
STENOGRAFSKE BELEŠKE 

NARODNE   SKUPŠTINE 
 KRALJEVINE JUGOSLAVIJE  

GODINA  3 BEOGRAD 1934 GODINE KNJIGA 2 

XXV REDOVNI SASTANAK 

NARODNE SKUPŠTINE 
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 

DRŽAN 4 MARTA   1934  GODINE U BEOGRADU 

PRETSEDAVALI: 
PRETSEDNIK 

D-r KOŠTA  KUMANUDI 

POTPRETSEDNICI 

Dr. AVDO IIASANBEGOV1Č 
i 

Dr. KOŠTA POPOVIĆ 

SEKRETAR 

MILAN MRAVLJE 

Prisutni  g. g. Ministri: Pretsediiik Ministarskog saveta  Nikola  T.   Uzunović,  Ministar  bez  portfelja  dr. 
Hamdija Karamehniedović, Ministar pravde Božidar  Maksimović, Ministar finansija dr. Milorad Dordević. 

POČETAK U 8 ČASOVA 

SADRŽAJ: Potpretscdnik dr. Avdo Hasanbefjović: Otvaram 
XXV redovni sastanak Narodne skupštine. Izvolite ču- 

Pre  dnevnog reda:  I — Čitanje i usvajanje zapisnika ti zapisnik prošlog sastanka. 
XXIV redovno« sastanka; Sekretar  Milan  Mravlje  pročita  zapisnik  XXW 

2 —  Izveštaji iMinistra građevina <> odgovorima na In- redovnog sastanka. 
terpelacije; Potpretscdnik dr. Avdo HasanbeKović:    Ima    li 

3 _ Otsustva narodnih poslanika. kakvih   priinedaba  na  zapisnik?   (Nema).   Primedaba 
Dnevni   red: I — Pretres i usvajanje u pojedinostima: nema, zapisnik je primljen. 

I razdela — Vrhovna državna uprava. Izvolite čuti   izveštaje g. g.  Ministara  po  inter- 
Govornicl: Ministar Hnansija dr. Milorad Dordević, dr. pelacijama. 

Vjekoslav Miletić, Alojzij PavliC, Ignjal Stefanović, dr. Milan Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. Ministar 
MetikoS, Dušan Ivančević, Dragutin Perko, Matija Maceković, građevina izveštava. da će na interpelacija narodnog 
Omer Kajmaković poslanika g. Ferde Šege, o donošenju zakona o ovla- 

Pretres i usvajanje u pojedinosUma: IV razdela    • šćenim   inženjerima,  odgovoriti  kad  bude  stavljena 
Ministarstvo  pravde lia (lllevlli  red;  g.  Ministar građevina  izveštava,  da 

Govornici:    Ministar pravde  Božidar Maksimović (dva & "" interpelaciju narodnog postalika g. Vladimira 
puta), dr. Milovan Grba, Alojzij Pavlič, dr. Milan Metikoš, Mi- -st- Krstića, o odronjavanju desne obale reke Morave 
llvoje    Isaković,   Duro Marjan,   Josip Stažič,   dr. Toma Smi- Kodsela Krtiscrasrez Ravamčki, odgovoriti kad |)ri- 
Ijanić, Ferdo Sega, Vojko Kurtović, Pero Grajić, Sergije Um- '^"P1 potrebne podatke. 
kalo, dr. Juraj Cenkić, Jovan Misirlić. Potprctsednik dr. Avdo Hasanbegović: Ovi se iz- 

veštaji primaju na znanje. Izvolite čuti otsustva na- 
-              rodnih poslanika. 
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Sekretar Malan Mravlje (saopštava): G. Ivan 
Urek, narodni poslanik, moli 6 dana otsustva; p. 
Lovro Petovar, narodni poslanik, izveštava da zbog 
hitnih domaćih poslova ne može prisustvovati sed- 
nicama Narodne skupštine; g. Milutin Pešir, narodni 
poslanik, moli za mesec dana otsustva radi lečenja. 

Potpreiseđnik clr. Avdo Hasanbe«ović: Odobrava 
li Narodna skupština traženo otsustvo? (Odobrava). 
Otsustva su odobrena. Prelazimo na dnevni red. Na 
dnevnom je redu: Pretres u pojedinostima predloga 
budžeta državnih rashoda i prihoda za  1934/35. 

Reč ima g. Ministar finansija. 
Miniitcrap финансија др. Милорад Ђорђевић: 

Господо народпи послаиицп, o буџетском разделу 
Врховне државпе управе нема се много шта pehu. 
Taj раздео, као што пам je познато, садржи најве- 
Ним делом оне облигатне расходе који аутоматски 
долазе у државни буџет н који, према томе, понав- 
љам, највећим својим делом скоро н не могу čU- 
TU предмет никакве дискусије, Сам раздео садр- 
жи расходе за ове институције: Краљ, Народно 
претставпиштво, Претседпиштво Мппмстарског 
савета, Државни сапет, Главна контрола, Ци- 
вилиа кућа Његопог Величаиства Краља, Кан- 
целарија Краљевих ордена и општи расходи. У- 
купан изиос предвиНених расхода у опом разде- 
лу буџета износи 149.781.613динара^ Инајвећидео 
од тога, разуме се, долази na Народно претстав- 
ништво, за тим на Претседништво Мипистарског 
савета. И ако су опи расходи таквога карактера, 
као uno сам малочас пагласио, да пајвећим делом 
својим и ие подлежу скоро никаквој дискусији, 
опет je и овде приликом израде буџетскога пред- 
лога учнњен један напор у правцу комрпеснје 
Све mro се могло стегнути, спе што се могло сма- 
њитн, то je учињепо. Иајпосле, onaj процеиат 
сппжеп.а расхода na бази кога je уопште и pahen 
преллог буџета за 1934/35 год., примсњен je и овде 
и због тога се овогодишњи предлог буџета Врхоп- 
ne лржавне управе разликује од буџета за 1933/34 
годину, који je сада na снази, за 1,781.G10 динара. 
Највеће je CMaibeibe опет код Народпог претстав- 
ништва, за нешто више од 1 милиои динара. То- 
лико сам имао да вам кажем o расходима овог 
б\'џетског раздела, na вас молим да no већ уста- 
л.епој традицији у овој кући изволите те све рас- 
ходе прихватити. (Пљескан.е); 

Pntprctsednik dr, Avdo Hasanbegović: Ima reč 
narodni poslanik g. dr. Vjekoslav Miletić: 

Dr. Vjekoslav Miletić: Gospodo narodni poslani- 
ci inče smo završili1 pretres budžeta u načelu. Pri- 
hodom toga pretresa, padale su ovde takve izjave ne 
samo sa strane opoziciie nego i sa strane vladine 
većine jla je jedan slugalac. jedan dobar građanin, 
morao na to da se zgraža. Gospodo, ton toga govora 
bio je takav, da je u ovoi državi sve propalo i pokva- 
reno: i činovništvo i država i ministri, sve je to po- 
kvareno sve je to korumpirano. Čak su Inko daleko 
došli pa su covorili: propala io poljoprivreda, propa- 
la je trgovina, propala ie industrija, tako da ovaj 
služalac, ovaj dobar građanin, patriota jadan ?ta ie 
očekivao? Nišfa drugo netro da poleti u'voroš pa da 
pogleda ima li u kome dućanu roba japanskog dem- 
pmga. da uzme nož i da počini harakiri 

Gospodo, to nije opravdano, nije tačno, nije isti- 
n'nl -\0n г —oj xcirža,vi ioS Je na visi"i i hvala Rogu, s o se ttče i našeg ekonomskog stan ja, u bol jem 
smo položaju od mpogih i mnogih država. 

Kaže se: činovništvo je pokvareno, korumpirano. 
Rekoh, to nije istina, mi moramo, draga braćo, 
razlikujemo činovnika od činovništva, suca od sudaca 
itd. Gro našeg činovništva i dandanas vrši savej 
svoju dužnost pod najtežim okolnostima. Ono je sa- 
čuvalo svoju svest, svoju dužnost da uloži sve svoje 
sile za državu i narod. To je gro našeg činovništva. 
Lučimo ono drugo korumpirano od ovoga. 

Kada je reč o korupciji, mora se reći da ie to 
jedna biljka koja je evala u sva vremena i kod svih 
naroda, u svima državama Ona je evala negde višo, 
negde manje. Niko ne opravdava i ne srne da opravda 
i odobri tu korupciju. 1 mi sami nećemo do je odo- 
brimo. Mi moramo da je iskorenimo, i to radikalno 
Ali ne smemo uraditi kao Sto su to uradili u o 
Skupštini neka gospodo, koji govore gotovo sa ne- 
kim sadističkim uživanjem i iznose pojedine slučaje- 
ve te korupcije. To, gospodo, ne sme tako da ide. \\. 
valja se veseliti tuđem zlu. Ali neka nam bude uteha 
da toga cveća toga ploda, te korupcije dandanašnji 
ima mnogo više u drugim državama koje se hvastaju 
sa stolećnim postojanjem i tisućletnom kulturom. 

Kako da lečimo to zlo, osobito kod činovništ 
Kako rekoh dužnost  je svakog činovnika da  on SVP 
svoje umne i fizičke sposobnosti posveti državi i na- 
rodu. To je njegova dužnost. Ali, gospodo, iona j koji 
ima dužnost, ima i prava. A njegovo je pravo da mu 
država  obezbedi  onaj  egzistenčni   minimum,    dr>  on 
može pristojno sa svojom obitelji da živi. da se    !-. 
va, da se odeva. I kada mu se to obezbedi, i kada čj. 
novnik bude. svestan do on, dok vrši svoju  dužnos 
1 dok se nije osrrešio o zakon, neće nikad biti bafen 
na ulicu i neće niko od njega tražiti da on učini nešto 
ili protivu zakona ili protivu savesti, tada će biti dob 

To je najbolje sredstvo do mi suzbijamo tu ko, 
rupciju kod činovništva. 

Kolega dr. Metikoš je u svome govoru spomenuo 
batine. Gospodo, to je jedno veliko zlo. To niko ne 
odobrava, ne odobravamo ni mi. I svedok mi je i drup 
Metikoš, da sam ja bio jedan od prvih koji sam рггГ. 
testvovao nrotivu toga zla i nisam odobravao batine 
' kažem da će batine postići sasvim drugi cilj. nego 
onaj koji misle oni koji batinaju. Ti žalosni dotradaji 
događali su se u Lici i u mome kraju u Severnoj Dj^. 
maciii i u mome srezu. Gospodo, bilo je ubacivano 
oružie iz inostranstva, a bilo ie i batina, рл knn što 
se ne smije okriviti one čestite pomorce i ribare 
otočane čestito stanovništvo mog sreza da su svi antl! 
državni, zato što se medu njima našlo nekoliko zave. 
denih od izdajnika i naših neprijatelja, ne možfl optu. 
žiti ceo onaj narod, tako isto ne može se i nije pra. 
vodno da se nabaci krivnja na ceo žandarmeriski k.-v 
dar za batinjanje. Gospodo, ako mi danas možemo 
mirno dn putuiemo, ako danas nostoji mir i red. z 
treba da zahvalimo u prvom redu žandarmeriji. Žan- 
darmerija ie mno"-o žrtvovala ti interesu države, 
je više puta i svoie živome i sve što ie imala da za? 
PTanice državne i da zaštiti privatnu svojinu i ličnu 
slobodu. Ta nepriiateljska nronap-anda žalosno je da 
se ona širi noeotovu u onim kraievima ali između 
ostalih uzroka uzrok tome je i taj, što su ti krajevi 
bili uvek zanušteni i od Austrije i od Italije za vreme 
okunaciie. Gospodo, moram da naelasim na ž^'ost, 
da su ti krajevi zapušteni i od predašnjih vlada (Milan 
Metikoš; I od današnje vlade!) I da se nije shvatila 
važnost tih krajeva. Ekonomski podići treba one kra- 
jeve u prvom redu, a onda kada se ekonomski po- 
dignu, to će biti najbolji lek suzbijanju te nesrečno 
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propagande iz inostranstva. To je kraj koji živi je- 
dino od pomorstva i ribarstva i to je onaj kraj, kome 
je bio oduzet Zadar, pa je ostao kao trup bez gi?.ve, 
ostao bez svoga privrednog centra i razumljivo je da 
onaj bedni narod nastoji na svaki način da si pribavi 
svakidanji kruh, jer taj narod ne zna uopšte, šta je 
pšenica   i   kukuruz. U Zadru je Italija ustanovila slo- 
bodnu  /.onu, to znači da sve što dolazi u Zadar, ne 
plaća carine, ne plaća dažbine, ne plaća ništa i razum- 
ljivo je kad naši seljaci podu u Zadar da prodaju ono 
sirotinje   misle,  da je  tamo sve jeftino, da je  tamo 
besplatno, a ne znaju, da je u Italiji i njenim krajevi- 
ma mruogo skuplje nego kod nas. Italija je ne samo 
u Zadru,   nego i u  Kvarneru ustanovila jednu  tako- 
zvanu  povlašćenu zonu, da bi suzbila  krijumčarenje 
preko   granice.  Pa, gospodo, ja sam  tražio  i danas 
i ražini  od  Kraljevske vlade da bi bilo krajnje vreme 
Ua  se   nešto   učini za ionu okolinu Zadra, jer batine 
neće pomoći; (Dr. Mdikoš: Milioni će ići za Centralni 
presbiro!) batinama ne ulijeva se narodu ljubav picma 
državi a još manje odanost prema režimu, nego treba 
sve  učiniti  da se obezbedi ono stanovništvo. Ja sam 
predložio i danas predlažem da se u cijeloj takozvanoj 
(rećoj   ekonomskoj zoni, t. j. općini Preko, Iž Veliki, 
Zemunik,   Nin  te  dijelu  općina Novigrad,  Smilčić  i 
...ograd   n/m a u koju bi se iznimno uvrstile općine 
Sali, Božava i Silba, osnovale naročite zadruge; cen- 
trale bi bile u Prelu i Zemuniku, kao sreskim mjesti- 
ma,   a   filijale  u sjedištima svih ostalih općina.  Ove 
zadruge   dobijale   bi  jeftinije  kruh,  brašno,  pšenicu, 
kukuruz uz državnu pomoć, a povrh toga delili bi se 
pojedini monopolski artikli, kao šećer, petroleum, uz 
ostale  olakšice i mnogo jeftinije, nego što bi se to 

...'lo   za   ostale krajeve  naše države. Na  taj  način 
bi se  pomoglo pučanstvo tih krajeva i suzbilo п se 
krijumčarenje i narod bi se tako riješio velike brige, 
velikih  nevolja i nepotrebne šikanacije. Ovo je, gos- 
podo, potrebno već i stoga, što se svakoga dana go- 
vori  kako   upadaju ustaše, kako se oni spremaju za 
proleće   i  država bi za suzbijanje toga, morala trošiti 
mnogo    novaca.    Ali na ovaj način ml ćemo ргг to 
suzbiti nego da trošimo tamo milione i da ljude šalje- 
mo po tamnicama i da se ljudi batinaju. 

Gospodo, mi Hrvati svesni smo - i svaki mora ' 
da bude svestan, da van granica ove naše mile .lu- 
;ro-,lavije, nama Hrvatima nema opstanka ni kao delu 
jugoslovenskog naroda, ni kao hrvatskom narodu. 
Mi možemo da se sačuvamo jedino u zajednici sa 
braćom Srbima i Slovencima. (Pljeskanje. — Dr. Mi 
Um Metikoš: Samo uredite unutrašnju upravu!) Ure 
diti i to, i onda će doći k svesti i oni Hrvati, koji 
na sramotu naše drdžave idu u inostranstvo i pomo- 
ću izdajničkog novca hoće da ruše ovu državu. Na 
sramotu Hrvati, pogotovu oni Hrvati, koji su pošli 
u Italiju, u zemlju koja je Hrvate potpuno istrijebila 
u Istri, Gorici, Rijeci, i tobože pomoću tih prijatelja 
hrvatskog naroda, za koje su Hrvati do juče bili 
ашо koze, da pomoću tobože njih nas Hrvate oslo- 

bode kao od neke srbijanske prevlasti! Ali, gospodo, 
ovde mislim još nešto pored ovog ekonomskog po- 
boljašanja, a to bi bilo da se ubjedi svaki Hrvat — 
da on bude svesan da u ovoj državi vladaju zakoni, 
pravica, jednakost i ravnoptavnost. Ovo ubedenje 
treba gajiti kod svakoga od njih, i mi smo se resili 
i separatizma i svega ostaloga zla, koje za sobom 
povlači nepoverenje. 

Gospodo,  ja  bih  još  imao da govorim  takode 
o pomorstvu, ali ću to ostaviti kad bude na pretre- 

su budžet Ministarstva saobraćaja. Samo bi spome- 
nuo  u  vezi sa početkom  moga  govora,  da  mi  ne 
treba da očajavamo,  jer kad nije očajavala srpska 
vojska  i  onaj  srpski  vojnik  koji  nije  gubio  veru, 
kad je ostavljao ženu i decu i izdisao u krševima al- 
banskim, kad nije izgubila nadu srpska vojska, kada 
je  ostavljala svoju  rodnu  grudu  i   prešla  na  grčko 
zemljište pre proboja solunskog fronta, da se okrepi 
i preuredi za veliko delo oslobođenja i ujedinjenja, 
onda ni mi ne treba da budemo malodušni, nego na- 
protiv treba da podignemo duh i svest u sebi samim 
i  u svojoj  okolini.  Nemojmo  biti  defetiste, jer je 
defetizam  škodio  mnogo  više,  nego  što  su  škodili 
porazi u Svetskom ratu. Treba delovati sa verom i 
nadom, pored onako sjajnih primera srpske  . oiske 
i srpskog građanina, još i po primeru кгко su de- 
lovali bosanski seljaci kada su ih na veša-a stavljali, 
a oni uzvikivali: Živeo Kralj Petar! Koliko je vere 
imao taj seljak isto tako kao i oni naši pravoslavni 
sveštenici koji su vešani  i  na  vešalima  izdisali sa 
uzvicima: Živeo Kralj Petar! Živela Kraljevina Srbi- 
ja! pa se ipak dočekalo da ta mala Srbija postane 
moćna Jugoslavija. Vera u Boga, nada u našega Kra- 
lja, sa poverenjem u iskusnog državnika, vodu, šefa 
naše  stranke  i  Pretsednika  Kraljevske  vlade  g. Ni- 
kole Uzunovića  mi ćemo izdržati, pored onoga što 
smo izdržali, i ovu tešku ekonomsku krizu. (Odušev- 
ljen aplauz). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Reč ima 
narodni poslanik g. Alojzij Pavlič. 

Alojzij Pavlič: Gospodo narodni poslanici, to- 
kom načelne debate u budžetu pale su teške zamer- 
ke, na naslov naših imućnih ljudi, na bankare, kapi- 
taliste i industrijalce, da nemaju kontakta sa naro- 
dom, te da se premalo brinu za malog čoveka, za 
ratno siroče, za besposlene. 

Ta kritika je potpuno opravdana. Gospodo, ban- 
kari još danas u vreme svetske depresije i besposli- 
ce, žive kao što su živeli od godine 1925 do 1920 u 
godinama dobre konjukture, u godinama kada je bila 
naša Kraljevina Jugoslavija druga Amerika. Buržuji 
imaju velike aparlmane, priređuju skupocene ban- 
kete i zabave, dok njihovi sudržavljani, radnici i se- 
ljaci sa teškim srcem gledaju njihov rasipan život, 
i osećaju njihovo kamenito srce, koje ne pozna lju- 
bavi, ne pozna pravde. 

Gospodo narodni poslanici, lakat je da nešto 
malo učine naše dobre dame, bilo iz Kola srpskih se- 
stara i Jugoslovenskog ženskog saveza, ili drugih 
dobrotvornih društava za sirotinju. Pa šta je to? 
Moglo bi se više učiniti, trebala se kod nas organi- 
zirati jedna akcija za rad i hleb, kakvu je organizo- 
vao u Nemačkoj Hitler, gde danas nema gladi, te je 
zabranjeno prositi  milostinju. 

Gospodo narodni poslanici, naši imućni ljudi, 
osobito u gradovima, trebali bi da po primeru našeg 
preuzvišenog Kraljevskog Doma, učine za našu siro- 
tinju. Na ovome mestu javno blagodarim Njegovom 
Veličanstvu Kralju za svu potporu, koja je bila pode- 
ljena postradalim delovima od poplave u Savskoj i 
Dravskoj banovini. Blagodarim osobito za onu pot- 
poru, koju je blagolzvoleo pokloniti Njegovo Veli- 
čanstvo Kralj radnicima i rudarima i njihovim poro- 
dicama, u Trbbvlju, Hrasniku i drugim revirima za 
prehranu. 

Slušajte, gospodo, poslanici, šta se je desilo u jed- 
noj rudarskoj koloniji kod nas: Jedan mališan, uče- 
nik osnovne škole, od 9 godina pisao je iz sopstvene 
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inicijative bez znanja i dozvole roditelja i učitelja, 
pismo Njenom Veličanstvu Kraljici Mariji. Mališan 
piše, da njihova porodica ima devetero dece a da je 
otac bez posla, a majka im bolesna. Šta sada? Po 
dobivenim informacijama, navodi su bili tačni. Nje- 
zino Veličanstvo Kraljica Marija, poslala je za Božić 
siromašnoj porodici na pismo mališana, potporu od 
dinara 1.000. Ovakvih slučajeva poznam puno. 

Ko može da razume radost, koja je vladala za 
Božić u toj rudarskoj kući? Svuda se je pričalo o 
plemenitom gestu Kraljevske porodice. Učitelj u ško- 
li, pitao je mališana, kako da je pisao pismo Preuz- 
višenoj Kraljici. A dečko kaže: pisao sam, pošto znam 
da je naša Kraljica dobra, i da je majka sirotinje. 
To treba da se podvuče, to treba da se zna, da je ma- 
lišan kazao jedno svojstvo, koje odlikuje našeg Vla- 
daoca i našu Kraljicu. To kažem osobito za to, pošto 
je jedna grupa Slovenaca napala g. Ministra Pucelja, 
napala g. Bana Marušića, i prikazala nam da su Slo- 
venci anacionalni, da su profesori univerziteta ana- 
cionalni, da su učitelji anacionalni, da je omladina 
anacionalna, da su anacionalni sveštenici, svi su ana- 
cionalni. To može da kaže jedna grupa pokvarenih 
ljudi. U Trbovlju je došlo na zbor preko 3.000 rad- 
nika i na zboru pitao me je jedan od njih, koji je 
bio za vreme Austrije veliki austrofil, po slomu ko- 
munista, a danas je primljen u Jugoslovensku na- 
cionalnu stranku. Ja neću da napadam njezinu par- 
tiju, pošto se malo pitam, šta su ljudi pre toga bili. 
Pitao je mene na zboru, metlu samim radnicima, ko- 
liko iznaša prva partija civilne.liste, a šta sada? Ako 
bih ja kazao, došlo bi do protivdržavnih povika. 
Gospodin sreski načelnik sav je drhtao. Л ja sam re- 
kao: Neću da ti to kažem na zboru, i kazao sam na 
to: naša Vrhovna državna uprava iznosi toliko mi- 
liona. Ministarstvo prosvete toliko, Ministarstvo 
pravde toliko, sva Ministarstva nabrojao sam. 1 re- 
sio sam situaciju. Ako bih kazao, toliko iznosi ci- 
vilna lista, ja bih bio okrivljen za protivdržavnu po- 
viku! 1 reklo bi se: Pavlič je anacionalan, Pavlič nije 
patriota. Takvi su samostalni demokrati, koji nose 
nemačka imena, ja ću da vam kažem da svi ti ljudi 
u Mariboru, u Celju imaju samo nemačka imena i 
nisu Jugosloveni. Oni po imenu i duši Nemci kažu, 
da su jedini Jugosloveni. 

Gospodo, neka mi bude slobodno da učinim još 
neke objektivne i opravdane opaske kod debate Vr- 
hovne uprave i to osobito po pitanju novog name- 
štaja u Senatu. U Senatu imamo, gospodo, senatore, 
industrijalce, pretstavnike bankara i imućne ljude. 
Malog čoveka tamo nema, osim trojice-četvorice go- 
spode senatora. Bivši Pretsednik Senata Kraljevine 
Jugoslavije, pripremio je za reprezentaciju gospode 
senatora veoma fin nameštaj i lepe apartmane. A to 
nije bilo dosta skupoceno i moderno za novoimeno- 
vanog i biranog Prelsednika Senata. Izvršila se je 
nabavka nameštaja nepravdnim putem, i novi name- 
štaj koštao je 1,360.000.—dinara. 

Gospodo poslanici, je li to štednja u Senatu, da 
li ovo ne miriše na korupciju? Gledajte kako radi 
gospodin dr. TomaŠič, pretstavnik jedne grupe 
Hrvata u Senatu. Jeli ovo umesno za vreme štednje, 
kada je državna blagajna prazna? Tražim istragu po 
tom predlogu i kaznu za sve krivce. 

Gospodo narodni poslanici, naš g. Pretsednik 
Narodne skupštine, naš dr. Košta Kuinanudi ima još 
mek stari nameštaj. On štedi gdegod može, podupire 
sirotinju i puno radi, kao što radimo i mi poslanici, 

dok g. g. senatori vrše samo reprezentaciju po pri- 
meru starih grofova i banova iz vremena propale 
Austro-ugarskc. Takav Senat nam nije potreban, oso- 
bito ako ne radi, ako nisu u njemu zastupani struč- 
njaci, filozofi, privrednici, već samo dosluženi pen- 
zioneri. Po mom mišljenju potrebna bi bila utakmica 
medu našim Domom i Senatom, medu mladim i sta- 
rim, ko će da učini više za malog čoveka, za zemljo- 
radnika, za privrednike, za Kralja, za Otadžbinu. Ta- 
kav bi Senat bio na mestu. Zato tražim da u Senatu 
nema mesta za nekadašnje austro-ugarske general- 
štabne oficire, madžarone i austrijske hofrate, koji 
su progonili baš Srbe, koji su 1895 godine vršili ц 
Bošnjacima streljanja, nema mesta za one koji nisu 
bili Jugosloveni pre rata, pošto znamo, ko je služio 
caru, ne može Kralju! A u Senatu imade mnogo go- 
spode senatora, sujis-generis, osobito imamo tamo 
članova ilegalnih organizacija. Za takve nema mesta 
u Narodnom pretstavništu. Kada bi došli novi izbori 
o tome bi trebalo voditi računa, da se ne biraju više 
oni za Senat koji pre rata nisu bili čestiti ljudi i na- 
ći jonaln i Jugosloveni. 

Gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da po- 
krenem još jedno pitanje, pitanje Presbiroa. Naš 
Pretsednik Kraljevske vlade g. Nikola Uzunović od- 
govorio je juče na primedbe pretstavnika opozicijo 
g. Metikoša. Meni je poznat taj odgovor, ja znam da 
je g. Pretsednik dobro odgovorio, ali ja ipak sma- 
tram za potrebno da podvučem da nam je Presbiro 
potreban, a njegova organizacija ne važi, njegovo 
činovništvo je nesposobno, ono je neškolovano za 
jednu ovaku instituciju. Medu činovnicima nema 
stručnjaka, nema novinara, koji bi imali talenat, koji 
bi bili sposobni za propagandu, za šta treba da je 
čovek roden. Nema medu njima koji je svršio žurna- 
lističku školu ili konzularnu. Meni se Čini da ovakvo 
škole nema ni jedan. Zato takav uspeh! Kako može 
činovnik Presbiroa, koji je bio loš dak u gimnaziji, 
cenzurisati govore narodnih poslanika, koji su struč- 
ni i sastavljeni odgovornošću pred narodom i drža- 
vom, koji su prožeti ljubavlju prema Kralju? Te či- 
novnike treba isterati iz Presbiroa i namestiti mlade, 
sposobne, moralne, radljive novinare koji razumejo 
propagandu. 

Gospodo narodni poslanici, neka gospoda prigo. 
varala su, zašto imamo odelenje filma u PresbirouJ 
Film je našoj zemlji potreban d;i nam prikaže našu 
kulturu i nianse naše kulture, da nam prikaže našu 
umetnost i naše divne krajeve, naše divno moro, našo 
planine i da svi zavolemo ovu našu zemlju. Zbog to 
ja tražim od Kraljevske vlade, jugoslovenske Kraljev. 
ske vlade da se zabrani uvoz nemačkih filmova, oso- 
bito onih u kojima igraju glumci koji su rodom ц 
Palestine. Zar nije sramota za nas Jugoslovene, Ja se 
u našem nacionalnom Beogradu, u belom Zagrebu, u 
divnoj Ljubljani i svuda pevaju po našim bioskopuna 
nemački šlageri, da se prikazuju palestinske perverz- 
nosti, zločini i nemoral, dok su naši narodni teatri 
skoro prazni. Mi imademo prijateljske slavensko dr- 
žave, Poljsku, i čehoslovačku republiku. Slaveni smo 
možemo da se medusobom razumemo, samo ako po- 
agano govorimo. Zašto nemaju naše države od Bal- 
tika do Jadrana gde živi 70 miliona Slavena, svoje 
slovenske filmove, koji bi prikazivali sve ono što sni- 
va i peva o uzvišenoj slovenskoj duši, našu umetnost, 
naše socijalne prilike, lepotu našeg mora, naših pla- 
nina i naše radinosti, gde su Česi majstori organiza- 
cije, zašto  ne  rade? Gde njihove  lepe pesme, gde 
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Poljska,   njihovi vitezi, njihovi gradovi  i hiljađugo- 
(iišiija kultura? 

Tražim od Kraljevske vlade, da dođe do sporazu- 
IIKI medu svima slavenskim državama, da se osnuje 
jedan zajednički slavo-film i da sva naša nacionalna 
driKivn Nanodna odbrana, Jadranska straža, započi- 
nju bojkot tudinsknh neslavenskih filmova. 

Još nešto po pitanju državnog saveta. Naš Dižav- 
ni savet treba da rešava molbe i žalbe, žurno i ekspe- 
ditivno; kako vidim, u Državnom savetu su velika gos- 
p da, koja malo rade. Na dužnost dolaze u 9 iii 10 

• sati, a izlaze tačno u 12 dok čitave kule žalbi leže po 
metištu nerešene. Gde je tu rad, gde je tu savestan 

rad? Molim, da Kraljevska vlada tom neredu učini 
kraj i da Ministarski savet izda rešenje i nalog Držav- 
nom Savetu da treba da svaku žalbu lokom jednog 
i dva  meseca pozitivno ili negativno reši. 

Gospodo  narodni   poslanici,   tražim   takode <н1 
Kraljevske vlade, tla se tokom triju meseci izvrši re- 
vizija  svih penzionera i invalida i da g. Ministar t'i- 
nansija   nama izradi tačnu statistiku,  koliku penziju 
primaju  pojedine finansiske direkcije, pojedini stale- 
ži, pojedini pripadnici veroispovesti, da znamo šta je 
istina  i  da se učini kraj svima prigovorima pa neka 
d Jaze ma s koje strane. Tražim takode od g. Ministra 
rinansija, da izvrši reviziju isplate penzija u Beogradu. 
Fo  mom   mišljenju brzo bi se moglo izvršiti  isplatu 
i nije potrebno, da stari i dosluženi činovnici, invalidi 
i  ratna  siročad luta od jednog dio drugog činovnika, 
dok  posle čekanja tri ili četiri sata primi novac. To 
sam  imao da kažem, a od g. Ministra fnansija iduće 
godine   tražiću obrazloženje, šta je Kraljevska vlada 
učinila   za reorganizaciju Presbinoa, za filmsku indu- 
triju  i   da li su Državni savet i Glavna kontrola sve 

molbe pravovremeno i ekspeditivno rešavali. 
Molim Kraljevsku vladu da ove moje primedbe 

izvoli uzeti u ocenu i izvršenje, a j;i izjavljujem da ću 
kao Slovenac i katolik vesela srca glasali za budžet 
Vrhovne državne uprave jer time ujedno glasam i za 
Njegovo Veličanstvo Kralja, za oca naše lepe države 
i za Kraljicu, koja je majka sirotinji. (Odobravanje i 
pljeskanje). 

Претседипк др. Коста Кумануди: 11.ма реч г. 
I liibar  Стефановић. 

Игњат Стефановић; Господо, o буџету расхо- 
да Врхоине државне управе, како je рекао и сам 
Министар финансија у споме експозеу, ne би и- 
мало пешто иарочито да се каже. To су расходи 
облигаторне прпроде, који аутоматски улазе у бу- 
џет за разлику од факултативних расхода, који 
зависе од процене Министра финансија и Краљев- 
ске владе. јТздаци Врхопие државне управе то су 
издаци на Круиу, na Народпо претстаппиттво, na 
11ретседниттно Мпиистарског сапета, na Главну 
коитролу, Државни савет, нздаци na Цивилну Ку- 
ћу Њ. В. Краља и издацн na Канцеларију Краље- 
внх ордена, na остале расходе, укупно 149 милн- 
јона динара. Према томе овогодишњи буџет Вр- 
ховпе државне управе мањн je од буџета који je 
на снази за 1 милијон и 700.000 динара. Tu су 
издаци толико скресапи, да се у томе правцу ne 
би могло иИи далЈе. IЈарочпто су скресани они из- 
даци који се односе na Народпо претставништво 
и I Гретседништво Мшшстарског савета. 

Али, нека ми буде дозвољепо, да кажем пеко- 
лико речи o Централном пресбироу и молим го- 
сподина Претседника владе да ми ne замери, mro 
hv учииити неколике   примедбе,   јер nx чиним v 

пријатељској намери и у пади да he се у смислу 
тпх примедаба, у колико се за ibHx утврди да су 
тачне, учинити mro je потребно. (Лр. Метпкош: 
Е, тако, реците n ви једпом што je право). 

