу знања н умења. долази се до 
праве храбрости и одважности. To знамо и из 
историје. Не треба далеко отићи, доказа имамо 
овде v Србији и у Словенији. да je право знање 
и умење довело до победе. Лер шта нама хасни н 
само зиање без веттине и умећа, a што може и 
знање и веттина без морала? Све то доводи до 
one праве речи; до кураЖи и одважности. Госпо- 

до, данас je друго дооа и светла се кру.иа клања 
спази ума и сили знаља. Данас други народи на- 
стоје да умање промил неписмености, да то скра- 
те, a на жалост тога још увек има; морамо при- 
знати да тога има још и код nac, и то v великим 
постотцима. A ja држим да се овим путем, овим 
закоиом даје прилика да и у свима оним местима 
где нема школа, да сс оснује једпа таква група 
и да она буде један малн жижак одакле ће правим 
знањем бити задовол>ена na тај начин народна 
душа и народно срце. Ja, господо, мислим, када 
je овај закои пројектоиаи, да НИСМО имали само 
једну оспову, Beli je било више основа. Па када 
смо видели резултат у других народа, шта je ова- 
кав један закон донео, онда можемо оценити ва- 
жност његову. Многа господа кад je дошао закон 
ii физичком васпитању махнула су руком n каза- 
ла: nac то не занима ништа. A ja мислим да и ви 
сами видите шта je донео овакав један закон. /la- 
nac je општа психоза у целоме свету, a лржим и 
код nac, захватила све људе да раде na томе, да 
буде IIITO јача организација и што јача дисципли- 
па. A код nac ако једна група народних послапика 
дође и једно захтева, нехотице други се замисле 
na кажу: можда ови имају право, a ако дође 
само један или двојица, a други се за то не инте- 
ресују, онда и најлепша ствар пропада и ne ува- 
жава се. Ja се надам да ћете ви имајући овај за- 
кон п сами бити сарадници овога закона. Нас 
скоро 315, што рекао г. др. Бачић, ппсмо овде до- 
ИОЛ.ИН ако и самн ne сарађујемо na потпуном о- 
стварењу овога закопа. 

Свакп интелектуалац, ако буде сарађивао на 
овоме послу, мп ћемо имати мптаву војску учите- 
ља, али ne војску умител.а којп сс морају плати- 
ти, јер би то било веома скупо, пего војску учн- 
теља који се не морају платити, јер се овим за- 
копом жели nocTiiiiii то да се дође до осећања 
дужности, „пфлихтгефила", што кажу Немци. 
Mnom се сада прпмају частп н властм, али како 
их врше?! Мпоги захтевају за свој патриотски 
рад награду. Ja сам у Министарству впдео молбе 
где су многи и имућнији људи захтевали иаграде 
за свој нацпопалнп рад. Не бнх na таквом траже- 
Hjy замерио опима којн су осиромашили због 
свога националнога рада, али зпам да су долази- 
ле Министарству такве молбе'и од богатих људи, 
који су тражили спецнјалпе награде за свој на- 
циона inu рад. Ja не бих желео да се народне све- 
тнње, које су око nac, ваде из олтара и изпосс 
напоље, јср one треба да остану унутра, v олтару, 
и да буду свима нама светнље. Ако мп с тпм све- 
тињама непрестано излазимо напоље one престају 
бнти свстпп.е и постају спрдња. Ми знамо исто- 
рију и из ibe треба да видимо кад ћемо ове све- 
тпи.е извадити из слтара, a не да TO чинимо свп- 
кога часа. Je^^nnvT у готини je Божић и једпн- 
пут v години je Ускрс. Ови се гтразници само је- 
данпут v голинн славе. Кад би ми свих 365 дана 
у години прослав .'ли, оида не би било ни једно- 
га свеца, нити би бнло и једног свечаног дана. 
Исто то вреди и у погледу националног рада. Ако 
узмемо један дан који ic врелг.п, славићемо га je- 
данпут v години a не 365 пута Jon, душа људска 
може тим прославама бити презасићена услед тог 
непрестаног иагомилавања празника и онда се и 
ту може догодитн ono псто mro се догађа na при- 
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мср у новинама кад се паилази на једие исте огласе 
који се и ие читају и na које се и не обраћа bu- 
rne пажња јер се непрестано понављају. 

Господо иародпи посланици, ja сматрам да 
гласајући за onaj закоп, да ћете и сами, као што 
рекох, порадитп na томе да on уђе у народ. И ако 
спаки у вашем срцу путем својих општина и иу- 
тем онога лепога кадра наших учитеља, путем 
општинских чиновника којима дозпољава време 
буде разложио овај нови закои, онда будите упе- 
рени да ћемо доћи до правога циља који се њнме 
има да постигне п онда he one моралпе вредчоте 
за којима сви тежимо бити будућој генерацији о- 
иај праки оклоп који he вредети миого више пего 
и најмодериијс ()|П'жје. Ако само мало у1)емо у и- 
сторију н бацимо један поглсд, видећемо колика je 
снага морала и колика je снага оног унутарљег 
ocehaja, крлика je снага поштења. Поштен>е и та 
моралиа снага и унутарњи ocehaj ne котирају ее 
на берзи. Они се не дају платити златом нити ичим 
другим, али су то вредности које остају за увск и 
које се ne бацају у земљу. 

Ja пнсам свештеник али ми je дошло тако да 
говорпм одмах иза г. др. Ценкића. On и још неки 
други који су говорнли нагласили су неке ствари, 
које можда са њихове стране, ппсу толпко обра- 
ђене, a које су њих много занимале. Mene je зани- 
мао само иаслов, параграф први и оно где се кажс 
да he овај закон бити ne само o моралпом nero н 
o националном васпитању. Господо, један народ 
као такав може да буде настањен na једној тери- 
торији извесним бројем л>ули, али raj парод и та 
држава мора да живи у срцима и у душама тих 
ЛЈуди. И љихова свест o потреби њихове заједни- 
це треба да буде јача nero сва њихова сила ба- 
јопета. 

Јер, господо, ако има.мо једпо осећање у се- 
би, ако нмамо 'осећање да смо везани, онда nac 
ие може никаква вањска сила раставити. Ja држим 
да имамо будуће генерације да одгајимо тако ла 
буде једииство национално у срцима њиховим. Не- 
lie се можда у будућностч водити овакви говори 
као што се данас опде воде n кад неко буде ка- 
cimje читао историју парламентаризма, можда he 
ca смешком прелазитн преко наших расправа. 

ETO, господо, TO je задатак тога закона и свн- 
ју нас. Захваљујем господипу Министру, као чла- 
nv Краљевске владе, да je донео ову законску n- 
снову, a na нама je како heMo je спровести. Ако би 
се хтео ставити пеки лепши паслов за ову закон- 
ску основу; онда би ставили наслов: За Краља и 
за < )таџбину. (Дуготрајно одобравање, пљескање и 
узвици: Живео!). 

Потпрстссдиик др. Коста Поповић; Реч пма 
народни посланик г. др. Богдан Видовић. 

Др. Богдан Видовић: Господо народни посла- 
ппцп, народ без здраве, напредне, моралне n добро 
васпитане омладине je парод без бу^ћности. Пре- 
ма томе, господо посланици, говорити o потреби 
доношења овога Закона, који нам диктирају н eno- 
љашње n унутрашње name прилике, ja држим да 
je потпуно сувишно. 

Напротив мн треба да пастојнмо да овај важап 
закон буде што подеснији и mro бол.е прилаго- 
l)eii нашим приликама и да mro више донесе ко- 
ристи натем пароду. Према ономе mro сам Beh 
истакао држим да спада међу најсветије дужиости 

name као закоподавпог тела, да namoj младој ује- 
днњепој Кралзевипи Југославији и нашем подмлат- 
ку дадемо овакав један закон, да ту нашу омладппу 
n те name 6\7iyhe параттаје оспособимо за бу- 
дуће подвиге и за решавање будућих тешких про- 
блема који he се na II>IIX стављати. Од јачине, од 
cnocoonocTii наших будућих нараштаја и name о- 
младине зависиће, господо, судбнна name Отаџби- 
не n нашег парода. 

