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Govornici: Ministar građevine dr. Stjepan Srkulj, Aloj- 
zij Pavlic, dr. Đuro Leušić, Vojko Kurtović, Alojzij Drmelj, 
Alliin  Koman. 

Прстседипк др. Коста Кумануди: Отварам 
XXVII редовии састанак Народие скупштине. Ин- 
волите чути записннк претходне седнице. 

Секретар Анте Ковач чита записник XXVI ре- 
довног састанка. 

Претседник др. Коста Кумаиуди; Има ли при- 
медаба na записиик? (Мема). Примедаба нема, за- 
писник je примљеи. 

Народии посланик r. Милош ДраговиН, твр- 
Aclni да je na једној од последшнх седница Народ- 
ne скупштине г. Министар правдс (Милош Драго- 
вић: Прочипгајте цело), ja чита.м оио што треоа, —■ 
говорио са ннподаштаваљем o посланицима Луго- 
словеиске тародне сграике, упутио ми je питање: 
Прво, да ли ми je позпата горња изазивачка нз- 
јава г. Министра правде; друго, шта намеравам 
предузетн да захтитим господу народие послаиике 
од оваквих изазивања и претњи г. Мимнстра прав- 
де и да нм омогућим несметану дискусију o буџе- 
ту у Народпој скупштимн. 

Господо народни посланнцн, моја власт као 
Претседпика Пародне скупштнне креће се у гра- 
ницама Пословника. Прегледао сам степографскс 
белешке и нисам могао утврдити да je г. Мнпи- 
стар правде изазнвачки говорио према ма коме 
од господе народних послаинка, шгги да je ма ко- 
ме од господе иародних посланика лично упутио 
какву iipeTihy. 

Шта внше, позивање иа догађаје из 1928 ro- 
дипе може значнти само то, да je г. Мииистар 
правде ншао само за тим да се духови стишају и 
страсти ублаже. 

Констатовање да господа иароднн посланнци 
могу одговарати за увреде и клевете, кад сс не- 
посредпо туже суду н да mije потребно да посто- 
ји o томе одобрење Народне скупштнне. mije пи- 
шта друго иего позивање na одредбе Устава и по- 
зитнвнпх закона код нас, n ne прстставља никакву 
претњу. 

Uho се тиче сметања буџетске дискуснје у Ha- 
родној скупштнни, ja мнслим да сте вн сви уве- 
рени да je ona била толнко потпуна и опшириа 
као никад до сад. Преко 100 говорника учество- 
вало je, без обзира na дужипу говора, у начелној 
дискусији, a око 300 говорпика пријавнло се у 
специјалној дебати. Према томе и треће тврђење 
господнпа Драговића, да je г. Министар правде 
ометао дискусију, ne стоји. 

Има реч г. Милош Драговић да одговорп да 
ли je задовољап мојнм одговором. 

Милош Драгови!,: Господо пародпп посла- 
пицп, ja писам задовољап одговором господипа 
Претседника Народпе скупштине. Орипшалног 
стспограма пема, јер je остао у Мппистровим ру- 
кама. Бар ja нисам нмао ту част да га добијем. 
I осподпп Мппистар правде тепдепциозпо je уба- 
цио ту ствар, ради чега je дошло до гужве и тако 
je почео свој експозе једап чопек коди je позпат 
у нашој политичкој исторнји као насилник. 

иретседпик др, Коста Кумануди: Господиие 
Драговићу, ие смете тако говорити ни o својим 
колегама. a камо ли o господи министрима." Ja 
hy вам одузети реч ако тако иаставите. 

Милош Драговић (наставља): И ако нема тога 
стенограма, ипак су чули оиу тешку претњу при- 
сутнн народнн посланнци. 

Нама, послапицима Југословеиске народне 
странке до даиас се није иишта десило, али ако сс 
ма што деси, инспиратор je г. Божндар Макси.мо- 
вић, мипистар правде. Нас mije уплашила ona 
претЉа, алн нека се зна да ћемо ми на сваку про- 
вокацију и прети.у одговоритн равном мером. 

Претседипк др. Коста Кумануди: Опомињем 
Вас да не говорите тако o г. Министру и да ne 
ире!)ате г. Мнннстра. 

Има реч г. Игњат Ст^фановић. 
Игњат Стефаповнћ: Господо, o предлогу m- 

џета расхода Министарства унутрашњих послова, 
што се уиче uii(|)apci<or дела, ne бнх пмао ништа 
нарочито да кажем. Његови расходп предвиђају 
543 милијона. Али ова сума mije велика кад се 
узМе у обзир да |е расход на жапдармерију 336 
мнлијопа и с обзпром na функције које овај ресор 
врши и с обзиром na број особЛ)а од 2G.735 служ- 
беника. Остаје нам за све остало, и то na цептра- 
лу, Бапске управе, Управу града Београда, полп- 
цију и општу државну статпстику сума од 207 мп- 
лијопа. Буџет je мањи од протлогодишњег за 7 
милијона дппара. Внше се ne бн имало што у глав- 
пом mi снижавати, a да се ne доведе у опасност 
вршење службе код овог ресора. 

Прошлогодишњим радом у овоме ресору мо- 
жеио се похвалити, јер je донет закон o сеоскпм 
општинама, који mi мало mije био лак nocao. Од б 
закопа, коликр je важило у држави, створен je је- 
дап. Овај закоп nnje неко савршепство, on има 
пуно недостатака и мана, алн he се он у поку вре- 
мепа мењатн. ДодаваНе се ono. тто се буде у 
пракси утврдило као недостатак. Али га ie боље 
иматн и оваког, nero пикаког. 

Уочилп смо пеколико важних ii)eromix мама 
приликом општинских избора. Једна од најглав- 
нијих мапа му je ona, која се одпоси na решавате 
no жалбама na изборе општинске код Управних 
судова. Управни судови су различито решавали o 
пстој матерпји. Чии.епнце изпете у жалби на оп- 
штинске изборе код једпог Управпог суда биле су 
разлог, да се пзбор попишти, док су код другог 
суда биле разлог, да се избор оспажи. Тако су У- 
правпн судови радили, једап овако, други онако. 
To je случај ca бнрачким списковпма. Ha пр. је- 
дап Управпи суд сматра да се у накнадним избо- 
рнма бирачки спнскови ne могу mi допуњавати, 
im брисати IHTO се тиче гласача, док други Управ- 
nn суд сматра да може, кад надлежни Првостепс- 
и суд то овери. Ето, господо, то je један од круп- 
ипх педостатака у Закопу o општппама и тре.ба 
га се mio upe ослободнти тако да судовн не би 
различито тумачили, сваки no своме пахоНењу. 
Ради једпообразпостн свих спорпих питања која 
се буду појавила прилпком расправе потребно je 
да се та расматрања no жалбама na изборе пре- 
несу на Државни савет, као што je то раније би- 
ло, јер je Државпи савет ауторитативнији него 
Управпи судовн и лакте му je као једпом сул\ 
створити своју праксу, лакше створити јудикату- 
ру, nero Управпим судовима, и не би се дешавало. 
да се o истој ствари допосе различите одлуке, п 
да сваки Управпн суд o једпој истој ствари pema- 
ва разлнчито. Дал>е, мора се у Закопу o опттппа- 
ма таксатпвпо пазпачити,    na које miihenuue  има 
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ла пази Срески суд одосио Првостепеии суд, кад 
'чрди листу, a шта има да гледа расматрајућа 
власт, т.ј. Управни суд. Јер се дешава, п.пр., да 
решава I Грвостепепи суд, npii тврђењу листе, да 
•чи je кандидат писмен, и да ли je у спору са oii- 
штином   или   није. 

Господо, ми смо ипак овнм закоиом, овакав 
какав je, добили много, јер смо једном извршили 

'Ре у цс.-toj земљи, ге на тај начип дали могућ- 
ности народу, да сам изабере онакву управу, ка- 
кву он сам жели, да изабере људе, у које има ве- 
ре, a не да стално кука, како му власт намеће ои- 
штинску управу, коју он не жели. 

1 осподо, једно од главних пнтаи.а, koje имам 
слободу овде да напоменем и да умолим господи- 

Министра унутрашњих послова, јесте да no- 
жури са груписањем општина, ко.је народ жели, 
jep има општина, које л<еле груписање, да би на 
тај начин створили веће заједнице, v циљу лак- 
шега издржавања општине. Тако би сс што мре 
изишло у сусрет жељама народним, које су о- 
правдане, и у многоме би се олакшали терети оп- 
ПЈтниа.ма, jep omi су, заиста, велики. To je пита- 
Ње актуелно, и то Je питање Beli na претресу у 
Министарству унутрашњих дела. Само треба с 

г>итан>ем пожурити, да се ne одуговлачн из 
године у  годину. 

Дал>е, господо, треба пожурити са доноше- 
њем закона o градовима, да би се и rv извршили 
ошитински избори, који нису no варошима, од- 
Hocuo градови.ма извршени од 1926 године. Taj je 
закон, како нам je господи Мипистар већ казао, 
i;fli готов, само треба да се пзнесе пред Владу, 
односно пред Народну скупштину na решавање n 
одобрење. 

Господо, крајње je време, да се допесу jom 
и ова два закопа, која су врло гштребпа и актуел- 
на пашем народу и пашој земл>и, a то cv: Закои 
o иступима и Закон o банској власти n баповпп- 
ској самоуправи. Закон o иступима, који би ва- 
жно за целу земљу, израђен je, како рече госпо- 
дин Министар, и послан Банским управама да ста- 
ве своје примедбе. Алп то треба пожурити. Ja бих 

.ни госшодина Министра, да те пројекте, који 
cv послапи Баиским управама, врати mro upe n 
ла се o томе законском предлогу донесе што пре 
оддука  т.ј.  да   се озакони. 

Затим, mro се тиче Закона o бапској власти, 
потребно je, да се прошири надлежност 6anon.i, 
те да баниви решавају појједине стиарн у послед- 
њем степену. Ла се једаи ни.шкп део послова n.t 
Централе првнесе na банове, који би пма.ш да ре- 
шавају у послсдтем степену, Овако, каоао бшска 
решења «цсу нзвршиа, jep се ;ia њих иоже нвја- 
внти жалба иадлежном министру, пшпта се није 
добило, пословп се одутовлаче. Бшски>и управл- 
ма треба скрсихm пажњу, да мало пожуре са сво- 
јим nccjir/nuMn. Иако су оне претрпате, ипак, K:I- 
ко ми изгледа, ine журе се мпого са свЈкпавањем 
послова  Koju   су код њих. 
Што се тпме доношења Закопа o бановинској 

самоуправи, извршили би се једном избори баи- 
ских већника, те na raj начин дала бн се могућ- 
ност иароду да сам себи бира л>уде у које ииа 
noBepeita и који he решавати o бановинским и оп- 
штинским самоуправама, a ne више да му се за 
банске већнике намећу л>уди којп се слабо интс- 
ресују  ibei-oBOM  муком. 

Крајње je време да се једном групишу срезо- 
mi. Ja са.м прошле године говорио, да има срс- 
чова врло малпх са две општине и испод 10.00(/ 
становника, и ja ne видии потребу да их такве и 
дал>е треба задржати. A пошто je таквих сувише 
малнх срезова приличап Gpoj у пашој земл>и, то 
би се группсањем дошло до прилнчпо великих у- 
штеда у фппапспјском погледу. 

ДаЛ)е je потребпо, a то хоћу нарочито да na- 
гласим, да господпп Министир једпом утврди и 
изврши форшаџлју или систематиаацију места, Ko- 
ja je предвиђена и чиновничким законом, али која 
ни до дапас mije сп1)оведепа. Једиом треба да се 
зпа, колико особЛ)а коме надлештву припада. Та- 
ко lie после те систематизације, у појединии над- 
лештвима смети бнти само толико особља. коли- 
ко je формацијом предви1)епо, a никако више. 

Ja палазпм да бн се n 6i)oj полицпског ocou.ba 
Morao CMaii.mn no срезовнма. До допошета Закона 
o среским судовима, сву исктражну и извршну 
службу вршила je полицпјска власт са истим бро- 
јем осооља које n сада iiocrojn, и ако су установ- 
љени Срески судовн и сав тај nocao прешао na п.пх, 
тако да je полпцпјп осшла само јавиа безбедност 
и обичпа сважодневна текућа администрација. На- 
лази.м стога да би у орезовииа, где je иа iii)iiMep 
бпло шест полпцијскпх micapa, сада могло да бу- 
де три. 

Што се тпче чиповптптка, ono je сада и боље 
n квалификованије пего pamije, jep се чппоттштво 
сада гони за своје грешке у случају неисправмости. 
To се види још и no томе, што je прошле годипе 
кажњепо преко 200 чппоштка. Сем ТОГа пмамо мн 
сада и ni'eKf) 70% чтиишпппиа аа дтмомо.м, чако 
да je једва 30% чпковппшгиа пешколовапо, али 
ипак извежбано особље. Диплома пма првенство за 
улазак у службу, алп за доцпијп рад ne може слу- 
жцти за првепство, него само исправан и предап 
рад како то закоп паре^ује. 

Што се тпче жандармерије, ми имамо 18.000 
жандарма, с којима се иожемо caiMO похвалити. Ila- 
ма je познато какве je муке nam народ претрпео 
до 6 јануара 1929 годппе од рђавих жаидарма, ro- 
ju су чпппли велике грешке, које су прелазиле н у 
злочипе. Сада je све то пречешл.апо n задржапо 
само оно што je ваљано и честито. Такође и јавна 
безбедност, нарочито у моме крају, у Јужиој Ср- 
бији, таква je каква се само пожслети може. 

Народ на југу цепи државу ne no Претседмику 
владе н no Миннстру упутрашп.мх порлова ueh no 
оним cnrmiM малпм службеппцима, којп су neiio- 
средпо у контакту са народом као: гкмшцијсиси чи- 
повппцп, жапдармп, чувари шума, финамсијсми кои- 
тролори итд., na je зато и oopahena Царочита паж- 
ња на службенике такве врсте, Народ треба да гле- 
да на власт као na своје добротворе, a ие као na 
csoje злотворе. A власт oner треба да гледа na na- 
род као на своју браћу и треба да му омили, a ne 
да га омрзпе. ] I.Majylin поверења у Мшшстра уиу- 
тратп.пх послова, ja ћу гласати за овај бумст. (Одо- 
брава№е и пл»ескан>е). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudl: Reč ima narodni 
poslanik gospodin Stjepan Valjavec. 

Stjepan Valjavec: Gospodo narodni poslanici, u 
načelnoj raspravi o državnom proračunu za godinu 
1934/35 moj poslanički drug dr. Gruber, posle sve- 
stranog obrazloženja, nazvao je ovaj budžet bolesni- 
kom, koji boluje od naslednih bolesti, a sama vlada 
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skrivala je toga bolesnika zajedno sa svojom vladi- 
nom većinom, da se taj bolesnik ne vidi i da se ne 
dozna kakve je bolesti. 

Toga« bolesnika neguje ova vlada kradomice. Ali, 
ima još jedan bolesnik, a to je naš Finansijski zakon, 
koji je također bolestan i prokriumčaren u Finansij- 
Skom odboru. A što se iz njega videlo? Svu težinu 
njegove bolesti videli smo, kada je govorio bivši mi- 
nistar saobraćaja g, Stanić u načelnoj diskusiji, kako 
Finansijski zakon boluje od raznih bolesti, štetnih po 
državu i narodno gazdinstvo našeg seljačkog "naroda. 
Gospodin Stanić digao je zastor sa korupcije, koja 
se je provadala i koja se je skrivala oko Finansij- 
skog zakona, koji ide uvek paralelno sa državnim 
budžetom. 

Gospodo narodni poslanici, pred nama je budžet 
Minisarstva unutrašnjih poslova. To je Ministarstvo 
vrlo važno za održavanje reda п poretka u celoj 
zemlji. 

Kako je taj budžet predložen ovoj skupštini u 
sumi od preko 330 miliona dinara, a u stvari iznosi 
543,885.429 Dinara, potrebno je da se upitamo, gos- 
podo, zašto je potrebno da budžet Ministarstva unu- 
trašnjih poslova bude tako veliki, a budžet ministar- 
stva poljoprivrede ili ministarstva građevina tako ma- 
li, kada smo mi jedna agrarna zemlja, i patimo od 
ekonomske i finansijske krize. Na policiju se troši 
dva puta više, nego na ministarstvo poljoprivrede i 
ministarstvo građevina, od kojih bi naš seljak i rad- 
nik imao puno više koristi i ne bi osetio tolko današ- 
nju krizu. 

Gospodo, рге svega, treba dignuti zastor sa glav 
njače, koju je ovo Ministarstvo uvelo u našim Hrvat- 
skim krajevima nad mirnim i poštenim seljaštvom 
Koje je lojalno Kralju i državi, ali koje ne pripada 
Jugoslovenskoj nacionalnoj stranci. 

Ovaj zastor policijski, koji je uveden da se da- 
ve nevini ljudi, treba isto tako dignuti kao što je dig- 
nut zastor nad korupcijom, koja se popela na grba- 
ču naše administracije i na štetu cele naše zemlje. 

Policijski sistem Ministarstva unutrašnjih del« 
nadmašio je sve i poništio sve, što je ovoj zemlji sve- 
to i u tome sistemu policajnom nema pravde, nema 
zakona, nema lične slobode naših građana, koja slo- 
boda je njima zagarantovana Ustavom. Jeste, gospo- 
do, nema kod nas lične slobode, nema reda, jer po- 
licijski sistem uništava Čak i narodnim zastupnicima 
pravo da mogu vršiti svoju zastupničku dužnost pre- 
ma svojim biračima, i to zato, što su u opoziciji. Ja 
ću gspodo to i malo docnije u mome govoru i do- 
kazati. Ali, gospodo, opozicija je svetla Kruna Par- 
lamenta, prema velikim recima francuskog državni- 
ka Poenkare-a, koji je rekao: „Nema parlamentar- 
noga života, ako nema opozicije, koja kritikuje rad 
vlade i njenih organa." 

Gospodin Ministar unutrašnjih dela, na sve do- 
sadašnje naše interpelacije o radu, bezakonjima svo- 
jih podređenih organa kao što su sreski načelnici i 
žandari, nije u ovome visokom domu do sada odgO' 
vono, jer se boji da kaže istinu, koju istinu njegovi 
podređeni organi falsifikuju. G. Ministar nikada no 
zna pravo stanje stvari, pošto se policijski organi 
Doje reći pravo slanje stvari kako postoji u narodu. 
vniHn,?« ', Mi,listai- "e može nikada doznati pra- 
h , п n ' •К-и'цаК' u tome' št0 Pored svojih služ- 
S        Wн   '. C,,:oV"ika  ovo  Ministarstvo  drži   još 
K -п     ж'1 e' k0 ј -11 dobro Plateni. a ne rade ništa. Ti ljudi denunciraju miran i pošten seljački na- 

rod, jer moraju da tako rade, jer inače ne bi mogli 
da žive na račun svojih lažnih i nečasnih poslova. 

Prošle godine u mome srezu krapinskom bilo je 
takvih slučajeva na pr. da sam ja održao u općini Ra- 
doboj jednu konferenciju u kući biv. načelnika Stje- 
pana Horvata, koji je u isto vreme bio i službeiK. 
soba od strane opštine. Na tu konferenciju došlo je 
oko 50 seljaka koji su hteli da zajedno saninom do 
nesu odluku odnosno podizanja pučke škole, koja se 
imala u toj opštini sagraditi. Ja sam na toj konferen- 
ciji seljacima obrazložio moj predlog, da sam dobio 
od Banske uprave u Zagrebu 1500 dinara, i da bi tre- 
balo da opštinska uprava zaključi sa svojim odborom 
da kupi najprije potrebno zemljište, na kojem bi ss 
mogla sagraditi pučka škola čim prije, jer je to po- 
trebno mnogobrojnoj neškolovanoj deci koje u Hr- 
vatskom Zagorju ima na pretek. To je bio moj pred- 
log i ja na tom sastanku nijesam ni politički govorio 
niti je to bio politički sastanak. Ali što se dogodilo? 
politički konfidenti, koji su za tu konferenciju sazna- 
li tekar za dva meseca', podneli su prijavu na sresko 
načelstvo u Krapini, da je to bio politički sastanak i 
da sam ja na tom sastanku dijelio vojničko oružje 
tobože da imaju seljaci dignuti bunu protivu današ- 
njeg poretka. Sreski načelnik u Krapini nije hteo pre- 
slušati ovu dvojicu političkih konfidenata, da vidi na 
čemu je stvar, nego je odmah zamolio hitnu pomoć 
od Zagrebačke policije, koja je odmah i stigli ц^, 
lice mesta sa činvnikom i agentima te su pomoću žan- 
darmerije pretražili sve kuće i stanove kod svih pri- 
sutnih. Općinskog načelnika Stjepana Horvata razre- 
šili su dužnosti, a sve ostale opštinske odbornike i 
seljake otpremili su u Zagreb policiji na dalju is- 
tragu. 

Nakon svestrane istrage, koja se je sprovadala 
saslušanjem, svedoka, nije se moglo ništa ustanoviti 
što bi se meni ili ostalim seljacima pripisalo u grj! 
jeh. Gospodo, možete si misliti, kakav su seljaci do. 
bih dojam od ovoga današnjega režima, kada su se 
ljaci morali biti pod istragom na Zagrebačkoj polj. 
ciji mjesec dana nevini i nedužni, i to baš oni seljaci 
koji su glasali za šestojanuarsku politiku. A kroz to 
cijelo vreme konfidenti su se smejali po selima kako 
pošteni seljaci stradaju od svojega režima, i to samo 
za to, jer sn bili pristaše bivše H.S.S. Drugi sluč il 
gospodo, bio je isto takav u mome rodnom mjestu {i 
Velikoj Vesi, gde sam ja sam sazvao konferenciju 
glede popravka naše župne crkve u Radoboju. Po- 
što je ta crkva najstarija u Hrvatskom Zagorju i iU. 
lazi se u derutnom stanju to smo mi seljaci sami htjeli 
da sa svojim dobrovoljnim prinosima i razrezom 
crkvenoga nameta, kojega imamo već uloženoga oko 
JCA]S tnjSABJBU jjg 'pjABjdod ошзрвр 'BJBUip ooniv i 
n svojoj vlastitoj  režiji. 

Za takav posao trebalo je napraviti jedim prel. 
stavku na Bansku upravu da nam odobri viša vlasi 
da možemo svoju crkvu popraviti i raditi radove sa 
svojim domaćim majstorima, t. j. u svojoj vlastitoj 
režiji. Na taj moj poziv došlo je oko 30 župljana koji 
su bili s menom saglasni u tome zaključku, da ja pod 
nesem pretstavku u ime njihovo na višu vlast glede 
toga odobrenja, što sam ja rado učinio. 

Konfidenti, kada su saznali za tu moju konferen- 
ciju, smesta su napravili po drugi put lažnu prijavu 
a sreski načelnik u Krapini je to s veseljem dočekao. 
Dao je odmah nalog žandarmima i zamolio je inter- 
venciju Zagrebačke policije, koja je poslala svoga 
činovnika i 3 dedektiva u selo Velika Ves tobože ra 
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|Y Pušaka kojih tamo niko nema i niti je ikada imao. 
Uhapšeni seljaci su bili na Srezu preslušavam 8 dana, 
noć i  dan,  bez obzira na to, što su oni govorili čistu 
[Stinu.  To  nije bilo dosta, nego unatoč toga otprem- 
ljeni  su  na  Zagrebačku policiju, gde su bili najstru- 
žije  preslušavani. A kako su bili, gospodo,  na poli- 
ciji   preslušavani,   to   znaju   Zagrebački   lečnici  pa  i 
Mtala javnost. No u vezi s tim, sreski načelnik u Kra 
puii sa žandarmima pogazio je imunitet narodnog po- 
slanika  kada  su protuzakonito provadali kućnu pre- 
metačinu  u  mome vlastitom stanu i to onda kada su 
saznali da ja nisam u kući. Kada je video sreski na- 
čelnik,   da   je  premetačina  uspela  negativno, dao je 
sraesta  nalog da se uhapsi moj stari otac, koji je bio 
isti   dan   otjeran na Zagrebačku policiju. Zagrebačka 
policija  nakon svestrane istrage uvidela je, da su ^о 
samo lažne  denuncijacije od njihovih vlastitih ljudi a 
u vezi sa žandarmerijom, koja o tome nema ni pojma 
i da sve prijave, koje su u tom pravcu podnesene, ne 
Odgovaraju  istini, pa je moj otac sa svima seljacima 
bio smesta   pušten na slobodu. 

Gospodo, ali to nije dosta što je narod bio go- 
njen policijski, nevin i nedužan, i to baš seljaci, koji 
su morali ostaviti svoju kuću, svoj posjed na svom 
polju. Vi znate kako je u junu mjesecu mjesec 
dana otsjediti u zatvora, kada naš seljački svijet ima 
najviše posla oko svog siromašnog gospodarstva. Ti 
su seljaci izgubili gotovih novaca oko 1500 dinara 
mjesečno bez onoga što su dobili batina i nevini 
i nedužni   odležali u zatvoru. 

Tako radi policijski sistem u hrvatskim kraje- 
vima. To mogu da čine režimlije, koji se boje pred 
narodom svoje sjene. Takovu izdajničku rabotu pro- 
vadaju proLivzakonito na štetu cjeline. 

Nasilje i protivzakonitost i dalje se provada po 
Srezu krapinskom. Prije nekoliko dana sreski na- 
čelnik Muždeka presudio je iz proste šale dr. Simu 
Semića, advokata iz Krapine na 500 dinara globe, 
na tri godine izgona iz sreza, tobože što je poremetio 
javni mir i  red u Srezu glede moje osobe. 

Dr.  Sime Semić, advokat i bivši publicista, jedan 
od uglednih   osoba u našoj javnosti, nije nikada ra 
dio protiv  postojećeg današnjeg poretka, dapače an 
gažovao se  za zemaljske izbore 1931  g. 

Ja ću vam, gospodo, biti tako slobodan da vam 
pročitam presudu protiv dr. Semića, koju je izrekao 
redu načelnik u Krapini na štetu dr. Semića. (Čita). 

Br. Pov. 17/1934. Sreskom načelstvu u Krapini, Semić 
dr. šime, star 43 godine, oženjen, odvjetnik u Krapini 
otac jednog deteta. Istup protiv člana tač. 74 Z. U U. 
počinjen po okrivljenemu time, što je u gostioni 
Orajić Terezije u Krapini proširio lažne vesti, da je 
ubijen narodni poslanik Valajavec Stjepan iz Le- 
pajci, srez Krapina. Svedok Bauer Anton, star 40 go- 
dina, oženjen, mesar, neporočan suočen sa okrivlje- 
nim izjavljuje: 

Dne 7 o. m. nalazio sam se oko Ш časova u go- 
stioni Orajić Terezije. Na to su došli u lokal dr. Se- 
mić Šime i njegov solicitator Smrečki Miško. Dr. 
Semić se okrenuo prama meni i kao da u šali govori, 
rekao mi: Vaša, sestra plače za Valjavcem, da je ne- 
tao i na to se je smejao pa sam ja to smatrao kao 

vic. Te vesti nisam ja dalje širio. Orajić Terezija je 
jako dobra sa Valjavcem, narodnim poslanikom, jer 

oga sajma dolazi k njoj u gostionu, a već su pro- 
šia dva sajma da nije k njoj u lokal dolazio, pa dr- 
žim da je dr. Semić zato i rekao meni, da moja se- 
stra  Orajić   Terezija plače  za Valjavcem,  jer da je 

nestao. Taj nestanak, kako sam gore naveo, primio 
sam za šalu i tu vest nisam dalje širio. Antun Bauer, 
s. r. — Svedok Smrečki Miško, star 25 godina, neože- 
njen, neporočan iz Lepajci, izjavljuje da su gornji 
navodi Bauera Antuna istiniti i da ga je toga dana 
pitala Orajić Terezija da li je istina da je narodni po- 
slanik Valjavec nestao, a on da joj je odgovorio, da 
to nije istina, već da je to razgovor koji je vodio 
između dr. Semića šime i Antona Bauera, samo šala 
Supruga narodnog poslanika Valjaveca je tekta sve- 
doka Smrečke Miška i da je Smrečki iste večeri t.j 
7 11 o. g. bio kod kuće u Lepajcima u kući narod- 
iiosr poslanika Valjavca, te nije video da bi žena Va- 
ijavca, kao i otac Valjavčev plakali, niti da je Smre- 
čki njima ili oni njemu štogod pripovedali o ne- 
stanku Valjavčevom. Mijo Smrečki, s. r. 

Svedok: Plasaj han, star 55 godina, oženjen, ne- 
poročan, linac.inspektor u miru, iz Krapine, suočen sa 
okrivljenim i svedocima izjavljuje: Ja sam dne 7. o. 
m. pred večer došao u gostionu Orajić Terezije u 
Krapini i našao sam za jednini stolom advokata dr. 
Semića Šimu i starešinu suda u Krapini Radovana 
Didolića. Za isti sto ja sam seo a na to se je prema 
meni obratio dr. Semić i počeo se šaliti sa Orajić Te- 
režijom govoreći joj da će morati nabaviti crninu jer 
da je nestao mali Nikić, misleći na narodnog posla- 
nika Valjavca Stjepana koji kod nje u gostioni malo 
troši, dočim bivši Ministar dr. Nikola Nikić, da je ve- 
liki Nikić i da puno troši. Tomu su se svi prisutni smi- 
jali i preko toga razgovora se je prešlo. Kada sam 
se te večeri kući vraćao, navratio sam u gostionu Lo- 
vački rog i to pripovedao gostioničarki Perhod An- 
ki i nikome drugome. — Ivo Plasaj, s. r. 

Svedok Orajić Tereza, stara 44 godine, udova, 
gostioničarka, heporočna, iz Krapine suočena sa o- 
krivljenim i svedocima izjavljuje: Navodi mog bra- 
ta Bauera Antuna koji je prvi kao svedok preslušan 
potpuno SU istiniti pa im nemam što dodati te sam 
celi razgovor između moga brata Antuna i dr. Semića 
shvatila kao šalu i o tome nisam ništa govorila, niti 
me je ko o tome pitao, jer svaki dan neki gosti šale 
se sa mnom zbog narodnog poslanika Valjavca. — 
Orajić Terezija, s.  r. 

Cin pod dva dokaza verodostojnom prijavom i 
svedocima. 

Okrivljeni dr. Semić Šime odvjetnik    u    Krapini 
kriv je radi istupa u rub. 2 navedenog te se  teme 
Ijom čl. 78 z. u. z. presuđuje na kaznu novčane glo- 
be od 500 dinara, i da plati po T.Br. 82 tak. zakona 
taksu od 20 dinara na presudu. 

Globa teče u korist uboške zaklade opštine Kra- 
pine a u slučaju neuplativosti dokazanim negativnim 
plenidbenim zapisnikom pretvara se u zatvor od 10 
dana. 

Ujedno nalazi ovo sresko načelstvo u smislu čl. 
12 stava 4, Zakona od 6 januara 1929 g. o zaštiti jav- 
ne bezbednosti i poretka u državi odlučiti da se o 
krivljem protera sa područja sreza krapinskog, time 
da se bez odobrenja Kraljevske banske uprave Savske 
banovine u Zagrebu ne smije vratiti pod pretnjom 
kazne od 30 dana, i ponovnog izgona. 

Protiv ove presude  dozvoljena je žalba u roku 
od 8 dana nakon primitka putem ovog sreskog Na- 
čelstva  na  Kraljevsku  bansku  upravu  Savske  bano 
vine u Zagrebu. 

U  Krapini,  9  februara   1934  g. 
Video: sreski  načelnik Muždeka, s.  r. 

Rakić Stevan pisar, s. r. 
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Da je ovaj  prepis veran svome originalu tvrdi: 
U Krapini dne У februara 1934 god. 

(M. P.) 
Upravno-kancelarijski činovnik 

Radulović, s. r. 

Eto vidite, gospodo, kako policajni režim radi 
u našim krajevima i pitam g. Ministra unutrašnjih 
poslova, da li za takav rad može još sreski načelnik 
Muždeka ostati kao sreski poglavar u Krapini?! Ka- 
ko može sreski načelnik u Krapini da najedanput bra- 
ni moju osobu, a sve do sada i posle toga goni opet 
sa /andarmima i pravi pritisak na mirno seljaštvo, 
tobože da smo antidržavni elementi, zato što nismo 
u stranci Jugoslovenske nacionalne partije. 

Ah vama kažem, gospodo, da mi seljaci o dr- 
žavnom uređenju bolje mislimo, nego oni koji silom 
provadajji politiku, koju narod neće. I kada bude tre- 
balo branili našu zemlju od neprijatelja, mi ćemo prvi 
pušku primiti i boriti se za svoju grudu više nego svi 
policajni konfideiili i razni špijuni, koji svojim me- 
todama stvaraju gadan utisak na svoj vlastiti narod, 
i gone ga samo zato da što duže ostane na vlasti. 

Gospodo, ja sam taj policajni režim iskusio na 
svojoj vlastitoj koži, makar da sam pristupio šesto- 
januarskoj politici današnjeg državnog uređenja. Sre- 
ski načelnik u Krapini ne samo da pravi teror nad 
seljaštvom i drugim građanima, već je i meni oduzeo 
lovačku pušku kao narodnom poslaniku, i dao je po- 
tajni nalog žandarima da imaju protiv mene takovu 
prijavu napraviti, na temelju čega bi mi se mogla 
oduzeti lovačka puška, makar ja posjedujem lovačku 
pušku od pre rata i plaćam lov i imao sam lovnu kar- 
tu, i tu me je oštetio za 5000 dinara. 

... Ja_s? "^31" nikada ogrešio niti o lovni zakon, 
ПШО /akon o dizanju i nošenju oružja, a ipak sam 
pušku iz.gubio, koju mi još do danas srez nije po- 
vratio. Sve se to čini za to što sam ja u opoziciji 
i što nisam član J.N.S. partije. 

Gospodo narodni poslanici, šta bi mi imali da 
činimo aa onima, koji još danas nisu članovi Jugoslo- 
venske nacionalne stranke, a njih imade u ovoj zem- 
ji preko 60%. I ja mislim, gospodo, kad bi bilo ta- 

ko, onda bi vas oni 60% koji nisu članovi Jugoslo- 
venske nacionalne stranke morali proterati sa vlasti 
i opet bi država ostala nepovredena, jer i oni isto 
poštuju Kralja l Domovinu kao i vi iz Jugoslovenske 
nacionalne stranke. 

Čemu se provada teror po hrvatskim krajevima? 
Zar za politiku Jugoslovenske nacionalne partije i 
da za partiju treba da bude u službi čitav policajni 
aparat i da se troši narodni novac u svrhe propagan- 
de i teroriziranja mirnih i lojalnih građana ove zem- 
lje? Vama mora biti dobro poznato da je u hrvat- 
skim krajevima bila organizovana u 90% bivša Hr- 
vatska seljačka stranka, koja je imala i svoj program 
i borila se uvijek samo legalnim sredstvima, a nikad 
nije pomislila na kakav revolucionarni pokret, nego 
je vodila jednu politiku mira, politiku poštenja na 
sređivanju unutrašnjih prilika hrvatskoga naroda U 
ovoj državnoj zajednici. Borba koja se vodila u Par- 
i iu t' V;1"4,^1 bila Je: Puna ravnopravnost. 
To ie4 h dev!0d\U fjma dijelbvima naše zemlje 
traKlo  Sto u м ^koga narod'i- Pa Unda se to 

«гЉи^еа ^set Seš;;;;^ гГse ГГ0 
nipnt-,   ifin. Ha c. „ • , c,.I'resta\4ike istera iz Parla- muua, као da su om bih tohn™ -,о ;,^    •     ■    ■   , 
ga djela „a5e drii.« izVat^a^n^SIe^o"- 

spodo, to nije bila istina i to ste i vi sami u ovoj 
Skupštini dokazali svojim govorima, kada pjevate 
hvalu za blagopokojnoga Stjepana Radića da je on 
bio jedini državnik koji je u ovoj zemlji htio najlep- 
še i najbolje. Kada nije mogla da pobjedi pravda i 
jednakost u ovoj zemlji, ja pitam vas, gospodo, 
kakvu satisfakciju je dobio taj hrvatski narod, kada 
je izgubio svoje najbolje predstavnike iz svoje sre- 
dine na jedan tako strašan način? Dobio je opet hr- 
vatski seljak zatvor, batine i velike poreze, a korup- 
cija ga je i dalje pljačkala. 

U hrvatskim krajevima hoće ovaj policajni režim 
svom silom da stvori neko ratno područje, i to niko 
ne zna što se misli time postići. Valjda to treba re- 
žimu pred stranim svjetom, jer tobože Hrvati nisu 
lojalni Kralju ni državi, a zna se vrlo dobro da je 
naš narod veran i lojalan svome velikom Kralju Alek- 
sandru. 

Prošle godine i sada čuli su se razni govori od 
strane vladine većine, kako je pok. Stjepan Radić biu 
ne samo voda hrvatskoga naroda, nego da je bio 
Jugosloven, pa čak i Svesloven. To sada govorite kad 
je on mrtav. Ali ja vas pitam, gospodo, koji ovde 
sedite u ovim vladinim klupama, zašto ste ga gonili 
i izdali kao Sto je i Juda izdao Hrista? To se vidi 
najbolje po tome kako vi cenite njegovu prošlost, 
kad vi sa svojim policajnim režimom ne date da se 
hrvatski seljak pokloni na njegovom grobu za vreme 
godišnjice njegove smrti. Čitava zagrebačka policija 
i žandarmerija na taj dan hvatala je one ljude koji 
su dolazili da se poklone njegovoj velikoj sjeni za 
njegova dobra dela koja je on kao umnik i držav- 
nik za svoj narod pokazao. Seljaci i građani, na dan 
obletnice njegove smrti, zatvaraju se po 8 dana samo 
za to, što su na taj dan došli k misi ili što su bili 
na njegovom grobu. Policija ih je ispitivala zašto su 
došli u crkvu pa ih je posle toga zadržala u zatvoru 
i isprebijala, o čemu imam i više lekarskih svedodža- 
ba. 

Gospodo, tako se sprovada državno i narodno 
jedinstvo. Vi ga provadate terorom svojih političkih 
organa. 

Državno i narodno jedinstvo treba provadati u 
duhu istine, pravde i jednakosti sa poštovanjem svih 
starodrevnih tradicija našega naroda Srba, Hrvata i 
Slovenaca. To će biti onda velika Jugoslavija, koju 
su zamislili prije stotinu godina naš veliki umnik dr. 
Ljudevit Gaj, pa i svi ostali pretšasnici naše Ilirije. 
Ljudevit Gaj prije stotinu godina u srcu hrvatskoga 
Zagorja dignuo je visoko stijeg hrvatstva, jer je ispe- 
vao pesmu: »Još Hrvatska nij' propala«. 1 sa tom 
pjesmom okupio je hrvatski narod. A onda je tek 
stvorio ilirski pokret sa velikom jugoslovenskom ide- 
jom od Triglava pa do Crnoga Mora. 

Ali njegova osnova je bila širokogrudna, puna 
slobode, jednakosti i bratske ljubavi na osnovi jed- 
nakosti između Južnih Slovena, to jest Slovenaca, Hr- 
vata, Srba i Bugara. 

A današnji režim koji je to jugoslovenstvo pri- 
mio od naših predaka, treba da znade jedno, da ba- 
tina i kundak ne može provesti ono što su mogli 
provesti pjesnici sa pjesmama, jer je naš narod tako 
odgojen. I prema tome mora i sama vlada i čitav 
državni aparat da poštuje tradiciju jednoga naroda, 
koji se je stolećima znao održati na svojoj visini. 
Onda će svoj narod odvesti punoj sreći i blagosta- 
nju u ovoj lepoj domovini. Gospodin Ministar unu- 
trašnjih  djela  pa  i  Kraljevska! vlada,  treba  da  vodi 
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jednu zdravu politiku na sređivanju naših unutrašnjih 
odnošaja, uvađanjem što više lične slobode u narodne 
redove sa rukom pomirnicom, jer narod je vječan i 
on ostaje, sve dru^o je prolazno. Jer istina; pravda 
i sloboda su temelji i stubovi svake države, pa ko- 
načno i naše Kraljevine Jugoslavije. Zato, gospodo, 
dok se u našim hrvatskim krajevima provada teror 
od strane policajne vlasti nad mirnim seljačkim na- 
rodom, ne nio.tru za tako veliki budžet Ministarstva 
unutrašnjili poslova da glasam. (Odobravanje i ple- 
skanje na  levici). 

Pretscdnik dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik  g. Milivoje Isaković. 

Миливоје Ђ.  llcaKoiiiih: Господо [народни по- 
с'1.1ници,   опшга  линија делатностп  Министарстза 
vnvTpaiiiiijHK послова таква je, да ona, сваком об- 
[ехтивном   крип1чару,  пружа  безброј  {|)аката,  ко- 
јима ои мора бити задоЕол.а11, ако хоће да остаие 
објекгиваЈг. Ha осчгову ових без зазора и без усте- 
зања, може се тврдити, да je овај ресор потпупо иа 
висини сно јнх задатака. Свп прнговори, све замерке, 
свака критика, која се овде чула, носи гпорадичаи 
карактер.   ( Др. Стјспац Бачић: Има и те како так- 
иих случајева). Има, али усамл.ени случајевп inicv 
довољнп да се изведу општи закл,учци, да се гене- 
ралишу.   To појединачно ппкако није довољно да 
помрачи   чињенице, да су у nac безбедност, ред, 
мир и вол>а закопа, на реткој виспнн, на таквој, на 
K0J0.i  би .нам могли позаппдети n на којој нам си- 
гурно завпде, пародн држава чак и оних, које су 
некада, у овоме смислу, и предњачиле. Тежп.а Mn- 
ffHcrapcTBa да у полптичку уп|кшпу струку, сгр\ку 
безбедносгги уведе што ки;1 111(|)ш<ованије људе, ма- 
пифестује  се свакога дана све више и, сасвим при- 

ino,   даје  такве резултате, да ова струка, која 
je некада прегстављала читаво шарепило од квали- 
(Јжкација и стручне спретие, дапас постаје све више 
квали^рикована и, у тх>м смислу, уиифицирапа. И, 
гаква je Beli сад, она претспавља један озбиљан ка- 
дар љули  којима су сгужба, зако«, и савест пзнад 
свега. (Одобравање). 

Пред овим чпњеницама, само заслепл.ени пар- 
тизани, вечити скептици n пезадовол^гицп, onu ко- 
ш траже трунку у јајету, онн до којих не допнре 
разлог и који ne схватају разлог, могу битп пезадо- 
['атлги радом n делатпошћу л>уди овога ресора. 

Нападају се поједшш оргапи политичко-управ- 
не струтсе, органп безбедпоста, нападају се усам- 
л.ени случа јевп, којих има свугде и којих he бити 
свугде и спакад. Onu се уопштавају И даје им се 
ошпти карапогвр, a саме чињеште пружају се у так- 
вој светлости, иоја mije далеко од хиперболнсак.а 
и, то тако гепералише, да се олмах, на првн поглед, 
ииди да je гискључена ст!ака објектавност. Onu, ко- 
in то чипе, rpeine вишеструко: чипе пеправлу која 
he се најза-л њима самни осветитп. Таквим се по- 
ступаи.ем ие стиже далеко, таквнм сс посгупан.елг 
остаје ,на пола пута и то врло често и у смешном 
гтоложпјх'. Мепи изгледа да се у суштшги бију лва 
схватан>а: једно, као несвесна традиција раппјнх 
политичких схватап.а, око кога се врте omi који 
оригежарају, ia које се састоји у погрешпо схваће- 
ROJ делатпостп, да политпчко управпп чиповпипи 
треба да управљаду « да полптпзирају и, Друго, 
Mo.iepH-nie, исправпнје, које сасвим оправлало по- 
ставља Мтпгпстарство, a na коме стоји Југословен- 
ска национална стракка, a тсојс сс састоји у томе: 

да полшгичко-управии чпиошшцн управљају и вр- 
ше вол>у закона, далеко од сваке политпке. сем по- 
литике држлиипг ii nap.i.-uioi' једииства, a пол.чти- 
ка партпје остаје партијским оргаиизадијама и п.и- 
ховим претставнпцима. Ja ие крИјеМ, да сам tipii- 
сталпца овога другог схватања, које и централа 
спроводи и жалим оне, којн су због тога разпчара- 
ии. Версватно да местимичио има и политачко- 
управних чиповнпка, који ini самп ово jom пксу до- 
i'po разумелп и којн су joui, ма и песвеспо у трали- 
цијама схватања протле полнтичкс идеологије, јер 
ето, има чак и политичара, који су иа овој новој 
данашњој пдеологији биржш, који толико пута 
нзјавлзују, да су са старим раскрстпли, na ие могу 
ово да разумеју и да сваре, те je у тачико лакше 
разумети спорадпчке случајевс чиновника. У толи- 
Ko rope и no једпе и no друте. 

Господо, овде je ту скоро, баш са овог места 
прочитана једна изјава са 160 и неколико потписа, 
међу којима je прочитано и иоје име. (Алојзиј Па- 
илич пешто добацује). Молпм вас саслушајте ме. 
Заборавите за трснутак да сте npo<t)ecop н будите 
парламспшртг, Јер je моје време драгоцепо. 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Г. Исаковп- 
ћу, немојте разгоеара/га са господом посланицима. 

Милнвојс Исакови)! (паставл.а): Сто шездесет 
посланнка, међу којима сам и ja био, потпиоали су 
ону изјаву. Шта садржи та нзјава? Да ће.мо оста- 
ти до краја na југословенској идеологпји. Шта са- 
држп још даљг? Да ћемо поштовати одлуку већи- 
не поттгисапих. Ову изјаву заиршили смо: Тако нам 
Бог помогао! Па, господо, не онда, пего и сада и 
до год будем трајао, ja понавл.ам: Тако ми Бог rro- 
могао, остаку верап југословенској идеологији, та- 
ко мп Бог помогао остаћу верап мишљењу већине 
опнх који честнто и исправпо, неотступно бране 
југословепску ндсологију. (0/io6paBaibe). A да ли 
су остали верип томе они, којп су nac, Beiinny, OCTI- 
вили? (Граја) 

Захтеви, да се што npe донесу законп о уређе- 
њу бановинских самоуправа n градскмх ошптина, 
потпупо су разумллпт n на сво.ме месгу. Данашња 
бановнпска Beha ne одговарају im приликама, ии 
животу. Њихова делатпост je мала, скучена, стро- 
го уоквирепа ir јако везана за ппицијативу Бана. 
Опда, кад су ова већа устаповл>бна, она су одгова- 
рала вре.мену у коме су помикла. Данас je много 
ЛЈПКЧпје n ona морају бити мпого друкчпја. 