Господа из опозицнје пам пребацују, како ми 
критикујемо буџет, a na крају крајева ипак гласа- 
мо за буџет. To je сасвим појмљиво. Ja мислпм да 
je наша дужност баш у томе да кажемо и конста- 
тујемо ono, mro nuje добро,    na да затнм зајед- 
нички порадимо на поправци онога што не ваља. 

Цептралпи Пресбиро установљен je после 6 ја- 
нуара 1929 грдине. МеКутпм и после тога остала 
су и даље одељења за штампу при Мипистарству 
сполјпнх послова и при Мштстарству   унутраш- 
пих послова. У Централном пресбироу постављеп 
je приликом    његовог оснивања,    mect) ca другом 
положајном    групом.    Међутим мн данас видимо 
да raj теф Централног пресбироа Beli впше од ro- 
дину дана не долази na своју дужпост н ne врши 
je, прима   све   одговарајуће принадлежности као 
шеф Цептралпог пресбнроа,    a за то време луж- 
nocT шефа Централног пресбпроа вршн једап чи- 
новник Миппстарстпа спољних послова са платом 
од .'-inoo динара    и извесним додатком од 10.00(\ 
што значи да II>IIX двојица   имају   20.000 динара 
додатака. Шс(|| I [уолпцистичког отсека n шеф ад- 
министративног отсека тако1)е ne врше своју ду- 
жност, јер су добилн неодређено отсуство a н>и- 
хову дужпост врше друга лица. 

Господо, ja бих замолио господина Претсед- 
ника владе да ово провери, ако je ово тачно, ка- 
ко сам обавештен, и да се na тај положај постави 
сам једап me(|), a други iioinro mije потребап, да 
се редуцира. 

Господо, ja ne видим потребу, да за нашу 
пропаганду na страни, поред наших посланста« 
ва, постоји и Агепцпја Авала и Централни прес- 
биро, попгго onu често пута у пстој ствари у n- 
стом правцу nnmv нашој влади у Веограду, a ко- 
лико то кошта, свима нама je добро позпато. 

Ja бих молио Претседпнка Краљевске илале 
да се са овил пптањем позабави, imo пнтање npo- 
учи и види, да лп има потребе да постоје и ови 
отсеци за штампу у Министарству спољних посло- 
ва и у Министарству унутрашњих послова и Цен- 
трални пресбиро и да изволи ono што mije no- 
требно укинути, јер би то било у интересу -саме 
штедп.е. 

Heka MU je још дозвољено, кад je реч o ttp- 
ховној државној управи, да кажем неколико речи 
n o Државном савету, јер je предговорнпк г. Пав- 
лич паиео како Државни савет ne ради ппшта, да 
je у Државном савету хаос, да су предмети затр- 
nami n да су то високи чиповппцп, који долазе у 
канцеларије у 9 и 10 часова, a излазе v 12. To, го- 
сподо, mije тачпо. Позпато je какав je хаос бпо 
у Државпом савету до 6 јапуара 1929 године н да 
се чекало годинама na пресуде Државног савета, 
али после 1929 годипе, доласком г. др. Нинка Пе- 
pnlia у Државни савет, који je затекао Ifi.OOO ne- 
решепих предмета, радио je ca одел>ењима no 10 
часова дпевно, тако да je за годину дапа свршено 
12.000 предмета n да je рад Државнога савета до- 
ведеп у тако стање да се дапас може доћп др 
пресуде или решења за непуних мессц даиа. 

Према томе mije тачпо да je тамо хаос и да 
се niinna ne ради, иапротпв можемо само да no- 
хвалимо рад Државпог савета   у сваком погледу 
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na и у адмннистративиим иословима. Госиодо, кад 
je већ реч o Држашшм савету, да бих молно го- 
сподина Претседника владе да се постара да се 
одлуке Држашшга савета и поштују. Познато ми 
je, a o томе je било речи и у начелпој дебати, да 
поједнпи Министри не нзвршују одлуке Државног 
савета. Иаш иарод високо цеии ripaBocyl)e и по- 
штује све одлуке свих судова na и Државног са- 
вета, na би потребно било да и pecopnn министри 
цепе и поштују такође одлуке Државиог савета. 
(Одобравање). 

Претседник др. Коста Кумапуди; Има реч иа- 
роДНи послаппк r. др. Милан Метикош. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici! 
Ja sam opet nameran da se pozabavim pitanjem našeg 
Centralnog prezbiroa ne sa nakanom da škodim i udim 
našim interesima, kuji treba da se brane preko štam- 
pe, nego sa jednom kritikom kao eovek, koji vidi 
kako se teško naplaćuju od naroda poreze a vidim, 
kakio se lako razbacuje i to be/. ikakvog opravdanja 
i bez ikakve nužde novac i da preko ljudi, koji nisu 
dorasli i upućeni, za taj posao, koji su se svojim ra- 
dom slabo istakli kao sposobni, i koja je orga- 
nizacija vodena tako, da su iz toga specijalnog nad- 
leštva učinjene izvesne sinekure, izvesne stipendije za 
izvesne rodbine, da se brani lokalni patriotizam za 
neke ljude, koji ne čine nikakve protuusluge državi i 
narodu. Konstatovalo se, da smo imali nretstavnike za 
štampu u Acnevi, u Londonu, u Atini, u Tirani. Jednog 
dana se smatralo potrebnim da se to ukine i da se to 
dade nekoj mladoj gospodi da mogu dobiti stipendije, 
da mogu sedeti u jednoj velikoj inostranoj varoši na 
studijama i da se koriste velikim prinadležnostima 
koje im po tim zvanjima pripadaju. 1 kad sam naveo 
citru, nisam išao za tim da je kontrolišem, da li je bo: 
lika ili veća, jer znamo da se kontrolisati ne može, 
pošto vrela poverljivih kredita,J<ako znamo ne dolaze 
do nas, niti se u završnim računima prikazuju da bi 
imali o tome podatke. 1 zato ne trebaju neka gospodu 
da nekako sa visine gledaju, nego treba da su svesni, 
da te pare, koje se tamo troše, da ont; treba ja se 
croše razumno i da se provede potrebna reorganiza- 
cija. Ako je potreban otsek za štampu Ministarstva 
spoljnih poslova, koji otsek ima da vrši tu službu u 
interesu države u inpstranstvu, onda taj otsek treba 
urediti onako, kako će on biti sposoban da tu službu 
u inostranstvu vrši, ali u koliko je potrebno, da se 
uredi ovaj publicistički posao u zemlji za to postoji 
otsek za štampu u Ministarstvu unutrašnjih dela, i 
ako treba da se on pojača, onda treba dodati sretstava 
tome ofseku Ministarstva ugutrašnjih dela. Ali kada 
se zna, da pored ta dva otseka za štampu imamo for- 
miran još jedan treći, onda ja ne vidim, kakvu će 
ulogu taj treći organ za štampu imati da vrši i zato je 
potrebno da se sve to svede na pravu meru. 

Vidite, gospodo, i pored ogromnih izdataka, koji 
se troše na taj Centralni presbiro, vi tu ne vidite da se 
vrši ma kakva Filmska propaganda. Dok s druge stra- 
ne vi vidite da postoji velika američko-engleska film- 
ska propaganda koja se pomoću njihovog oncerna 
vodi, a s druge strane vidite nemački koncern koji 
vodi tu filmsku propagandu. A šta mi sa svoje strane 
činimo u pogledu filmske propagande? Mi imamo 
prosvetni film. Tamo se čine specijalni izdaci i troše 
se velike pare a nemu se određenoga plana, a ta pro- 
paganda treba da se vrši sa jednim određenim planom. 
Jer, kad bi postojala određena jedna propaganda, 
onda bi se iz ovih para, koje se troše na Centralni 

presbiro mogla odvojiti jedna svota i kupiti nekoliko 
aparata za snimanje i izradu filmova i da se ti filmovi 
puste u inostranstvo, jer bi ti filmovi i ta propagan 
više učinili za naš narod, nego ovo predavanje izves- 
nih notica, koje izađu u stranoj štampi. Mene bi mno- 
go zanimalo, kada bi g. Pretsednik Vlade htei> da 
nam predoči da vidimo, kakve je usluga učinio taj 
Presbiro našoj zemlji, da suzbije propagandu protivu 
naše zemlje u inostranstvu. Ja sam hteo da skrenem 
pažnju Vladi, da Presbiro u inostranstvu može svoj. i 
rad sa uspehom da vrši i u tome pravcu, ako na 
metode unutrašnje politike budu vodene tako, da ili 
sami možemo da snosimo i sami da bianimo. Ja s..'m 
slušao lepe reči ovde od jednoga člana vladine većine 
narodnog poslanika dr. Miletića, koji nam je pri 
kazao ovde, šta radi Italija. Gospodo, tako se radi. 
Nema u takvim stvarima aa se pevaju pesme i da se pišu 
neki lepi izveštaji, nego tu treba mnogo smišljenog i 
pametnog rada. Italija ima slobodnu zonu u Zadru, 
lamo daje svojim ljudima, koje ima u Zadru, sve ži- 
votne namirnice uz snižene sene. U okolini Zadra, 
koji je nekada bio privredni centar Dalmacije, nala- 
ze se naši gladni i siromašni Dalmatinci. Sta naša Vla- 
da preduzima da suzbije tu propagandu na delu? Jes- 
mo li mi preuzeli kakve mere u onome kraju, da u ■ 
kažemo, da se i mi brinemo o tome kraju i jesmo li 
mi dali kakvih pogodnosti na železnicama i specijalne 
premije da olakšamo ishranu onh krajeva? 

Ništa mi nismo učinili, nego samo mislimo da tis- 
kalnim merama te stvari sprečavamo da ih svedemo 
na pravu meru. A one ljude koji dolaze u talijanske 
zone da dobiju jevtinije životne namirnice oni gle- 
daju da ih moralno truju pa im kažu: Vidite, mi vam 
dajemo hleba po toj i toj ceni, a vaša država v am 
daje mnogo skuplje. Zar mi nismo slobodni, da od 
tili krupnih cifara, koje dajemo na Presbiro, da jed- 
nu određenu svotu odvojimo za našu nacionalnu po- 
litiku baš u pitanju ovih krajeva, pa da se kaže: ti 
i ti krajevi imaju toliko i toliko desetina hijada va- 
gona hrane i to da se preveze uz besplatan prevoz 
ovamo. Vi znate kako je lane, kad su izdavane karte 
/a besplatan prevoz hrane za potrebe pasivnih kra- 
jeva, bilo pljačke i prevare, da su ih pojedinci dobivali 
i preprodavali trgovcima i na tome zarađivali pare. 
Ja verujem da naša smišljena unutrašnja politika može 
te stvari da zbrine i onda kad mi to učinimo, naši 
prijatelji u bednim gladnim krajevima biće siti i zado- 
voljni i reći će: „Vidiš, naša narodna Vlada i državna 
uprava i o sirotinji vodi računa". Ja sam bio u Dal- 
maciji jednom zgodom i sa jednim ribarem na barci 
razgovarao i pitao ga, kako živi? „Jadno i očajno, 
gospodine", veli: „što skupimo ribe, ne možemo da 
prodmno, sretni smo kad dođu Talijani da im mo- 
žemo prodati". Zar mi nismo mogli do sada da orga- 
zujemo otkup te ribe, te da tu ribu prebacimo u naše 
centre, gde će da se troše i na taj način pomognemo 
onu sirotinju, nego dopuštamo da tu ribu otkupe 
talijanski špekulanti, koji im daju cene, kakve hoće 
i u isto vreme ili truju i govore im: Vidite šta vaši 
država za vas čini, mi brinemo za vašu ribu, da je iz- 
vezemo na tržište, da nas nema ne bi ste imali ni 
groša da se ishranite". Treća privredna strana Dal- 
macije, ima izvrsno vino. Zar se ne bi moglo i tu 
nešto učiniti? Kad bi bilo privrednoga programa i 
pravilnog gledanja na interese svih narodnih i na so- 
lidarnost svih krajeva i slojeva, trebalo bi omogu- 
ćiti, da se olakša transport tih proizvoda iz tih kra- 
jeva u  naše  centre  i  da im  se tako  nade  potrošač. 
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Mi trošimo ulje iz fabrika, koje su stranca podigli 
u našoj državi. Samu za proizvodnju ulja i za izvesne 

;ие, mi izdajemo iz naše zemje oko 100 miliona 
godišnje, a trošimo to skupo i malovredno ulje, a ni- 
ko se nijesetio, da mi imamo dobre, čestite primorce, 
^oji Vc.«de izvrsno ulje puno vitamina i hranljivo i za 
zdravlje odlično, pa da naša država kaže: pomoći- 
ćemo ove ljude stvaranjem nižih prevoznih tarifnih 

va. Kad bi država to učinila, tada bi ta naša si- 
notina u Dalmaciji došla do gotovih para i videla, da 
država vodi brigu i o toj sirotinji, koja bi potpuno 
uvidela, da joj je otadžbina prava majka i da vodi 
računa o  njoj. 

Zato bih bio slobodan skrenuli pažnju Kraljev- 
skoj vladi, da menja metode u unutrašnjoj politici na 
ovakav način, jer ćemo samo time pomoći narodu 
a pomoći ćemo i državi, a uz to manje će nam tre- 
bati i da se hvalimo u inostranstvu i da se branimo, 
manje ćemo trebati da plaćamo i stranim novina- 
rima, koji će dolaziti kod nas na ručkove i bankete, 
pa posle pisati o nama kako hoće, kao što su to či- 
nili Stid, Vendel i drugi. Samo ta izmeno metoda u 
unutrašnjoj politici mora biti i menjanje privredne 
politike uopšte, tako da se oseti puna solidarnost svih 
naših redova i svih krajeva, jer samo tako možemo 
biti zdrava i sposobna nacija, samo tako možemo 
dočekfiti zdrave prilike i samo se tako možemo u 
svima prilikama snaći. 

.Ia sam primetio,    da se moiim primedbama    na 
Presbiro hoće da pripiše zla namera. Daleko od toga, 

-podo.  Ja sam, gospodo, jedan od onih ljudi, koji 
uvek sa  ponosom ističem, da sam i sam jedan od 0- 
"ili  kuij   na  novinama saraduju. Ja jako cenim no- 
vinarski stalež i uvek sam prema publicitetu imao ve- 
liku pažnju. Zbog toga sam ja i pokrenuo ovo pita- 
nje slobodne štampe, jer smatram da -amo slobod- 
na štampa može izneti stvar na sunce u pravoj svet- 
losti, satno ona može učiniti da se čuje i jedno i drugo 
gledište,   samo ona može učiniti, da se stvori pravo 
mišljenje   povodom  Jednoga napadaja  i  dati  prilike 
onome, koji je napadnut da se brani i da dobije po- 
slednji! reč. Ja sam jedan od onih, koji sam uvek sma- 
trao da se samo kroz slobodnu reč, koja, razume se, 
mora imati izvesna ograničenja o onome o čemu se 
ne sine i  ne može pisati, a to je da ni u kom slučaju 
ne dira u našu narodnu dinastiju, u našega Kralja, u 
našu  narodnu ceinu i u naše narodno jedistvo -- ja 

sam   uvek  smatrao,  da  se o  svemu  drugom  može 
■1  bodno pisati. I zato je g. Ministar Pretsednik, uvo- 
deći ovu cenzuru u naše stenografske beleške i naše 
govore, učinio slabu us'ugu samoj stvari, koju je že- 
leo  da   pomogne, jer ja verujem  potpuno da medu 
nama nema ni jednoga čoveka protiv koga bi se mo- 
gli primeniti  mere, u ova tri prave;.', koje sam sada 
pomenu,  jer smo svi mi iskreni saradnici i kad ovde 
neko stvari iznesemo iskreno, onda njih treba tako i 
primiti,  pa i postupiti. Ja vam kažem, gospodo, ove 
male  kritike, koje su se čule u Narodnoj skupštini, 
učinile  su mnogo da se umire duhovi, u krajevima, 
gde su  novine stigle i narod čitao, šta se ovde radi. 
Vi znate, gospodo, kakva je   situacija bila u Zagrebu 
a da  ne  govorim o Gospiću i drugim  nekim kraje- 
vima, ali kao što rekoh, duhovi se sada smiruju ona- 
ko,   kao   kad  se  pojavljuje  jutro  posle  mrke  noći. 
Duhovi  se kreću i pomiču, i oni koji su nekada bili 
toprocentni  protivnici, dolaze već sa  nekim  svojim 

željama  i upitima, hoće već da dođu u našu sredinu 
i da se obaveštavaju. Samo, gospodo, treba uvek nji- 

ma iznositi realno stanje a ne treba nikad lagati. O- 
naj koji laže, čini najgoru uslugu narodu i državi. 
Ne treba hvaliti stvari koje ne zaslužuju hvale, nego 
treba činiti da se sve svede na pravu meni. Ja sam 
jednom prilikom skrenuo pažnju g. Ministru unutraš- 
njih poslova na jednu stvar koju sam primetio u Go- 
spiću prilikom jednog svog putovanja. 

Jedan čovek državni penzioneri pošten čovek, 
nacionalno ispravan, za vreme Austro-ugarske monar- 
hije bio kažnjen i gonjen, politički delikvent onoga 
vremena. 1 kakav je imao greh, siromah? Imao je 
greh što je želeo, kada su bili opštinski izbori, da se 
postavi jedna druga lista, sem one koju je proponirao 
sreski poglavar. Jer, sreski poglavar je imao nare- 
đenje da mora jedno izvesno lice biti načelnik. A ovi 
ljudi su znali da je taj čovek za vreme rata činio 
čuda i pokore, da je baš Srbe mrcvario, pa su Kaza- 
li: Uzećemo drugoga, isto tako Hrvata, da se ne ka- 
že da smo mi protivu Xrvata. Jedino što toj drugi 
nije bio onako teških zahvata za vreme rata protivu 
Srba, kao ovaj koga je preporučivao sreski načelnik 
i^ poglavar. I oni su tu listu sastavil i podneli sudu. 
Sta se dešava? Dešava se to da je ta lista, jer je sreski 
načelnik razgovarao tri sata sa sudijom, šefom suda, 
dobila rešenje, da se odbija, ma da ima sve zakonske 
formalnosti, jer je nosilac liste advokat, koji zna sve 
formalnosti koje su potrebne. Dobro, sada lista nije 
odobrena. Razumeli su situaciju. Ali šta biva? Zato 
što je taj penzioner radio na "toj listi i bio član vla- 
dine nacionalne stranke, poziva se sreskom n^Mniku 
i žandarmeriskoj stanici, odnosno četi, i na njega pa- 
daju najteži izrazi, koje ja ne mogu ovde da upo- 
Irebim, da ne udu u stenografske beleške. Majka mu 
je došla u pitanje. Psovali su nm srpsku majku. I 
sreski načelnik uputi ga pristavu i ovaj dobio je 15 
dana zatvora bez odgodne moći. Ćbvek tuberkulozan, 
(Jedan glas: Ko je taj?) To je Uzclac. (Jedan glas: 
To nije istina! Ja znam bolje o tome!) Ostavi, ti to. 
Ti koriguj u tvome Perušiću! 

Isto tako jedan paroli iz Divosela, sveštenik, pri- 
padnik nacionalne stranke biva pozivan i dobiva 15 
dana zatviora. Kada sam se potužio po toj stvari Mi- 
nistru unutrašnjih poslova, otišao je akt na islede- 
nje. Razume se, došao je čovek na preslušanje. Kažu 
mu: Ti optužuješ mene da sam ja psovao to i to. Ovaj 
drhće kao šiba, uplašio se, i izjavljuje da niko njemu 
nije ništa psovao, jer ko veli: Лко kažem. Bogzna 
kakva me situacija čeka. 

Gospodo, ne možemo takvim metodama da ra- 
dimo. U Lici imate samo Hrvate i Srbe. Treće nema- 
te. Hrvate ste proglasili za ustaše, Srbe ste preda- 
li da se hapse. Takvim putem nećemo napred, jer ja 
n. pr. imam obaveštenje, da je jedno lice, koje je za 
vreme Austrije, dok sam ja sedeo u tamnici, bilo či- 
novnik policije, u jednom srpskom pravoslavnom ma- 
nastiru, da je podmetnuo bombu, da bi se mogli li 
pravoslavni svećenici hapsiti. On je danas policijski 
inspektor u našoj zemlji. 

Ako se takvim metodama ide, nama ne koristi 
sve sposobnosti Presbiroo, ne znam kakve zemlje, u 
stranoj štampi: 

I zato ću da kažem otvoreno, da se moraju is- 
praviti, da se moraju revidirati, te metode. Ja sam 
od onih, koji kažu: na ljutu ranu ljutu travu. Ali tre- 
ba brinuti da ne bude uzroka, pa neće biti ni posle- 
dica. 

Ima mnogo stvari koje se danas razvijaju idavo 
samo zato, jer su izvesni nesposobni organi na izves- 
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nim položajima, ali su im data takva ovlaštenja, da 
mogu da rade šta hoće. A razume se poslednji pan- 
dur, žandar, dobije izvesno naređenje, koje možda ni- 
je u stanju dobro da svši. 1 ko nosi odgovornost? 
Nosi odgovornost vlada. Ta vlada mora revidirati te 
metode i razume se da se moraju brisati izvesni či- 
novnici, koji nisu sposobni. 

Vidite, gospodo, još jednu stvar. Evo naša štam- 
pa kako je danas posmatramo i kako je svi vidimo, 
vidimo, da ima izvesnu ntieajnu notu. Bilo bi sva- 
kako od važnosti da se zna i da se vidi, zboi;' čega 
je ta uticajna nota Da li je ta uticajna nota samo 
/bou, togia, što Izvesna štampa pa i kod kuće prima iz- 
vesne veće iznose iz poverljivog kredita ili iz dispo- 
zicionog fonda ovoga ili onoga g. Ministra i trebalo 
bi faktički da se predoči Narodnoj skupštini, koji su 
rezultati po unutrašnju našu politiku, iz tih velikih 
izadataka, koji se na to daju, jer možda treba i ti: 
da se revidiraju metode rada. Ima izvesnih listova, 
koji izlaze, a koji nemaju ni jednog pretplatnika, jer 
nko neće da ili čita, a u hiljade i hiljade otisaka iz- 
laze, donose članke, donose slike, pa kažem kod o- 
VDkve iste metode rada, ja dvojim da će biti rezultata. 
Ja držim i otvoreno i iskreno kažem, da se bojim da 
će biti rezultata. Trebalo bi i te stvari revidirati i 
te dispozicione fondove, koji se u tome pravcu tro- 
še, treba pregledati, neka dadu bilans uspeha akcije, 
koja se vodi, pa da se vidi, da se održi, što je naj- 
potrebnije, da se briše, ono što je nepotrebno, da 
se budžet snizi, ili da se u drugom pravcu troši. Mi 
imamo mnogo stvari 0 kojima bi trebalo općenito 
govoriti, mnogvo stvari o kojima treba da se piše i 
ja bezuvjetno stojim na gledištu, da publicistika, ako 
je za korist naroda i države, ako je stručno organi- 
zovana, ako je vode novinari od struke, ako je vode 
ljudi, koji su predani pozvu, ako oni svoju misiju 
vrše u svakom pravcu savesno i pokazuju rezultate, 
onda na to treba bezuvjetno trošiti. Ali gospodo, kad 
se formira jadna, štampa koja u tom pravcu ne donosi 
rezultate i staje državu velikih para, o njoj treba da 
se zamisle i oni koji izdaju tolike pare, jer su oni od- 
govomi za svaku paru, koja nije dala koristi ni na- 
rodu ni državi i zato, gospodo, kad sam to pitanje 
pokrenuo, pokrenuo sam gn sa punom verom, da se 
u to pitanje unese svetla, da se u Presbirou unese po- 
trebna pažnja i da se kaže, da treba reorganizovati 
Presbiro neka vrši funkciju i unutrašnju, a da ne tre- 
ba otseka za unutrašnju štampu kod Ministarstva u- 
nutrašnjih poslova. (Pretsednlk Ministarskog saveta х- 
Nikola T. Uzunović: Nema ga, samo jedan činovnik 
koji održava vezu!) Rečeno mi je da ima deset Mi- 
nistar unutrašnjih dela Živojin Lazlć: Samo jedan či- 
novnik, koji pored redovne dužnosti održava vezu!) 
To nisam znao. Taj Presbiro treba organizovati na 
taj način, da vrši unutnmšju službu. Treba, da bude U 
tome pravcu malo kontrole, neka se na svoje položa- 
je vrate svi oni, koji se danas nalaze na platnom 
spisku, jer ja ne mo^u da razumem, zašto je g. Milan 
Marjanović sa toga položaja udaljen. Ja znam, da je 
on jedan od naših najboljih novinara, da je jedan od 
najzaslužnijih naših nacionalnih radnika, sa mnom je 
bio u tamnici. Zašto je on uklonjen i zašto je drugi 
došao na taj položaj, da vrši njegovu dužnost, da 
prima platu, jer je taj činovnik Ministarstva spoljnih 
poslova. 

Ako je potrebno, po tome poslu, može da bude 
kao novinar uposlen, ako je specijalista za taj posao, 
ali ako je u Ministarstvu bio u petoj grupi "i dolazi 

ovde, da dobija četvrtu grupu a sada treću grupu 
to ne mogu da razumem, i to se ne može da opra 
la sam čuo da g. Pretsednik vlade čini izvesne redu 

je u prinadležnostima, i to je dobro i pohvalno,   ali po- 
kraj dispozicionogfondag. Pretsednika vlade, ja mislim 
da nije potrebno šefu Presbiroa da ima svioj dispozi- 
eioni fond, ili  ručnu kasu, koja služi za  priređivanje 
ručkova i banketa, na koji obično dođu dvojici 
jica stranih  novinara,  i  okupe  se sa  familijama 
članovi Presbiroa i do mile se volje časte  i prav. 
veliki izdatci, a ja mislim da to nije apsolutno nik ■ 
me od koristi. Ja mislim, da ovoj ustanovi  treba p . 
kloniti punu pažnju, i ja sam samo zato i pokrenu 
to pitanje, da se ona reorganizuje, da se uvedu struč. 
na lica i da se uklone svi oni, koji su ušli protekcij 
jer je meni rečeno da je g. bivši Pretsednik Vlade od 
neke guvernante iz familije uposlio i muža, koji je si 
nac i nije sposoban ni za kakav posao, vrši jedino plc, 
nošenje akata iz jednog odelenja u drugi. Ja bil 
jedan od onih koji izražavaju tu želju da se Presbi- 
ro organizuje, da se u tu ustanovu uvedu novinari od 
zanata i d;< se stvori jedan dostojan Presbiro, koj 
biti na onoj visini, kako je to u stranim  zemljama 
jer u  formi,  u  kojoj  se  danas  nalazi   naš   Presi 
podleži opravdanoj kritici. Ja sam uveren da  ak. 
Presbiro  ne  reorganizuje,  on   će   našoj   nacionalnoj 
stvari doneti malo koristi. 

Ja sam, gospodo, čuio da nas u Pešti pretslavlja 
neki Vajs, koji možda Ima svoju specijalnu neku za- 
sludu, ali je daleko od toga da nas prestavlja k 
taše   naše  štampe.  Kad  sam  video, ko  nas  zastupa ц 
Reču i čuo za izvešlaje koje je on poslao i kako su 
ti   izveštaji  bili  suprotni   od   onih   koje   su   dali   рГ|, 
vatni obaveštači, kad sam čuo da su u Parizu gosp 
priredila   banket   svome   vršiocu   dužnosti   šefa   Pres- 
biroa,  kad  je  bio   na   prolazu  u  putu  za  Španiju - 
što je koštalo  10 hiljada franaka, onda je, gospodo 
jasno, da se o  tim stvarima čovek  mora da  zan 
i da se mora zahtevati da se ta ustan iva reorganizuje 
jer vi SVi    vrlo dobro znate, da smo mi isterali i zad' 
nju paru iz džepa seljačkog sveta, a dasu veliki < 
ni kapitali, koji su danas kod nas sa računom  ne 
pomognu   našu   privredu,   nego   da  je   isisaju,   i   ]i?^ 
znamo,  da  su  kod  njih  poreska  opterećenja   bil. 
čajno minimalna, onda treba da se na to ranije misli 
da ne bi ovo teško psihološko raspoloženje, kujo ц! 
tiče  i na političko  raspoloženje, da ne bi to  raspo. 
loženje oterali u krajnost, jer nam nikakve hvale, tna 
sa čije strane dolazile, neće biti od koristi. 

Ja sam, gospodo, pokrenuo ovo pitanje samo u 
tome cilju jer sam uveren da će publicistika imati u- 
ticaja samo onda, ako budete promenuli metodo rada 
i upravne i socijalne i privredne. Dok mi danas im. 
200 hiljada nezapolenih radnika, koji nas ganjaju na 
sve strane i gde stignu, tražeći milostinju ili up. 
nje,  ništa se ne  čini od  strane  Kraljevske  vlade, da 
im se nade posao i dok imamo u našoj zemlji 35 h, 
ljada stranih  radnika koji  su tu samo zato,  što do- 
laze dozvole uposlenja sa ulicajnih položaja,       d 
je,  gospodo,  nemoguće  pismenom   ili  usmenom 
braniti takve stvari. 

To treba    Kraljevska vlada da ima u vidu  i da 
revidira  metode   rada.  Onda  će  se  dobiti  unutraš 
zadovoljenje i onda će malo trebati pisanih poiu 
koje su  inače bez koristi,  ako su  prilike  kod  kućo 
nepovoljne. To sam imao da kažem o Presbirou i mo- 
lim da se to tako shvati i mene će veseliti, ako budoiii 
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video, da je ova kritika, koja je bila dobronamerna, 
naišla na razumevanje onde gde treba. 

Istovremeno uz ovaj predmet, potrebno je ua se 
posveti pažnja, da se omogući donošenja zakona o 
Štampi. Mi danas imamo zakon o štampi, koji je bio 
postao 1925 godine i koji je primenjivan dosta obzir- 
no, ali je taj zakon (1 januara И)29 godine izmenjen 
i dopunjen i time je onemogućio, da se o izvesnim 
stvarima može govoriti. Potrebno je dakle da se pri- 
stupi, ako ničemu drugom, bar tome, do se zakon o 
štampi povrati u ono stanje, koje je bilo 1925 godine. 
Tu nem;: teškoće, ako se donese jedan amandman U 
finansijski zakon i u njemu kaže: „Stupaju na snagu 
one odredbe iz zakona od godine 1925 koje su posle 
6 januara И129 goidne stavljene van snage'1. Time bi 
se odmah mnogo učinilo i to bi dalo dobre rezulta- 
te i išlo bi se time za sređivanjem naših prilika i for- 
miranjem jedne štampe, koja će stvoriti zdravo miš- 
ljenje. 

što se   tiče specijalnog budžeta Vrhovne državne 
uprave,  mogu da kažem ovo. Mi smo imali izvosnih 
primed&ba  kod izdataka za Narodno    pretstavništvo, 
gde bi takode trebalo vršiti uštedu. Ali s druge stra- 
ne, bilo bi  potrebno da se u Naronom pretstavništvu 
ipak  nešto   učini u  pravcu poboljšanja  naročito ste- 
nografske   službe, jer kako vidite, ovaj  naš sadašnji 
Stenografski  biro  zbog svog  malog sastava, istiviše 
je preopterećen, tako, da bi mu trebalo dati više rad- 
nih sila   i   no taj  način omogućiti, da smenc stenb- 
grafske budu veće, odnosno brojnije, prigodom većih 
i dužih   sednica, kako bismo imali što bolje, tarnijc 
i  potpunije   stenograme  i  ćelu  debatu  što  tačnije  i 
verni je sređenu, da se ne dešava više, kao što se eto 

ava,   da   se. vidno opaža premorenost stenografa, 
kojima se   zbog    ovoga    ne mogu    činiti    nikakve 
zamerke u pogledu rada, jer ako možemo da stavimo 
dovoljan kadar radnih sila na.drugim stranama, ja dr- 
žim da  bi   to tako trebalo i ovde učiniti. I ako se to 
povećanje   radnih  sila učini  i ovde u Stenografskom 
hirou,  olakšaće  se ovim  ljudima koji svoje  poslove 
obavljaju   sa   toliko  mnogo   napora  i   napregnutosti. 
Ja mislim   da tu treba biti pravedan i da se od ovih 
ljudi ne može tražiti da oni rade tako naporno i bez 
prekidno od 8 saiti ujutro do 12 nuću, i da oni to mo- 
raju — ili  mogu da izdiže. Ja mislim da u okviru bu- 
džeta   Narodne  skupštine  ima   tih  kredita,  da  bi  se 
jednom  malom izmenoni to stanje u broju stenograf- 

Г osoblja moglo popraviti. 
Što se  liče rashda naše Vrhovne državne uprave, 

potrebno   je  da izjavim da ću pored zameraka koje 
am učinio  i sa nadom, da će one dobiti rezultata po- 

voljnog  glasati za budžet  rashoda Vrhovne državne 
uprave.  (Pljeskanje i odobravanje.). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Reč ima narodni 
lanik   g.   Miloš  Dragović.   (Nije  ovde.).  Pošto  g. 

Dragović   nije prisutan,  reč ima narodni poslanik g. 
Dušan Ivančević. 

Душан Иваичевић: Господо народни посла- 
ници! Ja бих хтео да се осврнем на пекоје најва- 
жније приговоре опозиције и због краткоће пре- 
иена, коje ми остаје за гопор, морам да те приго- 
воре одбијем једним телеграфским стнлом. 

Опозиција говори да Скупштина мало ради и 
да  иало   послопа cnpmana. 