Дапашње стање у namoj домовипп мора за- 
бринути свакога патриоту. Немилосрдпи n пеумн- 
тни пожар светскога рата и све one ратне послс- 
дице учиниле су своје и оставили дубоке бразде 
иа грудима name миле Отаџбине, оставили су те- 
шке последице рата na срцу namer парода. A пнсу 
МНОГО ман.е тешке, драга 6paho n ГОСПОДО, mi овс 
поратне последпце које су, ima више, у појединим 
случајевима кудикамо теже од свих оних ctpaxo- 
та светскога рата. 

Томе злу, господо, треба тражити лека. И уко- 
лико mije Morvhe да то зло сасвим отклопнмо и 
излечимо, потребпо je бар колико толико да ути- 
шамо болове и да умањимо то зло. 

Закопскп предлог којп лежи пред вама поку- 
шава да pemn raj тешки задатак и служи се свим 
опим сретствима која му стоје na расположењу. 

Предлог закопа o обавезпом телесном васпи- 
тању иде за тим, да се na начин најефикаснији и 
iiajjciiTiiniijii. јер нажалост ми данас при тешким 
економским приликама односно неприликама не- 
мамо материјалних сретстава да предузмемо друге 
потребне кораке, те морамо тежити да колпко то- 
лнко удовољимо oniiM потребама које су пам став- 
љене у дужност, односно које су потребне да се 
пркрене рад na подизању здравља и моралном no- 
дизању парода, a поглавнто na подпзању name уз- 
данице, name омладине. 

Да .'m према данашњем културном прогресу, 
којп неизмерно брзо јури напред, овај закон одго- 
вара потпуно свим захтевима модерне еугенике, и 
да лп he се у животу и како he сс ои прпмењпватп, 
као и све остале прпмедбе које су пале овде ол 
многих предговорника, o томе овде nnje умеспс 
говорити, јер прилике пам не дОпуштају, да nohe- 
мо оним истим темпом н брзипом којом су потле 
one cpehne државе, које су у бољим матернјалппм 
прилпкама. 

По моме мишлћењу овај закоп за сада може 
да удовољи пашим потребама, и ja сам увереп да 
кад се on проведе у живот како je то предвиђено 
n ако се буде остварир само мали део онога што 
закоп предвиђа, мп ћемо после краткрг времена би- 
Tn задовољни са плодовима и резултатима n.e- 
говим. 

До доношења овога закона, у главном je за- 
датак овај којн п.ма да се препесе сада na друга 
тела, извршивала nama соколска "оргапизацнја 
као и разна друга спортска и витешка друш- 
тва, a од 5 децембра 1929 годипе Соко Крал>е- 
Biine Југославије са осталим спортским друш- 
твима. Успех те приватне иницијативе nnje 
никако задовољавајући јер ne одговара да- 
нашњим потребама, јер мп у нашим сокол- 
cKiiM организацијама нмамо око ЗОО.ООО ор- 
ганизоваћих чланрва, док остали део парода nnje 
оргапизовап, и тај се део иарода никако не васпи- 
тава рнако како би требало a ne подиже се омла- 
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дина. Потребно je према томе, господо, што бржи, 
озбиљнијн н савеснији рад који he обухватити не 
300.000 чланова нашега народа, него сав наш на- 
род: и мушко и женско н старо и младо. (Одобра- 
вање). 

Поред тога што he ове дужности васпитава- 
ња преузетн држава, један део тога рада остаће 
приватној иницијативи као вериом сараднику наше 
државе и ona he и даље у својим организацијама 
проводити тај успешан и користан рад и помагати 
тако нашу државу. 

Приликом дебате o овом закоиу пало je неко- 
лнко примедаба које се односе na соколство. Kao 
што je истакао Beli једаи предговорпнк, ja држнм 
да те прнмедбе ннсу спадалс овамо, али кад je већ 
тако, онда ja као дугогодишњи соколски радпнк, 
не зато што ми имамо некоме да одговарамо, јер 
ми одговарамо делима a ne речима и то у народу 

, на терену a ne овде у Народној скупштини, него 
зато што видим да многи од name браће и друго- 
ва иису довоЛ)11о упућене и због тога долази до 
неспоразума, сматрам да морам понова и нарочито 
да подвучем становиште нашег соколства према 
вери. 

Господо, вама je познато да je за време inc- 
стојануарског режима дошао један ииз закона и 
један низ одредаба и наредаба, које je овај народ и 
OBV државу повео другим правцем. другим путем^ 
a који je пут и nac довео овамо у Народну скуп- 
штину. 

Господо, тада су једним законом укинута сва 
витешка удружења и сва друштва a имало je на 
место њих да се створи једно јединствено зајед- 
пичко друштво, KOie није im na бази верској, nn 
на бази племенској, ни регионалпој, ни сталешкој 
и ни на ма каквој другој основи. Тада, кад cv рас- 
Суштена та друштва меНу њима н наш Југословеп- 
ски соколски савез, било je обзнањено свима, да 
Morv ла CTvne у TV нову организацију, a та нова 
ооганизашпа била ic олпаз осталим нашим прили- 
кама v нашем наооду, јсп ie исто тако na политич- 
ком nojbv издата парола: Нема впше племена, не- 
ма више верских преграла и ограда, пема сталеш- 
ких. пего дпжавпо и пародпо једппство пзпад све- 
га. Гнп та лпуштвп била су позвапа да ступе v за- 
једничко nnvniTBo које he ићи новим путем и сво- 
ме цилјУ. RUHO ie колебања и мећу нашом боаћом 
Соколима. нарочито мопам признати. пли пн^а je 
гиојом оплуком v Љубљани 22 лецембра 1929 г., 
Cane?. Оолова о/јлучно одговрио ла не мбже CTV- 
пнти v TV ооганизациЈу, jeo да miic уважена Il>^,- 
гова поимедба ма се изостави морално и поосвет- 
чо васпитање. т\. да то ne спала у делокоуг гим- 
иастичког друштва na ни те нове ооганизације. 
Ла nehv да ово обпазлажем, Ово cv (1)акта, ово cv 
опигинали, когл би то поближе занимало, ja hy 
MV лати да то простудира. 

Осим тр резолуције, излавати cv разни поо- 
гпами иихопи и поврљно je/(a прочитам слмо првп 
ппиицип који истиче „Опловска стража" бр. 1 од 
1 си1ечн>а 1929 г. koja каже: „Прво питање тражи 
nn Орла посвемашњу оланост римокатол. цркви". 
Ово ie. 6pahp, Be'h верско ускогоуло a ми heMO 
тоажити птипу оргаппзатпу, у KOI'V ћемо окупити 
све вере. Ево живога локаза: Ham пријатељ, брат 
и предговорнпк, on je Соко n католик, И сви ње- 

гови католици су добрн Соколи. Ово je живи при- 
мер и даје нам доказа да ne може и ne треба да 
буде овако како Орлови наводе. Ja нећу више да 
чаркам и да дирам у ову болеЈшву рану, али о- 
пет hy да прочптам само једпу сентепцу из „Ор- 
ловске страже", која каже: „Орловство пије стра- 
начка, културпа организација али je у пуној ме- 
ри свеспо да je такође његова задаћа оспособити 
млади род за политички живот, за сарадњу у оп- 
ћинама, срезовима, областима, у Парламенту н за 
задругарски живот " 

A сада господо, узмитс становпште namera 
Сокола, и ако узмете љегове погледе na веру где 
се каже: 

„Соколство као идеја слободе признаје сло- 
боду уверење и мисли свакога поједпнца. Од сво- 
га чланства захтева, да поттује свако отворено и 
искрено уверење и мишлЈењс других и при томе 
да чува чистоћу соколске идеологије. 

Соколство нарочито поштује и свако верско 
уверење и осећање, јер сматра, да je вера пајсве- 
тији део упутратњег живота сваког појединца. 
И тај битни лео човечјег назирања na свет сокол- 
ство цени и поштује. Услед тога, соколство je 
дужно да једнако поштује и испољавање сваког 
верског уверења n осећања. Сваки припадник со- 
колске организације може слободно да извршава 
заповести и прописе своје вере и цркве. 

Ово није само наша формалпа изјава, Beh то 
има свој дубоки кооеп у нашем унутарњем живо- 
ту, који мора да буде прожет соколскпм врлина- 
ма лепоте, доброте, и истине, a што мора да се 
свуда и уве.к код сваког поједипца пспол.ава из 
саме његове душе. 