Исто тако не треба одлагати ии дпиошењс за- 
копа o градскнм општпиама. Градске општине су 
дапас, да ne кажем, усгојале баре, готово мртва 
MOjia. OmiiTimcKC управе no градовпма тако су до- 
трајале да личе на старе дереглије, које he првп 
талас послати na дпо. Због тога доиошм*«е закона 
o градскпм oimmnicKHM управалга н брзу потребу 
промена општинских управа no градав»ша треба 
реалпзоватп mro npe. Ja ne суми.ам да he n Мини- 
стрстао упутрашп.пх посдова n Краљевска влвда 
правплпо схватита ono n да he у најкраћем нред1ену, 
подиетп оба закопска предлога, тс he тако и ови 
прпгоиори бпти беспредметнн. 

Кад се у своје време доиосио дапаппт! закоп 
o општинама, онда je свих нас била једнодушна 
жеља да се од оптпшскпх деловоЈуа и опшгинских 
службеника створп ред л>уди који he битп и пла- 
henn н обезбе1)ени, бар у толико, колико онн заслу- 
жују. Taj смо посао билп пренелп na Бановипе н 
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иа Банска већа. Нека су од опих ово извршили до- 
ста добро. Међутим, уредба у овом смислу донета 
у Дрииској бановиии, преварила je очекивања h до- 
нела разочарење и опттииским службеннцима и на- 
ма, који смо желели да опигпшском деловођи и оп- 
ШТИНСКИМ службеиицнма дамо оно, иашта они н као 
л>удн и као радиици. имају права и оио што су сво- 
јим радом заслужили. Плате су мнзерне, стал1ГОСт 
je сумњива, обезбе1-)ен,е je ннкакво. Далеко бих 
OTHiiiao ако би све ово летал.т-ао. Главио je, да je 
ова уредба нзазвала иеподел.еио разочареље н on- 
ште незадовољство. Срећа je, што она није mi Све- 
то тшсмо, ни Јеоанђеље, и j'a апелујем на надлежие 
да се iino прс заменп бољом, чопечнијом, пра- 
вичинјом. 

И овом приликом покрећем пнтаље одвајан>а 
осигурања општинских службепика од Окружпог 
уреда и тражим да се устапови особепа установа 
за осигурање општинских службеника, јер Окруж- 
ни уреди и без овнх грешника имају довољно дру- 
гих за експлоатисање. 

Moj захтев од прошле годнне да се регулише 
положај особл>а жељезница Дрнпскс баповипе, у 
пеколпко je и задовољен и оствареп. Једап део 
ових je регулисап — истнма уз ове и једаи део 
оннх који са рапијом самоуправом нису нмали 
никакве везе, док je једаи део тих старнх служ- 
беника опет остао на дневничарском хлебу. Тра- 
жим да сс сви ови TOKOM ове годиие регулишу и 
изјављујем да ћу будно мотритн ла ли he се и 
како ово учипити. 

Послсдп.н тренутак je да се лечен.у прилика 
у Бањи Ковил.ачи поклоии пупа пажп.а; последп.и 
тренутак je да се 03611ЛЛ10 завирн у рад свих та- 
мошњих функционера; последп.н тренутак je да 
се свестрапо прегледа тамоппие газдовањс; по- 
следпп! тренутак je да се npehe преко обзира про- 
текције и личних, na да и тамо доИу ллгди од рада, 
од способности, on noiiiTOHaii>a уговорних и за- 
конских прописа, као и да се оданде пајуре они 
којима ic гпе ово била последп.а брнга. Очекујем 
брз поступак у овом смислу. He учини ли се ово 
брзо n паликално, ja обећавЈам једму иитерпела- 
цију, која ће бнти воло интересантпа, н no чињс- 
пицама и no личностн. 

Завршавајући хоћу да укажем na једну неми- 
лу појаву. У послелње време много се и знатним 
сумама кажњава, Зашта се свс ne кажњава? За 
пепосечепо грап.е поред пута, зато што се non ne 
вратп с гробл.а и ако MV ie пратња плаћепа; због 
тога mro ветерипару nnie дотеоап бпк, пли коп>; 
због тога mro паприка није пппродпа и ако je то 
гоех гпосистс, a некад и за врло безначајне спт- 
nnne. n.np. mro mije увек nvn каптар, и све то са 
200—300 дипара и вшпе. Нека се потражи статп- 
стпка кажњених за последп.у годипу са пазпаче- 
њем зашто су и колико кажњени, na ће се онда 
вндети, да je ono постао читав систем, којп иза- 
зива. велико огорчење и нерасположење. Власт и 
закон су за то, да се увиНавно врше и примењују, 
a ne за To, да се потврди ono добро позпато: — 
подај ne зпам коме, камеп у руке, na врдај гла- 
вом. ГОдобравање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч r. 
АлоЈЗИје Павлич. 

Alojzij Pavlic: Gospodo narodni poslanici, posle 
mog iscipnog referata po pitanju nacionalnog vaspi- 
tanja nase omladine, slobodan sam, da učinim neke 

primedbe na nacionalizam i da rasvetlim jednu krup- 
nu stvar. A pre neffo što rasvetlim tu krupnu stvar, 
smatram za dužnost, da pohvalim rad Ministra unu- 
trašnjih dela. 

U Ministarstvu se rešavalo svc ažurno te ekspe- 
ditivno. Osim toga znam, da naš čestiti g. Ministar 
kao trezvenjak, (smeh) radi više puta do 9 sati i još 
u noći svetli u njegovom kabinetu. Vršene su po neki 
put u našim krajevima nepravde, svi sreski načelnici 
nisu na svome mestu, i ne postupaju svuda kako bi 
se želelo. A ja kažem, to su izuzetci. Kriva je sama 
opozicija, to kažem ja kao opozicionalac. (Smeh). 
Opozicija je kriva, za to što poslanici ne rade. Opo- 
zicija je vokularna u Skupštini. Mesto da skuplja ma- 
terijal i da ga stavi čestitom g. Ministru na raspo- 
loženje i u mesto da je tražila, kao što sam ja tra- 
žio, kaznu za nepravilan rod sreskih načelnika i ne- 
pravilan rad žandarmerije, ona je bila neaktivna. 

Slušajte šta je ie bilo u mome srezu. srezu tr- 
bovljansko-laškom. Imnli smo tamo sreskog načel- 
nika. Taj gospodin koii je veoma uživao opojna pi- • 
ća, već je mrtav. Izgubio je šešir i ležao je na podu 
medu radnicima. I to ie sreski načelnik! Isto se de- 
silo i u Celju. Šta se desilo? Došla je istraga i ovaj 
ie načelnik uzeo parabelum i ustrelio se. CDr. Rnpe- 
Katolički pop govori o mrtvim ljudima!). To je, go- 
snodo, dokaz, da u Ministarstvu unutraJSniih Cdel i 
vlada zakonitost i red. (Glasovi: Tako je!). 1 kad su 
neki pokušavali, da kod opštinskih izbora terorizi- 
raju narod u mome srezu. šta sam učinio? Odmah 
sam dao teletjram ?• Ministru unutrašnjih dela. Pret- 
sedniku vlade i Maršalatn Dvora. 1 u mome srezu, 
izuzev železnice u Zidanom mostu, nije bilo terora 
Tako se radi, a ne da se tu viče: »Vokularna« opozi- 
cija! 

Gospodo narodni poslanici, pohvalio sam rad 
Ministarstva unutrašnjih dela, koliko je hvale vre 
dan. A ako te hvale ne vredi. ja ću graiati i učiniti 
sve, da dođe do pravde. Ja ću biti uvek objektivan 
i praveden opozicionarac. Gosnodo narodni poslani- 
ci, po mom mišljenju nacionalizam ie dvostruk: dvo- 
struko je tumačenje nacionalizma, dvostruke su pri- 
stalice nacionalizma. 

Jedan je tih. radljiv, nesebičan, realan, poštuje 
kulturne i verske ustanove, a druei je agresivan; na- 
silan, kričeći. te ekspanzivan, koji ne poštuje kultur- 
ne tekovine i verske svetinje, te misli, da može ure- 
diti sve po jednom kalupu, i sve nivelizirati i unifi- 
cirati. 

Gospodo narodni poslanici, umetničkom stvara- 
nju naših genija, u našim pesmama. našem vajarstvu 
i slikarstvu, ne može biti jedna volja. Može biti jedna 
ideja jugoslovenstva, koja ima kao duga razne ni- 
janse, koje očaravaju. Isto važi i za verske svetinje. 
Svima nama potrebno je da poštujemo verska ose- 
ćanja i da medu nama osobito hrišćanima živi među- 
sobna ljubav i poštovanje verskih osećaja braće Mu- 
slimana. 

Tim izlaganjem pobio sam jugoslovenstvo, inte- 
gralaca, čiji svetski nadzor je materijalistički i prema 
tome neostvarljiv. 

Gospodo narodni poslanici, naš pok, Krek. ve- 
liki socijolog i državnik ostavio nam je sledeći ama- 
net: »Vi. koji ste seme iskrvavljenog i izmučenoi* 
naroda, razmišljajte kako ćete posvetiti sve svoje 
snage državi, slobodi i ljubavi«. To je govorio onaj 
dr. Krek, koji je visoko digao jugoslavensku zastavu, 
i bio na čelu sa blagopokojnim Kraljem Petrom, te 
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-'im herojem Nj. V. Kraljem Aleksandrom I., pre- 
teča Majske deklaracije, završnog najvećeg čina 
Oslobođenja   i Ujedinjenja. 

Gospodo narodni poslanici, tog narodnog, veli- 
kog Vožda na nasreću je nestalo i to baš u sudbo- 
nosnim trenutcima rađanja naše mlade države. On bi 
U zapadnim delovima naše države okupio sve kon- 
struktivne elemente i doprineo — sve u svojoj geni- 
jalnosti — da se naša država pravilno sredi i u celini 
i delimično. Ko je kriv i šta je uzrok da smo mi tako 
rano  izgubiti   genijalnog dr. Kreka? 

Dužan   sam da naglasim  da je ta nesreća došla 
od grupe  onih slovenačkih izroda, koji su ga kleve- 
tali  i  nisko   mu podmetnuli  aferu Kamile Tajmer te 

pogodili i naneli mu najveću uvredu, koja se može 
naneti jednom pravom slovenačkom svešteniku. Čak 
i najširoj slovenačkoj javnosti poznato je ko je pro- 
uzrokovao  ovaj udar i naneo najveću klevetu našem 
zaista velikom narodnom vodi Slovenije. Dužnost mi 
nalaže  da   napomenem da je glavni  krivac, kada je 
nanesen   ovaj   udar našem  vodi, tada  bio publicista, 
po rođenju   nažalost Slovenac i da je udar nanet u 
Beču, prestonici bivše Austro-ugarske države. Nama 
MI nepoznati   razlozi  i motivi kojima se tada ruko- 
vodio taj  mladi slovenački publicista u takvom svo- 
me   postupku   prema   istinskom   slovenačkom   narod- 
nom vođi.  A   danas, taj stari posao publiciste ponav- 
lja se, ali ovoga puta ne u prestonici Austro-ugarske 
države već nažalost u prestonici Jugoslavije, u našem 
Beogradu.  Ne  može meni, kao narodnom poslaniku, 
niko danas  osporiti moje pravo, već mi je i dužnost 
nalagala,  da  otkrijem i dođem do istine, koji su mo- 
tivi rukovodili da se nanese drugi udar u današnjici 
drugom   slovenačkom  vodi,  i  slovenačkom  svešteni- 
ku. 

Istorija se ponavlja. Ali uloge se menjaju, jer je 
dr. Kreka napao isti čovek kao mladi publicista, a dr. 
Korošeca, kao državnik. 

Gospodo    narodni   poslanici,   ja   mislim   da  nije 
potrebno da  napomenem, da sam ja sin Slovenije — 
0 time   i   Jugosloven. — Niko    nema    prava,    a na- 
ročito       oni,      koji    misle da imaju    interesa da ju- 
ijoslovenstvo bude kao njihov monopol — kao što je 
i uvaženi   Kraljevski ministar g. Boža Maksimovic u 
/.ome  Domu   pre nekoliko dana naglasio--niko ne- 

ma pravo da mi negira jugoslovenski patriotizam. To 
ne dozvoljavani.  1  zato sam  se,  gospodo  poslanici, 
odlučio   i   time  se odužujem svojoj savesti, da izne- 

da i deklaracija — ili kako je široka javnost zo- 
-  »punktacije«  ne  odgovaraju tačnosti  i  origi- 

nalnoj istini   njihovoj već su po sredi i tu obični fal- 
ifikati. 

Za  ovo,   gospodo, jamčim  i  nosim svaku odgo- 
ornost.  Tvrdim, gospodo poslanici, i  iznosim stvar 

onakvu kakva  je ona u pravoj istini. 
Na skupu  prijatelja g. dr. Korošeca — održanom 

koncem  decembra  1932 godine u Ljubljani, u pristl- 
samog g. dr. Korošca — potvrđeni su uslovi kao 

baza za saradnju bivše slovenačke ljudske partije. 
Ovi uslovi" - punktacije, — kako ih je javnos' 

preko agencije »Avala« primila, jesu čisti falsifikat 
jer original tih uslova u mnogome i ti osnovi razli- 
kuje se od objavljene preko štampe i kroz cenzuru 

le punktacije. (Čuje se: A italijanske novine? 
Graja). Falsifikat je također demanti »A. A.« od 19. 
januara. Ko može da mi to poriče? Sedam puta Л- 
ijencija Avala donela je falsifikate. (Glasovi: Tebi je 
ve falsifikat!) 

Ne želim, gospodo poslanici, da komentarišem 
ovaj postupak, i uzrok zašlo je tako postupljeno, jer 
to ostavljam vama i celokupnoj našoj javnosti. Ja, 
gospodo, nisam bio član niti sam se slagao sa takti- 
kom bivše slovenačke ljudske stranke. Zato sam, go- 
spodo, i došao u ovaj Dom da saradujem na držav? 
nim i narodnim interesima. Prema tome, nikome ne 
dozvoljavam, da mi nabaci niti punktacije, kako ih 
je Agencija Avala iznela, niti anacionalnost, jer sam 

■ja — smatram za čast da naglasim — možda sto pu- 
ta  bolji  JugOsloven  no  patentirani  Jugosloveni. 

Ja sam kao mladi i skromni član ovog Doma 
očekivao, da ovo pitanje istakne koji drugi član ovog 
Doma. Ali kada to niko nije učinio, ja sam srečan i 
čini mi čast, da se sa tribine ovoga Doma pojavim 
i istaknem ovo pitanje, jer je u ostalom sada i pravi 
čas i krajnje vreme da to izađe na videlo i na javni 
sud. 

Mene, gospodo poslanici, dr. Korošec nije niti 
ovlastio, niti bio moj voda, ali kako je g. dr. Ko- 
rošec fizički dosta oronuo, — i kao svi smrtnMjudi 
može i njemu doći suđeni čas. — pa zar se ne javlja 
mogućnost, da u njemu dobijemo još jednog muče- 
nika? A već je svima poznato da veliki deo našeg 
naroda je oglasio već za mučenike i Stjepana Radića 
i dr. Kreka'i još mnogo druge, pa je red, da se o 
ovome povede računa od onih, koji upravljaju dr- 
žavom  i  narodom. 

Gospodo   poslanici,  Jugoslavija   nije   ponikla  i 
stvorena da se još u početku njezinog života pojav- 
ljuju njezini prvi sinovi kao mučenici. Ja ovo napo- 
ni injem kao dobar Jngosloven i računam, da će mi 
to odobriti i svaki drugi dobri Jngosloven. Problem 
najvažniji u našoj državi je povoljno rešenje jugoslo- 
venskog nacionalnog pitanja.  Krajnji je  rok  da to 
pitanje bude rasčišćeno i skinuto za svagda sa dnev- 
nog reda.  Ne sme se više sumnjati  niti na Hrvate, 
niti  na  Srhe, niti  na  Slovence  da nisu Jugosloveni. 

Spoljni neprijatelji celokupnosr naroda naše min 
de države računaju mnogo i polažu jedino na to, da 
mi nismo rešili nacionalno pitanje. Čitao sam engle- 
ske novine i druge, tako u novinama »Est end Indija* 
čak piše da je došla jedna mis Kemp iz Londona da 
vidi kako se raspada Jugoslavija. Međutim mi smo 
mnogo jača država. (Odobravanje). Ova samoobma- 
na  naših  neprijatelja  neće  uspeti,  jer ne stoji  ono 
na šta oni računaju. Po tome će se oni najviše preva- 
riti. Ali gospodo, smatram za dužnost, da treba jed- 
nom stati na put i to najodlučnije i najstrožije ne- 
prijateljima  Jugoslovenstva,  koji  žive  u  našoj  sre- 
dini,  unutar  naše   države,   koji   provociraju  juffoslo- 
venstvo i stvaraju ranu na najzdravijem delu narod- 
nog tela. . 

Gospodo  poslanici,  treba  da  umuknu  za  naveK 
oni koji misleći da imaju patent za jugoslovenstvo 
i  patriotezam,  otrlašuju  polovinu  naroda  za  antidr- 
žavni i anacionalni elemenat.  Ovde je jedan govor- 
nik  rekao da su profesori  Univerziteta u Ljubljani 
anacionalni, da je anacionalna omladina, da su anacio- 
nalni učitelji i da su anacionalni sveštenici. Ali, go- 
spodo, gde je tu  logika,  kad su  svi  ovi  vaši  ljudi 
anacionalni, a tvrdite da imadete 90^  naroda uz se- 
be? 

Prclscdnik dr. Košta Kunianudi: Molim vas da za- 
vršite svoi govor, jer je vaše vreme proteklo. 

Alojzij Pavlič (nastavlja): Ako je nekada, gospo- 
do poslanici, bilo lako da se iz prestonice Austro- 
ugarske države iz Beča provocira i kleveta pok. dr. 
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Krek i smrtno pogodi njegovo veliko jugoslovensko 
srce, zar se može odobriti da bude danas u Jugosla- 
viji moguće da se najteže klevetaju i oglašuju za 
anacionalni  elemenat  prvi  građani  ove  naše  države. 

Ja uzimam reč da protestvujem, još više da op- 
tužujem klevetnike, duboko žaleći što je omogućeno 
da klevetnici uspevaju u ujedinjenoj Jugoslaviji i da 
se nalaze na visokim položajima u našoj državi. Kle- 
vetanjem i ruženjem prvih naših ljudi ne čini se uslu- 
ga niti narodu, a još manje državi. Zna se kome ko 
može koristiti. Ja kao mladi poslanik molim uvaže- 
noga Pretsednika Kraljevske vlade g. Nikolu Uzuno- 
vića — koga ja poštujem iz sveg srca i ako sam u 
opoziciji. (Pljeskanje). I čiji renome visoko stoji kod 
celog našega naroda - da na ovo pitanje najozbilj- 
nije obrati pažnju i da ga ni jednog časa ne" izgubi 
iz vida. A ovu moju molbu upućujem i ostalim g. g. 
ministrima, a osobito i naročito našem čestitom, do- 
brom i pravednom Ministru unutrašnjih poslova g. 
Laziću. (Pleskanje), o čijem se resoru sada raspravlja, 
da povede računa o tome i da klevetnike kazni. (Plje- 
skanje i buran smeh). Neka se zabeleži to, da čitav 
ovaj Dom pljeska. 

Ja verujem, da će skoro usalmuti i nestati te 
sile, koja nažalost još postoji u našoj zemlji, i da će 
doći uskrs, kažem da će nestati sile, koje još postoje 
u ovoj zemlji, a nije im tu mesto, i koje dejstvuju 
radi lične koristi da se na najbolje i prve sinove 
naše zemlje baci najteža ljaga i uvreda, da nisu oda- 
ni sinovi ove države i odani podanici Preuzvišenog 
Nj. V. Kralja. 

To sam imao da kažem, a vi sudite onoga koji 
je osude dostojan. 

Braćo Srbi, poslanici, Jugosloveni, kao Kraljević 
Marko uzmite buzdovan u ruke pa hajdemo zajedno 
na dušmana. (Pljeskanje). I udarimo ria one koje su 
bili dojuče marksisti, a koji su danas nacionalisti 
a koji će sutra biti komunisti i udarajte na one koji 
nemaju jugoslovensko ime. I naš g. Pucelj, koji n v 
si slovensko ime — ime znači jezik — neka uradi 
kao što je izneo pisac Leustik u svojoj knjizi »Mar- 
tin Krpan«, neka zajošc svoga šarca i neka pobedi 
Brdausa da bude u velikoj Jugoslaviji mir i sloboda, 
kako bi se došlo do vlade narodnoga sporazuma i lju- 
bavi između Srba, Hrvata i Slovenaca. To sam imao 
da kažem. (Pljeskanje). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Има реч 
др. Драгутии KocTiih. 

Др. Драгутин KocTHh; Господо народнп no- 
сланици, за време целе буџстске дебате, осповна 
мпсао спих посланика, била je штедња. Да види- 
мо, може ли се ишта уштедети у буџету Министар- 
стна унутрашњих дела. Постоје окружни ппспек- 
гори. Њпх нма највише v Вардарској бановини, 
тројица. Инспектори у Зетској само 2. Onu у Зет- 
ској n Вардарској бановини примају плате 314.000 
дипара годишње. Ono cv прииадлежпости — без 
путних u инспекционих трошкова. Јасно. да оад 
инспектори коштају миого скупље, него што се 
na npi'iii поглед чини. Опи су, господо, савршепо 
пепотребпп. Њихбва фчткција оваква каква je, 
излишпа je. Њих треба укинути v mnepecv 
штедње. 

У буџету Мнпистарства упутрашњих дела за 
ову годииу no tiapT. 334 постојп поверљив 1федит 
од/ и no милпопа дипара. И као да onaj кредит 
nuje довољан Министарству унутрашњих лела за 
и.егове поверљиве цил.еве, те no пстој партпјп до- 

дат je поверљивн кредпт у нзносу од милион ц 
шест стотина хиљада динара. Onaj се додатак 
стално провлачи кроз nam буџет, већ IICTV годи- 
ну, али без законскога ослопца. Јер je створен no 
решењу гоСподина Министра унутрашњих дела 
пов. I б|). 3828 од 18 фебруара 1930 год. Изг.и 
да се троши на one „светле личности", које с 
образ и своју душу „поверљиво" продају г. MH' 
пистру уиутрашњих дела. Овај кредит постоји 
чл. 22 Закона o државном рачуноводству, који 
члан гласи, да поверљиве кредите vnoce у својс 
буџете Министарства: војске, Мипистарства спол>- 
них n унутрашњих дела. Главна контрола те нз- 
датке ne прегледа. Јасно, да Министар, ие може 
уиети једпим својим решењем, без одобрења Ha- 
родие скупштине, никаква кредита, a камо лц 
овај. 

Сада да се мало упнтамо, какве с.мо резулта- 
те постигли и у овом ресору. У прошлогодишњој 
буџетској дебати na 47 редовном састанку од I? 
марта  1933 год., ja сам  поменуо многе  пеправил- 
nocTii које су од страпе oprana Министарства vuv- 
трати.их дела    пзвршепе,  и које би требало г . 
правити. Moj глас осао je глас вапијућег v пусти- 
њи! Да само наведем примере.    У општнни Уро. 
шевачкој било je чудних случајева: да сам бившн 
претседник своје одборпике поставља за општин. 
ске чпповпике. Да je из општинске касе давао с 
ском начелнику Никбли Трифуновићу,  no рачунм< 
ма појединих трговаца у неколико махова пов( 
суме новаца. Све су ове кривице биле заведене \ 
Банској    управи    Вардарске   бановине 1 21065/32 
Кривац im до данас im je кажњсп. Што се  пак 
че злоупотребе    у службеиој    дужности     (§ 36S) 
којп je претседник Урошевачке општине v то 
ба почппио, one ne само да су остале неканшод 
већ je r. Министар    унутрашњих    дела.  ваљда \ 
циљу да осигура процват Југословенске надионал. 
ие странке у Урошевцу,   no предлогу   noMei 
претседника смепио са бдборничких положаја 
штиие Урошевачке,  најбоље rpahane те  општнне" 
Глигорија    ДеспотовиКа,    трговца  и  претседн 
меспог одбора Југословенске националне  странк« 
за Урошевац,    Дуганчића,    директора    грађааскр 
школе, претседпика надзорног одбора Југословен. 
ске националне странке и Милоша МиленковиК, 
садашњег    претседика    општине    Урошевачке 
другог секретара среског одбора Ј.Н.С. 

Поводон свих    овнх неправнлности     поднета 
je била  интерпелација,  na  коју  im до  дапас 
одговорио    r. Министар    унутрашњих    дела, ;. 
скупља податке. Да се не би и дал^ замарао ск 
љајући    их,    изјављујем да сви тп подаци    MIIIV' 
почивају у Вардарској бановшш под Бр. 11 2497S 
Два полицијска писара, од којих je један om 
за 17 дела утаје и послуге државним новцем, прц. 
лог уверење, као и други који je, no пресуди дис' 
циплинског суда кажњен    премештајем у  Уррцц 
иац, n дапас су тамо, макар суспендовани. Ja 
r. Мипнстру o   свему   овоме изнео факта joiu\ 
прошлогодишњој буџетској дебати. Један од ц,|,л 
кажњен je пресудо.м Тетовског Првостепеног о\ 
Бр. 20201/33 no параграфу 379 a за послугу   j 
динара државпим новцем. Кривицом пак др 
нестало je из полицијске управе града Скопљ 
акта новчане    природе    из извршног одељеи., 
yii|iane. lllro се тпче среза  Подгорског,   ja cai 
Мииистра унутрашњих дела  известио  да   там 
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н>ег среског начелника једна девојчица од својих 
П годииа тешко оптужује за три покушаја обљу- 
бе над жом, док je оиа била служавка тога на- 
челника. 

Министар уиутрашњнх дела поверио je истра- 
гу поводом овога окружном мнспектору у Прнзре- 
ну. Овај чиновник, противно Јасннм законскнм од- 
редбама,   нити je саслушао тужиљу иити оптуже- 
ног, ма  да je o овој стварн писала, ири садашп.им 
врло строги.м законима o штампн. скопска штам- 
па. Taj  скопљаиски лист од страие среског начел- 
иика пи  /i,o даиас    није тужеп суду за то nncaii.o. 
Сведоци   тако1)е нису саслушани. Beh  je окружнн 
ниспектоЈ?   саслушао  само  лекаре,  који  cv девој- 
чицу прегледалн и уверење o том прегледу изда- 
ли. УвереиЈе je званично, са оригиналним потпи- 
сима  лекара и печатом њиховим,    код мене.    По 
твр^енЈу инспектора, лекари су се одрекли својих 
потписа   на том увереи.у, rra je na осиову тога o- 
взј  велики  правник сваку дал.у истрагу поводом 
овога  деликта  прекинуо, и Ви се са њим сагла- 
сили. 

Господо, има ли ту логике? 
O томе, да ли једно лекарско уверен.е вредп 

нли ne вредп, решава главни санитетски савет — 
a ne окружпи инспектор, који „нота бепе" саслу- 
шава лекаре, над којима нико никаквог покушаја 
обљубе mije мислио правитн, a најмање срески 
иачелиик среза Подгорског. Овом окружиом mr- 
спектору mije првина да се меша ? медигннскс 
ствари. O томе hc најбоље pehu г. Матија Попо- 
вић, сенатор, и један колега лекар у Боспи. Том 
инспектору као да mije било мало та „медицинска 
експертиза", na се бацио н na просветне експер- 
тизе. 

Вардарска бановина под IV 2294/34 послала 
je упит среском пачелиику среза Шарплатшског, 
зашто je у току 5 дана од 10 до 15 јаиуара у сре- 
зовима: Горском, Подгорском и Шарпланинском, 
као и у вароши Призрену, пастава у свима школа- 
иа била прекинута? Учител>и су ималн дан-два 
скушптипу, a за друге дане одобрио им je про- 
дужење  прекида наставе г. окружии ннспектор! 

Друга je просветна интервенција тог инспек- 
тора у томе, што je при пролазу из Урошевца за 
Призрен, још мре 10 месеци, оставио у једмој со- 
би среског начелства среза Нероднмског, и то баш 
у канцеларији школског надзррника, свој багаж. 
Собу закл>учао и кључ собом понео. И ето 10 ме- 
сеци како школскн надзорник за срезове неро- 
димски и качанички, mije mi на небу mi na зем- 
л.и, јер му je канцеларију окружни шгспектор за- 
узео  својим корпама и шерпама. 

Кад je реч o овим акцијама, прапо je да по- 
мепемо и лруга инспекциона и старешинска по- 
слован>а опог окружног писпектора. Срески иа- 
челпик Среза неродимског благовремено |е под- 
носио pediepaTe o двојицп полицијских micapa 
Среза неродимског, o којима je Beli бмло речн 
Гприлог уверење бановмпе Вардарске Бр. I 479/34 
од 27 janvapa и исто од 13 1 1934 годнне') још 1933 
годипе. У тим рефератима он je тражно смену о- 
вих двојице писара, као људи за службу иезгод- 
них. Окружпи ииспектор ne само Да mije садеј- 
ствопао удал.ењу са службе ових, сада суспендо- 
ваиих чинонника, пећ je под свпјим бројем Пов. 
399/33 од 22 XII 1933 одговорио среском начслпи- 
ку, да му преллог o смепн помеиутих полицијских 

micapa не може усвојити, јер пије добар: „језич- 
ки и стилистнчки". Чудне ли стилистичке и прав- 
ничке одбрапе овог окружиог ннспектора, којн не 
даде дириути двојицу каспије суспендовапих uo- 
лицијских micapa! 

Ревизија скопске полицијске управе дала je, 
како се чује, поражавајуће резултате.    Главно je 
да су одлетели ие само управиик    града СкоплЈа, 
већ и сви његови шефовн, na и мпоги чиповппци. 
Кад je оиако у цеНтру баноннпе, Скопљу, како ли 
je тек на периферији и у забачеиим срезовима ба- 
новнне Вардарске? Ero, господо, како  je: Објав- 
љени су билн општински избори широм целе Кра- 
љевине,  na  и у Срезу подгорском.  Одмах  после 
објаве општимских избора ja сам предупредио г. 
Министра, да lie бити покушаја од стране поједи- 
них полицијских власти, у смислу ометања вол>е 
народа, при тим изборима. Пророчанство се моје 
обистинило.  Пред саме изборе требало  je да за 
сваку општину сваки начелник среза одреди прет- 
седника бирачког одбора. И шта  je било? Срески 
мачелмнк среза подгорског за све четнрн општи- 
не повереиог му среза одредио je за претседнике 
бирачких одбора —• деловсфе тих општииа. Е сад 
претставите   себи   слободног   грађанина,    Јужно- 
Србијанца, који слободно гласа, a при данашњем 
слободном јавном гласању, a гледа га при томе у 
очи,  као  змијски цар  питомо јаги.е.  општински, 
нли како неке од п>их    парод у нашим крајевима 
зове „делоглођа". ПоставлЈан>ем активпнх огпптин- 
ских деловођа за  претседиике    бнрачких одбора 
истих општина, код којих су оиш на служби. про- 
тивно je јасиим прописима чл. 4 Уредбе В. Бапо- 
вине Бр. 14420, која предвнНа, да се за претседнн- 
ке бирачких одбора могу поставитн само писмс- 
mi бирачи дотнчне општнне, a не и делово1је, као 
активни претставниии власти v властитим omnni- 
нама, где се гласање врши. Јер да je законодавац 
хтео, да на положајима претседиика бирачких од- 
бор видп актнвие деловгфе дотичпих отптина, ои 
би  то  изрнком  и казао. Али, кад то  mije казао, 
зиачи да активни деловођа mi у ком случа.ју mi je 
могао од страие срсског иачслиика    бпти постав- 
љен  за  преседника бирачког  одбора,  тим  пре у 
својој властитој општини. Зиа се како гласачи у 
многим местима Јужие Србије где  je, код иепро- 
свећених и непи?мених претседника, делово1)а, ма- 
хом страпац, и све н спа, јасмо виде, iura he им све, 
после избора, деловођа починити, na зато под де- 
ловоНиним претседништвом сви „слободно" и ,,о- 
душевљено" и са „великом храброшћу"    гласају 
за листу коју полиција волн. 

ETO вам господо, доказа да закон o општи- 
нама треба радикално мењати с тим, да поред дру- 
гих измепа, и тако пеопходних допуна, yl)e и па- 
раграф, да претседмнка бнрачког одбора нмепује 
суд, a не срески начелник. 

Како су избори протекли у Срезу подгорском, 
ето примера: 

У општини Суворечкој постављен je при пото- 
њим избрима, за претседника бирачког одбора де- 
лово1)а те општине Риста Вукотнћ, бип. полицнј- 
ски micap. Кривице овога деловође све су у na- 
челству спеском и одлично познате среском na- 
челпику. Риста Вукотић ie мресудом Псћског пр- 
востепеиог суда Бр. 3108-13. 62 од 1R фебруара 
1932 годиие, пресудом Апелациоиог суда у Скоп- 
л>у Бр.  1931  од 2 апрнла 1932 и изврпшом пресу- 
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дом Касационог суда бр. 4126 од 20 јуиа 1932 ro- 
дине осуђен no § 379 Кривичног закоиа за 4 дела 
послуге држашим новцем. У вези са правом пре- 
судом Пећског првостепеног суда бр. 3168, види 
се да je Вукотић ове кривице починио 4 маја 1925 
годнне. И, вероватно, на основу тих кривица от- 
пуштен je из државне службе, као полицијски пи- 
cap срсског пачелства у IleliH. peuieibeM г. Мнии- 
стра унутрашњих послова У.Бр. 18292 од 12 маја 
1925 године. Из свега наведенога јасно се види, 
кп je и какав je деловођа општине Суворечке. Он 
НИ у ком случају пити je смео постатп општин- 
ским деловођом, камо ли таквим остати, a камо 
ли тек бити кајвишим арбитром слободе, правде 
и правичности при општинским изборима v варо- 
шици Сувој Реци, цептру среза п среском месту. 
Ово су. г. Министре, ваши гогол.евски избори. 

, .lep je јединствен случај у Југославији да буде 
претседпик бнрачког одбора, према уверењу Пећ- 
ског првостепепог суда Бр. 12444 од 8 јуиа 1933 
годин onaj, чије се име иалази у списковима каж- 
11>епих лица, баш one исте, суворечке општине,, у 
којој je on бно претседпик бирачког одбора при 
потои.пм општинским нзборима. 

„Симилиа симилибус курантур", драги г. Ми- 
пистре унутрашњих послова. 

A да би ствар била потпунија и више v стилу, 
могу вам pelin да су први и други на лнсти у оп- 
штини суворечкој, листи ииспекторовој, пачелпи- 
ковој и деловођиној, ерго, победиичкој, пеписме- 
ни, u да je међу првима на onoj листи Азоровић 
Селмам имам — муслимански свештеник, п који 
као такав опслужује верске потребе муслиманског 
становништва села: Лешаиа и Трња ('опттипе су- 
воречеке), A све уз награду н у натури. Ово се ја- 
сно види из приложеног уверења ппизрепског 
м\(|)Т11Јства Бр. 1317 од 1 иовембпа 1933 год. Kao 
mro видите, све у складу са § 29 Закопа o општи- 
нама. 

У општиии сопнпској палазе се na првом и 
другом месту листе која je одиела победу два не- 
писмеиа лица, што се види из уверења Бр. 81983/33 
Опде пије било без обилатих физнчких поука и 
„паравоучеиија" пароду. како да се при изборима 
nonama и гле да гласа! У очи избора на дан 14 
бктобра 1933 године, командип жандармеријске 
станице Топличаие, наредник Милош Павловић, 
тукао je земл.орадника из села Ђиновца Рамада- 
иа HcenoBiiha. и претио му. v присуству сведока, 
да, ако ne патера свих 82 гласача села Ђиновца 

■среза подгорског, те не гласају за пачелпикову 
листу, да iie га одмах no избору премлатити и у- 
дарити му 82 батипе, таман толико колико Ђпиов- 
ци имају гласача. Ово je, господо. факат, који le 
и сама жандармерија признала, mro се |асно внди 
из увереи-а вардарског жандармепијског тка Бр. 
7397 од 23 октобра 1933 годипе. Ласио да овај иа- 
релпик. и поред званичног пркзнања жандарме- 
ријских власти o његову иасил.у. пи до данас иије 
макнут са положаја, na коме je. Наравчо. да je п v 
општини сопинскрј био претседник бирачког од- 
бора општисикн деловођа. код чувара кутије — 
пптпупо неписмених л.уди! И овде cv. господо, 
обављене сцене из „Мртвих душа" бесмртнога 
Гогол.а. a све у славу слободпих избора које je 
спропео наш уважени г. Министар. 

У општини дуљској Подгорскога соеза. носи- 
лац полицијскс листе био je човек врло национа- 

лап, јер je одговарао за убиство неколико српских 
официра 1915 год. Па je, због недостатка доказа, 
пуштен. Верујем, да смо тада имали модеран за- 
кон, no коме судије суде no уверењу, овај би тип 
дапас претседавао у једиој другој устаиови. Ha 
овој листи посилац и други члап нису писмени, 
поред тога други члан ne зпа ни речн државног 
језика. Ово се види из приложепог уверења Бр. 
81982/33. Mei)y првима na овој листи, Рамадапо- 
вића Рамадана јесте Бељуљовић A. Дервиш. Onaj 
je, како се jacno види из уверења прпзренског 
муфтиЈства Бр. 1316 од 1 XI 1933, имам — мусли- 
мански свештепик, и као такав опслужује верске 
потребе муслиманског становништва следећих се- 
ла поменутбг среза и општипе: Блаца, Чаддрака, 
Гречеица, Драгачипе и ДуЛ)а, уз награду и натури. 

ETO, господо, како je победила полицијска 
листа n у овој општини и како je остао, сав чи- 
тав, закон o општинама na и iiieroB § 30. 

Да узмемо четврту општипу Мушутишку. 
Овде су се борпле две листе. Ha једпој je био 

посилац човек који 1912 год. није смео сачекати 
нашу војску, вратпо се у пашу земљу 1915 и чи- 
пио „богоугодпа" и „државотворна" дела: посс- 
као je сву шуму мапастира Св. Тројице, n гтуцао 
na слнку блажепопочившег Крал>а Петра. Ову je 
листу, свакако из патриотских разлога, помагао 
г. срески начелник. Ha другој пак листи био je 
Србин,, ратник са Оолунсмот фро1нта, n ову je ли- 
сту г. срески пачелпик, свакако из националних 
разлога — одмагао. 

Овде je кадидат за претседппка човек, који 
према уверењу Призрепског првостепепог суда Бр. 
13173/33 одговара за утају 10.448 динара и 50 na- 
pa динарских и коме je Призренски првостепеии 
суд решењем сводим Бр. 7697/33 ставио забрат 
и прибелешку na имовину за обезбеду предн>е 
суме. Иа оспову чега je п>егов првп избор, од стра- 
ne управиог суда у Скопљу бно попиштеп иа те- 
мељу § 50 Закопа o општипама. Код других избо- 
pa, ма да овај човек одговара поред ropiber npeua 
уверењу призренског првостепеног суда Бр. 43 од 
1 јануара 1934 године и за оштету општиие му. 
штишке v износу 43.338 динара, победио je, a eno 
испуњујући § 50 Закона o општинама. 

Dna се победа објашњава и тиме, што je ц 
код првик и код других избора у општинп мушу, 
шутишкој био претседииком бирачког одбора оп- 
штински делово1)а којн према увеоењу Призроц. 
ског првостепепог суда Бр. 13090/33 одговара за 
утају општинског повца v износу 9.380 динара, 
због чега MV je прпзрепски суд peinen>eM својим 
Бр. 7697 ставио забрану и прибелешку na имопц. 
ну, за обезбеду поменуте суме. По томе видтч 
je и ова општина конкурисала са предњим трима 
\' смислу слободе и законитости кзбрра. 

Претседник др. Коста Кумаиудн: Госполпно 
посланиче, Ваше je бреме за говор протекло. Из- 
волите з-ипипити noB'Oip. 

Др. Лпагутии KocTHh (насгавља): Господо на- 
родни послашти, пошто нвмам вкше времена за 
,r:i.i ч ровор, ja hy завригити и још једном иа 
cimi да no миим приметта можете јасио оцепг.ти 
и видети, каква je слобода владала v све четири 
upe општине. ETO вам дакле рсзултата ове акиије 
п администрације. Због тога ja и сада остајем прч 
прошлогодишњем свом мишљењу o овоме pecopv 
и тражим да сс у и>ем\' изврше радикалпе пром ■• 
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не у циљу измепе и метода и радл. 
Претседчтс др. Коста Кумануди: Реч има г. 

др. КешелЈепић у име групе. 
Др. Никола Кешељевић: Господо, прс нето 

iifKj пређем на ствар o којој мислим ла говорим, 
и.мам да изјавим слсдсће: Читајући ствнографске 
белецгке. ja сам прочитао да ме je шродки посла- 
ник г. Tioiiia Рајић једиом упадицом питао o ис- 
каквој репн. Господо, ja сам ^ек готов да овде на 
сва питан^а одговорим. (Toma Рајић: To сс на тебе 
;ге одноаи  и нисам то рекао o теби!). 

Прилико.м претреса буџста jvic, у моме од- 
суству, изтледа да je био и неки пасус у говору 
јсдиог гопорпикп iv.iin се на мене ^односи и личи 
иа неку претњу. Истииа да гагсам ту био именован. 
\лви i a 11 у и тим поводом казатн, ла сам ja увек 
готов овде ir ca ове товорнице, као и на сваком 
месту. да изи1)ем свагда na мегдан, јср се !1икога 
не бојим, ii могу се ставити ma расположење сва- 
коме у цил>у да с њим своју част, поштењс и 
испр;чмг .■'.-r ставим na камтар, na био он ко бип. 
Никога  се не бојим. 

Ппелазим im критику Мипнстарства viivrnam- 
и.их послопа и говорећи v имс групе, морлм ка- 
зати. да ништа niiie могло лепше ла покаже како 
се код пас, v појединачним случајевима nocrvna, 
крп рад oprana овог министапстиа. Ти случајеви 
на жалост врло су чести. Треба разликовати исп- 
плрне и честите чиновиикс од опих ко.ји своју дуж- 
ност ие npnie na савести, или нема.Ју толико спо- 

бности ла je вршс како треба. ПриликлЛ отчтии- 
ских избора na нашу акцију — a кад би то били 
ретки случпјеви не бих то ни пападао — дејство- 
вало сс иеисправио и пезакпнито, како ме треба и 
cvnpoTiio ne само мптересима самс службе, исго 
cvnpoTiro и интересима онога коме се служи, a са- 
иим THNt   и супротно иитересима народа. 

Ви стс чули овде и од појелииих чланова Вла- 
дние већине, како cv многи наводили сваки своје 
примере из свога среза, то je од прилике no ономе 
mro сам ja до сада прорачупао, једна трећина вла- 
дине већине, жалила се na рад полицијских opra- 
na у појединим соезовима, према њима као члапо- 
вима Владине већине! Л како ли се тек поступа са 
онима којп nncv чланови Пладипе већине, као и 
са оиима који nncv члапови пладипе партнје итд. 
Господо. за то постоји једап naparpad), који у Ha- 
rnoj .чемл.и ioni данданас важи и који новим за- 
KonoM иијс оповргпут и којег се кол nac већипа 
извошних   oprana  ne држи.  To  je  §   Ш  у којем 

iacfro   и   одређеио   каже:   „да    се   полиппјске 
ти 'iie cviejv меша-пи v партијске no пппчке 

послове" (Глпс. пз neinine: И ne мешаЈу cd). Не- 
мојте молим вас. (Трипко Нинковић: Je ли се ме- 
шају v твом cpesv?). И TV сте врло лобро обаве- 
штени лко хоћете потитено ла говорите. 

Претбедник лп. Коста Кумануди: Немојте го- 
иорити га   г. посланишша. 

Jln. Никола Кетел.евнћ Отставл^а"): Ми пема- 
мо ништа против тога да се закон пшшеплче стпик- 
тно тачно и строго за све једнако. али пека се ne 
воше .•тчпп ћеФови. нека се ne врше самовоље. 
Господо, Мнпистарство унутрашњих послова тпе- 
fia да штити личну слободу. сигурпост, имовну без- 
бедност гоаћана, нека ne угрожава ту слободу гва- 
1,] ч;!, често пута n имовину. Госполо, кад npehere 
ca овога који се у главном одпосе na рад срес- 
ких начелника, ja не уоггштавам пего вп сте се око 

1  трећина посланика жалили na ове примере  и 
рад среских пачслпика н често то саопштавају Ми- 
нистру унутрашњих дела, na се то преко и.их пре- 
носи na друге oprane и функционере. Л опште no- 
зпата je ствар, да je велики број начелника, вели- 
ки број шефова надлештава подпоспо својпм чп- 
новницима na потпис наређење, ла се морају упи- 
сати у „једцно спасавајућу, само једну-једину лр- 
жавотворну странку", раније ЛРСД a сада Лугосло- 
вепску националну странку. Ми смо приликом on- 
ћинских нзбора подпели пнсмепе докумепте o то- 
ме. Mu смо o томе једппм писменим документом 
крптиковалп опћинске изборе. Сада има да се у- 
тврди, да или ne. Mn смо подпелп mino na бело) 
To се исто врши од мпогих оппх, који би требалп 
да буду претставници самоуправа, то су претсед- 
nnnn општина n њихови пандури и градска no- 
лпцпја, разпе деловође, нарочито се то одпосп na 
једап крај, где ja морам да скренем пажњу На- 
родне скупштине, која треба то да зна, a то je паш 
северни  крај  где  су  постојали  a  и  сада  постоје 
такозванп бележнкци. To су апсолутпи господари 
onniTinia. За њих претседник општине и општин- 
ски суд само формално постојн, onu cv све n ena. 