Taj пригопор, mro се тнче прве годипе рада, 
апсолутно није na свом месту. Ми сви знамо, да 
je npne годппс Скупштина радила врло миого, и 
да je много послова свртила,    и    толико закока 

донела, да су нам и тада паши протнипнцп били 
то приговарали, и то осу1)Ивали, као да ми фа- 
брикујемо закопе. Друге године Сукпштина није 
радила тако много, као што je радила прве годи- 
ne. Ja то признајем и одмах уз то npnanaibe до- 
дајем, да ииа мпого разлога, што Скупштина npo- 
шле године mije радила као прве годппе. A то je 
зато, што су народни посланнци радили мпого na 
другој страпи, где су били апгажовапп свршава- 
и.ем крупних послова, a то су: организовање стран- 
ке, одржавање конгреса, спровођење општинских 
избора. Све су то крупни послонп, за које су билн 
ангажовани сви народни послапнци. 

Ми не знамо, господо, колико he ова Скуп- 
штипа још да ради и да ли he да испуни перпод 
кои joj no закОну припада, али ja апелујем на 
Претседника Крал.евске владе, да са своје стране 
учини све niTO може, да Скупштипа за остатак 
свога периода посвршава nno вит.е добрих n ко- 
рисних послова, како би Југословепска пацпопал- 
}ia страпка могла да пред парод изађе са још ви- 
ine плодова свога рада. Ми очекујемо да после 
буџетске дебате добпјемо један малн одмор, ne 
ради почпвања, пего да радпмо у пароду, да ra 
обавестимо o досадашњем раду и ономе што je 
до сада свршено, али после тога да радимо све 
до лета. 

Једну ствар желим да спомепем, желпмо да 
се у јесенском заседању учини такав распоред 
рада у Народној скупштини, да тих месеца ура- 
дпмо one послове, који су хнтнп, тако, да за бу- 
џетску дискусију остапе- више времена, него тто 
je било овога пута, и прошле године. Зато што 
буџетска дискусија 'ахтева, да се чују разна ми- 
шл.ења и крптике и предлози, треба да ти говори 
трају онолико, колнко je no Пословптч\' предви- 
beno, како би се могло чути свачије иишљење, и 
како. бп Скупштина радила без замарања. 

Ja бпх лал.е био слободап, да скрепем пажњу 
г. Претседнику Народне скупштине и г. Претсед- 
нику Краљевске владе, да би можда било згодпо 
допети у Пословппку одредбу другу nero што да- 
иас постоји: да се im један амандман ne може 
примити у ii.ieiiv.M.v, o коме mije веКао одбор којн 
спрема те закопске предлоге, које доносимо. Ono 
говорим зато, што o свима предлозпма, које до- 
носимо, одбор neha у једној мирнијој атмосфери, 
и може бол.е и исправније да ради, док пленум 
ради na поверењу у одбору, и због тога не ула- 
ЗИ у довол.пу критику предлога, који му се под- 
noce. 

Mu очекујемо живим интересовањем доноше- 
ibe закона o градскпм опттнпама и баповпнским 
самоуправама. У Финансијском одбору спомињала 
се са више страна потреба ревпзпје закона o my- 
мама, закона o чиновницима, затим, истакута je 
прека потреба доноше1ва закопа o пршумљавању 
голети државног и огштшског зеиљишга, и o 
подели тога земл.ишта пароду, којп he тако жив- 
л>е да учествује у тим крупним пословима, A од 
уредаба, које су већ биле пред нама, пред одбо- 
ром, na су враћене патраг у Крал>евску владу, ми 
желимо да што upe поповпо дође у одбор уредба 
o јавним радовима И уредба o заштити земл.о- 
радника. 

Прпговара се, господо, овде, да се наши по- 
сланички грвори ne објављују довол.но у јавно- 
CTii. Ja мислим, да то што се паши говори не об- 
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јављују у јавнрсти није кривица толико до Кра- 
љевске владе, колико до народпих посланика и 
саме ситуације у којој се налазимо, јер ми иемамо 
своје партнјске штампе, од ко.је можемо захтева- 
ти да донесе онолнко, колико хоћемо. Штампа je 
пријатељска и неутрална, и ona доноси онолико, 
КОЛИКО ona xohe. 

Говори који се држе у Народпој скупштини 
у огромном свом делу јесу заправо мапифестаци- 
је за бираче. Али има један други рад послани- 
ка, којн je мпого плодоноснији и o коме иико ии- 
шта не зна, a то je рад у одборима. Ту се ради 
са свом интензивношћу и o тим говорима нико 
ништа ne чујс и не зна. Е, видите, ja кад то ка- 
жем, не мислим да приговарам што се у јавпости 
o тим говорима ништа не чује. Напротив, ми ми- 
слимо да je баш то добро, јер кад онај који го- 
вори зна да ne говори за јавиост и за бираче, он 
онда говорн од срца и искрепо. Зато je рад у од- 
бору бољи и лакши иего рад у пленуму, где се 
рачуна увек na то, какав he одјек тај и тај говор 
имати у јавпости. 

Али ja овде морам да скрепем пажњу Кра- 
љевској влади na једну другу ствар. Код распра- 
ва у Финансијском одбору, a парочито код рас- 
праве буџета и других закопа у томе одбору, па- 
дају са стране посланика мпоги драгоцепи пред- 
лози, чију важност и корисност признају n сами 
г.г. министри, n onu воде прерд нама забелешке 
o тим предлозима који падају, али ми који уче- 
ствујемо у томе одбору вндимо да се из године 
у годину попавл.ају псте ствари и псти предлози, 
за крје господа Министри у Финанси.јском одбору 
изјавл.ују своје одобравање, али ми ne впдимо да 
се тп предлозп остварују. И зато ja мпслим да 
би било добро да г.г. министри у овако важпој 
расправи, као што je буџетска расправа у Финан- 
сијском одбору, воде забелешке o свим тим пред- 
лозима, дате забелешке сређују и да после 4—5 
месецп позову те послапике и цео Финансијски 
одбор, да покажу шта се остварило од тпх пред- 
лога, a ima се nuje ооставрнло и зашто се mije 
остварпло. To би било мпого бол^е и мпого дра- 
гоцепије nero критика na то, зашто није излази- 
ло у јавности ono што ми тамо говоримо. 

Мени пије толико криво што јавпост, грађан- 
ство није довол.по обавештепо o пашем раду у 
пленуму. Menn je мпого жалије тто сел.ак пије 
довољпо обавештен o пашем раду. Никада, ročno- 
до, наш сељак није био мање обавештеп o пашем 
раду у Народпој скупштини, nero што je то да- 
nac случај. Данас нема сел>ачких нрвина, no ro- 
тову српско сел>аштво je остало сасвим без свога 
листа, који би га могао информисати o томе шта 
ради Влада, шта ради Народпа скупштина, и шта 
раде пародпп посланици. Ja скрећем пажњу ro- 
сподипу Претседпику владе и уједно Претседнику 
Југословенске нацирналне страпке да бп требало 
да посвети већу пажп.у сел^ачкој штампи, да би. 
преко n>e паш сељачки парод био тачпо обаве- 
штеп o пашем раду. Mu се тога рада ne стидимо, 
ми од одговорпостп ne бежимо и ми знамо да he 
свљак бпти уз нас кад буде знао, шта се овад ради 
и шта му се жели. 

Кад већ говорим o обавештавању јавпостн n 
o повшгама, ja hy na адресу пашег друга г. Метп- 
коша казати неколико речи. Ja сам слушао. како 
je on критикујући   Пресбиро и   Краљевску   владу 

што издаје na Пресбиро извеспе суме повца, из- 
nco пред пленумом, како су извесни страни нови- 
нари чашћени n плаћепи у пашој земл>и за то да 
би ти новинари добро писали o нашој земљп. Ja 
мислим да г. Метикош греши што овако говори, 
јер опда сваки onaj који добро ппше o пашој зе- 
мљи долазн у сумњу да je плаћен. Г. Метикош 
зна, кад je прошла 1928 година и дошао 6 јануар 
1929 годипе, да су се мпоги политичари из 192S 
године устрЈ^чавали да одмах приђу шестодануар- 
ском режиму, n ако су у душп оправдавали да je 
полнтпка шестојануарског режима била исправна 
и да се морало учинити онако, као што се то у- 
чинило 6 јануара. И г. Метикош зпа исто тако да 
су опи, који су имали куражи да приђу томе ре- 
жиму, да су опи били осуђивани као плаћеници 
тога режма, и ако су то бпли честити људи који 
никада ппсу пи nape примили. Впдпте, као што ne 
треба осуђивати политичаре да су плаћеници ре- 
жима, тако псто ne треба осуђивати nn новинаре, 
да je свакп onaj повипар плаћеник ко.ји ппшс ло- 
бро o naiuoj земљи. 

Овде су, господо, палп пеки предлози од črpa- 
ne пеких послапнка одпоспо смањења посланпчкпх 
дневница. Ja, господо, држим да су тп предлозн 
јако неумесни и ja имам куражи да то ne само 
овде, nero да и пред сељацима својим кажем, да 
miaj који то смањење тражи, тражи пешто што 
je псумеспо. Te су дпевппце, господо, joui paniije 
снижене за 17%. Мн зпамо да се прилике IIIKV 
тако измепиле да би наше дапашље дпевппце мо- 
гле да пам дотеку за све ono што пам треба n да 
бп од њих остао толики сувншак, којн би могао 
да се одузме. Знам да je дапас посланику мпого 
теже nero што je било рапије. Дапас се све више 
тражи од послапнка са свих страна да дају и npn- 
логе и помоћи, тражи се од љих да троше кад 
обилазе срез и када воде изборе, и то тражи се 
више nero што се je тражило раније. Ja, господо, 
када сам се кандидовао 1927 године као опозици(> 
налац свуда сам био чашћен, a данас je ситуацнја 
друкчпја. Данас ja као посланик морам да частим 
кад обилазим срез и за време избора n после iu. 
бора. Питам се, које би од народних посланика 
погодпло то смањење дневница. Ja имам куражи 
да овде кажем да пма две врсте послапика: ика 
посланика који ne пропуштају ни једпу седницу 
одбора у којима су чланови, и ни једпу седпицу 
пленума, nero су сваки дан na послу и када сврше 
тај посао, опда одлазе у парод да обиђу свако 
своје село; a има и друга врста народних послаиц- 
ка које видимо после пет — шест месецп и када 
их ми,_ који смо ту сваки дап, видимо, ne знамо, 
да ли je то неки послапик или сепатор. Разлика [е 
велика између опих који врше своју дужпост и v 
Београду и у срезу и оних који седе у своме сре- 
зу lio пет до шест месеци и штеде nape. Сман.ити 
дневнице значило би казпити one који раде и ко!.( 
живе саио од дневница, док они, ко.ји седе код 
куће, тиме ne би били norohenn. Због тога такаа 
предлог осуђујем, a парочито ne желим да чујек 
кад такав предлог долази од опих, који су бога- 
ти и који седе na милиопима. 

Нека господа из опозиције, када cv овде го- 
ворнли, мени je то врло мило и драго, да су om 
претседнику Краљевске владе и претседнику Југо- 
словенске нациоанлне страпке давалп најлепше 
комплимепте. Уопште ми je драго да je цела ono- 
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зиција у томе сложна да na челу Владе н na челу 
иладине страике стоји човек, коме се не можс НИ- 
шта  приговорити.  Али,  господо,  неки  од опози- 
ције ■— ие сви — прешли су границе пристојности 
и дајући  иајлепше комплнменте Претседннку вла- 
ле n вођи Југословенске националне страпке, исто- 
времено  су сипали највеће клевсте на странку иа 
■шјем   се   челу налази сам тај Претседпик владе, 
кога оии толнко хвал. Они би хтели да кажу: „Tu 
сн, Претседиичс, силан и јак као opao, али само 
ти Fie вал,а nepje." — Парочито су се нека госпо- 
да из  опозиције окомилн свом сиагом    na бивше 
самосталне демократе, ваљајући на њих дрвл^е н 
каме1ве.   Извесна господа из опозиције ннкако не 
могу да  забораве, да су прошла времена из 1928 
године   и   дапас се понашају    на исти начим као 
1928 годиие. Југословенска национална странкаје 
одавно   формирана,  ona се слива у једу целину, 
a што она још није потпуно сливена, то није mi- 
какво чудо, када се има у виду каквс с\г прилике и 
нз коликих делова je ona састављена. Ta господа 
из опозиције нс сматрају   садашњу   националну 
странку једиом целином, пего и данас у љој видс 
као неки блок странаца   и надају сс да he сво.јим 
нмтригама   и клеветама моћи тај блок да разбију 
и ;n  нз тога блока истнсну неке његове састаоне 
делове,   na   да  њихопа   места  опи  заузму.  Госпо- 
да, која тако раде н која    тако говоре,    прилазе 
томе орлу кога хвале и xohe да му OTCCKV његово 
лево крило место тога орловског крнла којим ом 
иде у висине југослрвенске националне политике 
они му нуде своје кокошије крило, са којим се не 
иоже ићи у висине иего сс једва може прсскочити 
и ииски   плот племеиског сепаратнзма. 

Господа са извесне стрпие-мисле да je још и 
ланас могућ повратак у старе партије и да се eta- 
pe партије могу још да оживе. Они би желели да 
се и наша национална политика врати v ono ста- 
ро време и старе методе из 1928 годиие. Али ro- 
спода су се у тој својој „препоруци" јако прева- 
рила, јер враћање у старе партије значило би из- 
дају пачела шестојануарскога режима и шесто- 
јануарске политике, a то народ неће и ne жели да 
прихвати. 

Ja могу да кажем да су ти нападаји na бнв- 
III\

-
 самостално-демократску странку чији се чла- 

иови налазе у југословенској национално.ј стран- 
пи, иарочито неумесни зато, што пи једна од бив- 
ших странака није тако потпупо лпквидирала са 
гвојом прошлошћу, као што je самосталпа демо- 
кратска страпка лпквидпрала и са целокуппо.м сво- 
јоиорганизацијомисасвојимшефом, (Чује се глас: 
On се je ликвпдирао сам!). Овде je пала упадица 
да се je шсф тс странке сам лпквпдирао. To ie 
тачпо да се je on својпм радо.м компромптовао, 

једам политички чшек ликвидиран je тек 
o.t.ia, ка.ча сам парод дође до свести да je ње- 
POB вођа отишао погрешшш путем, a што се je 
иарод од тога човека потпуно одвратио, ту je 
и наше заслуге, који смо парод правилно обаве- 
штавали o његову скретап>у с правог пута и o по- 
треби данашњега режима u данашње гкЈлитике. 

Ла још једанпут подвлачнм ono што je овде 
казао један nam друг: самостални демократи 
ниали су куражи да још 1929 године, v почетку 
шестојануарскога режима, осуде човека којн je 
био 11>ихов во1)а, na je отишао погрешним путем. 
Међутим  ми још ни до даиас    пнсмо чули да су 

пека господа са one стране, из опознцпЈе, имала 
куражи да осуде г. Мачека и остале неке полити- 
чаре који су исто тако грешилп n греше као n паш 
бивши Bolja. 

Ja могу, господо, отворепо да кажем да je Ју- 
гословенска нацинална странка данас потпуни го- 
сподар na опо.м терепу, где je пекада била roeno- 
дар самосталпа демократска странка н ускоро he 
бити потпуни господар и тамо где je пекада била 
господар бивша Хрватска сељачка странка. llaina 
југословепска  пациопалпа  страпка    шири  се  све 
впше међу Србима и Хрватима у папшм крајеви- 
ма и могу да кажем    да у свима оним крајевим i 
где je некадашња самрстална демократска стран- 
ка имла евоје пајјаче куле, TBMO нх дапас пма ју- 
гословенска национална огранка. (Одобравање код 
већине).   Када господа из опозиције покушавају 
да разбпју југословепску националну странку зато 
mro су њезини чланови некада припадали само- 
сталпој, радикалној и демократској партији, onu 
тиме врше једап узалудан посао, је[) у народу, na 
терену, сасвим су се изгубиле те разлике no npn- 
падпости разним политичким странкама v прош- 
лости. Могу да кажем то парочпто за бнвше само- 
сталпе демократе у мојнм крајевима,    да се опи 
још данас само сећају да су некада припадали еа- 
мосталној демократској странци n осп.м тога се- 
ћања Binne nx ништа ne веже за бпвшу самостал- 
ny демократску странку. И бивига радикали и са- 
мосталци у једпоме су колу и дога1)а се да пека 
раније чисто самосталска општина,    бира бившег 
раднкала за претседнпка oniinnne.    У моме Срезу 
грачачком, кога ja заступам,    где су имали пре- 
власт самостални демократн,    од пет општина у 
три су изабрани бивши радикали за претседнике. 

Господо, има једпа ствар, на коју сам хтео да 
скренем парочито пажњу свима онима, који ne по- 
знају добро прилике у Савској бановипн, бившој 
Хрватској. Кад се господо ca črpane опознције na- 
гтадају бпвшп самостални демократи, ja xohy да 
скренем пажњу, да onu који нападају њих ire ми- 
сле при том да пападају na неку организацију у 
крилу Југословепске националне страпке, ne мпсле 
чак пи на one, KOJU нису још приступили југосло- 
веској пациопалпој страпцп, a припадници су бив- 
ше самосталпе демократске странке, n xohy да под- 
вучем и то, да господа са one страпе кад пападају 
самосталпе демократе, ne пападају ни Србе, него 
сва жуч n сав нападај уперен je противу Хрвата, 
кбји су били члаповп те странке. — И xohy да под- 
вучем то да они при томе нападају na „самостал- 
цс" мисле na сваког Хрвата    којп дапас искрено 
заступа политику Југословенске националне страп- 
ке. ,Iep у југословенској пацпопалпој страпцп има 
Хрвата којн су били у генералштабу бивше Хрват- 
ске сел.ачке странке, дакле истакнути Радићевци, 
и за п>их само слушалп за ове две годппе да су 
самостаЛци, и то само зато што се својим радом ис- 
крено залажу   за југословенску мисао n југосло- 
венску политнку. Зато кад се нападају „самостал- 
ци" треба да се разуме да су тп напади упућени 
na најбоље  n  пајдостојпије  Хрвате,  којп  испове- 
лају југословепску  мисао.    (Одобравање).    Зато 
треба те нападе одбити, јер долазе од опих којп 
пемају никада свој сигуран правац. И као што je 
ca овога места казано   да ппко нема монопол на 
југослрвенску идеју n југословепску мисао.   тако 
xohy да кажем да нико нема нп монопол na Хр- 
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патство (Одобранање) јер данас .je прави Хрват 
сваки onaj који у свом крају n у свом срезу водн 
југословенску политику, која Je даиас и једино 
иогућа у овој земљи. 

Каже се господо да ти самосталцн, т.ј. да ти 
Хрвати спречавају сређивање прилика у Савској 
бановини. Међутим ja могу господо да кажем то 
да се тако добро n напредно сређују прилнке у 
Савској бановини, да ту господу, која то виде, 
хвата страх шта he с њима бити, (Пљескање) хва- 
та их cT[ia.\ iino he ти Хрвати остати победници 
и зато настоје да то напредовање и да то сређи- 
иаи.е омету својим интригама. 

Господо, овим naimiM честитим друговима 
Хрватима, који су најиафеније прихватили југо- 
словенску идеју, ти људи сметају у раду тиме UITO 
стално прете с некнм променама. Тако je у децем- 
бру причано, како предстоји потпуна промена, не 
саМо у влади, пего у целокупиој iiaiuoj унутраш- 
њој политици, промеиа и самог уређења name 
земље. Стижу писма из наших крајева од људи 
из свих срезова, који југословенску мисао шире, 
и који са запрепашћењем питају je ли истнна да 
lie доћи до федерације, јер се проносе такови гла- 
сови и прети се како iie тада мпого од „славосрба" 
висити на телеграфским стубовима. Сад се не спо- 
ииње федерација, али се спомиње промена вла- 
дс, у коју he и они ући. Они тим гласовима стал- 
iio заваравају хрватско сељаштво само да би их 
одбили од шипих редова. И iiajcnrmijv полнтичку 
ситницу искоришћују и употребљавају да покажу 
како je и то некн доказ у прплог IBUKOBOM при- 
чању. И ако се неки од бивших мипистара одве- 
зе у салопским колнма до Загреба, која му je мож- 
да позајмио неки од његових другова, и то се 
употребл.ава за доказ да he овај данас сутра има- 
nt круипу реч у иатој политици. 

И она опозиција, које данас овде пема, и г. 
Милап Метикош који je овде говорио мало пре, 
говре, како нема довољио слобда у нашим kpaje- 
внма, како се сувише ради кундаком н иушком и 
како се спречавају манифестације слободне народ- 
ne вол.е. Ja, господо, могу да кажем да овде и оиде 
има оштрих мера ради тога UITO се догађају ства- 
ри које се ne би смеле догађати. Али ja позивам 
г. Метикоша да изјави да ли се за моје срезове 
може да учини какав приговор да тамо нема сло- 
бода. У моме срезу ne само да има слободе, пего 
je има и сувише. Ja знам да у моме срезу има то- 
лико слободе, да чак и државпи службеник може 
да се бави политнком, и то протнвпо полнтици 
Јргословенске националне странке и режима и ja 
ресорног министра na то упозорујем, na тај чинов- 
niiK n поред тога упозореша остаје na свомс месту 
и са ciiora се места ne мичс. Ja сс ne бих нн жа- 
лио да су то неки високи чиновници, али су то 
обични железнички прометпицп којн пркосе чак 
и Претседнику владе и Претседппку name стран- 
ке. Ono што Претседник владе ne дозвол.ава nn 
посланицима nn сенаторима да чине, дозвол.ава сс 
тима чиновницима, И ja жалим, г. Метнкошу, тто 
у том погледу има и сувише слободе v нашим 
крајевима. 

При завршетку свога говора морам ла се ос- 
врнем .ioni na неке чињениде 

Претседпии др. Коста Кумануди; Bame je вре- 
ме, господипе послапнче, већ протекло, молим вас 
да завршпте. Mn смо постигли споразуи, колико 

he ко говорити и дужпи смо да се тога споразуиа 
придржавамо. 

Душаи Иванчеви!! (наставља): Мора.м да се 
освјшем na приговор г. Метикоша да je онемоп- 
hena друга листа код општипскпх избора у Госпи- 
hv. Ja сам и код државпих избора и код општип- 
ских пзбора свуда пмао дупле листе. У rocnnhv 
друга листа mije постављепа. Ja сам у први мах 
зажалио када сам чуо да ja и опет морам да во- 
дим борбу у својим срезовима, a тамо да je само 
једпа лпста, али када сам погледао ту листу која 
je истакпута и видео, г. Милане Метикошу, да се 
na тој лнсти палази и убица учител>ског приправ- 
ника који je погипуо из политичких разлога, када 
сам видео да се na тој листи налази n убица, оида 
нпсам зажалпо, што та листа пије по1ставл>ена. (Др. 
Мплаи McTiiKoui' Постављепа je била, алн није 
била одобрена). 

И случај са попом ByJKOBHheM треба да об- 
јасним. Taj господип, који je био велика страиш- 
вица pannje када смо водили партп јску борбу, сада 
се за овога режима окуражио тако као да му нико 
ne сме ништа. Taj je господип одвра^то сељако 
од гласања, na су га два такова сељака тужила и 
on je кажп.еп ca 14 дана затвора. 

Претссдипк др. Коста Кумануди; Господипе 
Иванчевићу, последњи пут BQC onoMiiibeM да за- 
вршите. 

Душаи Иваичеви!! (наставља): Жалим што ne- 
мам врс.мепа да кажем још пеке ствари. Завршава- 
jyhii, изјављујем да Југ. национ. странка иде сме- 
ло својим путем na челу са претседппком коме н 
цела опозиција одаје пупо поштовање, и ми ћемо 
у пајскорпје време имати пуну победу југосло- 
иепске мпслн у свпма пашпм крајевима. (Одо- 
бравање). 

Претседиик др. Коста Кумапуди: Има реч r, 
Драгутип Перко. 

Dragutin Perko: Gospodo narodni poslanici, j,, 
ću samo nekoliko reči da progovorim i to najpre o 
pok. dr. Ivanu Novaku, koji je pre nekoliko dana umro 
u Čakovcu. (Glasovi: Slava mu!). To je bio jedan ve- 
liki i zaslužan čovek u tim krajevima koji je još od 
svoje mladosti radio na jugoslovenskoj ideji i konie 
sam ja kao vojni upravitelj predao civilnu upravu u 
Medumurju. On se istakao u govoru i radu kao naj- 
jači nacionalista i onda kad se nije saglasio sa Šesto- 
januarskom politikom i kad se povukao natrag, ni- 
kada nikakve defetističke radnje nije obavljao," nego 
je radio svoje poslove, čekajući da se, možda, u p'o- 
litici nešto popravi i da on opet izide na plodno po- 
lje, na rad, kao što je bio u svojim mladim godinama. 
Pošto je on bio civilni upravitelj celoga Medumurja, 
on je dokle bio najviši upravni činovnik. Dosta je 
žalosno da su upravni činovnici u Medumurju izgu- 
bili g'avu i nisu znali kako da udese svoje držanje. 
Sada, kad je umro, pokazalo se, da su upravne vlasti 
izgubile glavu ne znajući šta rade. Ja mislim, kad je 
on bio najviši upravni činovnik, trebalo je istaći cr- 
nu zastavu tamo gde je on nekada služio. A tako 
nije urađeno! Pošto je dr. Ivan Novak bio u opozi- 
ciji, i to ne u aktivnoj nego u tihoj opoziciji, gos- 
poda sreski načelnici su izgubili glavu ne znajući 
da rade. 1 mesto da pitaju telefonom Ministra unu- 
trašnjih poslova ili Bana, oni ništa nisu uradili. Prošao 
je jedan dan, dva dana, a trebao je g. Ivana Novaka 
pokopati, a na pogreb niko nije pomišljao ni smeo 
da ide.  I  tek kad se pojavio jedan general sa celim 
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oficirskim  horom da u ime Nj. V. Kralja izjavi-sau- 
češće, onda je tek došla obavest na g. upravnika ko- 
ji je u ime Vlade trebao da izjavi saučešce. I tako se 
ova stvar  izgladila. Ali je, gospodo, ostao žalosni u- 
tisak, da  naše upravno činovništvo nije umelo da se 
snađe,   kad   je  umro  najzaslužniji    činovnik    Medu- 
murja. U tom pogledu, gospodo, treba mesti malo vi- 

takta u   ovim krojevima. 
Isto tako imam da vam kažem i ovo. Proslavlja- 

na je petnaestiogodišnjica    oslobođenja   Medumurja. 
Stvar se tiče moje osobe, jer je predamnom komandant 
madžarske   medumurske posade kapitulirao. Prilikom 
te proslave,  ja se nikome nisam nametao, ali je tre- 
balo bar  da  mi se kaže: dragi Perko,  ti  imaš nekih 
zasluga   što  je Medumurje kapituliralo,  hodi ovamo 
s nama da bar popiješ jednu čašu vina. Međutim, go- 
spodo, zato što sam ja u opoziciji, niko me nije smeo 
ni da spomene. I tu je trebalo imati malo više takta. 

Dogodilo se i ovo u mume srezu, da su dva voj- 
nika u Međumurju prešla u Mađarsku. Pitaćc te kako 
je to  moguće? Evo, da vam objasnim. Došlo je do 

i i adi šikane sa strane finansijskih vlasti. Vojnici su 
služili  u  Skoplju  i kad su došli svojoj kući na olsu- 
ivo, oni su mislili da dobro provedu Božični praznik, 

da se mah;   bolje najedu i napiju. Sta je bilo, gospo- 
-   Sa   strane  Ministarstva  t'inansija  na granici  na- 

pravljeni   SU   takvi kordoni  da niko ne  može da ode 
o granice na svoje zemljište i da nabavi sebi na- 

mirnici  ako  ne plati  na litar vina 5 din. A tako isto 
kupo i za druge namirnice. Ovim ljudima, kad su do- 

:li svojoj  kući, majka nije imala da ispeče pogaču, a 
otac nije imao da im da vina, rekavši im da nema para 
da plati   carinu. Ovi su ljudi onda sami prešli preko 
granice   na  svoje imanje, da se  taimo malo  najedu i 
napiju pa da se vrate, ali su ih Mađari zadržali. Eto, 

iv  je   mentalitet, gospodo, kod ljudi u ovim kra- 
jevima i  vi   to možete lako videti i to treba razumeti. 

Sad,   da   se  sa  nekoliko  reči  osvrnem  na  govor 
g. Ivančevića. G. Ivančevič je ovde izlagao političku 
situaciju.   Ja  moram njegov govor da ispravim u to- 
liko, što ću  reći da se sada, svim silama radi na tom 
da se bivša  Radićeva stranka razdeli u što više ogra- 

. Eto sad, gospodo, imate Mačekovce, imate gru- 
pu g. Preke, imale grupu g. Nikića pa se je najzad 
ovih dana   pojavila grupa i sa Meštrovićem na čelu, 
koja je ovih dana držala svoj zbor u Varaždinu. Ta 
najnovija grupa je u Varaždinu dielila časti i mienjala 
upravu. Ovaj načelnik mora odmah da leti van kad mi 
budemo  došli,  polovina gradskih    zastupnika    bit će 
чпјепјепа,   onda   će   narodni   poslanik   biti   taj   i   taj, 
i to je svršena stvar. I tako se, gospodo, tamo napra- 
vio jedan čitav haos da niko ne zna ni ko pije ni ko 
plaća. 

Ja mislim, gospodo, da je od svih stranaka pri- 
znata sem Jugoslovenske nacionalne stranke još samo 
Narodna stranka. 1 s toga, gospodo, ako još ko dru- 
gi hoće da tera političku propagandu u našim kraje- 
vima, neka organizuje svoju stranku po zakonskm 
propisima koji za to važe. 

Gospodo, ja ću svoj govor završiti izjavom da 
'ii glasati  za ovaj budžet. 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbe^ović: Ima reč 
g. Matija Macekovič, narodni poslanik. 

Mati.ja   Maceković:    Gospodo narodni  poslanici, 
imajući  puno poverenje U rad Kraljevske vlade, a na- 

li rad g. Ministra finansija, izjavljujem da ću za 
predloženi   budžet  Vrhovne državne uprave glasati. 

Prilikom  ovom  neka mi  bude dozvoljeno da  se 

osvrnem na prilike koje vladaju u oslobođenom Me- 
đumurju koje je 57 godina stenjalo pod tuđinskom u- 
pravom. Narod toga kraja, iako pritiskivan sa stra- 
ne Mađara, ostao je veran tradiciji hrvatstva i nije 
zaboravio svoga materinskoga jezika, pa je po svom 
oslobođenju postao sastavni deo naše velike Kralje- 
vine Jugoslavije. Medumurac je skroman i siromašan, 
ali do krajnosti pošten. Siromašan je za to što živi 
140 duša na jednom kvadratnom kilometru u najna- 
pučenijim kraju naše 'Otadžbine. Ne traži nikakvu mi- 
lostinju riego se laća svakoga posla da se zasluži dnev- 
ni kruh. 

Jedna je nezgoda, da se veliki dijel pučanstva na- 
lazi na granici spram Mađarske, koja je tako nezgod- 
no povučena, da se oko 2000 rali zemlje naših medu- 
muraca nalazi na teritoriji Mađarske. Državna vlast U 
cilju osiguranja granica provada izvjesne mere, kako 
bi naše dvpvlasničare, kojih ima oko 1.900, navela da 
sva svoja imanja preko granice prodaju i tako to bol- 
no pitanje sami likvidiraju. Pomenute mjere sastoje 
se uglavnom u uvađanju naplate carinskih dažbina 
na vlastiti proizvod. Malo doduše čudno, ali je u 
istini tako. 

Razumjem intenciju Kraljevske vlade da bi bila 
i u interesu javne bezbednosti i u interesu državne 
zaštite, da se ovo dvovlasničko'pitanje što prije likvi- 
dira, ali napominjem da se likvidacija ovoga pitanja 
obzirom na postojeće ekonomsko stanje bez državne 
intervencije i pomoći ne može provesti. 

Poznato mi je, da na ovom pitanju u Ministarstvu 
spoljnih poslova već dulje vremena "radi jedna inter- 
ministerijalna komisij,«, kod kaje postoji dobra volja, 
da se putem državne intervencije likvidacija izvrši. 
Prije nego to usljedi, molim g. Ministra t'inasija, da 
jednim amandmanom u Finansijskom zakonu traži o- 
vlaštenje, da može po svom nahođenju sve carinske 
dažbine na vlastite poljoprivredne artikle naših dvo- 
vlasničara oprostiti. Kako je g. Ministar finansija na 
moje višekratne intervencije u gornjem pitanju bio 
uvjek spreman naći puta i načina da našem siromaš- 
nom zemljpradniku na granici pomogne, to se oprav- 
dano nadam, da će i ovaj moj predlog uvažiti, jer 
naši dvovlasničari u Međumurju nisu nikada svoja 
dvovlasničarska prava za prelaz u tuđu državu zlpu- 
potrebili u korist izveshh elemenata koji rade protiv 
naše države. 

Ja sam u ovom pitanju pravio u narodu uvjek 
takovo raspoloženje i uljevao nadu, da će se likvi- 
dacija pravedno i nikako na štetu dvovlasničara re- 
šiti. 

Gospodo narodni poslanici! Dozvolite da vas upo- 
znam sa radom i djelovanjem Učiteljske škole u Ča- 
kovcu, koji je rad i iz političkih razloga za našu dr- 
žavu važan. 