У смислу соколске идеје и соколских паука 
сваки припадник соколске оргаппзацпје мора да 
буде борац за истину n правду, за све, mro je до- 
бро и лепо. Сваки nam припадник нека настоји, 
да се увек тто више приближи највишој (апсо- 
лутној) Истпни и Правдп, Доброти и Лепотп. У 
сврху постигнућа тог идеалпог циља свакоме су 
n,'i располагању и сретства, која му пружа њего- 
ва иера (црква)". 

Господо, овако су проговорили Соколп. Ов- 
де су истакнути принцип и назирања namer со- 
колства, a ja сам вам прочитао пазоре другнх ор- 
гаппзација na сада просудите сами: није ли ово 
v сагласностп са оним темељним принцппима Ko- 
je смо мн прихватмли. Соколство je још 1920 го- 
дине одбацило племепска имена. n узело ово лепо 
узвишено мме југословенско! Није ли оно први 
пионир, који je ралио на зближењу и уједињењу 
свију племеиа у једну једи.нствену југословенску 
nanniv?! (Бурно пљескање). И није ли, господо, 
ова Југославија neha и од Пелике Србије, Велпке 
Хрватске н Велпке Слрвеније?! (Буран аплауз). 
Господо, ja сматрам за своју дужност, да, као при- 
падник те организације, то овде подвучем и na- 
гласи.м, a молим и опу браћу, која су у заблуди, 
да више ne потежу то питање. Hama je књига от- 
ворена. Ми jacno н бистро говрримо, a ко има у- 
iim прка je чује. Мепи je само жао, што се, у ме- 
сто да се захвали Соколу Краљевине Лугославије, 
који je већ одавно вртио једпу дужност, за ко- 
ју сви кажете да je веома важиа, који je без за- 
кона спроводио ово, што сада закон у жнвот уво- 



84 VI  РЕДОВНИ СЛСТЛНАК r-  15 НОВР.МБЛР   1933 

дн, — мени je CIMO жао, што сс на тај Соко баца 
камење, м што се Соколу и соколским радницима 
подмећс. Ja не зпам mra бих овде узвпкнуо они- 
ма, који nclie iiiii не могу то да разумеју, него: 
Опрости им Господе, јер не знају шта чине! 

Mu IICMO, господо, поред свега тога и нада- 
Jbe, као Соколи, остатн верни својим идеалима, и 
бити заточеници народног и државног јединства. 

Неко je напоменуо да има још и приговора, 
који ne долазе из граница ове наше домовине, да 
има приговора, који долазп од патих директних 
непријатеља или неких других бегунаца; изгнани- 
ка и бедника. Господо, у jianauiibe време, ja др- 
жим, да je директан неморал, кад ти културни за- 
иадни европски народи, једном малом народу, ко- 
ји се у једној исполинској борби ујединио, полив- 
nm сваку стопу ове земље крвљу, сузама и зно- 
јем, и костима најбољих сииова, ие дозвољавају 
тој малој држави,'која xohe да живи no праву Бо- 
жијем и човечанском, исто тако као што они жи- 
ве, да може провести ono, тто су они одавно спро- 
вели и кад оно UITO je код n>!ix учињено под дру- 
гом фирмом н другим начином, код нас називају 
другим именом и крсте другчије. Тима, ако буде- 
мо достојни наследници својих предака, ми ћемо 
MviiiKii да кажемо: Себи руке! У нашој доиовини 
ми ћемо радити и оснивати ono, штр je за бољн- 
так наше отаџбине и спас нашега народа најбо- 
л.е, и ono mio ми хоћемо, a Ви, ако мислите да 
можете ла имате права, доНите овамо. na нам то 
забраните! (Сложни усклици: Тако je! Живео!) 

Bpnlio, ова nama домовина, ja држим ла je ла- 
ла дивап пример слмопрегорења и пожртвовапЈа, 
и да je дала толико доказа, да ie пријатељ миро- 
л>убивости n светскога мира, да ioi се не може им- 
путирати, да би ona, оснивајући овакве органнза- 
mije, имала некакве агресивне и империјалистичке 
намере. Напротив ми нећемо никада такнути v 

Tvha права, јер знамо шта значи бити роб, знамо 
mra значи одузимати другима слободу и знамо 
тта значи бити без права и глободе. Алп ако vc- 
треба онда IICMO устати сви као |елан v одбоану 
MVKOM ii крвљу стечене наше слободе и наших 
светих права! 

Госполо, ia мислим да ћемо сс најбсше оду- 
жити сенима наших хероја, чије cv кости узилане 
v теме.Ћв ове лпжаве. ако без мПого разматрања 
ne само донесемо onai закон него и свим силама 
прегнемо да га ло крајних конзеквенца и потпуно 
\f живот спровелемо, да булемо спремни, пко ло- 
he ло таквог момента, ла као xenoin и као наслед- 
mmn оних наших предака, делима одговооимр 
свима онима ко!и noln' протпв нас, протпп Краља 
и протпп Отаџбине. (Bvpno пл.сскање и поклици: 
„Жппео") 

Пптпрстсс.птк дп. Коста Поповић: Реч има 
паротии посланик г. Лр. Avep. 

Др. Л>улсвит Avcp: Господо народни поглп- 
ници, два су темељна разлога сп ко!их л^поспмо 
закон o обавезном телесном васпнтању. Јелан ie 
ла се подигие опште здоавствено стање нашега 
народа, a други ie разлог да се оплемене квали- 
твти духа, v првом реду национално осећање. Хо- 
fiCMo хаомснично оазвијање телесних и душев- 
НИХ особппа полазећи ОЧ one сгаре пзреке: ..Mens 
Hana in corpore sano". Желимо ла nam народ буле 

народ телесно јак, чврст, здрав и издржљив a ду- 
шевно снажан и бодар да узмогне савладати све 
невол>е које савремени жпвот допосп. 

Стара je истина да су пародп пропадали и 
нестајалп са светске позорнице само својом кри- 
вицом. Када je народ телесно ослабио a душе ње- 
гове ухватили се пороцп, онда се такав народ na- 
лазио на низбрдици и постепено je пропадао док 
mije сишао са позорнице света. Не пропадају na- 
роди због непријатељских инвазија него пропа- 
дају властитом кривицом. Дужност je зато оних, 
који су позвапи да пародом управљају, да пре- 
дузму све mro се може, да ее здравствено стање 
народа поправи и да ее испуни онаким моралним 
квалитетима који Ке га у животној борби ne само 
држати него га учинити и победником. 

Господо народни посланици, ма колико je 
дивна, јуначка и храбра дела чинио nam парод у 
току последњих ратова за name ослобођење и у- 
једињење, ипак и у току ранијих столећа mije 
здравствено стање namera народа бпло најповољ- 
нпје. Статистика пам пружа жаЛосну слику да je 
код нас број неразвијене, слабе n болешл.иве де- 
це eehn nero у западним државама. Проценат смрт- 
ностп мале деце код нас je пзвапредно велики. 
Поражава управо колпкп je проценат оних који 
регрутске комисије оглашавају неспособппм за 
војну службу радн слабости. Све су то појаве Ko- 
je заорпњују. Када ипак впдимо да je nam народ 
уз такво прилично лоше здравствепо стање почн- 
нио дивпа јунаштва и да je учинио nanope који 
изгледају готово невероватни, онда иам je то до- 
каз да je постојао дух достојан дивљења, да je no- 
стојала национална пдеја, здрава, чврста и епаж- 
на, да je снага духа дала телу снагу за невероват- 
n\ издржљивост. 

Упоредо дакле хоћемо да подигнемо и теле- 
сно здравље и да учврстимо морално и национал- 
no осећање na да тако створимо од namera.народа 
фанатика name државне идеје, којн ће бити cnpe- 
ман за ту идеју издржати и ићи, како се каже, за 
nv и у ватру n у волу. Учинићу једну малу дигре- 
сију, јср сматрам потребним да je учиним. 

Ова im ran a, која смо сада споменулп, спада- 
iv у склоп политичких питања у ширем значају. 
Mn та питања решавамо алн није довољно ба- 
BMTii се само политичким питањима a запустптп 
питања од ie^,HaKe важпостп, пптања приврелпог 
карактера. Потребно je пптап.а обе rpvne исто- 
добно решавати. Једна те иста идеја треба да nac 
води код решавања и једних и других питања. 
Полнтичка и привредна mnan.a тако су уско ме- 
ђусобно повезана да не може бпти успјеха ако ми 
полптпчка iimaiha макар n najcjajimje решимо a 
привредна miran.a занемаримо, као и обра/гно. Жи- 
вот пмале n CBoiv матерпјалну базу преко које 
се не може npelm. 