Kao прпмер, како раде ти јавпи бележници, ja 
наводим, то, што сам ja имао ту непријатну npn- 
лику и дужност, да бившем Претседнику Владе 
a и Мнппстру унутрашњих дела доведем те л^у- 
де крјпх    je било    26 na броју,    v једпом    једп- 
пом селу,    који    су били нспребпјапп    од поли- 
цијских oprana   no паредбн бележника,   a наред- 
niiK те   полпцпјске   страже   je   бивтпп   дезертер. 
И дапас тп   претставпнцп   општппа   туку   народ. 
Taj дезертер — кривац   —    и данас    сели и ту- 
че исправше грађане и добровол>це,    којп су се 
борили у Добруџи,    Мурмамску и na солуиском 
фропп', за ову землЈу. Дал>е у свом-политичком 
раду, крећући се no целој земл>и, мп сретамо je- 
дну другу ствар, са страпе тих oprana n полици- 
је,  одношо  срескпх начелника,  претседиика оп- 
niTiina, бележпкка, да злонамерио ninpe no napo- 
лу, како су nanin зборопп забрап.епп, како мп ие- 
ћемо доћи na збор, да тога дава долази тај и тај 
мпппстар, да je дошао испектор пз Мипнстарства 
да смаљи порез, да je дошла колаудацпота коми- 
сија, аграрпа комнснја — једпом речју сппма шо- 
r\liiiM срсдствпма служе се, да би спречпли napo- 
ду долазак ma mame зборове, na кад ne  помаже 
innnra друго, ma прплазе пз села постави сс по- 
лиција, која поједппачпо пита и umne у сјшсак, 
ко иде ma наше зборовс. Једном речју, мало, „мо- 
ралног  n  душевног"  утпцаја ina   поштеи    mamim, 
какр бп   се  олакшало да иде  cver na  политичке 
зборове што    бол.е. И кад се тај спст са наших 
зборова врати. то je имало последице, као преко 
у Срему, да je  сутрадап кстерапа стока тим љу- 
дима од стране полицц.к и опигпииских управа, 
и продаје се. Показало се, да  ie у Нову Пазову 
дошао   псирезиик,   који се nm je легитимисао IHM 
греском начелиику mi  претседкику општине,  na 
пре лва три дапа загллвшо апс,   јер  се  показало, 
ла je водио трговипу.  јер je 200 крава И3 јсл;тг 
села отерао за наплату ггооезе ma nnian,    ошгма, 
Koin cv лошли   na name зборове,    Ja hv изнети 
t>a.i гслпог вашег napuni a из ваше већине вишег 
(l)\"nKnnoiiepa, na li\- то дати Господину Mnmncrpv 
и ви iiere вилети. Није. госполо, то само ла рале 
те власти, inero нажалост v томе узимају учешћа 
n поједппи пародпп послапппи, vnmvlm na те   m- 
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rame власти да дејстувују тако, те се то ene »MIMO 
шнр.ч и власти иод њнхопим утицајем раде такве 
ствапи, Koje несумњиво no оиоме, o чему се ов- 
де говорило n расправљало 2—3 даш, Доприносе 
да корупција постајс je.ina толико обична поја- 
ва, да изгледа да joj треба што upe тражити нај- 
ефикеонијим мерама лека. Да вам не бих o тоие 
говорио и o листама и каклилацијпма за време 
општииских избора, навешћу вам један пример 
који hy гфедатп г. Министру унутрлпш.их дела. 
Податке, којс сам ja добио, делимично сам коч- 
тролисао, делимично су званична Документа, и 
једно једино г. Министра унапред молим. Пошто 
се тччс једие ЛИЧНОСТИ, јолног натег послаимч 
мот друга, na кад ere гопорпли: дајтс да расчи- 
тћавамо, ево, na расчистпте. O ствари, o којој 
rop >рим, ne знам да лп je што предузсто, a то 'C 
вашпартискифункционер. коликосам обавештен n 

■раду тога посЛаНика, ja ћу та факта пзиети, узи- 
мајући званична докумешта као потпуп доказ a 
за незваничиа ja сс опраитчаиам и желим да се 
Са захтеппма л.удп, коЈ,и cv ОД тога пасла^чикл 
сградали, молпм једно, да г. Министар унутраш- 
њих дела по111ал1е једног објектппиог инспектора, 
који сс nehe подвртаоати иикаквим утицајима, и 
опи he пред инспектороад тс стаари потврдити. 
Господо, једап од послаппчкпх другова, морам 

pehu пз ссвсрппх крајева (Више гласова: који je 
то?) Говорц се o г. Феодору Ннкићу, раширјго je 
своју акцију у северппм крајееима тако, да je у 
суботпчкмм повппама ппспло o њему na јсдап не- 
пероватап пачшг, a na то mije Гшло рсагирапо. .Ta 
ове речп ne узпмам као свпје тврдп.е пего ja хоћу 
само да вам иаведем onn nun je namicano v броју 
од 25 фебруара о. г. у „НародноЈ Речи" у Суботи- 
ЦИ o др. Нпкпћу Њсгове махппацпје n злоупотре- 
бе послаппчког положаја у матсрпјалпу корпст, ка- 
ко тамо nninc, прсвазплазе меру. Пц сс TV назива 
Manr^TioM и највећпм гаврсмеппм хохштаплсром. 
Када једне nonnnc тако питпу o јсдпом народнбм 
послаппку, опда би требало предузети на1строжи1е 
мере да сс пзвпдп, да те повппе буду тако строго 
кажп,епе да даље ne бп могле тако ппсатп o једном 
послаппку, ако je то псистппа. Вли ако je то опст 
пстппа, треба предузстп потребие мере.' 

Тако je na примбр слсктппчпа ЦеНтоала v Cv- 
ботнцп бпла npnnvhcna ла паушалпо плаћа ,1уго- 
слор.спском /InennnKv" Феолорп Никића 4.000.— ди- 
napa месечпо ла ne бп лист заузео став протпп пред- 
лога тог страпог предузећа према граду. Од гтрапе 
те пептрале ставлспо je у пзглел лр. ' Никићу 
5,000.000.— дппара, ако пздејствује код гралске у- 
правс да сс уговор продужи na дал>ИХ тридесет го- 
дппа. "»-' 

Општппе у Бачкој Топплп n Апатпиу тужиле 
су др. Фсдора Мпкпћа крпвпчппм путем Окружпом 
суду. ШтО je дпгао од n,nx 10.000.— дшппа. на пмс 
акшпа за тптампаппју „.Тугпглопепског Дневника", 
a nnje aKunic иикад уручпо, нптп новац вратио Ha 
пптсрвспппју Вапскс управе опттппеко власти по- 
вукле су крпвпчпу прпјаву n упутплс спор грађан- 
ском сулу. 

Фабрпка шећера у Вел. Бечквреку због разних 
злоупотреба прсма нашем националном сломспту и 
порсскпм оргаппма у тпј фабрици, парочпто према 
салпоцпма pene, Слпа Николић пзпео ie v }едном 
члапку na Јавност те злоупотребе. наводећн Ja je 
директор uiehepane Елек страп поданик n ла се v- 

права палази у рукама Мађара. РеДукција службе- 
иика у тој фабрици погоднла je само паш пациопал- 
пи елемепт, a страп je остао. Да се све те афере за- 
ташкају и ла то ne изађе na јавпост ,,.1угословенски 
Дпевппк", no наређењу др. Ф. Никића, растурио 
je слог тог члапка и у договору са дпректором 
Елеком издао je специјални бсчксречкп број. Трош- 
кове око тое издања платила je шећерана n утакала 
je сем тога за 50.000.— дппара акције ,,Лугослове;1- 
ског Дневпика". Sa разпе огласе n рекламе др. 
Ф. Никић ЛИЧМО je паплатио neJie своте. 

„Шумадија у прошлости и садапш.остн" зове 
се едпцпја коју je издао „Југословенски Дневппк" 
По наређеп>у помоћника Мпппстра просвете Дра. 
гослава Ђорђевића. Ову књпгу пмалп су набавптч 
за школску бпблпотеку сви школски надзорници и 
директорп основних n cpeдFbиx школа. Жика Ђпр. 
ђевић пздао je палог да се и cne школс пмају прот 
платити na ту књигу. Обласна штедионица у Сом 
бору дала je за ту књпгу 150.000 дппара септсмбр;] 
1932 годпне. Од те своте др. Никпћ исплатпо je ле- 
теће дугове n рате за набављену штампарију. Л\и. 
нистар просвете пздао je палог да сс та књига не 
сме ппком наметати. Пласирано je свега 700 прпмо- 
рака no школама, 300 примерака je продано прпват- 
no, a све остало лежи no разним Мпппстарствпма. 

Затим урбарпјалпа заједппца у Мартоноигу no- 
седује пашњак од близу 6.000 јутара који je адвокат 
у Септп др. Minom Лудајић хтео да раздели и тра- 
жио je од Заједнице због тога хбнорар од једад 
милноп n 200 хиљада динара. Др. Лудајић за TV 
трансакппју апгажовао je др. Феодора^Нпкића лл 
мздејствује помоћу свога политичког положај, 
личпих веза са г. бапом, дозволу Банске управе зп 
раздеобу пашњака. Одлуком Бапске управе у П 
вом Саду бр. 33268/33 од 24 јула 1033 одобрена i« 
одлука главпс скупштине урбарпјалпс заједнице v 
Мартоношу, да може извршити поделу целокупног 
поседа и ла се за предузпмачз у сврху извртен>а 
Тих радова поделс, како техппчке тако и правне 
прпроде, пзабере др. Мплош Лулајпћ алвокат i,, 
Септе с тим, да му као награда за извршење ових 
послова припада 200 динара no једном катастред. 
пом јутру земљишта с тим да му ову с\'м\- награде 
псплатп свакп појслипп удеоничар приликом прпје. 
ма поседа, a у висппп самог тог поседа. Овакву од. 
луку Баттске управе na жељу овог именованог 
воката пздејствопао je у његову корист код Бан. 
ске упрапс др. Федо[1 Никић, парпдпп посланик. За 
ову интервенцију платила je управа урбаријалне з-.. 
једнице Др. Федооу Никићу, хонорар ол 100 хил^. 
ла динара. По тој исплати и интервенцији извеспјр 
je бивши секрстар заједнпце Младен Лишић госпо- 
лппа Бапа у парочптој претставцп. Прптпп ава»о 
пезаконитс одлуке уложило je неколико чланов 
удеошшара заједнице жалбу Министру пол^опрн. 
врсде којп je ту жалбу уважио и поништио одлуку 
Банске управе у Новом Саду, ne одобривши закл>у. 
чак главне скупштине те помепуте заједнице у Map, 
топошу од 10 јуна 1033 годппе o подели n.cnor no- 
седа. Ta одлука Мтшстарства пољопривреде дзде- 
cena je под бројем 64333 од 10 октобра 1933. I!,, 
тај пачпп n једино рдлуком Мпппстра пољопривре. 
ле спречспа je ова трапсакцпја око поделе тога о- 
громпог земљишног поссла. 

За полчзап.е дома „.Тугословепског Дпевпика" 
v Нопом Саду, као и sa своју штампарију др. Фед 
Никић дизао je од разних грађана, првенствеио 
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висних људи и градских чиновника nape за подиза- 
ње свог приватног предузећа. Злоупотребивши свој 
поЈлаиички положај, др, Кикић се нарочито сжолшо 
на граЈ^ане зависне од самоуправних власти и на 
претставникс наших националних мањина којима je 
преко полицијских и самоуправних власги на вешт 
натт излагао потребу потпомагања једног иацио- 
налног   предузећа,  којс je у ствари  било  његово 
шчно  предузеће. Шефови полиције и градски на- 
челиици  под изговором да треба доказивати лојал-. 
ност и интересовање за националце покрете, иаго- 
варали су у своје канцеларије познате грађане, да 
дају иоиад и да потпнсују менице ради подизања 
Дома „Јутословенског    /1,исвника" у Новом    Саду. 
Тако je  18 (јјебруара ове годнне градски начелник 
Славко Bopnili у Старој Кањижи позвао у 17 часо- 
ва у градоку кућу у своју каицеларију апотекара 
Ломокоша, мерника Кемења, фабриканта огледала 
Дајча, ГЂолсђара   Бату, лекара др. Коха,   трговца 
Менцера, na je од ibiix у присуству шефа иолицијо 
Саве АтанасиjcBiilia гражио да потпишу меипцу од 
30.000   дииара за подизаље дома ЈЈугословенског 
Лневн11ка" у Новом Саду. To исто урађено je шест 
медеља ранкје са грађаиима Старе Кањиже и углед- 
аим трговцима као IHTO су г. r. Išep, Шефср, Милко, 
Грииер, који су морали потписати меницу од 20.000 
динара, тројица, и то Павле Карачули градскн бла- 
гајник; BOUJOHU Јаиош трговац и Лонга Јосиф тр- 
говац одбили су позив шефа полнције да потпишу 
иенице.  Ова се махинација врши од стране г, др. 
Федора Никића преко самоуправних oprana na име 
„национализма". O овоме зна Узуповић, Маркнко- 
вић, СршкиК ir Максимовић. 

9) I [ротеривање Меринка Акбабе. У Старој Ka- 
к>ижи живи Beli десет година бивши градски одбор- 
ник и бивши претседник месног одбора Југословен- 
ске националне странке Михајло Лкбаба који из- 

.ia иије био у вољи градској управи и г. др. Ни- 
кићу. Спремљена му je кривица и на телефонско 
наређење др, Федора Никића из Београда 14 (ј)ебру- 
ара ове грдиие, шеф полиције у Старој Кањижп 
дотерао je у 10 часова upe подне са два редара 
ПОД пушком r. Акбабу у полнцију, у пола 11 истога 
дана са истпм пратњом везаиог јрш у ланцима, 
аротерао га je из Старе Каи.иже у место рођења 
Шкаре, срез Госпић. /I,p. Никић иа тражење шефа 
полиције да издејствује за то протериваше пиоме- 
no наређење г. Bana, одговорио je: „Протерајте га 
na моју одговорност"! 

ETO како може да се иостуиа са грађашша на 
посланнчку интервенцију. Шеф иолпцнје који je 
ове незаконите радње извршио. (Др. Светислав Ми- 
хаиловпИ приговара). Како да то није ништа, кад 
су га до Суботице тералн бајопетпма. Како можете 
го да браиите. Taj шеф полиције, који je издао то 
пезакоиито наређење, mije ни до данас макнут са 
roora места a ja иислим да би њега требало проте- 
рати, кад врши овакав рад. 

Приликом нових постављења јавппх бележии- 
ка, Федор HuKiili 1гудио je своје ннтервсицпјс у Ми- 
ннстарству и било je у тим круговима познато да 
je ои у то.м иравцу са успехо.м издејствовао неко: 
лиципи поновпо постављење за јавног бележника. 
Њеиу су се због тога обраћали многи И он им je, 
изгледа, помогао. Тако je одДр. Андрнје Плетико- 
сића, јавног бележника у Бачкој Тополи дигао ме-, 
UHIIV ол 150.000 динара коју je ескоитовао код Оп- 

ште Привредне Банке у Суботицн. АврамовиК, јав- 
iiii бележпик у Сомбору, потписао му je меиицу од 
100.000 динара за набавку намештаја „Југословен- 
скогДневника". Ову меницу Др.Никић нијеникада 
исплато и Аврамавић je сада тужеп за иаплату ме- 
ничног дуга. Код Београдског трговачког суда ту- 
жеи je тај исти Аврамовић и др. Милош ЛудајиН, 
адвокат из Сенте, ради наплате меничне главпице 
у изпосу од 400.000 динара. Меницу су дали Др. 
Федору Никићу за његове услуге које je учппио 
Аврамовићу ири,TUKOM иостављеиа за јавиог бележ- 
иика у Сомбору, a мекица je утужена поводом тога, 
итго je псту ескоитонао код баике. 

Господо, да вндите даље једаи зваппчип акт: 
„Г. Добрици Маткоаићу, Баиу Дунавске бааовиие 
1 IOBII Сад. У прсдмету иеправнлиог рада претсед- 
аика политичке општине Мартокош, Мите Вучпћа, 
као и по предмету неправилне раздеобе паилиака 
урбаријалне заједиице, надаље због коруптивиог 
рада Др. Милоша Лудајића, адвоката и банског већ- 
ника, поднета je од грађапа општние Мартонош 
жалба на Краљевску банску управу. Поводом чвнх 
жалби изаслат je г. Стојаковић Богдан, који je na 
записпик сзаслушао чи-пш пиз сведока, покупно пи- 
смене доказе као јавнобележничке псправе са ко- 
Јп.ма je у целости потврђен павод горњих жалбл 
одпосно пријава, што je и г. Стојаковпћ у своме 
реферату морао устаповити. 

Међувремвмо дозпао сам да je no овим пред- 
метима код Крал>евске Бапске управе иптервеппсао 
господпп Др. Федор Никић пародин посланик, да 
би се предметн забашурилн, и који je, no изјави 
Мнте Вучића, бапског већппка и претседпика ур- 
баријалне заједннце, зато подузео овај корак што 
му je обећапо 100.000 дннара за случај коначног 
успеха ове поделе пашњака. За случај потребе мо- 
ry овај павод доказати сведоцима. 

Пошто грађане, који су поднели пријалу, у пр- 
BOM рсду иптересује резултат пстраге г. Стојаковп- 
ha, то молим да се допесе мернторпо рсшељс no 
овим предметима и да се o томе формвЛНИИ peine- 
њем обавестим. C поштоиаи.ем Младеп Bmunli с. р. 

Даље други звапичпп акт: „708 Пословпп број 
1933. — Оверовл>еп отправак јавпобележпички акг. 
Предампом др.Лурелом Поповићем, новокањишким 
јавннм бележпиком na потписапо.м мссту и потпп- 
canor дапа у моју канцеларију приступпо je: Ба- 
калић Ђурпца, ратар стапошш из Мартопоша, a Н»е- 
i аву пстоветпост личности су ми потврдплп мепп 
лпчпо н no нмену позпати Др. Белеслпн Брапко, 
лекар стаповшж Септе и Алекснћ Јовап срески на- 
челпик стаиовпик Иове Кањиже сведоци пстоветпо- 
сти и као сведоци акта, na je у прпсутпоста сада 
именовапих сведока акта потражио ме за сачињење 
следећег акта: 

Изјава. Ja потписани Бакалић Ђурица овим из- 
јавл.ује.м, да сам од Др. Лудајпћа Милоша, адвока- 
та из Септс примпо у готовом повцу своту од 
(10.000) десет хил,ада динара и (1) једпу мепицу, 
која je истављена у Сенти (18) осампајестог августа 
(1933) хил>аду девег сто трпдесеттреће годипе на 
(10.000) дсгт \11л>ада динара, платива je (18) осам- 
паестог фебруара 1934 хпл,аду девет сто тридесет- 
четврте годнне и коју je Др. Лудајић Милош пот- 
imcao као акцептапт, ■— зато да on ja одустао од 
правпог лека протнв решења Краљевске банске 
управе Дупавске бановтше бр. III Бр. 33208/1933 у 
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ствари Урбаријалне заједнице у Мартоношу. 
Оверавл>ен отправак ошјг акта може се потпи- 

саном Бакалићу Ђурпци у толнко примергжа из- 
дати, колико желео буде. 

Узнмам на знање и изјављујвм ja потписаич 
Бакалић Ђурица да je OBUJ акт мојој одлучној жс- 
љи тачно и потпуно сходно u сагласно сачињен. 

У томе сам овај јавнобслсжпички акт саставио 
странци у присутности горе именованих сведока 
акта, који службеии језик добро разумеју, прочи- 
тао и протумачио, и странка je у знак одобреша 
својеручио потаисала овај акт. 

Иова Мањижа ^SJ'1 двадесетдеветог августа 
(1933) хиљаду девет ,отшга тридесеттри године 
Ђурица Бакалић с. i). Др. Бранко Белеслин с. р, Јо- 
ван Алексић с. р, (М.П.) Др. Аурел Поповић с р. 
јавии бележиик. 

Списак трошкова: 1) наплагга за рад 60 динара. 
2.) писарина 4 динара 3.) овер. отправак 22 днн. 4.) 
овер. отправак 22 дииара. 5.) биљега 20 динара — 
Свега 128 динара. Да je овај осеровл>еш1 отправак, 
који je издат: Бакалић Ђурици становнику Марто- 
иоша раван у моме чувању са налазећим иод 708/ 
1933 пословшш бројем сачињеним ћирилицом пи- 
саном извориом јавиобележиички.м акту, који je 
снабдевен еа биљегом од 20 динара двадесет ди- 
иара — овим звамичио потврђујем. 

Иова Кањижа (30) тридесетог августа (1933) 
хиљадудеветстотииа  тридесет  Tpelie  годиие 

(М. II.) 
Др. Аурел Поиовић, јавни бележиик с. р. 

Господо, то су зваиичиа документа, a ово je 
препис тих докумената. У овој целој ствари je по- 
дигаута кривична тужба која je после претворена 
у гра1;анску. Ja ћу све ово да дам господииу Mimn- 
стру и да га за>1олим, јер he нначе ови људи, ако се 
не предузму те потребне мвре, бити озлојеђени -• 
да ra замолим, велим, да буде послат један специ- 
јалаи иисисктор који he све то утврдити, јер ти 
људи тамо несмеју ништа да изјаве, ако одавде не 
бп био послат инспектор, a они непрестано мисле 
да he се, кад се aeli до еада могло овако да радн, и 
даље тако раднти. Ето, господо, како су се стварале 
органпзације Лугословеиске нацноналие сграике, и 
како cv поједиици, li.emi функционери дејствовали 
јер ви видите како je један од главпих функционе- 
ратестранке, који држи орган —лист те странке, 
деЈствовао овако као што сам изнео. (Чује се- To 
нша везе са странком). To je један врло важан оаш 
функционер. За оно што je тачно ja сам овде, ro- 
сподо, изиео документа a остало нека утврдн' ин- 
спектор. (Чује се: Није тачно). Господо, v овоме ви 
радите no иате.м уверењу и сигурно je да ви сву- 
ла радите по том свом уверењу, али допустите, го- 
сподо, ii .\m радимо на своме програму и то ra'ра- 
димо лојалио, поштено и чеспито, исшчући свуда 
raj свој програм, na чак и овде у Народиој скуп- 
iii i mili. Ви нисте имали програм, na сте због тога иа- 
шли за нужно иа збору у Сарајеву да г. Сршкић 
изјави једну лошу парафразу нашег програма. Ми 
пемамо ништа против тога, да се u у вашем и у 
нашем органу одштампају и nam и ваш програм 
na да се види како стојн ствар и којн je бољи. 
/Кагор. Трипко Нинковић: Па Ти ne смеш да одеш 
у своЈ срез). Ja одлазим н смем да одем у сваки 
Xn-uJ n^nZ ,ul и у .мо-ј с^ез- (Грипко Нинковић: Хајде noKvmaj, отиди). бсим ако ne буде та.мо ne- 
што поручепо n ако то нијепретња. Г Ban Круљ 

je изјавио некнм народним послаиицима na Цети< 
њу да се тада, кад ее то дешавало у Црпој Горл 
један народни послапик n министар договарали 
o том. To je речепо једном од народних посланика, 
KOJU je o томе обавестпо n г. Министра да му je o 
томе говорно један народни гЛсланик и да тај Ми- 
inicrap mije имао ништа против тога. To je, ročnu- 
до, изјавпо Ban Круљ пред посланицима Зетске ба- 
noBiine. Знамо ми мпоге ствари. Показаћу ja то вама 
n вашнм друговпма, a ако ме зачпкавате да ли смеи 
ићп no срезу, ja вам одговарам да се крсћем no це- 
лој држави. {Трипко ИииковиИ: Идеш само тамо 
где те не познају). Ja идем свуда n тамо где ме no- 
знају n где ne позпају a позпаје ме цела држава, a 
ако се буде штогод деспло мени n мојим другови- 
ма, десиће се само на ваше пррвокације и na ујдур- 
ме са ваше črpane. . 

Ja пеКу пзлагатп друго, нека je доста ово, што 
ca.\i изложпо да покажем, зашто ne нал>а ваш psjL 
јер меј^у вама има људи који су криви зато што je 
оиако код nac, o томе се ne може сумњатп; n кад к 
таква унутрашња полптка, Да чак и пароднп по- 
слаппцп врше утицај н раде овакве стварп, a да ое 
њима ne стапе na пут, и кад се овде впди учсшјц; 
властп и да то траје дуго времена a да се противу 
тога ne предузп.мају ппкакве мере, ошда — разумс 
се — nn ja ini мојп друговп ne можемо гласатц 3;i 
овај буџет. (Одобравање n пљескање na левпцц). 

Потпретседпик др. Авдо Хасапбеговпи: Има 
реч Претседнпк Мпппстарског савета r. Никола У. 
зуповпћ. (IЈљескање). 

Претседник Мпипстарског савета Нпкола Т. 
Узуновић: Господип предговорпик je, код ресора 
упутар:ве полнтике, говорно у име групе којој при- 
пада. Beh из тих обзпра с.матрам за потребно да 
учиним пеке пзјаве и пеке ограде поводом љегових 
тврдњи. 

Господо, п.ма извесних интереса које бп тре. 
бало сви заједппчки да чувамо и да браапмо, како 
мп са ове črpane, тако и господа са ове стране. Ц. 
ма пзвесннх обзпра o којпма n једна и друга стра. 
na мора водптп рачупа. Ja се бојпм, a требало би 
и свп да се брппемо, да нашу младу устапову, 11ч.. 
родну скупштнпу и парламептарпзам ааповљеип, но 
вратимо na пут педокумептовапих инкриминисан.А 
штетних генералпсања и претераппх хиперболиса- 
ња, којп кад добпју шпроку јавност n у земљи n ца 
cipann, верујте ми, псто тако наносе штету ц ле. 
вици као и десппцп, a све скупа заједпо пашпм зд. 
штпм, пашпм заједппчкпм пптересима. (Пљеокање) 
Ja aeh n no својој крштеппцп имам право да ука- 
жем na све штетне последице од оваквпх napi;;. 
мептарппх акција. И ja молпм да ми се ne за&кши 
што сам ову молбу управио na опу страпу са којв 
се у послсдп.е време пзлазп често са оваквим ин- 
крнминисањима, генералисањима, педоволЈно дп. 
кумептовапим n, што je пајглавппје, na незгодан и 
у незгодпом моменту n na пепадлежпу адресу уцу. 
ћеапм. 

Господо, мп смо чулп господипа предговорнп- 
ка, алн он je пред пама читао мпоге ствари. Mu mi- 
смо бплп у стан»у довољпо nn да пратпмо шта je он 
говорпо, a још мап.с чиме доказује све ono што 
износи. Алп спгурап сам да смо свп имали једаа 
утпсак: Па добро, ово je све једап оптужни матери- 
јал за падлежпе инстапције које су позвапе да ове 
стварп извиђају. A што мп можемо у овој ствари 
да кажемо, то je, да пн Кралзевска влада nn всћи- 
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на, ona на коју оиа има 1гаст да ^се ослања, ннкога 
ни од какве кривице iiehe узети у заштиту. (ПлјС- 
скаЉе). A свакога који има моралне куражи да за 
ono зашто некога оптужује понесе пуну одгоиор- 
ност, то значи да под пуним нотписом као одго- 
ворно лице, као тужилац или кроз јавиост упути 
на надлежне инстанце ово, na да попесе одговор- 

iCT за истиннтост — нека тај зна н верује да ће 
свака власт, свако надлештво и Краљевска влада 
учинити све да закон до1)с до најпуније примене 
према свакоме. (Пљескаље), 

Господип предговорник, свакако у претпостав- 
ци да један министар, na и један Претседник вла- 
де може бита располаже са толико нремена да сва- 
ку доставу, сваку писмепу доставу, свс шхо му je 
иогло бити безммепо достављено, не само разглс- 
-i.i, lich узима у поступак, na je иа адресу Претсед- 
ника владе једног, друпог и трећег — јер je no- 
ређао сву господу моје претходнике — na кажс: 
Све су  овс  ствари они знали. 

.Ja могу да увермм господина посланика да сам 
ове ствари, уколико сам их са овога места чуо, 
први  иут  l.iyo. 

И тврди, да су сва три претседника one ствари 
знала, ако су оне нарочито уредно поднете, пот- 
писапе, тс да onaj који тужи, при.ми одговорност 
за евептуалпе лажпе оптужбе, онда се господии 
вара . 

Уколики се тиче акције г. Никића на оним 
странама, ja сам сазнао за једиу ствар да редак- 
иија листа г. Никића дугује за локал неку кирнју 
гаиошњој општини, али сам то сазнао на уредан 
начин, од једпог господина, који je дошао да ми 
ro каже. И шта сам му ja казао? Ако господин 
lliiKiih дугује, и посланици морају дугове да пла- 
hajy. To Je несумњива ствар. Али ja држим да 
градска општина суботичка, када je у питању je- 
дан југословенски дневник, не дневник onaj под 
штриклама него једис повппс уошпте, na оиштипа 
располажс једним локалом, ja не знам, да ли треба 
општина да тражи кирију, ако уступи потребап ло- 
кал за једпу овакву редакцију, 

Господо, тражп се од oprana, тражи се чак од 
иинистара да no свима анонимним доставама, пре- 
дузимају мекакве акције. Како то изгледа na прак- 
сн, j;i hy да вам поменем једап случај. 

Ja са.м npe неколико дапа добио једпо ano- 
нимно писмо. Каже се: Господине Претседниче, Ви 
.(■no говорите у Скупштини, Bn ћете се борнтн 
противу корупције, то je добра ствар. A nrra je ca 

х 100 МЈилиона динара, које Пп имате у фмрми 
Митић, у трговини, које сте зарадили na папче- 
вачком мосту!! 

Сад, наравно, ствар je јако духовита и 'Могла 
би да буде за увесељаванзе, али je при томе, го- 
сподо, и жалосна појава. Лер тај господнп, који 
je то оиако замислио, пошто je господин Претсед- 
иик владе функционер високог ранга, мисли вал>да 
да он, кад нешто проневери, треба да буде нешто 
крупно, да je бар 100 мплиопа динара. Па сад Ka- 
no сс тих 100 милиона морају датп у некакву 
радњу, фирма треба опет да буде највећа — фирма 
МитиЈш, ii кад један службени« — државни npo- 
невери неких 100 милиона динара, то треба да буде 
на једном великом објскту, a којн je највећи обје- 
кат — Панчбвачки мост, јер се вал.да само na 
њему могло добптп 100 милиона динара. У другом 
писму  cT'Oj/n, како у радњи Мчнтића имам моваца 

али na име мога cima, a «ie na моје име. Ha, ио- 
лим вас, господо, ми којп свакодпевпо добијамо 
овакве доставе, шта можемо мп да радимо? Јесмо 
.ni  постављени у такву ситуацију, живимо ли у 
времену кад свако може да nomece одговорпост? 
A да се на основу таквих докумепта и таквих nn- 
криминација претерује, да се анонимним писмима 
баве opranu државппх власти n да no њима no- 
ступају  и  без основа,  то,  господо,   ne  може да 
се радп. Ми смо политички ЛЈудп, ми зпамо, како 
се и докле се у претеривању у овим стварима идс, 
na бих ja молио, ма колнко да je то потрсбпо, мп 
смо мало n позвани n ако хоћемо да овоме злу 
које влада у целоме свету станемо na пут и делп- 
мично пзузетно може  овде-опде да  има  n  да  се 
јавља n код nac, ми смо дужни да помогнемо адмп- 
нистрацији и у то.м правцу да се ове ствари сузби- 
јају. II акција ове врсте може да буде кориспа, али 
да има мере, да има граница, да се служимо само 
документираним стварима, да указујемо на њих и 
да опда с право.м тражимо да се поступа и да свак 
повуче консеквенце и казне које заслужује, као и 
onaj ко лажио оптужује. 

Господо, кад смо код унутрашње политике и 
кад господа xolie na овај начин да критикују ту 
политику, ja бих хтео да нагласнм да n ту треба 
да будемо врло обазриви. Претендовати na то да 
се xolie једна крајња демократија или бити за 
крајње слободе, a да се прн томе свакодпевпо na- 
noce тешкс увреде баш томе народу, na који се 
апелује n од кога се noMoii n сарадња гражи, тиме 
mro се тако генерално тврди, како се паш народ 
у cBojn.M политичким 011редел.ењ11ма ne руководи 
ничим другим, пего се само повипује наредбама 
полицијских власти n бележника... (Др. Кешеље- 
nnh: Не, то ne тврдимо!), то се злоупотребл>ава. 
(Си. Xol)epa: Немојте стављати у уста пама ono, 
mro ne roBopiiMo!). 

Када je парод 8 новембра пошао na послаппч- 
ке изборе, одмах сутра дан нападао се onaj na- 
родпп елап, са којим je парод дошао na те пз- 
боре n спорило се да се парод определпо за non 
режим n erame, n го се спорпло од л>уд11, који себп 
допуштају и такве пелогпчпостп да тврде ствари, 
које истога дана демаптују. 

Господо,  гласање  се  вршило  јавпо.   Бпло  je 
случајева да су и фотографи снимали како су људи 
у бпралпшта улазилп и гласалп. Бпло je случајева 
да су од 7.000 уписаних бирача изишли в.000 na 
гласање n гласали, и то људн из варотп, одлични 
n Bnl)cnii грађани. A шха бпва сутрадан? Из ne- 
какве  политичке  каприциозности  оспорава  се тај 
резултат гласања и каже се као да су omi сами 
попунили спискове и као да пико mije изашао да 
гласа. A да би такно тврђење моглп да поставе, ni 
л.удп рискирају да се и демантују. Јер, господо, 
свакп Koju je изишао na гласање, могао je впдетп 
и друге своје позпате л.уде, како гласају. Алп je 
тим људима потребно било да кажу, како пико 
mije изишао na гласап.е и како су само спискови 
преппспвапп. Господо, може бптн n таквих onnrm- 
na n случаја. Ми знамо да прплпком пзбора уопште 
може битп n нескрупулозности n претеривања у 
акцијама да се дође до Belmne, али да се постави 
једпа тако геиера.ша тврдња, коју господа нз Ha- 
родпог клуба  неосповапо  поставл.ају n  да  такве 
нетачне тврдњс ii3iil)y и ван граница name земље, 
то, господо, mije корисна ствар, w то треба свп да 
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избегавамо. Сем тога, предговорник н његовн дру- 
гови знају добро, како се гласало na изборима 8 
новембра 1931 годние, јер су и опи били баш sa 
ту политику ii за њу гласали, и кад знају да није 
тачно ono што онн тврде за те изборе од 8 ио- 
вембра, на којима су оин гласали за нсту политику, 
зиају онда да није у свсму тачна mt ова тврдња, 
како се на последњим општинскнм изборима није 
гласало, него као да су сс само преписивали спи- 
сковп. (Др. Нико.ча Кешељевић: To су вашн л>ул" 
изиели!) Господа кажу: вашн су људи то нзнели, 
Али господа неће из тога да извуку закључак. Ле- 
сте, господо, али шта IO зиачи? Значи да je власт 
често пута објектнвно поступала када се и чла- 
нови већине иа то жале. (Пљескање). 

Господо, као што сам у почетку казао, треба 
се чувати ових и оваквих уопштавања и геиера- 
лисања. Док je режим налазно да за консолнда- 
цију политичких прнлика у иашој земљи за изве- 
сно време нису били потребни избори, ou je дотле 
на томе снстему бно. A када се са меродавпог ме- 
ста процеиило да треба доиети Устав и да иза 
тога Устава треба прнступитн парламентариом и 
уставном режиму и извршити општинске изборе, 
оида су и Југословеиска иационалиа страпка и Кра- 
л.евска влада донели меродавну одлуку да се no 
постојећим закоиима изиђе на општинске изборе 
са јавннм гласањем. Ja допуштам, да господа из 
Народног клуба могу бнти и другог мишл.ења; 
,они су за тајно гласаље. Ми налазимо да »данас« 
— a ja ту реч нарочито подвлачим — није никаква 
јерес битн за јавно гласање под приликама које 
уопште у свету владају и под политичким задат- 
цнма пред којим наша земља стоји, јер, ако има 
пекога који x.ohe да политпчком акцијом руши це- 
лину ове земље, треба да знамо ко je тај. (Бурно 
11л>ескање). 

Господо, кад смо одлучилн, да идемо путем 
избора и да народу дамо општниске самоуправе, 
ми смо имали најбол.у намеру и ми смо донели 
потребне одлуке и дали потребна упутства да се 
на општинске изборе иза1)е слободно. И, иаравно, 
да желнмо да иаша страика на тим изборима до- 
бије већину. Алн, та наша жеља има граница. Она 
нде само дотле, да се, с друге стране, никоме ни- 
каквим недопуштеним нелегалшш и противзако- 
иим средствима не забрањујс, да употреби грађап- 
ска права и да грађани изаберу себи општинске 
управе онакве, какве желе, и какве су им потребие. 
(ПлЈескање). 

Господо, то je била политика Краљевске вла- 
де, то je бнла политика Југословеиске нациоиалне 
стракке, и ona само за такву политнку хоће да по- 
песе и иоси одговорност. Ако je при томе овде нлн 
оиде, једаи или другн претседник општине, да би 
сачувао свој положај, један или други кандидат 
и политички човек, да би бно изабран on или ње- 
гов пријател., урадили иешто, што не би било са- 
гласио са политиком коју води Југословенска на- 
ционална странка, то су само поједнначнн случа- 
јсви, за њих може носнти одговорност било само 
дотични opran бпло дотпчпи политички човек. 
(Бурно и дуготрајио пл.ескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
г. др. Никола Никић. 

Dr. Nikola Nikić: Kad se je i Vladi g. Nikole Uzu- 
novica prigovorilo, da se nije Narodnoj skupštini s 
programom i deklaracijom prikazala, onda joj se kao 

i Vladi prije nje to s punim pravom prigovorilo. 
Zato, naime, što je i ova Vlada g. Nikole Uzuno- 

vica kao i ona g. dr Milana Srškića prije nje izišla 
iz Jugoslovenske nacionalne stranke, nije Vladu g. 
Uzunovića nikako moglo da oslobodi od objave rad- 
nog programa i političke deklaracije. 

Da Vlada gospodina Nikole Uzunovića nema 
drugi radni program od Vlade g. dr. Milana Srškića, 
ne bi njegov kabinet podnosio ostavku, niti bi ova 
Vlada bila obrazovana. 

Smatrao sam, a i danas smatram različitim ka- 
binet g. Nikole Uzunovića od kabineta g. dr. Milana 
Srškića. 

Daleko sam isto tako od toga, da se mogu slo- 
žiti s onima, koji misle, da je g. dr. Milan Srškić pao 
na sukobu u sudaru sa g.g. Radenkom Stankovićem i 
dr. Ljubomirom Tomašićem, koji su pokušali da na- 
prave svoju vladu unutar Jugoslovenske nacionalne 
stranke. 

Iako smo, gospodo narodni poslanici, već od po- 
četka Vladu g. Nikole Uzunovića smatrali drugom 
vladom od predašnje vlade, a da zato ipak nismo do- 
bili nikakovu jasniju i formalniju potvrdu, ipak smo 
dočekali ravno nakon mesec dana na kraju, izjavu 
g. Nikole Uzunovića od 27 februara o. g. u budžet- 
skoj debati, koja se po svojoj važnoj sadržini mora 
shvatiti kao programatska, i da može svaku formalnu 
vladinu političku deklaraciju zamijeniti. 

Ostavljajući po strani politička shvaćanja osmn ■ 
nih pitanja državnog ujedinjenja i sličnog, svako o- 
naj ko se je zanimao političkim radom i uspjehom 
g. dr. Milana Srškića, morao je odmah opaziti, da je 
tom političkom periodom ovom programatskom' iz- 
javom g. Nikole Uzunovića stavljena tačka i za- 
vršetak. 

Gospodo narodni poslanici, kad je g. Nikola U- 
zunović već u svojoj izjavi otvoreno pomenuo pita- 
nje lišenja slobode i daljeg izdržavanja kazne go- 
spode dr. Vlatka Mačeka i dr. Antuna Korošeca, ne- 
ka mi je slobodno baš na tome pitanju i shvaćanju 
povući razliku između političkog perioda, koji je 
prošao i perioda, koji je sa izjavom g. Nikole Uzu- 
novića počeo i sve prave prijatelje zemlje optimiz- 
mom  i  nadom  u  politički  progres  ispunio. 

1 politička deca, gospodo narodni poslanici, već 
znaju da je krivični progon i u opće lišenje slobode 
g.g. dr. Vlatka Mačeka i dr. Antona Korošeca uz re- 
dovno obavljanje političkih i državnih poslova, bila 
nažalost glavna sadržina političkog rada Vlade g. dr 
Milana Srškića. (Alojzij Pavlič: I dr. Kramera! —! 
Smeh.). 

Ovaj krivični proces i hapšenje g.g. dr. Vlatka 
Mačeka i dr. Antona Korošeca bio je pai-exelence po- 
litičko delo Vlade g. dr. Srškića, pa se ovom i ova- 
kvom našem shvatanju ne bi objektivno moglo pri- 
govoriti. 

Kad bi taj, gospodo narodni poslanici, krivični 
proces sa hapšenjem i presudom odnosno konfinaci- 
jom mogao biti tretiran kao proces dela protivno 
Krivičnom zakonu ili Zakonu o zaštiti javne bezbed- 
nosti, onda bi morali za krivično delo da odgovaraju 
i ostali potpisnici zagrebačke rezolucije, a ne sanio 
g. dr. Vlatko Maček. 

Pored činjenice, da je naš krivični postupak ja- 
sno stao na princip legaliteta, a ne shodnosti pokre- 
tanja krivičnog postupka, kadgod je krivično delo 
počinjeno, a ipak pored toga nije krivični postupak i 
protiv ostalih potpisnika zagrebačke rezolucije pove- 
den, suviše jasno pokazuje i otkriva da je režim g. 
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dr. Sržkica   ovaj  proces zbog svojih političkih a irj 
zakonitih  razloga i svrha poveo i dovršio. 

Gospodu narodni poslanici, drastičniji je još slu- 
Caj i postupak sa g. dr. Antunom Korošcem, koji je 

i Vladi  J4-.  dr. Srškića policijski i politički koiilinn- 
van, a  da   na slobodu nije pušten bio ni onda, kada 
i Upravni   sud u Celju  na  njegovu žalbu    poništio 

konfinaciju. 
Da je   g. dr. Anton Korošec bio samo zbog po- 

vrede zakona,    a ne povrede politike g, dr. Srškića 
ifinovan,   momentom  poništenja  konlinacione  od- 

luke po  Upravnom sudu kao protuzakonite, otpalo bi 
povreda zakona,   a s njom i svaka konfinacija. 

Dok se režim g. dr. Srškića u pitanju slobode 
• oda vanparlamentarne opozicije evo upravo ovako 
ponio, i Vladi g. Nikole Uzunovića na žalost ostavio 
teško naslede, da mora državne zakone i državni 
autoritet i onda braniti, kad u interesu zemlje traži 
nove puteve i nove uzajamne odnose; s novom dr- 
žavnom politikom. 

Nikola  Uzunović je nastup svoje Vlade u pitanju 
lične slobode g. dr. Vlatka Mačeka i g. dr, Antona 

rošca  simpatičnom  izjavom od 27 februara o. g. 
iko obilježio: 

-.luče  je jedan od govornika obzirom na to, š^o 
' уџ nailaze Uskršnji praznici    postavio pitanje, šta 
limo, hoće li Kraljevska vlada o danima tih svetih 
/nika  osloboditi daljeg izdržavanja kazne Mače- 

ka i hoće li iz internacije pustiti g. dr. Korošca, izjav- 
ljujući n/ to da one punktacije i deperacije,   koje se 
pripisuju   g.   dr.  Korošcu, nisu njegovo delo, već da 

o U.'lsifkat, gospodo, u našoj državi postoje i o- 
ii zakoni i koje što u vidu kazne po zakonima pri- 

mio, tp njemu ostaje. 
Gospodo, ta pitanja mogu načisto da se izvedu i 

korisno po naše uzajamne odnose i državnu polili- 
ku, ako mi sve izjave, sve deklaracije, sve akcije i sva 
Jela ostavimo onima samim, koji ili čine, da ih oni 
tumače i da oni jedino pozvani i merodavni po njima 

: Izjave. Jer, zbilja takve izjave koje bi poticale 
i tili strana mogle bi i sa pažnjom biti saslušane i 

samo na osnovu takvih izjava mogla bi se tražiti i 
i nekakva politika. Da se u naš politički i javni 
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Smatrajući, gospodo, da g. Nikola Uzunović, kao 
Pretsednik Kraljevske vlade ovom svojom umesnom 
izjavom na pravo mesto postavlja i ispravlja, šio su 
njegovi preišasnici poremetili i povredili, pitamo se, 
dok po шј izjavi g. Pretsednika vlade osiaje svakom 
ono što je po zakonu dobio, šta ćemo onda sa onima 
uraditi, koji зи nešto protivno zakonu dobili i puneli, 
kao što su toga toliko protivno zakonu dobili i po- 
ni i oni, koji su nesrećom pali u ruke razularenih or- 
gana i vlasti Ministra unutrašnjih poslova, naročito 
u hrvatskim krajevima. 

Gospodo narodni poslanici, mi već pune dve 
godine podnaSamo interpelacije o zulumima i nasilji 
ma policijskih i žandarmerijskih organa, ail ni na 
jednu našu interpelaciju ni do danas odgovora dobili 
nismo. To valjda zbog toga, što je na čelu ovoga naj- 
političkijeg resora, nažalost, jedna nepolitička ličnost 
kao što je g. Zika Lazić, koji nema smisla i oseća- 
nja za odgovornost pred Parlamentom. (Graja i pro- 
testl kod većine). 

Mesto da nam je bio kao opoziciji zahvalan da 
ovako budno konirolišemo i pazimo na terenu njego- 
ve organe, on je smatrao da je u interesu države, da 
po svojim organima zabranjuje naše kritike i inter- 
pelacije i da u tome njegovi organi idu tako daleku, 
da biju i hapse ljude koji čitaju stenogralske beleške 
Narodne skupštine, kao što je bilo u Brodskom, Vin- 
kovačkom, a naročilo u Zupanjskom srezu. 