Kad su Mađari 1861 konačno otrgnuli Medumurje 
od matere zemlje Hrvatske, glavna i životna zadaća 
im je bila, da svim sredstvima odnarode naš medumur- 
ski narod. Svakako taj zadatak nije bio lak, jer je 
Medumurje bilo onda kao i danas čisti hrvatski kraj. 
( »s bitu brigu posvetili su Mađari školstvu, i to ne 
iz neke naročite ljubavi za narod, već u cilju, da po- 
moću škola polagano ali sigurno pretvore zgoljne 
medumurske Hrvate u — Mongole-Madare. Ali i tu 
je iskrsla nesavladiva zapreka. Učitelji Mađari, koji 
su dolazili iz Mađarske nijesu nikako mogli vršiti svo- 
ju službu s vrlo jednostavnog razloga, jer ih nitko 
nije razumio. Trebalo je dakle iznaći sredstva i način, 
koji će hulje i uspešnije pogodovati mađarizaciji. Još 
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1888 osnivaju Mađari u Čakovcu učiteljsku školu, a 
svrha joj je bila da u njoj svrše nauke u prvom 
redu domaći medumurski sinovi, da usišu u školi 
mađarski duh pa da zatim kao pravi janjičari 
odnaroduju našu dragu medumursku dječicu! Svr- 
šavali su tu mađarsku školu domaći sinovi, ali ih 
je velika većina ipak lostala vjerna svom narodu i po- 
sao mađarizacije je vrlo slabo napredovao. Svejedno 
prilike su u Medumurju bile očajne po naš narod, a 
osobito su nastali bezutješni početkom dvadesetoga 
vjeka, kada je zloglasni urof Aponji donio onaj sra- 
motni Školski zakon, koji je zaokrenuo vratom svim 
narodnim školama Slovaka, Rusina, Rumuna pa i na- 
ših Medumuraca. U svoje vrijeme pisale su o toj sa- 
blazni sve velike svjetske novine i uzbunila se kultur- 
na savjest svih poštenih ljudi. To zlodjelo je imalo 
nrinomoći laconoj smrti mađarskih narodnosti, ali su 
i tim činom Mađari navukli mržnju i prezir mnogih 
velikih i malih nanula. Došla je паоокшп i 1918 eo- 
dina. Mađari su za uvijek isterani iz Medumurja, a u 
u^jteljskoi školi u Čakovcu zavladao je naš narodni 
jezik i duh, i ona ic dobila častan zadatak da uzgaja 
buduće narodne prosvjetitelje i učitelje, i ho za veći 
napredak i veličinu medumurskoo' puka i čitave pro- 
brane domovine. Valja priznali, da je čakovačka uči- 
'fli-ka škola izgrađena    besprikorno i da odgovara 
još i danas potpuno svoini svrsi. 

Škola ima blizu 10 iutara zemljišta, knie služi 
i'fO školski pokusni vrf i internatskom eosmodanstvu. 
[made sve potrebne kabinete. Po svem se vidi, da ova 
škola daleko nadvisuje većinu učiteljskih škola u dru- 
pim-mjestima, što više nrože se reći, da po svom ure- 
đenju nema ravne u čitavoj državi. 

Školu je svršilo stotine i stotine naše mladeži iz 
■Heitiimuri/i, Varaždina. Hrvatske i susiedne Sloveni- 
je. Ne treba naročito isticati svu važnost ovoga zavo- 
da za kulturni, prosvjetni i narodni razvitak Medu- 
murja i svih okolišnih krajeva. 

Na žalosl ovoi školi zaprijetila je opasnost da 
bude zatvorena. Još po prijedlogu budžeta za eodinu 
^932/33 bile su predvidene u Savskoj banovini samo 
tri učiteljske škole, tako da bi se šest učiteljskih ško- 
la u toj banovini imalo reducirati, a medu njima i 
učiteljska škola u Čakovcu. Svakako naša je dužnost, 
da svojski poradimo, da nam se taj zavod sačuva 
potpuno i neokrnjen, jer svi razlozi vojuju za nje- 
gov opstanak. 

Istina, poslednjih godina svršilo je učiteljske ško- 
li' mnoštvo mladeži, koja još nema mi.'sta, ali to se 
može smatrati tek prolaznom pojavom. Kad se go- 
spodarske i t'inansijalne prilike poprave, i opet će se 
početi s intezivnim građenjem škola i postavljanjem 
učitelja, jer da je i dvostruki broj učitelja od sadaš- 
njih, mogao bi se namjestiti, pa ih ne bi bilo u su- 
višku. I zato rado verujem, da će uvidavnošću mje- 
rodavnih faktora, naročito Ministarstva prosvjete, bi- 
ti odlučeno, da učiteljska škola u Čakovcu ostaje i 
dalje na dobro našeg naroda, Tim u vezi molim e. 
Ministra prosvete, da putem jednog amandmana u fi- 
tiausi jskom zakonu dozvoli učenicima građanskih ško- 
la prelaz u učiteljske škole, jer se većinom iz pome- 
nutih škola dobiva obično najbolji  material. 

Gospodo narodni poslanici, pošto se nitko od 
predgovornika nije osvrnuo na rad naših opštinskih 
organa, smatram za potrebno, da se posebno osvr- 
ntem na izvjesne štetne pojave, koje su tokom zad- 
njeg vremena izbile na javnost u pogledu nekorekt- 
nog djelovanja  nekojih  opštinskih  organa,  a  naro- 

čito opštinskih blagajnika na teritoriji Savske bano- 
vine, Ponosno mogu naglasiti, da je ogroman deo na- 
ših opštinskih organa, naipose u Savskoj banovini, пл 
zavidnoj visini i u pogledu rada i u pogledu  postup- 
ka, aJi nažalost, kao i u svakom staležu, i modu njima 
se našao do duše  neznatan broj, koji su  se  ogreSli 
o svoju dužnost i time okaljali onaj ucjled, looji 
naši  opštinski činovnici   specijalno u  Hrvatskoj  uži- 
vali. Pronađena su izvesna pronevjerenja opštinski:: 
novca od strane nesaveshih opštinskih ' '     cinika. T.\ 
pronevjerenja koja su do sada došla do znanja vla- 
stima iznose ogromnu sumu od oko 20 milijuna di- 
nara. Između mnogih pronevjerenja  spominjem dva 
klasična  slučaja,  i  to  onaj  u  opštini  Severinu  sreza 
Bjelovar sa 420.000 dinara i u opštini Mala  Subol 
sreza  Prelog sa 300.000 dinara. Bojim se, kad ђј 
proveli i dalje tačni izvidi, da bi se našlo neuredno- 
sti za  još nekoliko miliimn  dinara, što  mora   seljak 
još jednom da plati. Pitam vas, eospodo narodni p . 
slanici, tko ie tomu kriv? Ja mislim da odgovor nije 
težak.  Preslaba  kontrola,  kraj   zakonom   određenih 
kontrolnih  organa. Ti  organi do sada  nisu  potpuno 
ispunili svoje zadaće, bilo stoe;a što im za ovu K 
trolu ne dostaje ili vremena ili dovoljno stručno spre- 
me. Uzmimo na primer sreske načelnike koji su PIO. 
optrećeni u poslu,  a  u  najviše    slučajeva    sami  bei 
stručne pomoći ■nisu u stanju vršiti računski dio kon- 
trole pnštinskw poslovania, iako ie to njihova duž- 
nost i dobra volja. Za ovakav rad treba vremena i 
bre stručne spreme. 

Ja molim e. Ministra unutrašnjih poslova da ovim 
mojim isHnitim izlapaniima posveti naročitu ра^пш 
i uredi oitanie ove kontrole u sasflasnosti sa ЈГ. Mini- 
strom finansija i neka ima u vidu, da će ova kontro- 
la manie stajati nepo bi iznašale plate i pronevere 
koie bi na koncu konca imao da snaša naš siroma- 
šni zemlioradnik. 

Koliko znam. mi imamo na papiru dosta insnek. 
tora, kontrolora i nadzornika, ali ih trebamo ne Samo 
na papiru nesro stvarno i za sav rad. Trebamo sposob- 
ne oreane koji će znati i umjeti ove i slične nevolja 
odstraniti. Zlo treba sprečavati sa intenzivnom i stro- 
mom ali i preventivnom kontrolom, pa će i narod a 
i onaj činovnik kome i" narodna imovina povjerena 
biti spokojan i miran,na i zadovoljan. 

Sve ove moje dobronamjerne napomene neka 
uzme Kraljevska vlada u razmatranje. (Odobravanje 
i  nlieskanieV 

Prpt$ednik đr. Košta Kumanudi: Ima reč if. dr 
'ZM-MI l.nktć ^GIcsovi; Mema <TI!V OOSIV"

1
'- Lukid 

nije prisutan. Ima reč poslednji govornik kod ovoga 
jpvflol^,  o-    Om^r K?**1*10!'    -•-/- 

Омеп КаЈмаковић: Госполо наролни послани- 
ци. поподом овога претреса спепиалпог o буџету 
Роховне лржавнс управе, a v вези ca Централним 
Пресбиооом, ja ca опим čVUSTOM нисам залопо- 
л,ч1 Кад узмемо v обзир какви залатци и каква 
иисија стоји прел Централним пресбиооом, онда, 
господо, omi кредити ne претстављају ништа н 
neiie oMorvliirm Централпом npec6npov ла тај свој 
задатак изнрши. 

Госполо. опде се o Централном пресбироу 
много говприло, a мени се чини да многи mtcv на- 
чисто шта je Цеитралпп пресбиро. Пресбиро je, го- 
оподо, 1едан ииструменат владине политике, ин- 
струменат кроз који се спроводе опробаним Mero- 
дама и ефпкаспим начином заштите интерес 
name   земл>е и унутар и према   вани.   Централни 
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иресбиро   омогућава да се највиталнији  иитереси 
државни браие и у инострапству И код куће. 

Господо иародии посланицн, до шестог jaFiv- 
ара и због one наше неволЈе и политичкнх борбп, 
где смо захваљујући политичким страстима дове- 
ли нашу земљу до пропасти, напт спољни непри- 
јагељи нису осећали потребу да се против нас 
боре свима сретствима у иностраиству, јер су ве- 
ровали да he се ова земља сама од себе да распад- 
не. После шестог јаиуара кад je обележен поче- 
так наше консолидације, после шестог јануара 
кала су се почеле гругшсати све нацноналне снаге 
v овој земл.и, онда, господо народни посланици, 
наши непријател>и на страни изгубили су наду да 
ће наша држава услед партијских и унутрашњих 
борби сама да се распадне, na су се сви мобилиса- 
лн да нату унутрашњу консолидацију и стишава- 
if,e страсти у земљи и мобилисан.е cnara v земљи, 
нарочито својим плановима онемогуће; И зато, 
госполо, из тих разлога; ми запажамо да пропа- 
ганда наших непријател.а бнва много активнија 
после шестог јамуара, пего mro je бнла до шестог 
јануара. Краљевска влада од шестог јануара врло 
je паметио учинила што je дошла na ндеју да се 
организује једна институцнја као IIITO je Иентрал- 
ни ппесбиро. 

Господо, Цетралми пресбиро или пистнтуиија 
слична овом бироу, ja сам малопре рекао, свуда у 
свету служи једпој политици    која се    спроводи, 
служи националним и дожавним иптересима. Цен- 
трални  пресбиро свуда je, као IIITO рекох инстру- 

гат владине политике и кад, господо, Централ- 
ни пресбиро тша једну такву сфецифичну улогу, 
онда се  не   може поставл>ати питан.е ла ли да се 
један   отсек   Централног  пресбироа    дода    Мини- 
старству унутрашњих послова, да ли да се други 
дода  Мииистарству ииостраннх  послова,    или да 
ли да се трећи дода Друштву за уиапређење спол^- 
пе трговине. Цеитрални пресбиро претставл>а јед- 
ну целиму  и с обзиоом na организацију    рада    и 
с обзиром   иа  опробане  методе    по којима    Цен- 
трални   пресбиро ради;    Централни пресбиро има 
две прсте   служби: једна врста службе je у самој 
земл.и.   a   лруга врста  службс  je  у  иностранству. 
И јд бих  баш овде желео да укажем иапочнто и 
ла подвучем сву деликатност службе    коју   врши 
Централни   ппесбиро у ниостранству.    Ta  служба 
Централног   пресбнроа у иностранству дефанзив- 
II,-I ie и информативиа и састоји сс из саме акције. 

Господо, видите, ми у иачелној дебатн o бу- 
мету. писмо   ни помислили да критикујемо креди- 
те наше Народпе одбраие. A Наролпа одбранатпе 
само пушка  и топ иЛи митрал>€3; У Народну ол- 
брану гпада   и оваква врста службе. Од марта Me- 
cena  1932  године na закл.учио   до 1933 године и 
нешто мало  у 1934 годиии. тшали смо.    господо, 
унакосну  паљбу, која се осула na нашу државу и 
v тој  пал>би  хтели  су naum непрпјател.и  да  nac 
сажегу, да   сажегу пајсветије интер^се namera na- 
рода, iinme  државе n њеп углел. Ja 'hv ппс потсс- 
титч  ич   je'Miv CTP9P, коју сте моЖла забопаипли. 
От ичота ппошле годипе na до данас. ми смоима- 
ли једну кч&мбиновану офапзинуппотич nnen про- 
тив \-r-,ir i.i   и иитерееа наше земл>с; Ta комбипо- 
вана пг>пбч.-и тај гтрепад долазир io и споља и из- 
iivrna.   У   тоенутку кола  су v нашој 'земл>и  изла- 
Ј"ле   посланипе.    када'су  пзлазпле ' пунктације н  - 

,) су ce' •дсмпавало м-друге појаве-,'Д' истом трс--- 

нутку и истим кораком долазнли cv и папади na 
нашу земљу путем пропагапде непријатељских 
држава. У таквим прпликама паравпо да смо мо- 
рали бити у одбрани и воднти рачупа o тим сво- 
јп.м пптереспма. 

Господо, овде je пала једпа реч да службс- 
ници Цептралпог пресбнроа mi пз далека ne врше 
онако добро и савеспо своју дужпост као што je 
врше извеси дописппци наших новина na страи. 
Господо, тако говорптн, зачи непознавати ствар. 
/Ј.описпици наших лпевпих лпстова имаЈу другу 
дужпост, дужпост другог карактера од дужностп 
једног службеника Цептралпог пресбироа. Допис- 
ник једмог листа обично региструје дога1)аје и ип- 
фррмише своју редакцију o свему опоме IIITO се 
у земљи дога{)а. Службепик Цептралпог пресби- 
роа ме1)утим ne сме да се ограничи само na дуж- 
пости информација од догађајима и na улогу по- 
сматрача. пего мора да буде у својој службп не 
само посматрач пего поред ипформапнја мора че- 
сто да узме извесну шшпијативу n акцију у сво- 
је руке. 

Господо пародпи послапици, ja сам противап 
овако малом буџету и овако малпм креднтима од- 
ређеним за Цептралпп пресбнро, ne само пз раз- 
лога што Цептралнн прссбпро,    треба да пзвршн 
задатак који му je памеп.еп и који се од њега оче- 
Kvie, пего и зато што и мање лржаве и сиромаш- 
иије од nac троше na ту врсту службе много впше 
новаца пего ми. Ево, господо, да вам кажем ne- 
колико таквих ynopel)eii>a. Буџет na пример, такве 
врсте службе у Румунији, изпоси, ne беле>ке1и1 ту 
ни личне mi материјалне расходе,   21,000.000 ди- 
нара. Исти буџет у Пол>ској, пзпоси, опст ne ра- 
чунајући пи личне    ни материјалне    расходе, na 
саму пропагапду, 31,000.000 дппара. Господо, ма- 
hapcKM буџет за такву и сличну врсту службе, пз- 
иоси. без лнчпих    и    без  материјалпих  расхода, 
38,000.000 дниара.    Чехословачка троши двостру- 
ко впше, и, господо, ja ne знам, који би разлозп 
господу пародне послапике, који су овом буџету 
прпговарали, моглп да руководе, na тврде да te na- 
родпе  nape троше узалуд.    Росподину паподпом 
послапику je увек доступпо, и могуће му je, и on 
има na то права да се ппформшпе na лицу места, 
o питањима која се тичу државне адмппистрапп- 
је. Ja ne знам, којп су разлози били, да господа 
паоолнп посланици нису моглп да буду обаветте- 
nn тачпо o стаљу Цетралпог пресбнроа,    као   na 
прпмер. што сам ja могао o томе да будем обаве- 
niTcn.  Господо  пародпи  послапицн,  ви  се  сећате 
и вн ћете ми дозволитп, ла вас мало дуже задр- 
џим  na једпом другом  питању.  Ви се сећате, Да 
пре 5 годипа у ипострапству, пзузевши name ne- 
посредпе н пајблии<е 11ријател>е, као IIITO су Чехо- 
гловацп n Румуни, пнко тачпо пије бно обавештсп 
n.np. o nanioj Јужпој Србнји. Господо, лапас nnnie 
нема заблуде o томс    што je Јужп^а Србија! Ланас, 
господо. зна сваки, какав елеиент живи v Јужној 
Собији. Дапас снако, господо, зна, чијим je псто- 
ппјскпм споменициМа посејапа Јужпа Србија, и v 
Неиачкрј. и v Рлплеској, 11 v Француско.ј итд. Бо 
господо, ja нећу да пое|герам, акв кажемЈ   да т\- 

има  помало .часлуга Центоалног Ппесбпроа, n за- 
сл\та: тб-његове службе. {Николц Никнћ^Агима ли 
васлуга -за  цепзуру гои()|)а?!).  Цепгралпп пресбп- 

-ро не цепзуршпе, ne постоји-пЈ^вептивпа цензхра. 
^Миловш! Л;\зпрст!}у.:   0 ■ томсИемо .разгрваратп.ПЈ 
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кад до1)у интерпелације!). Господо народии по- 
сланици, ja сам истакао одмах у почетку мога го- 
вора, да je деликатна служба Цемтралног пресбн- 
роа, и верујте, ja тој служби ne бих учинио ни- 
какпе велике услуге, ако бих na овом месту ушао 
у детал.пије резултате те делнкатпе службе. (Мп- 
ловаи JJasapenuh; Бол.е je да не уђете, јер за по- 
ловином кука апсапа!). Ha пример, господо, н то 
he Вас иитересовати, ако вам кажем, да ie за по- 
следљих 15 месеци прошло кроз Београд 600 стра- 
пих иовнпара, и да су то све бнли људи, који су 
представници јавпога мишл.ења у Европи. И при- 
родпо, кад овакви људи дођу у иашу земљу, да 
тим л.удима треба да се даду податци, које тре- 
бају. Податци o нашем културном >1<ивоту, пода- 
ци статистички и географски. Податцн o иашсм 
целокуппом животу и у социјалпом и v култур- 
ном н у ексжомском погледу. И господо, сви ти но- 
вииари у нашој држави, стекли су већином увсрс- 
п.е, да у овој земл,и постоји једаи сталан и коп- 
стаитан напредак. A да тога mije било, не би свет- 
ска јавност била обавештепа у позитивном сми- 
слу, o iiamoj држави. .lep од ових 600 новимара 
било je бар 300, ako ne више, који cv као поштени 
л>уди дошлн овамо, да na лнцу места упознају 
name прилике. 

Господо, овде je говорепо n o прпвредпој про- 
пагаиди Цептралпог пресбнроа, управо o при- 
вредној службн Цеитралног пресбнроа. Ja ово не 
бнх пропагандом звао, јер ова се реч може чудно 
и теиденциозно тумачити. Том приликом je рече- 
по, да ми имамо неку привредну службу те врсте, 
ако сам тачпо разумео, код завода за спољну тр- 
ГОВИНу и још на два-три места, na се казало да 
постоји н Отсек за привредну пропагаиду и у 
Цептралном пресбироу. 

Мсии je непријатно pehu н овом приликом да 
Je и то доказ непознавања суштине Централног 
пресбироа. Завод за спол.иу трговину прикупл.а 
статнстичке податке, нпжс чињенице из привредпе 
и свакодпевне привредпе ствариости. Ме1)утим 
привредна служба, привредна пропагаида Цеи- 
тралног пресбироа сасвим je другог карактера. 
Централни пресбнро у овом погледу обавештава 
јавност и у земл.н и у пиостранству, која се иите- 
ресује за иаш привредии живот. To се, господо, 
чини вн знате како, у разним бротурама, чини се 
у чланцима, у разним публикацијама, и, господо, 
то се мрра чинитн na један такав начин да се убе- 
ди onaj коме су те публнкације намењене. To не 
може да ради нн Министар трговнпе ни Завод за 
сполшу трговину. 

Господо, колико данас Државе полажу na та- 
кве установе, најбољи вам je доказ да се те уста- 
пове називају у Еврогш својим правим именом. Ви 
зпате да у Немачкој постоји Мипнстарство за про- 
паганду, које троти 200 милиоиа марака. Срав- 
ните са нашим цифрама, na ћете видети огромну 
разлику. 

Господо, народни посланици, долазимо na 
једно Д1 уго питање кад je реч o Централном прес- 
бнроу, па једно како je рекао једап од предговор- 
ника, болеИиво питање. To je питање лично, уну- 
Tpaimbe, чиновпнчко питаи.е Централиог пресби- 
роа. Господо, овде се ие би требало то питање 
тако покретатн. Свака установа намењена je сво- 
ЈОј сврси. Нити je цнл. иити je устаиова крива ако 
ствари у оргаиизацији извеспе устаиове нису пот- 

пуно у реду. 
Господо, и Централин пресбиро као и свака 

устапова може да се подвргне једмој реорганиза- 
цији, једној целисходнијој реорганизацији. Могу 
да се извршс реформе унутар Централног пресби- 
роа, али, господо, пипошто то ne може бити раз- 
лог да се Цеитрални пресбиро као непотребна 
установа укине. У доброиамериости својој ja hy 
бити слободан Да изиесем овде своје мишљење у 
томе погледу. 

Централпи пресбиро, господо, као установа, 
која има пеоспорно једпу врло делнкатну функ- 
цију, мора имати ауторитет. Без ауторнтета та 
устапова ту високу функцију ие може да вртм. 
У вези с тнм и у вези са мојим иапоменама да cv 
Цемтралпи пресбиро и њему сличне установе, ии- 
струменат Владине полнтике, мислим, господо, вд 
би на челу Централиог пресбироа требао да стоји 
човек, који пупу одговорност може да понесе за 
рад, за функције Централног пресбироа н који 
може уопште да попесе одговорпост за читаву ту 
службу. Господо, Цеитрални пресбиро ни č те 
стране. не би могао да буде критикован од стране 
господе из опознције. Јер ма да у свету такве уста- 
нове, као што сам рскао, престављају ипструме- 
нат владипс политике, нпак, господо, то се код 
иас ие би могло да каже. Могло бн сс да каже 
само то, да Цептралпи пресбнро брани н прши 
своју службу у корист државинх и народиих ин- 
тереса, али ни у чему u нккако тај прссбиро не 
стоји искључиво режнму па расположеље. И ja, 
господо, мислим да баш то ne би требало да буде. 

Господо народни посланици, ja сам такође 
гопорио o емиграциЈи нашој у иностраиству. Ta je 
емиграција врло активна и што je најжалоснијо, 
господо. та je емиграција v служби наших непри- 
јатл)а. Читава непријатељска пропагаида против 
иас примила je у службу ту нашу емиграцију у 
иностранству. И с те стране ми смо имали некада 
и непријатнрсти, јер, господо, тешко ie било стра- 
номе свету доказати и показати да су то синови 
ове землЈе који су се одметиули од земал.ских за- 
кона, да су онн фактички само за то у емиграцији, 
iiiTo су no позитивним законима ове землЈе суђе- 
ни и као очајници ушли у туђинску службу. И ту, 
господо, има заслуга једиа објективна, правилна 
обавештјна служба Цептралпог пресбироа према 
страној штампи. 

Господо, ове стотиие иовииара, које cv npoin- 
ле кроз пашу државу и виделе iiame гтриликс. 
осведочиле су сс o стварности n постали најбол.ц 
и најобјсктивкији    информатори o иапгој  земл.ц. 

Господо, Цеитралном пресбипоу би се могло 
још нешто приговорити. Могло би му се пригово- 
ритн што нема у своме саставу мало више новинара. 
Новкнари су господо, стручни л>уди. Вн стс видсли, 
господо, да у уметоости, у {едпој вештини, само 
уметник може да ^твара. Новинарскн посао ннје бп- 
рпкратски посао. Bii можете, господо, врло паметне 
људе и школоване људе да поставите у редакцију и 
сличну институцију као што je Цеитрални прес- 
биро, na ћете видети да \\с. они подбацити. Го- 
сподо, кад je уважени др. Метиком ударио гла- 
сом иа л.уде, који немају квалификација, он je 
тада показао да не разуме суштину ове струке. 
Господо, када би господии Метикош, којн има све 
потребне квалификације са фомалне страпе, до- 
шао сутра na једно одговорио место у Централ- 
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ном пресбироу, верујте, да би се сви зачудилн 
како се г. Метикош тешко сналази. Ту се, госпо- 
до, потребна окретност ne да стећи никаквим фор- 
малпим квалификацијаиа. Ту мора да постоји из- 
весан таленат, једна извеспа умепшост као na при- 
мер код вајара и других уметника. Ja само могу 
да зажалим што таквих вајара и таквих уметника 
немамо више у Цснтралном пресбироу. 

Господи народни посланици, молив вас да бу- 
дете стрплзиви да још само једиу ствара истакнем 
v вези са  Цептралним пресбироом и да нагласим 
једну околност која ће вас убедити да сам гово- 
рио отворено и објективно v интересу једпе до- 
бре   ствари.   Када  би  наш    Централни     пресбиро 
штампао   све своје билтеие,    билтене    лекторатп, 
билтене страпе штамгте и билтене привредпе служ- 
бе, могао би no тој садржипи, која je врло ннтс- 
ресаптна и исцрпна, штампати 25 ревија голишп.е 
које би   полумесечно излазнле, свака са 30 črpa- 
na. To je, господо, једап иапор, то je један ефекат 
и то je  резултат јелнога рада којн се истина ие 
види из наших клупа, али који несумн>иво посто- 
,ји. Не  види се, господо, из наших клупа ни onaj 
пад Цеитреалнога пресбироа кога ии ja поред пај- 
боље  волЈе  нисам као аргументацију    могао    ла 
изнесем.   (Миловап ЛазаревпИ: Немој кадити!). Нг 
кадим   ja,   госполиие Лазаревићу, иего сам  извр- 
шио савесно једпу своју дужиост o овоме питању 
и изјавл^ујем да hy гласати за буџет Врховпе др- 
жавне управе. (Одобравање и пл>ескан>е). 

Потпрстссдичк др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
ло, завршен je у поједипостима претрес буџета 
I раздела — Врховна државна управа. Прелазимо 
на гласа!ое. Гласаће се седењем и устајањем. Мо- 
лим господнна известиоца да изволи читати пар- 
тију no партију овога раздела. 

Изпестилац др. Анте Кунтарић прочита прву 
партију  I  раздела — Врховиа државпа управа. 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић; При- 
ма ли Иародпа скупштипа прочитапу прву парти- 
iv I раздела — Врховна лржавна управа? (Пркма). 
Оиа господа који примају иека изволе селети. a 
који су против иека изволе устати. (Сви седе). Сви 
селе, према томе објавл>ујем да je партија првл 
једногласно прнмл^епа. Изволнте чути дал>е. 

— За овим je Народна скупштина, гласају1ш 
селе1вем и устајањем. примила једногласпо од 
партије 2 до партнје 61 закл>учно буџет I раздела 
- Воховгга државна управа. ГБурно пл>еска11>е). — 
Ппелазимо на IV разлео: Министарство правде. 
Има реч госггодин Министар правде. 

Мииистар правдс Божидар Макснмовић (по- 
здрављен бурним пљескањем): Господо пародни 
послаиици, буџет Министарства правде који из го- 
дине у годину показује иагло смањење и који je 
и овога пута мањи пего прошлогодншњи, n ако 
се од и>ега могла једва откипути тек no која пара, 
показује самим тим да je ваш посао око доврше- 
и,,'| судске оргапизације и довршења судског за- 
комодавства морао да буде јако успорен. O ште- 
ти од тога успоравања и од тога застоја, ja мн- 
слим да не бих требао да говорим, јер ви, мислим, 
сви то врло добро знате, a o томе смо имали при- 
лике и раиије да се разговарамо. И утолико ми je 
пријатиије што могу истаћи да ћемо TOKOM идуће 
буџетске годипе ипак моћи да спроведемо орга- 
низацију судства no повоме систему и у опим кра- 
јевима  »ашим тј. Јужној Србији   и   Црпој Гори 

(ПлЈескање) који су до сада билн вап те органи- 
зације, и да ћемо то моћи учипити, ма да у рачуп- 
ском делу буџета нема специално одређеиих кре- 
дита за те нове судове. 

Прсдлогом Фпнапснјског закоиа у чл. 12 тач. 4 
дато je овлашћсње    господину Министру финан- 
cnja да може ставити na расположење средства за 
ту цилј. Додуше, (ј)ормалпо гледајући, та су сред- 
ства врло пеизвеспа, али благодарећи предусрст- 
ЛјИвости г. Мипистра фипапспја    и    благодарећп 
правилпом схватању важпостп ове    стварп,    које 
показује пела Кралзевска влада, ja се падам да ће 
се та средства у потпупостп  остпарнти. Уколико 
се она покажу скромиа н иедоволлш, јер изпосе 
спега 5 милиопа динара, ми ћемо се помоћн тиме 
што их нећемо апгажоватн одмах    од 1   априла, 
пего  ћемо н.нхово  извршен>е  ограничити  можда 
само на један део буџетског пернода. Поред тога 
за први мах нећемо за сваки срез моћи створити 
посебаи срески суд, него he се    њихов број по- 
ступно доцније,  према  средствнма  н  могуИиости, 
повећаватн. Алн и тако поставл>еиа ствар и ако у 
детал>у непотп}'на, у својој суштини оиа je учи- 
нила врло много, јер ти крајеви, који су до сада 
остали ван нове оргаиизације, придружују се оп- 
niTCM систему и први пут повезује се    цела наша 
земл^а у погледу судске организације у једпу за- 
једничку судску целину.  ("Олобравање). 

Господо, у колико би било потребно да се те- 
риторијал11а надлежност појединих судова данас 
већ постојећих мења, у коме je смислу бнло већ 
ло сада много молби a и у Народној скупштини 
доста сугестија, та ће ствар бити урећена путем 
једпог законског овлатћења, o чему je предлог 
већ упућен Народггој скупштини. По том закон- 
ском овлашћењу, Мннистарство правде би peina- 
вало све случајеве уредбама, јер не би било згод- 
iio и ne би можда било ни препоручл>ппо ла сс за 
сваку општину, за коју се укаже потреба, допесе 
посебап закои, да се чека на целу процедуру кад 
се те ствари могу решаватн и овим путем. 
Што се тиче законоданпог рада Министаоства 

правде, oti je nch na крају. Лодуше, баш у тој сво- 
јој завршкој фазп oir пде доста cnopo или можла, 
какб je овде већ речепо, и превпше cnopo. Али то 
долази отуда, што су join у раду баш најкругашје 
ствари и то one, које обухватају чнтаво прпватпо 
право, то je јелпо, и друго, што су пам кредити 
за те послове били увек тгоевише скромшг. 

Ми смо и до сада pannje говорплп. али хоћу 
да вас потсетим попова na TV ствар ca foni пеко- 
лико речп. Макар колико да je ваше и ако хоћете 
И name расположење проткв компсија и проттгп 
специјалних хопорара, ипак треба да сс из тогл 
ошптега одпјума одвојп и засебно посматра ова! 
прппремпп закоподавпп рад у Мнпистарству 
правде. 