Када смо увјсрспп да je потребпа једна во- 
ља која he дати једну политичку оријентацију, 
онда морамо призпатп да je потребпо да се лале 
псто тако и једна прпвредпа оријентацпја те да 
иста мнсао провејава и једном n другом. Mucao 
je Koia nac води: интерес државе и народа. Salus 
rei puhlicae — suprema Iex. Сваки појединачни mi- 
терес, појединачна вол.а, појединачна акција мо- 
ра се прилзгодити   опћим заједничким интереси- 
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ма, заједничкој вољи, заједничкој акцији. Јасно 
je да се интерес заједнице често не поклапа cn 
интересима појединаца. У таквом случају интерес 
поједннца мора узмакнути пред инетересом за- 
једнице. Па макар појединац био и сатрвен, то 
може са становишта његовог личног интереса би- 
ти трагично, али то Je за интерес заједнице нуж- 
но. Питање je колико интерес заједнице тражи да 
се задре у сферу приватних интереса т. ј. колико 
je потребно појединца и манифестацију његове 
воље и његове акцијс ограничити, јср то тражи im- 
терес заједнице. To ограничење појединца ii|)o- 
теже се ne само na политичком пољу, него и на 
привредном. To je ono што хоћу нарочито да на- 
гласим, да je потребно развијати паралелно no- 
литичку и привредну акцију. 

Докле треба да иде ово огранпчење, то omi- 
си o циљу којега се каии постићи и o оцепи о- 
них, који дају тон тим акцијама. Совјетска Руси- 
ја највише je задрла у интерес појединаца na под- 
Ј^учју политичком и на подручју привредном. Фа- 
шизам у Италнји учинио je то у мањем опсегу 
али je и on то учинио да узмогпе провестп ону 
политику, коју сматра нужном и јединр могућом 
ради очувања и унапре1)ен>а својсг иарода. Хитле- 
ризам у Немачкој значи један иои политички н 
привредни' поредак. Кемалове реформе у Тур- 
ској говоре то исто. Сувишно je набрајати дал.не 
прммере када нам и све изнесено довољно дока- 
зује да je потребио паралелно решавати политнч- 
ка и привредна mnaiha, да je потребно дати једну 
исту оријентацију у оба смера. 

UlecTii јануар дао je политичку оријептацнју. 
Злоупотребе политичких слобода и парламентар- 
ног реда биле су толике да je био цоведен у пи- 
тање иапредак и развитак целокупиог iiainer па- 
родног живота. Hama иацнонална и државпа це- 
лина била je озбиљно угрожена, претило иам je 
државно расуло и нарбдно разједињавање. A ипак 
иародио уједии.еи.е mije дело једне генерације mi 
последица хисторичког случаја. To je дело иепре- 
гледних напора, вековних националних живих си- 
ла н резултат моралних и хисторнјских тековина. 
Ласио je, да иародно једннство и државна цели- 
на не могу никада бити предметом никакових по- 
гађања, онн морају увек бити изнад нашег днев- 
ног жнвота н изнад свнх посебмих пнтереса. (Бур- 
но одобравање). 

Зло стате пресечеио je одлуком Његовог Ве- 
личапства Краља од 6 јануара 1929 године. Од 6 
јануара упућен je nam политички живот једним 
поиим путем. ILITO се привредног живота тиче о- 
стављено je да се ono еволутивним путем прила- 
го1)ава новим потребама и интересима заједнице, 
Mu смо остали и даље код привредног либерали- 
зма и иисмо довољно водили рачуна да имаде и 
те колико злоупотреба господарских слобода које 
доиоде у питање напредак и интерес целокупиог 
namer народног живота. (Повици: Тако je!). 

Kao mro je био потребан политички Г> јануар, 
јер без ibera дотло би до namer политичког pa- 
сула, тако би био потребан прнвредпп 6 јануар, 
јер ако до n,era ne дође, прети нам екопомско ра- 
суло. AKO су постојали разлози да 6 јапуар буде — 
да тако кажем само политички Г> јануар, онда je о- 
стављено Краљевским владама од 6 јануара, a за- 
тим Народном претставништву да сходним закон- 

ским мерама проведу привредни 'i јануар. (Одобра- 
вање). 

Зашто ja то говорим? Зато, господо народпи 
посланици, јер ако су политичка n привредна пи- 
тања упућена исправним путем и обе групе пита- 
ii>a добију карактер државне идеје, онда се тек 
стварају фанатици идеје, који су спремни за п.у 
да гину. (Гласови: Тако je!). 

Фашизам имаде милионе фанатичних приста- 
ша, који lie за његове идеје да гину. Уз нови no- 
литичко социјални покрет у Русији стоје милиони 
фанатика који he за њега да гину. IIi)e два до три 
дана добио je Хитлер у Немачкој 40 милиона гла- 
сова, na и ако сви ти пису фанатици, јер имаде до- 
ста који су гласали под мораш, ипак у Немачкој 
постоје милиони, који су за идеје хитлеризма cnpe- 
мни да гипу. Зато јср сви ови покрети ппсу само 
политички него и економски (Узвици: Тако je!). 
Зато, господо, док стоји факат да je паш парод са 
највећим одушевљењем примио Г) јануар, na ипак 
ne можемо казати да имадемо милиопе фапатика у 
земљи, a то je зато mro привредна пптања иису 
решена. 

Данас, пригодом претреса закона o обавезпом 
физичком васпитању, mije време да се дубље ула- 
?и у ово питање и ja hy се na ово питање вратити 
када lie бити могуће o љему дуже н исцрпније го- 
ворити, a ипак сам морао ово питање покренути 
зато тто ми хоћемо да створимо фантастпчпе при- 
сталице name државне идеје, a такове ћемо ство- 
рити само онда ако n привредна питања решимо 
онако како смо шестим јануаром решили политн- 
чка питан>а. Без исправпог решења привредних 
питања пећемо имати фанатика name идејс a na- 
ма je стало до тога да државпа идеја има фапа- 
тике.  (Одобра1)а11,е  и  пл.ескап.е). 

Господо народни посланици, дозволите ми да 
посумп^ам у успех овога закона тако дуго док nam 
сел>ачки народ буду гушили дугови, док lie селзак 
стењати под теретом пореза који пису у складу са 
цепом пољопривредних продуката и док he бпти 
утучеп и потиштен ради познатих привредних прп- 
лика. Али ja верујсм да ћемо привредним закоппма 
ове jeccnn створитп n привредни 6 janvap и да Ке 
тада и onaj закоп донети очекиваног плода. 

Господо поСланици, да пређем na сам закоп. 
lljie свега са похвалом морам пстакпутп да je уз 
закон приложено опширно и исцрпно образложе- 
ње, које само по себп довол>но образлаже потребу 
овога закона. Телесном васпитању посвећује се да- 
иас у свима модерним државама пајвећа пажња. 
Интересантна je историјска констатација да се je 
телеспом васпитању посвећивала пажња увек када 
су државе и пародп били у разнпјап.у n папредо- 
вању. Најсветлији моменти грчке историје били су 
онда када je цветало телесно васпитање. Олим- 
пијске игре биле су место, где се сакупљао грчки 
народ да гледа своју младост, наоружану телесно 
n духовно, a лоиоров венац било je највеће при- 
зпање победнику. Док je грчки народ развијао 
своје телесне и духовне врлине, он je напредовао. 
Пропадање грчког народа iio4Hibe онога часа када 
je то занемарио. 

Па и код нас, радећи na соколском пољу уста- 
новио сам, да једна соколска чета у селу значи пре- 
пород целога села. Beh долазећи у село види се, 
да ли тамо постојн соколска чета, јер ако тамо no- 



S6 м|1       VI  РЕДОВНИ САСТАНАК - 15 ftOBEMBAP  1933 

стојн чета, не само na папиру, већ исправно вође- 
na, такво село разликује се од суседпих села, у ко- 
јима не.ма чете, илн je чета само на папиру. Не са- 
мо да je село уредннје, да су куће окречене, vpe- 
дче, дворишта уређена, него je и сам духовни жи- 
вот села кренуо новим правцем. У селу нема алко- 
холнзма. Припадник чете ne опија се. Он xoiie да 
буде бол.и него други. Он својим примером пред- 
њачи. Ои je уреднији иего други, бољи него други, 
он делује и na сноје пријатеље и сроднике, н тако 
су соколске породице one, које су у својем газдин- 
ству напредније, које живе у хигијенскијим при- 
лнкама, које су здравије и у сваком погледу служе 
као узор. Телесно вежбање утиче и на бодрост 
духа, oceha се ново струјање, пера у себе, ме под- 
леже се очају. Соко пије утучен од прилика данаш- 
ii^er тешког економског живота. 