Kad bi, gospodo, na čelu toga resora bila politič 
ka ličnost sa autoritetom i političkom invencijom, ne 
bi se naprimer jnoglo dogoditi' da nekažnjeno sreski 
načelnik Muždeka u Krapini nastupi protiv građana i 
seljaka zato što su ovogodišnjicu Zrinjsko-Franko- 
panske proslave, kao obično svake godine, oglasili 
držanje zadušnica i u pozivu naše zadušnice stavili is- 
torljsku »činjenicu, da dne 30 travnja 1671 godine po- 
ginuše od krvničkog mača u Bečkom Novom Mestu 
borci za slobodu i nezavisnost hrvatskoga naroda, te 
ćemo lako najlepše osvežiti u srcu i duši onu veliku 
misao vodilju hrvatskog naroda, za koju oni prije 
nepunih 400 godina poginuše.« 

Ovako delo kvalificirano je ništa    manje    nego 
potčinjeno iz Cl. 3 Zakona o zaštiti javne bezbedno- 

ne  unosi zabuna, kako su upravne vlasti jednog ^ti i poretka u državi, jer da se time' vrši propagan- 
ili drugog gospodina deportirale, kako ih drže i dalje, da za promehu političkog poretka u državi, 
iako te  izjave i deklaracije nisu njihovo delo, nego Gospodo narodni poslanici,   naročito   su   mnogo 

llsifikat.  Ako je to tako, gospodo, to imaju ta protivu zakona dobili i poneli oni građani, na koje su 
poda  da   kažu. Ako oni tako kažu, sigurno če u- 

pravne   vlasti   konformirati  svoje  postupanje  prema 
novostvorenom stanju, kako sledi iz njegovih izjava.« 

Osećajući,  gospodo  narodni  poslanici,  kakve  se 
.pravde mogu desiti kadgod se politička dela i 

ve kao  krivične tretiraju, mi ovu izjavu g. Nikole 
Uzunovića   moramo pozdraviti i zaželeli da od ovog 
početka   i   dalje   program   njegovog  rada  bez  obzira 

ie bio — treba da bude. 
Da u našoj zemlji postoje i ostaju zakoni, t. j. da 

i njoj ima uvek po zakonima postupati, ali i ta go- 
i la Vlatko Maček i dr. Anton Korošec, na čiju se 

ličnu slobodu ova izjava g. Nikole Uzunovića odnosi, 
davajući   političke  izjave  i  deklaracije,  imaju  pravo 

li  svoje   izjave jedino autentično tumačiti, da nji- 
hove izjave  ne može niko, pa nije mogao ni režim dr. 
Milana   Srškića   autentično   tumačili,  kako  bi  se   na 

ovu takvih jedino pozvanih tumačenja ne samo dr 
tie vlasti u svome delovanju opredelile, nego kako 

bi se na osnovu ovakovih izjava i tumačenja mogla i 
politika potražiti i voditi. 

proteguti austrijski carski patenti iz Bahovog doba, 
makar da su po zakonu i Ustavu svi ti patenti davno- 
ukinuti. 

Tako je sreski pristav Živanović u Slav. Brodu 
presudio po jednom takvom carskom austrijskom pa- 
tentu od 1873 godine Jarića šimu i Ivu Salomonovi- 
ća na 30 dana, a Miju Sirnica na.5 dana sve iz Pod- 
crkavlja, i to prvog, što je podigao sa zemlje neka- 
kov letak,   što je pročitao, a trećeg čak i zalo, što 
nije znao čitati, nego je to dao po drugom pročitati. 
Upravna vlast g. 2ike Lazića pobrinula se je da u nje- 
zinom uredovanju  bude  i  takovih slučajeva, koji bi 
bili šaljivi, kad ne bi bili po narod žalosni.    Tako na 
primer sreski načelnik Sava Nikolić u    Kutini izdaje 
odredbu Josipu Bukovcu iz Gračanice, da ne srne ni 
na vašar, ni u selo, ne samo noću nego i danju, a da 
ne sme držati u kući ni psa, da nebi valjda policijske 
i žandarmerljske organe g. Žike Lazića zalajavali, pa 
da ga ne bi mogao opet iznova da kažnjava, kao što 
je to učinio sa trgovcem  i uglednim članom J.N.S. 
g. Nikolom Goldom iz Kutine radi toga, što su mu psi 
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popreko gledali i lajali na gospodu žandare, (Smeh). 
Da dosad nisu upravne vlasti vršile i respeklovale 
zakon, koji po rečima gospodina pretresdnika vlade 
u našoj zemlji postoji, najbolji je dokaz slučaj selja- 
ka Mije GrediČka i Jurja Varžića — Šaleca iz Oro- 
slovlja, srez Stubica, koji su kao nevini dva puta po 
Okiu/nom sudu u ZagreDu bili oslobođeni iz sudskog 
zatvora, nakon 16 mjesečnog pritvora pušteni, pa 
ipak po policiji Zagrebačkoj na izlasku iz Suda doče- 
kani i stavljeni u policijski zatvor, kome nema ni 
kraja ni konca. Policijska samovolja u mnogo sltiča- 
jeva ide čak tako daleko da seljake lišava na odre- 
đene d.me LI godini građanskih i čovečanskih slobo- 
da - doživotno, premda- znamo da po zakonima 
koji u našoj zemlji vrede, tako kaže gospodin Pret- 
sednik Kraljevske vlade Nikola Uzuuovic, samo Sud 
može nekoga čovečanskih i građanskih prava doži- 
votno lišiti. Takav je slučaj bio u mome srezu ti selu 
Garčinu, gde je policija pod ovakove doživotne svoje 
sankcije podvela seljake i onda, kad je u odluci sama 
priznala da nema nikakovih dokaza, da su počinili 
takove policijske istupe. Ta odluka, koja će po svoj 
prilici da ude u državni arhiv iz doba ministrovanja 
g. Žike Lazića kaže: »Postoji sumnja da su lialentović 
Stjepan, Klajić Vales i Ivanišević Nikola iz Garčina 
duhovni vode i potstrekači svih političkih ispada na 
teritoriji Garčinske opštine. Zato je određeno da se 
oni od sada imaju'na svakog 20 juna, svakog 8 av- 
gusta, svakog ,r) septembra, svakog 1 i 17 decembra 
staviti u pritvor da tamo te dane provedu.« 

Kazače neko, gospodo narodni poslanici, neka se 
narod žali protiv takvoga rada policije. To narod i či- 
ni sam ili iiioli nas, narodne poslanike, da podnašamo 
interpelacije u Narodnoj skupštini. Gospodin Mini- 
star unutrašnjih poslova uvek se brani da je to uči- 
njeno bez njegovog znanja i pretstavlja to kao eksces 
pojedinaca. 1 da to dokaže, g. Ministar šalje odmah 
svoje istražne organe radi provođenja istrage. Kakve 
on šalje i kako oni u većini rade na terenu, evo jedan 
primer: Kad je naš poslanički drug g. dr. Gruber pod- 
neo interplaciju o nasiljima sreskog načelnika u Ku- 
tini Save Nikolića, odmah je izašla na lice mesta is- 
tražna komisija, u kojoj je bio jedan žandarmerijski 
general i inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova, 
pa je istragu povela na način, kako se sve te istrage 
većinom sprovode i svršavaju. Niko nije bio pozivan 
na preslušavanje, zaključana su vrata sreskog načel- 
gtva, a sve je završeno masnom večerom i lumperajem 
do zore, u ovom slučaju kod javnog bilježnika Kur 
tagića, a u drugom slučaju kod javnog bilježnika dr. 
Šumanovca u Vinkovcima. 

Nije zalo čudo, gospodo narodni poslanici, što 
tako te istražne komisije rade, kada i sam g. Ministar 
unutrašnjih djela prikriva pravo stanje stvari, ako mu 
se ovde u Narodnoj skupštini iznese sve to. Pa eto 
naprimer kad:., je g. dr. Lončarević obrazložio našu 
interpelaciju i i/.neo fakta o sreskom načelniku u No- 
vo j Gradiški Košticu i o gradskom načelniku u Vin- 
kovcima dr. šumanovcu, Ministar, mesto da je izja- 
vio da će protivu njih .postupati svom strogošću za 
kona, izjavio je za Koštica, da su došle deputacije na- 
nula sa traženjem da ostane tamo, a za dr. Šuma 
novca, priznavajući opstojnost samih krivica, da one 
nisu takve prirode da moraju povlačiti smenu sa na- 
celmckog položaja. 

Međutim, gospodo, ja imam u rukama Izveštaj 
generalnog inspektora Ministarstva unutrašnjih po- 
slova i procitacu jedan pasus, pa da vidite da g   Mi- 

nistar onaj dan, kad je meni odgovarao, valjda nije 
bio upućen u stvari, te je neistinu govorio. Jer šta ka- 
že inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova: »Grad- 
sko zastupstvo u Vinkovcima pri otvaranju dvaju u- 
lica pored imanja g-de Šumanovđc Marije, žene 
Šumanovca, gradonačlnika, otkupilo je za potrebo u- 
lice jdan deo imanja g-de Šumanovac po 100 dinara 
1 kv. hvat. Posle toga kad je otvaranjem tih ulica 
trebalo pojedinim parcelama privatnih lica ekspro- 
prisati izvesne delove opštinskog zemljišta, odlukom 
gradskog zastupstva od 24 novembra 1930 godino 
Иг. 442 rešno je da se g-di Šumanovac ustupi bes 
platno 66 kvadratnih hvati opštinskog zemlijšta koje 
se nalazi ispred jednog dela njene parcele.« Sad ka- 
že ovde dalje ovako: »Dakle kod ove stvari nije do- 
voljno obazrivo rađeno u interesu gradske opštine. U 
mesto da je odmah vršena kompenzacija, grad je p] . 
ćao s jedne strane, a s druge strane docnije poklon 
pravio. G. šumanovac bi imao da nosi moralnu od 
govornost, što se ovako postupilo u gradskoj opštini, 
gde je on načelnik.« 

Лко, gospodo, to nije dovoljan razlog da neku 
bude smenjen sa prelsedništva u jednoj opštini, onda 
ja ne znam, gospodo narodni poslanici, šta mogu biti 
razlozi da g. Zika Lazić uvitli da je rađeno proth 
zakona i protiv javnih interesa. ф 

A evo, gospodo, da čujete kakve su te deputa- 
cije bile, dok je g. Kostić bio sreski načelnik u Dal- 
maciji, naš vrlo poštovani drug narodni poslanik g. 
Sergije Drukalo tražio je da se odande protera, a Mi- 
nistar g. Andelinović zajedno sa narodnim poslani- 
kom g. dr. Miletićem tražili SU da se u interesu jav- 
noga reda premesti iz onih krajeva, no taj je gospo- 
din, oslanjajući se na dobro zalede svoga kuma u 
Beogradu, izjavio javno, da će aktivnoga Ministra g 
dr. Andelinovića i narodnog poslanika g. dr. Miletićaj 
čim mu dođu u srez, premlatiti, a za narodnog posla- 
nika protu Sergija Drukala izjavio je da je palavorda 
i trgovac, a ne sveštenik i narodni poslanik. Taj je siv 
ski načelnik morao biti radi javne sablazni konačno 
premješten u novogradiški srez i čim je tamo stigao, 
počeo je da radi i tamo ono isto što je radio u Bio- 
gradu na Moru, gde je premlatio 600"seljaka, da uz- 
mogne samo desetoricu predati sudu. (Ministar unu- 
trašnjih poslova Zivojin Lazić: To nije tačno). G 
Ministre, daću vam sve podatke. Isto to, što je ra- 
dio sa aktivnim ministrom g. dr. Andelinov ićein, i ,ša 
narodnim poslanicima g. Drukalom i g. Miletićem, či- 
ni sa potpretsednikom Narodne skupštine g. Karlom 
Kovačevićem.  Kada ovaj  štićenik  i  kum  g.  Mini 
unutrašnjih dela (Ministar unutrašnjih poslova zl 

vojin Lazić: Nije tačno). i pored toga, što g. Mini- 
star kaže da nije, ovako postupa sa minstriina, pot- 
pretsednicima Narodne skupštine i narodnim posla- 
nicima, možete zamisliti, gospodo naručim poslani- 
ci, šta onda sve radi sa jadnim narodom. 

Gospodt) narodni poslanici, najbolnije pak po- 
glavlje unutrašnje politike sačinjavaju žaiularmska 

nasilja i btatinjanja, koja su postala sastavni deo 
upravnog sistma g. Žike Lazića. (Ministar unutraš- 
njih poslova Zivojin Ln/.ić: To je preterano. Sve je 
opovrgnuto izvršenim isledenjem). ,1a ću vam poseb- 
no na sve to odgovoriti. (Ministar unutrašnjih po- 
slova Zivojin Lazić: Vi nikom ne verujete). Ja veru- 
jem narodnim poslanicima. Pitajte g. Miletića i g 
Drukala pa ćete videti da je tako. (Ministar unu- 
trašnjih  poslova Zivojin Lazić:  Evo  ovde  je   većina 
poslanika, a vi kažete da se žale samo Miletić, 
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Urukalo i Andelinović). Molim vas slušajte samo da- 
je. Kako sam već u svom govoru naglasio, gospo- 

oo narodni poslanici, mi već punc dve godine inter- 
pelišemo, pritužujemo se, protestiramo protiv tih zu- 
'Uma i nasilja policijskih organa, ali, gospodo na- 
rodni poslanici, do danas ne samo što nismo dobili 
nikakova odgovora nego štaviše svi ti organi, bilo 
olicijski bilo žandarmerijski, ostali su na svojim 

'"Jesiima, da i nadalje tuku i muče nedužni seljački 
narod. 

Gospodo narodni poslanici, predaleko bi nas od- 
velo da iznosimo ponovo sve te slučajeve koje smo 
izneli u našim interpelacijama, ali neka mi bude do- 
zvoljeno da ovde izneseni samo nekoliko drastič- 
"ijih slučajeva, koji se događaju sada u ovo vreme, 
kada Narodna skupština zasedava i raspravlja budžer. 

Pre petnaestak dana bio je namrtvo ime pre- 
mlaćen Ante Vujica posednik i ugledni građanin Met- 
kovića. 

Njegova krivica je u tome, što se je pre 13 me- 
seci sreo u jednom selu i razgovarao sa Gavrom Jo- 
vanovićem, koji je otišao u inostranstvo. Vujica se 
je sa tim Jovanovićem sreo u jednom selu Metkov- 
skoga sreza, gde je kao agrarni procenitelj, po služ- 
benom sudskom poslu, radio na terenu. Kriv je zato, 
što taj slučaj koji se je pre 13 meseci desio, a za 
koji su vlasti tek sada saznale, nije prijavio. 

U momentu kad je žandarmerijska vlast tražila 
Vujicu, isti se je nalazio na putovanju, pa kad mu 
je bilo javljeno da ga traže, poručio je sreskom na- 
čelniku Metkovića po nekim svojini prijateljima i 
uglednim građanima Metkovića da se nalazi u Ma- 
karskoj i da je spreman da se stavi na raspolaganje 
vlasti, samo tržai da se ne preda u ruke metkovske 
žandarmerije, za koju je po čuvenju znao da nemi- 
losrdno mlati političke pritvorenike. Kad je sreski 
načelnik dao obećanje, da mu se neće ništa desiti, 
poverovavši tome, došao je u Metković i sam se pri- 
javio, ali ga je žandarmerija pre ispita i saslušanja 
toliko izubijala, da je njegov jauk dopirao do kuća 
udaljenih od žandarmerijske stanice po par stotina 
metara, i ima mnogo uglednih građana Metkovića 
koji mo^u posvedočiti, da su slušali očajna zapoma- 
ganja i jauke bijenog Vujice. 

Obaveštena o zlostavljanju svoga muža, žena 
Vujice sa starijim sinom i njegovom sestrom dole- 
tela je kao luda u stanicu i kako su vrata sobe, gde 

je zlostavljao Vujica, bila otvorena, na svoj užas 
ugledala je muža vezana u lancima glavom spram 
poda, izmrcvarena i onesveštena. U svom bolu i uža- 
su pala je na kolena pred žandarmima i molila mi- 
lost, ali su oni i nju iskundačili i izbacili iz stanice, 
iiašto je ona očajna poletela u dvoranu hotela »Za- 
greb« gde se održavala neka zabava, a kojoj su pri- 
sustvovali i pretstavnici vlasti, pa je skoro bez svesti 
pala na kolena, u sred sale, medu zaprepašćenom pu- 
blikom i molila milost od pozvanih faktora. Opštin- 
ki načelnik dr. Koščina, koji je bio upoznat sa celim 

slučajem Vujice i kome je bila poznata i akcija iz- 
vesnih građana da Vujicu zaštite od eventualnih zlo- 
stavljanja, kad se stavi na raspolaganje vlasti, izgu- 
bio se je iz sale i nije ni prstom maknuo da zaštiti 
gole živote svojih nedužnih i bespravnih građana. 

Teške telesne povrede na Vujici konstatirali su 
metkovski lečiiici, medu kojima i sreski lekar, te 
šef mostarske bolnici. Vujica je toliko izmrcvaren, 
da će, ako i napusti krevet, ostati nesposoban za 
teli život.  Otac je osmoro nejake dece, bio je uvek 

tieporočan i važi kao miran i trezven građanin Radi- 
ćevske  orijentacije. 

U isto vreme kad i Vujicu, zadesila je ista sud- 
bina još nekoliko seljaka Metkovića i okoline, koji 
su takode krivi samo što su pred 13 mjeseci, jednaku 
kao i Vujica, sreli se sa Jovanovićem na bijegu i sa 
njim razgovarali, a što to nisu vlastima prijavili. 

Batinanje Vujice i drugih građana i seljaka iza- 
zvalo je čitavu uzbunu u gradu. 

Moram istaknuti da je Vujica dobar prijatelj 
narodnog poslanika Mastrovića, koji može najbolje 
posvedočiti da on nije nikakav antidržavni elemeiiat. 
Ministar Andelinović takode dobro poznaje Vujicu 
kao uglednog i trezvenog čoveka. On zna čitavu ovu 
stvar sa premlaćenjem Vujice, pa je i sam interve- 
nirao kod nadležnih vlasti da se pri hapšenju Vujice 
ne postupa s njim bezobzirno, ali je zakasnio, jer 
prije njegovog telefonskog obaveštenja, Vujica je 
već bio premlaćen. 

Ministar Andelinović zna u detalje ćelu ovu stvar 
i on ovde može posvedočiti da je sve ovo istina, što 
sam ja ovde izneo. On to mora priznati, jer da nije 
bilo njegove intervencije i intervencije narodnoga 
poslanika Mastrovića, mi bi smo u Metkoviću imali 
drugo izdanje događaja u Biogradu na moru. 

Sta se, gospodo, događa u mome srezu? Mi snio 
imali prilike upoznati gospodina Ministra da se tamo 
vrše batinjenja i umolili ga da se tome stane na put. 
Ja sam još pre opštinskih izbora podneo jednu in- 
terpelaciju na gospodina Ministra unutrašnjih dela 
o zverskom postupanju žandarmerijske stanice u Sla- 
vonskom Brodu. U toj interpelaciji izneo sam da je 
poručnik Stojanović jednog našega prijatelja, koga 
je zatvorio, toliko premlatio da je ovaj bio sav kr- 
vav, pa je takav otpravljen iz žandarmerijske stanice 
u srez. Ovi žandarmerijski organi ne samo da tuku 
narod, nego na svakom koraku vredaju i njegova 
najintimnija osećanja. Onaj koji je prošao kroz ruku 
ovoga poručnika Stojanovića, ili kroz ruku nared- 
nika Ilije Tomića u Brodu, nije mogao proći, a da 
mu nisu opsovali njegovu hrvatsku mater. Gospodo 
narodni poslanici, taj Ilija Toniić poznat je iz one 
perkovačke afere, gde je 10 ljudi premlaćeno i gde 
je jednom čoveku izčupao brk. I, eto, on i sad sedi 
u Brodu kao komandir stanice. Nije, gospodo, JU 
jedini koji tako radi tamo. Ima ih više. I ja sam, go- 
spodo, baš juče dobio iz moga sreza jedno pismo, 
u kome mi jedan prijatelj piše ovo: »U našem srezu 
događaju se takve stvari, koje prelaze već svake gra- 
nice, što se ne može nigde u svetu dogoditi, doga- 
đa se ovde kod nas. I sada kad je budžetska debata, 
vi treba da iznesete ove stvari ili da podnesete inter- 
pelaciju i intervenišete kod Ministra unutrašnjih de- 
la, te da se jedanput osolobodimo od ovih zločina«. 
(Hadži-Todor Dimitrijević upada u reč). Vi pišite 
članke u svojini novinama, a ja ću govoriti ovde u 
Narodnoj skupštini i iznositi ova fakta, pa neka mi 
gospodin Ministar na to odgovori. 

Potprclscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Gospodi- 
ne poslanice, vaše je vreme prošlo. 

Dr. Nikola Nikić (nastavlja): A, ne, nije prošlo. 
Ja imam prava da govorim čitav sat. 

Potprctscdnik dr.  Avdo  Hasanbegović:  Nemate 
prava po Poslovniku. 

Dr. Nikola Nikić  (nastavlja):  Po Poslovniku ja 
govorim u ime grupe. 

Potprctscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Vi se ni- 
ste javili da govorite u ime grupe. Izvolite završiti, 
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Dr. Nikola Nikić (nastavlja): Gospodo narodni 
poslanici. .. (Hadži-Todcr Dimitrijcvić: Govorite, a 
nemojte da citate). Vi niste pretsednik Narodne skup- 
štine, čutite. (Žagor). 

Evo, gospodo, sta se dogodilo 28 februara ove 
godine. Evo šta mi piše jedan profesor: »Dne 28 fe- 
bruara, vraćajući se kući, prolazio sam pokraj kasar- 
ne u Donjim Andrijevciina i u blizini kasarne susre- 
la me je jedna žandarmerijska patrola, koja se za- 
mnom okrenula i pratila me kuda ja idem. U vezi 
susedne kuće kod kasarne opazio sam jednu patrolu 
od dva žaudarma, koji su mi preprečili put, pitajući 
me, gde sam bio toga dana. Ja sam im odgovorio 
da sam bio na preslušavanju kod sreskog poglavar- 
stva po njihovoj prijavi, našto mi narednik Škundric 
Jovan reče: »Kada te nije kaznio sreski načelnik u 
Slavonskom Brodu, onda ću te ja kazniti«. Odmah 
me je udario pesnicom u levu slepoočnicu. Ja sam 
vikao u pomoć iz svega glasa, što su čuli do 20 
ljudi koji stanuju blizu kasarne, ali isti mi nisu smeli 
doći u pomoć, jer su se bojali da i njih žandarmi ne 
budu tukli. Pošto sam pružio fizički otpor i branio 
se, nisu me ona dva žaudarma moLdij uvući u kasar- 
nu, nego je iz kasarne izašao još jedan žandarm u 
gaćama i košulji i tek njegovom pomoći svladali su 
me i uveli u kasarnu, gde su na mene navalila ova tri 
žaudarma i još jedan, koji se je nalazio unutra ta- 
kode u ga-'-ama i košulji i jedan od njih udario me 
je volovskom žilom, drugi pendrekom, treći me vu- 
kao rukama za kose, a narednik Škondrić udarao me 
je rukama u slepoočnice i oborili su me na pod, uda- 
rivši me još nekoliko puta nogom u trbuh, psujući 
mi hrvatsku majku. Kada im je bilo već dosta ovog 
razbojničkog dela, zapovedih su mi da ustanem i 
onda mi je narednik Škondrić rekao da mogu otići, 
ali ako ne postanem Jugoslovenom da će me ubiti i 
da će pobiti sve Hrvate i da će na njih bacati bom- 
be«. 

Gospodo narodni posinici, taj narednik Jovan 
škundrić hapsi nemilosrdno i tuče ljude kad pevaju 
hrvatske pesme i davorije. Vi svi, gospodo narodni 
poslanici, znate da je pevanje hrvatskih pesama do- 
zvoljeno. Dapače izašla je jedna okružnica Bana dr. 
Ive Perovića, da se ne sme niko povlačiti na odgo- 
vornost radi pevanja hrvatskih pesama i davorija. 

Pa, gospodo, i mi ovde u Beogradu slušamo mu- 
ziku Kraljeve garde koja svira sve te pesme i da- 
vorije. Ali gospodin žandarmerijski narednik Jovan 
Škundrić u Donjim Andrijevcima podneo je kaznenu 
prijavu protivu svih koji su pevali hrvatske davorije. 
1 sreski poglavar morao je da pozove 70 seljaka i 
seljakinja na preslušavanje u Brod, i kada ih je pre- 
slušao pustio ih je kući, jer ne predleži nikakova 
kažnjivost, a kada je to video žandarmerijski nared- 
nik Škundrić, on je onda počeo seljake progoniti i 
batinati. {Hadži-Todor Dimitrijcvić upada u reč). Vi 
ste jedan bezobraznik! Tako ne govori poslanik! 
(Hadži-Tođor Dimitrijcvić: Tako ne govori Mini- 
star!) Čutite! (Žagor i protesti kod većine). 

Gospodo, u tome srezu ne vlada sreski načelnik 
nego taj narednik Škundrić i poručnik Stojanović. 
Narednik Tomić grozio se i grozi svima našim se- 
ljacima. Za najmanju stvar seljaci se tuku i teraju 
sreskom poglavaru ali pre nego što dođu do sreskog 
poglavara prolaze kroz žandarmerisku stanicu, a šta 
se u tim žandarmeriskim stanicama događa, o tome 
vi svi znate i vi ste uvereni da je to istina   (Hadži- 

Todor Dimitrijcvić: Apsolutno nije istina! — Milol 
Dragović: Šta ti znaš, ti si bar plaćen i žigosan i ću- 
ti!). Gospodo, ništa nije bolje ni u kutinskom srezu, 
gde su žandarmeriski organi zajedno sa sreskiin pri- 
stavom Franjom Ivančićem, premlatili našeg bivšeg 
druga, bivšeg narodngo poslanika Stjepana Urojića 
i njegovog sina. Podneta je kaznena prijava protiv 
ovih žandarmerijskih organa i protiv sreskog prista- 
va i, gospodo narodni poslanici, dozvolite mi sam. 
da vam jedan pasus iz te prijave, upućene sreskom 
sudu, pročitam: »Čitava zlostava osim raznih pogrda 
sastojala se je u tome, što su me žandarmi najčvr^. 
vezali, a bez sumnje po nalogu samog g. Save Niko- 
lica, a tu tvrdnju potkrepljujem time, što me on nije 
dao odriješiti ni za vreme preslušavanja kojemu k 
osim žandarmeriskog narednika Radenkovića, bio 
prisutan Vinko Jakšić iz Ilove i Josip Bukovac u 
Gračenice. Nakon što sam prigodom potpisa zapisni- 
ka razriješen lanaca, preveden sam u sobu za muče- 
nje tu sam morao svući cipele, leći na klupu, dići 
stopala u vis i dobio od gore rečenih žandara više- 
struko pletenim uzetom po tabanima bezbroj uda- 
raca. Neposredno iza toga pristupio je zamjenik 5e- 
fa Kutinske policije g. Franjo Ivančić sa ispitivanjem. 
Kad mu na njegova pitanja nijesam mogao dati njemu 
povoljne odgovore, izašao je na hodnik, a žandari 
ponovili batinama, ali pojačano. 

Nakon toga odmah došao je gore rečeni Ivan- 
čić, kao da je čekao sam iza vrata, te je i opet po- 
stavljao pitanja. Kad nije dobio odgovora prema svo 
joj želji, izašao je i odmah je bilo ponovljeno ba- 
tinjane po tabanima. 

1 nakon trećeg batinjanja, kao da se je nalazic 
samo iza vrata, došao je i opet Ivančić, upravo sadi 
stički sjeo pred mene, postavio nekoliko pitanja, su 
mi prijetiti da bi on, kad bi smio, izveo mener^sa tri 
žandara na tamašnje dvorište i dao bi me ustrijeliti«. 

Gospodo, to isto što se dogodilo sa Stjepanom 
Uroićem, dogodilo se i sa njegovim sinom i sa Josipom 
Bukovcem iz Gračanice. Da bi g. Ministar unutrašnjih 
poslova znao imena tih njegovih policajaca i žaudar- 
ma, ja ću da mu kažem imena tih žaudarma: Rađen- 
ković, žandarmeriski narednik, Damnjan Vučetić 
žandarmerijski narednik iz Popovače, Petar Bok m 
žandarmeriski podnarednik iz Kutine i drugi i Fra- 
nja Ivančić, sreski pisar kao i Sava Nikolić, sreski 
načelnik iz Kutine. 

Gospodo narodni poslanici, još jedan slučaj što 
se dogodio 28 januara u Slakovcima, srez Vinkovae- 
ki, gde je žandarmeriski narednik Šimić sa žandar- 
mom .lovom Konstantinovićem tukao Martina Duki- 
ća i još dvojicu, tukli ih po tabanima sa pletenim 
uzetom radi nekih letaka. 

Zbog ovakvih raznovrsnih protuzakonitih i ne- 
pravilnih postupaka upravnih i policijskih vlasti, nije 
nikakvo čudo, da je u unutrašnjem, narodnom životu 
nastupio pravi haos, i da se najnevjerovatnije vesti 
i pretpostavke uzimaju bez ikakvog razmišljanja i 
kontrole kao gotove i istinite. Ova narodna psihoza, 
gospodo narodni poslanici, zahvatila je već i inteli- 
genciju, što nam najbolje ilustruje misteriozna smrt 
našega druga bivšeg ministra pokojnog Mirka Naj- 
dorfera. Na tu se njegovu tragičnu i tajanstvenu smrt 
neki dan u svom govoru u Narodnoj skupštini osvr- 
nuo naš poslanički drug Nikola Preka, koji je i 
sam malo pao uticaj ove općenite narodne psihoze. 

Ustvrdio je naime, da je ubistvo pokojnog Mirk,; 
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^'ajdorfera delo bivSih samostalnih demokrata, koji 
^ada sede u vladinoj većini. (Glasovi iz većine: To 
ie skandal!). Čitajući ovaj govor, zgrozio sam se nad 
takovom optužbom i otvoreno moram da kažem, da 
ja u to ne mogu vjerovati. Za ovaj unutrašnji haos, 
te ovu nevjerovatnu optužbu u prvom redu nose od- 
govornost Ministarstvo unutrašnjih dela sa svojim 
upravnim   i  policijskim organima. 

Da je policija u tom tragičnom ubistvu pokoj- 
nog Najdorfera odmah postupila, a ne oklevala i ne- 
koliko sati na nalog iz Zagreba čekala, mnoge bi se 
stvari rasvetlile, a ne bi se sa zvanične strane pružila 
hrana i podržka najnevjerovatnijim pretpostavkama 
koje su se jedva mogle zamisliti. Zar bi se, gospodo 
narodni poslanici, moglo i smjelo po Hrvatskom Za- 
gorju širiti glasovi da je g. Juraj Demetrović 8 dana 
prije smrti pokojnog Mirka Najdorfera viden u Zla- 
tarskom srezu, preobučen u konjskoga trgovca na 
nekom tajanstvenom putu. (Glasovi iz većine: Sto 
govorite (o, kada nije istina? — Grajo i protesti). 
la gospodo, ne kažem da je to istina, ja kažem, šta 
se govori. Л isto tako rdavo se komentira i činje- 
nica da tadašnji Pretsednik Vlade g. dr. Milan Srš- 
kić, koji je dan uoči smrti Mirka Najdorfera imao 
konferenciju sa g. Derntrovićem u Zagrebu, nije do- 

na sprovod pokojnom svome ministarskom dru- 
gu, ma da je taj dan bio od Zlatara udaljen oola 

na  vožnje. 
Ali kada je upravna policijska vlast g. Žike La- 

7.ićn dokazano drugovala sa Josipom Krohotom, to- 
božnjim ubicom pokojnoir Najdorfera, a žandarmi 
-'bog tog-a drugovanja na mesec dana pritvora disci- 
plinski kažnjeni, zor je onda čudo, da ie na mistič- 
nu dušu hrvatskog Zagorca pala sumnja, koja se 
ćak i u nevjerovatnoj optužbi tr. Proke manifesto- 
vala (Ministar unutrašnjih poslova ŽivOjln LB7.IĆ: 
Kažnjeni su, što nisu vodili nadzor nad vraćenim e- 
migrantima!). 

Policijske međutim vlasti, gospodo narodni po- 
slanici, ni do danas uzr« sve to nisu svoju dužnost 
spram javne bezbednosti. ni spram uspomene jed- 
nog hrvatskosr ministra izvršile. (Ministar unutraS 

njih poslova Živojin Lazić: To što navodite, to je rc- 
zultat toe."'  izviđanja!). 

Da se samo otresu posla i odgovornosti, po o- 
hičajnoj svojoj aljkavosti iskoristile su ladansku 
eksploziju i agencijom »Avalft dale poznati komuni- 
ke, kako su ubice pokojnog Mirka Najdorfera Josip 
Krobot i Franjo Zrinjski, makar š^o ie Josip Krohot 
bio osoba povercnia opštinskog beležnika u Vini- 
ci. Crnka, i što je bio u najintimnijim odnosima sa 
/iiularmeriiskoni stanicom. Međutim očevidci smrti 

'•јпосг Najdorfera, pa i. sama niegova rosonda 
tvrde, da Zrinjski ni u kom slučaiu niie identičan 

• ubicom. makar šk) je on. pod uobičajenim hntl- 
пзта policiiskih огезпа, primio nn sebe ovu tešku 
optužbu. A Josip Krobot za to vreme i sam je pod 
vrlo čudnim okolnostima poginuo, i ne može se kao 
Franio Zrfniski ni naknadno od policiiskih ooMi/bi 
braniti. ("Ministar unutnšniih poslova Živojin Lrzić: 
O stvarima koie su subjudice, ne treba govoriti ii 
Marndnoj   skupštini"). 

Tako, gospodo narodni poslanici, imamo ovde 
ledinstven i interesantan slučai, rt-* porodica pokoj' 
nnnr Мјгкз, Najdorfera. plaća i uzima advokata F^a* 
.ni Zriniskoniu. ier ne može da dopusti, fin netko 
'-vino strada, kad je već nevino stradao njihov otac 
Mirko. 

Čak su ovih dana izbile takove okolnosti zbog 
naše interpelacije U javnost, da je Državni sud za za- 
štitu države u Beogradu zakazani pretres za 27 fe- 
bruara o, g. odložio na neizvesno vreme. (Ministar 
unutrašnjih poslova Živojin La/.ić: To je baš dokaz 
da hoće svestrano da se ispita!). A ovaj sedi u za- 
tvoru. To je lepo. 

Ovo i ovakvo stanje rasapa unutrašnje uprave 
i javne bezbednosti, krivo je za sve nedaće unutraš- 
nje  državne  politike. 

Ja, gospodo, s tih razloga, sa mojim drugovi- 
ma neću moći da glasam za budžet Ministarstva unu- 
trašnjih dela. (Odobravanje i pljeskanje na levici). 

Pot pretsednik dr. Košta Popović: Reč ima Pret- 
sednik Kraljevske vlade g. Nikola Uzunović. (Burno 
pljeskanje). 

Прстседпик MnmicTapch'or савета Никола T. 
Узуновик: Господо, ja ne мислим ла реплицирам 
na говор поттовапог госполчна предговорника, али 
сматрам потребпим, да учиним једну кратку изјаву. 

Господин прелгонорппк ie дао јелак коментар 
моје изјаве од 27 фебруара. Ja могу да уверим го- 
споднна прелговорника и Народну скугаитину, ла 
сам ja o тој својој пзјаии MVO сасвим у супротном 
правцу друге коментаре, A ja од својс črpane пз- 
јавл.ујем, да код те своје изјаве у потпуности оста- 
јем и њој неиам ништа ни да додам im да оду- 
змем. 

Друго, г. предговорппк допустио je себи ла ка- 
же, како су мере предузете протпв г. Коротца и 
Мачека, резултат политике кабинета г. Српгкћа. A 
ja изјављујем да су те мере само резултат и.пхо- 
вих поступака, на које je примењеп закои. (Бурно 
ii,i.ecKaii>e.). 

AKO je у дал.пм пзлагап.пма г. пролговоппмка 
било — a мени се чиии ла je било — и уопштава- 
ii>a ti претеривап.а, ona he добити пдговора ол пал- 
лежног ресориог министра, a ja могу да нзјаиим 
и овога nvra ла жалим, да мој малочашп.п апел. 
да не треба да генералишемо и претерујемо, imie 
KMao мпогп успеха. (Бурно и дуготрајно пл.ескање.) 

Потпрстселччк no. Коста Попопмћг Има оеч 
Министар унутрашњих послова г. Живојин Лазпћ. 
(ГГл.ескање). 

Мииистлр унутрашњих послопа "Mrnoim Ла- 
зић; Госполо наоолни посланиии. ja hv се v мом 
завршиом говору деталжије осврнути на пригово- 
ре Koie чипе господа ua ресоо подоучног MU Mimn- 
старства. Али допустите да овом приликом оеаги- 
рам на говор г. наполпог посланика до. Никића. да 
ne бп Наролпа скупштина остала nor VTHCKOM те- 
цтких инкрииинација, које ie г. лр. Нпкпћ учкнио 
nporiiB nonpvniior ми рссора. Господин др. Никић 
преставља чиновнке, a нарочито жандарме, као ne- 
Kv руљу уперену протпв народа и као да жанлар- 
ми млате n затварају когагод стигну, тако да из- 
гледа као да су у једној земл>и која није њихова и 
као ла cv изишли из наоода који није њихов. (Лп. 
HIIKIIII: ГТитајте Porv Анћелиновића! — Др. Лои- 
чарешћ: A шта je ca КогтиНем?^. 

Bani кад сте упадицом спомедули г. Колгића, 
ОНДа ла почпем ол тог коикпетпог случаЈа. Госпо- 
ДИН Костић. за кога се вели као да ми ie imi. a 
ja тога госполнна и иисам позпавпо. лок imie по- 
стао срески пачелиик (лп. Лоичаоевић: Онсамкч- 
же na ie B^m к\'м! Лп. Ifinmli: Некп K"""1 Ra" п'1- 
ровић!), тај начелпик, за кога сс износи као да ie 
крволок и ла je псмилосрдно затварао n    млатпо 
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људе кад je био у Биограду н/м и радио за добро 
и народа и државе. On je у томе граничном крају 
будном пажњом открио илегалну органнзацију. Ko- 
ja се почела да спроводи страначким утицајем и v 
корену je угушио зашта заслужује признање. (Дп. 
Лончаревић: Заштостега онда преместили^) On je 
при томе тамо тако редио да je ипак у иароду 
оставио добар утисак и лепу успомену u његов по- 
сланик жалп што je премештен, a ваљда je народни 
посланнк тога среза меродавнији да o томе каже 
реч, него господин Никић са сасвим друге стране 

■(Одобравање). 
Кад je тај срескн начелник no службепој дуж- 

пости премештен у Градишку, кт лакши срез, по- 
■сле nanopfror рада у рапијем граничном срезу, on- 
да се против п.ега са пзвеспе стране почело"гово- 
ритп и радити да се одатле уклони, јер je тукао 
пека лнца, o чему je г. др. Никић и иптерпелацију 
поднео. По овме случају поведеиа je истрагаи 
истом паводу пису утврђени. (Лр. Никола Hmaih: 
Вал.да су гаш њега тукли!). Утврђено je, иапро- 
тив, да он није mir био у срезу тада, када се всли 
ла су та лица тучспа, a то су лнца, која су sa«- 
ста крива и која je суд осулио за рад противу 
држаее и његогх шзгаиа. Г. Др. Никић заузима 

■се за лица која олповарају ппед Државмим судо- 
римз. Kam turo |е случај v Кплпинн. где се кажс 
да i« такоће било TVHC, a аслећењем утврђено *с 
лр, то imie истн-п. Tu људи oaroBapafv пред cv- 
довима, a ово што се сада говори и напада. тре- 
na тим лл-пшп да служи као оправдање да их 
гуд ^Ј-ободи злто, mro cv тобож тучени код no- 
:""IF'O и P'OT T-ira призтгали. Ова\ начин na се 
гтп.,п„ vnnuiT.i-.niv и генр.оалишу и и ctf прима 
»ч noTORio ррр што (je 4v.|e  не кооисти сам0| CTBg. 
ри и г. др. Никић, који тс стпари прима од до- 
стртпо,,,,   пх)жн cf\ vppin!e.H>eM лп  cv тачне, треба 
no   Г"'-г>   o^n-^pKp   и   дп   .,0  ппима   за  ГОТ^РО  СР.С   што 
се кпже. iep има свакојаких људи. који кад виле 

случа|ерима полижу иптеппелпчије, не noecTaiv 
rv^irn  nn „fp.^v Tn,a,0 гт,,;,пи   j,,  ,,„ ,стгопим  .In cv 

na „"--TO ,r попппргки и управни чи»овни-ц>| огре- 
тчи.чи m за^гчн и лп cv r'f. огоешиЈВД тим aoie и 
жандарми. којих има 18.000 и лп неки од њих мо- 
гу norpciTiMTH. Али треба имати иа уму ла жам- 
■■■■•мтм n-ne i---, ппт тршким поидикама la^tv н 
ноћу. и-и- м п^мтгаз" ц чурчју Wauie гоанице и v 
гтптО] rv 6гуоЛи и nopTHBv унутратцњих напу- 
шитеља безбедности и реда имира. (Бурно пљес- 
кање). Раде са највећим иапорима, no киши и зи- 
N4! и сракој непоголи, и којима уместо хвале као 
целини, баца се одавде на њих анатема и поје- 
дит мотуће грешке генералишу, a то me сме би- 
ти. За сва огрешења o дужмост и 'o законе noje- 
дипих службеника, монкретни случаји се увек ис- 
питују  и  подвргавпју  строгој  одгоиорпости. 

За такве грешке кажн.авани су и чииовници, 
a .и жандарми. Кажп.авају се дисциплинсми, от- 
пуштају из службе, a стављају и под суд, сходло 
природи саме почпп.еие  кривице. 

Ви, гооподо, m сами најбол.е з;иате да ono, 
mio je гооподин Никнћ сада изнео, као неки си- 
nl^n1,, аТИИ>аИ>а' да ^0 11ИЈе та,,1Н,0> ЈеР 0" износи 
u v?« ^ ВаШ|ИХ ^сзопа' ,1ак и других бановипа 
и као да сс нико до њега и члашжа п.егова клу- 
ба не стара за народ и п,егову заштиту. (Пл.ес- 
каље и оурио одобравање). Ja заиста    морам да 

се чудим, зашто госполин Нимић овакве стзари 
гђрима и уопштава. Изгледа да то долази отуда, 
mro ja писам хтсо да промелим градског начсл- 
иика, чпiy je он промену тражио, док се не аока- 
же шта je raj градски начелиик урадшо против за- 
кона. Исти je случај н са пеким среским начелни- 
цима. A, можебити, да сс оваквим НјИХОвим ак- 
цијама, када се на тсрену експлоатиту, npnnpe- 
мају пароле и терен за какве идуће изборе, да се 
опет на племенској платформи покуша успсш у 
народу, Али, госпола сс варају, протла cv тп 
времена, Кад се vo н тако могло радити и vene- 
вати, нароч сс окренуо паролном и државном је- 
дчнстру, mro cv псжазали и општииски избори, 
на којима се видсло како cv прошлн онн, који cv 
се везивали за такве наде које су проиивне np.m- 
ципима дожавног и паподпог јединства. (Бурно и 
дуготоајно одобоавање), 

Пптпрстссдиик до. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. лр. Никпла Ннкић, ради личног објатп" 
њења. 

Dr. Nikola Nikić: Gospodo narodni poslanici, ia 
se drugom nisam ni nadao, netro onome. ?to nam ie 
odsrovorio Ministar nnutrašjnili poslova. Gospodin 
Ministar unutrašnjih poslova već kad nije našao dru- 
pih raziosra. počeo je onda da ffovori, kako ja to 
sve iznosim da bi malo poškakliio te plemenske ose- 
ćaie. Ali, gospodo narodni poslanici, vi svi koji ste 
čuli i slušali moj govor, videli ste da sam potpuno 
i svuda izhesravao sve ono, što bi moglo da se pri- 
govori da je plemensko u tome govoru. (Ministar 
unutrašnjih poslova živojin Laz/d; Ovde Erovorite 
iedno. ?. tamo drugo). Ja govorim, kako ja hoću, 
gospodine Ministre. 

Gospodo, nemoite se toliko uzrujavati .Tn Pre- 
puštam gospodinu Žiki Lazićii ovu stvar i evo izjav- 
ili jem u ime moie i moiih drugova da ću. ako sve 
ovo, što smo mi izneli nije istina, položiti mandal 
i iavno ovde u Skupštini kazati da smo lao;ali a Pp- 
snodina Ministra umitrašniih poslova ?:iku Lazića mo- 
lim, neka odredi jednu anketnu komisiju od narodnil) 
poslanika, pa makar metnuo u niu i ovoga... (Poka. 
zuje rukom na poslanika Hadži-Dimitrijevića"), oa ako 
ta gospoda narodni poslanici kažu, da sam lagao ; 

da sam p-ovorio neistinu, ja ću da povučem konse- 
kvp.nce. (Pavlic: Ko ie kriv za smrt Kreka? Ko je fii. 
sifikovao punktacije?). 

Потпретседник лп. Ардо Хасанбегопић: Госпо- 
дине Павличу, onoMniheM вас на ред. Има реч г, 
др. Рапко Њамцул. 

Лп. Ранко Њамцул: Господо наролпн посла- 
ници. нисам американац, нисам скупљао статисти' 
чке попатке, али сам приметио да се v TOKV про- 
гпле буиетске дискусије v начелу највише споми< 
њала кпиза и да се je највише спомињала реч ко- 
nvnmn'a. Изгледа сада као да смо кризу преболе- 
ли. Мећутим, госполо, то није тачно. 

Криза join постоји, a и корупције има и данас, 
a свн ми знамо да je корупције ir раније било a 
да се никада иије толико наглашавала као у овој 
прилнцн у овом високом Дому. To je, господо, 
знак да смо свн подједнако одлучни'да тој ко- 
рупцији и тнм зЛупотребама учиннмо крај, јер 
се иначе ue би толико ударало гласом противу ко- 
рупције. Ja ћу, господо, као правник да се осврнем 
na једну ствар, a то je закоп o сузбијању коруп- 
ције. 

Господо народни посланици, ja мислим да no- 
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ред садашн>их наших ггозитивпих законских про- 
писа, ако ми донесемо јелаи закон o сузбијању 
корупције, тај закон може да се састоји само у 
пооштраванау већ постојећих одредаба Кривично- 
га закона. Јер ако бн неке друге мере и неке дру- 
ге прописе за сузбијање корупције доносили, онда 
iaj закои не би могао да се гтрими, јер такпога до- 
ia корупције иема којс не би могло да се ripom- 
ии no данашњем Кривичном закону. 

Овде,   нарочито  код Мштстарства   унутраш- 
н.нх послова, хоћу да укажем na извесис ствари 
Ja би сте  се уверили, да je ово што сам сад Ka- 
sao, тачно. Ми имамо у iianioj унутрашњој управи 
иасу случајева злоупотреба, и то нарочито тако 
званих   ситних  злоупотреба  адмИнистративних   и 
управних  чиновника које највише погађају народ, 
јер их народ највише oceha. Ми имаио na пример 
случајева да name власти скоро све треба да одго- 

>ају   no   Крнвнчиом закону    a ево зашто: Ham 
Кривичпи   закон каже у једпоме параграфу: Сва- 
ка власт која сазна за какво кривично дело, a и 
свако   лнце,   дужно je да  npiijami  учиниоца  тога 
лелл надлежној власти која je овлашћена да врти 
кривични  гтрогон. Пропуттап>е те дужности казни 
се са три  месеца затвора. Meljvniiu, вн нмате спа- 
кога   дана   таквих случајева.  Поднесите  поијаву 
срескоме  начелнику, срески начрлник илн Банска 

•ава воде дисциплинску истрагу и онда долази 
тога да се та дисциплинска истрага води у ис- 
гед. И ако се TOKOM те истраге појави неко кри- 

вично   дело,   та  кривична дела  се  ne  доставл.ајх 
авном  тужиоштву него се дициплинска истра- 

га води до краја, такорећи све дотле, док крнвн- 
дело не  застари или се ne изгубе списи ит.д. 