Ствари које се ту раде. господо, нису за од 
данас до сутра. (Гласовп: Тако je!). One су и no 
своме материјалу и no своме домашају од огром- 
пог зпачаја. Раде се такорећи за чптав век. И ра- 
зуме се, тај посао мора да се плати, и ако смем 
тако да кажем, релативпо према пашим скромппм 
сретствима и времеппма у којпма смо, ипак и да 
се добро плати, јер у противпом тај тако важап 
nocao nehe бити добар и добро завршен. И због 
тога ja мислим, да смем апеловати na вашу пажњу 
и на  вашу предусретл>ивост    у томе  працу cnc- 
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цијгТЛно:'.- ; ,- •     '■■■'_'већг;то-почн11>с-да личи~— како ;.ie то полеМишуКн 
■Атгири ако ■сута-трегстна;. 1Л1к<).:с-ам иалочгас.; -са таквим ■ критичарнма;    наш-послапичКи    дрм 

рекао,:б"шга-<с1сромиа и ^миог«- мута'11:11вдовал.11а; - г. СтоЈадиновић казао >— na прану злурадост про 
те ^је nocao због овога бно заУЕтавл>1.'Н'Т1п-читане  ■ тииу^своје ро1)еие зсмлјС.    Ma :да ;..је такав нанин 
мессце, ипак raj рад \ гллвмом :одмн<1е IT, какосам     гледануа  израз  го.тов увек  једпе  нсте  стране   ове 
малочас-рекап, niniMinie-ce^Kiraiv-'   :   ; г"       • -куће.гигмада је'наилазмо ua ourrpo реагирање и са 

Пројскаг зактЈао (|)идеик()лшсуукпо|а ]е ^мате-i ■ сви»г-другах страиа овога: поштовапог Дома, ипак 
pnjir остала псдовртсиа, иодветг;ЈЕ'Bdi-јои^у про- ■■ сматрам за дужпост' изјагшти да je ;та оцена рада 
тлсгм -заседаЈву Народпој^скхпппттш. Пројекттгза--- иатеГ гсравосуђа на срећут апсолутно  погреиша-ц 
KOHii о ванпаркичном 'постут«- и л'водл1И' закоп'За- апсолутно-тнеистни-ита.  (Пл>еска1ве). 
BamiapHHTmi  постуиак -дефтсттпвног^е-завршен-у ~        'Господо.-иеистшга' ;јб,- - и ja се пе устручапам 
iioce6iroj редакцији и биће ■поднет-Нарадиој скуп^^ рећи-^уреч, макар-коЛико она била тешка. и кло- 
ттинкгможсбнти- кроз-два тритдаиа.Трговачки згг-    -вета-.-је -(Пл;ескање):да je иаше -правосуНе- слабо, 
коп.ткако  са'м paniije^   био-  "обавеЂтио"' Народиу - необје1?твно н-иесавесио. ■ Напротив смем тврдн- 
скугтшти1г>', 'у-двасвоја важпа^делагбио je vnpeT- • ти, без- икак-вог претеривања- да  je иаше судство 
ходггојг.редакцији ■завртетг;  овггатмшиплг'разаслатг-na достојвој виеинин у погледу савесности и мо- 
на огаш-у оцспг шггересоватш-стручнилт Лгуда^маг'рала.татако исго H у гторледу исправностЈГ грађан- 
a сада iie, каДаје м-атеријалгкојП је-у тој-анкетГ'Г-'--ске; чиновнвчке-инационалне. (Пл.ескање). И, г<к 
CTiirao-и -oueii.'iinan,'бити'паправп.-вп!\--де11ш11итив' "Сподо.-утС^лико су те одлнке namer сутства-за веће- 
на и-иосле^цва- редакцмја.^ра-зуме се-нз-«редита ^г^-истицшне^ и-за-гВвћу-похвалу.-.-што еу се  показа.те 
то иоеловђ који-ће^доИи-тек »3-.t)Bor-повоп буие-- г-у времону-кад.-још-пије стуггила нга снагу уставш 
та. И-о,с-талн .'leosMa-repttje Трг()вачк«г-.за1<о»а}те*е-^--одре.'1ба о-сталиобти и: непокретности еудија. такође-уз"ети v рад.---г'   ^гоач  ,..-_,,-,..  .. „     ; .т^ ЈПт^ rr. а>«т»    Ttvr^^o ' Изузстака нтиа; госгтодо, то ie ireocitopuovu то 
ои io vL« Лпл;"" 1'П,,,иачмн-:- *mof*mB законаг;;-јс „с-га„а,.Њмх^ша ввуда п у сваколгс послу, али го 
теп ru m^^mг^^!И.!,e;GTiiгi•Kl,^I,em"ЛИ'f,0 *^-^Д теих-никада ие-прапе правила; и од нзузетака 
т£^^иг1^п^'^<^^т^'^а U' llc ^Ж^ЧГ^^ме^е 'прансправнла. Разуме се, 
m етЈтавиитг^ 7 .J'^ ^^^^^^^»^'^ДМ^да-ДОДШ-.и тоЈ и тн „зузетцт. не прелазР 
Тргава'^ 

Ппатппллриат  i^.,i п„Д^:Ј'Ггтт;г '      """ њима1 ссодма^ и тауда-гтредузимај^' све norpečirc 
ie и.^Ђ^Л^^Г5^**^^^*'*^-^6?6 и 0"" бемгак^кземпларко гове „ каж.впвају 
аа h^B^^Sm^S^ ^-^'"^'^г^ко.-ТосштдоГк^-те-безр^лож^ иппаде„a суд и ип 

бити г^мрт.нЛт,1^п^^ГГ„„    
ОДДР       ^,^^Д^'>0,1гендеи^иЗг"^а -нападачи- себе предста^е у стварц 

мерак-а да ее ат^а^а Дк^па fcf^S^ ^ ^3 ^те'пптребпа pehu и-о таме пнтању неколпко 
Tl^^^m^^uv^    ?'      млћи.^опретшпмфечи. Сталност судијаспредвиђен^пе ' Уставом v 

fv^S^^o^^S^lT^''00^^^ "•OBa-i пропн^ие-мо^же- прт^вИват.г sa  првИх   пет 
rS^S^S^l;?^?^^11760600*31"^^ ^одш^Другим-реч^Пстал.шст-судијска-немо^е 
OKoiS ова^жан пос^иовољпо.,.^ пре-^га-рок.а-оет-ва-р«тигш-хтела то ова'Вла 

HOS^V З^^л&^^^ '-"^^јал..Л..-све,.топрнчв o гтотреби .или o хитној потрвби за-: 

^лн 4<aico ,у-т.о,, ^твапи..гф™ада, ииак инн~.. -рам да кажем,фдну^етиолиЈу. која не може да 

км a 1.асвим..дефшштл1Ч!о,..завши.п- Г •   * ,,  ^.................^.п- 
Да.томенем.,на 1срају..н,тп: MTVCK^I'^ ^^^™*^™^™™™^^™'1^™ 

изја[шм.г...Мии11с.трЛ,Прстселии1<а п у г.-ла-п  J S     динег-н,&,. нвм»-«»пу.ааквнуо«Д.- 1931-тодин«ч.   A v 

вашИмшастојаи,има,и CFrecmtaMa.oŽ^SS ^0^«^^^"^^^^^^ io 

Министарстпу  гфпвде-.поссб«,. кт.^нјГ! к"?а   hu       '^'   " f^^l»^nc..Ml№>OMCl то ^eh распрпвл^лп 
испиТати,.[ео,м1тстп\г. -,за.,стГрГ1^иш^;а;  1 ^Р^^^^^^^а^т^^^^^ 

бевоЈ. дужпостл, (Пл.еска вс),        umx^l,a-^ ^ww..^.MH,ia..llV.,Tf> и овлчг.дп по„вГ)НИ и да.нарочито.ио. 
Гпгпаттп   ,-nr, V;,, r:,,.!!       ' "' -Г'1","гакпем:'Аа-ме.такав-духУстава1 o ,коме. сам  сазд 

овлс могчо ^W6vS ,S; "^^ CMaTDaM Ла"Г1Н овдвгспоиану^јасан^^оумлив и аа лајпкп. Н* 
S0 ЛКЈЛЉ^Ј SSP^014^^^^^      "мс..кад,Устав> M,..3a.OHaj..ie.iHHH «»новнннки гред, иако сумар.иглк  од мисдам. ц  смем  да.„кажем,„у г-га ^^^ Ка1е,.је..одред.но .да„морају ^имат- 
главди„ли1шдпма1.ло,вол.пим.. .MshvTH^, M.W,aM..faAa сталновти) ипак^палож.по .да>то, уоан.те  пе^може 

да то дшц^ „е лнчи £џ   сДну обнчиу иеодмевсност^ '     -■10™0^™г'™^"^™ ^'^ ^.cv, уставне-^. 
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1<ие н ■да c^kao авакве има.ју л-респектовати. Уо- 
италом; зашто; je -Устао ojtfbAbd'-' за читавих пет 
i одииа устаноау- судЈгјо^е ^ла^боти, то je свима 
пама: BpJio доб[)о гкгзнатб'.!'та!|ЗДредба има cBoje 
оиршЈ.чап.е, ској разлОГ-'И с-бђј-пуни^смисао, IV ми- 
слш'., ;ui he io и господа нритичари'знаТИ! и ваљда 
тс"?.1;ггипе! и-ća хвалоМ'приаиаги.' 

^''-Ј^КОЛико, госпоДо,' жихови' приговорн 'треба 
да значе да Влада-злоупохре&л^ава мемаше стал- 
ности и уколико je то у таквим говорима и из- 
рнчио ис/гакнуто, то je једиа нетачност и једна не- 
ипина противу којб морам;.најодлуч11ије да'про- 
тегтвујем. 

У начелној буеџтској дебати o6etiao ie једаи 
наш послаиички друг да he код буџета Мипистар- 
стпа правде изнети читаве приче, за које on твр- 
ди, да су свуда уиаоколо причају, o штетности 
персопалне политике у судској струци. Али, ro- 
сподо, р. послаиик je то cnoje oGeluiibe, па које iie 
иакнално, при завршетку ове днскус41је добитн 
потребап и достојан одговор, проиратио такпнм 
клспсгама противу судова, a специјалио ггротиву 
судова у Београду, да на^томе морам нарочито да 
се задржим.   i i I        Io; 

Г^осподип послапик '-je, према ст-епографскпл! 
белешкама, нзјавио да у-Београду <)Д: мпогобро^ј- 
них стотину адвокатских канцеларија и.ма само 
једиа једина камцеларија, кОја^ЈУШке^ДЛ cUpiiiiim^ 
послове, и судећи no наЧипу/Ј.сакцеиту!, iKaKO^jeVra.v 
реч pq^epa, и ецаки џдоао. Jfi;j уосподргЦемау (jni 
намеру, ни по'т1)ебу да у овоме тону полемпшем 
са господипом иослаником. Прича je по.свога, ау- 
тора толико стидна и толико јадпа, да Iie она на- 
ићи на једнодушио гнушање свих честитих и по- 
штених ■љул.и. (Одобраваше и узвнци: Тако je!). 

Али, господо, овим поводом морам да подсе- 
тим Народпу скупштипу да су овакве речи и овак- 
ве неодмерености и довеле до оних кобних дога- 
baja у Н-ародној скупштини 1928 год., ради чега je 
иеопходпо потребно чување достојанства • овога 
Дома што;се има подићи на степен наЈвишег зако- 
иа за све иас. (Живо одобраваље и узвици: Тако 
je!). —   .^   : 

Устав. je нстииа после опог крвавог искуства 
из прсдшестојануарске Скупштиие прописао у 
своме члапу 74 да народпи послапици не уживају 
заштиту имупитета за дела клевете н увреде учи- 
шене у вршењу мапдата. И меии стоји, код- овога 
случаја, па.располагању то средство у прној мери. 
Али би било, морам то да нагласим.врло неугод- 
но и за рас и за нас, када би још од ове, Скуп- 
штине помелн примену тога прописа. (Живо одо- 
браванЈе и.узвнци: Тако je!). 

Ако-би пак морало до тога доћи, то би бнла 
сувише жалосна сведоџба o пребрзрм и ионовмом 
подивл>авању политичких страсти, ма. да ,н несум- 
11>иви доказ колико су господа критичарн, који се 
размећу наглашавањем свога новог времена и сво- 
га новог мој)ала, мало измакли од најпижих пи- 
стиката  и најнижих мотива политичкнх. 

Господо, ове речи могу на први поглед изгле- 
дати мало.прејаке и мало преоштре, али кад се 
има на уму да оне долазе као дужнн ,н неопходни 
реагенс против покушаја каЛ)аиЈа нашег правосу- 
l.a, против покушаја каллииа н наше правие си- 
гурнрсти, оида се заиста мора прцзцати да су нпак 
на своме месту. (Гласови: .Тако je!). И ne само тр, 
господо,   Beli one нзјаве кдје чиним као шеф ре- 

'■'' ćopa ■'почаужвостп' и  ггсмсвом 1гајдубд.е.\1 уверсњу 
" трсба-да -прнхвати . са' пајиотпунијом   једиодуш 

. ношћју и- цела Иародпа ^ скупштина.    (11л>ескање). 
To захтева образ наше земл^е; (Гласови^Тако je!) 

i To папаже част овога, ;4oMa..:(|jypiio 'пљескање и 
уснлнци;-/lOiBeo!). 

;'   ■    ■ 11(;П1риСк:'ДиИ1(   Др.   КОСТа   IlOIIOBUli;'    Peii'-има 
. народпи'посланик г. дј). Миловаи Прба; 

I     Др..'Милован ЈГрба; Господо пародпи'послгит- 
ци, ja који ннсам иравннкпмам пар речи да-про- 
говорим o ресору Министарства правде и то, го- 

Vi сподо нароДии^шсланиЦи, ija говорим у име мно- 
гобројпнх мојих бирача који су ме замолнли да 
се у једном iinraiuv обратим    и    на г. Министра 
правде, a исто тако и на Народну скупштину. Mu, 
i осподо, свакодневпо I\6TOBO' ч/иамо У/Нашим.но- 
винама дуж целе наше земље, како се врше утаје 
новца по разинм падлештвима.    Te утаје или де- 
(1)рауда1и|је, пропеиере како сс joili зову, врше се 
и у крајевнма чнји сам ja посланик. A шта се де- 
шИВа? Једаи царипнк пропеверио je 5 мнлиопади- 

i   нара у царшифиицн. Читава афера' из tora je иа- 
L  стала у Загребу. Дошло je, господо, до,-су1)е1ва и 

кривац je од Првостеиеиог суда кажи.еп Са 8 година 
робије. Гое110до,-у једиој имовној опнпнпи npo- 

'■ иевери je благајпик цели (роид пеизнопера лугара 
ii чиновника у износу 400.000 динара и кажњен je 
егр две-.тодине затвора. Да ne говорнм o оним сит- 

uuiM  цроневерама које врше општински благајни- 
у^.( И, горподо, бирачн у народу говоре и питају, 
зашго je тако мииимална казна у нашем Кривич- 
iHiM закоиу. Наш Кривични закон сгвараи je дуго 
времепа,  стварап je од великих стручњака, ства- 
ран je модерно, али овај параграф, ако се ие ва- 

: рам 319, он, господо, ne одговара потребама на- 
шег народа, јер Сви ови л>уди којн плаћају, било 
да иолажу свој новац у-дри^авна надлештва или 
да полажу у општинска и бановинска падлештва, 

.   смат}>ају да je казна за утаје њиховог иовца npe- 

.   малеиа. 
Ми смо, госиодо, овде говорили o корупцијн 

:■ и тражила се велика казпа за све one крји су ко- 
- рупцирпнсти, али, тосподо, овде се врши утаја и 
"no Кривнчпом закону казна mije одмерена адек- 
ватпо, ona Je премалепа, према оинм делима која 
ni necpeliininu чипе. Ja сам, господо, ово, мало хтео 
да папомепем и да у том погледу свратим пажњу 

• г. Миннстра  правде,  кад  буде  доношеи закоп  o 
. корупцнји, да се у погледу утаје и овај параграф 
поош.три, према захтеву свих оних Лј.УДи који желе 

:да  имају  поверења  према-надлештву  где  остав- 
љају евој тешко зарађени ЕШвац.    Ла се    уздам у 
r. Мницстра правде, да he one моје папомене узе- 

.. ти аб Нотам и, госиодо, бићу крахак и гласам за 
прорачуи    г. Мииистра    правде.    (Одобрава1ве    и 
пл>аскак>е). 

Потпрстседит; др. Коста noiiOBuh:    1 [ма реч 
пародпн посланик г. Алојз Павлич. 

Alojzij Pavlic: Gospodo narodni poslanici, kod spe- 
cijalne debate o Ministarstvu pravde smatram za svoju 
poslaničku dužnost da iznesem broj kriminaliteta u na- 
šoj zemlji, razloge za toliko veliki broj i šta bi ino- 
jrle verske zajednice učiniti da se broj zločinaca i zlo- 
čina smanji i lime smanjuju izdatci tpg ■ministarstva. 

. . Ministarstvo pravde nije samo Minislvarslvo рп>- 
voreka i kažnjavanja, već je i kod nas ministarstvo 
verpispovesti i morala. To Ministarstvo-treba da,suz- 
bije kriminalitet, da suzbije alkoholizam koji pi;uuz- 
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i okuje najvi.še zločina. To ministarstvo treba da radi 
zajednički sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom 
siocijalne politike i narodnog zdravlja protiv psovanja 
i nemorala. 

Moderna načela svih pedagoga jesu, da je bolje 
zločine sprečavati nego kažnjavati i izdržavati kaz- 
nene zavode i izdavati teške miiione za izdržavanje 
nesretnih društvu opasnih pokvarenih tipova. Zato je 
umesmo da i juristi i teolozi zajednički rade na рго- 
svećivanju našeg naroda. 

Nisam jurista, ali ipak kao teolog smatram za 
dužnost da pred ovim visokim domom i čitavom na- 
šom javnošću iznesem brojke, koliko ima kod nas 
osuđenika po zanimanju apsolutno te relativno, koli- 
ko ima osuđenika po veroispovestima, jer time se 
može poznati kakve su socijalne prilike u pojedinim 
pokrajinama i koje su najveće greške naših sadržav- 
ljana i šta treba preduzeti da se broj kriminaliteta 
smanji. Te brojke izgledaju ovako: 
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Najviše krivičnih dela je ijvršeno u jeseni, a najiiui- julija 24, avgusta 18, septembra 32, oktobra 23, no- 
пје u zimi. Brojke glase: u proljeće 3.8У9, u lelu vembra 33, decembra 37. Neustavljeno je 54. Najveći 
4.277, u jesen 4.294, u zimi 3.483. broj zločina dešavao se nedcljom, petkom, subotom, 

U    kaznenim     zavodima     nalazilo  se  je   godine     a   najmanje  utornikom. 
1930:   6.033  +  255 ženska.  Tokom godine došlo je Bilo  je  zločina   nedeljom   najviše   132,  subotom 
3.817 mužkaraca i 122 ženskih, ukrpno 9.850 muš- 89, ponedeljak 83, utorak ()(>, sreda 61), četvrtak 71, 
karaca  + 377 ženskih: ukupno  10.227. petak 56. U istoj kaznioni izvršeno je najviše zločina 

U kaznioni Begunje nalazilo se je 56 + 30 mi-     u  mesecu   maju po broju  160,   a najmanje   meseca 
nus  i  — 34 na kraju godine 51. U zavodu iu'.«lazi!o se     augusta: 27. 
61   +  2(j — 32: ukrpno 55. U Zagrebu 138 ženska ^ Interesantna  je   također  statistika   po   veroispo- 
66 — 1 — 79 124. U Zenici nalazilo se: krajem go- vesti. Isto važi za žene koje su izvršile najviše zlo- 
dine 704, u Lepoglavi 1072, u Mariboru 568, u Srem-     čina nedeljom, 12 po broju. 
skoj   Mitrovici   1.128, u Nišu 818, u Podgorici 54, u Nedelja dan Gospodnji, dan zločina! Sramota za 
Požarevcu   1.18»,  u  Skoplju  858,  u  Staroj  Gradiški     nas hrišćane. 
536, ukrpno: 6.906 muškaraca i 230 ženskinje. Л sada dolazi Lepoglava: iz statistike kaznenog 

zavoda Lepoglave vidi se, da je bilo najviše zločina 
Godine  1929 6.500 subotom,   nedeljom   i   ponedeljnikum.  Najmanje  čet- 

1928       7.439 vrlkom   1930 godine.   Isto  važi  i  za godinu   1931,  a 
„        1927       7.238 godine  1932 izvršili su se zločini  po tom broju: su- 

1926       7.371 bota 37, nedelja 56, ponedeljak 36, utorak 29. Molim 
,,       1925       7.245 to je statistika kaznenih zavoda svih u našoj zemlji 
„ 24       6.631 Najviše zločina izvršilo se je u kući, i van u bli- 
„ 23       6.524 zini kuće i procentuelno i u blizini gostione. Sastav- 

22       6.378 ljam  također statistiku  po srezovima Dravske bano- 
„ 21       7.419 \ ine, po kojoj se vidi, da je u krajevima gde ima dosta 
„ 20 5.492 vina i  rakije, velik broj samoubistava, razbojništva i 

vanbračne dece, i to srezovi: Krško, Šmarje pri Jelšah 
dok   varira  broj  ženskih  osuđenika  od  broja 557  u     • Ptuj, 
godini   1926 do broja 276 u godini 1926. Potprctscdnik dr. Košta Popović: Molim Vas, go- 

lirojevi su tačni iz statističkog godišnjaka za spodine poslanice, da završite, vaše je vreme pro- 
godinu  1930 izdatog od Opšte državne statistike stra-     teklo! 
na br.  428. Ja neću da vas zamaram sa brojkama, jer Alojzij Pavlič (nastavlja): To je važno, da se iz- 
ćete  ili   čitati u stenografskim beleškama, ali molim     nese. gospodine pretsedniče. 
da  me  saslušate. Ja ću vam pokazati brojke, osude- Gospodo poslanici, to su sve brojke ustanovljene 
nika po zanimanju, apsolutno i relativno. Evo ih: po državnoj statistici. Ko može, da ove brojke poriče? 

Zemljoradnika je osuđeno 70,10%, iz redova iij- Interesantne su u prvrom redu za našeg čestitog Mini- 
dnstrijalaca i zanatlija 12,38%, iz staleža trgovaca i stra pravde g. Božu Maksimovića, koji prvi treba da 
novčanih zavoda 3,29% iz redova saobraćajaca 1,84%, se stara o tome, da donese takve zakone, da se broj 
iz redova državne i samoupravne službe 2,26%, i ostali osuđenika smanji. Ja danas pozivam sve narodne po- 
sasvim   mali procenti iz drugih redova. slanike i Kraljevsku vladu da rade na tome da se su- 

Interesantne su takode brojke koje kazuju, koji zbije alkoholizam, da rade na tome da se donese je- 
su osuđenici po veroispovesti. Iz sledeče tabele vi dan zakon, koji je hrišćanski zakon, da se od subote 
ćete videti, kakvo je stanje u pojedinim pokrajinama u podne do ponedeonika do podne zabrani prodaja 

Iz povreda propisa protiv opstanka države greše alkoholnih pića. Nisam protiv gostiona, ali ako ko 
katolici više nego pravoslavni. Pravoslavnih je osu- pije, neka pije sa ženom u kući u porodici. (Smeh), 
(ienika bilo godine 1930 u citri 171, katolika 250, Onda će nestati kriminaliteta, onda će nestati zločina, 
protiv javnog mira i poretka u državi; pravoslavnih To govorim kao nacionalista, koji voli ovu zemlju. 
652,   katolika  797;  protiv  morala:  pravoslavnih   130, Potpretsednik dr. Košta Popović: Gospodine po- 
katolika 15::!; protiv ličnosti bik; je osuđeno pravo- slanice, molim vas da završite. Ne možete drugome 
slavni 4,269, a katolika 3,341, što bi od prilike odgo-     oduzimati vreme. 
varalo procentu stanovništva Alojzij Pavlič  (nastavlja): Ja  molim  gospodina 

Sad dolazi protiv imovine: pravoslavnih, 7535 a Ministra pravde da podupire rad trezvenjačkih dru- 
katolika 3883. Protiv službene dužnosti: pravoslavnih stava i da to jednini raspisom preporuči svima sta- 
163 a katolika samo 29. Protiv specijalnih zakona lešinama verskih zajednica, Nj. Svetosti Patrijarhu 
osuđeno   je pravoslavnih 28, a katolika   13. kao i g. dr. Baueru, koji su svi moji prijatelji. 

U   godini   1930 bilo je  osuđeno pravoslavnih u- Još jedno imam da kažem: tražim od Kraljevske 
kupno 12.948 a katolika 8.466. Ja ću da navedem i vlade da u ovo teško vreme privredne krize, kad naš 
brojke i iz drugih godina. To je potpuno tačno, jer seljak nema novaca, za so i za odelo, sprečava nepo- 
je to statistika godišnjaka. Ja ne govorim kao šepa- trebno parničenje i da se honorari naših advokata 
ratišta ili kao verski ili plemenski nego govorim kao snize. Sniženi su honorari profesora, sniženi su ho- 
naciunalista. norari  sudija,  sniženi  su  honorari  beležnicima,  dok 

Najviše krivičnih dela je izvršeno u jesen, a naj- su honorari g. g. advokata ostali isti. Molim g. Mini- 
rnanje zimi. Brojke glase: u proleće 3,899; u leto stra pravde da vodi računa o tome. To sam imao da 
1,277; u jesen 4,294; u zimu 3,483. kažem kod budžeta Ministarstva pravde. (Odobravanje 

Interesantna je statistika osuđenika u Staroj Gra-     na levici). 
diski,   po   mjesecima u kojima se je  izvršio zločin. Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč narod- 
Od osuđenika su zločini izvršeni: meseca januara 29,     ni poslanik g. dr. Vladimir Stanišić. (Čuje se: Nije tu). 
februara   16, marta  16, aprila 24, maja 25, junija 18,   Pošto g. Stanišić nije tu, reč ima narodni poslanik g. 
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di'. Milan Metikoš. 
Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici, 

kako svagde ima stvari o kojima treba da se i kritika 
čuje, ne treba se nikada dobronamerna kritika krivo 
da shvaća. Ja držim da smo jednodušni u tome svi, 
da našem sudstvu kao celini priznajemo punu važnost 
i da medu nama nikoga nema koji će sudstvu kao 
celini da ospori njegovu važnost. Ali da ima i u sud- 
stvu, organizaciji sudstva izvesnih stvari, o kojima 
ima mnogo opravdanih žalbi, o tome ne treba da se 
dvojbi. 

Ne treba pojedine kritike pojedinih slučajeva 
generalisati, niti sa strane jedne niti sa strane druge 
i ne treba u tome pravcu nikada sumnjičti, da celo- 
kupnu pravdu kao takvu stavljamo pod kritiku neke 
hesoiidnosti. Ja lično hoću da skrenem pažnju i upu- 
tim kritiku na izvesne stvari. 

Ja vidim n. pr. u našim tamnicama izvesne poli- 
ličke delinkvente, koji su se ogrešili o pozitivne za- 
kone, i imaju do izdržavaju kaznu. Svako mora kaznu 
da izdrži. Ali u svima kulturnim zemljama postoje 
je opravdana kustodija lumesta. (Ministar pravde 
Bolu Maksimović: Ali samo kad je sud dosudi). 1 
tim političkim delikventima takve vrste svuda se i 
svagde pokazuju izvesni obziri. Kako vidite i sami, 
ja sam nekidan napomenuo jednu primedbu o poli- 
tičkom braku koji predstoji, i niko iz vladine većine 
ne smatra potrebnim, da nećto u tome pravcu od- 
govori. 

Mi imao slučaj, da je iz tamnice došao jedan po- 
litički čovek neposredno za ministra. Vidimo da po- 
litički život sada previre i baca razne momente, o ko- 
jima svi lealno misleći politički ljudi vode računa, 
pa držim da ima izvesnih razloga, da se uputi kritika, 
što se izvesnim politčkim krivcima, kažnjemcima, 
uskraćuju i one mogućnosti kretanja, u okviru ovrše- 
nja same kazne, koje se inače dopuštaju i najtežim 
delinkventima. 

Ja sam lično jedan od onih, koji sam imao pri- 
like da sedim u tamnici kao politički krivac i sećam 
se, da su oni, koji su teška razbojništva, najteže de- 
likte izvršili, uživali velike pogodnosti u kaznioiuma, 
a politički čovek, zbog svoga ubedenja gonjen, da 
je bio mučen i mrcvaren, a bez ikakve potrebe. To 
je moglo biti u Austriji opravdano. Ali ja držim, da 
bi po tome pitanju bilo notrebna primena izvesnih 
savremenih i razumnih metoda, koje bi mogle da po- 
kažu da smo na visini svoga vremena. 

Drugo, gospodo, što bih imao da napomenem 
jeste to, što naša državna tužioštva vrše cenzuru no- 
vina. Opažate i opaža se, da ono, Što izide u Beogradu 
ćirilicom, ne može da izađe u Zagrebu latinicom i 
kada su se izvesni novinari i izdavači radi toga obra- 
ćali meni sa pitanjem, zašto su stvorene te mere. 
Uostalom ono, što se štampa ćirilicom čitamo i u Za- 
grebu pa zašto nam se neda da pročitamo to i lati- 
nicom. Ja neću da ulazim u detalje toga problema, 
samo smatram, da je ta kritika umesna i da je po- 
trebno, da se o njoj vodi računa. Ako vodimo poli- 
tiku na načelu jednakosti i ravnopravnosti, onda 
treba da naši nadležni potrebne konzekvence istoga 
gledanja u celosti svugde podvuku. (Jedan glas: Do- 
gađa se i obratno: da se u Zagrebu dozvoli da nešto 
izađe latinicom, a istovremeno se zabranjuje da to u 
Beogradu izađe ćirilicom). 

Treće na što bih želeo da skrenem pažnju: to je 
Pranje naših verskih zajednica i organizacija, njiho- 

vog kretanja, međusobno u krajevima, gde moždj 
nema potrebe da se kreću i gde bijrebalo^da-seoičine 
potrebne korekture, pa da-se-one ! verske zajednice, 
koje iz državnoga budžeta primaju pare, na lačun 
celog naroda, tla i one svoj rad preudese opštinv-zah 
tevima našeg narodnog i- državnog jedinstva. V 
može se trpeli da cela. država doprinosi za>pojedine 
verske zajednice, a da -mi njihove t'unkcionere vidi- 
mo naročito da vrše delo, koje upire na izvesne stvari 
razdvajanja što našem narodnom jedinstvu nije od 
koristi. 

Ja sam, gospodo, konstatovao ovo i lanjske go- 
dine i to. konstatujem ponova i ove gdine, da je po- 
trebno,.da se kod verske štampe, tamo gde se raspi- 
ruje verska mržnja, da se tamo stavi dupla kontrola 
državnih tužioca, a kod kretanja pojedinih verskih 
funkcionera, pravoslavnih u krajeve čisto katoličke, 
katoličkih u krajeve čisto pravoslavne, da se bezuvet- 
no stave pod jednu kontrolu, jer ja držim da ovakav 
rad, koji se danas na terenu opaža, koji izaziva teške 
reperkusije, koje su teške reperkusije političke pri- 
rode, zato mi ne treba, da nosimo, jer mi to nećemo 
da nosimo. Naša državna administracija treba u tome 
pravcu da nastupi autoratativno i da pokaže svima 
građanima ove zemlje, da su i verske organizacije 
pod kontrolom državne uprave i da ne mogu ela vrše 
šta hoće i da vršljaju kako hoće. Ja sam pre neki dan 
čitao jedno pismo, da jedan sveštenik iskorišćava u 
svrhu svojih ličnih potreba i državnu poštu, jer jedno- 
stavno stavi na pismu svoj štambilj »službeno —. 
prosto od poštarine« i na taj način obavlja besplatno 
svoju prepisku. 

Treba, gospodo, sve to da se stavi pod kontrolu 
i da se ne dozvoli izuzetak ni u kome pravcu. Naše 
je zakonodavstvo propisano i mora biti obavezno za 
sve građane i sve naše organizacije podjednako pa j 
za verske zajednice. I zato, gospodo, što se i danas 
tako radi, kako se je i u prošlosti radilo, zato nemam 
poverenja da će se i u buduće štogod tu poboljšati 
i to je razlog zašto ne mogu glasati za ovaj budžet 
Ministarstva pravde. (Odobravanje na levici). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč na- 
rodni poslanik g. Milivoje Isaković. 

Миливоје Исаковић: Господо народнн посла- 
ници, бранити буџет Миинстарства правде непо- 
требпо je; њега брани: прпмерпа делатност цец- 
трале, завидпа виснна на којој je наше правосу1,е 
и неминрвно пастојање цептрале да v целом ре- 
сору све буде na своме месту. 

Велнка епоха изједначења законодавства ц 
прилагођавање овога иовоме времену и новим иде. 
јама још иије завршена. Оним, што je до сада \ 
овом правцу учињено, можемо бити потпуно sa'. 
довол.ни. To до сада учињено и изиршено. у исто 
време, најбља je гаранција да he и ono, што до- 
лази даље, исто тако бити добро и na своме ме- 
сту. Сваки корак даље у овоме правцу наићи he 
у овом внсоком Дому на потребпо разумевање, a 
сигурно je и да he у народу бити дочекано како 
заслужује, са задовол>ством. 

Подмла1)Пвање установа вишег правосуђа ско- 
рашњим увођењем младих снага у то правосу1)е, 
прихваћено je ca највећим задовол>ством и оправ- 
дапа je жеља да се на овоме ne стане, него да се 
ово изведе до краја. Право je, да опи, који су то- 
лике годппе свога живота часно провели служећи 
Правди, добију na овај пачин прпзпаље и од на- 
рода и од државе. 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 385 

Државна тужноштва, као нсше установе у на- 
шим крајевима са ове стране Дунава, Саве и Д{)и- 
ие, већ до сада су оправдали сво.је noctojaibe. Сам 
механизам поступка, нов за наше прилике, још 
ннје можда савршен, јер je то још увек нова уста- 
иова, у новнм рукама. A уколнко ona буду у ру- 
кама познавалаца посла и у |1укама најсавеспијих 
судија, у толико he бити и успешнија. Нарочито 
je потребно да ona буде далеко од свих сугестија, 
свих утицаја и то не само са стране претпоставље- 
ннх, него и од свих других могућих утицаја. Ова 
зависност често пута може да буде фаталнија од 
зависности према претпостављенима. Њу обично 
стварају Јиуд.и којима je она потрсбна и који су 
навикли да се мнстернјом и мистификацијом слу- 
же у својим себичним намерама. To треба тући у 
главу, чим се где било манифестује н ja верујем 
да ће бити подједнако тучена н од судијског реда 
и од централе. 

Старо   доба,  стари начин живот, стара схва- 
тања оставили су нам једно старо зло, чије се no- 
следице и данас осећају, a које су такве и толико 
фаталне,   да су велики број наших сељака, наро- 
чито  сељака наших крајева, упропастили. Реч je 
0 лихваренЈу, код нас познатом под пменом зеле- 
наше№а.   Шупл.ипе досадашшег законодавства, у 
овоме правцу, толико су омогућиле овај педосто- 
јаи   посао,   да je  зелеиашење  просто  цветало,  да 
се тај недостојни посао вршио тако pehu на очи- 
глед власти, поиекад чак и суда, a за то зеленаш 
нијс поднео нн подиосно готово никакве законске 
последиде.   ГТо проиисима досадаш1кег законодав- 
ства врло се тешко сам појам зеленаштва квалифн- 
кује и врло се тешко доказује. Благодарећи, ваљда, 
томе, протумачило се, да je случај зеленашења са- 
мо опда, ако се то догађало под нарочито тешким 
склонстима иужде и ако су те околиостн    иужде 
биле   позиате законодавцу. Такпи  прописи; таква 
тумаченЈ.а,   охрабрилн   су   најбезочније  зеленаше, 
оставили   без  послелнца    иајстрашније    случајеве 
зелеиашенЈа и упропастили пе стотипе, ne хил.аде, 
иего десетине хиљада имућних и наивних сељака 
и дотерали их до просјачког штапа. Да није ово 
и овако  било, ja сам убеђен да се ми ие би мо- 
])арли   бавити  тако  тешким  проблемом,  као  што 
je проблем заштите    и    раздужења селЈака. Да у 
овоме   правцу    нису наши закопи тако и толико 
либерални били, да се нијс тако и толико лнберал- 
но тумачило    и судило,    и то нспадало у корист 
зајмодавца, зеленаша, ja сам уверен да би много 
што шта,   миого ciiom.'hHBUje,    мпого лакше било, 
мпого друкчије било. 