Такав дух треба узгајатн. Министарство фи- 
зичког васпитања требало je бити Министарство 
иаше народне пропаганде. (Гласови: Тако je!). По- 
л.е рада je тако опсежно, a рад тако потребан и за- 
хвалап, да успеси никако ne би могли изостати. 
Министарство физичког васпитања није дало ре- 
зултатс, које смо очекивали. Вероватно биће то sa- 
ro, што Министарство физичког васпитања нема 
својих oprana, a без oprana немогуће je постићи 
успехе. Ha чак mi наставници гимнастике nncv op- 
ranu Министарства физичког васпитања, него op- 
ranu друшх министарстава, a v многим нашим 
министарствима нема разумевања за важна пита- 
ња name националне пропаганде. 

Имаде још доста појединаца na већим и na 
одговорнијим местима и положајима, задојених 
старим духом, којп lie врло радо ометати ono што 
je потребно да национално осећаље ојача. 

Bam понодом овога закона потребно je нагла- 
сити, да ne може национално осећање опако буја- 
ти како je то потребпо, када се са мпогих високих 
места предузима да сс национално осећање угуши. 
Државна идеја je национална идеја, Државни слу- 
жбеппци морали би битн cnelieimnn те идеје, да 
њу чувају, да се боре за iby и да сузбијају еваки 
пападај na ту идеју. A, господо пародпн послапи- 
ци, чему да вам набрајам примере када ви то до- 
бро знате, да имаде државних чиновника којн сто- 
је и те како далеко од државне n националне идеје. 
Имадемо националних друштава и установа у ко- 
Јима нема ниједног државног чиновника na чак 
мпоги сс n цинички изругавају свему mro je на- 
ционално. 

Господо, у АустриЈи je ових дана изишла ла- 
редба да државпн чиновник може бити само onaj, 
којн je присташа пдсје, која данас влада у Аустри- 
ји, да сва предузећа, која имају кредите код Ha- 
родне банке, морају имати камештенике искључи- 
во one који су присташе државне идеје na чак и 
да iie потпору за незапослене добити само они 
који roj пдејн служе, јер да аустрпјскп порески 
обвезник неће глаћати повишене пррезе, да доби- 
ва помоћ onaj којп je противан државној идеји. 

У Италпји би се лепо провео onaj чиновних 
који бп радпо противу фашизма. Једино смо ми, 
господо народни посланици, земл.а неограничених 
слобода, где сваки може да ради шта хоће. По- 
гледајте списак наших чиновника и гледајте коли- 
ко су од п.пх чланови Сокола, Народне одбране, 
Јадранске страже и других националних удружења. 

Видећете да je број мален. Али ако узмете број 
стварних агилних радника a не само уппсаппх чла- 
нова, онда je тај број још очајнији. 

Huje доста да један чиновник буде само до- 
бар судпја, паетавппк, лекар, порески ЧИНОВНИК. 
On мора бити и добар национални радник. Он мо- 
ра стајатп na челу националноме раду. Код сваког 
n.eroBor акта мора провејавати националпи рад. On 
може у својем службепом деловању n да погреши; 
зато су више инстанције које iie псправптп norpe- 
шке. Али у националном раду on ne сме погрешнти 
јер ту нема ко да исправи, јер ее то ocBeliyje re- 
нерацијама. 

На.ма je потребпо да учвршћујемо пацпопалпу 
свест и развијамо снажан национални покрет, a др- 
жавни и самоуправни чиновници не да треба, него 
морају стајати na челу нашег националног покре- 
та. Има случајева да државни функционери са ви- 
соког пиједестала морала усуђују ее критиковати 
соколство, да су вежбе соколске и одела за вежба- 
n.е неморална. Знамо случајеве да шефови прогоне 
своје подређено чиновништво ако ради национал- 
no, макар onn били у служби најисправнији. Имаде 
таквих случајева, a ви, господо народни послани- 
ци, n сами то знате, na iiere зато и признати да се 
еврха овога закопа nehe остварити докле буде тра- 
јала оваква пракса. Национално делап>е треба да се 
oceha од врховпе државне управе до последњег 
папдура у сеоскпм општппама. Из строја државпе 
администрације треба уклонити све one што бпло 
na који начин, бнло активним радом, било пасивно- 
шћу, раде против пацнопалпе идеје. Нама ne трс- 
ба филозофа и критичара, него нам треба свесппх, 
добрих, агилних националних радника. У пашем 
чиновничком кадру имадемо и таквих националних 
радника. Они су исправно схватили своју дужност. 
O њиховом раду можемо говорити само са пајве- 
liii.M признањем. Onn су пожртвовани пионери na- 
ционалне мислн и како рекох, o њиховом раду мо- 
же се говорити само са изразом највећег признања. 

Господо народни посланици, пдеја овога за- 
копа врло je лепа и корпспа. Xolie се поправитп 
здравствепо стање нашег народа и будити свест 
колективитета, дисциплпне и солидарности, свест 
пуног националног јединства и потребе заједни- 
чког живота у недељивој народној држави. 

Организована обавезна џастава телесног ва- 
спитања постаје врло снажан инструменат name у- 
путарње пародпе копсолндације, јер омогућује из- 
градњу појединаца у духу наших народних иде- 
ала. Ona iie у поједппца будптп, сталпо одржавати 
и развнјати пациопалпу свест, a у срце сваког улн- 
ти љубав n nonoc за своју велику Отаџбину. Ona 
lie деловагп у правцу националне културе да no- 
дигне културни живот na селу. 

Овим закном постићићемо знатне уштеде у вој- 
пом буџету, јер Iie рок у кадру бити снижен, a тс 
hc уштеде износити на иилионе. Али je најважнији 
морални ес^екат који се бројкама ne може изра- 
зптп. Mu lieMO створити од младог сел^чета cna- 
жног младог човека у погледу телеспом n изврсног 
грађанина ЈугОсловенске монархије са изграђеном 
идеологијом o јединству државе и дужностима које 
држава тражи од сваког њезппог члана. 

Ми хоИемо да створиио генерацију Југосло- 
венских националних фанатика пред којом he бити 
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засењени и балиле и ([јатистн и хакенкрајцлери и 
шталхелми (Повици; Тако je! — Одобраваше). Та- 
коиу генерацију хоћемо да створимо. Цела лр- 
жава мора omu табор југословенских национали- 
ста испуњених неограииченом л>уГ)анл>у према сво- 
joj великој земл.н од Караванке до Ђевђелије, 
спремни да своју Отаџбину и своју слободу бране 
од свакога ко бн се усудио да ју угрози. (Тако je! 
11л>ескање и одобрјавање). 

() телесном васпитању омладине постоје у 
другим државама ванредно лепо и исцрпиво из- 
рађени закони. Са техничке стране ona основа sa- 
копа nuje тако исцрпна, na би се могло изнети до- 
ста приговора. Али ja то нећу учинити с разлога 
што je осповна мисао закона добра, корнспа и no- 
требна, a детал>и се могу у оквиру закона уредити 
и правилницима и уредбама. (Повици: Тако je i). 

Радн се o томе да закон постигне сврху ради 
које се доноси. А.да то може бити потребно je да 
здрав националнн дух завлада у целој државној 
управи и у свима манифестацијама државног жи- 
вота, да кроз свакн п иајиезиатиији акт провејава 
nama нациопалпа и државна мисао и да сваки акт 
државних чиновника и службеннка и у служби и 
naii службе буде тпм истим испуњеп и да у сваком 
чину гледа првенствеио да ли he то ојачати пацп- 
оналну мисао. (Пљ'ескање и повици: Тако je!). 

A затим привредне прилике треба средити и 
створити привредни 6 јануар који he уклонити зло- 
употребе привредних слобода и упутити привредни 
живот новим путем, путем социјалне правде, еко- 
номског јачања малог човека, у првом реду се- 
љака, осигурати му сталност његове груде и уна- 
предити ИЈегову привреду. (Бурно одобравање, 
пљескање и повици: Жипео!) 