Када би административна власт у случају да TOKOM 
лиспип.тппске   истраге  утврди  да  постоји  криви- 
чнодело, поднелаотоме пријаву дожавном тужио- 
штву, j;i   n.'ic уверавам да би се 50% тих злоупо- 

5а скинуло са дневног реда. Уосталом, гпсподо, 
вије толико   ни главпо да казнимо one којп зло- 
употребе власт, него je главно да ми предупреди- 

те злоупотребе    нарочито у нашој    упутраш- 
њој администрацији, унутрашњој управи, због то- 
га да би народ, којп пајтеже oceha последице тих 

потреба,   добио  поверење  v те  властн  и  да 
видео да  има гтравнога ггоретка у пашој држа- 

Hir. Најчешћи je случај тај, господо, да name ад- 
иинистративне власти сматрају да raj дисциплин- 
ски поступак mije тако важна и тешка ствар и да 

;i: треба  тако да се жури са нстрагом. 
Али  имате n других случајева. Био једап ба- 

новински писар, KOJU je тужен дисциплински због 
24 дела.   Taj   бановински  rmcap дође пред дпсци- 
плински суд у Новом Саду код Бановине и треба 
ла иу се суди.   Дођу и сведоци и Баиовппа   њима 
исплати 300 динара. II na крају крајева дисциплин- 

гужилац одустане од тужбе за то, што raj im- 
сар има   10   година и 2 месеца службе, na да ие 

би пензију. И on je после пепзиописап. Л npn- 
јем да у тим његовим делнма, која cv као дис- 

iiincKH описапа, има n кривичних дела. н да je 
аписник достављеп државном тужиоцу, он би од- 

арао кривично n изгубио пензију. 
Због тога имамо масу оваквпх случајева n ма- 

бановинских пензионера, чак и општинских, са- 
иоуправних  ит.д. и ja бих молио г; Министра уну- 
грашњих послова да покрепе питање ревизије ба- 
новинских и самоуправних пензионера, јер nx су- 

више мпого нма с једне стране, a с друге страпо 
треба да се покрепе и питање сампх пснзија, јер 
у напшм северним крајевима Има маса бележника 
којп примају једну, a други са истим годинама 
службе примају другу пензију према томе, na KO- 
JOJ je територији и које жупаније служио. Ja ми- 
слим да би у томе правцу морало nenno да се по- 
крене и да би се њихов број смањио', јер има Ma- 
ca пепзпопера који апсолутно ту пепзнју пс заслу- 
жују- 

Ja бих молпо још г. Министра унутрашњих no- 
слова да би сузбили те злоупотребе  и да ne бп 
њега нападали, да мало рашчисти нарочито код 
name Бановине у Новом Саду one чиновнике, којн 
су изгледа у раније доба, док je бпо ваппап-шмеп- 
тарни режим, навикли да раде сувише комотно n 
слободно. Да je то тако, ja hy да наведем једап 
случај који mije усамљен, Води се дисциплинска 
истрага од 192Г) године. Пре годину дана заннте- 
ресовао сам се у Банској управи  n  пнтао,  xolie 
ли  се  то једаппут  окопчатп?  Кажу да  хоЈк1,  na- 
шли су предмет и донеће одлуку o томе. Сад no- 
сле годину дана питам опет, тта je ca тпм пред- 
метом. зашто пије завршен и молим впс, каже ми 
сс: „Нема предмета нигде". И mro je најлепше, 
onaj бановински  референт, кога  сам  гтитао  шта 
ћете сад да радите, одгоћорио ми je: .,Mn ћемо да 
одредимо ваше саслушање, да нам пп кажете, где 
je предмет." Видите какве чињенице сметају г. Ми- 
пистр\- унутрашњих послова и његовим најбољим 
намерама и зато би потребпо било да г. Министар 
унутрашњих послова наоеди у нашој Бановини v 
Повом Саду, која je најјача, да се мало рашчисти 
то стап.е,  јер у пајмап.у руку,  мало   je  пезгодпо 
ако се води истр.ага од 1920 године и нестану cmi- 
cn. Примећујем да je при томе Ковинска општина 
оштећена са преко пола милиона дппара. 

Исто тако, господо пародии послашти, имамо 
случајева да су Славко НиколиК и бележник Сава 
Јовановић извршили злоупотребу за преко пола 
милиона динара. Ja саи то личпо установио и под- 
lieo пријаву. Претходпо je истрага проведена. To 
je копстатовао референт бапске управе, и тај пред- 
мет сад опет лежи и спава. 

Ja Ну, господо народни посланици, да укажем 
још na једну ствар. Ja сам имао код мене подбе- 
лежника неког Божовића, који je дотао са жепом 
и примао додатак na скупоћу na жену дуже вре- 
мепа.   Одједаппут се   пспоставило  да  му то  mije 
жена, него пријатељица n тај Божовић шта je pa- 
дио? По савету подпео je оставку која му je ува- 
жепа, сам да ne би одговарао. Кроз педел>у дана 

■сам чуо да je постављен у Срезу   белоцрквенском 
опет за подбележппка. Имамо даље подбележника 
пеког Петра Петровића којп je проневерио 10.000 
дииара народног новца. Дао je признаницу) али 
порезу nnje предавао пореској управи. Taj je Пе- 
тровић отпуштен и јуче га видим код г. Станоја 
Недељковића; тражи да му се да за порезника. On 
lie u добити место, јер код нас пико ne тражи уве- 
рење, затто je неко отпуштен пз државне служ- 
бе. Кад би се издао само једап распис, да се o так- 
вим стварима поведе рачуна да се зна где je ко 
бпо и зашто je ко отпуштен, опда ne би могле да 
се догађају такве ствари да такви л.уди понова до- 
лазе у државну службу, да могу да чине |ош зло- 
употребе, na да нам рнда пптта друго ne остапе, 
Fiero кад проневера npel)e преко 4 n 500.000 динара 
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да ce стпар пријави суду na да такви л.удн иду у 
апс. 

Господо народни посланици, ja сам нзиео ono 
неколико случа.јева само зато. да вам докажем ла 
заиста људи чине злоупотребе и да г. Министар 
и К'пал.евс1<а нлада, који cv најмање зато криви 
треба да промисле o томе, a уз припомоћ снпкпко 
и господе из опозици.је и да nahv пута и начина 
да ce сузбије корупција, да предузму кораке и cnc 
потоебне административне мере да ce те злоупо- 
требе спрече, јср ни.је главна ствар да ce ти људи 
казпе, већ да ce спречи да omi могу вршити npo- 
невере. Ja ne желим да кажем да сам противу за- 
копа o сузбијању корупци.је, neh желнм само да 
нагласим да тај закон ne би могао да ce примени 
ма овакве случајеве, односно уколико би ce такви 
случајепи појпнилн, морао би ce применити Криви- 
чни закоп na ibiix. 

Господо народни посланици, мени je жао, што 
г. Министар унутрашњих послова v своме експо- 
зеу пије ништа казао o нашим бановинским упра- 
вама, јер наш народ, нарочито у северним краје- 
вима, искрено да вам кажем, ппје никако могао 
да заволи one name бановине. ,Та бих желео да ce 
Народна скупштина мало запптересује овим да би 
видела, ima ce и какав позитиван рад од ових ба- 
новина очекује пошто one, како сам народ то ка- 
же, само коче рад народу v појединпм општинама.. 
Мапрпмер, господо гтосланнци, мп имамо једну а- 
номалију, која никад mije требала да ce провуче. 
Mu имамо сталне и непокретне чиновнике, п го 
су код nac општински лекари. Нпјсдап други чи- 
новник mi судпја нити ико другп нема сталности, 
пего само општински лекар n кад би једна опттп- 
на хтела да ce отресе свога лекара, mije то у ста- • 
њу да учппп код nac. Ja нмам једпог општинско! 
лекара који вуче 2.200 динара месечпо плате. a 
пма сем тога стан, огрсв и осветл.ење. Јеврејин 
je. On je општински лекар v општини од 5000 ста- 
новника, која пма списак људи n породица, које . 
тај лекар треба бесплатно да лечи. Taj списак са- 
држи   29   и  словом   двадесетдевет  породица. 

Л.акле, господо, ако узмсмо просечно, могу 
у пајгорем случају два лица да буду болеспа од 
тих 29 породица премо године и IIITO лечи IM 

два болешика, on прима 2.200 месечне плате од 
општин«, има стан, огрсв и осветљење, и поред 
тога има ripaBo лекарске праксе. Ja иорам да вам 
кажем да i.e то за време бившег мађарског режи- 
ма било уведепо да.се бирају дожнвотпи лекари 
зато што у (оио доба mije било доволуно лекара 
и није хтео иико ла доће у село да служи. Сада 
када MU имамо MI гс ^екчра то »е ■'и требалп до- 
пустити, пего би требал-о да ce лекари мењају и 
да додазе према способности, a не да један лекар 
гу може да доживотво остапе a спштина да не 
може да га сме«и. To наши сматрају да :е само 
бановина к.рнва, што .ie тако. Ja не знам зашто 
они то тако сматрају. 0«и кажу: Баиовиске су у- 
прар.е криве што ne допуштају да ce овим лека- 
рима смање плате, јер има лекара ккуји ce u за 
500.— динара нуде да служе, али општвшска у- 
права не иоже шмита да учини. 

Ja бих jom нешто хтео да кажем, господо 
иародни посланици, a то je ово. Ми смо допели 
чкон o општшдма и према vout закону o опчп-п- 
нама миоге ствари су прешле из надлежности бан- 
ске управе у надлежносг среских    иачелника, да 

одлуке  општииских    одбора  у главном  треба да 
преглела   срески  начелпик.    Међутим   среско на- 
челство mije добило im једног    чииовиика, нити 
je услед овота у бановин« мап.е чиновника. Прц. 
родпа  je  ствар, кад ce  једап  огромни  посао, ка' 
што  je одобравање одлука и надзор  над општи- 
нама пребацн са бгновине na општине, да je MRO- 
ro jiaifcM  посао у баиовини,  a да ce  код  с;ч 
пачелства noBelui.    Међутим,    v броју чиновнтп 
пема никакве разлике. Ja бих молио г. Мнннстра 
да OBIO  питање v споразуму  са  Бановином    рас- 
правп,  јер  пачелства  су  претрпапа    послом  н   ^ 
могу na  громе  да   од<)бравају  опттипске   o 
и  да воде  надзор  над  општииама  зато,   што cv 
сувише    заузети    прегледом    и одобравањем тих 
општинских  одлука.   Још  једпа   ствар     господо. 
Код nac у naimiM северним крајевима постоји ne- 
ко чудо од димњичарских концесија. Ти ди 
чари cv засебиа држава у држави, onu  паплаћ' ■, 
како хоће и колико хоће, n зато молим г. Мини- 
стра унутрашњих дела да na пеки начин покрено 
да би ce то питање репшло, јер дапас када 
сваку пару тешко плаћа, on тешко O'ceha то н ic 
би таксе  требало  да  ce  скиму.  Изјавл>ујем  да hv 
ГЛа-сати  ;Ј.а  буџет  Министарстиа  унутрашн и 
ла и сматрам да сам гребао ово да измесем 
сва  господа народпи  посланици  пошли  ^овпм цу, 
тем те да све нбпр_авлности у својим    срезовммЈ 
саопппе да бп ce те неправидпости могле nn вве, 
ме отклонити, јер ja верујем да ce и г. Ми« 
унутрашњих послова и Краљевска влада вол>ни to 
да учвше. (Одобравап е и пл>сскап е). 

Потпретседиик др.   Апдо  Хасанбеговић:   ]\v, 
реч паролии послаиик г. др. Милован Грба. 

Др.  Миловап  Грба:  Господо  пародни   ne 
nn, г. предговорнпк, мој пријатељ UIIKIIIL  \. 
у  ову Иародпу скупштину једну атмосфер 
да оиа nama лржава tfpja пма 14 милисна, n 
да  je редуцирапа  сва na једап  срез у  коме  нехј' 
кишта друго mero баткњања и, господо,  jom ^. 
шго рлппе:  као да  су ти  жандарми   и   ти   среск, 
начелпппп колоппјалцп од некуд позвани v iiau;; 
земљу и као да omi нису синови  namera  народ* 

Ja  држпм,   господо,  да  сам  дужан   овло, 
зиром на овакав случај, да дам једап дема 
погледу^опих крајева у Савској бапоипип које гц.. 
знајем из    свога    искуства и  из каптакта  са м. 
родом. 

Ja могу, господо, iii за ссбс да опоменем 
де толико, да сам преко 32 године шепрест:: 
терену томе крају n да према томе могу вр - 
боко да просуђујсм o разлици у раду среских в*. 
чслппка n жандармерије, какав je тај! рад бпо noi 
аустроугарском  упрпном,  a  какав  je   ол,  дана ■,■ 
mera ослобо1)еп.а. Господо, и у нашем   н:;. 
у нашој интелигвнцији  постоји  један  ara 
једна мржња на среске начелнике 'n на жанд 
кго да cv onu простп извршиоци    туђииск 
crn.  Међутим,  господо, ©д дапа namera   уједиц^ 
ња, HCTiina je, да je било и таквкх среских в 
пика  који  су  морали вршити  и  службу    п 
ског опредељивања, али ja морам да истакн< 
у моме крају,  a  ево  га и  г.  Тркуља  из     В| 
Моста као n опозпцпја да потврде овде да, 
сетиче  срезова у којима ми  имамо    арија 
KOMI нас обавештавају о.томе, како полициј 
IMIX поступа, да mi један случај каквог  батин* 
ња код nac umje био. (Гласовп: Тако je!). Ja, 
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сподо,   хоћу ono да  подвучем  из тога    разлога, 
rupo држим да такав случај у ташсм крају не мо- 
же да се деси. A ие може да се деси због тога шго 
кор, mac   u  најпростији сељак држи до спојс ча- 
спг   тако   да нема тога жандарма моји би га ту- 
као, a да  се ан ne би због nora жалио, чак и до 
Крал>а.  Господо, ja држим да ми кад се шлазимо 
на једној   прекретшицн, ми  сасвим другим очима 
гледамо на жапдарме и на полицију. Ja сам имао 
прилике   видети и у иностранству, каква je тама 
полиција   ii   жамдгфмерија.  Имао  сам,  например, 
прилике   видети,  каква 'je Ипвајцарска  жаидарме- 
рија. Кд  je у једиој прилици, при пролазу поЈске, 
један   грађаиин демонсгратишт узивктуо:  „Доле 
војска",   полицајац  га  je  одмах зграбно, тресиуо 
o калдр.му, na je одмах и маса при1рчала и хтела 
да га згази. За овакав пост\пак    противу мкра и 
реда у земл>и класичне слободе не само да je да- 
кле жалдармврија  бруталиа, ^iero чак и публика. 
Код «ас  влада један атавизам пр^отиву полнцнје и 
противу   жавдармеријје, код иас je публика увек 
у једиом   непријатељском расположеп>у ц против 
по-пгцијк   и  протин жандармерије  све дотле, док 
joj каклп   крадљивац me ппкрлде куНу или лок je 
какав  пасилтгк ne избапига. Тек онда ona се сетн 
полиције  и жандармврије! 

Господо. пека господин Мимистар унутрашњих 
послова одговара na ono, што je изнео г. Никић. 
Али ja овде позпвам све моје другове нз о«их 
нрајева, na и мога пријател>а г. Глишу Тадаћа, да 
потвпде да код nac до сада ппје бпло батинања. 

За мспе се, господо, me може pehu да сам на 
repeirv имао na руци и за себе нсандарме, среске 
начелнике и полицију. Било je, господо, сумоба 
кзмеђу партпјскпх барјактара, али морам pehu да 
су полиција и жандармерија бпли увек паоивпп, 
a да пикад пису интервенисали са батинањем или 
пасиљем. Je ли тако, господине Тадићу? (Глиша 
Тадић: Тако je!). 

И, госттодо, Јсоћу ово да споменем да пам je 
у тпкрлгм случајевпма дужпост да сматрамо жан- 
дармерију као један opran јавпе безбедпсти про- 
гиву паликућа, крадл^иваца, провалшжа, (ноћних 
шићара. Господо, увек je било таквих случајева 
да су разии fioliiinnn n мачкари, пзазпвали жан- 
цармернју. Било je таквих случајсва да cv жан- 
лармеријске патроле бплс ншадане, да су п one 
биле изазиване и било je потребпо да употребе 
извссиу силу, јер сс спла аилом одбпја. A, госпо- 
;u), зар можсмо да тражимо да паши жапдарми 
буду Назарени n да их крпминалпи тнпови ћуш- 
кају?! 

Онде ашко 'iinjc пзпео, молпко je жандарма 
у Савској бановини погппуло, вршећи своје дуж- 
кости. (ОдобраваНхе). Нико пије помепз'о, коли- 
ко нх има који су погппулп, јер су пеопрезппм и 
благим поступањем то дозволили суми.ивнм еле- 
меитима, атеитаторима, послатим из Мађарске у- 
нашу земл>у. (Жпво одобраваље). Овде нема ин- 
герпслације шта да се уради са жепом и сироча- 
ди Једног погппулог жавдарма у вршен.у п.егове 
дужиости, као што нема ни интерпелације o не- 
давној ггопибији полпцпјскпх oprana у Загребу, 
када су их туНпшш, са туЈгипским бомбама пма- 
чи да по^ију. (Одобраваље). Mn, господо, морп- 
ио бити више спремии за одбрапу нашег реда и 
поретка, него mro мисле ona господа, која тра- 
же ла   се  назарвнски поступа., 

Господо, држава je ополико јака, уколнко je 
кадра да се брапп. И ми, патриоте пз Савске ба- 
новине могли би na адресу господина мпппсгра 
да кажемо, да његви органп однншс имају поуз- 
данЈа у патриотизам месиог стаповчшшгва, na да 
нису довол>по na опрези да се бране од туђинских 
елемепата. Ono у Брушанима не on се догодило 
да су жапдармп биил сталпо na опрези n na стра- 
жи, oneKvjvlui да iie тепријатељ да провали у на- 
шу зсмл.у. Тада се један жавдарм налазио у јед- 
ној кући, други у другој, мислеНи да живе у сво- 
ме шароду, да шема опаопости. Баш то поверењс 
паших власпи бнло je криво mro су се-ти туђин- 
цп усудили нападати na нашу земл>у. 

Господо, што се тиче срескпх начелника, ми 
као нардии посланици треба да говоримо објек- 
тивио и да ставпмо руку на срце. Иичији положај 
у овоj землзи није тако тежак као среских начел- 
ника. Срсскп пачелник мора у своме срезу да о- 
држава ред и порсдак. У«утар и.ма локалмих Ka- 
non,a ca којима срески начелник има да се бори. 
Срескп пачелнпк мора да лавира на све могуће 
пачпне. И народни послапипп траже извесне зах- 
теве, n Ra«ici<a управа тражи пзвеоне захтове. И 
кажем да ппчнји положај вије тако тежак као по- 
лол<ај среског пачелтп<а. 

OCIIM гога, господо, срескп пачелп.ицп v на- 
тнм крајевнма некада су били пајбол.е плаћени 
ттовппци у срезу, a данас они далеко заосгају 
иза својих колега у panrv. Дапас je служба rnec- 
ког пачелпика прилично деградовапа. (Лп. Стјс- 
пан Бачић: Moj срсски начелник има 10.000 дппа- 
ра месечпо). To je врло добро. Лесге ли му пре- 
бројали те nape? 

Ja ћу још на једпо nman.e да се осврпем, што 
се тиче папшх прилнка у Савској бановини, napo- 
чпто mro се тиче полиције града Загреба. Госпо- 
до, град Загреб коракпуо je папред са једппм ве- 
ликим прнрастом стацовништва, од 90.000 дошао 
je дапас у доба namer уједип.еи.а, na преко 200.00Л. 
Напретком овим није у Загребу број редарствене 
страже сразмерпо повећан, и то све ради one name 
формуле, буџетске могућпостн. У свима градови- 
ма у Европи, пдите у Италију куд год се макпете 
na сваком ћошку стоје карабинијери, свуда види- 
те полицију, стражаре. Полицајци једап другог ви- 
де, свуда ту постојп брахијална мрежа no читавој 
варотп и нико ne може да се окрепе, a да га по- 
лицијско око ne гледа. Тако je у Цириху, тако je у 
Женеви, a парочпто je то тако v немачким гра- 
довима. Брахијална полицијска власт чува у гра- 
ду и људске животе и људске иметке. МеђутиМ, 
господо, у граду Загребу одвише je мали број по- 
лициста, a да бп се свуда no реопима тп поли- 
цисти иогли да иетну, прибегава се да падзорппк 
страже једнога да na једпо место из друге peon- 
ске страже, a онда друго место остапе сасвнм без 
полициског падзора и зато су у Загребу и учесГа- 
ле  честе  провале, a догодпло се, господо, да je 
једпа банка на Зрињевцу проваљена, a n сам суд 
ко\и je до полиције, зато тто се na садашњу стра- 
жу Mchv велике дужпостп и ти стражари раде je- 
дап прекомерпо великп nocao. Ja бих молио г. Mn- 
пистра унутрашњих дела који свакако има мпого 
смпсла за ред и поредак, јер, господо, мн смо овде 
чули и г. Никића и другег посланике како су нз- 
носили свакојаке случајеве a за све случајеве г. Ми- 
цистар упутратп>их дела имао je репреспвпе мере 
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и санкције. Свако оно дело које му Je пријављено, 
ако je било погрешно нзвршено од стране власти, 
ои je дао под исле1)еи.е и учипио je своју дужиост, 
али Мипистар унутрашњих дсла ne може уиапред 
према пријави да осуђује органе власти, него тек 
кад му се докаже њихова кривња. 

Ja држим, господо, односио прилика у Сав- 
ској бановинн, какве су оне биле до сада и одно- 
сно прилика града Загреба, какве су до сада биле, 
ми можемо да констатујемо једап великн напре- 
дак, један велики иапредак под бановашем бана г. 
FlepoBiilia и ко год буде истраживао унатраг no- 
ступке и рад видеће, да je г. бан Перовић све учи- 
нио да даде својој бановини добру и ваљану упра- 
ву. Исто тако, господо, ми и за шефа полиције за- 
гребачке имамо човека који се na томе месту по 
казао и као ваљан и као достојаи свога положаја, 
a уколнко on не би могао одговарати свима по- 
требама, ту je, господо, једиин разлог v томе, што 
oir нема особл.а за један град којп се колосално 
развио. Ja и овде преузимам на себе ту одговор- 
иост да замолим г. Министра yFiyTpamibHx дола да 
се побрине да град Загреб добије онолико поли- 
цајаца, колико то терепски одговара модерним rpa- 
довима, да се, господипе Миинстре, ne догађа ono 
да пред касармом може да буде убијен једаи Шлегл 
или ко други, јер отсуство власти no великнм гра- 
довима нзазива динамику кримнналнтета. A, госпо- 
до, не може бнтн буџетске немогућпости када се 
ради за мнр и сигурност грађана, јер ми желимо 
да иаши градовн добију самоуправу и да дође до 
градских избора, алн ии то не можемо пре прове- 
сти, док немамо уређену и добро организовану 
јавиу сигурност. 

Господо, ja позпајем господииа Жику Лазића 
из давних времена. Господин Жика Лазић. који je 
до сада радио на објективној администрацији у 
чнтавој иашој земљи, a иарочито у Савској бано- 
вини, показао се да je достојаи ђак свога учите- 
л^а Стојаиа Протића (АпЛауз) и зато што видим 
да he наша администрација у томе ресору бити 
објективна, ако je он буде и дал.е објективно во- 
дио, гласаћу за прорачун Мнинстарства унутраш- 
ibHx послова. (Одобравање и пљескање). 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбегови!.: Има 
реч господии др. Стјепан Бачић. 

Dr. Stjepan Bačić: Gospodo narodni poslanici, 
dozvolite mi da u prvom redu učinim Izvesne zamerke 
gospodinu Ministru Pretscdniku, na reči, ukoliko su 
one išle na adresu mene i mojih drugova jer je 
gospodin Pretsednik ustvrdio da'izvcsna naša kritika 
Ministarstva unutrašnjih poslova i iznošenje od našo 
strane izvesnih slučajeva policijskog nasilja, mogu 
škoditi ugledu naše države. Ja, gospodo,"sa svoje 
strane smatram da ta zamerka nije bila umesna, bar 
što se tiče nas, jer smo mi uvek išli dobronamerno, 
u cilju da s jedne strane upozorimo javnost, a s dru- 
ge strane i merodavne faktore da preduzmu korake 
da se te smetnje u našem narodu uklone. Smatram da 
ne može biti govora da bude kriv onaj koji krad- 
ljivca prijavljuje nego onaj koji krade. I mi, koji vrši- 
mo kritiku policijskih činovnika, koji ne zaslužuju 
drugo nego da budu kažnjeni, mi time znači da či- 
nimo ogromnu uslugu i našoj državi i našem narodu. 
Pa, ja cu biti tako slobodan da u toj dobroj nameri 
izvršim tu uslugu našoj otadžbini, kako se ne bi ka- 
zalo da se takvi slučajevi kod nas prećutkavaju i 
dovode kao da se previše ističe i smatra, kao da su 

općeniti. 
Gospodo, najbolja garancija za javnu bezbednost 

i mir u državi, specijalno u političkom pogledu, jesto 
ljubav  i smirenje toga naroda, jeste privrženost dr- 
žavnoj ideji i državnom narodnom jedinstvu. I sto(ra 
gledišta  idući,  mi  ne možemo dozvoliti  da   ono  što 
mi svi znamo, što radimo, što naša štampa radi, što 
naši  političari  rade,  da  taj  narod  koji  je  vekovinia 
duhovno   i  politički-kulturno  bio  razjedinjen,   da  taj 
narod koji treba sa svih strana da bude priveden no. 
vome duhu, — da ima izvesnih organa u žandarme- 
riji i policiji, koji taj narodni posao kvare, pa zato 
takav postupak žandarmerije treba oštro žigosati, je,- 
seljak, onaj sitan narod, ne sudi o Vrhovnoj   držav- 
noj upravi po Skupštini i  po Ministrima, nego sudi 
po onim ljudima, sa kojima neposredno dolazi u do- 
ticaj, dakle po žandarmima, sreskim načelnicima itrf 
1   tu  baš  u  tom   pogledu   treba  suzbiti  sve   ono   što 
škodi ovom duhovnom sljubljivanju, ovoj ljubavi  n. 
vom poverenju, koji treba svaki deo našeg  narodi 
i koji treba da deluje u našem narodu da svi  imah 
ljubavi jedni prema drugim. Gospodo, mi smo baš , 
tom pogledu videli da su sve naše policijske unutar- 
nje vlasti pravile ogromne pogreške. One su dolazil« 
često iz mnogih razloga: iz korteškog razloga, polj" 
tičkog razloga često, i   čisto privatnih i ličnih  obzi- 
ra. Naša policijska sila bila je upućena takvim  pute. 
Viraa koji su škodili našem narodu. Ja ću za primer 
navesti samo nekoliko slučajeva. Vi se sećate, prošl« 
godine povodom slučaja u mome srezu, gde su soo 
ski  momci prilikom   jedne  crkvene proslave  došli 
spor sa žandarmerijom, možda radi devojaka, i rad! 
drugog čega, da je došlo do velike afere i  izvršen 
napad na žandarmeriju, i do toga da je žandarmeriji 
morala da upotrebljava oružje, i da je usled toga slu, 
čaja došlo do persekucije naroda u masama, koji n^ 
kako nije doprineo niti objektivnom posmatranju to" 
ga spora, niti ljubavi i poverenju naroda u policijsku 
silu i policijsku vlast. Došao je jedan policijski xti» 
jor koji je u masama taj narod hapsio, tukao i niu, 
čio. Drugi slučaj dogodio se u Oroslavlju prošle g0" 
dine, gde je te jeseni  100 ljudi bilo isprebijano radi 
ubistva jednoga žandarma iz ličnih motiva, a gde se 
konačno  dokazalo  i   sudskom   presudom   da   su   bili 
motivi čisto ličnog karaktera, i da su muke koie je 
narod pretrpeo bile osnovane na krivoj pretpotsavci 
da je to bio revolt UStaSkog, političkog nezadovolj, 
stva. Gospodo, ti i mnogi slučajevi u Lici, pa postu- 
pak   žandarmerije   i  policije  u  Zajrrebu,   sve   su   to 
dokazi da naša policija i žandarmerija u mnogim si«. 
čajevima nije dorasla svome zadatku i da se  sa  1»! 
vesne strane uredovanje žandarmerije unosi   politi^, 
ki karatker i upućuje na to i da su naši neuki  žan- 
darmi u svom uredovanju pošli izvesnim političkim 
motivima, i da su tretirali taj narod kao ustaški. U0o 
separatistički i još gore. Gospodo, to su te pojave tla 
koje treba  upreti  prstom.  Ako hoću  objektivno  da 

■govorim o našoj unutrašnjoj upravi, priznati ću da k 
to teška služba i da u mnogim krajevima policijska 
vlast i orerani koji vršo tu službu, imaju težak položaj, 
da u takvim momentima nije dorasla, bilo da su pre- 
više pristrasni, bilo da su dobili takve instrukcije od 
svojih  pretpostavljenih.   Jedan   od  glavnih  zadataka 
treba  da  postignemo  specijalno  u  onim  krajevima, 
koji  su nastanjeni hrvatskim  delom  našecra  naroda, 
da žandarmi obzirno postupaju u tim krajevima i 
budu postavljani ljudi koji imaju moralne kvalifika- 
cije i inteligenciju za vršenje svoje službe, kako ne 
bi plemensku osetljivost naroda dotakli i kako bi se 
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u uredovanju ograničili na krivice, kako ne bi ge- 
neralisali sa njihove strane i obniivataji političke 
momente. Ovo bi imao općenito da kažem povodom 
debate   budžeta Ministarstva unutrašnjih dela. 

Ali,   pospodo, jedna je važna stvar, na koju bi 
upro  prstom, a to je, da se sa strane političke par- 
tije, danas vladajuće Nacionalne partije, vrši na poli- 
cijske organe i na žandarme i na upravnu vlast, je- 
dan, nedozvoljeni po zakonu, politički upliv. Upravna 
služba  jeste uzvišena, sveta služba. Da se ona može 
izvrši vat i na sreću i zadovoljstvo naroda, da ona bude 
skroz objektivna, da ti službenici budu zaista službe- 
nici  državni, da služe zemlji i općenitosti, potrebno 
je  da   službu  vrše objektivno.  Ali  u  momentu,  kad 
se sa izvesnih strana, sa strana vladajuće partije, oni 
sile,   da   mimo svoju dužnost, koju im je zakon — 
§ 118 Zakona o unutrašnjoj upravi — propisao, pro- 
tivzakonito  vrše  političku  propagandu,  da se  bave 
više   partijskim  poslovima,  onaj čas prestaje pove- 
rejne naroda i objektivnost i nužno je, da se, upravna 
i žandarmska služba srodi sa narodom, da je narod 
shvati kao svoju. Onaj čas sve pogreške jednog slu- 
čajnog  režima, jedne slučajne vlasti i jedne slučajne 
njene  pogreške prebacuju se na državu, a kod toga 
strada kredit i ugled države. Ja ću, gospodo, upozo- 
riti na neugodne pojave, da su sreski načelnici služ- 
benim   aktom pozivali područne činovnike i sudsko 
činovništvo da se upiše u Nacionalnu stranku. Upo- 
zoriću   na   to, da su oni dobivali instrukcije od poli- 
tičkih ljudi, kako će i na koji način provadati opštitl- 
ske izbore i na koji će način uredovati. Mi smo pri- 
godom   zadnjih opštinskih izbora bili svedoci, da je. 
tadašnji    Ministar na  raspoloženju,  a podšef i  pot- 
pretsednik   vaše Nacionalne partije, g. Juraj Deme- 
trović,   koji nije bio u tome času nikakva službena 
ličnost,   obilazio  ćelom  severnom  Hrvat^om srezo- 
ve, ne dolazeći u doticaj sa narodom u svrhu propa- 
gande   za   izbore, u svrhe stranke,  nepo je obilazio 
sreske  načelnike i njima davao upute, na koji način 
da provode opštinske izbore i da pripomognu pobe- 
du Nacionalne stranke. Ako je Ban Perović dozvolio, 
da   jedna    politička  ličnost  na   takav  način  vrši  di- 
rektan upliv... (Glas iz većine: Za to nije znao Ban!). 
To je žalosno, ako nije znao. Ako dopustite, da nije 
znao, onda je žalosno Sto su sreski načelnici pokorili 
se tome,  a rezultat ćete odmah čuti. Rezultat tih po- 
seta i  presija д. potpietsednika vaše stranke, bio je 
taj. Sto je  moj sreski načelnik pre opštinskih izbora, 
izvršio  presiju na one, koji su hteli da postave druge 
liste, pa je službenim aktima, koje je dostavio svima 
posednicima oružnih listova i svima imaocima raznih 
koncesija   i  obrtnica, dostavio  i  upozorio  da  imaju 
izaći na izbore i glasati za Jugoslovensku nacionalnu 
stranku, pod pretnjom da će im se oduzeti oružni list, 
da  će   izgubiti koncesije, jer, kaže se u tome aktu, 
da su nelojalni trradani ove države. Gospodo narodni 
poslanici, to je službeno učinjeno jednim aktom u ko- 
me se identifikuje jedna partija, ma kako bila velika 
sa državom i sreskim načelstvima. Gospodo, taj na- 
čelnik   u   mome srezu,  imao je kuraži da je izdao 
o^las  pod   pečatom, da poziva radništvo fabrika da 
plasa za Jugoslovensku nacionalnu stranku, obećava- 
jući im, da će u tom slučaju svi radnici biti zaštićeni 
u nameštenju koci svojih poslodavaca. Ako se tako 
drsko ide i identifikuje upravna vlast s jednom stran- 
kom, onda nije nikakvo čudo da narod, koji nije bio 
naklonjen   i ne može biti naklonjen Jugoslovenskoj 
nacionalnoj stranci, da nije mogao imati poverenja 

u policisku vlast. Na to upozoravam gospodina Mi- 
nistra unutrašnjih dela, da sa takvom praksom iden- 
tifikovanja jedne stranke sa državom, i njenim veli- 
kim i uzvišenim ciljevima, neće se postići efekat, koji 
očekujemo od poštene uprave za koju sam rekao da 
je naš saradnik na onome procesu slivanja našeg na- 
roda u duhovnu i nacionalnu celinu. Pošto do sada 
nisam video, gospodo, da je u tome pravcu Ministar 
unutrašnjih poslova mogao zaprečiti sve te pojave 
područnih mu banovina, a specijalno u krajevima 
hrvatskog dela našeg naroda, kome je najpotrebnija 
jedna uprava koja će biti pristupačna narodu, koja 
će biti humana i koja će biti na visini svoga zadatka, 
ja zato izjavljujem da ne mogu glasati za ovaj bu- 
džet. (Odobravanje i pljeskanje). 

Потпрстседипк др. Авдо Xacan6eroBHh: Има 
реч пародпп послаппк г. Јордан Бабамовпћ. (Пљс- 
скање). 

Јордаи liana.vDiuili: Господо пародпп посла- 
НИЦИ, када je реч o раду Мипистарства упутраш- 
њих иослова опда je, ради позпаиања тачног era- 
ma ствари н радп давап.а правилпог суда o успе- 
сима овога рссора неопходно потребпо да се вра- 
тимо у прошлост и да се сетп.мо прилика парочито 
на пашем класпчпом југу, какве су бнле пре де- 
сетак годппа. 

Свп се тога сећамо. Роварења н паклепп рад 
папшх непријатеља били су на врхунцу. После 
крвавих ослободилачкпх ратова n властпма м оно- 
ме дивном народу с југа, била je наметнута пова, 
тешка борба. У тој борби, у којој протнву иас и 
противу онога доброг и родол>убивог света иашег 
класичнога Луга, нису бирана срества, mije жал>ен 
повац, нису се штедели животи. И CBCMV томе па- 
кленом раду плаћеника следовала je друга једпа 
акција, učio тако подла, пемнлостпва, пепоште- 
иа пропаганда, која je нмала за циљ, да сву ову 
борбу представп пред пностранством као борбу na- 
mera југа, протпву мајке отаџбпне. 

И данас, када се свега тога сетпм, када се се- 
тим шта смо све због тога пропатнли, шта подне- 
.'iii, колико жртвовалп н зашто смо се ми јужњацп 
дивовски понели са онпм злочинцима, уз дужпи 
ппјетет према опима, који су пали, ja као пред- 
ставник тога краја, данас када je тамо све мнрпо, 
благодарећи готово падчовечапским иапорпма ор- 
гана безбедпости и naiiioj витешкој војсци као и 
онима свпма знаним и пезпапим јужњацима којн 
су свпма срествнма брапили своју pol)eiiv груду 
од злочипачких пападаја и умпшл.аја, који су не 
само mnpoM наше отаџбппе, пего и шнром целога 
света свима n свакоме показали, да их и no цепу 
живота нико не може одвојити од мајке 1уго- 
славије. 

ETO, када се сетпм свега тога, и када то упо- 
реднм са данатњпм прпликама, ja, одајући хва- 
лу n прпзиање папорпма власти да се то постнгпе, 
чиним правду и испуњавам једнодушну жел.у MO- 
JI^ малешеваца и 11аревоселаца, који данас за- 
штићени од свих паклених умишљаја плаћених аге- 
пата, обезбеђенн код кућс, na њпви, у шумн, на 
путу, у планини, мпрпо раде своје послове, брнпу 
своју домаћу брнгу, спокојпи да се то зло време 
iielie niimc никада вратити. 

II ако рањени до срца певол>авама n neepeha- 
ма, које су нам долазпле од братске руке, MU гле- 
дајући дубље и дал>е, пего што то чине и што 
могу да чпне иекп из Ћустеидпла, жељпн да оства- 
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римо јединство свих Југословена, тогтло поздраи- 
љамо плсмениту иамеру, која сс на видику указује, 
али пуни искуства из прошлости чииимо обазри- 
i!iiM спе и свакога, да се добро испита искреност 
побуда и намера, јср ми смо до сада са те стране 
само разочарења доживл>авали ,па нам je иово pa- 
зочаре.11>е непотребно. Малеш н Стари Пијанац, ка- 
ко се иекада звао Царевоселски срез, кад je реч 
o упрапним властима, ис желе ништа друпо, него 
да се и даље обраћа пажња да се на чнновиичка 
места шаљу достојпп л.уди. Грађани овога среза, 
Царевоселског, прошле годинеу априлу upe Ускрса 
положише испит свога дубоког родол>ублЈа при- 
лнком уништења последи.с петорке, која пм je 
бнла послата из њиховог сусетства са one стране 
границе, ради ремећења реда и мира њиховог 
краја. Ретко ко да уме бити захвалан, да уме до- 
бро памтити и добро добрнм вратити, као што то 
уме иарод мога краја. У чсстптом, радном, пал>а- 
ном, поштеном и сиремиом чииовиику, парод мога 
краја гледа свога правог пријател.а и он he га 
увек слушатИј и његовим саветима следовати. Због 
тога ja тражим да се п даље продужи шиљање 
|1ајб()л>11х чиновника у наше крајеве. Политику да- 
нашњег господина Министра унутрашњих посло- 
ва, у том смнслу, треба продужити и дал.е, na ће, 
неминовно, резултати бнти благотвории. 

Овде je пала осуда протпв жандармерије. Ви 
зпате да сам ja био на тереиу у Јужној Србији прс- 
ко 40 година као јавни раденик и могу вам peiiii 
да у првим годннама доиста паша жандармсрија 
иије бнла na достојној висини и ja сам као оп- 
дашњи посланик у Привременом Народном прст- 
ставништву код данашњег господина Министра, a 
онда начелпика Мшшстарсша, чиипо више пута 
интервенције да со. оио стање поправи. Али, када 
се упореди ондапш^ стање са данашњим, огромиа 
je разлика. Ja ne знам како je ca жандармеријом 
у другим крајевима, али код мене у моме крају " 
уопште у Јужној Србији жандармерија и жандар- 
меријске станнце уређене су на иајбол.и иачин. Ви 
зиате да су само шумски крајепи, да иема кафана 
и сваки чонок који случајно одоцни, њега жандар- 
мсрија прими и na преноћиште и na исхрану и 
nehe за то да прпмп никакву накнаду. У псто вре- 
ме, господо, onn служс као инструктори н у зем- 
л.оделству. Поред сваке станице nocrojn пзвеспо 
парче земл>е који они рационално обрађују и дају 
прпмера осталоме пароду. Kao што рекох, сташе 
je код жандармерије одлично n ако ко ne верује, 
нека сс потруди до мога краја, na iie се уверити. 
Истина приликом подизања тих жандармеријоких 
станица у 1919, 1920 и 1921 годшш народ je у 
прио ирсме бпо незадовољан, што их je морао по- 
лп.чати o своме трошку, алп сс je сад уверио да су 
му one од велнке корнсти. 

Задонол.ап досадапш.пм радом овога ресора, 
у чему налазим највећу гаранцију да he се n да- 
л.е гако радити, изјављујем, да iiy гласати за бу- 
пет Мпппстарства унутрашњих послова у поједп- 
ностима, (Одобравање и пљескање). 

Потпретссдипк др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
до, са вашим допуштењем ову седпицу прекидам, 
a наставићемо рад после подпе тачно v 4 cara. 

Седпица je прекинута у 12,45 часова. 

(После прекида) 
Настанак рада у 10 часова. 

Претссдчик др. Коста Кумануди: Господо, иа- 
стављамо  седницу.  Има  реч  г.  Марко   Петровп!,. 

Марко ПетровиК: Господо народни послани- 
ци, сви крајеви name домовине којп су присаједи- 
њени nainiiM националним државама Србији и Цр. 
noj Гори, вековима -су очекивали слободу и своју 
данашњу националну државу, али im један крај 
као јужпа Србпја mije то осетио, imni je могао 
осетити значај ослобођења и схватити, шта значн 
битп слободап у својој држави, где je човеку no- 
ред економског, културног и пациопалпог раз1к>ј,1 
na прпоме месту, загарантована лична u имовна 
безбедност. Јер, господо, onaj који свагда нешто 
у довољној мери пма, ne може од тога да осетц 
потпупо задоволЈСТво, као onaj који пикад од cneii 
тога mije имао na то наједанпут добпје после ви- 
шевековног исчекивања. Господо, у свима нашим 
крајевима, сем у Јужној Србији, пре ослобођења 
и уједињења, и ако nuje било свгга оиога што je 
требало да буде за један национални полет, било 
je бар толико реда да je човек могао знати, шта 
je његово и да није морао стрелити кад nol')e од 
куће да ли he се жив опет кући вратити. A мц \ 
Јужној Србијп пре ослобођења нисмо ималн ни те 
најелементарније услове за живот и за то мислнм 
да nam суд o јавној безбедностп и o реду ц no- 
ретку у држави мора omu најобјективнији и nai 
■'ачиији. Исто тако nam суд мора бити најправил- 
imjii o данашњем реду n поретку n људима којц 
сс са свога одговорпог положаја старају o то\.е 
реду n којп су највише допринели yBoi)eiby TOPI 
реда, јер пажалост, услед поратних прилика и no- 
сле нашег ослобођења naum крајеви на Југу били 
су спол.а узнемиравани, једни од качака a другм 
од комита, a та узнемиравања била су потенцирана 
од поједпнпх чиновника и других фактора који 
нису позпавалп своју деликатну мисионарску д\>к. 
пост у тим крајевима. /lanac, господо, тамо доле 
благодаре11П државном угледу, који je порастао 
naj umne за време овога режима, у погледу jaBiio 
безбедности и уопште државне и народне сигур. 
nocTii. те према томе n пародпога спокојстпа, које 
једино омогућава човеку да се лати корисних по- 
слова, — ne само да можемо бити задовол.ии него 
можемо битп n noiiocmi. 

Мпслпм, да нећу претерати ако устврдим да je 
безбедност na Југу, изузев у неким граничним ме- 
стима na источпој граници, потпуно савршена. 

Ha Шар-планини, no којој су се кекада овце 
могле чувати једино уз потпору нарочпто плаћемнх 
чувара — званих дерудеџија т.ј. првака из поједн- 
ппх албанских фнсова, na ппак ппсу биле сачуване 
— дапас поред иногобројних стада no њој, iia eno 
črpane, од Тетова до Призрена и од Урошевца до 
албанске границе унакрст, слободно пду лети пла- 
mmapii, a зимм смучарн пз свију -крајева наше 
земл^е. 

Алп, господо, робовап>е туђину било je тамо 
дуго, a рад nam у првим годинама после ослоб 
ben.a mije био спстематскп јер, као mro рекох, 
miCMo имали довол.мо нстинских државних мпеп- 
онара, којп су мбгли разуметн тамошње прилике 
и који су потпуно схватплп своју мпспопарску 
дужност. Треба још мпого папора да се може рећи, 
да je, и поред савршепе јавпе безбедпостп, све га- 
мо добро n опако како бп требало. 

,Iom нма пупо несавесних људи којп непатри- 
отски илп из личних рачуна корпсте na све могуће 
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начине немилу прошлост. Ви сте пре неки даи самп 
чули у овме Дому, како je један господнн казао, 
да се у .Jy>i<ii()j Србији још увек толерирају и трпе 
такви .'1>ул.и, a да се национални елементи запостав- 
л>ају и чак прогоне. Има, нажалост, миого таквих, 
који се, када им ne иду послови добро и како 
Желе, окоме на овај добар, поштеп и вредан снет, 
који никакве везе нема са туђинским плаћеницима 
и агентима највећих и заклетих југословенских 
непријател>а, и који мисле да могу давати меро- 
давни суд u тамошњим приликама, иако појма не- 
мају o Нзима. 

И ето видите, грсподо народни посланици, ка- 
ко.се л>уди титрају са најделикатнијим осећајима 
м спокојством тога честитога света чак и гакви 
који рефлектирају на вођство у народу и имају 
претензије да баш у помоћ тога света из Јужне 
Србије, до1)у и na најодговорнија места у овој 
зеиљи т.ј. на министарске положаје, (Милош Дра- 
i'OBifh: Немој да вређаш, то mije истииа!). Шта се 
m узбуђујеш? 