Зеленаш ни према коме мема милости. na ne 
треба ии у кога ни да je за себе пађе. Према зе- 
ленаиЈу ne сме бити милостнв ни закоподавац, ни 
судија који суди, пи виши суд који расматра. Да 
се само један зелепаш занијао на вешалима, као 
што су се толике кући и породице запијале и у- 
»ропастиле са зеленашке бездушпости, видели би- 
сте, где би нам бпо крај. 

Какви су сви случајсви зеленашења, какпе су 
последице свега тога, чему воде поступцп зелепа- 
ша, шта се све због тога дога})а, пајбол.а he сс 
слика добити, ако се матсријал за ono потражи 
од самих судопа. Нека се скупе свп предмети зс- 
лепашенЈа, no којпма се суднло, na бпло да су 
осуђени,   или ослобо^епп, ne мења ствар. Нека се 

сав тај материјал савеспо проуни, na he се опда 
видетн, колико се ово зло укоренило, докле je 

:еве:допрло и каквих je јадцих резултата дало. 
Због тога ja, ne молим, nero преклпњем господп- 
на Мнпистра правде n Крал.евску владу, да се што 
upe допесе закоп протпву лихварења (зелспаше- 
ња); који he за случајеве утвр^епог зелепашења 
иматн повратпу спагу. 

Још једпа молба. Срески суд мога краја да- 
леко je од тога да може да обавља редовпе no- 
слове,    јер je претрпап    послслшма,    a сразмерпо 
истнма, нма врло мало особља. Неколико хиљада 
предмета маса чека na решавање; ' приближпо то- 
лнко има спорних n кривичппх предмета. У пнта- 
њу je n за саму државпу касу само.по предметима 
маса, некоЛико мплиона дипара. Врло важпи пред- 
мети, од чијег решења    често пута зависп опста- 
нак, чекају na решење. Док до1)е до суђења no кри- 
иицама, чак и оиих na делу ухваЈјепих, кривци се 
несметано шетају no пеколико месеци, попекад и 
годину и више,   док до})е до суђења.   Народ их 
гледа како се комотпо шетају, како им се ne судп 
Зпа да су ухваћени na делу, чак и  призпали, na 
то схватајући na свој пачип, тумачи и na такав на- 
чпп, KOJU je na штету правосуђа и прааде. To до- 
лази само због тога, јер у суду мога крада, према 
броју прсдмста, треба да пма naJMaibe пет судпја 
са старешином; a ono je до неки дап био свега је- 
дап судпја са сгарешином. Осталог мапипулатив- 
ног особља n другрг потребпог   тако je мало, да 
се суд сваким дапо.м све впше затрпава. Због тога 
се од мепе тражи да ову пезгоду изпесем и npe- 
дочпм. Ja то чнпим дубоко увереп, да нема раз- 
лога да се парод мога среза сматра као пасторче, 
питп да се као пасторче третира, na молим, да се 
у Среском суду у Богатићу постави довољап број 
судија n доволЈап    број другог особЛ)а,    како би 
пословн били ажурпи. 

Увереп сам да he тако и бити, a ca свега na- 
пред изложепога, пзјављујем да hy гласати за бу- 
џет Мипистарства правде. (Одобравање и пље- 
скање). 

Потпретседиик др. Коста Поповнћ: Реч има 
пародпи послапик г. Милош Драгови^к (Гласовп: 
Huje прпсутап). 

Реч има пародпи посланпк г. Ђуро Mapjan. 
Ђуро Марјан: Госцбдо народни послаппцп, 

лањске je годипе ова Мародпа скупштипа допела 
закон o верској пастави. Taj закоп je допешеп, 
ако се ja ne варам, у доба најзагушљивије атмо- 
с(|)ере, која je у то доба владала овде у Престо- 
ници, у доба врућег лета и у доба када се je ас- 
фалт na београдским улицаиа палио. Taj закоп je 
допешеп, господо, као хитап и експресно je про- 
шао кроз Народпу скупштину. Верска пастага no 
томе закопу остављепа je црквн, т.ј. одређено je 
да верску паставу светтепство пма обављати као 
обавезну наставу, Али тај закон није предвидео 
MoryhnocT, na који пачип да се задовоЛ)И тој ду- 
жпости, тој потребп паставе у осповппм n грађ.ан- 
скпм школама. Huje казапо пишта na који пачпп 
и каквим путем да се дође ne до хонорара, којега 
с овога часа ne тражим за работппке и делателзе 
у томс правцу, nero imjo казапо у томе закону, 
na који he 1гачин битп прсдавана верска настава 
деци у опим школама, које су од средишта до- 
тпчпог всроучитеља    далеко no 4—5—6—7 na и 
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8 километара. 
У бившој Аустријн то се питањс    уређгивало 

иутем подвоза које су дотичне надлежне општине 
моралс својим општииским прорачунима осигура- 
вати таквнм вероучитељнма.  Овде  овим Законом 
ии-је иишта казаио и дога{)а се даиас да се поуча- 
вају у вери само ona школска деца, ко.ја су у ne- 
посредној близини седишта дотичнога свештени- 
ка односно вероучитеља.    Господо,    ja ово изпа- 
шам, ако хоћете да вам кажем, у име сво.је, зато 
што желим  да  наша  омладина  и  иаша  школска 
деца, т.ј. нашп нови и будуИи Југословени буду 
религијскн васпитани, a изиосим,    ако хоћете ne 
само  са  релгнјског  сатповншта,  него  и  са  соци- 
јалног  као једпу апсолутну потребу. Овај  моме- 
пат не^у да интерпретишем,  али  heie дозволити 
само да вам истакпем    хаос у дапашњим пашим 
социјалним    приликама,    a  такве  су  прилике  пс 
само у нашој држави, него такве су се иесретне 
прилике одиграле  и код иаших западннх  прија- 
теља, и мислим да су они један јасан мементо и 
императив, да не смемо иапустити верску наставу 
код наше омладнпе. Ако хоћете ja бих ту верску 
паставу могао да тражим не само са социјалпог 
иего   и   са   моралпог  становншта,  у  уверењу  да 
онај који je верски  расположеи,    nelie долазитн 
у оне прилике и у тако иезгодие момеите, и да 
neiie учинити такве злочние, афере, и друге слич- 
ие чини, као onaj који je мо>1<да безверац илн а- 
социјални тип. Taj моменат je уочио и иаш висо- 
ко поштовапи    горшо-карловачки    архијереј    др. 
Максимнлијап    и    обратио се  Светом  Архијереј- 
ском Синоду да се празнине у томе закоиу попу- 
не. Ja мислим да сви овн момеити диктују, да се 
ипак ове потребе уоче и да се једним  правилни- 
ком односио једном проведбеном  паредбом регу- 
лише то питање на тај начин, да се омогући вр- 
шење службе и оннм свештеницнма и вероучите- 
љима који су 4 до 5 и внше км. далеко од школе. 
Закон je истина предвидео да у таквим приликама 
— мнрјаии — учитељи врше ту службу, али то није 
срећан закључак, шго често пута наши учитељи нн- 
су верски расположени. Ja нећу да дуљим, и овом 
лриликом нека ми je слободно да истакнем још и 
ово, да ja верујем у добру вољу нашег Министра 
правде, кога ja високо поштујем и ценим, — a ja 
hy ca своје стране поднети писмену преставку на 
иадлежног Министра o томе, — изјављујем да liy 
гласати за буџет. (Одобравање и пљескаље). 

Потпрстседипк др. Коста Поповић: Реч има 
народни посланик г. Јосип Стажић. 

Josip Stažić: Gospodo narodni poslanici, »Prav- 
da drži sela i grodove, pravda drži zemlju i naro- 
de«. 1 kad je to tako, gospodo, onda neka mi bude 
dozvoljeno, da iznesem u ovome Domu, da mi u ovoj 
našoj zemlji možemo biti zadovoljni sa pravdom ko- 
ja u njoj vlada. (Pljeskanje). Ali, gospodo, poslednje 
reči g, Mitlistra pravde, koje su išle na adresu opo- 
zicije, bile su tako krupne, tako jake i tako oštre 
i neodmerene, da se ja bezuvetno moram, da osvr- 
nem rta njih. G. Ministar je kazao, da opozicija u 
ovome Domu hoće svojom kritikom da pokaže kako 
u ovoj zemlji nema pravde. Šta više, g. Ministar je 
istakao, da je ovakva kritika doprinela, da se je u 
1928 godine u Narodnoj skupštini moralo izvršiti 
krvoproliće. Sam g. Ministar je kazao da naš Ustav 
predviđa da nema imunitetnog prava narodni posla- 

nik, koji vršenjem svoga poslaničkog mandata u N 
rodnoj skupštini,  kleveta  i  vrda.  Pa,  gospodo, 
je neko od opozicije oklevetao našu  pravdu ili ne- 
koga g. ministra, onda ti koji su oklevetani od strs- 
ne  nekoga  od  opozicije  imaju  i   zakonske   moguć- 
nosti, da se koriste tim istim odredbama protiv ovi 
ljudi.   Članovi   stranke   i   kluba,  kome   ja   pripadam 
vršili sil u ovoj Skupštini dobronamernu kritiku [le- 
majući   ni  malo  namere  da   ikoga  klevetaju  biloa 
ovome Domu, bilo  izvan  ovoga Doma,  a   najmanje, 
da klevetaju državu  i  njeno pravosuđe.  Ali,  gosn'i- 
do, ja mislim, da je dužnost svih nas narodnih n 
slanika,   da  resornim   ministrima,   prilikom   raspri 
budžetske debate, skrećemo pažnju i na pojedine sh- 
čajeve,  kako  bi  ta  gospoda  resorni   ministri  tnoeli 
povesti  računa  i  o  tim stvarima  u  svome   resoru 
ja mislim, gospodo, da su stranka kojoj pripadain 
klub u čije ime govorim samo tako u ovome Don 
i postupali i zato odbijam, da smo imali nameru 
u ovome Domu klevetamo režim ili da vređamo prn 
du u ovoj zemlji. G. Ministar je ovde kazao, da 1 
mi  razbacujemo  sa  §   110  odnosno  sa   tumačenu^ 
toga zakona koji je donesen ovde u Narodnoj ^i . 
stini. Ja sam, gospodo, u svom govoru naglasio ]■ 
donošenja  te  zakonske  odredbe  da sumnjam  d-^. 
neće  pravilno   primenjivati   ta  zakonska   odredbi  1 
rekao sam-: bojim se, da ne bude ovako  tumačen 
ovga   paragrafa   110  Činovničkog   zakona   pogodjh 
dobre   i   dostojne   sudije.   E,   vidite,   gospodo,   0 
kako kažem činim dobronamerno, ova moja SUnin 
se  i obistinila u više i mnogo slučajeva.  Čini  je h 
mačenje   ovoga   110   paragrafa   doneseno   u   Narod 
noj skupštini, kod mene su penzionisani tri suca 
kojih  je  jedan,   po  svojim   pretposavljenim   štai 
nama ocenjen sa odličnim uspehom za s';oj s ivćvi 
i dobar sudački rad. Taj je uživao takvu  reputac^ 
onoga  kraja  i  svojih  pretpostavljenih  starešin i  !f 
bi mu mogli mnogi pozavideti. (Glasovi: Ko je io-j 
To   je  Gabrijel  Topljak,   okružni   sudija   u   Petri 
Taj  čovek,  gospodo,  nema  ni  20  godina   službe'r 
svima nacionalnim  podhvatima svugde je  na s\o 
mestu,   pokazuje   se   korektan  i  potpuno    isprava1' 
Ali dogodilo se, da je dobio dekret, kojim  i,e n"' 
zioniše. Gospodo, kakvu duševnu bol je ovaj čovl 
pretrpeo, može se razumeti. Tu bol je imao da t0 

jedan sudija, koji je bio u položaju da drugima sulr 
i izriče pravdu u ovoj zemlji. A znate, gospodn 
mu se reklo, jer nema prava, da se žali na o 
zionisanje?  Sta  mu 
nis 
kalac. 

i izriče pravdu u ovoj zemlji. A znate, gospodo  n 
ui se reklo, jer nema prava, da se žali na ovo 'n! 
ionisanje?  Sta  mu  se  došapnulo  od činovnika  м- 
istarstva   pravde?   Kažu:  klevetaju   te,   da   si 'kie 

Međutim,  gospodo,  taj   čovek   nije   nikada  pri 
padao   ni   jednoj   političkoj   organizaciji.   Inia   sath 
jednu stvar: vrlo je pobožan čovek i ide u crkvu i 
to  mu je  jedina  zainerka,  koja  mu je  došapnuta 
radi koje je penzionisan, 

Ali, gospodo, na mesto njega doveden je u P>, 
trinju sudija, za koga mi je rekao narodni poslanik 
— ja ću izneti ovo ovde, — za koga mi je narodni 
poslanik  Šiftar kazao: »dobićeš sudi ju,  koji je S\ ^ 
samo ne sudija, koji stoji pod disciplinskim islede- 
njem radi kockanja, nepravde, mita, omomljivanja i 
zavođenja devojaka, obeščašćenja mladih devojaka 
Sve  te   reči   mi  je   izgovorio   u   prisustvu   narodi; 
poslanika   i   još   dodao:   »I   šta   više,   on   stoji  poj 
istragom,  i ja se čudim, da je  premešten  k  vam,; 
Taj gospodin  upisan  je  u  vašu  stranku   i   premesti 
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se u  Petrinju, da пш se ne može ništa dogoditi,  i 
ako je   istraga nad njim. 

Ciospodo, im nismo     geueralisaii,     napadali 
pravdu, ali sam skrenuo pažnju gospodinu Ministru 
dobronaineriio. Ja znam, da se ne može zamisliti, 
da su svi činovnici dobri, svi čestiti, svi na svome 
mestu. Ali sam kritiku vršio sa razloga, da ukazem 
gospodinu Ministru i Kraljevskoj vladi na ovo, da 
skrenem pažnju svima nadležnim starešinama po su- 
dovima na ovakve sudije, radi kojih se mora vršiti 
kritika ovde, da ih nemilosrdno čisti iz ovoga re- 
sora. Na mesto drugog penzionisanog sudije u Pe- 
trinju, koji je takode bio dobar i ispravan u svome 
nacionalnom radu a pogotovo za vreme rata, — 
došao je jedan sudija, koji je ranije imao tuđinsko 
ime i koji je šta ja znam koga porekla. Taj isti su- 
dija na dan 17 decembra o rođendanu Nj. V. Kralja, 
koji se u ovoj zemlji toliko ceni i toliko poštuje, 
došao je u salu gde se držala svečanost totalno pi- 
jan pod kišobranom, tako da su se svi kulturni ljudi 
zgražali nad takvim postupkom. Ovo mi je saop- 
štio jedan sudija a šta više i više građana. 1 koman- 
dant mesta u gradu Petrinji bio je prisutan. 

Dakle,   vidite, gospodo, da mi  imamo prava, da 
skrenemo pažnju g. Ministru, da Cisti u svome resoru. 
Imamo prava, jer smo i to doživeli, da sudije dobijuju 
od svojih starešina naređenje — a ja imam ovde jed- 
no takvo naređenje — da se imaju upisati u vašu na- 
cionalnu   stranku i  kad sudija u uredu dođe ujutru 
i nade  naređenje svoga starešine da se mora upisati 
u stranku...   (Ministar pravde Boža Maksimović: Cde 
je to naređenje?). Ovde kod mene. (Ministar pravde 
Uuža Muksimović: Dajte ga, dajte mi to naređenje!,) 
Uostaviću   Vam ga.   (Svetislav   Hođer&:   To je opšui 
stvar.  Vi  ne  znate stvari koje ceo svet zna! Ministar 
pravde    Boža   Maksimović:   Vi govorite   koješta! — 
Sveiisluv   Hodera: Govorite  Vi koješta; obmanjujete 
ceo svet!).  Naređenje je od sreskog načelnika i pret- 
sednika okružnog suda u Petrinji. Ovo je naređenje sa 
potpratniconi  dostavljeno svima sudijama, 1 rezultat 
je bio: od 13 sudija samo su dvojica izvršili ovo nare- 
đenje; svi ostali, pa čak i jedan koji je poreklom Kus, 
rekli su da  ne mogu to da učine. Ako je ikome po- 
trebno  depolitizacija,  to je potrebna sudijama, i g. 
Ministre, ja činim ovu kritiku dobronamerno. Ja sam 
duboko uveren, da ćete Vi moći i imali načina da ove 
stvari uklonite. To je bila svrha, gospodo, moga go- 
vora i izlaganja u Narodnoj skupštini. 

Dalje, gospodo, da predem na druge stvari. Na- 
rod se тпоуо tuži, da su sudovi pretrpani poslovima, 
pa i sami seljaci i dobronamerni ljudi i građani ove 
zemlje kažu, da ima nekih stvari kojima bi se mogli 
odteretiti sudovi. Na primer, gospodo, po monije miš- 
ljenju ne znam kako vi pravnici o tom mislite — uvre- 
de i klevete koje su u našem selu i kraj naše kulture 
svakodnevne, ne znam zašto rešavaju se u prvoj in- 
stanciji kod okružnih sudova. Zašto da ne bi to išlo 
na opštinske sudove, pa tek posle dalje. (Glasovi: 
Kleveta je teža nego krađa!). Ja ne znam, kod našeg 
seljaka svakodnevno dolazi do toga. 

Ima još nešto drugo na što se narod žali, tako na 
primer na smetnje poseda. Vi znate koliko je materi- 
jalnih izdataka trošeno na to. Ja sam gledao postupak 
tili smetnji poseda. Tamo je sudija najmanje upućen 
u one predmete, koji se raspraviiaju. (Jedan glas: 
Nemoj tako, da govoriš! Jesi li ti stručnjak!). Nisam 
tiučnjak i ja sam se ogradio od toga, ali, gospodo, 

kad ima dru^a instancija, on hoće da tera dalje i onda 

neka sudovi rešavaju u drugoj instanciji. Ja verujem 
da hi opštinski sudovi u mnogo slučajeva ovakve 
teške parnice; koje vode i do krvoprolića, izmirili i 
zadovoljili i time oi se mnogo oteretili sudovi u ovoj 
zemlji. To su moje primedbe koje ovaj Dom ne mora 
da prihvati, ali ih ja tek iznašam dobronamerno i po 
mome subjektivnom uverenju. 

Sto se tiče naših sreskih i okružnih uza u državi, 
ja mislim da će se saglasiti i g. Ministar, da je i nji- 
novo stanje upravo skandal 20 veka, kako oni izgle- 
daju. Ja znam da g. Ministar u svome organičenom 
budžetu nema sretstava da ovo stanje pcpravi, ali, 
gospodo, ako bi bilo dobre volje kod pretpostavljenih 
starešina, i kad bi se njima od strane nadležnih skre- 
nula pažnje, ja sam duboke uveren, da bi se svakako 
pokrila ta kulturna sramota bar donekle. Ima načina 
da to učini opština sa malom subvencijom, a ima na- 
čina da starešina suda iz svojih skromnih budžetskih 
sretstava nade neki dinar za kreč i da okreči, da su 
bar s te strane u redu. Kažem, treba dobre volje, pa 
1)1 se i ovo moglo donekle tla ukloni. 

Gospodo, što se tiče kaznenih zavoda, mi svi zna- 
demo, da se u štampi mnogo puta, dokle je bila slo- 
bodna štampa, mnogo pisalo o aferama u kaznenim 
zavodima. Kod nas je još specijalan slučaj onaj kazne- 
ni zavod u Lepoglavi, mi znademo da se o tome mnogo 
što šta priča i govori, a koliko imade još što bi se 
moglo učiniti u tome pogledu. Tamo bi bezuvetno 
bilo potrebno, da se vrši češće kontrola i da g. Mini- 
star traži bezuvetno, da može ovakve zavode kontro- 
lirati ne samo u vršenju njihove dužnosti, nego kad 
bi ta komisija bila obrazovana od stručnjaka, koji bi 
mogli pregledati i račune tih zavoda, njihovo poslo- 
vanje i njihovo gazdovanje. Ja sam uveren da bi ova 
stavka od 25 miliona, koju dajemo za kaznene za- 
vode, da bi ona u prihodima mogla malo olakšati, 
ako bi se zavelo dobro gazdovanje u ovim zavodima. 
(Konta Alcksić: Hoćeš li da glasaš za budžet?) No 
mogu glasati za budžet, kad ne bi bilo ničega diu- 
goga, sem onih primera koje sam ovde naveo, i zato 
izjavljujem da ću glasati protiv ovoga budžeta. (Odo- 
bravanje i pljeskanje na levici). 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: Reč ima na- 
rodni poslanik g. dr. Toma Siniljanić. 

Др. Тома Смиљапић; Господо пародпи no- 
слаппци, ja сам ставио себи у дужпост да у току 
мог послапиковаља нзпоспм позитивпе стране na- 
mera рада, mame пацпје n државе. И овога пута хо- 
hy да гожфнм o ресору Мнпистарства правде, na- 
водећи cee one благодети које je наша пација до- 
бпла преко Мишгстарства правде. Ja hy вам дати 
једап прпмер нз Јужне Србије, којој ja припадам 
no [>о1)ењу. Тамо, пре ослобођења, mije постојало 
прапосу^е, irero je свакп поједилад прло често сам 
решавао n тражио задавољштпиу. Тамо je у то вре- 
ме бпло безакоње, na je тамо због тога и била уко- 
рењепа крвпа освета и придобијање задовољштине 
од стране самнх поједннаца. 

Са доласком наше државе, мсђутам, успостав- 
л>енн су судови и настало je одмах затим умирнва- 
ње тог народа и прндобпјаље парода за државу. 
Тако, дапас у тој покрајшш постојп потпуни no- 
редак n велико поверење у судове. Узмпте као прп- 
мер крвпу освету. Тамо je крвна оспета готово npe- 
сгала, a престала je само радп тога што су судовп 
увек билп na впсиип n иароду непристрасно и no 
закопу делнли правду. Крвна освета била je наро- 
чнто развпјена код Муслимана раније, a оада баш 
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и муслимаши сами кажу: Немојмо Bpaiiarin крп са- 
ми, јер je крв на себе узела сама држава и ona ће 
задоволЈИТи свакога, којн има да тражи своју прав- 
ду код судова. Само се по себи разуме да je то 
већ повраћај вере у судове. Ja лично имам пуно ве- 
ре у данашњсг Миинстра који има распо осећаше 
правде, осећање иаше pače, као што je предговор- 
иик казао да правда држн земљу и градове, те за- 
иста и видимо да она држн ову нашу земЛ>у. 

Господо, овога пута ja не бих ни говорио, ако 
бнх имао да говорим само o ресору правосуђа. Али 
ja оам био изазван говором једног нашег друга, 
који je говорио у начелној дебати, na се тамо око- 
мио na некаква илегална удружења, као да ми овде 
нисмо једна правиа држава, већ као да код нас 
вршљају нека илегалиа удружења. Тада ми je па- 
ла иа памет једна огро.мна и ужасна опасност која. 
иама прети, a која потнче од црне интернациона-' 
ле. Ja сам помислно да тај наш друг, који je иначе 
врло симпатичан, иначе патриота и Југословен, ни- 
је случајно упао у канџе те црие интернационале, 
na уместо да се из ње псчупа као Југословен, он je • 
почео можда n несвеспо да joj служи. У нашој зем- 
љи ne постоје илегалпа удружеп.а. (Л. Павлич: По- 
стоје, постоје.) Ja као псторичар морао сам да се 
иптерссујем за те ствари. Фрамасопп ппсу рушили 
фрапцуску монархију, него поједппн кардипали. 
Фрамасопи ппсу рушили руску мопархпју, nero '■ 
поједипп Распућипи, те према томе упозоравам мо-- 
га поштоваиог друга да, ако je с те страпе бпо упу 
hen да говори o илегалпим друштвима, ja га упо- 
зоравам да не треба да служи црпој нптерпацио- 
пали, која ne зпа за пацнопализам. Ona се провлачи 
чак и у породицу n руши нацнју. (Пљесак. — Пав- 
лич- Ona je јавна.) Да вам дам пеколпко примера 
да впдите, како се спроводи црпа иптерпациопала. 
Клерикалци долазе na ча« одлазе и у плапипе да 
потраже слушкиње, које су отншле као домаћица 
да служе, na им говоре да се ne удају за право- 
славпе јер he тако изгубити душу. У пашим кра- 
јевима Има.мо учитеља, католика и ти учител>и пре- 
дају депп православпу веру одноото православпу 
веронауку no пашим школама, a ми се, впдлте, To- 
ra ne бојпмо.Алп долазе клерпкалцп n говоре тпм 
учнтел^пма да.не смеју ■предаватп православпу ве- 

■ ропауку и да ne смеју са децом нКп у православну 
цркву, јер he изгубити душе. Резултат je тога бно 
премештај учптеља, а.неки су прелазилп у право- 

■славл>е; Јошједанслучај:'У. Скопл^у дете je у не- 
дел.у •место.да-.оде у цркву, отншло у Соколапу. 

:То дете седам година добијало je једннице пз ве- 
-ронауке n нлкако-није могло да поправи туоцепу. 

(Алојзпј  ПавличгКојс  то  дете,  дајте'наводеЛ) 

' Штнјте вашег жушшка у Скопљу, ria ће вам 
bHKasvtul (АлојзијШпЈЈич: Јесте лц.впфрамасоп?) 

.Г^сподо,'. што се Niene тиче, ако мп овом партп- 
јом буџета прбмо које по.мажемо. iraiiK' снепггси- 
ствоЈ.ако.миЈим партпјама помажемо црну интер- 
пацирналу, ja бих збрисар све те партије из бу- 

,, џ.ета, na бн дар да će крд nac васпоставе срескн су- 
дови, којп ive се, као niTo пам je пзјавно Г. Mnnn-' 
стар правде, хвала.Богу, васпоставити. Ja, господо, 

; ne говорим онде као човек, koju нема вере. Ja пмам 
свештеппка, којн су моји прпјател.п. Ja имампрн- 

■ Јатеља католика, код којпх идем o Божићу и'Ус- 
крсу, a Koju ncTO тако долазе и код мене. Ja цешш 

■верске људе. Ja глорификујем Хаџи Ђеру' и' Хаџн 

Рувилш. Глорпфикујем Штрасмајера и друге, али 
кажем, чува-јмо се црне иптсрпационале, j ep je oei 
далеко onaoniija, nero ли onaj рушплачкн рад онвх 
емигЈктата, којп су у ппострапстну. (Вурно п.ђ«- 
Kaibe.) 

Ja сам 'ХТОО само, господо, овом приликом дј 
пзјавнм своје пупо повереп>е у нашега Млшисгр 
правде, и изјавл.ујем да Ку гласатц за овај  пуџет 
(Одобравап^е). 

" Potpretsednik (1г. Košta Popović: lina  reč g, 
Živan Lukić.  (Glasovi: Nije (.)vde). Ima  reč   g. I-, 
šega-    , ...   1.' 

Ferdo  Še^a:  Gospodo"'narodni. poslanici,  želim 
samo u knitko istaknuli jednu veliku'i/UeodgbHfjivv 
potrebu, n usavršenju  naših  /.ajVona, a "to  je  Za 
o bračnom pra\n. 

Cijeli   naš  narod   osjeća   p'dtrebu ""оУбу;   zni 
i  naše  vjekovima  očeki\'ano  i  dočekano   sjedin 
ne  bi  bilo  potpuno, kad iie "bismo'uklonili   urtlj 

, pgrade,  koje  postavljaju  pojedine  konfesTje,   hi, 
\ima  izmeclu  raznovjernih  članova.  Mj   ()\e   Umjetne 

' ogr.aae. zapreke IjulKiVi, toni  najuz\išeiiijem  čm 
i osjećaju ljudskoga  roda,  moramo  razvaliti   цј 
sniziti. Da se tehnički izrazim: za izgradnju bvako\ 
ograda moraju imati ti graditelji propisnu  građevnu 
dozvolu, izdatu od države. U ovoj se državi ne smj; 
ništa graditi bez "dozvole vlasti, a po najmanje 
kove ograde* 

Danas pojedme"konfesije izrađuju'i užakonfi 
takovo bračno pravo; kako je bilo moguće  tam.. 
srednjem veku.' Upravo se onemogućuje  ženidba h 
medu   |)ripadnika   raznih  konfesija,   dok   je   namj 
pcjbuda i potreba da nam se, upravo brakovima, na;I 
narod potpuno zbliži, ižmješa'i da nam se rode , 
pokolenja  Ju.^osloNena.'Tražim  stoga,  da   se   ,],, 
Zakoii o brakovima    između    prip'aflnlKa     га>Д; 
konfesija. Naravno, da se time neiiia  i  ne  smije" j' 
rati' u  temeljmr načela  ili  dogme  pojedine . ц,., 
katoličke crkve, gde je brak nerazvježiv. 

Gospodo, ujedno tražim zaštitu za t.zv.  nezalo 
nitu djecu. Iz naših građanskih zakona  mora  riešl 

..razlike između zakonitog  i  nezakonitog deteta. '7.' 
da u XX уГјеки može i smije moderna državd џп 
sati  za cijeli život jedan dio svojih  dr/.avlj.ma, if0 

imaju pravo na potpimu  građansku  zaštitu?  Zar 
oni   krivi,   što   država  još  uvijek   nije 'Uklonila 
kobni naziv »nezakoniti« iz matičnih knjiga  i sto .1 
je ostavila razbaštinjenima  i  izvan zakona? 
.    . Doista bi ovaj moj "apel bio suvišan, kad bi v0 

.denje matičnih knjiga bilo povjereno upravnim 
stima. Međutim vjerujem, da će i crkvene vlasti rii 
ličit ih  konfesija  u  našoj  državi,  priVravno   i   u:,' 
volje  brisati  taj  uvrijedljiv  naziv, još  i   prije   .J" 
bude donijet novi bračni zakon, , 

Isto  tako se  mora  naročitim  zakonom, z.^tiij-- 
majka  takvog  nezakonitog  djeteta.   Zad   da hii, 
matera budu  izvrgnute  poruzi  i  brojnim  SOCM.S 
nevoljama samo  zato,  što  su .se  rade  žrtvovale 
rode i da se. posvete materinstvu,  nego  da  postjii,, 
čedomorke ili da kojekakvim prezervativima  prastj. 
tuišu brak. 

Moramo   zato   svakoj   materi   osigurati'  mezin,, 
. uzvišeno pravo odgoja, pružiti joj sredstva za \ 
' nje toga svetog poziva i zakonom jojo  zagarant 
vati častan društveni položaj. 

Naročito   je   to  potrebno   u   današnjem   vijeto 
kad je život postao toliko kompliciran ;. kad imadt 

.stotine razloga, zbog kojih je uzakonjenje  za 
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ce, s obzirom na materijalne poteškoće i zakonske 
propise, ne samo oteščano, nego u mnogim sluča- 
jevima sasvim   nemoguće. 

Prolazi   gotovo  150 godina, pdkada je Francu- 
ka revolucija   proklamirala prava čovjeka, a mi eto 

moramo   ovdje   dizati   svoj   glas У.а   osnovna   prava 
tolikoga  broja  naših građana i naših građanki. 

Ne varajmo se i ne zatvarajmo oči pred jednom 
velikom činjenicom: danas se jednom neobičnom br- 
zinom, množe t.zv. divlji brakovi, pa požurimo se sa 
donošenjem Zakona o brakovima, jer će nas inače 
preteći  vrijeme J događaji. 

Gospodo, kod ove prilike želim iznijeti još je- 
dan  svoj   odlučni  zahtjev. 

Sa mjerodavnog mjesta dobio sam obaveštenja, 
da bi se imao, temeljem odnosnog ovlaštenja, u fi- 
naricijaskorh zakonu, š vremenom ukinuti, odnosno 
premjestiti Jz Zagreba u Beograd naš sadanji vrhov- 
ni sud, dosada  zvan Stol sedmorice. 

U ime celog građanstva grada Zagreba već sada 
najodlučnije   protestiram  protiv ove  namjere. 

Zagreb, odkada postoji, bio je sjedište Vrhovnog 
mđa Posavske Hrvatske, pa to mora i ostati. .Ni- 
jedna tuđinska vlast nije nikada imala ni srčanosti 
ni hrabrosti, da dira u ovu najveću sudsku oblast. 

I u vidovdanskom Ustavu bilo je utvrđeno, da će 
Vrhovni Sud za cijelu državu imati svoje sjedište u 
Zagrebu; buduć'da je'i onako cijela ostala državna 
vrho'vna- uprava  prenesena  u  Beograd. 

Kada se u ono vrijeme pridavala tolika važnost 
tome; te je to pitanje riješeno ne običnim zakonom. 
već samim ustavom,-to'se i sada imade to pitanje 
smatrati važnim državnim pitanjem i riješavati _ža- 
konom"pred -Narodnom skupštinom, a' nikako ne 
uredbom   ili   ininr kakovim  administrativnim  aktom. 