Господо народни посланици, све се то може, 
na ако мн створимо и привредни (i јануар, ако iie 
национални дух завладаги у свнма манифестацнја- 
ма државног живота, онда he и овај закон пости- 
hH своју сврху и ми heMO створити генерацију па- 
ционалних фанатика који lie битн и телесно здрави 
али и испуњени националним духом. Створићемо 
националне фанатике јаче и одушевљеније него n- 
где иа свету, a то морамо створити у интересу na- 
mer народа n name Отаџбппе, велике Југославпје. 
Гласаћу за закон! (Бурно одобравање и пл>ескање). 

Иотпретссдиик др. Коста Поповић: Има реч 
наркЈдни посланик г. Вјекослав Спипдлер. 

VJekoslav Spiiuller: Gospodje poslanci, Zakon 
O obvezni telesni vzgoji naroda, ki nam ga je pred- 
ložila kr. vlada odnosno g. minister za li/ičko va- 
spitanje naroda, je nedvomno eden najvažnejših za- 
konov, donesenih izza ujedinjenja, zakon, ki bo v 
svojih nujnih posledicah globoko posegal ne samo 
v smernice fizičnega razvoja našega naroda, ampak 
isto tako tudi kulturnega, moralnega in nacionalnega 
podviga naše mladine in celega naroda. Za vse to sta 
že i gospod minister v svojem globoko stvarnem 
pismenem obrazloženju ter tU V skupščini i skupščin- 
ski odbor po svojem izvestilcu g. dr. Haeiću izneshi 
tako tehtne utemeljitve, enako tudi moji gospodje 
tovariši predgovorniki, da bi pomenilo samo izgu- 
bljanje časa, ako bi se tudi jaz hotel spuščati v to- 
zadevne meditacije. 

Zato hočem samo iz vidika naših specijalnih pri- 
lik v dravski banovini iz celega kompleksa vprašanj, 
ki so v zvezi z novim zakonom, na kratko podčrtati 

le nekatere bistvene točke. 
Predvsem treba zavrniti vse predsodke, češ da 

je nemogoče zakon uvesti 4 prakso, zlasti na naši 
vasi. Koliko je bilo že stvari, glede katerih se je tudi 
spočetka pojavljala skepsa, in vendar je praksa po- 
kazala, da je narod sam imel več razumevanja nego 
maloštevilni skeptiki iu večni nergači. V drugi vrsti 
treba naglasiti veliko praktično korist, ki jo bo novi 
zakon tekom dogledne dobe donašal i narodnemu 
gospodarstvu v celoti i državnemu gospodarstvu po- 
sebej. Zakaj dejstvo, da zakon predvideva mčžnost 
skrajšanja kadrovskega roka za vse one, ki bodo iz- 
polnili v zakonu predvidene obveznosti, pomeni zla- 
sti za naše seljaško gospodarstvo velike; pridobitev 
na delovnih silah in s tem milijonske štednje v na- 
rodnem gospodarstvu, na drugi strani pa, kakor je 
to gospod minister v svojem obrazloženju s konkret- 
nimi številkami dokazal, -- že v nekaj letih po uve- 
Ijavljenju zakona velike prihranke v proračunih mini- 
strstva vojske in mornarice, ki bodo tekom let lahko 
šli v stomilijonske zneske. Da ne govorim tu dalje 
o koristih, ki jih bo imela naša vojska od fizično 
jakih in zdravili bodočih generacij. 

Velika naloga in cilj izvajanja zakona o telesni 
vzgoji mladine pa je poglobitev jugoslovenske ideje, 
(Odobravanje) ideje narodnega in državnega edin- 
stva v najširših narodnih masah. Kes je, danes se 
vrši ta poglobitev sistematično že v naših šolah in 
tudi v naši vojski, vrši se pa tudi v neštevilnih kul- 
turnih in drugih nacijonalnih organizacijah širom 
cele države. Izvajanje novega zakona bo ne samo 
podprlo stremljenja vseh tu navedenih faktorjev v 
gornjem smislu, ampak bo obenem v vsa ta strem- 
ljenja zaneslo duha še večje sistematičnosti in stvarne 
smotrenosti, tako da bomo mogli že čez nekaj let 
tudi s tega vidika, kakor drugod po celi držav i, tudi 
pri nas v Dravski banovini z zadovoljstvom gledati 
na plodove zakona, ki ga danes sprejemamo. (Plo- 
skanje). Velikega pomena bo izvajanje novega zako- 
na tudi v pogledu kulturne in moralne povzdige na- 
še mladine in našega naroda v celoti. Koliko popol- 
danskih ur ob nedeljah in praznikih, ki jih danes 
velik del mladine, zlasti tudi na vasi, v kolikor je 
niso pritegnile razne kulturne ali športne organiza- 
cije, prebije v brezdelju ali pa v brezciljnem veselja- 
čenju in mnogokrat tudi pijančevanju, torej v za- 
pravljanju narodnega zdravja in narodnega premo- 
ženja, bo odslej posvečenih delu v tečajih za telesno 
vzgojo narod,i, osnovanih in obdržavanih na osnovi 
tega zakona! Kako močno se bo poglobilo delo v 
naših sokolskih četah, ki jih imamo hvala bogu tudi 
v naši Dravski banovini že mogočno število, koliko 
novega impulza bo prišlo v delovanje pijonirjev na- 
rodnega zdravja, narodne prosvete in jugoslovenske 
ideologije na naši vasi, pa tudi po naših trgih iu 
mestih. 

Vem, da bodo ostali med našim narodom razni 
večni opozicijonalci, pa bodo zlasti našega seljaka 
skušali ozlovoljiti proti novemu zakonu, češ, kaj 
pa tebi, seljak ti eha telesnega vaspitanja, telesne 
vzoje, saj ti se navežbaš ves teden, dan za dnem, 
od zore pa do mrak;! v trdem seljačkem delu! Zato 
je naloga nas vseh, ki smo dobre volje in ki uvidimo 
ogromni pomen telesne vzgoje, združene obenem s 
kulturnim in nacijonalnim podvigom mladine, za na- 
šo bodočnost, za našo odpornost proti težavam ne 
samo   v   našem   vsakdanjem   življenju,   ampak   zlasti 
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tudi za našo odpornost in, če treba, udarnost proti 
vsem mogočim nevarnostim od zunaj, — naša dol- 
žnost je, pravim, da narodu pokažemo na vzglede 
pri drugih narodih. Ki obkrožajo našo državo, in 
da mu na podlagi teh dejstev okrog nas dokažemo 
nujno potrebo' fizične, duševne, moralne in nacijo- 
ijalne utrditve našega naroda, tudi seljaškega. 

Če še povdarim uacijonalni moment, to je, v § 
1 zakona predvideni uacijonalni podvig naše mladine, 
storim to zlasti kot zastopnik iz obmejnega ozemlja. 
Tam je velik del starejše generacije bil močno pod 
duhovnim uplivom tujih narodov. Sicer je pri mlajši 
generaciji šola že povzročila marsikako spremenbo 
na bolje, toda pri mladini, prihajajoči zlasti na na- 
šem selu iz šolskega miljeja v svobodno življenje, je 
nujno potrebna roka, ki jo naj vodi skozi najopa- 
snejša mlada leta z ljubeznijo, obenem pa z jasno 
začrtano linijo v zrelejšo življenjsko dobo. To še 
posebej velja za vzgojo v jugoslovenskem nacijonal- 
nem duhu, ki naj ne bo vzgoja v smislu nacijouahiegn 
šovinizma, ampak vzgoja v našem jugoslovenskem 
nacionalizmu, vzgoja k nacionalni samozavesti, ki 
ljubi In brani svoje, a tuje spoštuje. In ta roka naj 
bo zakon, ki leži pred nami. Omenil sem na kratko 
samo glavne vidike, iz katerih smatram zakon kot 
dober in za nadaljni telesni in duhovni razvoj na- 
šega naroda potreben, in se ne mislim spuščati v 
podrobne določbe zakona, o katerih sem prepričan, 
da jih je odbor tehtno pretresel in izvršil tudi po- 
trebne spremenbe v prvotnem besedilu. 

Izjavljam v svojem imenu in mislim, da lahko to 
izjavim v imenu vseh poslancev iz Dravske banovine 
iz kluba J.N.S., da bomo glasovali za zakonski pred- 
log. (Odobravanje). 