Смскј тврдим, господо народни посланици, да 
je иаш свет na .1угу - иначе пун најбољих пре- 
диспозиција да у сваком погледу уз своје ослобо- 
диоце појача стубове на којима почива наша ви- 
тешка домовина — остао и поред свега, најпози- 
гивнији и најлојалнији грађанин наше Југослави- 
je, поред тога, што je било л>уд11, a и данас их 
и.ма који га, свесно или несвесно, својим недели- 
катпим поступцима и шићарџиским рачунима гу- 
рају са правога пута и коче и оспоравају његов 
брзи полет и иапредак у сваком правцу. 

O овоме могло би се иажалост много говр- 
рити, али даиашп.а унутрашња иолптика nauie 
Владе, a посебно нашег Министра унутрашњих 
дела, као и пречишћени појмови o приликама у 
Јужној Србији код namera вођ^тва, дају пуие га- 
ранције да се старо неће вратити и да iie се тен- 
денциозне речи свих провсжатора разумети у пра- 
вом и.иховом смислу и значењу код свих тих фак- 
тора и да се nehe поћи упазад mi no чијој жељи. 

Национални л^удн у Јужној Србији ne само 
нигде да се ne потискују, већ се свуда истичу. 
ЈХоскора, господо, ми смо имали један незнатан 
број чиновника пз тих наших крајева, a имали 
смо их ii имамо nx из свих крајева name земље, 
na и велики број Руса. To nam народ разуме и пра- 
вилно схвата. 

Последм>пх година пристичу мпогп naimi о- 
душевл>ени нацианални млади л.удп из тих кра- 
јева и заузимају чиновничке положаје у чинов- 
ничкој хијерархији, na и mune чиновничке поло- 
жаје no целој нашој земљи. Тамошњи народ са 
поносом гледа ту своју омладппу n срећан je, 4ср 
иу je то доказ да живи у снојој драгој нацио- 
налној држави, и срећан je, пошто тај народ само 
у.ме го и да оцени шта значи, јер још памти вре- 
иена, када ппко под туђином mije могао mi nan- 
дур да буде у државној n самоуправној служби. 

Да ие мпслм дотични гђсподин, да ови младп 
и одушевл:.ст1 национални л.удп потискују неке 
националне елементе у Јужној Србији, за које je 
сигурно овде чуо, јер он Јужну Србију, na Kojy 
алудира, и ие познаје. Л ja тврдим да je ono naj- 
позитивнији потез данашњег режима у Јужној 
Србиж  и  може да му служи na част. 

Национална омладина yMelie све ono добро да 
запамти  и   спе да схвати. Национална омладина у 

Јужној Србији победиће све Вапче Михаилове и 
затвориће уста свпм добронамерним и рачунским 
»патрпотама« (Др. Инкола Кешељевић: Вал>да зло- 
намерним патриотама?) Нма и добропамерпих под 
знаком питања. Господо, ja се ne бринем да he 
MU пекч) Molin казати да je ту Министар унутра- 
шнјИх дела, na да ме je изабрао за народног по- 
слапика и да зато браним његову политику. Бпо 
сам ja, господо, n upe њега три пута бирап. Алп, 
долазак r. Жике Лазића за Бана Вардарске бапо- 
mine претставља и јеете један датум за Јужну 
Србију. (Пљескање). Ouo мо[)ам да нагласим na- 
рочито, јер се после тога времена na свима стра- 
иама одмах заиста осетпла друга, лепша n срећ- 
nnja атмосфера. Г. Жика Лазић дапас je nam Mn- 
нистар унутрашњих послова и могу да кажем да 
се од помепутог дана подп једпа корисна no na- 
цнопалпе ннтереес n сваке хвале достојпа поли- 
тика у Јужној Србији. (Пл>ескање). Ja знам да су 
после његовога доласка многи очекивали другу 
полптпку. Сећам се да je једна маса добро пла- 
ћених пензионера са свих страна очекивала да бу- 
ду постављени за претседнике општина у Јужној 
СрбијИј na ее пекп чак и виши пензионери нису 
либили да траже и сеоске omu ume. Мислили да he 
г. Лазић наставитп политику једпог не.шког жу- 
nana KOJU je у четири вароши евоје жупаппје ем-е- 
mio мештане и довео л.уде ca črpane. Л кад г. Жи- 
ка Лазић mije хтео Да пође тим путем, јер je сма- 
трао да првенствено треба да ради са људима то- 
га краја, опда су се чуле речп чак n o једном 
Жики Лазићу, речи које ne би требале да се чују. 
(Пл>ескање). 

Господо, било je речи од многих говорника, 
na чак под једпог namera друга пз Јужпс Србије, 
o неком политичком пасил.у, na чак и p неком 
купдачеп.у. Me замерите што морам опет да nac 
Јужносрбијанце сматрам као најквалификованије 
и пајпозвапије да o овоме даду свој суд, јер ми 
још памтимо кундаке из турскога доба, na памти- 
мо из времена окупације, a нажалост било je тога 
и за наше време. Али, господо, у овоме режиму те 
стварп толпко су сведене na минимум да могу сло- 
бодно казати да никада исправнију полицијску 
власт n лепшег држања у жандармерији ми у Јуж- 
noj Србији нисмо имали него што je ona данас 
под овим режимом и под управом данашњег Ми- 
нистра унутрашших дела. (Одобравање), Сада, го- 
сподо народни посланици, дозволпте ми да умо- 
лим г. Министра унутрашњих послова за неке ства- 
ри које се тичу само иога краја и још којег србза 
у ближој околини. Тиче се ивесних захтева жан- 
дармеријске власти од оних грађана којима су у 
своје време дате пушке. Познато je гошодине Mn- 
нистре, да су им дате пушке у ono време када им 
je била потреба. И како je сада хвала Богу за ге 
пушке потреба престала, илак су пушке у народу. 
Ha тим се пушкама с времена na време врши npe- 
глед од жандармеријских власти. Ha истим педо- 
стаје негде no који завртањ или други неки део 
II,m je nanpcnvo дрвепп део пушке n томе слично. 
Сада се од грађана тражи, да сваки o свом тро- 
шку изврши оправку na добивеној пушци, која je 
код mera. Узалуд сс бране да су пушку у такио.м 
стању примили, јер се наређује да Исту пошаљу у 
артилеријски завод у Ханријеву и да je, после о- 
правке oncT сами прпме, јер no војннм прописима 
и наређењима војпе окружне команде, пе може сс 
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у мирнодопско време пушка оправл>ати na терет 
државе. 

Када неко од грађана нема да плати, тражи се 
од општине, да то ona учини. Исто тако за утро- 
шеиу муницију тражн се наплата, н то десето- 
струка. 

Грађани тврде да су извесну количипу муни- 
цнје у крајњој пужди: или приликом пожара, или 
приликом насртања каквнх днвљих зверова на се- 
ло илн стоку потрошнлн. Мнслнм, да овим људи- 
ма, којима су пушке поверене као достојним и по- 
верл>ивнм грађанима, није право да се причињава- 
ју овакве непријатности. Није право да неко за 
три метка плати^ОО дипара, или да за малу оправ- 
ку са путним трошковима плати неколико стоти- 
на динара. 

Стога молим господина Министра, да v спора- 
зуму са војннм властнма ослободи људе ових из- 
лишних трошкова, дамгуба и непри.јатности. 

Друго једно важно питање за мој срез, a и 
цео бивши тетовскн округ, чије .je становништво 
у већипи печалбарско, јесте питање једне пепра- 
всдне дажбиие, која се у последње време. поред 
редовне таксе по закону o таксама, наплаћује за 
свакн загранични пасош. To je такса од 100 динара 
зв. „главарина" која се наплаћује за исељенички 
фонд у Загребу, и то према распису Мнинстарства 
унутрашњих послова, a иа захтев Министарства 
социјалне политике и народног здравља. 

Питање печалбе у целом Пологу, с обзиром 
на мало зиратне земље и велику пренасел>еност 
тога краја, јесте жнвотно питање. Свет je примо- 
pan да иде на печалбу ne само у поједина места 
иашс државе већ и ван грапнца, и зато му je по- 
требш загранични пасош. За снромашпог печал- 
бара, који иде да тражн зараду у свим балканским 
државама, na чак иде и у Чехословачку и Mabap- 
ску, требало би смап.ити и редовпу таксу за пасо- 
ше, a камо ли истој придодати још ову главарину 
од 100 динара. Ово je пеправедпо и стога, што 
nam печалбарски свет пема никакве користп im 
везе са иселЈепичким (|)опдом у Загребу. 

Стога молим господина Мипистра, да у сио- 
разуму са г. Мппистром соцпјалпе полнтике и na- 
родпог здравља, повуче овај pacnnc и ослободи 
сиромашне печалбаре овога за њих тешкога Tepe- 
ta. Ипаче са пајвећим убе1)ењем гласам за буџет 
Мнпнстарства упутрашњпх дела. (Одобравање n 
пљескање). 

Претседник   др. Коста Кумануди:   Има    реч 
г. Мплош Драгови!!. 

Милош Драговић: Јутрос je 'господин Прет- 
седппк Краљевске владе упутио један апел На- 
родпој скупштини, да седпица буџетске дискусије 
протекну у мпру и складу, што je потпупо оправ- 
дапо и na свом месту. Али под оваквим условима 
то се ne може остварнти све дотле, док се господа 
народни посланици пз већине ne буду достојап- 
ствепо опходплн и ne изазнвају говорнике из о- 
позиције na пемиле дога1)аје пепрнстојпим речима, 
a парочпто све донде, док господа Миппстрп ne 
схвате достојапство свога положаја у толпкој ме- 
ри, да ne могу претитп ппкоме у овоме Дому и да 
ne могу малтретиратп њпхове опаске и њпхове na- 
помене, 

И јутрос je господин Претседпик Народпе 
скупттппе мепп одговорио на један пемпо ин- 
цидепт. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Bn сте мени 
Beh одговорплп na мој одговор и молим да преко 
тога пре1)ете. 

Мнлош ДраговиИ (наставља): Молпм лепо, ro 
се може рећи. A cnnoli су Министар упутрашњпх 
дела r. Жика Лазић н Мнппстар просвете г. др. 
Илија Шуменковић били сведоцп једпе грубе речп, 
коју je пзговорпо једап актпвпи Мипистар нз за- 
д.ње клупе. (Једап глас пз већине: Алп сте узвра- 
тили, и то ca пптересом!) Ja сам узвратпо, и сма- 
трам да треба да узвратим, јер сам ja у овоме 
Дому њему раван, n ако сам узвратпо са интере- 
сом, жао ми je што му нисам дао прпде интереса 
јер нисам дошао овде да вршпм лични ћеф, него 
да вршим народну вољу и да претстављам иарод. 

Али, господо, у интересу достојанства овога 
Дома, у иптересу озбпљпог вршења пашнх посло- 
ва, потребпа je пупа хладпокрвпост у разматрању 
свег оног материјала, који je пред нама у овнм 
важним моментима, као што je допошење буџета 

Господо, дапас се третпра једап буџет Миии- 
старства, које има највпше удела у управљашу др. 
жавом, које чува ред n закопитост у земљи, које 
чува личну n пмовпу безбедпост свпх грађана v 
овој држави. Mu морамо дапас да мало прокомеи- 
тарпшемо целокупан његов рад за прошлу годииу 
дапа n да у другом реду дамо сугестије, шта тре- 
ба да радпмо за идућу годппу дапа. 

У току прошле буџетске годнпе пзвршени су 
општппскн пзбори na оспову закона o општипа- 
ма, који je ова Народпа скупштина допела у npo- 
шлом редовпом заседању. 

Господо, ништа mije драстичније, него кад чо- 
век мора слушатп својим ушима овде у овоме До- 
му једну лепу песму o слободп, која je била за 
време општинских нзбора, a na терепу je било ле- 
лека и јаука. Општпнски нзбори у овој земљи су 
извршепп nn мало г1овол>по за све вас, који же- 
лите да се пзврше слободпо. Општипскп изборн 
нису извршени no интенцијама сковане партијске 
заједпнце, која се зовс Југословепска национална 
странка, a још мање су могли да буду пзвршени 
no прппципнма слободе и слободпог опредељеља. 

Ви, господо, писте паступнлн као пова ocno- 
вана и приз.пата страпка, nero сте наступили no 
старпм партијским опредељењима. Опде у колико 
су били вешти људи, који су имали утицаја na 
власт, у толико су опемогућплн свпма протпипи- 
цима да се капдндују, којп су били против њих 
лично, a можда.пе протнв партије, коју ви данас 
претставл>ате у овоме Дому. 

Господо, срескп пачелппцп у овоме послу ни 
мало ппсу бнли na завидпој висини, да спроводе 
пптепцпје ваше полнтпке, одпоспо главног одбора 
ваше странке, нити r. Мппнстра унутрашњих дела 
коме ne можемо прилисивати ништа у грех, што 
ви са срескпм пачелппцима чппнте na терепу. 

Јер, господо, ja којп сам узимао учешћа у 
ocnnBaifay једне пове страпке, могу само да вам 
кажем, са колпко се тешкоћа борпмо na терепу 
због самовоље пародппх послаппка Југословенске 
националне странке и због самовоље поједиппх 
срескпх начелника. Mu зато ne можемо ни мало 
кривити г. Мпппстра упутрашњпх.послова, али je 
nama памера да му скрепемо пажп>у na такве сл\ - 
чајеве да такве случајеве корегира у духу закоп- 
ског реда. Нпсмо ми дошли овде нити да кога ту- 
жнмо  пптп  да  кога  оставпмо без  парчета  хлеба, 
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алн  тражимо да се сва законска права како нама 
тако и вама поштују. 

I осподо, ja ћу вам прочитати једаи исказ дат 
24 фебруара  1934 у Клубу Југословенске народнс 
странке у Бнтол:>у који може донекле илустровати 
право  сташе ствари на терену. Неки Јован Днмо- 
вић и Богдаи A. Стојановић из села Вашаренца, on- 
штииа   Ивањевска,   срез  битољскн,  далн   су  onaj 
свој  исказ: »Да ми je од пре два дана т.ј. 22 фе- 
бруара тек. године званичном познву позван ja и 
неколико      иас    чланова    Југословенскс    иародне 
странке  у  суд општпне Ивањевске и тамо пама je 
саопштеиа   наредба г. иачелника среза битољског 
који   наређује строгом иаредбом бр.  15394 да се 
агитација  у тој општини у нме Југословенске на- 
родне   странке ne сме да врши, пако се неко на 
томе делу ухвати да се везан преда суду општине. 
Мсто тако наређено je старешинама села да мотре 
иа ову агитацију na ако се двојица заједно у то- 
ме разговору iial)y, да се спроведу у општину. 

НеделЈКо Јовановић и Мустафа Рифатови!) из- 
јавили су среском одбору Југословепске народне 
странке у Битољу следеће: »У суботу 3 фебруара 
1933 год.ипе изпршен je од страие комамдира ;каи- 
дармеријске станице претрес моје i<ylie тражећи 
од мене списак Југословепске пародне странке у 
којн су члапоии упиоани. Onaj претрес вршеи j ! 
без икаквог писменог решења, те ne знам na o- 
снову чега се моја кућа претреса. Ja сам овнм 
жандармима саопштпо да се сппсак палазп код 
благајиика странке. Исто тако je и сам Мустафа 
Рифатовн!! као претседник меспог одбора у on- 
штинн Тополачкој претресап тражећи спискове 
чланова Југословенске пародпс страпке«. 

Госполипе Министре, ово нису приче, ово :у 
дела која врше Вашн opranu na терепу. Ово су 
дела која врше срески начелннци и која су про- 
тивна закону. Алп они нпсу криви. Криви су го- 
спода народни посланици који сматрају да je npe- 
гежпост н>иховог политичког утицаја и ауторптета 
преча од законитости n од државе n од свега мо- 
ралиог у овој држави. Господнпе Мпппстре, ми не 
оптужујемо али тражимо да све ове случајеве naj- 
строжије кажњавате. Нама nehe бити довољпо ако 
то само остаие ваша реч. 

Господо, општински избори коjп су вршени, 
псжазују колико je све злонамерности и интенција 
позакано од стране среских пачелппка да буде 
изабрана ова или ona лпчпост. У срезу Грачапич- 
кои у општини Девет Југовпћа, o чему сам ja под- 
нео иитсриелацпју, вршени су и другп пут 31 де- 
цембра 1933 год." Tora дапа управо пре тога дана, 
a то je 28 децембра отпшла су четворпца полициј? 
ских писара са четрдесстпет жапдарма na терито- 
рију општине Девет Југовића да сплом властн na- 
герају иарод, за кога he гласатп прилпком општпп- 
ских  избора. 

Господине Мппистре, то чине вашн opranu. Ja 
ne оптужујем никога, алн ово je истипа. И сада за- 
иислите, када je то истина, погледајте шта се де- 
шава. Враћепо je око 250—300 људи силом жап- 
дармерије да ne могу употребпти своје право гла- 

по законодавству и no уставним одредбама. Ако 
покушате да нас у то разуверите да нисмо у npa- 
ву, онда нам je јако жао, господппе Министре, 
што немате  довол^по разлога. 

Ja сам   прошле године поднео једпу иптерпе- 
лацију o раду жапдармерпје у погледу партнјских 

организација. У селу Шетоњу, у срезу Млавском, 
у бнвшем округу Пожаревачком, пеки Ченгић, жап- 
дармеријски поднаредник, сматрао je себе поли- 
тичким nol)OM у селу Шетоњу, na je отворио по- 
литички збор ЈРСД, тако се опда звала ваша стран- 
ка. (Један глас: Huje пстипа!). Ja тврдим да je тач- 
но, и то ne можете оспорити. Да лн тн nnje жао 
Младепе Мплошевпћу што то село прппада Југо- 
словенској  иародној странци, a ne твојој? 

Дакле, господо, ja до данас нисам добио од- 
говор na ту интерпелацију, ма да je тај жапдар- 
меријски поднаредник, у прпсуству своја два дру- 
ra жандарма, којп су му чували стражу док je 
држао гонор, говорпо, да увери прпсутпе да je 
једино иогућа само страпка ЈРСД. 

Ja бпх бпо слободап да скрепем naжIby још п 
na то колпко се далеко иде у изпгравању закопа 
н закопскпх одредаба у своје лпчпе сврхе. Ту ско- 
ро пзашао je у „Гласпику Југословепске пацнопал- 
пе   страпке"  једап  члапак,  којп   говори  o  пеком 
„суперпатрпотнзму".   Мепп  се  чнпп   да je  ппсац 
тога чланка г. др. Алберт Крамер, генерални секре- 
тар ваше  партпје  и да  ra je  рукоподило да тај 
чланак пише само ono, што je у његовом лпчпом 
иитересу, a то je, да тамо, na територији Дравске 
бановине, постоји пзвеспо груписање патрпотских 
удружења, које се сакуппло у једну оргаппзацију 
n које се зове Савсз ратпика. Je лн тако, ročno- 
дппе др. Pane? Да. Ту су окупљени n пародпа од- 
брапа, n четничко удружење n ратпици н ипвалп- 
ди. И шта бпва сад? Taj члапак, којн je злонамерш 
namicali, nncnnpncan личним мотивима, има за циљ 
да служп као подлога тражења од господипа Mn- 
nncrpa упутрашњпх дела да се то друштво расту- 
рп.  (Жагор код послапнка из Дравске баповппе). 
AKO, господо.то друштво не буде растурепо, ja вас 
уверавам, да hy бити пајзадопољпнјп, na макар и 
слагао овога момепта, алн ако буде растурено, ja 
вас молпм да вп na себе сав моралпи терет при- 
мнте. (Др. Стаис Pane: Ако ради противпо прави- 
лима). He, противу правила може да ради свакп, 
али ne може да ради протпву закона. Алп нма раз- 
лога, господпп др. Крамер да се то друштво рас- 
турп! 

Време je, господо, да се једаппут претресе и 
тај кутак паше отаџбппе у коме ви сматрате да 
имате права да радпте шта хоћете. (Протестп из 
редова Beiiiine). Ja кажем, да je ово са плапом на- 
чињено n да he са плапом бити остварепо, што ja 
дубоко жалим, јер до дапас нпко nnje могао у 
onoj земљи, да оспори пацнопалпост, пацпопалпу 
припадност и дорбопамерпост na полнтпчком по- 
л.у и добропамерап рад nn једног до дапас посто- 
jeiier пацпопалпог удружеп^а, na mi Народпој од- 
брани, na mi Четппчком удружету, јер су то удру- 
жења која пмају у својој псторијп рада дивпу 
прошлост и своје узвитепе задатке. 

Ha крају сам слободап да дам овакву изјаву: 
Нама nnje цпљ да злопамерпо износимо факта и 
то ne чинимо мале фпде, a далеко смо од тога да 
за све те и таке поступке оптужујемо парочито 
Министра упутрашњих дела г. Жпку Лазпћа, алн 
са пуним правом захтевамо да се све наше тражље 
подвргну једној опсежпој истрази и пемилосрдном 
прогопу свега опог особл^, које протнву закопа 
спроводи своју вољу. Ha вама лежи, господо na- 
родпи посланици нз владине већине, да не тра- 
жите од среских начелника и полнцнјских nncapa, 
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a и од осталих чнновника да врше ствари које се 
протнве јасним законским прописима и да од њих 
захтеватс да сиој чиновнички ауторитет стављају 
у одбрану интереса ваше партнје и ваше личиостн. 
To je моја изјава за коју сам у стању да примим 
сву моралну одговориост и пред Бого.м и пред на- 
родом. (Одобравање и пљескање na левицп). 

Претседник др. Коста Кумаиудн: Има 1)еч г. 
Грубер (Гласови: Није ту). Пошто г. Грубера пема, 
пма реч r. Иваидекнћ. 

Dr. Mirko Ivković-Ivanđekić: Gospodo narodni 
poslanici, koristićn se ovom prilikom, kada se pre- 
tresa budžet Ministarstva unutrašnjih dela, da izne- 
sem izvesne konstatacije iz našeg javnoga života i to 
baš iz onoga u oblasti unutrašnje uprave i da učinim 
izvesne napomene, sve to u cilju, da se o tome po- 
vede računa. 

Ustavni je u nas princip, da se opštine upravlja- 
ju po načelima široke samouprave. Ovaj je princip 
sproveden u nas samo partikularno, jer nedavno 
donesenim zakonom o opStinama zavedena samo- 
uprava samo u seoskim opStinama, dočim u onim 
varoškim upravlja se danas po jednome sistemu, koji 
se može nazvati kako mu drago, samo ne samouprav- 
nim. 

Perioda, gospodo, u borbi između centralne vla- 
sti sa jedne strane i između privrednih i kulturnik 
centara sa druge strane, za samoupravu, bila je du- 
gotrajna u istoriji razvitka upravnoga prava. Mnogo 
je truda i napora utrošeno, dok nije preovladalo op- 
šte mišljenje, da razvitak opština u svakom pravcu 
može zagarantovati jedino samouprava na taj način, 
da se vršenje upravnih funkcija u opštihi uz kontro- 
lu državne vlasti preda samom narodu, koji će te 
dužnosti da ispuni putem svojih izabranih odbornika 
i izabranih činovnika. Stoletna praksa utvrdila je, da 
narod po instiktu svome teži i nastoji, da svoju op- 
štinu što lepše, što bolje uredi, pa bi po mome du- 
bokom uverenju bila greška, ako bismo varoške op- 
štine i na dalje sputavali da do svoje Ustavom im 
zajemčene samouprave dođu, jer sprečavati opštine 
u tome, značilo bi sprečavali im razvitak njihov. Dr- 
žava, gospodo, nije drugo do organizovana celina 
sviju opština u zemlji, pa je s toga u eminentnom 
državnom interesu, da omogućimo stvaranjem po- 
trebnih preduslova, razvijanje i jačanje opština. 

Funkcije i zadaci moderne opštine, naročito one 
varoške, usled tradicija, usled strukture njenog sta- 
novništva tako su složene, često puta komplicirane, 
da iste mogu na opšte zadovoljstvo da izvrše i reso 
samo ljudi, koji su nikli iz iste sredine, koji do u 
tančine poznaju prilike, i ljudi koji pored svega 
toga imaju volje, sposobnosti i zdrave ambicije, da 
se odadu pošteno i iskreno službi opštini svojoj i 
njenom stanovništvu. Odabiranje takovih može se 
zamisliti samo putem izbora, jer narod se retko vara 
u odabiranju svojih upravljača. 

Danas međutim u varoškim opStinama, po po- 
stojećim propisima, gradski odbornici i činovnici po- 
stavljaju se imenovanjem. I pored najbolje-volje nad- 
ležnih, da pri tome pogode volju naroda i sačuvaju 
interese opštine, nemoguće je sprečiti, da putem bilo 
kakvih veza ne dođu do uticaja i izražaja vrlo često 
puta takova nastojanja, koja dolaze iz povredene su- 
jete pojedinaca, iz partijskog inata, a kod nekih pak 
i iz takovih pobuda, koje sa o'pštim interesom na- 
roda i dotične opštine ništa zajedničkog nemaju. Pri- 
rodno je pored ovakog sistema, koji nije tvorevina 

današnjeg režima, nego se vuče iz vremena režima, 
koji su predhodili ovom, da naše opštine, bar one 
na severu koje poznajem, samo što životare. One 
grcaju U dugovima, napravljenim svojedobno,' lako- 
misleno, a za čije vraćanje nije se staralo u dob i 
prosperiteta, jer imenovani odbor i činovnici nisu 
imali dovoljno razumevanja za interese opštine po- 
što često puta nisu bili ni članovi ni poreski obvez- 
nici iste. Ovom i ovakvom stanju učiniće kraj na či- 
tavoj liniji opštinskih uprava, zavođenje samoupra- 
va. Tek kada bude zavedena samouprava i u varoškim 
opStinama, kada narod uzme u svoje ruke brigu oko 
svoje opštine, moćiće prilike i u varoškim opštinama 
da krenu na bolje, poremećene finansije da se sani- 
raju. I ako su stajali bilo kakvi razlozi na putu za 
zavođenje samouprava u varoškim opštinama, danas 
već nakon pet godina iza šestog januara, oni ne mo- 
gu više biti tako jaki, da još uvek sprečavaju uspo- 
stavljenje normalnog i ustavnog života u varoškim 
opštinama. Ja se nadam, da će J.N.S. koja u svome 
programu zagovara široke samouprave, preko Kra- 
ljevske vlade, koju pomažemo u izvođenju njenog 
programa, hteti i umeti što skorije ostvariti taj deo 
svoga programa i u varoškim opštinama donošenjem 
zakona o samoupravi gradova. 

No nije dovoljno za polučenje željenoga uspeha sa- 
mo donošenje zakona o samoupravi gradova, jer i 
ijajbolji takav zakon ostaće mrtvo slovo na kar- 
ti ji, ako se ne postaramo ujedno i za finansijska 
materijalna srestva pomoću čega će gradske upravo 
da izvrše zakonom im opredeljene i poverene funk- 
cije i zadatke. 

Te funkcije  i  ti  zadatci  u varoškim  opštinama 
krupni su i zamršeni. Moderna opština nije više sa- 
moupravna jedinica nego zajednica različitih slojeva 
svoga stanovništva,    koja osim  upravnih    funkcija 
ima krupnijih zadataka na prosvetnom, na privred- 
nom i na socijalnom polju. Vršenje tih funkcija i vr- 
šenje tih zadataka i problema iziskuje mnogo  para 
Lišeni svakih prihoda, gradovi danas jedva mogu da 
prikupe onoliko  sredstava  da  pokriju  lične   izdatke 
svojih činovnika i nameštenika, a na materijalne po- 
trebe stanovništva ne dotiče. Skoro jedini su prihodi 
gradskih opština gradski prirez i gradska trošarina. 
Oba ova  oblika gradskih  nameta padaju  teško   na 
našu i ovako već iznemoglu privredu. Naročito pak 
ova  opšte   omrznuta  trošarina,  što  poskupljuje   do 
neizdržljivosti život'u gradskim    opštinama.     Usled 
trošarinskili stavova udarenih na životne  namirnice 
i ostale životne potrebe u gradovima, te usled  pija- 
covine, što se naplaćuje povrh trošarine, život je po- 
skupio i on je danas do tri put skuplji no onaj po 
selima, a da od toga proizvođač nema nikakve hasne 
jer svu  tu  zaradu oduzima  opština da  bi,  u   nedo- 
statku  drugih  prihoda,   pokrila  svoje  izdatke.   Ov.i 
okolnost,  pored  ostalih,  imperativno  nalaže   g.   Mi 
nistru unutrašnjih poslova da o  ovome povede  ra- 
čuna, da bi varoške opštine stvaranjem novih izvora 
prihoda za njih, izvukao iz sadanje nemoguće finan- 
sijske situacije, jer im inače ni najsavršenji zakon o 
samoupravama neće pomoći. 

Kada država rezerviše za sebe sve izvore priho- 
da, i kada svojim dažbinama opterećuje do maksimu- 
ma narodnu privredu, onda ne možemo prepustiti 
opštine iznalaženju novih izvora prihoda, jer takvih 
nema, a kada se svi do jednog slažemo u tome, da 
privreda ne može da podnese jače opterećenje, onda 
se time ukazuje na težak problem  finansiranja  op- 
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»Unskih samouprava. Tu, po mome čvrstom uvere- 
'iju, пе preostaje ništa, по da država prepusti iz- 
Vesne izvore prihoda opštinama u tolikoj meri, da 
one nesmetano vrše svoje zadatke. Ja se nadam da 
ćemo o svim ovim stranama skoro imati prilike po- 
drobno raspravljati, kada dođu na pretres zakon 0 
samoupravi yr«iova i zakon o ftnansiranju opština. 
Ove napomene i sugestije, učinio sam kao čovek, 
koji sam mnogo godina radio u opštinskoj i oblasnoj 
samoupravi na odgovornim položajima, i koji po- 
znam vrlo  teško stanje gradskih opština. 

Molim gospodina Ministra unutrašnjih poslova, 
(Ja zakonom zavede normalan red u upravama grad- 
skih opština, a i dotle, dok se taj zakon ne donese 
i ne stupi na snagu, da tamo, gde to još nije uči- 
njeno u gradskim odborima zavede stanje, koje od- 
govara današnjem političkom shvatanju, a da se pri 
tome ne da zavarati sirenskim glasovima političkih 
-pekulauata, već da preda upravu ljudima, koji su 
svojim dosadašnjim konstruktivnim radom dokaza- 
li, da vole ovu zemlju, da joj žele samo dobro i koji 
su svojim organizatorskim radom u narodu pokaza- 
li, da čvrsto stoje na liniji državnog i narodnog je- 
dinstva, i da iskreno i pošteno potpomažu režim 
koji je stavio sebi u zadatak da ovo načelo sprovede 
u život. 

Glasaču za ovaj deo budžeta. (Odobravanje i 
pljeskau je). 

Prctsednik dr. Košta Kumanucli: Ima reč g. Lovio 
Knežević. (Glasovi: Nije ovde!) Ima reč g. Uroš Tr- 
bojevič. *■ 

Др. Урош Трбојевић: Господо народки посла- 
чици, ja мислпм да пма мало људп, који су тако 
брзи, да спремно жигошу сваки рад појединог 
јавног човека, као ja. To je и разлог, да одувјек 
у вишим — водећим круговима има подоста љу- 
ди, који ме ne миришу, којпма сам управо тежак. 

Обрнуто, ja сам исто тако брз и одлучан да у 
свако доба даиа скочим у помоћ опамо, где je 
правда угрожена, где je слабији притиснут, где 
се наиада onaj, који се ne може бранити било из 
ма којег  разлога. 

Ових задњих дана бпо je предмет пападаја 
једап човек, који то unje никако заслужио. On 
додуше стојп na врло високом положају, његове 
одлуке и ријешења су од orjioMiie важности, na je 
лозвољепо критиковати и подврћп тачној анали- 
зи сваку 14>егову радњу, јер je логично и само се- 
бе разумЈвиво, да ми ие можемо и ne смијемо оста- 
ni индиферентни према људима na овако високим 
и важним положајима. Меии je ипак жао, кад се 
један човјек напада лично, кад му се напада фа- 
милија, код згоде, да се помепутн напада због 
свог јавпог  рада. 

Ради се o Бану Савске бановине r. Перовпку. 
Један nauj друг, спгурпо ради иеобавештено- 

пи, рече ових дана, како je то једпа страшна и 
иеодржива ствар, што je др. Перовпк код nac Бап 
н то one бановине која граппчи са Италпјом, a ње- 
гов ро1)ени брат живи у Италији, кооптпрао je за 
Италију И дапас je један ппсоки фупкционер. 

Све, кад бп ro и било тако, ne бп то било 
страшно и неодржппо. To бп у крајњем случају 
само жалосно могло бпти и за то, што je тај nam 
човек брат Бана Перовпћа npnmao Италпјп, a mije 
па.ма. 

Тосподо   народни  послаппцп, пптам ja вас, a 
где je та землЈа, где je тај парод, где су ти зако- 

ini, где обнчај, no којпма одговара браг за брата. 
Ja имам брата у Амерпцп век двадесет и впше 

i одина. Дописујемо се сваке преступне године. 
Рецше мп, молим вас, уколико би пмао права H 
један Американац пребацивати мојем брату за мо- 
ју paд^by било ову или опу. У очпма озбиљппх 
л>уди бпло би то смпјешио, ако се не би рекло, 
да je малпцпозно. 

Исто je тако смијешпо пребацптп Бану llepo- 
иику да je он овакав нли опакав, јер je љегов брат 
у Италији. Тако бп ствар стајала, кад би брат r. 
Перовића заиста био у Италији и кад би он био 
onaj који je својом слободиом вољом кооптнрао 
за Италпју. 

Но, господо, да вам нешто кажем у поверешу: 
брат Бапа Перовића иити живн у Италпји, mini je 
Koonrnpao за Италију. Он живи у Југославији, 
грађанин je југословеиски и радује се барем то- 
лнко сваком југословепском успеху, колпко и сва- 
ки  поједпнац. 

ETO тај сам неправедни иападај био дужаи од- 
бити од Бана Перовпћа и пред вама ово казати. 

.1ош je једап приговор изиешен против Бана 
Перовнка. Прпговорепо му je, да он много путује 
no својој баповипи, да га дочекпвају банкетима 
и славолуцпма n да то све много кошта. Наро- 
чнто, да такове врсте издатци тешко падају даиас 
у доба ове несрећне кризе и оскудиде у новцу и 
сваком земаљском  благу. 

Ja ne спадам у оиу групу пародиих посланика, 
која стоји близу Баиу Перовићу. Ja сам стјецајем 
прилнка толнко далеко од љега, да и оно мало 
исправиог познапства и одпошења не могу у до- 
вољној мјери искористнти за свој срез. Ila ипак 
и овде морам устати у обраиу Бана Перовића и Ka- 
sarn ово: Не само да huje правичио нападати Бана 
HepoBiiha за то, што он путује no својој баповпип 
и иастоји да се личио и непосредно увјерн у сва- 
кој ствари у својој бановини, nero je потребно 
изражавати за такав рад само чисту захвалност и 
признање. Па то и јест оно добро, да Баи обилази 
села и заселке, да долази у контакт са оннма нај- 
ситнијама, да од њих непосредно чује, како со 
живи и где кога тншти, како би могао са овога 
високог и одлучујућег положаја донијети брзо и 
одговарајуће решење. 

Није скуп пи миннстар, ни бан, ии иароднп 
посланици, ако je na свом мјесту. Скупи су и пре- 
скупи они, који не ваљају. Ja сам спремап честп- 
татн свакој баповинн, која се може похвалитн чи- 
њеницом да je њезин баи обишао свако село п 
заселак, н да позиаје све људе и сав парод своје 
бановине. 

Нама из Савске баповиие je симпатпчаи рад 
Бана Перовића, и ja ие могу ништа друго nero no- 
желити, да он пастави тако и даље. Благотвораи 
рад нашега Бапа осјећа се, те како и кад би ми 
време за овом говорпицом дозвол.авало, ja бпх 
вам то и графичкн приказао и доказао. 

Приговор, да то дапас миого кошта, отпада, 
јер тих славолука и бапкета иема, a ако их има, 
онда omi иису нзазвани жељом Баиа Перовића, ne- 
ro су дошлн спонтапо. 

Ja вам могу у повјере11,у казатп, да већ другу 
годипу дајем Баиу ПеровиКу знатн, да би мп веома 
мило и драго било, да до1)е и у мој срез. И ми 
би га дочекали и банкетом и славолукоЈМ. Ma ие 
њега, њега лнчно ради, nero ради идеје, коју no- 
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en и заступа. У иашим грудима се скупља патриот- 
ски занос и одушевљсње, na ие можемо ни једиу 
згоду пропустити, a да не искажемо своју љубав 
према отаџбини, према своме драгом Крал^у, према 
(i јануарској идеји народног једннства, да чују 
да нас има много, да смо јаки, да смо снлнн, Ју- 
гословени, na жалост свих вањских н унутрашњих 
пепријател>а. Ето зато су банкети и зато пјевамо 
н мећемо заставе на куће, кад нам до1)е Баи, да 
нам даде згоду, да се мапифестујемо. 

Баи Перовић иије зато крнв. To ми радимо 
сами од себе и за свој рачун. Ja сам бно дужаи 
ово са овога мјссга казатн, a увјеравам вас, да 
hy исто тако брзо и одлучно подврћи са овога мјг- 
ста најоштријој критици сваки рад и дјело г. Ba- 
na Перовића, који ми се причини да mije згодап 
и да nuje na свом мјесту. 

С) приликама у моме срезу говорићу личпо са 
г. Мшшстром упутрашњих послова, na hy зато за- 
вршнтп овај мој кратки говор са пзјавом да ћу 
гласатп за буџет Мппистарства унутрашњих no- 
слова. (Одобравање n пљескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Михаило Каламатијевић. (Гласови: Није ту). 
Има реч r. Владнмпр Крстић. (Huje ту). Има реч 
г. Мнлипко Милутиновнћ. (Гласови: Huje ту). Има 
реч г. др, Живзн Лукић. (Гласови: Huje ту). Има 
реч г. Коста Алексић. (Гласовп: Hnje ту). Има реч 
г. Иса Богдаповпћ. 

Исо Богдановић: Господо, палазимо се у доба 
када се у мпогпм државама јављају пови подухва- 
ти и нова схва'гап>а у јавпом политичком животу. 
И cim говорници, који су до сада говорили у no- 
гледу управе у Министарству упутрашњпх дела у 
пашој држави, иајашњавају сс o овнм или оним 
недостацпма, који су у namoj управи и специјалпо 
код наших власти, као једпа врста сугестије паше.м 
господину Министру упутрашњих дела, шта би 
требало учшшти n поправити да nama управа бу- 
де 6cwba и корисппја. 

Да би ми уопште могли да створимо једпу 
управу онажву, какву маса пашнх колега захтева, 
ми требамо у првом реду да добпјемо један ве- 
лпки кадар среских поглавара, којн дапас носе у 
главпом целу власт у пашој земл.п. Од како смо 
поделили пашу државу на банске управе, то су 
као административна тела доста гломазпа тела, ве- 
ћину властп noće na себн срескн поглавари. 

Срескп поглавар у своме срезу je једап од 
оних људи, који мора да уравпотежи све те nn- 
тересе, који мора разпе прохтеве и темперамепт- 
ппх људи n политичких људп, да све те жеље n 
прохтеве средн, да on као посплац властп све те 
прохтеве метпе na једпу вагу и да опда оцењује 
све ono mra може као срески поглавар да урадп, 
a шта ne. И обзиром na дапашње тешке прилике, 
које владају n у прпвредпом и у финансијском 
погледу, ми можемо зпати, да у дапашп.им при- 
ликама има и људп, којн су и первно болеспп, пма 
л.удн пезадовољпнх ради тих привредппх недаћа, 
има људи који су пезадовољни и радп политичких 
разлога, a има nx који су пезадовол>пи и зато, што 
xohe да нзазпвају власт и т. д., n зато се баш 
тражи велпки култ једног среског поглавара, да 
бп могао да одговори својнм тешким дужпостпма. 

Ko je био у страпоме свету и гледао, како 
власт може да делује, власт може деловати у вас- 
ПИТНОМ    правцу, n ти људп    којп делују у томе 

правцу, уколпко делују и у смислу постојећих за- 
копа — може да се каже да je ту власт на велнкој 
Biicnnn, n док мп до1)емо до те врсте степена и до 
таквпх представппка властп у пашој земљп, ja ми- 
слим да he још нзвесно време да прође, na да би 
могли бити без пкаквих приговра, које су наше 
колеге изпелп. 

Опамо где je у једпој земљи претставник 
властп, који je у непрестаном коптакту са наро- 
дом, чије жеље n потребе on пајбол^е познаје и 
који мотри све iuto се у пароду ради, то je један 
пстипски и прави претставпик парода, то je један 
iiCTinicKH демократскп режнм. И мп у пзвесиим де- 
ловима паше Краље^вине, фактички у већем делу, 
нмамо врло велики број среских поглавара, који 
су у сталпој везп са шпроким пародппм слојевима, 
али имамо и таквих људп, којп можебити, с оп- 
зиром na своје лично васпитање, нису на толпкој 
Biicnini, n може бити да праве којекакве ексцесо v 
дапашшпм приликама. 

Кад бп MU имали такав један број среских по- 
главара којп би били у сталној сарадњи са самим 
пародом, извршавали свој удужност, примењива- 
ли све те закопе, одвра11ал11 извеспе елементе, којн 
греше стално, и којп никада, можебптп ради тога 
што су тако и рођепи, ne могу бити a да ne грешо, 
онда би таква власт и таквн срескп поглаварц 
могли много тога учинпти, поправпти и потпуно 
докнпутп, n ne бн било овпх прпговора, којп се 
сада приговарају. 

Специјално данас паша жандармерија o којој 
се данас мпого говори, наша жандармерија je је- 
дап апарат, помоКу кога се власти служе. У томе 
кору жандарма има огроман број људи којн до- 
лазе из средипе наших села и узимају -власт у ру. 
ке. И стога ако и неки жандарм учини неки скс- 
цес коиј je прешао границе своје власти, њему 
зато ne треба nn замерити, on то ne чини свесно, 
је() више пута учипи то само зато, што није знао 
докле иду границе iberoBe властп. Mu ioni тр( 
да стварамо једап кор жапдарма, који lic вршити 
дужности које су врло често деликатне, да често 
пута na тим положајима требао би да буде човек 
факултетске спреме, na тек да се снађе и да као 
mro треба своју дужпост пзвршн. Међутим мп ка- 
да оцењујемо појсднпе поступке жапдарма, ne пц. 
тамо зашто je жапдарм то учипио и прешао пре- 
ко границе својих власти и ne питамо, да ли onaj 
кога je on хтео да припуди na поштоваље закон- 
скнх прописа mije можда изазвао тога жандарм,; 
да према ibeMy примени мере које je применио. 
Пре пзвеспога времепа десило се баш V нашеи 
крају да je жапдармерија имала да пзврши вели- 
Kii n тежак задатак противу оних којп су се ди- 
гли противу паше државе и хтели nanio i држави 
да нанесу једпу срамоту, и која акцпја je била иц- 
спирисапа из суседпе државе. Ако се посматра 
ова ствар која се десила специјално v Лики, мо- 
гло би се видети, колпко je тежак задатак жан- 
дармерпје који лежи na њпховнм леНима. Јер нцјо 
лако похватати све везе које су постојале између 
ових избеглица из паше државе у Италију и ових 
паших људп којн су остали код своје куће. Te 
везе које су између њих постојале биле су такве 
и дужпостн које су тада лежале na нашим жан- 
дармима биле су такве, да се може рећи да су на- 
шн жапдармп извршили једап јуначки задатак, и 
они су ту препатплп и физички n матерпјално и v 
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сваком другом погледу. Једап од наших колега 
који je овде говорио и специ.јалнр сиомињао 
жандарме и полицију, споменуо je једну појаву 
која се дешава код нас у држави, a то ie батина- 
н>е народа. Ja мислим да je г. Ннкић једаи од 
оних људи који je, износећи ову ствар, хтео иа- 
шем режиму да иашкоди, a да тога батипања не- 
ма у толикој мери како ra ои овде износи, a ако 
га има, ono je само на ономе месту где треба и 
да буде. 

Један од мојих колега,, кад му се нотужио је- 
дан од ових људи који су добили батиие. одго- 
ворио му je: »Слушај, можеш ти бити кажњен са 20 
дина робије, можеш бити кажњеи са (i месецн 

затвора и на 14 дана притвора. Све ти те казне 
могу скииути, a onaj који добије батине, ту му 
казну нико не може скинути. Зато треба сваки да 
пази да не заслужн батине, na их nehe ни добити". 

Господо, пре дан-два г. Метнкош изнео je да 
су приликом општинских избора у мо.ме Срезу ro- 
спићском, где je противничка листа др, Војкана 
адвоката била одбијена од среског суда, и где je 
приликом избора био je ухапшен један православим 
свештеник n неки грађанин Узелац, У погледу ове 
листа, јер и са.м иосилац листе mije ту листу сматрао 
Госпићу, могу да кажем ово: Сетила се преља ку- 
де.Ђе уочи недеље. Ово je била једна неозбнљна 
листа, јер и сам носилац mije ту листу смат|)ао 
озбиљном. Да ју je сматрао озбиљном, он бн je 
свакако и раније подиео, a ие последњег дана у 
три четврти до шест. И с формалне страме та ли- 
ста била je непотпуна, na je претседник среског 
суда казао подносиоцу листе: Ja hy вас чекати и 
још четврт часа после 6 да исправите листу и до- 
несете. Mei)yTii.M, како je било прошло већ 6 и no 
часова, a ои mije бно донео листу, срескн суд 
није хтео више чекати иа њу, јер би тнме учинир 
једну незакрнитост. 
Што се тиче затвора свештеиика ВујнновиИа 

из Дивосела, који je тако1)е био 14 дана у затво- 
ру, могу одмах pcUn, зашто je on бно кажњен. 
Једаи православни свештеник изишао je из цркве 
и видео je своје вернике пред црквом, кад су се 
спремали да nol)y на гласање. On их je упитао ку- 
да he и добио одговор да иду на гласање. „Откуд 
општипски избори да буду у педељу?" — казао 
je свештеник. On je то свакако учинио зато, што 
je био противник ове листе и што mije желео да 
ни он ни ови људи за ту листу гласају, a ие 
зато што би био противник режнма. Сви ови љу- 
ди у томе крају, то су моји људн и ja мислим да 
сам д'овол>но објаснио, зашто иије дозвољена лн- 
ста г. Војтана и зашто je кажњеп свештеннк Вуј- 
новић. 