Gospodo,   ni  sam" Hitler,  koji  je  svojonr revo- ' 
lucrjomJediiTm mahom  dokinio samouprave pojedi- 
nih dosadašnjih njemačkih država, nije ipak dirao n 
vrhovni-sud,   ostavio  ga  je  u  miru  u  dosadašnjem 
sedištu  u   Lajpcigu. 

Stoga i ja tražim, da ni naša Kraljevska"vlafSa 
ne dira U sjedište vrhovnog suda u Zagrebu, nasu- 
prot tražim, -da taj sud poStanc jedan za cijelu dr- 
žavu. 

I vas, gospodo drugovi, molim, da me podupre-- 
te -u-ovom - mojem   odltičaont   ali   opravdanom   /;i 
htjev-u-.  ' " ■ ■      "      '  '   '.' 

Glasujem -za proračun.- (Odobravanje -i  pbeskn- - 
nje).- •■ - -  " —■ ^    • '" 

Потпретседиии- др. Коста Поповић:- Реч нма 
иародни послПник клСтјепа-ir Багтћ.--<Гласош1: Ни-- 

je овде).-Реч има-па-родни- посланик--г.--Војко Кур-- 
товић.   ■■*      ' ■'"  

•Војко- Куртови|Ј1-Гос1Н)до нарсТднИ rtociaimlOt, 
из предлог-а  4>уџета-Миниетаретва •  гфавде MR  ne - 
иилиио ла  Jcs-^HeTfl потребно-еума--новвд ■ради-у- 
стројстиа   срееких тг^окружЈшх cv/lOBa^na терито- 
; ији •скоп.Дт.-анског-   Апелационог-суда-,- и- Великог-- 
ада."У--Подпорнц№    У •прои>лој--бууетосој-тодинЈ} - 
гоиорили-смо-о-томе и-истнкли неједнакосг у по- 
; 1!'дл'..ус-т^)ОЈства судов-а-и приме<1е'законодаветва.   - 
Сада..аак..па.-обе1-1ан.у .г-.-Минист-ар фииаисија од- - 
ре.адси.Је -Д.милиоЈга .динара-за г.- Министра прав— 
ле, која  he  се   сума-.д-л-ти-+1а •ут-тедаради образо-;' 
;;;1И.,а..о1ШХ.хулова.на'Јупу л-иа терпторнја. Подго- 
1|;1'1ког„љел.т<ог.-суда.'  -..   d       -      - 

, Истицали,- reiiOr.,,y   ,проЈплој..Дуиетс1<ој. дебати-.л' 
иеопходну   потребу  устројства   ових  судова   a   и 

државни Je  интерес да што npe дођемо до уни- 
фицираног закоподавства. 

Из.експозеа господипа Мипистра правде ми 
видимо да je г. Министар правде предузео све 
потребпе мере у томе правцу и да Иемо ускоро 
имаги fe судбве! Једину модбу коју би имали да 
упутпмо Мппистру правде, у чију објективпост и 
иепрпстрастпост пико иема. разлога ни за трену- 
так да посумл.а, то je, да се прилнком образова- 
ii>a односпо устројства т.пх окружних судова no- 
ступ.а mro правилппје, т.ј. да ти окружни судови 
народне погребе, да буду иа средокраћи, на дома- 
ку облпжњпх срескнх судова, одпосао У центру 
теригорпје, na којој пма да делују ти окружпп 
судови. 

У вези што je Мшгистарскп    савет    овлашћеп. 
(i'iinancHJCKHM  закрнрм  да   преуреди   адмипистра- 
цију у  погледу уштеда, Ja  молпм  господипа Ми- 

„нистра правде, да има на уму и шериЈатске судо- 
ве, који постоје    na    теритррији Лужпе Сррије и 
Босне и Херцегрвине. Tn  теријатски CV;IOBH, го- 
сподо пародпи послапици,    ja могу слободно да 
кажем,    да Bor    зна uira    ne раде ида оии сада 
стварају врло р1)аво    расцоложење    крд rpahana, 
парочито у овоме    времецу    екопомске и фипан- 
сијске кризе.    .lep ти  шеријдтски  cvдoви тако cv 
мало запослеаи, да се може рећи, да перманептно 
ништа не раде. Њихова je падлежпост v томе, да 
врше  расподелу за.оставттипа    одпоспо да  врте 
фупкцију cvvtHJe исспопних дела n да суде no nap- 
ттама које пронстичх' из пасле^а.    Према    томе 
можете закл.учиТ11.    колико ОнП'уопште-могу да 
буду запослени.    Може će слобо.цш да ка}ке, ла 

.ти судовн не раде просечно ни јеДан сат дневно, 
a ja noSnaJČM  тефове  теријатских  с\гдова,    који 
no читаве педелзе мроведу v ЛОВУ и ne долазе v- 
општсу капцеларију. Није то ради тога, што бч 
оии'бнли иесавсспи ti иерадпи чиповттк  и mro 
ие би хтели да раде, и што злоупотребљавају свој 

.положаЈ, nć, иего просто-зато  into пемају посла. 
И када'ми сви зпалто очајпо скопомско стање у 
комесе палазк  специјалпо југ,  ja  мнслпм,  да   je 
свакоме Јаспб,- како свет може да резопује o овим 
људнма-и d држ&вној управи, која сеne стара o 
TOMć да ове ЛјУдс постави иа њихово'место, т.ј. 
да их упосли U да ■ иХ додели редовПим среским," 
окружпим  и  првостеп-еним- судовима.  te  да  тамо 
поред-сво^е редовне'ЋадлеЖЈшстн које суим бд- 
pelene законом o тбриЈ^тскиМ с\'довнма, раде  н 
друге •поелове.-Јер непобитап je фаКаТ да су Пр- 
востег1еиис>'ДОВи  и превите оптерећени. 

Господо; Ja сам дужатг да će ocnpircM na при- 
говоре одстрапе пзвеспих-говораика из опозппп- 
Je и'да-'кажсм гт су oim-ти.м-тфиговРрима, како 
би се рекло, падпгли толику ларму, да-cv хтели ■ 

"и пред публикоК! и пред-JaBtiocTn дапокажу f^do 
да се тобоже владш1а већина  ие nnTet>ecvJe и не 
предуанмапотребпемере аа сузбпјап.е Kopvmuije. 

- Из-експоз-еа  г.: Миниет|)а ^[равде,' којп  je  ју- 
трог^овде-пзложж);- могли смочугн л,а: ji'-i'.eli  о- 
бразовапа  комисија -која •има-да -flonece  закоп  o 
сузбиЈАН.у-злоупотреба v звапичиој д\'жиости.- To 
Je најбскФж-н наЈочитпјп    доказ    да je-Краљевска 
i'.i,i.'ia,.H Beliima у Скупштипн, са којомопа сара- 
1)УЈе* располож^епа-п да чини све UITO Је-потребио . 

•да дођемо до тога закона за који очозчциЈа прет- 
ставлЈа-.даоза њим ..ларод вапиЈвч^к-ав-иГладаи .sa:-- 
парче хлеба. 
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Исто тако опозиција се je освриула и на то, 
као да тобож наши сулопи нису на достојној mi- 
сини, да CBojv дужност не врше како треба, да 
има необјективности. да уопште судстпо није о- 
накво, какво би требалр да буде, наподе11И за то 
и неколико примера, те cv учинили извесие приго- 
ворс у томе правцу, који cv приговорн саврше- 
ио депласирани. Уместо да појединачио говоре и 
да изнесу поједине случајеве, ако таквих има, onu 
су уопштавали своје нзјаве као да се односе на 
цело name судство. Јутрос je, пак, мој предговоп- 
пих из опозиције г. Стажић нзјавио, да то није 
говореио o целпкупном судству, него само o изу- 
зетиима. Али ja мислим да ни тн изузетци нису 
требалн да се износе пред Скупштипом ни пред 
јавношћу; јер ми знамо да je за сваки такав n 
псЧединачан случај, који ie г. Стажић износио 
пред Скупштинрм, да се ie могао расправити 
лрукчнјс, чак г. Стажић није нмао потребе ии да 
се труди да иде лично ло г. Мнпистра правде, 
мего je могао једним пропратпим писмом да до- 
стави тај случај г. Мппистру правле и г. Стажић 
би био потапко обавештен o резултату, шта ie 
г. Мничстар правле предузео према томе чпиои- 
нику, олпосно судији, који 'je бно несавестан и 
неиспоаван v Bpiiieii>y својс лужпости. 

Према томе, господо, изпошење ових кон- 
кретних случајева у овоме дому може да се узме 
само као блефирање, као ударање у {ерихонске 
трубе, као да су опи нз опозицнје јелипи побор- 
НИЦИ правде, честитости н поштења. 

Мн, господо, као што рекох, мои<емо бити 
задовол>ни са изјавом г. Мннистра правде који 
je казао да je већ образоваиа комисија која има 
да допесе закои o сузбијању злоупотреба у зва- 
ничној дужности. Тиме се испуњава све ono што 
можемо да очекујемо у овим тешким временима, 
када се иепрестано говори да je корупција узела 
великога маха. 

Верујући да ћемо ми са територије Јужпе 
Србије n Црие Горе доћи ускоро ло среских и 
окружинх судова и да ће се тиме доћи до апсо- 
лутног изјелначења сулске оргаиизације у целој 
иашој Краљевини; и знајући да je г. Министар 
правле увек био за то расположеп и наклон.ен, Ja 
изјавлЈујем ла hy гласати за буџет Министарствл 
правле. (Олобравап.е и пљескање). 

Потпрстседиик др. Коста Поповић; Реч имз 
иаролни послаиик г. Перо Грајић. 

Перо rpalHfi; Господо народни посланици. 
приликом салапт.ег претреса лржавиог буиета за 
1934/35 годину у овој специјалној лебати и ja ћу 
бити слоболаи ла неколико речн речем у једној 
ствари o којој нисам чуо да je и једаи од г. г. по- 
сланика говорио. 

Код нас у Босни н Херцеговимн бивша аустро- 
угарска управа и и.ени сулови били су палтутор- 
ствена власт нал имовкиом деце, која су остала иза 
ролител>а као малолетпа, a леци je суд постављао 
тутора, који je управл.ао лечјом имовином под над- 
зором сула као   налтуторске влаСтн. 

Дешавало се више случајева где je сул мало- 
летничку имовнну покретнине a негде и некретинне 
унвочио a raj ie иовац гтолагао у ЕФОВчаме пупнлар- 
но сигурне заволе на штелљу од чега су малолетна 
деца имала камату. Кад je дошао светски рат сав 
тај новац малолетника подипгут je из новчаних за- 

вода свакако no наре^ењу управпих    власти те су 
га претвориле у аустро-угарски ратни зајам. 

Како je пропала Аустро-угарска монархида, 
тако je пропао и тај рапгн зајам малолетника. Го- 
сподо наролии послаинци, кол оваквнх случајевч 
су малолетиици, a у пајвише случајева највећа с»- 
ротин.а знатно оштећени, у mroro случајева упро- 
патћени, jeo сад кад се ти малолетници проглашу- 
ју пунолеттга, тада им судови издају за тај њихов 
зајам, који je без њиховс прнволе узет, аусгро- 
угарске ратне облигације, које сад ne вреде ни јед- 
не nape. 

Господо паролни послапици, требало би што 
прије пспптатп све случајеве no овом предмету, 
Гле се утврлн ла je повац малолетпика CHpo-nin,c 
уписат v ратни аустро-угарскп зајам. таквим свц- 
ма трсбало би штету палокиалпти. Лер и овп cv 
ратом постралали. 

У овом предмету апелирам na г. Министра 
правле, да he он no овом потребпо олрелпти. Ane- 
лирам и na Краљевску влалу, ла ову ствар сматра 
као праведну и хитну, те ла o томе лопесе своје ре- 
шење, да се штета оштећеним свнма што прије 
накнади, 

Имајући повереп.е у Крал>евску влалу гласам 
за предложепи буџет Мишгстарства правде. (Пл,о- 
скап.е). 

Потпретседиик др. Коста Поповић: Има реч 
пародпи послаппк г. Др. Светислав Мпхајлови], 
(Узвипи: Huje овле!). 

Пошто г. Михвјловић nnie присутан, реч има 
паролпп посланик r. Сергије Урукало 

Сергије Урукало: Господо пародни послапн- 
пи, у буиетској лебатп у пачелу, нпјесам узео ријеч 
јер сматрам да je прстрсс буиета у начелу више 
полнтичког 1<арактера, лок ie лебата v појединости. 
иа емипептно екопомска. У пачелној дебати уаело 
je учешћа, са лоста политичког такта и обпзривостц 
са CBoinM псцртгим говорпма ло стотипу уважених 
посланпчкпх лругова. 

За буцет у пачелу за годину 1934/35 дпо сам 
свијесно свој глас a сал, кал je расправа буџета 
Миппстарства правде у појелпностдша, узимам р«. 
јеч да ставим своје примјелбе и ла изложим CBOI'O 
поглеле. 

Пре пего na то пређем желпм ла и ол стране 
моје захвалпм Мшшстру правде г. Максимовићу n.i 
његовом излагпњу n правлап>у буџетз- п.еговог р0. 
сора и оправдану олбрапу сулова n судства, алц га 
уједно молпм, ла мп ire замјери na примједбама 
које ћу да учиним. Све примјелбе, — бар ja тако 
гледам. — потичу из чисте намјере да се ствари по- 
праве. Љих дактиоа жел^а за бол.им. 

Прву прпм1'елбу имам ла учиним na паргију 67 
овога бупета »О ексхумацпјп n коицентраци^и гро- 
бова и костурпипа у земл>и и na страпп.« У ово! 
партиги смањен ie износ за 30.000 дкнара. To би 
значило врло мало за једаи већи износ, алн, на из- 
noc од 195 000 динара колико je било у прошло- 
голишиуем бупету. и 30.000 значи ппак лоста. Ка- 
ла се пак к томе лода чип>епица, да се ни прошлг 
голипе са мало већим изпосом nnie дало на томо 
пол.у скоро тшшта учнппти, тала je ова моја прч 
мједба ^fи^cлим умјесна и оправдана. 

Господо пародпи послаппцп! Скоро све држа- 
ве пак и one скротцтиј^, са слабијом валхтом н 
лошим уиутапп.им прпликама, пренијеле су своје 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 391 

погинуле  синове у своју родну зеиљу. Право je и 
латриотстси, господо, да и ми што пре исто то учи- 
инмо са   нашнм  синовима внтезовима и јунацима. 

I, господо народни посланици, са оваквим малим 
износима, бојим се да не можемо и HeiieMo пнкада. 
Кости иаших  милих    синова треба    да почивају у 
својој   pol)eiroj  земљи, за коју су и животе своје 
радо дали. Они ће ту мириије да почивају. Туђин- 
ска земља није њихова, није за п.их. A ако баш тре- 
Oa н тако да буде, морамо свакако наћи могућности 
и подигнути  им заједкичке достојне костурнице у 
које треба да се са страхопоштовањем покупи, пре- 
несе и положп прах њихов, пак нека им се уз кан- 
дило и крст  часни поиосно вије и барјак слободе, 

.: гоисиска државна застава, да из светлости пс- 
бвске гледају тај и и.ихоннм јунаштвима, иапорима 
н жртвама на вјечна времена поб.једонасно извоје- 
взни симбол и штит нашег ослобо1)ења и нашег на- 
родног и државиог УједиИ)ења. 

Господо народпи посланици, ову потребу и 
правду износим због једног мепи познатог слу- 
чаја. Претпрошле годиие на Једпом излетничком 
путовању до Албапије, неки моји пријател:.и нз 
Сплита нузгред речено римокатоличке вере, при- 
MjeTHUie пегде na албанској обали гробље срп- 
ских јунака у тако жалосиом стању, да пупи по- 
niTOBaiba и захвалпости светом пепелу испод тих 
затравл.ених хумка, o свом трошку поднгоше о- 
градне зидове и желсзна врата. Њима као добрим 
патриотима   na  • е  похвалиом  гесту нека je  и 
са овог места најл^пша и свака хвала. (Одобра- 
вање). Али се питам, да ibHX случај туда нанео 
иије, да ли би се можда данас и знало за те ви- 
тешке  гробове? Ово, господо, пе сме да буде. 

Господо иародии посланици! Изиосим ово, 
да упозт»ам вас који случајно иијесте упознати, 
ла у Дусгрији, Мађарској, a нзузев ово гробл>е 
iie};e na албапској обали и у свој Албаиији, jom 
a ни пијуком mije ударило пити што порадило 
на уреНен.у гробова односио ексхумацији и пре- 
ffocy костнју тих нашпх славних синова, пак мо- 
ли.ч, господина Мипистра и свију вас, уважепа го- 
сподо народни послапици, да сви н сложио пора- 
диио на оду>кеп>у и овог иатрнотског дуга. 
Желим да напоменем н замолим, дл се у број 

тих наших јунака уврсте и они наши синови, који 
су услијед осуда због политнчке кривице за ври- 
јеме талијанске окупације у издржавању казне у 
талијапским казмиопама или оних у интерпација 
иа умрлн, укаже братска част и дужност, да и 
љихове костн буду пренијете na мирнн почииак 
v своју родну земљу. (OдoбpaвaIbe). Један такав 

lj десио се са честитим оином мога среза др. 
Ллександром Миовићем, чије кости и данас тру- 
ну na  гробљ>у у Апкопп.  (Слава му). 

Сала ирелазим na главу XXIII „Апелаадиоии 
суд у Сплиту са подре1)Спим судовима." У те подре- 
^ене судове спадају и Крал>евски срески судови 
Бенковачког среза, кога пмам част застугтати. Ти 
су судови са сједиштем у Бепковцу, Ккстагвама n 
Обровцу. Heiino hy напомепути n примјетити за 
ова три среска суда, али морам одмах истакнути, 
да je сли»гио и код многих осталих среских судова 
на поменутој територији, Три помепута среска суда 
Кенковачког среза до npunojeiba Задра Краљевиии 
Италији била су подрс^ена Апелацнјопом суду у 
Задру. Опи cv тада имали мању тернторију a с то- 
га и иан>е пучанства. Услед губитка Задра проши- 

реиа пм je територија и пјтк.ч.учепо mirne хлл>ада 
душа, али судскп персонал и копцептпи и канцела- 
ријски у место да je сав подвостручен он je на- 
против преполовл»еп. Сасвим паравно да je после- 
дипа томе застој у послу и у огпреми, a услед 
тога материјалне и моралие штете. To пије здраво. 
To ио сме да буде. Посла je внше na према томс 
треба да и персонала буде више. 

Застој само једпог важипјег предмета na сва- 
ком среском суду од педогледие je штете, na пре- 
поручујем г. Мипнстру, да поради na томе, да сс 
даде потребпи персопал na бпло то na штету опих 
среоких судова којп можда имају мањс посла a вп- 
me псрсопала. 

Још пмам једну прпмједбу na коју желим да 
упозорим г. Мгашстра правдс, a ona се одпосн na 
псплату пристојба позваппм сведоцима na казне- 
ие расправе. To je пезголпа чињеница и љу требл 
отклонити. Често се дешава да сведок позват im 
суд због noMaibKaiba кредита дотичпом суду ие 
може да подигну ту своју мизерпу прпстојбу. По- 
што због снромаштва и далеког пешачеп.а a по- 
пеком случају и за трошак превоза треба тај naj- 
ситнији изпос, то on уповчује своју памиру кол 
приватника дакако уз пеки a можда и овећи npo- 
ценат; 

Молим господнпа Мппнстра правде ла даде 
расположити да се то у будуће пе логаИа пити 
код срескпх ппти код окружпих судова. Пошто 
тврло верујем ла he г. Министар правде све ово 
уважитп, изјављујем ла hy гласати за овај буџет. 

Потпретседиик до. Коста Поповић: Реч има 
г. Јован МиоирЛЧгЉ: (Гласовн: Није ту). Г. Мпсир- 
лић нпјс ту. Има реч г. др. Јурај Ценкић, 

Dr. Juraj Cenkić: Gospodo poslanici, malo sam 
psihološki nerasooložen radi incidenta gospodina pro- 
fesora istorije dr. Smiljanića. On je za uputno mislio, 
napasti crnu internacionalu. A to nije nitko drugi 
ne^o katolički kler. 

Gospodin dr. Smiljanić mourao je to samo zato u- 
činiti, jer je po svoj prilici nristaša lajicizma, tj. pot- 
puno"- odvajanja pojedinca ili države od vierske ideje. 

Zato je kazao, da bi bolie bilo. dri Vlada ukine 
subvenciju članovima crne internacionale. jer je ona 
štetna po ovu državu, pa neka se dade ta subvencija 
za sresko sudove. 

Ja se čudim, da on kao profesor istorije ne priz- 
naje iednoir socijalnog fakta. Katoličko je crkva bila 
u našem hrvatskom narodu, a i sada je u ju^osloven- 
skom iedan vrlo jaki snciirOan fakat. 

Ona je jedna moralna komponenta sa kojim sva- 
ki razuman političar тогп* dn računa. Zatim, mi smo 
Ustavom usvojena i priznata reliinia. Istina, sve su 
druve relitriie rfeculisfllfl svoie odnose sa našom dr- 
žavom, samo ne katolička. C.Iedan irlas: Ko je kriv 
tomu?') Ja neznani! Ja svakako nisam kriv. a m'ie to- 
mu krivp ni crkva katolička. Cisti L^las: Niip kriva ru' 
flržrivan Pa ako nite kriva ni država, ni crkva onda 
ja držim. г1ч čenu> te odnosa r^piilisati. 

Sada je katolička religija i crkva radi Ustava jed- 
na iovnonravna knrooraciia. koia ifi u odnosinia ied- 
ii'' iisvoienf rfliViie nPsnrania oaritetske države. Ta 
drž.M'n tu rfli>riiu iiriiioznaie. te ili subveucioniše. 

KakVt onda ipd«n nmfpsor istoriie može trožiti. 
da se tai fakt s koiim naša država oneriše poništi, 
i fin se on'.! nemoć koia *•?■ dpn'e katoličkoi reljHii 
razdeli sreskim sudovima. Radimo mi P'OSOOdo mota. 
svi u svom djelokrugu na tome, da širimo moral, pa 
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onda nećemo tolike milijune trošiti na kaznene za- 
vode, sudnice i ludnice. Meni je vrlo žao da je g. 
profesor kazao, da je crna nacionala pogibeljnija od 
svake dnure, valjda je mislio i od crvene. Zar mi da 
smo poeibeljniji koji učimo, da se u državi imaju 
poštitaVati autoritet, obitelj, privatno vlasništvo te 
bar naravna relieija, koja je baza svakoj pozitivnoj 
re.Iisriji. Zar ie crvena internacionala, koja te stubove 
društva i države ruši, od veće koristi po državu i 
drušlvo? 

Hvr-Ia lijepa na ovakom shvatanju. Visoka Vlado, 
("okreće se prema ministarskim klupama,") ja to ne 
razumem kako biste vi mosrli tako pogibene elemente, 
kao što su katolički svećenici, kao crni internacio- 
nalri, pomagati u svom budžetu i trošiti na. njih tolike 
milijone. 

Па li bi to bilo politički mudro. Kad bismo mi ta- 
kovi bili vi nas ne biste smjeli plaćati, vi biste nas mo- 
rali raziuriti i baciti u temnice. Mi smo dakle oosri- 
belint. šfo učimo, dri ie svaka vlast od Roira. Sto uči 
crvena internacionala. to mi svi vrlo dobro znademo. 

A sad?, čnite kakovi su internacionalci. katolički 
i slovenski svećenici. Što Hrvati i Slovenci imadu u 
kuburi i ETOSOodarstvu, mornju najviše zahvaliti svo- 
me svećenstvu. 

Ono ie pisalo pravne dokumente, pievalo ie nie- 
srne. širilo ie nfldonalni duh. i otonr nmtiv tuđina, 
s'aiilo ie starosl o venski iezik, katoličko svećenstvo ie 
zaustavilo zaierlno sn nanom tursku najezdu mačem U 
ruci. Ппо ie radilo na zadružnom noliii. 

7nto ie Hrvatski narod i Slovenski dobio pridiev; 
nredzide kršćanstva Od nas notičp iup'oslovenska 
i-'onnrnni-i CKri-/nnić. Stros^maier i Rački). Sada smo 
kvasac smirivania u našoj državi. 

РНлш р-о9погЦпп f\r. Smilianića. do li znade kao 
nosiesiv'čnr. koliko ie katoličkih s^oćenika Hrv .tn i 
Slovpnpm \7 Gorice i Tsfre (allianska. vlast pkcplor- 
(irnlo u |п<гогр i rndie ih mučila, d^ivaiući im ricinus. 

Oo^nodin nrnfesor istnriip kaže: »da su francusku 
mon-M-iiiiu srušili rimski kai*d'n*»H« a ia kažem, d,^ ie 
Prenrii>.kfl hoi tprln hi)n ur, ио!\'!Уп1 moći Icad i" ima'a 
kardinala iedno^a Pišelieia i iednorm Mazarena. Tko 
ie sručio   frnsnodo. fnanruekti monarhiiu? 

c.niJ.ili cu iii y1/M-i.nrliii ml«H^f-i. pnrik1oni»Hicfa. 
slotiodni ziHpri. s\'e \'a1ida ideini iednomišlieivci e, dr 
Rm'"0nićfi a ne k-atnb'čko svećenstvo. 

Tko  danas  i^m   prlpurnu  tllo'pfU  kod  Staviiskiieve 
pfe>rf*    nprrn   rf>n,>   ."   mneoni 

Knzao IP dr Smilinni«* dn t-p knfnH^ki svećpniVi 
nrptA ono? dippi koia u ufdfliu idu miesto U crkvu, 
u   sotrolonri    гН   ćo   noi'nhifi   duJu 

.I;;    l.-'i/^m     p-ocnndo   moin     akn ip   tn   istina    da 
ппл   d'^*tp   Iroif   idr>   u   mvlpliu   u   c"nko1anil   a   пр   и' 
pri<-\r,-,   doista ne  re§pektufe crkveni zakon, pa  "ri- 
ješi. ' 

A'i iz to"-a tip sliipdi' da mora izdubiti svoju 
dušu. jer može dobiti li sakramentu pokore odre- 
šen ia; 

Gospodo moja, ja kažem, treba ići i u crkvu i 
u sdkolanu! Crkvena zerada je potrebna i'sokolana 
ie potrebnji. U sokolani sć djeca vaspitavaju fizički 
i nacionalno; a u crkvi moralno. 

Roljć je,' da \(t kraj crkve sokolana ueiro meha- 
na. VRurno odobravanje). Eto, ia sahi'katolički svfc- 
štenik; i član crne interilacionale, pa'sam'od 1906 
godine'sokol. -      • 

F^adi sVoga literarnoga rada usokolstvu ja inidm 
pa6enp6časnu'dipkftmi;       ••    ■■•   1 i-,;1 , .. 

Rekao je g. Smiljanić, da mi crni internacional- 
ci osuđujemo svakoga, koji sklapa tako zvane mje- 
šovite brakove. To ne stoji. 

Katolička crkva kao i pravoslavna uz izvjesne 
uvjete dopušta, da katolik oženi Židovku, musliman 
katolikinju, pravoslavac katolikinju i obratno, i zato 
iie moraju pogubiti dušu, samo neka se ljube medu 
sobom, i neka svoju decu uzgajaju moralno i u lju- 
bavi prema otadžbini  i narodu. 

Sada idem na predmet, i to na versku upravu 
Ovdje država subvencijoniše sve zakonom priznato 
vjeroispovjesti prema broju sljedbenika i faktičnoj 
potrebi. 

Pravoslavna verska uprava dobiva 
iz  toga  resora  svega    .... Din. 38.326.630.—. 

rimokatolička i grčko-katoli£ka   .    ,, 26.626.219.- 
starokatolička vjerska uprava   .    .    ,, 368.856.  
muslimani ,, 15.377.202.-^ 
evansrelici .'  1.444.000.^ 
mojsijevci  1-131.220.- 

Svega Din. 83.274.227.-, 

Po najnovijim statističkim podacima ima u Jugo- 
slaviji: 

pravoslavnih 6.788.601.— .    48.74- 
katolika i grko -katolika 6.262.455.— •    37.80% 
staro-katolika 7.273.— O.On' 
muslimana 1.561.166.— 11-2K; 
evangelika 236.932.— 1-70- 
mojsijevaca 68.405.— 1.50- 

Kad dakle uzmemo u račun broj vjernika i te 
sume budžetske vidimo, da od državne subvencijo 
kojom raspolaže Ministar pravde, dolazi: 

na jednot pravoslavnog 
katolika 
starokatolika 
muslimana 
evangelika 

zidova 

Din. 5.65 
5.05 
5.07 
9.84 
6.09 
1.65 

m. 

Kako  iz  toir  računa  vidimo,    najbolje     prolaze 
muslimani,   zatim   evangelici,   onda   pravoslavni,   da. 
Ije starokatolici, a tek iza njih rimokatolici. Najsla, 
bije prolaze Židovi. 

Uočimo li. da država od verozakonske zaklado 
slovenačke  i  dalmatinske  troši  najmanje  4   milijona 
neto, tad na  jednogri   katolika    otpada    samo п 
4.24 

Ne   mislim   govoriti   kod   Ministarstva   presvete 
nrosvete, zato ovde iznosim, da ono troši za versko 
škole  

pravoslavnih Din.  7.600.000.— 
katolika „     5.941 000.— 
starokatolika „ 40.000.— 
muslimana „•   3,312.920.— 

Sv-eea Din. ■16,893.920. 

Ova   svota   sa 'na   prvo   iskazanom   čini   sveu- 
kunnu suhvenGiju   državnu za verske    svrhe    dmar.i 
100.168.147.— -' 

Otl dppninosa .za vjerske škole otpada na 



STENOGRAFSKE RELESKE 303 

jednog pravoslavnog        1.12 Din. 
katolika 1,12  „ 

,,       muslimana 2.12   ,, 
„ starokatolika 5.50 „ 

Ovde sam ja prilično zadovoljan, jer nema veli- 
kih diferencija medu vjeroispovjestima, osilm kod 
muslimana. Ali ja znadem, da su tuđinske i austrij- 
ske i mađarske vlasti zanemarivale naš musliman- 
ski deo naroda u Bosni i Hercegovini, gradeći samo 
na   oko    Potemkinova   sela,   dok   za   seljački   narod 

nisu marile. Ja kao katolički sveštenik potpuno o- 
dobravam, da naši muslimani dobivaju više kako 

bi iz ovoga neznanja i verske zapuštenosti izašli što 
pre van, pa da stupe sa ostalim vjeroispovestima u 
jedno kolo. 

Uzmemo li u račun čitavu subvenciju kako Mi- 
nistra pravde, tako Ministarstva prosvete, pa pro- 
centualni razmer pripadnika raznih konfesija, tad 
dobivamo ove rezultate: 

Pravoslavni  morali  bi  dobiti 44.814.108.— 
dobivaju 45.926.630 .— 

katolici   morali  bi  dobiti 37.863.559.— 
dobivaju 32.567.219.— 

starbkatolici morali bi dobiti 500.840.— 
dobivaju 408.956.— 

muslimani   morali   bi   dobiti 11.228.849.— 
dobivaju 18.690.122.— 

evangelici  morali  bi  dobiti 1.702.858.— 
dobivaju 1.444.000.— 

Židovi  morali bi dobiti 500.840.— 
dobivaju 1.131.320.— 

Din. 
,,    ,   dakle 

•»    »      ,, 

,,    »      ,, 

+     1.112.522.- 

5.296.340.- 

91.984.- 

+    7.461.273.- 

258.858.- 

-f       630.480.- 

Iz svega se vidi, da katolici stoje s obzirom 
na broj pučanstva skoro najslabije. Ali reći će mi 
tko, da za podelu državne subvencije nije toliko 
mjerodavno brojčano stanje pojedinih konfesija, 
koliko stvarna potreba. 

Dopustite, gospodo, da ovde istaknem neke naj- 
važnije potrebe katoličkoga kulta i to: t^lede 1) vje- 
rozakonske zaklade i njezinih kolatorija, 2) obveza 
vladalačkih patronata, 3) privatnih patrona, 4) ku- 
ratnoga klera s obzirom na kongruu i bir (lukno, 
redovina,   godišbina). 

Vjerozakonska zaklada i vladaiački patronati: 
Rekao sam da država u svoje svrhe troši do- 

hodke šuma, versko? fonda u Sloveniji. Konstati- 
ram, da državna nadleštva u Dalmaciji stanuju bes- 
platno u zgradama verskoga fonda. 

Hrvatsko-Slavonska vjerska zaklada je samo u 
papirima, pa nosi oko 121 hiljadu dinara godišnje, 
-to Ban dr. Ivan Perović troši u crkvene svrhe. Naša 
Vlada ne priznaje verozakonskim zakladama patro- 
natsko pravo, a tu se radi o 272 župe. 

Dakako da se ne priznavaju, ni patrohatski te- 
reti. U budžetu pravosuđa nema ništa ^lede dopri- 
nosa za uzdržavanje crkvi i župskih kuća, takozva- 
nog, vladalačkog bivšeg patronata koje se je vršilo 
na području bivše vojne krajine. Tih imadc oko 90 
u zemlji. 

Narod nije pravno dužan objekte verozakonske 
zaklade i vladalačkog patronata popravljati, a i ne 
može usled  krize, pa zato ti objekti propadaju. 

Privatni patronati: 
Kod nas u Hrvatskoj popravljaju se crkve i to 

u provincijalu kao i domovi župski po privatnim 
patronima, što su biskupi i vlastelini. Narod daje 

■imo vozne i ručne težake. Tako se radi na temelju 
običajnoga prava, i intim-ita ugarskih tobože apo- 
stolskih bivših kraljeva, te različitih rijeSenja uprav- 
nih vlasti. 