Obžalujem, da je eden naših kolegov iz Dravske 
banovine skušal v razpravo o predloženem zakonu 
vnesti noto, ki nima s tem zakonom prav nobene 
zveze, ampak ima samo namen služiti političnim ci- 
ljem gotovih izranžiranih političnih činiteljev, ki so 
že ponovno doživeli težke poraze, pa jih še bodo 
tudi v bodoče. (Odobravanje). 

Потпретседипк др. Коста Поповић: Реч има 
народни посланик г. др. Младен Лпсавац. 

Др. Младен Лнсавац: ГоСподо народни no- 
рланици, ja ne бмх узео реч у onoj Скупштини o 
овоме предмету да mije ueiuro превиђено, mio je 
врло важно. Mnoio je говорепо o томе што je, мо- 
же бити, nemio случајно дошло и упало унутра 
као што je упао понтиски Пилат у Вјерују. Ila- 
када би се o свему томе говорило зашто ne -on и 
o ономе mro je доиста важно, Овај закон, који je 
даиас овде na претресу, врло je добар n ja ut бих 
имао im једне речи да кажем впше у његову no- 
хвалу него mio cv моји поштовапп предговорници 
рекли, али морам да спомепем да raj закоп може 
дати повода сумњи у иностранству да on нема 
можда неке особите n нарочите тенденције, 

Рпмска и латинска пословнца већ je казала 
да ono nrro двојица раде mije исто, na стога др- 
жим, да n мп овде треба нарочито да нагласимо, 
да ono mro MU сада оиде радимо mije ono псто 
mro су радили iianiii суседп квда су једап сличап 
закоп доносили. Господо моја, ми овде у нашем 
закону нарочито наглашујемо да желимо овим за- 
коном створптп један подмладак, који je спосо- 
бан да нашу државу очува n одбрани у случају 
рпасности и да буде снажан, тако да се ne морамо 

бојаш да ћемо ono изгубити што смо тешким му- 
кама и крвљу стекли. Алп, господо, када се нешто 
слично ради тако у другим државама, онда нам се 
може лако и пешто подметнути. Подметнути нам 
се може кад пам се каже: na и im можда имате ne- 
ke агресивне намере, можда имате иеке пмперпја- 
листичке тежи.е, када чините исто mro и Италија, 
— јер omi KOJU су то до сада чинили ту намеру и 
ne крију. 

Господо,  соколство  je данас једна  установа 
којој се морамо сви поклонити и сматрати je као 
једну од најважнијих установа у нашој  земљи, 
која има да нам очува nam народни интегритет и 
нашу земл>у да одбрани. Али ово соколство хоке 
само да брани Отаџбину, a neke да папада друге 
и да осваја. Н6 то ваља и споља докумептоватп. 
I ta жалост ne  постоје друштва пзвап  name oiai.i- 
биие осим Чехословачке u Пољске, која би нашла 
исти пазив и која би, е времена*на време, одржа- 
вала неке конгресе и конференције na којима би 
имала прплпку да се то каже и истакне, Али no- 
стојн још једна друга установа у нашој државн, 
која je ставила себи за задатак, да у иностран- 
ству покаже да сва та друштва o физичком вас- 
пита1ву немају никакве  агресивне    тенденције  и 
империјалистичке смерове, него да теже, за тим, 
да nac приближе са другим народима и да омогу- 
he  иајиажипје  добро,  то јест да  омогуке  мир, a 
то cv naum скаути.    Kao mro знате скаутизам je 
једна интернационална установа у којој учеству- 
je  ие једна држава или  впте држава, nero цео 
данашњи свет. Onu одржавају сваке гбдине своје 
конференције и скупове, и na тим скуповима no- 
казују да та удружења o физичком васпптању n- 
мају тај једини циљ да одбране своју отаџбнпу 
гли да теже свим силама да одрже мир, да се ме- 
ђусобно упознају n спријатеље, да ее почну це- 
нити, јер само onaj којп се састаје с неким може 
показати  и другом  шта вреди. Ja,  господо, при 
овоме нисам имао намеру да некога омаловажа- 
иам nero да скрепем пажњу г. Министру na то да 
upu извођењу овога закона има увек na уму да 
скаутизам  има велики задатак na да то узме у 
обзпр npn извађању § 9 o физичком   васпитању 
јер се ne пде за тим да će ствара пека агресивпа 
војска или империјалистичка гарда, nero се има 
за цил. само очување онога што већ имамо. Им- 
перијализам je једна врло опасна    ствар, јер он 
ствара омразу у целом свету.    Када je,    господо, 
букнуо светски рат, и када je мала Србија папад- 
нута од велике Аустрије, није ту било никаквих 
пактова mi договора који су нагнали и обавеза- 
ли Француску,    Енглеску a затим и Америку, да 
ступе у одбрану мале Србије, nero то што се ви- 
дело да постоје пмиеријалпстичке    тенденције  и 
mro je Аустрија хтела да се nponmpu на uain pa- 
чун. Господо, ако се две гује покољу може сто 
л>уди да гледају n нико nehe прстом мрдпутп, али 
у случају ако курјак нападне иа једпу овцу цело 
село скочнке да овцу одбрани. Ja мислим, ročno- 
до, да je врло важпо да се овом приликом, којасе 
сад дала, упоредп са соколством n скаутнзам, јер 
за   сада  соколство  mije  пптерпационално,  na  да 
се бар скаутизму омогући да у ипостранству мо- 
же показати, да cnn ми тражп.мо пријатељство и 
братство у свету. ,1a мислпм да са те črpane скау- 
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тизам je врло нажан јер je протииаи фашизму. 
Фашизам се не сме појавити у иностранству јер 
би га свуда сматрали да сеје исмир, док папротнв 
скаутизам je до сада примљен у иностранству о- 
беручке, јер on има за циљ да очува оно што нам 
je најдраже, a то je мир. To je IHTO сам имао да 
споменем, да разјасним и да некс ствари изнесем 
које овде нису додирнуте. 

Потпретседпик др. Коста IIOIIODHII: Господо 
народни посланици, са вашим иристапком дозво- 
лите ми да закључим данашњу седницу. Kao днев- 
im ред за идуНу седницу предлажем: 

1) Продужење претреса извештаја Одбора за 
проучавање законског предлога o обавезном те- 

лесном васпитању. 
2) Претрес извештаја Одбора за проучавање 

законског предлога o допупском споразуму уз 
споразум o клирингу између Краљевине Југосла- 
Biije и Швајцарске Конфедерације. 

3) Претрес извештаја Одбора за проучавање 
законског предлога o сузбијању полннх болести. 

Прима ли Скутнтима овај предложени днев- 
im ред? (Прима). 

Даиашњу седницу закл.учујем, a другу зака- 
зујем за сутра у К) часова upe подне са усвојеннм 
дневмим редом. 

Седница je закључена у 12.30 часова. 

П P И Л O 3 и 
НАРОДНОЈ СКУШТППП 

Одбор за проучавање законских предлога o 
Ме1)у11арод11им уговорима и споразумима примио 
je na npoy4aBaibe предлог закона o Допунском 
споразуму уз споразум Q клирингу од 27 априла 
1932 године као и уз додатак од 2 нрвембра 1932 
годиие, закљученом и потписаном у Берграду 29 
августа 1933 године између Краљевине Југославије 
и Швајцарске Конфедерације, завршио je повере- 
пи му посао на својој седници од 15 новембра 1933 
године, усвојившн текстуелно закопскп предлог у 
пачелу н појединостима, те према томе Одбо1)\- je 
част предложити Народној скупштини да овај за- 
конскн предлог изволи усвојити. 

За известиоца Одбор je одредио г. Стевана 
Ћирића, пародиог посланика. 

15 новембра.1933 године 
Београд. 

Секретар, 
Др. Богдан BMJIOBIIII с. р. 

Претседник, 
Стеван ЋириЈј с. р. 

Чланови; 
Игп.ат Б. СтефановпЈ! с. р., Салих Баљнћ с. р., Ин- 
кола Прека с. р., др. Влада Станишић с. р., Мило.је 

М. COKHII с. р., др. Вјекослав Милетнћ с, р. 