Осим тога у погледу изазивања власти и оме- 
Taiba јавиог поретка, ja сам говорно и v моме сре- 
зу na сам нагласио да сваки onaj који нешто чини, 
треба да одговара за свој рад лично, na и ти еле- 
иенти који својим било деструктивним било иза- 
зивачким понашањем«према власти учине код вла- 
сти такве стварн које траже одмазду, omi треба 
то херојски да подиесу, a не после да се туже на 
све стране. Сем тога код нас постоји и та појава 
да се и свака ситна ствар надува и да се од me 
праве велике ствари, јер je то пснхоза данашњега 
вреиена. 

Пошто сматрам да наше управне власти до- 
бро раде и да je наша управа, обзиром на прилике 

које постоје, добра, то hy гласати за буџет Мнли- 
старства унутрашњих дела. 

Што се тиче казне, батина или затвора од три 
месеца или робије од 20 година, све je то ствар 
како казна делује. Кад би батине деловале боље 
него 20 годииа казне, ja бих био за батине, када 
би казна од 20 годипа бол>е деловала, ja бнх бно 
за н.у. (Др. Hiinojui Кешељевић: Tu, као правник, 
заступаш батине!). He заступам него објашњавам, 
како која казна делује. 

У политичком правцу среска власт данас има 
jai<o много разпоразпих слемеиата који не дозво- 
љавају правилан ток рада наше државне управе. 
13рло je тешко под таквим условима и под акци- 
јом разпоразних елмената, који сваки час cnpe- 
чавају сувереност државне власти, радити. Врло 
je тешко ставити сваку ствар на право место и 
од свакога тражитн крајњу објектнвност и ка- 
зну за сваког појединца онакву какву заслужује. 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Господине 
послапиче, молим вас да завршнте, ваше je вре- 
ме  прошло. 

Исо Богдаповић (наставља): И ако ми у том 
правцу будемо настојали да из кадра наших сре- 
ских поглавара, који су носноцн властн, буде 
што BeliH број наитх иптелекгуалаца, који he ca 
много више л>убавн према народу раднти, a с 
друге стране ако народ и господа из опозиције, 
и она из крајње опозиције, буду што мање везн- 
вала власти, ja сам уверен да власт никад iieiie 
uspeiin казие, које се ne заслужују. 

Иошто сматрам да je наша управа, поред 
свих прилика у којима жнвнмо, с обзиром na iiu.m- 
тичке n na све друге околносги, врло добра и ва- 
љапа, ja hy гласати за овај буџет. (Живо одобра- 
вање). 

Иотпретседиик др, Коста nonoBHh; Реч има 
народни послапнк r. др. Марко Кожул. 

Dr. Marko Kožuh Gospodo, ja podvlačim reći 
gospodina Pretsednika Vlade, koji je jutros kazao 
da u interesu naše zemlje možda nije dobro iznašati 
mnoge slučajeve, jer nam više škode nego što kori- 
ste. Ali pošto sam čuo i/, reči g. Ministra unutraš- 
njih poslova, a i razumeo, da on za mnoge slučajeve 
ne zna, jer se, navodno, sa terena ne izveštava, mislim 
da ono što se događa na terenu škodi ugledu naše 
zemlje više, nego što mi ovde govorimo. Ja sam 
gospodinu Ministru unutrašnjih poslova obećao da 
neću iznašati, a i vama kažem da neću izneti mnoge 
slučajeve, jer su takve prirode, da je bolje da o nji- 
ma ne govorimo. Ali ću izneti dosta toga da se zna, 
da g. Ministar bude upućen, da vidi šta se radi na te- 
renu, da ne bi takvi sablažnjivi slučajevi našoj zem- 
lji škodili mnogo više, nego li ovi naši govori, ovde 
u Narodnoj skupštini. 

Gospodo narodni poslanici, vi ste čuli a čitali u 
novinama, i pravnici koji su pratili događaje u Se- 
vernoj Dalmaciji i rezultate svih ovih rasprava i kaz- 
nenih postupaka koji su kod raznih sudova vodili, dali 
su meni pravo kad sam ustvrdio u finansijskoj debati 
1931/32, kad sam utvrdio da se ne radi o nekakvoj 
ustaškoj akciji u Sevemoj Dalmaciji, već o običnom 
krijumčarenju oružja. Toj mojoj tvrdnji dale su za 
pravo pravomoćne osude sudova, koje su izrečene 
kod Okružnog suda u Šibeniku i kod Suda za zaštitu 
države u Beogradu. Bilo je slučajeva, da su ljudi na 
buljuke gonjeni, vezanih ruku i nogu strpani u osam- 
ljene zgrade gde ne prebivaju ljudi i gde su nemilo- 
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srdno dostavljani, prebijenih rebara, prebijenih ku 
stiju odležali posle loga po pet šest meseci U bol- 
nici, i od njih se tražilo da kažu samo da imaju oruž- 
ja i da su ustaše. Pošto nisu to mo^li da kažu oni su 
bili nemilosrdno tučeni. Imamo slučaj kod Kraljev- 
skog okružnog' suda u Šibeniku gde je Ante Ivanov 
iz Prekog, skupa sa Nižetičem, Batističem i Pantalo- 
nom šimom bili uhapšeni i da su bili tučeni punih 15 
dana, tako da je Ivanov Ame pokojnog Matije bio 
ubijen noću i zakopon, a na sudsku intervenciju da 
se išlo na ekshumiranje, da je utvrđeno sudski" i le- 
karskim pregledom, da je bio ubijen. Vrhu toga, 
gospodo, vode se izvidi, a protiv državnog erara visi 
civilna parnica za oštetu udovi i mađoletniku za 300.000 
dinara kod Kraljevskog okružnog suda u Šibeniku. 
Nižetić i družina, njih deset na broju, gospodo, bili 
su tako izmrcvareni da su ležali po 6—7 meseci u bolnici, 
a Pantalon Sime nazvani Grašo bio je iznakažen tako, 
da kad je se svukao u sudskoj dvorani, gde je bilo 
šest sudaca, oni su zatvorili oči da ne gledaju te stra- 
hote. Gospodo, to je sve utvrđeno zapisnički i to se 
sve nalazi u spisima Kraljevskog okružnog suda« u 
Šibeniku. Svi su, gospodo, ti ljudi bili riješeni a protiv 
tog rešenja žalio se javni tužilac, ali njegova žalba 
kod Vrhovnog sudii u Zagrebu bila je odbijena i oni 
SU svi proglašeni nevinim i svi do jednoga, gospodo, 
danas su invalidi usled teškog zlostavljanja od strane 
žandarmerije. Sud je rekao svoju reč,'ali g. Ministar 
treba to da zna. (Ministar unutrašnjih poslova. Živ0- 
j'm Lazić: Preterujete!) Ne, ne preterujem, g. Mini- 
stre, ako ovo sve nije istina, izvolite zatražiti spise od 
Kraljevskog okružnog suda u Šibeniku, pa ćele se 
meriti, a ako kažem i jednu suvišnu reč odgovaraću 
i pred vama i pred zakonom, pa ako ne bude sve isti- 
na, položiću mandat u ovoj kući. 

Gospodo, mi imamo drugi proces. Ja ću vam ka- 
zati i brojeve, naprimer K.zi.p. 349/34 Kraljevskog 
okružnog suda u Šibeniku. To je važno. (Jedan glas 
Nije važno!) Za vas nije važno, jer vi ne razumete. 
Gospodo, na optuženičkoj klupi sedelo je 28 ljudi i ja 
ću vam nabrojali njihova imena. To su:"Kamber Jozo, 
Vuksan Guša Nikola, Pandžić Marko, Vuksan Čusa 
Petar; Vuksan Ćusa Ivan, Pešut Pavao, Ceronja 
Mate; Nikulić Petar; Kamber Franc; Pešut Šime; Mar- 
ko Kamber Franc, Knez Petar; Lučić Petar; Pešut 
Jozo; Palegubić Toma; Baković Petar; Šarlija Toma; 
Sakić Ivan; Nikić Jure; Patačić Josip; Bačić Bozo; 
Kraljević Andrija; Kraljević Marko svi iz sreza Ben- 
kovac. 

Svi su ovi ljudi bili riješeni od optužbe, da su 
ustaše i svi su om tvrdili, a to je i putem policije na 
zapisniku utvrđeno i kod sreza, da su bili izostavljeni 
a to su tvrdili jednoglasno kod suda. Neki su pregle- 
dani i kod ovih je utvrđeno da su imali ozlede. Jedna 
žena i to Sarlija Tona i Petralj Banjevaca tvrdila je 
pred sudom, da su joj zabijali čavlje pod nokte i po- 
kazala je Pretsedniku suda svih deset prstiju i svi su 
nokti bili otpali. Ovi su optuženi gore navedeni tvrdili 
da je sa njima bilo zatvoreno 80 ljudi istodobno i da 
su svi ti ljudi bili dovedeni na jedno mesto, zatvoreni 
i svi i ako nevini tako zlostavljani, da su neki odle- 
žali 6—6 meseci u bolnici, a osim ovih ima-ih preko 
100 ,los u ovome procesu za koje je na sudu utvrđeno 
aa su bih zlostavljani. 

.u i^hit« rnnjy,r,,>s hulio št0 Je dr- Nikić pomenuo 
mVfh

b
ri?f?P

0 .^dostavljano, a jđ kažem, da je to 
ah bio,   jer ,h ima tr. puta toliko koji su zlostavlja- 

m. Gospodo, nemojte tako dobacivati, jer nasilje ško- 

di našoj upravi, (Hadži Todor Dimitrijević: Škode 
zemlji!)'Ko ste Vi da upadate. Mučite, vi nemate pra- 
va da govorite, jer ste vi policija! (Hadži-Todor Di- 
mitrijevlč: A ko ste vi?) Sta vi imate da govorite. 
Čutite! Sta vi upadate? Jeste li vi plaćenički upadate 
u reč? Sta vi imate da govorite meni? Čutite! (Graja). 

Potpretscdnik dr. Košta Popović:  Gospodin  dr. 
Kozul, opominjem vas na red. 

Dr. Marko Kožul (nastavlja): Molim vas, oporne- 
nite njih! 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Ja vas opomi- 
njem, i molim vas, da produžite. 

Dr. Marko Kožul (nastavlja): Gospodo narodni 
poslanici, ja sam rekao da ovaj slučaj ne bi iznašao, 
da je g. Ministar unutrašnjih dela zna za ove sluCaje. 
On ja rekao da nezna i da nije istina i ja g. Ministru 
unutrašnjih dela dajem sav materijal, a taj se mten- 
jal nalazi u sudskim spisima i nije to isisano iz prstiju. 
Vi ste to mogli da čitate i u novinama i koji je htoo 
da dušno prati, morao je da se osvrne na ovo j 
sam sa svoje strane zbog ugleda naše zemlje prepo- 
ruči g. Ministru unutrašnjih dela, da jedanput stane 
na kraj ovom batinjanju našega seljaka. U našoj zem- 
lji, gospodo, batinjanje je ukinuto još za vreme Ma- 
rije Terezije, već u ono doba, pre 200 godina, i mi- 
slim, gospodo, da nije uputno ne samo zbog Ugleda 
naše zemlje, nego i zbog zakonodavstva i reda u na- 
šoj zemlji, vraćati se na batine. (IIćidžiTodor Dimitri- 
jević: To nije istina! — Dr. Nikola Nikić: Kad vas bu- 
du premlatili, da li ćete onda kazati, da nije istina.- 
Hadži-Todor Dimitrijević: Ja sam biran protiv volje 
policije i nisam premlaćen! — Nikola Ргска: Tn 
da vidite, pa da govorite! To je sramota tako da g( . 
voritel — Graja). Ovi slučajevi, gospodo, dogodili s« 
se u mnogim kotarima, dogodili su se u kotaru Bio. 
gradu n/moru, i kotaru Benkovcu i vrh toga, gospu, 
do, ovi ljudi podneli su i kaznene prijave, i to Aute 
Bradić iz Novog grada tuži žandarmerijskog kaplara 
Petra Bartulovića, Marka Štojića, Božu Martinca, sva 
trojica iz Benkovačke žandarmerijske čete. Ta je pri. 
java podnesena sreskom sudu i ustupljena nadležnoj 
vojnoj vlasti protiv žandarma. Druga prijava Л0у.е 
Uroića, sina Šime, iz Novog grada protiv narednika 
Bartulovića, Marka Stojića, Bogdana Martinca tak 
sreskom sudu u Benkovcu. Podneo je nadalje prijavu 
Anzulović Ante, ribar iz Novog grada, protiv iste tro- 
jice, i ti se spisi nalaze (akode kod sreskog suda u 
Benkovcu. Tome Aštrić, sin Šime, iz Novog grada 
podneo je istu prijavu. 

Ima,  gospodo,   sva  sila   liječničkih   svedod/ 
sva sila slučajeva tako, ali jedan izaziva samilost, je- 
dan slučaj koji pobuđuje dojam u ljudskoj duši, a taj 
je ovaj, da su oružnici tražili Kneževića, muža Ružice 
Knežević. Kada je policija došla u 6 sati uveče, u. . 
žeći njenoga muža  ona je  odgovorila  da  muž  nije 
kod kuće. Tada su je oni počeli tući, a ona je bila u 
irudnome stanju i pobacila je dete i posle dva sata je 
umrla. Gospodo, ta žena je iz Vrane kotara Biogi 
na Moru (Ministar unutrašnjih dela: Kada je to bilo?) 
Gospodo, to je bilo kad su oružnici proganjali zadnji 
put za ovih progona. Ja vam kažem, gospodo, Rr. 
Knežević iz Vrana na Moru. Takvi slučajevi, gosp. 
naterali su onaj narod sasvim u levo, i nema više 
veka koji kad vidi žandarma ne beži u planinu. Jer - 
boji da mu se nešta ne dogodi, a mi u oružnicima tre- 
ba da gledamo sigurnost imovine i ličnu sigurnost, 
ne da bežimo u  planinu.   Dokle   budete    radili  tako, 
neće biti mira u ovoj zemlji. 
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Gospodo, nije niko protiv to^D, da se krivci sud- 
v one,  niI<o Dijc protiv toga, da se oni, koji su se 

оггебШ o zakon, ne podvrgnu sudskom postupku, nijo 
niko protiv- toga, da se zakoni respektuju, ali moramo 

iti nrotiv toisa, da pravedni i nevini ljudi budu go- 
njeni,  batinani  i ubijani, a posle topa šalju se kući. 

da se  ništa nije dotrodilo. 
Nadalje posle, kad se ova strahoa dogodila, tihi 

ljudima ne dozvoljavaju da mo^u pošteno živeti, i d i 
zarade koru hleba u onome kraju, ^de nema ništa, 
engo planina i more. Nedozvoljava im se da тоци ići 
brodicom po moru da trguju i da zarade. Sta ho- 

, od to.e^a naroda, koji nema koru bleba, a ne 
date mu da zaradi koru hleba, i onda mora da se 
upusti u ilegalnu trgovinu ili oružjem, ili trgovinu 
kafe, šećera i šta mu dračo. Gospodo, gladan želu- 
dac ne poznaje zakona. Treba mu dati hleba, treba 
mu dati iesti. (Mitn Dimitrijcvić: To se time ne prav- 
da! To je izdajstvo države. — Graja i protesti kod 
većine). Oprostite, nemojte mi davati lekcije o pa- 
triotizmu! Ta i narod nije nikad bio za Italiju! Hilia- 
du godina se borimo protiv Italije. Nemojte takve in- 
sinuacije! Ne primani vaše lekcije! (Hadži-Todor Di- 
mitrijević: Samn neprijatelj zemlje može tako go- 
voriti).   Vi   ste  neprijatelj! 

Pofprcfsednik dr. Kosla Popović: Molim Vas, ne- 
mojte upadati govorniku. 

Dr. Marko Kožu! (nastavlja): Ja sam rekao ovo: 
da treba narodu dati jesti, treba mu dati koru hleba, 
icr inače za život on mora da se bavi ilegalnom tr- 
'ovinom. To sam ja kazao. (Hađži-Tođor Dimitrije- 

Vič: To nije istina! — MHn Dimitrijcv'\ć: Ti si se 
Ogrešio o onaj narod, kad tako srovoriš!) Nisam se 
oi/rešio o narod. Ja sam rekao: Ko se ogreši o zakon 
i 0 narod, neka ide u tamnicu. (Hzd/.i-Todor Dimifri- 
icvić: Poslanik pomaže ilegalnu akciju!) — Vi može- 
te irovoriti u toru. a ne u Skupštini. Vi to ne razu- 
mete! 

I sada   se   ovim  ljudima zabranjuje, ne  daje  im 
S€ putnica, ne daje im se trgovina, ne daje im se pre- 
lazak brodovima, i moraju umirati od gladi na svo- 
ioj  rođeno i    errudi.  Treba   da   znate,  gospodo,  i  da 
razumete,   kakva   ie  okolina  oko  Zadra.  Mi  imamo 

tora  valjda 100 km.2, trde nema ni jednog- grada 
ni trerovačkoe- središta. Ti ljudi ne mogu doći ni u 
Sušak   ni   u   Šibenik,   ier je  daleko.  II Zadar  im  ne 
dozvoljavaju,   icr ko ide tamo, veleizdajnik je i preti 
mu pogibelj   da bude strpan u tamnicu. Niko se ne 
brine za  to  stanovništvo. Njemu se ne daje da zara- 

ona ljuta  sirotinja beži u svet. ide u tuđe zemlje 
i traži  zarade.  Лко ima nešto nedozvoljeno, to mo- 
ramo  osuditi,   ali  ima  samo sporadičnih slučajeva  a 

drusfo  tara beda i nevolja. 
Gospodo,   imamo  na svima  granicama  iste  slu- 
e. na  granici buearskoj i na granici arbanskoj, 
isto se takvi slučajevi podjednako ne cene?! Za- 

to  se   ti   slučajevi  podjednako  ne  tretiraju?  Ja  ću 
navesti  jedan slučaj koji se odigrao prekjuče u 

Šibeniku.   Sin    jednoga  penzionera,     razbolio  se  od 
:e   na   putu   iz  Francuske  i  iskrcao  se  u  Zadru. 

Brzojavi  bolnica ocu da dođe da ga zadnji put vidi. 
Otac je  tražio   putnicu i dokazivao ispravama da je 

ov  sin   na   samrti, ali ga nijesu pustili u Zadar. 
Otac je  tražio  putnicu ali mu se putnica niie dala i 
njegov je sin   umro, a da ga otac nije ni video. 

Tako erospodo. ima sila slučajeva, gde je i tr- 
rovački interes iziskivao da pojedinci dođu do put- 

nih   isprava,    ali   do   tih   isprava   nisu   mogli   doći,   i 

tako se ubija i iscrpljuje taj narod i neda mu se da 
živi. Tako taj narod silom prilika ne može da bude 
ni uz režim ni uz vladu. 

Ti ljudi, koji su skrivili, to su mladi ljudi, koji 
ne  poznaju  kraja  ni  običaja.  U  taj  kraj  je  došao 
enki mladi sreski načelnik Timotijević koji je ranije 
bio u Benkovcu i koji je sve one strahote počinio i 
sada, mesto da se kazni, on se premešta u Biograd 
na moru. Kako je došao — kažu da je to inače po 
profesiji učitelj, i kako je postao sreski načelnik, ja 
ne znam, ali svakako njegovo ponašanje nije pona- 
šanje sreskog načelnika koji u onim krajevima treba 
da pazi i šta će govoriti i da onome narodu, koji je 
uvek odan bio svojoj zemlji, treba da bude na ruku, 
a ne da mu nove muke i nove nevolje nameće. Im i 
neki  oružnik  Vukoje u selu Posedarju. koji je sve 
ove strahote  skupa  sa  sreskim   načelnikom  počinio 
i mesto da je bio kažnjen ili otpušten iz službe, on 
je još avanzovao i dobio  je belu sablju i još  jednu 
zvezdu  za  to.  Drugi  oružnici   i  sreski  načelnici  svi 
su bili smenjeni. Ova (bojica su ostali da se kaže da 
je inak vlast nagradila one, koji su seljake na taj 
način mučili. Ja imam. gospodo, još mnogo toga, ali 
ja sam odmah na početku kazao da ja sve neću i/- 
neti i neću da iznosim. Ja sam to kazao loialno i Mi- 
nistru unutrašnjih poslova, ali sam mu rekao da ću 
izneti dost aslučajeva, neka gospodin Ministar, koji 
nije upućen, vidi, šta se radi, te da može to da ispra- 
vi. Nemojmo mi zatvarati pred istinom oči. Bolje je 
da sami korigiramo, nego da se nađemo jednoga da- 
na u plamenu. (Jedan elas: Ali to može i na drugi 
načfn), Može i na drugi način, ali vi članovi vladine 
većine iznosite vaše slučajeve na još mnogo  jači  i 
na drastičniji način, pa ćete dozvoliti i meni da iz- 
nesem ove slučajeve pred gospodina Ministra. Ako je 
vama dozvoljeno, onda ćete dozvoliti da je dozvolje- 
no i nama. 

Gospodo, ja zbog svih onih momenata, koji su 
se odigrali zbog svega ovoga što se dofada upozo- 
rio sam i pismeno i usmeno više mita Ministra unu- 
trašnjih poslova, na nekolike naše interpelacije, ali 
na te interpelacije, gospodo narodni poslanici, ni- 
kada nismo dobili odeovor niti je šta po tim inter- 
oelacijama učinjeno, da bi se ovome stanju stalo na 
kraj; i prema tome, pošto ne vidim nikakav bolji- 
tak, pošto vidimo naprotiv da ide još i na gore. ja 
gospodo u ime moje, i mojih drugova članova Na- 
rodnoga kluba izjavljujem, da ne moeru glasati za 
budžet (Odobravanie i pljeskanje na levice). 

Polprctscdnik dr. Košta Ponnvić: Gospodo na- 
rodni poslanici, narodni poslanik gospodin Fedor 
Nikić bio je na listi govornika, ali nošto je bio pro- 
zvan a u tome momentu nije se nalazio u sali, to je 
samim lim izgubio pravo i da docnije uzme reč n 
ovoj debati. Međutim, ako Narodna skupština dozvoli 
da gospodin Nikić govori sada, njemu će biti data 
reč. (Dozvoljavamo!). Ima reč gospodin Fedor Nikić. 

Др, Фелор Никић: Грсподо паролчн послани- 
nn. г. лр. Кешељевић. данас пое полпе изнео je 
неколико стпари на MOJV a/meev. и ja сам му мно- 
ro захралап и благодараи, mro мн je учинио јел- 
Hv услугу да једном januo оио што сам давно же- 
лео рашчистим са својим политичким поотцшш- 
mma. Дко je ико г. др. Кешел)еви1^ захпалап u 
благодаран, то сам MV захвалан и благодаран ja 
јср hv дапас да му локажем ла није nponepanao 
ствари и да je v моменту када се v моме Kpaiv 
води   једиа изразито нациоџална  политика, чији 
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je opran „Југословенски Дневник" v Суботнци. у 
момснту када извесни мањински листопи говопе 
са багателисањем o спрменику Краља Петра, када 
извсспи MaibuncKH листови iiuiiiv као да cv у Рај- 
ху, — господии др. Кешељевић као претставпик, 
no њиховом схватању, једне ултра-пационалпе 
странке, налазн за потребпо да Bpehn и клевета 
„Југословенски  Дневник". 

Господо, ja сматрам да политички противии- 
ци, када улазе у једиу политнчку борбу, и када 
улазе, ако хоћете, у једну личну борбу, опи тре- 
ба да имају куражи, моралне куражи, да изиђу 
пред јавност и да попесу пуну одговорност за 
оно IHTO износс, a ne да се појављују у Скупшти- 
nn n да се сакривају за свој послапнчки нмупптет. 
(Др. Н. КешељевиИ: Не, nero за докумепта која 
сам 'изпео). 

Господо, у политичком животу сасвим je iipn- 
родно и разумљиво да се политички протппппци 
нападају, да им се подме^е и да се чак и клеве- 
тају. Алп. господо, овако далеко ићи у изноше- 
}by разних инсинуација и клевета, ja нисам могао 
очекивати. Ме1)\'тмм .слушајући многе говоре ro- 
споде пз опозиције Југослонепске пародне стран- 
ке, ja нисам могао очекивати nn да he се према 
мени и „Југословенском Дпсвпику" та господа 
друкчије понашати. Алп ja ћу да кажем, npc nero 
mro прећем rannv no тачку да побијем паводе гб- 
сподина Кешељевића, да je г. др. Кешељевић о- 
вим начином постао слепо opvhe јелпе политич- 
ке клике. којој ja сметам, вршећи лојалпо и са- 
весно споју националну и патрпотску дужност. 
(Одобравање). 

Господо, ja спм се у овоме дому ретко јавл>ао 
за реч. To je моја лична скромност и једно осе- 
Кање и схватање да данас треба витс акцпјс, a 
ne гопопа, n IIITO сам увепеп да he спака ствар и 
сваки политичкн човек према своме раду доћи на 
своје место у народу које заслужује. Ja се, го- 
сподо, нисам отимао за послапичкп мапдат; ini- 
сам се отимао да уНем у политпчкп живот, јер 
сам нмао високи положај за који се траже вели- 
ке и мопплпе и стручпе квалификациде, г. Keme- 
љевићу. Шта впше ja сам као професор vnnncp- 
зитета десет година био у опозицији левичар, и 
као левичар ja сам увек иступао n бранио CBOIC 
гледиште и своја начела мушки n часно. И када 
je дошао шести јануар, ja сам сматрао за своју 
дужпост кационалну, патриотску и политичку, да 
будем један од најактивнијих сарадника те шесто- 
јануарске политике и да се решпм свпх личних 
благодетп. Ja сам кроз ових пет година непрекид- 
no радио без предаха и неуморно сам водпо 
националну акцију у Војводини и та национална 
акција данас даје, господо, позитивне резултате. 
Има овде, господо, мојнх другова из Војводнпе, 
ii нека извину мене, што морам да изиНем из сво- 
је уобичајене скромности затр mro сам пападп.т 
и вреНан, и ja молим све политичке људе из Вој- 
водппе да признају: да ли ce'je ко више заузимао 
за националну акцију у Војводини; na их мрлим 
да то OTi'openo овде изнесу n кажу. 

Г. Кешељевић се позива на један nannc у јед- 
пом педелшом лпсту, кога ja, господо, — изјав- 
љујем овде лојално na моју часну реч — нисамчн- 
тао. али no ономе што je споменуо тај лпст. ja 
hv господину Кешељевићу битп слободап у свако 
доба кад хоће, да му покажем, са колико  je су- 

перлатива o мепи говорио уредник тога листа v 
једпом свом писму упућепом мепп и да ми се 
сав ставља na располагање у пациопалпој и па< 
триотској акцији. 

A сад hy да пређем na тачку no тачку онога, 
што je покушао да ми инсинуира и да ме оклс- 
вета г. Кешељевић, јављајући се у улози oprana 
јсдпе политичке клике, која се протпв мене кпоз 
дуги низ годппа пелојалпо борп. (Јоваи Мисцр. 
лпћ: Тужите га суду!) Јесте, г. Мпспрлићу, кад г. 
Кешељевић изађе v јавности са тпм написои 
својим потпнсом, онда hy га тужити. 

Господо, г. Кешељевић je говорио ir o „Југо- 
словепском Дпепппку" који je створен  1929 годц. 
ne, изашао му je први    број 25 повембра.    онога 
дана кад je велика народна скупштина v  Новоме 
Саду допела одлуку, да се прикључује Србијп, — 
тај смо дап изабрали за дан, кад треба да изиНе 
првп број пашег листа n да отпочпе паша opranu. 
зована   национална   и   патриотска   акција.   li тај 
,,Дпевппк" ставпо je себи у задатак: да јача нацло 
налну свест југословепску, да nponarnpa нацио 
лизацију   прпвредпог   живота  у  Војводиии   и 
јача, mnpn, помаже и развија националну штамп\ 
Алп наравна ствар, господо, да je тај „Југословев! 
ски Дневник" са таквим правцем паишао на мно- 
ге  гтротпвпике.  On,  господо. мпогпма  смета,  inT(, 
водп тако oдpeheny, и да кажем    испршену  југо. 
словепску националну политику. On смета  мпогц- 
ма, na смета и једпој клпци, која je тако брижл>н- 
во покупила податке и сервнрала г. КетелзевиКу 
да on у Народпој скупптпт протпв   једног свог 
послапичког друга изврши једпу — отворено овде 
кажсм пред свима вама — ордппарпу клевету. (Др 
Кешељевић:   Са   докумептпма, јавно-бележппчкнм 
докумептима. Па опда тп то суду кажи. Ja сам ти 
то изнео, ништа друго!). He разумете ви г. Кеше- 
л.евпћу шта je јавпо-бележпички докумепат. 

Господо, у тој акцпји, којој сам стојао \\\ 
челу, ja признајем, да сам грешник. Ja сам, госпо. 
до, грешпик за то, што водим овако изразиту на. 
циопалпу акцију n политику кроз дугп ииз годц. 
na. Ja сам, господо, греппшк, што помажем г 
Сапта, којп води једпу лојалну патриотску акциј, 
ме1)у Ма^арпма. (Аплауз код већипе и vSBi 
Живео!). Ja сам, господо, грешник зато, што no- 
мажем one Немце, који су na своме органу папи- 
сали, да су opran политике за Крал.а и отаџбццу 
(Одобравање код већппе). 

Ja сам, господо, грешник    што помажем on- 
Pvcnne. којп су гледали и гледају и дапас у цсц« 
свога најодличнијег, пријатеља, у акппјп да с( 
eno определе за нашу југословенску  национ 
идеологију.   (Узвицп   код  већине:   Жнвео!). 

Ja сам, господо, грешник зато, што сам v свд, 
јем  националнбм  раду  na  своја  ле1)а   метнуо нц 
mnne nn мање nero милион динара меничног дуг« 
11, господо, то су мојп греси! Ja ее са тим св( 
греховима попоспм, ja се попосим њима! (An 
код  већипе  и  усклици:  Жпвео!) 

A г. Кешељевићу стоје отворепо na распола< 
ran>y у бапкама све мепипе n потппси мошх прц 
јатсл^а, које доказују MOJV пожртвовану, патрц. 
отску дужнрст и мој национални осећај. Ако т\.\ 
каквог греха, то je тај мој грех; ja ra примв! 
себе, али кажем r. Кешељевићу, претставнику то- 
божње ултра-националне странке, да се HI 
пећу  ослободптп  ових  грехова  и  да  ћу  увек 
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сити у својој души и срцу ове грехове и бормти na себе, јер сматрам да сам поступио онако, како 
се против   сиих који раде протин меме и у Boj- мн je  палагала  моја национална дужност и  мој 
водини  и   ван ње. (Пљескање). национални oceliaj. И, ако cv школе куповале те 

Господо, дозволите ми да пређем сад na ono ки.иге у којнма се врши та пропаганда, опда сма- 
што ми се  инсинуира. Г. Кешељевић говори како трам да погађам ваша осећања и ваше пасполо- 
јс моја кривица што су тколски надзорници, што же11>е да ту нема никакве кривице,    напротив да 
''   учитељ>и   школа и општине добијале распис да je  ту вршена  велика  патрнотска дужност.  (Пл.е- 
куиују    »Шумадију«.    (КстељевиН:  Доста   иепи- скање). Надаље,  господо,  нзјавл.ујем,  ове књиге 
смен напис). To ви кажете, ви ништа не знате. Кад ne леже no Министарствима, — то je једпа обич- 
се припремала свечапост за поднзање споменика na клевета коју изпоси г. Кешељевић. Камо cpehe 
'■ Крагујевцу палим Шумадинцима sa ослобођење да се ове књиге палазе no Министарствима и да 
и уједишење, онда се од једне групе патриотских се тамо растурају. 
људи  спремала    публикација,    која he показати, 

•лико je Шумадија дала за ослобо1јеп.е и уједи- 
н>ен>е,  каква  je Шумадија уистини и шта она n- 
стински  претставља у пашем националном и кул- 
Tvpiio.M   животу. Господо, таква једпа публикацк- 
ја која  се   појавила у томе правцу, то je ова ny- 
бликација   са  ликом  namera  Престолопаследпика. 
(Чује  се:  Живео!). Сарадници те публпкације су, 
господо,  др.  Фсрдо Шишић, Слободан Јоваповнћ, 
Илија  Трифуновић-Бирчанин,    Владимир    Ћоро- 
вић,   Божа   Максимовић,    Драгутпп  Kojnli  и,  го- 
сподо, да вам   пе ређам даље,    и многе   угледие 
личности   из   namer  културпог  и  просветпог  жи- 
вота.  Прихваћајући ову едицију ми  смо то  чи- 
нили из уверења, да je n.ena тежња v нашем про- 
граму.    У  програ.м name националне    полптике у 

[водини   спада,  господо,    кад смо  (|)ормиралн 

Г. Кешељевићу, „Југословепски Дневник" 
треба да помаже сваки патриотски граЈјанип n 
члан name заједпнце у Војводппи, јер je on по- 
кренут за то да у једпоме крају где има пет ма- 
ЊИНСКИХ лпстова, да нпостранство ne црпи CBOfc 
информације o Војводипи из тих мањинских лп- 
стова, пего из једпог југословенског националиог 
листа. И, господо, овај „Југословепски Дневник" 
доиста je југословепски, јер се on штампа и ћи- 
рилицом и латиницом, штампа се зато тто ми 
имамо у Војводнпп велнки број Словепа за које 
je потребно да се овај лист штампа и ћирилицом 
n латипицом. Господо, разуме се да сам ia у сво- 
ме раду n у својој акцији namao велики број прк- 
јатеља и да у сваком n најмањем сеоцету нмам 
круг својих пријатеља са којима ja сарађујем ne 
само na полнтичком псго n на нацпопалпом no- 

Дунавску   бановппу из Шумадије  n Војводине, у     слу. (Пл>ескап>е). 
дужност пашу, да се Војводипа упозпа са пацио- 
налним прегнућима те велнке Шумадије. И, го- 
сподо, у знак те политике ми смо ову едицију 
прихватили и растурали, јер знам да са овим ти- 
римо и јачамо свест o namoj династији Карађор- 
ђевића утим крајевпма. (М. ДрЗгоппИ-. Династија 
има свести). Дозволитс, г. Драговпћу, ia то пи- 
сам казао него сам казао да пмамо да ширимо n 
развијамо свест o династији Карађорђевића и 
ibenoj улози. Немојтс бптп злонамерпи. Такав бпти 
националин je злочин. Ja сам казао, г. Драгопп- 
liv, да се јача свест, да се популарите улога ди- 
иастије Карађорђевића у ослобођеном и уједиње- 
ном нашем   народу. 

У знаку тога, господо, xohv да вам подвучем, 
ja сам апеловао na enoje пријатеље и ми смо о- 
сновали једпо акциопарско друштво од наших naj- 
угледннјих националних радника са задатком аа 
помогне „Југословенски Дпевппк" и његову ак- 
цију. Разуме се, господо, да у доба ове тешке крп- 
зе ono nuje успело да na време прикупи капитал 
од 3 милиопа дипара. И онда смо ми 19 јула 1031 
годипе na namoj првој скупттипи акциопара до- 
пелп одлуку да се друштво n ne оснива, nero да 
се новац који je прт<упл>е11 и уложеп v ттампа- 
рију дЗ „Југословенском Дневнику" и сматра као 
позајмипа коју on мора да вратп у року од трп 
годипе. И то je ono mro г. Кешел.свић паволи да 
су општина Апатипска, у чпјем сам ja срезу п > 
сланик,  и опттнпа    Бачке    Тополе, уписале ono 

Господо,  ne само то, ова књига ie имала тај 
!так и да упозпа целу namy земл>у, тта je Шу- 

мадија, a нарочито да се помогне да се што брже акције. Па зар г. Кешел.ешНп' ne узавпи спце, ка- 
врши духовно спајање Војводппс и Шумадије, кад да зпа да су за време аустријске монархије, и срч- 
оне Bch претстављају   једну јединствену   адмшш- ске општине   давале   стотппе хиљада динара за 
стративну   целину. (Пљескање). Господо, ову еди- ширеп>е једне политике која je бпла уперепа ппо- 
цију ja нисам спремио, ову je едицију спремио no- тпву name југословепске држпвпе идеје? Пп зар 
иоћник г. Миппстра просвете г. Драгослав Ђорђе- сада, г. Кешељевићу, Бачка Топола и Аплтпп ne 
вић, Он je ову едицију спремио и дао „Југословеп- могу у namoj националноЈ држави да купо n пз 

Дмевнику" да je штампа, јер je зпао да je та 
ква едиција у знаку name пациопалпе политнкс. 11, 
господо, за  овакву едицију ja сам подигао зајам 
ие како  каже  г. Кешељевић  150.000 код Обласпе 
штедионнце у Сомбору, nero сам подигао 200.000     ове општине koje cv те акппје иписале,    добиће 
ннара,  јср   сам,    господо, био свестап    да овим     са свим природно натпаг тај свој nonan,    потпт;- 

својим материјалним пожртвовањем вршпм једну    je то позајмица дата Дневнику, да у року од топ 
велику националпу дужност. (Пл>ескање). И, госпо-     годппе врати, као што he ппптитп и свима оста- 

вестап број акција за ту пашу југослопепску ак- 
цију? 

И, господо, onaj случај кож наводи г. Keme- 
љевић, апсолутно je непстппито ппетставл^еп.  |ео 

до, ако je то грех, mro су name библпотеке у na- 
шии војвођанским школама кроз дуги ппз деце- 
пија куповале немачке и ма^арске књиге, онда 
je дужност тих бпблнотека да унесу и купују иова- 
кве светле едицпје (ПлЈескање). Господо, ja сам 
ваи до  сада   изпео само једпу од оптужаба коју 

лииа Koin £у уписали акпије. Господо. M^hv пи- 
цима која су те акције уписала, има велики бпој 
и мојих пријатеља и ппшпх јавних радника na 
општим стварима, ол ко!их помињем.само г. др. 
Косту Поповпћа, др. М. Секулића и толике лпуге. 
Omi cv уппслли те акппје зпто што су свеспи. у 

m пребацује г. Кешел.евнћ и ja овај грех прилпм    иоме се циљу има да употреби та] повац н у коме 
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прапцу нма да се креће рад тога акцнопарског 
друштва. И сад мсни г. Кешељевић упису.је у грсх, 
што су ове две опттиис уписале ове акцнјс, којо 
подвлачнм и изјављујем нису то учиниле пи под 
чијим притиском. • 

Господо, г. Кешељевић изнош како се зз 
„Дом Лугословеиског Диевннка" путем притиска 
са*моуправних власти скупљају прилози за ii>ero- 
во подизање. To je једна ординарна клевета. .li 
могу, господо, сада овде отворепо да вам кажем 
да сам дошао ma идеју o подизању 'овога дома за 
nainv нациналну и културну пропаганду, кад сам 
био у Словенији и тамо видео како je г. Корошец 
подигао дом, у коме je сместно CBV клернкалну 
штампу  и  сву  акцију. 

To моје сазнање и то моје увереље дало лш 
je куражи да уђем у један посао под својом пу- 
иом  и   моралпом   и   материјалном   одговорношћ^. 

Господо, ja сам почео тај дом да подпжем у 
циљу да у и.ега сместии штампарију и да путем 
тога дома и те штампарије водимо целокупиу на- 
niv националну и културну пропаганду. Е. госпо- 
ло, кад овако ситуација стојн, господии др. Ке- 
шелЈевић можс да провери код Баиовинске ште- 
дионице да сам ja подигао за.јам за подизање 
тога дома и гочики je тај дуг код свију фирма 
које су давале материјал, код Хипотекарне банке, 
која ми у ту сврху ставл.а 600.000 динара зајма, 
онда, господо, je ли то доказ моје и к\ражи и по- 
жртвонаности да примим иа своја леИа једаи вс- 
лики дуг материјални v сврху нашег националног 
и културног рада. 

Господо, ja могу да кажем овде господи о- 
творено ii да свечано изнесем свима вама орде 
једну своју скривену мисао, да ће се овај дом са 
штампаријом једнога дана претворитн v задуж- 
бину, која iie да постапе својипа југословепског 
парода, којим he опда кроз сва времена бити обез- 
беђена наша национална и културиа акција v јед- 
иоме кр^ју где досада mile било ии једног нашег 
југословенског листа. 

И, господо, ja сам очекивао да господш! Ке- 
шелЈевић, који се пред иама претставл>а као тако- 
звани иов човек, који тобоже уноси шеки нови 
морал у nam политички жнпот, ja сам очекивао 
да he госпбдин Кешел.евић, као послаиички лруг 
да до1)е na да ме пнта и да кажс: Ja сам добио та 
и та обавештеп.а, да ли та обавештења стоје или 
не стојс? Овако г. Кешел>евићу, изно111е11>ем'орди- 
нарне клевете вн врпчите једпу чудну улогу, по- 
стајете оружјс једис политичкеклнке којој не коп- 
вепирп inaina овако o;ipcI;.ciia, шационална и кул- 
туриа акција. (Гласови на левиии: Koja je то кли- 
ка?) Изволите ми, господине Кешел.евићу, вн са- 
ми овде, пред свима, спомеиути TV господу, која 
cv вам дала тај материјал. (Др. Ичкола Кешеље- 
i uh: Ono су судока докумснта. — Koja je то кли- 
ка?) To micy судска акта, mi me разумете н незтате 
иишта. 

Даље je господит Кешел.евић споменуо урба- 
1)11јал11у зај^дницу у Мартоношу. Ja овде свечаио 
изјавл>ујем пред вама, ту су вам претставници вла- 
сти, мииистарства полгопривреде и банске управе, 
да се никад, ии na једиом месту иисам иптересовао 
за урбанијалиу заједни.цу у Мартоношу. Господи- 
не Кешел,евићу, ja тсмам иремена за такно интер- 
венције. За такве интервенције позваии су други 
л.уди. Овд су у том правцу m радили, али та урба- 

nnja.'Kia заједница и цво тај посао са њом нема 
никакве везе са мојом личношћу. 

Ja сам, господо, тек јуче из мога лнста сазнао 
за ту читаву ствар и како je вођеиа, и како je 
лимвидирана, a могу да вам кажем овде да je од- 
луком државног савста пре 10 дана тај спор pemcii 
у корист урбарнјалне заједпице у Мартошошу, om 
IHTO je г. К€шел>евић пребацивао да je незакошпх). 

Господине Кешел^вићу, дпгод ие докажете, 
Ви сте за мене орднпарии клеветник. (Др. Никол* 
Кешељевић: Оно je судски акт, ти имаш да дока- 
3yjiem a me ja!). To «mje судски акт ne поварите нс- 
типу, господиие Кешељевићу, изволнте то написатц 
у јавности, изволите изиети у листу! (Др. Никол? 
Kenicjhciinh: Ja сам рекао онде где треба). Госп ■• 
до, имунитетско je право за one л.уде који воле 
мало рачуна o политичком моралу. (Др. Никола 
KciiieM,eniil>: Треба, трсба, како да ис!) Гбсподо, 
r. Кешел>евић спомин>с имона двојице мојих при- 
јатеља, господина ABpaMOBmiia и господина Пло- 
тикосића. Њтхове нзјаве које he пасти у јавнлсти. 
оне he jacmo да документују да je то ординар 
клевста, јер, господо, лако je у акцији изпесних 
људи гледати злоиамериост. To je ваша 'особ; 
можда, али ту вашу особиту не треба да генераш- 
тете. (Др. Нпиола Кешељевпћ: Слабо ти то no- 
маже!) 

Господо, г. Кешељевић ставио ми je још две 
примедбе. Г. Кешељеви}! je говорио, како  сам  a 
утицао да сс г. Акбаба, једап угледат грађанип 
Старе Кантже нитернира. Господо, колико je ИСти- 
na пво што je изнео г. KeIпeл.eвнh, иајболуи je 
каз то IHTO je г. Акбаба пре четири дана био код 
мене у Беотраду н захвалио ми на заузимању mro 
je ослобо1)сп. Господо, то je иајбољи демапти i 
га овога, чиме се г. Кешел>евић служи. (Др. Николз 
Keiiiejbcnuh: Ту  je судски акт!). Господкие  Кеше- 
љевићу, човек  te био пре четири дана код м 
и захвалио ми. (Др. Никола Кешељевнћ: Miopa 
си га пришрафио!). 

Даље г. Kenie.T.cmih предсгавља, како je r. 
градски тачелнтк у Старој Кањижи пршио пресип 
да се прикупљају прилози за „Дом југословенског 
дневннка". Господине Кешељевићу, Ви сте canp. 
meno pijaBo обавештени. Ta конференција која je 
била код градског иачелпнка, како je меии caon- 
штено аутентично, она je, господо, бнла у знаку 
ове акције: у Старој Кап.ижи жели се да се no- 
креие у једиом чисто мађарском месту један иаш 
национални југословенскн лнст. За такву акцији 
г. пачелпик je позвао известан број грађана, ил- 
нео je идеју и молио да му нзразе своје гледиште 
Они су се сви сагласили са тиме. моја je кривпца 
што су мс питали, да ли he Mohn да се тај лист 
штампа у штампарпји ,,Лугословенског дневннка" 
a у случају да ne може да сс ттампа. да ли бн 
моглн да добију зајам из баиопииске штедионнц« 
да купе једиу мађарску штампарију у Старој Ka- 
м.ижн. Одговорпо сам да баиовипска штедиовица 
псма новаца. Господа, то je сушта истина и, г. KV 
шељевићу, Ваши информатори су Пас злонамерво 
информпсали јер они знају да тај национални лист 
у Старој Кап.пжи има да буде сметња ЊИХ( 
другој политици. 

Друго, господо, говори како „Југословенскм 
диетигк" путем огласа помаже електричиа центрл- 
ла у Суботици. Господо, onaj који je упознат са 
огласима, тај мора знатн да све велике фирме и 
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банке као што je Хипотекариа, Народна баика и 
друге дају своје огласе кроз целу годипу и дају 
паушалну своту за огласе за читаву годииу. Го- 
сподо, то je опште позиата ствар. Али, господо, 
никада мико није тражио од нашега лнста да ма у 
коме погледу узме у заштиту електричпу централу. 
И ja овде свечано изјављујем да ja у погледу из- 
мене уговора, који je била склопила централа са 
градским одбор^ом, немам иикакве везе, јер су ту 
били надлежни и градски сенат н градски одбор, 
те према томе и уплетаље моје лнчностн у ту 
ствар претставл.а ординарну клевету. A оно обе- 
ћање које ви спомтветс, господине КешелЈевићу, 
cee докне докажете, ви сте за мепе ордннарии 
клеветник. (Др. Никола КешсллвиИ: Ти имаш да 
се браниш! To су судска документа, ви нмате да 
се правдате). To није истина, то су јавно-бележ- 
иичка документа, то су сасвим друге ствари, не 
знате  ви   ништа. 