Priznajem, da Banska uprava Savske banovine. 
Upravni sud u Zagrebu i Ministarstvo pravde na 
temelju   tih   propisa korektno ureduju. Ali kada do- 

lazi stvar putem tužbe na Državni savjet, on poni- 
štuje svaku povoljnu odluku ovih instancija, jer da 
nije osnovana na pozitivnom zakonu. 

I tako, dok se Državni savjet ne postavi bar na 
Zakon o banskim upravama, ili, dok ne izađe pozi- 
tivni zakon o crkvenim građevinama, dotično zakon 
o veroispovednim odnosima, dotle se, jer narod ne 
može i neće te patronatske terete na se preuzeti, 
crkve i župski dvorovi ne popravljaju. 

Ali, sve kad bi i Državni savjet povoljno reša- 
vao, imademo poteškoću u ekonomskoj propasti 
naših vlastelina, biskupa i kaptola, kojima je ne to- 
liko kriza koliko agrarna reforma podrezala sve 
žil je. 

Ti patroni, nemaju novaca, siliti ih na velike 
popravke znači baciti ili na prosjački štap. Mno^a su 
vlastelinstva došla za jevtin novac u ruke raznim 
špekulantima, i bankama, pa ovi neće da vrše pa- 
tronatskih dužnosti, ma da mogu, a imaju oslon U 
stajalištu Državnog savjeta. Tako je n. pr. žalostan 
slučaj u župi Orahovica. 

Velika je pogreška bila, da se nije prigodom 
donošenja Zakona o agrarnoj reformi odmah izlu- 
čila potrebita količina zemljišta, za otkup patron il- 
skih dobara, kako se je to u Hrvatskoj pred ratom 
prakticiralo. 

Dopustilo se je vlastelinima prodavati svoj mak- 
simum, a seljake se je pustilo u uživanje svega odu- 
zetoga zemljišta, a da ih se nije upozorilo, da na 
tim zemljištima leže patronatski tereti. 

Istina, kasnije je izašao § 67 Zakona od 19 juna 
1931 Gf. koji je nepromenjeno ušao u § 27 Zakona 
od 24 juna 1933 p.. da veliki posjednici i agrarni 
Interesenti moraju dati crkvi otštetu srazmerno u 
zemljištu ili novcu prema svom delu koji uživaju. 

Tu se uzimlje kao mjerilo 15—20 jutara ohrad- 
liivog zemljišta, ili ekvivalent u šumama. Ovaj će se 
Zakon vrlo teško provesti u slučaju da vlastelini 
više nemaju zemljišta, ili ga imadu vrlo malo, opet 
znademo, da će seljak teško pustiti posjed iz ruku, 
i da je vrlo nepopularno u ime crkve uzimati selja- 
ku ma i dio zemljišta. 

To će osobito biti teško, jer se crkvi mora dafi 
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komasirani komad, a to će poremetiti svu prijašnju 
katastralmi izmeni, i prouzročiti za novu velike tro- 
škove. 

Pitam na čiji teret če ti troškovi iči. § 27 citi- 
ranoga Zakona o izmenama i dopunama agrarne re- 
forme ništa ne govori o građevnom uređenju pa- 
tronatskiii objekata prije otkupa. Po našoj praksi 
bivše Hrvatsko-slavonske-dalmatinske pokrajinskevla 
de, morali su kolatori prije otkupa crkve i župske 
domove postaviti u valjano građevno stanje. Seljaci 
su samo davali vozne i ručne težake. Kada Banska u- 
prava današnja vlasteline priteže da izvrše svoju duž- 
nost ovu, ili, kada bi tu dužnost bar u dijelu jednom 
natovarila na seljake, jedni i drugi se žale na Dr- 
žavni savjet, a on poništuje odluke. 

I tako u crkve prokapljuje sneg i kiša, a žup- 
nici moraju nad posteljama držati otvorene kišo- 
brane. Ona naime pomoč Ministarstva pravde od 200 
hiljada dinara za opravke crkvenih zgrada i domo- 
va te crkvenih istorijskih spomenika, jest samo je- 
dna kap u more tih potreba. 

Svega toga nema možda kod ostalih vjeroispo- 
vjesti, jer su one regulisale svoje ustave sporazumno 
sa državom, pa se mogu na pravosnažnoj bazi pri- 
tezati vjernici na ispunjavanje dužnosti prema svo- 
jim bogoštovnim zgradama. 

Kuratni kler: 
Naša je država prilično dobro uhlebila tako 

zvani viši kler svih konfesija, dok se za niži kler, 
bar katolički slabo pobrinula. Evo, u Ministarstvu 
pravde leže debela akta Savske banovine, da se žup- 
nicima i kapelanima bivšeg graničarskog područja 
njezine teritorije pripomogne bar tako, da bi osim 
dodatka na skupoću, dobivali u ime plače bar 1.000 
dinara mjesečno. 

Dodatak za skupoću ovi župnici i kapelani di- 
žu, jer je u budžetu osiguran za katolički kler iz- 
nos u sumi od 11.230.980.— dinara, ali plača je 
upravo mizerna. Vjernici naime doprinose za plaću 
3.5 para po jednomu jutru, dok obrtnici, trgovci, i 
druga liberalna zvanja ništa. Tako iznosi plaća mje- 
sečna 108.33 Din. 

Pribrojavši k tomu dodatak od 300 dinara do- 
lazi graničarski župnik na mjesečno nešto više od 
400 dinara, k tomu dakako stan u naravi i nešto 
zemlje, dok lukna nema, a drva se kupuju. Stolarina 
ne dolazi u obzir. 

Gospodo poslanici, je li ta plaća dostojna jed- 
nog akademski naobraženog čoveka. Zar nema je- 
dan kočijaš ili jedna dobra kuharica uz stan i ko- 
Stu, veća beriva. Ovi župnici, jesu vezani na disci- 
plinu celibata, moraju da plaćaju bar jedno žensko 
družinče koje ga stoji najmanje 200.— dinara. A 
gdje  je  porez,   namet,   odjelo,  knjige,   novine   itd.? 

I taj volumen spisa leži u toj krizi kod Mini- 
starstva pravde, neriješen, jer da nije uputno u da- 
našnjoj krizi natovarivati narodu nove prireze. U- 
putno je bilo natovarivati nove poreze, prireze, tro- 
šarine, globe za duhan, i pristojbe za osiguraciju 
protiv tuče. Te poslednje u Novo-marofskom srezu 
iznose krivnjom stručnjaka gospodarskih Savske ba- 
novine, i što nije katastar u redu gotovo istu svotu 
kao i zemljarina. Ali kada se radi o katoličkom 
kleru, nije uputno podignuti seljaku doprinos od 
3,5 pare po jutru na 4—6 dinara, što se ne bi ni po- 
znalo, a i narod se ne bi protivio. 

Nekoje općinske uprave neće ubirati ni taj tako 
maleni doprinos,    jer nije vrijedan truda knjiženja. 

pa tako i ova plaća od 108 dinara 33' para zapinjo 
Pravoslavni u gornjo-karlovačkoj eparhiji sre- 

tni su, jer je bilo za njih uputno, da se parohijalni 
namet i doprinos njihovih fondova kreditira u § 19 
Finansijskoga zakona sa 2040.— dinar;?. 

Vjernici to vraćaju da po jednom jutru plaćaju 
4 dinara. Ovi sveštenici dobivaju još iz državne k,. 
se mjesečno 66 dinara otštete za oduzete ini sesij 
po mađarskim vlastima, plus lični i porodični doda- 
tak. Na području rimokatoličke župe Jasenovac na- 
laze se 3 pravoslavne parokije, jedna od 400 duši 
druga od 600, a treća od 1500. Svaki parok dobiva 
mjesečno uz stan i vrt to drva prinadležnosti od 
1500 dinara,  a  i  više  prema  broju  svoje  porodico 

Katolički župnik sa 3.000 duša uz nešto  mršave 
zemlje, stan u naravi, nešto više od 400 dinara. Dm 
kupuje. To  je evo,  u  stvari   ravnopravnost   relu 
ustavom zajamčena. Tako se evo ima stvar na pod, 
ručju negdašnje I i 11 banske regimente, križevačke 
i  đurđevačke.  Nešto  je  bolje  u  senjskoj   biskupiji 
jer je onde veći dodatak na skupoću  kao   i  u Da]. 
maciji, ali nema zemlje. U senjskoj biskupiji  dobivj 
se s velikim poteškoćama i lukno u drvima. A u Dal 
maciji  nešto  redovine.  Tako  u  senjskoj  biskupiji i 
u dalmatinskim  biskupijama  dolaze sveštenici   jedva 
na 800 dinara mjesečno.    Ako dobivaju    školarinu 
to   je   rijetko   radi   siromaštva   pučanstva,   onda  na 
900 dinara. U Bosni i Hercegovini je kao i u Kraji 
ni,   (Granici).     Godižbina   nema   prinudni   karakter 
dodatak   je   jako   malen,   školarina   nikakova,   zttn, 
ljište kukavno i malo ga je, pa tako su prihodi је^ 
ong svjetovnog svještenika oko 600 dinara  mjese? 
no. A taj mora da drži jednoga momka  i  jednoga 
konja   radi  službe.  I  onim   župnicima  koji   živu od 
gospodarstva slabo ide. 

Gospodarska renta je kod seljaka pala, k0j- 
sam obraduje, a kamo li ne kod župnika, koji obra! 
duje bilo iz dijela, bilo sa težacima, koje plaća. Nji« 
rijetkost, da su župnici goHpodarskih župa dužni 
silne svote na državnim porezima i samoupravnim 
prirezima, pa im se protupravno poreske i sanio. 
upravne vlasti knjiže na nadarbine. 

Jedino katolički sveštenici u Crnoj Gori i kol; 
su  u državnim  službama, bolje  prolaze. 

Gospodo, poslanici, ja apeliram na vas i ^. 
g. resornoga Ministra, da nešto učinimo za taj kler 
Katolički kler živi i radi medu narodom, medu sci 
1 jaštvom. 

Za ere Pribićevićeve bio je naš katolički k]er 
tobože antidržavan, jer nije bio za centralizam, \ 
što nije hteo. da budu Hrvati manje od makovog; 
zrna. Kad je Radić Stjepan tjerao republikansku рђ 
litiku, harangirao je svoje pristaše, da nam sve us, 
kraćuju, jer da držimo sa Kraljem i sa Reogradom 

Danas se smatra kler protivnikom Vlade po ne- 
kojima, jer nije integralno jugoslovenski raspol0, 
žen, i što ne odobrava svaki čin naše Vlade. 

Katolički kler je za Kralja, on je za ovu drža, 
vu. on je za plemensku (narodnu) ravnopravnost ц, 
nutar jednoga jugoslovenskoga naroda, on je 
celinu ove države i veliku trpeljivost, i ravnoprav- 
nost religija. Ali on hoće, da u toj svojoj nacional- 
noj državi -jede pristojan liljebac. A sada, da ш 
kažem o luknu, bini, redovini ili godižbini. 

Ova zastarjela ustanova koja potječe još iz na- 
turalnoga gospodarstva  i iz  feudalnih  vremena, ka- 
men je smetnje između svećenstva i vjernika, o 
bito onde, gde su vjernici iz političkih  i korteši 
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razloga   nahuškani. 
I upravne vlasti više puta zlo rade. Tako je evo 

Ban Primorske banovine dr. Jablanović izdao dne 
15 marta 1933 g. broj 40534 povjerljivu naredbu 
svim sreskim načelnicima, neka redovinu koja je u 
svoje vrijeme kao preteški teret običajem uvedena 
ovršno ne utjeruje, ier da se ne osniva na pozitiv- 
nom zakonu. 

U svoje je vrijeme Banska uprava Savske bano- 
vine odredila, da se u toj krizi ne utjeruje otkuplje- 
no lukno, ali je ipak bila tako susretljiva, da je od- 
redila, da se otkupljeno lukno konvertira natrag 

U podavanje u naravi prema starim propisima. 
Zato ja ovde molim, gospodina dr. Božu Maksi- 

movića, neka svemu tome na najshodniji način u, 
čini kraj, pa da uputi podložne organe, da ureduju 
prema propisima koje su zatekli na svojemu pod- 
ručju. 

Još ga molim, neka se svojski zauzme, da dr- 
žava otkupi to lukno (bir, redovinu, godižbinu) na 
način kako je to učinjeno u Drinskoj banovini, Zet- 
skoj banovini, Dunavskoj, Moravskoj i Vardarskoj, 
gde je bir otkupljen pravoslavnom svećenstvu te- 
meljem člana VI Zakona o uređenju svešteničkog 
stanja od   1888 godine sa 13.200.000.— dinara. 

Muslimanskim imamima je slično učinjeno sa 
2.100.000.— dinara. Za taj bir ubire država 12 di- 
nara  po   poreskoj glavi na godinu. 

Zašto se ne bi nešto slično učinilo i za katoli- 
čki kler? 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice,   završite svoj govor. 

Dr. Juraj Cenklć (nastavlja): Odmah ću završiti. 
Gospodo poslanici, ja primam budžet Ministar- 

stva pravde, jer naša Vlada u toj krizi subvencioniše 
sve Ustavom priznate religije, dakle, nije za rastavu 
crkvi od države. Ta subvencija za sve vjeroispovesti 
iznosi    100.1(58.147.— dinara.' 

Subvencije su prilično razdijeljene prema broju 
pučanstva. Što se tiče razdijeljenja prema stvarnim 
potrebama, moramo se s obzirom na krizu i dobru 
vloju Vlade, koja ne može više dati, zadovoljiti S 
onim. Sto  nam se daje. 

Zatim imam povjerenje baš u osobi Ministra 
pravde g. Bože Maksimovića, koji je jedna jaka 
ličnost, а i uviđavan političar. Molim ga, da što 
pre uredi taj pavšal, i otkupi lukno, pa će si s time 
podignuti kod katoličkoga klera spomenik zahvalno- 
sti. Neka znade, da-će i katolički kler honorirati ovu 
^estu, jer će se držati one: ruka ruku pere! Svr- 
šavam  (Pljeskanje i odobravanje). 

Потпретседчик др. Коста Поповић: Има реч 
г. Јован  Мисирлић. 

Јован Мисирлић: Господо народни послатши, 
у начелној дискусији o буџету нагласио сам да ћу 
говорити и у спецнјалној дебати Мииистарства 
правде. Али пошто je г. Мшгнстар почео свој говор 
са претшом, ja мислим да ћете се сви са мном сло- 
жити да су претње у овом високом Дому иама 
упућене, просто безбредметне. {К. Алексић: To ни- 
је тачно). 

Послаиицн су и својом заклетвом и својом 
дужношћу позвани да o предметима који су на 
дпевном реду кажу онако, како мисле. Сматрам, 
itcTo тако, да су баш данас, нарочито народни по- 
сланици, позвани да у Скупштшш слободио изло- 
же своје мишљеље, јер се оамо тако може доћи до 
попрарке тешке ситуације у којој се земл:.а налази 
no призиаи.у свију нас. 

Али кад господин Мгашстар почиње то са 
грдњом и nperihOM, ja му одмах одговарам да те 
претн>е остави за зборове своје страике, na нека пре- 
ти оној раји, ко j a га тамо слуша, a у овом Дому 
те његове претше изазнвају само смех, и личе иа 
срдиту немоћ, 

Ja сам још у Фиианснјском одбору нагласио, 
да ми још немамо судску незашгсност, односно нс- 
зависност суднје, н ja питам г. Миннстра да ми од- 
говори, зашто не приступи давању суднјске неза- 
виотости судијама, која je и у Уставу предвиђена? 
(Миннстар правде Божпдар МаксимовиИ: Зато што 
то забрањује Устав! Ja сам то објаснио!). 

Затим, чиме r. Мннистар и дал>е ггравда зави- 
сност судија од управиих власти?! (Мииистар прав- 
де Божидар Максимовић: Каква зависпост?) Ако je 
у судовима све у реду, онда je неразумЛ)Иво, зашто 
се судијама не да иезаписност. (Један глас: Дајте му 
Устав да прочита!) Желим, да ми г. Мшгистар то 
објасни. (Гласови: Објаспио je! Али ти јгиси бно ту, 
спремио си раније говор! — Коста Алексић: Немаш 
права да читаш, гопори! — Гласови: Пусти га нека 
говорн. — Коста АлекСић: Не може да чита говор, 
то ГТословник забрањује). 

Господо, одмах да одговорим г. Алсксићу. Ja 
сам наттисао питање; алн умем и да говорим. To зиа 
и господин Алекснћ. Он нема рачуна да ja овле го- 
порим, a он зна зашто. Ja сам хтео та питања да пре- 
цизнрам, пошто ннсам правпик. Кала су господа 
Мшгистри и послашши читали, вал>да u ja, Јован 
Мисирлпћ, \fory да прочитам неколико конкретних 
питања на Министра правде. 

Међутим, ми са стране ову појаву разултемо, 
тако, да у судовима craibe nuje још cpehcno, и за то 
дозволЈавамо себи критаку рада управне власти 
према судској. 

Господо, ja ћу то и конкретним примсрима на- 
вести, то сам и у Фншисијскол! одбору пагласио. 
Зашто je Михајло ЈаковлЈевић, један од млаћих 
људи, ^дија у Београду, пеизиописап? Како чујем, 
он je због неке кривице пензиониоан. Зашто се raj 
човек пензионшпс и злтто се na тај нанин нпаче 
ппеоптерећени буџет, теретп fronnM нзлацнма? 
(Тласови: Који je тај човек?) To ie човек из круга 
л.уди који су у тгепосрсдној близшги г. Министра. 
Ja ихгам права да говорнм. (Мттстар ппавде Божи- 
дпр Максимовић: Имате права, објаснићу валт). 

Затим Душан Цветковнћ, државни тужилац, 
поемепгген je из Крушевца, no потребн службе. у 
Иапиброд за старешнну суда. (Јсдан глас: Због 
Ћабе!) и остао ie на отсуству 8 месоцтг, јср iraie хтео 
ла иде тамо. После га опет, no потрсби службе, вра- 
ћају у Окружни суд у Крушевац. Молио je, да не 
иде v Цариброд. 

Затнм г. Стамепковић, судија са Убл, молио je 
све могуће н немогуће прпјател.е, да буле ппеме- 
штен за Крупгевап, и он се премешта no потреби, у 
мосто no молби за Крушевац. 

Каква je, господо, бпла потреба службе, ла се 
Божилар Jonadromih, 'суднја у Пироту. прсмести за 
судију среског суда у Деспотопац? OKaron.— Коста 
АлексиН: Да1 штогод паметпо, молпм те!). 

Суди{а Иванпћ, као Ћабкп прнјател>, премешта 
се из Крутевца v Врус, и ако je н.егова госпођп 
судскн писар у Крччпевцу. МеНугим, доцпије се из 
Bpvca преметта заједио са женом за окружни суд 
у_Ниш. 

Каква je потреба била, да се некн судија Звон- 
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ко у среском суду у Крушевцу, премешта no потре- 
би службе за Кладово? 

Каква je потреба службе бнла, да се Душан 
/Кииаионић преместн.. (Граја и протести).. kao прет- 
седннк суда из Пирота у Министарство правде. 
(Протссти и узвици: Па то je персонална политика!) 

Ja изиесох само неколпко коикретинх примера... 
ОКагор и упадице), a ви врло добро зиате. колико 
je било указа, jeo сам ja Господпну Мнинстру при- 
метио, да у последље време пада у очи велики раз- 
мештај судија, који на сваки начин долази no no- 
треби службе, јер смо ми добили проширеље судо- 
ва, путем нове државие адмипистрације. Господпп 
Миинстар je мазао, да су то диктовале потребе, a 
сад ja тзлесох оио неколико с.гучајеиа, да обја- 
сним у неколико ових примера, зашто су овакви 
премештаји вршеии. (Одобравање иа левицн). 

Потпретседник др. Коста Поповић; Реч има 
Министар правде г. Божндар Максимовић. 

Мииистар пранле Божидар Макснмови11: (''mi- 
no пљескање и повпцп: Жпвео!) Господо, да нисам 
обећао у своме првом говору, да hy се m крају ди- 
скусије поново вратитп на овде изпете случајеве, 
ja се ne бих јављао за реч. Не бих због тога, што 
мкслим да и, no вашој оцеии стварп, које су овде 
пзнете, micy ни мало допуштале овакав топ, какав 
je био употребл^еп у начелпој дсбати o питањимл 
ове врсте. 

По обећању TI no дужпости узкмајући ппак реч, 
са вашим допуштепЈСМ свршпо бпх са пеколпко ма- 
лих напомеЈга, и то оним редом, како су one овде 
изнесене. 

Прва je таква ствар, на којој бих желео да залр- 
жим вашу пажп>у са неколико речп, папомспа коју 
je учипио г. Метикош, o политпчким осу1)еппцпма и 
режпму, којп треба да влада за политпчке осу- 
1)сппке. 

Како сам ja разумео г. Метпкоша, после и npo- 
верно, да лп сам добро схватио речп г. Метпкоша, n 
сг њиме у приватпом разгопору, г. Метикош тражи 
извесне погодпостп за те, no п.еговом мишљењу no- 
литичке осуђенике, које би од прплике бпле one 
исте врсте, какве погодности има кустодпа хопеста. 

Господшг Метпкош je ту жел.у, ту сугестију, 
изразпо поводом акције извеагих загребачких адво- 
ката, којн су у rojfe смислу нзразпли такође један 
свој захтев за своје клпјенте, који издржавају каз- 
ny у казпепом заводу у Сремској Митровпцп. 

Ja морам, господо, прво чисто формално да 
рашчлашш ту ствар и да je поставпм na право мс- 
сто, na онда после да кажем коју рсч и o самој же- 
лм г. Метикоша, да ли бп се она уопште могла 
остваритп и у којој мери. 

Ти осуђеппцп, o којима покреће овај разговор 
г, Метикош, нису према квалпфпкацнјп дела и оце- 
ни суда, no чијој пресуди казну издржавају, тако- 
звапи политичкп кривци. Суд je пашао да су onu 
обични терористи, обични злочинци дакле, и није 
мх стави1()_ v'катепорију политичких криваЦа слсл- 
ствепо пије mi дао one погодпостп, које уживају 
ocyi)eiTOnH који су кустодиа хонеста. Према томе 
какав ће режпм према њима бити примен.еп у каз- 
неним заводима, одређспо je уиапред судском npe- 
судом a ne одлуком адмппистрацпје, ne одлуком 
iMunncTapcTBa правде или управника казпеног за- 
вода. И та ствар, господо, мора да буде у томе по- 
гледу тачпо постављена, тако како јесте. Уколико 
бп можда, како je г. Метикош   после сам na крају 

нагласио, из интереса хуманости или каквих дру- 
гих мотива може бити требало ипак учипити изве- 
cne олакшпце и осуђепицнма те категорије, то би 
био предмет, разуме се, посебпог расматрања н ja 
примам да у томе случају према предлогу и према 
сугестијама г. Метикоша, узмем ту ствар још један- 
пут у ncrinTiinan>e и да учиним ono, разуме се, што 
се nehe протпвити ни опоме реду ни лпсциплини и 
поретку у самоме заводу, ни прппцшшма na којима 
су тп заводи и засновапи и поредак у шима утврђен. 

Кад сам већ у речи o казнепим заводнма да до- 
дам и то даје г. Стажпћ пагласио, да се у казнепим 
заводима појавл^ју честе афере н злоупотребе, да 
je спецпјалан случај такав, na којп je on скренуо 
пажњу и Народпом претставпиштву и Мпнистар- 
ству правде, казпепн завод у Лепоглави и да жели 
да се од стране Мипистарства правде у томе послу 
мрпш што чешћа и што ревнорнија коптрола. 

Ja сам. господо, захвалап г. Стажпћу на овим 
FianoMenaMa, али морам да изјавим, да сам ja баш 
iv коптролу n оргаппзовао и ла je ona, у току ове 
И прошле године, од када сам ja на томе месту, из- 
вршепа na пачпп свестрап, na какав није до садц 
уопште бпла вршепа за чптавих десетпну година н 
да сам, no изве.штајима који су специјални оласла- 
ппци донели са тих пзвиђања и са тога коптролпса- 
п.a пословања, поступио најсавеспије, али и нај- 
строжије. Исто тако да наглаоим да je пре^1Шн»ц 
управппк казненог завода у Лепоглавн, г. Бохачек 
и остало особље које се заиста огрешило тешко n 
своју дужност n своју савест, према мојпм налазц, 
ма n према MG joj иппцпјативи ca овога места укло- 
њен са тога положаја, стављен под суд и доведен v 
сптуацију да повуче пајоштрије консеквепце за тај 
С1шј рад (6П.'1>сскаЈ1>е и луготрапо одобравање). 

Што се тиче осталих излагања господина Ста. 
жића, који je пзјавио, додуше, ja то лојално приз- 
пајем, да су on и п.еговп лругови задовољни са 
правосуНем и да пису гепералпсани случајеве којо 
су помип>али, ппак je поменуо неколпко случајепа ■, 
нарочито пх »стицао и апализирао овде пред Ha. 
родНом скупштипом. 
Што се тиче, дакле, тога дела његовог говора 

ja се слажсм са оном иапомепом коју |е г. СтажиКу 
Tv у томе погледу учппио паш послатпжи друг г 
Куртшвпћ. To cv, господо, изузетци. To су појелц- 
ппчии случајевп, то су случајеви onu, који се ц0 
ИЗНОС6 пред Народпо претставипттпо. Упрапо цз. 
noće се само опда кад г. послапик који их зна, оба- 
вссти o томе ресорпога Мшшстра, na мшшстар v 
томе погледу ппшта ne учипн. (Одобравап^е). Дјјц 
господо, јл изјављујем да мп na те случајеве, коц- 
кретпо овде павелепе, nnie пикала mi с тс ни са OR0 

страпе скретапа пажи.а. A да je то учињено, ja ои\ 
предузео потребне кораке ■— то вам ллјсм роч 
(Јосип Стажић'. Ja сам лржао, да ie то дужкост ста- 
peninne суда!) 

Господо, ради тих случајсва управо којс сам 
сала опоменуо и na којпма се je залржао n послед. 
H.II говорНИК, јасам био и обећао да hy na завршет- 
ку казатп пеколнко речи. Због тога, ако допустито. 
да прескочпм све остале говорппке n све остале 
прнмедбе уз, разумс се, моје обећаље да ће се o 
свима питањима водитп рачуна и да ће се o CBHMS 
покрепутим стварима учинити што je потребно у 
Миппстарству, na да се задржим na примерима 
све ирсте, које je иаиодпо г. Мксирлић. 

Господо, главпа пота у томе говору    изгледа 
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овако: каква je потреба службе била да се преме- 
стц X. У? Па, господо, ако тако сме да се постави 
питање, онда 6и се Мииистарства која имају огро- 
маи псрсонал, no десетнну хиљада лица, лепо про- 
вела ако би морала одгоиарати за сиаки коикретаи 
случај и за сваки мотнв који je тај случај изазвао. 
(Одобравање). Ja, господо, нећу да малтретирам ва- 
шу паж11.у, али кад бн хтео, ja бих вам показао ре- 
дом идући од случаја до случаја, јер ja их лично 
зиам, зашто су се догодилн и каква je потреба иза- 
звала такав размештај. И ви бисте се увершш да je 
та потреба заиста потребна и да je заиста правилно 
оцењена. 

Гсхгподик Мисирлић je споменуо ствар једнога 
пензионисања, на њој једино xohy да се задржим са 
иеколико речи, и г. Мисирлић пита, зашто je један 
судија који je млад човек, морао да нде у пензију 
i: зашто, ако imje за службу и жо његов рад заслу 
жује какве друге мере, нису те мере предузете, ие- 
го je добио пензију. 

Г. Мисирли11 je нарочито нагласио да je тај чо- 
век политичкп и пријатељски близак менн. Да ли je 
тиме хтео да каже да сам ja из тих разлога учинио 
нешто неупутно и огрешио се o своју дужност и o 
своју савест, илп je то тек случајно споменуо, ja то 
не зиам, али нзјављујем да je судија, који je пен- 
зионисан, заиста као млад човек стављен у пеизнју 
због тога што je стављен под редовии кривнчни суд 
за извесие злоуиотребе. (Бурно одобрава11)е и пље- 
скање). 

Господо, im je можда то згодно да ту конста- 
тацију учиинм у томе тренутку, кад тај човек {Ми- 
сирлић: Моглн стс пустити то у штампу na би се 
знало!), за добронамерие ово je већ објавл>ено; није 
згодио, као mro рекох, да се оваква констатацнја 
учиви у овоме треиутку кад тај судија нма тек да 
иДе пред суд да одговара и да се на тај иачин пре- 
јуцидира, — алн огрешнв се o ту резерву, изазван 
овако непраиедно н пезаслужепом прнмедбоЈи г. 
МисирлиКа, морам да кажем да тако високо цеиим 
суд и судијску фуикцију да нисам могао да допу- 
стим да се један човек у својству активног судије 
појави пред редовним крнвичним судом за овакве 
злоупотребе. (Бурно пљескаље и одобраваН)е). 

Господо, тај судија, каже г. Метикош, требао 
je да буде удаљен од службе, a не пензиописаи. Он 
je био удал>ен од дужности, али ja сам сматрао за 
дужност да je у интересу угледа н части судијског 
сталежа погребно да се он појави као пензионер 
пред кривичним судом, a не као активии судија. 

Господо, г. Мисирлић je изјавно да там ja по- 
чео свој експозе са грдњом. (Једал глас: Са прет- 
њом!) Ča rp;;ibo.M и ca претњом, то je казао г. Ми- 
сирлић, ja сам то тачно запамтио, и ja изјављујем 
поводом тога да мој говор ие претставлЈа пикакву 
грдњу, него on претставља, како сам у њему то на- 
рг>чито истакао, само једно дужио и обавезно реаги- 
раи.е иа овакве стварн, какве пису требале да пад- 
ny у овоме дому. (Одобравање). 

Мени je, господо, TOKOM дебате од једиог na- 
mer посланкчког друга са левице добачено, да je 
овде обмам>ујсм Народну скупттииу. Ja 11зјавл>у- 
јем, господо, да сам говорио no свом пајчпстпјем 
убеђежу, да сам говорно na својој савести и да сам 

говорио ono, што Једап савестап и исправан старе- 
ишиа овога ресора треба да каже. (Одобравање и 
гласави: Живео!) Нмсам ппкада важио као човек 
Koju обмањује; напротив, ако морам и na томе да се 
задржавам, важио сам за човека, може бити, којп 
превише далеко нде у Ka3ima]by истипе и праве 
истине, (Одобравање. — Хођера: Шта je ca списком 
цдоорццка београдске onnmiiie?). И господо, кад се 
тај nern господин сада јавља понова овде са пеком 
упадицом, депласирапом, апсблутно (М. Дриговић'. 
1 [емојте тако!) апсолутно депласирапом, и пеко- 
ректном, n то hy да кажем, онда ja морам са две 
три речи да кажем како изгледа цео рад те господе, 
у чије се име оваквс упадице и овакве прнмедбе 
праве. (Ch. Kohepa: Да чујем, хајде!). Јесте, ево са- 
да ћете да чујете. 

Господа која су са пајвећом кадиопицом ишла 
у хвалисању диктаторског режима и која у том по- 
гледу пикоме испред себе пнсу далп, тражећи све 
Morvlie суперлативе за дпктаторскп режим и купећи 
од њега све благодети и сва фаворизирања, немају 
дапас права да говоре. (Повнци... Жпвео! Тако je! 
Граја)... И да се представљају као брапиоци и npn- 
падници пеке ултрадемокрагије. (Повпци код ве- 
liime: Живео! Тако je! — Ме^усобпо објашњавањс 
између народних посланика Светислава Хођере и 
Мплоша Драговића с једпе стране n послаиика ве- 
hnne с друге страпе). 

Потпрстседиик Др. Коста Поповић: Прекидам 
седницу. 

(После прекида). 
Потпретседиик Др. Коста Поповић: Господо 

пародпи послаиицп, завршеп je у поједипостима 
претрес буџета IV раздела Миппстарства правде. 
Прелазимо na гласање. Гласаће се седењем и уста- 
Јан.с.м. Молнм r. пзвсстпоца да изволи читатп nap- 
тију no партију овога раздела. 

Известилац др. Анте Кунтарић: Прочнта 62 
партпју IV раздела — Мпнистарства правде. 

Потпрстседичк Др. Коста Поповнћ: Мрима ли 
1 Гародна скупштипа прочитапу 62 партију IV раз- 
дела — Мипнстарства правде? (Прима — ne прима). 
Она господа који примају пека пзволе седети, a 
који су против пека изволе устати. (Већипа седл). 
Већина седп, према томе објавл>ујем да je партија 
62 већином гласова пЈ^имљепа. Изволите чути даље. 

— За овим je Народпа скупштипа, гласају!!!! 
седењем и устајањем, примпла већином гласова од 
партије 63 до naprnje 190 закључио буџет IV раз- 
дела — Миппстарства правде. (Пљескаље). 

Потпретседппк Др. Коста Поповић: Са вашим 
приспанком, господо, ja hy закл^чити дапашпЈу сед- 
ппцу. Нарсдпу седпицу заказујем за сутр1а тачно 
у 8 часова са дпевпим редом: паставак у поједино- 
стима претреса предлога буџета државпих расхода 
n прихода са предлогом Фипансијског закопа за 
1934/1935 годипу. (Гласови: којп ће буџет доћи na 
ред?) Почећемо са буџетом Мштстарства просвете, 
a онда ћемо npehn na буџет Мипистарства упутраш- 
њих послова. 

Данашњу седпицу закл.учујем, a сутрашп.у за- 
казујем тачно у 8 часова. 

Седпнца je закључена у 14 часова. 