НАРОДНШ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање законског предлога o 
сузбијању полних болести, на својим седницама 
свестрано je проучио упућени му законски пред,- 
лог и у току свога рада учннно je следеће измене 
и допуне: 

Код § 1 у другом реду речи „гонококтична ин- 
фекција" замењују се са „гонореја". Бришу се ре- 
чи: „и без обзира на коме делу тела се палази ло- 
кализацнја оболеи,а". 

Код § 3 у другом реду после речп „преглед" 
етавља се реч „a", у истом реду после речи ,,и" 
ставлЈа се реч „na"; иа крају трећег реда додају 
се речи „ако je стања таквог да пс може поднети 

трошкове лечеи.а". Параграф трећи добија и два 
rioisa става: 

„Изузимају се лица осигураиа no закрну o 
осигурању радника (1922 год.) која he се лечнтп у 
својим санитетским установама". 

„Министар социјалне политике и народног 
здравља upoimcalic пранплннк o плаНаи.у ipom- 
кова лечења аналогно Правилнику o наплати бол- 
ничких трошкова". 

Код § 4 у тачци 2 у почетку лругог реда после 
речи ,,н" умећу се речи „само ако добнје поуздане 
податке", па крају тачке 3 после параграфа ставља 
се запета и додају се речи „без обзира на тачку 3 
овог параграфа". 

Код § 5 после речи „лажпо" ставља се запета 
н умеКе се реч „злонамерно". 

Код § G, у шестом реду, речн „треба вршити" 
замењују се речима „вршиће се". 

Код § 7 у тачци 1, у четвртом реду, место „1(5" 
ставл^а се „15". 

§ 8 мења се н гласи: „Свака проституција као 
и држање јавне куће je забрањено и кажњиво дсло 
no прописима Кривичног законика, глава XXIV". 

§ 9 мења се и гласи: „Мушко лнце које ступа 
у брак мора за венчање поднети надлежној власти 
лекарско увереиЈе мз кога he се видетн да не бо- 
лује ни од једпе болести наведене у § 1 овога 
закона. 

Државии самоуправни лекари издаваће ова у- 
верења бесплано сиромашним лицима. 

Жеиско лице које зна да je заражено илн пре- 
ма околностима то може да претпостави na ипак 
закључи брак казниће се no § 256 Кривичног за- 
коника. 

Издавање лажног уверења казниће се no no- 
стојећим законским прописима. 

AKO верски претстаниик, или претставник над- 
лежие грађанске власти ne буде добио оваква уве: 

рења од мушког лица које жели да ступи у брак, 
ira га ипак венча, казниће се no одреби § 399 став 
l Кривич. законика". 

Код § 11, у петом реду, после речи „нема" до- 
дају се речи „лице које да дете болесно од сифи- 
лиса другом лицу под своје илп na пеговање илн 
васпитање a o болести детета ие обавести". 

Код § 12 у другом реду реч „тајпу" брише се: 
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у другом ставу реч „основати замењује се са ,,о- 
сиипати"; у TpeiieM стапу, у трећем реду, после рс- 
чи „удружењима" умећу се речи „и са друштвима 
за сузбијање полних болести"; у исгом реду реч 
„основати" замењује се са „оснивати"; у петом 
реду после речи „угрожена" умећу се речи „и no- 
срнула". 

Код § 13 у првом реду речи „живи малолет- 
иик" замењују се са „живе малолетни", у почтеку 
другог реда бришу се речи „женскога пола". 

§ 16 мења се и гласи: „За извиђаје и пресуђе- 
ња кривица no овоме Закону надлежни су судони 
no Закону o кривичном судском поступку, који 
важи na дотичном судском подручју. 

Претрес je тајан". 
Код § 19 реч „Министарству" замењује се са 

„Мпппстру"; na крају нстог параграфа додају сс 
речи „којп hc издати потребан правилник за изпр- 
meibe овога закона". 

§ 20 гласи: „Овај Закон ступа у живот кад се 
обнародује у „Службеним новинама", a обавезну 
снагу добија 30 дапа после обнародовања, када 
престају да важе прописп, који су му противни". 

Одбору je част предложити Народној скуп- 
штини законски предлог са ropibiiM пзмепама n 
допупама да га пзполи у целости усвојпти. 

За известиоца одборске већине одређен je г, 
др. Ђуро OcTojnli, народни посланик. 

Ко'[ § 9 одвојнлн су-своје мишљење чланови 
Одбора r.r. Витомир Видаковић и Влада Шилјсго- 
вић, народни посланици. 

16 новембра 1933 годппе 
Београд. 

Прстседппк Одбора, 
Др. Филип Лазаревић с. р. 

Секретар, 
Др. Сгеваи Васил>евић с. р. 

Члаповн: 

Др. Драг. Јевремовн|1 с. р., др. Ђуро ОстоЈић с. р., 
др. Драгутнн KocTuh с. р., др. Ннкола Кеи1ел>свн11 
с. р., Карло Гајшек с. р., Алојз Дрмел. с. р,, Трипко 
llmiKoniili с. р., Витомир Видаковм!! с. р. (одваја 
се), Влада Шиљеговић с. р. (одваја се). 

ОДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

Издавање предбрачних лекарских уверења 
врши се бесплатпо од стране државппх и само- 
управпих лекара. 

§9 
„Мушко лице које ступа у брак мора за вепча- 

ње подпетп надлежној власти лекарско увереп.е 
из кога he се видети, да ne болује ни од једпе бо- 
лести паведепе у § 1 овог Закона. 

ИздавапЈе ових предбрачних уверења врши сс 
бесплатпо од страпе државних и самоуправних 
лекара. Лажно издато уверење казниће се no но- 
CTojehuM законским прописима. 

Жепско лнце које зпа да je заражено или npe- 
ма околпостпма то може да претпостави, na ипак 
закључи брак, казниће се no § 256 Крив. законика. 

AKO всрски претставпик илп претставник гра- 
ђанске властп ne буде добпо оваква уверења од 
лнца која желе да ступе v брак, na их ппак венча, 
казниће се no одредбама § 399 став 1 Крпвпчпог 
законика". 

За известиоца одре1)еп je г. Витомир Видако- 
вић, пародпи посланик. 

15 новембра  1933 год. 
Београд. 

• Чланови Одбора: 
прота Витомир ВидаковиН с. р, 

Влад. ШиљеговиЈ! с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Светнслава Хођере, народмог послашша, на Минн стра правде o неуво1)ењу у гласачки списак Шпиро 
И. CmiOB4iilia од стране   Среског суда у Омишу. 

Господине Министре, Срески суд у Омпшу, 
Приморске бановине, својим реш'ењем Изб. 447/33 
од 13 септембра 1933 године ускратио je г. Шпиру 
И. Синовчићу, припаднику oninrnne Пол>11ца-При- 
ко, Приморске баповппе, n[iano да буде заведен у 
бирачки списак своје општине, иако je г. Синов- 
чић, са осталим потребппм и прописаним увере- 
п.пма, допео и редовиту потврду свог ееоског npn- 
става и општипске управе, да je бо1)авпо код своје 
куће у llo.hiniKoj општини од месеца септембра 
1932 до месеца маја 1933, дакле преко 6 месецп, 
као n уверење да пије заведен у бирачки списак 
суседпе Сплптске општппе, у којој je боравио од 
1 маја 1933 до 1 септембра 1933, укуппо 4 месеца, 
^ади својих пословних веза. 

Пошто je горњом одлуком Среског суда у О- 
мишу г. Спповчпћу бпло ускраћено једпо осповпо 
право сваког исправпог грађанина, a г. Синовчић 
пије тражио пити je могао да тражп nn у једпој 
другој сем у својој завичајној општини, да се за- 

веде у бпј^ачки списак,   то Вас молим, Господине 
Мпппстре, да ми изволите одговорити: 

1 — Да лп je Срески еуд дужан да потврдп у- 
нашање у бирачки списак припадника појединих 
општппа, када onu испупе све за то потребне у- 
слове, a нису заведепи у бирачки спнеак nn једпе 
друге општипе у земљп, n 

2 — У овом конкретном случају, да ли г. Cn- 
HOBMnliv прппада пкаково право жалбе, како би 
on могао да себи оспгура то осповпо право, које 
ne би требало да се ускраћуЈе nn једпом исправном 
грађанину? Иначе се on бесправно лишава свог 
грађанског права и дужности. 

Примите, Господине Министре, уверење OMOM 
особитом поштовању. 

15 новембра 1933 године 
Београд. 

Светнслав Хођера с. р. 
народни посланик. 