Господине Кешељевнћу, кад тако говорите 
зиак je да не читате „Југословенскн диевник", јер 
да читате „Југословеиски дневник", ви бисте зна- 
ли, колико je наше заузимање и колика je наша 
пропатанда за «ашу националну индустрију, не са- 
мо цеитралу, него целокупну индустрију у Војво- 
липи 'И за шећерне фабрике, поводом које се вч 
тако често спомпи.сте и са којом вас тако често 
везују. (Мплош Драговић: Зар мн?! — Др. Нико- 
ла Кешељепић: Господин Рајић je јутрос казао да 
ja ту нема.м иикакве везе, a ви хоћете сада да ла- 
жете.  ■ Др. Tomu Рајић: C тобом лнчио немам, већ 
са гвојом групом. — Један глас: A лр. Живаи Лу- 
кић?!) 

Господо, ja сам био овде слободан да на кле- 
вете и miciinvauiijc, које ми je наиео г. Кешеље- 
вић, отворено кажем. да г. Кешелзеви!! као прет- 
гавии« опозиције није иашао за потр1ебно да 

ггроговори o мпогим иеиационалним стваоима у 
Војводиии, али му пије изостало то да удари палз- 
бу на „Југословенски Дневник". Ja не знам, какни 
су мотиви руководили г. Ке1пел>евића, кад се зна 
да тамо има и машииска штампа, која често пута 
::рукчи\с mune и друкчије гуди, иего наша пацио- 
нална штампа. И то ne боли г. Кешељевића, али 
га боли кала иапрелује, када јача и када се разви- 
ја наша иаинчлнална ствар. (Др. Кешсљеппћ: Ja сам 
против цуцле. — Др. Toma Pajnh: Али Лиевник 
ипак дугујс једаи милион динара. — Др. Кешељс- 
вић: Фикттжо!). 

Господо, после свега овога, што сам бно сло- 
б mam да вам 'Изнесем, ja личио благодарнм г. Ке- 
шел>евићу, што ми je дао прилику да јсдаппут де- 
финитивно рашчистим са оиом политичком кли- 
ком, чији je ои агеит и оруђе и да нм отворено 
кажем, ла сам ja борац иеумољив и неуморап и 
да ме такве клевете na моме путу и у моме раду 
никада исће зауставити. (Одобраваи.е и узвици: 
Живео!). И докле год г. Ке111ел.евић ие изиђе v 
јанност отвороио и пред суд и док се сакрива за 
пбсланички имунитет, дотле ja сматрам целу ту 
акцију као клеветничку акцију. Господо, светао 
сам и чист; o сваком од пас казаће поколење, ка- 
кав je био и шта je био. Ja се поиосим. — ило 
водим овакву акцију, јер je оиа у знаку једие 
велике националистичке политике, која смета о- 
ној политичкој клики, no чијој ie иитсицији олде 
и извршио клевету г. Кешељевић. (Живо пл.сскп- 
ње и  одобравање. Узвици: Живео!). 

Потпретседппк др, Коста Попови!!: Реч има г. 
др. Кешељевић ради личног објашњења. 

Др. Ипкола Кешељевић: Господо, ja сам овде 
јутрос изнео судска акта и документе. To су јав- 
но-бележничка акта. (Др. Toma Pajuh: To нису 
судска акта!) Ja сам изнео оно, mro je подпесено 
суду, na сам павео бројеве баповнпских. мчни- 
старских и судских решења, затим јавно-бележ- 
нички записник и све то наводећи ja сам павео и 
ствари које се импутирају господину Никићу. A 
г. др. Никић нека one судове, бслежпикс, бапови- 
ne и мипистре, који су га оптужили, тужи суду. 
Не можемо ми у име народа и нациопалпе штам- 
пе овако да радимо, кад акта друкчије говоре. И 
ja сам водно националну политпку. Срески начол- 
miK позива да се извршп акција, na се после љу- 
дп туже. И поред свега тога што прпчате o не- 
ки.м дуговима, сада зидате и rpehn спрат na sa- 
moj кући. 

Потпрстседппк др. Коста rionoBHh: Има реч 
г. Михаило Каламатијевић. 

Михаило Каламатијевић: Господо пародпи 
послаипцн, кад je пред нама буџет Министар- 
ства унутрашњих послова, потребпо je да изпе- 
сем извеспе момепте и доживлЈаје пашега парода 
na југу a специјално у Брегалппцп. Kao cnn Бре- 
галнице и очевпдац крвавих борби морам да ис- 
такнем, да и после петвековпе борбе под Турцп- 
ма и трогодишњег робовања под Бугарима које 
je било много теже него петвековпо под Турци- 
ма, и после ослобо1јеп>а и уједнњеља ми смо, го- 
сподо, билп приморапи да прихватимо пову бор- 
бу. Бугарска, која je изгубила битку na пољу ча- 
сти, у светском рату и после мировних уговора, 
nnje мировала већ убрзо отпочела са формпра- 
њем пљачкашких бапда да преко границе твепе 
шаље цил>ем да нам реметп мир И спокојан м<и- 
вот. Фирма В.М.Р.О. бнла je као најпогоднчја 
маска за ове паклепе плаиове бугарских властс- 
држаца. Не може ме пико демаптовати ако кажсм 
да македонствујушчи, како се сами називају са- 
чињавају људи бескућника, који се налазе na бу- 
гаоској територији са штабом у Софији. Дп je 
та оргшшзација или правилније pteneno бугарски 
комитет, формирање чете од разбојника, из ре- 
дова бескућника почели cv прелазити na нашу 
територију и отпочели свој злочппачкп паклепи 
рад, пл.ачкају1ш, бешчастећи и убијајући nam ми- 
pan, вредап, радан и одап својој отаџбппп - - 
парод. Предузете мере од стране name власти KO- 
jo су v то врсме бше и сувише ангамоване на 
пуно страна лечењем реда, затишја у Европском 
рату. 

Huje се могло брзо стати na пут тим крво- 
лоцима, са друге страпе пак парод када ie BH/'L'O 
да се из Бугарске пребацују овакве разбојттке 
банде, почео je и сам да размишља на који би 
начин могло да се тпм бандитима стапе na nvr. 
Појављује се мисао да се бандама из Вугарске 
може стати na пут пајбрже ако сс и nam народ 
организује. 1923 године na збору у Штипу иза- 
бран je одбор УРВВ са циљем, да се бори протп- 
ву нежељених гостију, али се убрзо увидело да 
je немогуће без оружја. Молба v овом смислу 
упућена од читавог народа namera краја која je 
наишла na пријем од онога који je и нама дао 
слободу, и који je парочито пагласио. да се 
патем пароду    ставп  na  расположење    потребан 
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број пушака из државпих магацнна. 
Када ово изиоснм морам да признам истииу, 

цео народ Јужие Србије признаје заслугу г. Жике 
Лазнћа за уложени труд, који je ca иајбољим 
разумева1ием, спојским заузимањем, и са одлич- 
ннм познаваљем прилика у Јужној Србнји, провео 
ово дело са успехом. 

Тако данас имамо око 20.000 пушака сатш- 
требпнм бројем муницнје у народу. Убрзо je и 
сам бугарски комитет увидео своју слабост и п>е- 
гово заплашиванЈС иарода, јер je снакн прелаз 
тројка на нашу територију подједнако гоњен од 
стране државиих органа и народа и уништаваиа. 
Свестан наш ^иарод своје :пацианаЛ11ости н поли- 
тнмом Краљевске владе н Мтшстарства унутраш 
њих послова, дана.с безбедиост на иашем iyry je 
na достојиој висини. 

У по-следље време појављују се и наглашавају 
се добри односн и зблнжење са Бугарском. Дај 
Боже, да се ово дело остварн, алн морам изнега, 
да наш иарод на Југу ово гледа мало са зебљом и 
са миого иеверице у искреиост претставника Бу- 
гарске, докле год бугарски комитет постојн и сло- 
бодно држи своје састаике скупштнне на счиглед 
целога света у Софији. Још наш ларод појачапа 
своје неверовање и тиме, што je нањушио, да се 
иза граница у Бугарској спремају нове комитске 
тројке, поготово датас, када се цео свет труди « 
тражи пута и начина, да одржи мир. Стварају се 
споразуми м пактови o неиападању. И када се нма 
у виду, да Бугарска иије потписала Балкански 
пакт, са правом се може pehu, да ie оправдана 
сумња нашега нар^да на Југу. 

C овога места било je говориика, којн су v 
својим излагањнма уверавали o нашем 'народном 
јединству. 

Господо народни пославици, када се зна, ко- 
лико je жртава дала предратна Србија и колнко 
се жртава подносило од целокупног нашег југо- 
гословенског шарода, кад се "зна, да у целом 
нашем народу струји југословенска крв и љубав 
према Отаџбини подједнако од Марибзра до Ђев- 
ђелије, природа« je закључак, да нема места уве- 
paBaiby o шашем народном једииству. 

Са OBiora места било je прнговора опозицнје, 
верујсм иедовољно промишљених, a шта се хтело 
тиме pehu и коме се услуге хтеле учинити, не знам, 
али кажем и изјављујем: нема туђих агената иа no- 
дажајима у Лужпој СрбиЈи, већ само има иосчоцл 
Југословенске нашшналне мисли! 

Нека наши непрнјател>и знају да je inaui народ 
будки чувар иаше миле Отаџбине и будним OKOM 
прати све што се око нас |Одиграва..Слободу, коју 
има, чуваће |е и no цену свога живота. 

ИзјавлЈујем, да iiy гласати за буџет Мннистар- 
ства унутрашп.их послова. (Пљескап3е са узвицима Живео...!) 

Потпретседиик др. Коста ПоповиН:   Има  реч 
r. др. Маланчец. 

Dr. Vlado Malančec: Gospodo narodni poslanici, 
moramo lojalno priznati da se prilike u našoj zemlji 
konsoliduju brzim tempom i da kod toga naročito 
S111,",0^1 rlgra baS паба unutrašnja uprava. Tom 
onSn?nOVa,nJU- П1ПОкГО je doP"neo novi Zakon o 
«»&•' kojl,-'e sada već jedno vrijeme na snazi, 
u /ivotu , u praks.. Taj zakon unificirao je sve naše 
dot čno zakonodavstvo, jer je do sada bi o na pod- 

ručju naše države, čini mi se, sedam mraznih opštin 

skih zakona. Sada već imamo i neko iskustvo sa no- 
vim zakonom o seoskim opštinama. Videli smo da 
odgovara prilikama, te smo spoznali da je dobar. 
Kad je stupio na snagu i u život, nije bilo nikakovih 
trzavica niti teškoća — njegova se primjena nije, ta- 
korekuć, niti primjetila, i ako je stari zakon bio 
mnogo godina u praksi, što je najbolji znak da taj 
naš novi opštinskl zakon odgovara duhu vremena 
Isto tako i općinska vijeća, izabrana na temelju to- 
ga zakona, vrše svoju dužnost potpuno odgovaraju- 
ćim nadama koje smo u njih polagali. Naravno ovdo 
ili ohde biće i malo neprilika. Možda izvesni poje- 
dinci, članovi kojega općinskoga vijeća, malo zatajo 
ili pak po koji općinski načelnik, ali to je uvijek bih 
i biti će, dokle god je izbora, jer nitko ne zna sasvim 
sigurno, kakav će na djelu biti onaj kojega je iza- 
brao više puta na temelju raznih pa i nemogućih 
obećanja. Na tome se ne da ništa pomoći, kakove 
je konačno ljude narod birao, kakovi su mu sada na 
čelu u seoskim općinama, i s njima može da bude 
ponosan ili ih mora trpeti već prema tome, kako se 
opravdavaju naredne težnje i želje i kojim pravcem 
vode svoju općinu. 

šteta je samo, gospodo, što smo počeli odozdo, 
a ne odozdo. Šteta je što smo počeli sa opštinama 
umjesto sa Banovinama u pogledu uređenja tili na- 
ših samoupravnih tijela. 

Novi zakon o banovinskim samoupravama odno- 
sno o proširenju banovinske samouprave trebalo bi 
doenti što prije već radi toga, što je bio nekoliko 
puta obećan, a narod se od njega nada velikoj ko- 
risti. Ministarstva su velika tijela i ustanove optere- 
ćene sa mnogim i najvažnijim poslovima, a sve one 
druge stvari trebale bi prepustiti kompetenciji Bano- 
va odnosno Banovina i banovinskih vijeća. Ministar- 
stva bi trebalo tek da uzimlju u pretres najvažnije 
stvari našega državnoga razvitka, gde dolazi država 
kao cjelina u obzir, trebala bi da ureduju pitanja 
između pojedinih baonvina i slično. Sve ostalo tre- 
balo bi staviti u kompetenciju banovinskom vijeću. 
Banske uprave vrše svoju funkciju u redu i potpuno 
zadovoljavaju svoje zadaće, a naročito se mora na- 
glasiti da su ekspeditivne i da rade strogo u smislu 
postojećih zakona. U okviru svoga budžeta koji je 
naprimer kod Savske banovine takode dosta skučen, 
naravno zbog teških prilika u kojima živimo, podu- 
pire i podiže Banovina razne institucije i to kultur- 
ne i humane, zatim podiže poljoprivredu, školstvo, 
podiže zgrade, higijenske ustanove, popravlja ceste 
itd. Vrši neposredan nadzor nad podređenim srezo- 
vima i gradovima. Kako rekoh tu kompetenciju tre- 
balo bi proširiti i zbog toga, jer su Banovini bolje 
poznate prilike svakoga sreza i grada sa svoga pod- 
ručja i jer je lakše i bliže te jednostavnike svakomu 
našemu građaninu urediti svoj posao kod Banovine, 
nego li polaziti za svaku sitnicu u prestolnici!. Tim 
nastaje veliki trošak koji sebi mogu dozvoliti samo 
imućniji ljudi. Naročito bi trebalo u svakom pogledu 
proširiti kompetenciju banovina nad našim gradovi. 
ma. Naši gradovi — municipije — mislim one na 
području bivše Kraljevine Hrvatske i Slavonije mno- 
go se u pogledu svog upravljanja razlikuju od gra- 
dova na području bivše Kraljevine Srbije. Ovi gra- 
dovi na sjeveru naše države osnovani su prije rrino- 
go stotina godina. Svaki imade iza sebe lijepu i č;- 
snu prošlost. Dobivali su razne sloboštine, i to naro- 
čito u formi dopuštenja za ubirane raznih prihoda. 
Vrše upravu koja je jednaka sreskom načelstvu, ve: 
imadu upravnu vlast prvoga stepena. Inače su gra- 
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dovi   centrumi privrede, prosvjete i  uopće    duševne 
kulture svoje okoline. Danas su dospjeli u težak po- 
ložaj.  Većina građana su srednji staiež koji u ovoj 
privrednoj krizi vrlo teško živi i teško smaže za pod- 
mirivanje  svojih  građanskih dužnosti,    koje se sa- 
stoje  uglavnom u plaćanju gradskih prireza, taksa i 
nameta.   Stari dohotci kao naprimer maltarina, odu- 
zeti su  kao nesavremeni, a nametnuti su novi tereti. 
Tako naprimer sada plaća gradska općina čitavo uz- 
državanje   gradske  policije  koja  je   osnovana   i  za 
opću   sigurnost  i specijalno  prema prilikama  dotič- 
noga  grada. Te gradske policije uređene su poseb- 
nom uredbom. Još prc nekoliko godina doprinašalo 
je Ministarstvo unutrašnjih poslova izvjesnu svotu u 
budžet  gradske općine za uzdržavanje gradske poli- 
cije.  Ta  svota iznašala je redovito 50% čitavoga iz- 
datka. Sada je to sve ukinuto i gradovi moraju sami 
ovakove   terete snašati. Kao jedan od naročitih do- 
hodaka  gradske općine jesu takozvane uvoznine što 
se ovde   zove gradska trošarina. Ova je trošarina u 
svakom   gradu drugačija, jer svaki grad želi da fa- 
vorizira bar kod sebe prodaju artikala i industrijskih 
i trgovačkih i obrtnih, koji se proizvode na njego- 
vom teritoriju i da zapriječi ulaz takovih produkata 
iz susjednoga grada, odnosno da im barem onemo- 
gući konkurenciju, što nije moguće da se u budžetu 
naknadi  ovakovim trošarinama i sličnim, što se ko- 
načno   pokriva  sa  gradskim   nametom.  Taj  je  pri- 
lično visok a u sastavu sa državnim porezom i bano- 
vinskim   prirezom,  pretstavlja  u  današnje  doba    za 
naše porezovnike vrlo težak izdatak. Budžet gradske 
općine   odobrava   Ministarstvo   finansija,   ali   to  bi 
zaista mogla mirne duše odobriti Banovina koja bo- 
lje poznaje prilike dotičnoga kraja. Samo onaj koji 
je surađivao u tim gradskim vijećima prigodom do- 
našanja   godišnjega    budžeta,    taj zna sa kakovom 
pomnjom općinsko vijeće izrađuje taj budžet i kako 
je ponosno skidajući stavku po stavku da izađe pred 
narod   sa   najnižim  nametom  što  je  uopće  moguće. 
Redovito  su najveće stavke u budžetima gradsk op- 
ćine,  izdatci personalni. Tomu se ne može ništa po- 
moći, jer su sve to stalni činovnici koji su već mno- 
go godina u gradskoj službi i imadu pravo na miro- 
vinu.   Oni   se  ne  mogu  reducirati,  i  ako  bi  možda 
negdie     obzirom  na  današnji  manji  posao,  to bilo 
potrebno.   U poslednje vreme snizilo je Ministarstvo 
rinansiia  dohtke svih tih činovnika i stavilo ih u po- 
ložaj  državnog činovništva, te ih time lišilo svih o- 
nili  prihoda koje su dobili uerovorno prigodom na- 
stupa u svoju službu, a nije im Ministarstvo finansija 
pre toga  osiguralo sva ona preimućstva koja imadu 
državni  činovnici, te bi bilo u redu da se to ispravi. 
Želim   još  samo nekoliko reči obzirom na gore spo- 
menute   prihode da bi bilo dobro, kad bi  gospodin 
Ministar  unutrašnjih poslova intervenisao kod    gos- 
podina  Ministra finansija da se donese jedan pravil- 
nik, koji bi propisivao sve ove razne takse i posebne 
prihode   gradskih općina jednolično za sve gradove 
na području naše države. Takav pravilnik bio bi vrlo 
nuždan   inače bude nastao jedan carinski rat izmdu 
pojedinih   gradova koji  imadu nđ svojem teritoriju 
jače razvijenu industriju i trgovinu. 

Naši gradovi vrše upravnu vlast prvoga stepena 
u prenesenom djelokrugu za svoje područje, te ov- 
de postoii razlika kod sreza u tome što uprava grada 
nema pod svojom vlašću nikakovih seoskih općina. 
Naši srezovi trebali bi da polažu naročitu pažnju 
na kontrolu onih općinskih organa od općina koje 

su pod njihovom vlašću, koji rukovode sa novcem 
naročito općinskih blagajnika jer se u zadnje vreme 
naročito opazilo da se ovo rukovanje novcem vrši 
nuercdno. Nije dosta da to bude otkriveno i da bude 
krivac nakon dokazane krivice kažnjen i uklonjen sa 
dužnosti jer je narod ostao oštećen budući nije go- 
tovo u ni jednom slučaju naknadena narodu šteta 
koju je pretrpio nesavjesnim postupkom čovjeka, ko- 
mu je Općinsko Vijeće dalo svoje povjerenje. Time 
propadaju teške hiljade narodnog novca. Naravno da 
bi gospodin Ministar unutrašnjih poslova trebao da 
osigura veće kredite bilo iz kojega fonda za sreske 
načelnike za ovakovo kontrolisanje opštinskih poslo- 
vanja, jer takva kontrola nije nikada prečesta i uvek 
može samo da bude korisna. 

Nasuprot nekih izjava i činjenica koje su ovde 
izneli gospoda predgovornici, ja mogu da izjavim da 
ne mocfu nikako i ne bi imao razloga da se potužim 
na  rad sreskog načelnika i u mom  srezu,  a  mogu 
mirno izjaviti da za optužbu u tom pogledu nemaju 
niti gospoda  poslanici  iz susjednih srezova.  Ali je- 
dno bi hteo specialno da naglasim gospodinu Mini- 
stru unutrašnjih poslova, i to da bi bilo mnogo bo- 
lje da u sporu između narodnog: poslanika i sreskog 
načelnika  položi  malo više pažnje na  riječi  narod- 
nog poslanika s jednostavnog  razloga, što narodni 
poslanik  mnogo  bolje  poznaje  prilike  svoga  sreza 
u kojemu se srezu odhranio, s kojim je narodom ži- 
vio i djeli s njim sve dobro i  zlo. Sreski načelnici 
tek su došli Bog zna iz kog kraja i prosuđuju pri- 
like prema svom ličnom stanovištu. Mnogo puta nisu 
izveštaji srskih načelnika niti potpuno originalni, već 
su osnovani na izvještajima žandarmerijskog nared- 
nika   ili   općinskog  bilježnika.  Razumije  se  da  ovi 
ljudi  nisu uvijek  u stanju da dadu potpuno objek- 
tivan  izvještaj o kojem službenom    licu  ili kojemu 
događaju, i tako dolazi to preko sreskog načelnika 
i  banovine  do  Ministarstva,  u  većini  slučajeva  već 
mno^o pogoršano, prefstavl jajući čitav događaj mno- 
go teži nego li je on zaista bio, a dotičnog funkcionera 
o komu se u izvesnom slučaju radi, potpuno crno i 
nadasve nezgodno. Tako nastanu mnoge neugodno- 
sti,  jer više puta ljudi sa kvalifikacijama žandarme- 
riiskih  narednika   i  općinskih  bilježnika  šalju svoja 
mišljenja Ministarstvu unutrašnjih poslova o ljudima 
mnogo većih sprema i kvalifikacija, naravno, sa svog 
stanovišta  i  mentaliteta.  Nesuglasice  koje  time  na- 
stanu, mora redovito da uredi narodni poslanik i ti- 
me je zauzet vrlo veliki dio njegovih poslova. Treba 
imati na um uda je naročito u daanšnje vreme uloga 
naradnog  poslanika  vrlo   delikatna   i  skopčana    sa 
mnogim poteškoćama gotovo u svim srezovima. Na- 
rod ne misli da je dužnost narodnog poslanika tek 
to da u skupštini stvara zakone odnosno doprinaša 
svoj udio kod takovog stvaranja, već narod misli da 
je dužnost narodnog poslanika da se brine za sve i 
za svakoga u svom srezu, naročito da uklanja sve 
nepravde koje se dešavaju i to kod svih vlasti, a što 
ie najtragičnije narod vjeruje da to narodni poslanik 
danas može potpuno  izvršiti, samo ako hoće. 

Ako se sa našim narodom upravlja u smislu po- 
stojećih zakona, ako se radi čestito, ako se traži isti- 
na i ako taj rad teži za pravednošću, onda je s na- 
šim narodom vrlo lako upravljati, pa i u ovim vrlo 
teškim vremenima  i  prilikama. 

Nadam se da će to" nepovjerenje pojedinih fak- 
tora vrhovne državne uprave spram narodnih posla- 
nika ipak jednom prestati, naročito tamo gde tome 
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poverenju nema mesta, ili j^cle je već bilo slučajeva 
kojega nisu opravdali. 

Prelazim na izjave gospodina Ministra unutraš- 
njih poslova o javnoj sigurnosti na području naše 
zemlje i mogu reći da o tomu nema ozbiljnih prigo- 
vora. Veliki trud, što ga u to ulaže i Ministarstvo 
i Savska banovina okrunjen je potpunim uspjehom. 
Tek bi trebalo ipak jednom da prestane presudiva- 
nje o famoznom i toliko primjenjivanom cesarskom 
i kraljevskom patentu od 1854 godine kod naših po- 
litičkih vlasti, ^nam da uprava zauzimlje mnogo ve- 
ći dio u funkciji narodnog razvitka i razvitka dr- 
žavnog organizma nego li sudstvo. Sudski zakoni su 
precizirani i pred sud dolazi samo ono što je zako- 
nom predvideno. Pred upravu pak dolazi sve ostalo 
i sve što život sa sobom donosi i što se vrlo često 
ne može zakonom predvideti. Bezuvjetno je potre- 
bna jedna šira uredba koja će obuhvatiti mnogo slu- 
čajeva i ako oni ne budu sasvim precizno predvide- 
ni. Ako gospodin Ministar unutrašnjih poslova misli 
da je takav zakon ili zakonska uredba potrebna u 
interesu javne sigurnosti i državne zaštite, mi ćemo 
radije na njegov predlog stvoriti novi zakon, samo 
da se već jednom prestane presuđivati po tim cesar- 
skim i kraljevskim patentima iz prošlog stoleća. Mo- 
je je skromno mišljenje da bi takav zakon, i to mo- 
deran prema duhu i prilikama današnjeg vremena, 
trebao da bude predložen ovomu Domu. Općenito 
govoreći bila bi sreća za sve nas da je u unutrašnjoj 
upravi počeo rad onako savesno i intenzivno kako 
je to bilo godine 1929, a trebalo je biti 1918. 

Uvjeren sam, da će se ovim tempom i u Mini- 
starstvu untrašnjih poslova nastaviti rad na konsoli- 
dovanju naših prilika. Glasaču za budžet Ministar- 
stva unutrašnjih poslova. (Odobravanje i pljeskanje). 

Потпретседник др. Коста Поповић: Има реч 
иародни посланик г. Мшпшко Мнлутииопп!.. 

Милинко Милутиновнћ: Господо иародин по- 
сланици, један предговорник са one друге страис, 
критиковао je полицијску власт, жандарме, Мипи- 
стра унутрашн>их дела и т. д., износећи како je 
кажњаван onaj или onaj како je затваран овај нли 
onaj. 

Господо, једна кућа na селу и једна задруга 
мора да има снога старешину, и спи onu задрута- 
pn у Kvlin морају да слушају свога старешину. 
Тако исто n полицијске власти, u ти жапдарми, 
којп су тамо, npme своју дужпост, na onaj богами. 
који се огрешио o закоп, мора бпти и кажњеп. И 
сад да не буде кажњеп onaj, који се огрешио o 
закон, na и ja, ако сам се огрешио o закон, треба 
да будем кажњен! 

Ja Ку се задржати само na једној ствари, KOJU 
интересује мој крај, a то je, господо иародни по- 
сланици: Постоји закоп o ношењу и држању ооу- 
жја. Ko плати таксу за ношење и држап.е орулс;,1, 
и добије оружни лист raj може држати код куће 
оружје и iiocinn ra, али je подво.јено, засебно се 
издаје дозвола за nomen.e оружја a засебно за 
држап.е. Онај ко добпје дозволу за пошеп.е n др- 
жање оружја, има право да га држи код куће n 
noen na пмап.е iheroBO итд., али ако je добио дозво- 
лу само за држање оружја, on то оружје може др- 
жати сам у кући, али ако буде изашао ван свога 
дворишта, Жандарми he га наћи. и томе човеку 
одузети пушку n оружни лист. Taj човек наравно 
нзвућпће казну зато, што nuje нмао дозволу за 
потење оружја,  пего само за држање код свпје 

куће. 
Ko сад има na селу TO оружје? Има само онај, 

који може да плати дозволу за држаље и ноше- 
ii>e оружја. Ko ne може да плати, њему се то opv- 
жје одузнма, и on има да буде кажњен no закону 
o пошеп.у n држању оружја. 

Како се nam сел.ак, господо, пародпи посг.- 
пици, раздваја са пушком? On he радије приста- 
ni да се раздвоји са оцем n мајком, пего са пу< 
шком. Наш крај je брдски крај. Ja знам, да je г. 
Министар Рудпичашт na и on зна да je nam крај 
брдски, да су тамо куће раштркане, no пола ca- 
ra хода, да има од фамилије до фамилије, a од 
кућа до куће no 5—10 минута. 

Код нас су курјаци a и.ма и осталог зверич.л 
и ja сам гледао кад чобани батинама бију курјакг, 
n бране овце од истих. 

Господо пародпп послапнци, ове таксе за но- 
шење и држање оружја веома су големе, a дозпо- 
лу за пошење тог оружја мора свако да понаил.л 
сваке године. Ja хоћу да умолим господина .Ми- 
иистра a и да умолпм и господу народне послапм- 
ке, да господпп Министар унеколико овај закон 
измени n да сваки човек добије право да поси ч 
држи недржавно оружје и да таксу за то плати 
једанпут за свагда. Јер, Господипе Министре, на- 
род каже ми пристајемо таксу да платимо једном 
за свагда na ма колнка она бнла да то недржав- 
no оружје треба да добије onaj, коме суд и од- 
бор изда уверење да му се ношење тог недржав- 
ног оружја може одобритп. 

Господине Министре, сви се људп слажу у m- 
ме и изјављују да he радо платнти ту таксу један- 
пут за свагда, макар била и већа. И ако би ксји 
злоупотребио оружје, ono бп му се « одузело ц 
тај би одговарао зато. Господипе Мипистре, ja 
вас молим, a ово моји л>удм траже који немају 
зашта да купе соли н raca, који имају само нешто 
сточице и немају више од 5 брава оваца, које 
музу ii исхрањују фамилију, тим људима, ja Вас 
молим, господине Мппистре, да им се дозволи да 
могу држати оне пушке са капиклом, али без ика- 
кве таксе. Верујте да код nac свакодпевио курјаци 
кол.у стоку, говеда и овце. Затим, господиие 
Мипистре, орлушине купе пилиће n сељак не мо- 
же MOTKOM да се бори IIJIOTHB звериња и птица. 

Имајући увереп.е да ће господин Министар 
унутрашњих послова унеколнко поправити закон 
o држању и пошен>у оружја, ja изјавл>ујем да hy 
гласати за onaj предлог буџета. СОдобраваше). 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: Reč ima g. Ni- 
kola Petrak. 

Nikola Petrak; Gospodo narodni poslanici! 
Kraljevska vlada i Ministar unutrašnjih poslova traže 
od nas da odobrimo državni proračun za godinu 
1934/35. 

Finasijski odbor Narodne skupštine predlaže 
nam također da ga prihvatimo, ma da nije u detalje 
proučio taj proračun, kako to i sam u svojem izvje- 
štaju navada. 

Apelira se na naše patriotske osjećaje, da ga pri- 
mimo, jer da je prihvat proračuna velika državu,; 
potreba. , 

Ja  priznajem,    gospodo, da je proračun  velika 
državna potreba, ali hoću odmah naročito da nagla- 
sim, da država nije nešto odvojeno od naroda, 
jedan subjekt — kojemu mora narod da se pokorava, 
nego je država upravo taj narod,    to smo  mi - 
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kuji u ovoj  državi živimo. Prema tome, potreba tla- 
roda jeste  isto što i potreba države. 

Radi to^a proračun države ima biti sastavljen ii 
prvom redu prema narodnim potrebama. () držav- 
nom proračunu u mnogom pogledu ovisi ekonomski 
život kako pojedinca tako i cijeloga naroda. -Zato 
se njegovu  sastavu ima obraćati najveća pažnja; 

Pretsjednik Sjeverne Američke Unije poručio je 
svojedobno svjetskoj privrednoj konferenciji u Lon- 
donu, da ne može bili u Evropi novčane stabilizaci- 
je, ni privrednog olakšanja, dok evropske države ne 
budu svoje proračune sastavljale tako, da se troši 

mo onoliko, koliko dopuštaju stvarni prihodi na- 
rodne ekonomije. 

Ovih se temeljnih ekonomskih načela mora pri- 
državati svaka ekonomska jedinica, bila ona velika 
ili mala, ako hoće da ostane zdrava i da napreduje. 
Tko troši više ne^o ima prihoda, mora prije ili kas- 
nije stradati. 

Mi se izgleda, ue držimo tih načela kod sastav- 
ljanja na>iii proračuna, nei,ro postupamo sasvim o- 
bratno. Zato je ovo naše ekonomsko i finansijsko 
Manje u dobrom dijelu posljedica naših loših držav- 
nih proračuna. 

Meni izgleda, da se kod nas proračuni sastav- 
ljaju tako, da se najprije utvrde rashodi, a onda pre- 
ma rashodima udara »namet na vilajet« bez obzira, 
da li narod može da te terete snosi ili ne. Kaže se 
jednostavno: država treba. Umjesto da se za bazu 
naše proračunske ravnoteže uzimlju stvarni državni 
prihodi, koji se mogu u sadanjim prilikama polučiti 
prema mogućnosti plaćanja pojedinog poreznog f'1'- 
veznika — koja treba da ima izvesnu granicu preko 
koje se ne može i ne smije ići - pa da se onda 
tako ustanovljena količina svih prihoda rasporedi na 
državne potrebe i izdatke, kod nas se budžetska rav- 
noteža postizava jednostavno povišenjem poreza, ko- 
joj nema granica. Nć zadovoljava se sa izvjesnim 
procentom od čistog prihoda ili zarade porezno.;' 
obvezanika, ne zadovoljava se ni sa oduzimanjem 
cijelog čistog prihoda, nego se poreznom obveza- 
niku užimlju u mnogim slučajevima dijelovi njego- 
vog proizvodnog kapitala, pa mu se na taj način 
oduzimlje uopće mogućnost rada i života i tjera po- 
stepeno u sve veće siromaštvo. Tako se iz dana u 
dan širi sve veća bijeda i siromaštvo naroda i trgo- 
vine. 

Za naplatu poreza uzimlju poreske vlasti od si- 
romašnog naroda sve do čega dođu. Nemilosrdno 
se otimlju Jastuci ispod nejake djece, ne mari se za 
plač brižljivih majki i vrisak siromašne i ozeble dje- 
ce. Nasilno se tjeraju posljednje krave i ovce, jedine 
hraniteljice sirotnih familija i prodaju bud zašlo 
često samo da se pokriju troškovi ovrhovitelja, a 
država ili općina makar i ne došla do svoje tražbine. 

Ne pita se hoće li bijedni porezni obvezanik 
imati sjntra obrok sirotinjske hrane za sebe i gla- 
dnu SVOJU djecu, pa se u čudu pita: »Zašto je to ta- 
ko,  i   dokle  će tako?« 

Zamislimo se, gospodo, malo dublje u ovo stanje 
našega naroda i nemojmo olahko prelaziti preko to- 
ga. Takav postupak izaziva očajavanje i strašnu du- 
ševnu depresiju u kojoj je narod kao i pojedinac pri- 
pravan na sve i kadar učiniti i ono, što inače ne bi 
učinio, Jer se u njemu tada budi neka nesavladiva 
eruptivna  sna^a i volja za samoodržanjem. 

Gospodo, naš je narod po svojoj prirodi vrlo 
skroman   i   sa malim sredstvima za život zadovoljan. 

On je izvrstan poreski obvezanik, koji plaća svoje 
poreske dužnosti redovno, samo ako ima otkud. Ali 
ovo što se u ovim teškim prilikama od njega traži, 
previše je i nemoguće. Mi znamo, da seljački na- 
rod u današnjim prilikama ne može nikako doći do 
gotovog novca. Kad bi mogao, ori bi najprvo platio 
porez. Ali kad nema, zašto mu se plijeni i raspro- 
daje njegova imovina. Tko to hoće, da budemo dr- 
žava prosjaka? 

Mi moramo državni proračun prilagoditi eko- 
nomskom i finansijskom slanju naroda, jer se na- 
rod ne može prilagoditi našem proračunu. 

Doklegod se ne bude državni proračun sastavio 
tako, da bude prilagođen ekonomskoj snazi naroda, 
ja neću glasovati za njega, pa makar se apeliralo 
i na  naše patriotske osjećaje. 

Ja sam uvjeren, da je ovo Sto ja kažem i tražim 
lako velika državna potreba, pa mi upravo moji pa- 
triotski osjećaji ne daju da glasam za takav pro- 
račun. 

Ja neću glasati za ovaj proračun i radi toga, jer 
ova Vlada, koja od nas traži odobrenje da troši na- 
rodni novac, nije pokazala ni sastavom budžeta, a 
ni dosadašnjim svojim radom, da će povesti računa 
o potrebama svih krajeva podjednako, da će odo- 
brene kredite razdjeliti pravedno, te u prvom redu 
udovoljiti najhitnijim i neodložnim potrebama bez 
obzira u kojem se kraju takova potreba ukaže. 

Ja vidim veliku potrebu i hitnost, da se izmjene 
ili poprave željeznički mostovi preko Save kod Za- 
greba i preko Kupe kod Karlovca, ali ne vidim, da 
će se toj neodložnoj potrebi udovoljiti. 

Ne može se glasati za ovaj proračun, jer se Kra- 
ljevska vlada oglušuje gotovo na sve opravdane i 

'umjesne kritike, predloge i pitanja narodnih posla- 
nika. Njoj je interes partije nada sve. Uvažava se 
samo ono, što je u interesu partije i pojedinih čla- 
nova iste. Još nikada nije u našoj državi bio tako 
strašno razvijen partijski teror podupiran od Vlade 
kao danas. 

Ja sam prigodom prošlogodišnje budžetske ras- 
prave skrenuo pažnju g. Ministru unutrašnjih poslo- 
va usmeno sa ovog mesta i pismeno na protuzako- 

nitosti i nasilja, koja vrši nad građanima grada Kar- 
lovca svojevoljno nametnuta gradska uprava, pa se 
do danas nije popravilo nepodnošljivo stanje u grad- 
skoj upravi. 

Nisam se tomu ni izneadio. Djela vladajnće 
stranke jesu samo nasilje, batine, kojima se služe 
njihovi žandarmi, tjerajuć narod u stranku i iska- 
zu juć svoj bijes nad nedužnim narodom, koji rea- 
gira na nasilje. Znam da je uzalud obraćali se na 
čuvare   javne  bezbednosti  protiv  nasilja     žandarma. 

Gospodo, u Srezu karlovačkom ima selo Rečica. 
To je jedno od najnaprednijih sela u državi. U tom 
su selu' žandari navalili kao bijesne zvjeri na nekoli- 
ko najuglednijih seljaka, izlomili im rebra, ruke i 
noge, te im na taj način oduzeli zdravlje za cijeli 
život.' Sve to samo radi toga da ih se zastraši i pri- 
sili da se upišu u stranku i da idu na zborove. 

O tome ću predočiti dokaze liječnika i fotogra- 
fije kako su ti bijednici isprebijani. Da su oni bez 
razloga ispremlaćerii najbolji je dokaz to, što su 
nakon batina pušteni bez suda jednostavno svojim 
kućama, od kuda sil išli  u bolnice i ostali mjesece. 

Prelazim na gradsku upravu. U gradskoj upravi 
U Karlovcu nastavlja nametnuta gradska uprava svo- 
jim protuzikonitim radom, pa bi o tome mogao na- 
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vesti bezbroj primjera. Ne želim zlorabiti strpljivost 
ovoga Doma,  pa ću se ograničiti na par primjera. 

Gradska uprava donijela je zaključak pod tač- 
kom 15 dana 17 jula 1933 da se jednoj tvornici par- 
keta u Karlovcu snizi gradska uvoznina sa 200 di- 
nara na 15 dinara po jednom vagonu na uvoz siro- 
vine za preradbu parketa i to za sav zaostatak koji 
je ta tvornica dugovala i time prikratila gradsku op- 
ćinu za oko 150.000 dinara. Uz ovu tvornicu postoji 
i druga tvornica parketa, pa je sada i ova zamolila 
ovakovo pogodovno sniženje gradske uvoznine, nu 
gradska općina da pokaže svoju pristrasnost nije o- 
voj tvornici ovo sniženje odobrila iz razloga jer je 
vlasnik ove tvornice bio gradski zastupnik pa jer ni- 
je mogao snositi odgovornost za rad ovakove grad- 
ske uprave, on se je na ovoj dužnosti zahvalio. 

Pod točkom 61 zapisnika sjednice samouprav- 
noga odbora grada Karlovca zaključeno je, da se o- 
dobri iznos od 2 i pol od sto od podignuti se ima- 
jućeg kratkoročnog zajma kod Državne hipotekarne 
banke u Beogradu od 2,000.000 dinara, koji će se 
jednokratno isplatiti nakon što zajam bude potpuno 
realizoA'an onim licima u Beogradu, koji su više 
mjeseci radili na ishođenju ovoga zajma. Evo, gos- 
podo, zar to nisu korupcije. 

Ovako gazduje nametnuta uprava grada Kar- 
lovca parama svojih građana. 

Ja dakle, gospodo, iz svih ovih razloga ne mogu 
glasati za budžet Ministra unutrašnjih poslova, pa 
izjavljujem da ću glasati protiv. (Odobravanje i pije- 
skanje na levici). 

Претседник др. Коста Кумануди: Пма реч 
г. Риста Ђокић. 

Ристо Ђокнћ.- Господо народни посланици, 
после овако лепо прочитаиих говора и v начелној 
И у специјалној дебати ja нисам ни мислио да коју 
реч проговорнм. Ja се, господо, не чудим мојим 
симпатијама г. Павличу н г. Tonniiv што читају 
своје говоре, јер њима свакако неко други те ro- 
воре и iiiiine, али се чудим г. Кешељевп!^ и г. Ни- 
коли IliiKiiliy зашто их и он читају кад су то љу- 
ди који овде воде прву реч. Алипређнмо, ročno- 
до, преко тих чнтања. Mene то читање говора пот- 
ceha na некадашњи босански сабор где су говор- 
ници читали говоре и где су сви onu који су своје 
говоре чптали увек и гласали за. Ja nehv свој ro- 
вор читати, a гласаку за, na хоћу да кажем неко- 
лико речи  o  овом   нашем  буџету. 

Господо, овде се говори o политици Мини- 
старства унутрашњих дела, na се зато и мора одмах 
почети са оспвпим питањима o политици унутар- 
ЊОЈ, o политици спољпој и o фипапсијској поли- 
тици. Ту политику ne води Народна скупштина, 
господо, него je воде чиновннци. Према томе и 
врло je малн наш утицад na те три полптике. 

Чиновници су можда и овој Народпој скуп- 
штини najneha опозиција ne само као Скупштини 
овде nero и у народу. Ja сам код својих другопа 
ту скоро имао прилике да читам један списак где 
један начелник Банске управе Врбаске баповипе 
пише среским начелницима да без одобрења ње- 
говог ne сме ни један срески начелник пити чи- 
"°вник изаћи у сусрет молби или жалби народ- 
них посланика, или опога што онп препоручују na 
опо?и?иЛДНИ посланик    припада већини или 
?акаћени JvS ^ ГОСПОАО' Tv смо ми ™™У"° ^ сакаћени. Ми смо дошли са добром вољом и са 
некнм моралним капиталом да сарађујемо науна- 

пређељу земље. Али ми смо ту потпуно осакаће- 
пи. Морамо повести рачуна да ми нисмо неке су- 
баше те господе чиповника, nero да се мора и Ha- 
ma реч да чује, јер се поверење народа мора по- 
штовати, a ono je на нама. 

Господо, има један одељак у Минпстарству у- 
путрашњих дела који се потпуно одметнуо од 
Мипистарства унутрашњих дела, a то je главиа 
жандармеријска команда. Господин генерал Мар- 
KOBuh, комапдаит целокупне жандармерије, сма- 
тра да je то љему дато под кирију, то памештање, 
премештање n да доведе кога xohe. Примера нма 
толико, али овде ћу павести само један пример 
иашег послаппчког друга Јове Принципа. Он je 
радн једпог жандармеријског наредника можда 
триста пута добио пнсма али тај иаредпик није 
премештен, и то пз једпог простог разлога што 
господин геиерал Марковић има неко имање, не- 
тто мало куће, na Палама и што не верује да би 
ко Други то имање могао чувати, na je одредпо 
њега. 

У моме срезу — ово говорим искрено и отва- 
peno, мене пису бирали чиновници и жапдарми, na 
овако могу да говорим — бпо je жандармеријски 
наредник Јанко Микота, честит н исправан BCI,4- 
пик жаидамерије. Г. комапдапт целокупне жанадр- 
мерпје генерал Марковнћ довео je na његово ме- 
сто једнога граничара из Штипа, некога који je 
био Димитров, да лн je род са оним у Москви или 
не, ja не знам, али je постао сада Димитријевић. И 
тај Дпмптрпјевпћ je у споразуму са свима анацио- 
налним елементима у моме Срезу внсочком. To мо- 
же да буде, јер и тамо има колега и господшш 
Павлича и других. Оиога je командапт жандарме- 
рије помакао из простог разлога што се сукобио 
са расходовапим гепералом ТерзпбатиКем. чиЈе 
мишљење добро позпајем. 

Господо, како TO утиче када тај господин по- 
ручник жандармеријски пркоси и осталим чипов- 
ницима и осталнм лнцима у срезу? 

Ja сам допео једап докумепат no жељи мојих 
бирача n пријатеља и предао га господнну Минр,- 
стру Жики Лазићу. Taj докуменат поткрепљен je 
од свпх устапова и Л)удн у Височком срезу. Ту се 
тражило да на томе месту остаие човек који je 
ту бпо десетак годпна, који je своју дужпост води\> 
на пуно задовољство. Taj докумепат je г. Минц- 
стар од мене прпмпо. Како ми je усмено речено 
у питању je нека ррдбина. У Бањој Луци и не м,,.' 
жете ништа учинити. 

Па онда, господо, у Мипистарству унутраш- 
њих дела као чувару реда и поретка у земљи, Ми- 
пистарству a ne господину Мипнстру, могло би се 
замерити, што никако не води рачуна o раду и 
реду чиповппка у другим министарствима, јер Мц- 
нпстарство унутрашњих дела je чувар јавне без- 
бедности. Ha тај начин се догаНа оио што се ни- 
кад ne би требало догодити, a то je ова игра са 
одликовањима. Ja сам присуствовао дебати у У- 
ставотворпој скупштини, кад се je лепо и академ- 
ски расг1равл>ало o томе да ли су уоптте одлико- 
вања потребпа или ne, јер има земаља v којима 
одликовапЈа и не постоје. A кад ми имамо одлико- 
вања, оида треба да се одликују најзаслужнији, 
највреднији и најбољи и да све npohe кроз нека- 
кав одбор, кроз једне руке, a ие да се догаћа да се 
одликују они који су у затвору, na за катанцем 
да га нађе    одликовање   Југословепском Круном, 
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као што има.м прнмера. Да се не догоди да се од- 
ликују суђени и осуђени за устанак v Велебиту, 
управо да се ие одликују њихова браћа као г. Фр- 
ковић, шеф кабинета г. Матице (П. Матица: I Inje 
истина, код мепе није био шеф кабинета!). Све 
једно, био je газда, ако im.je био шеф. Одликовап 
Ju н Маркић кога сте Пн довели v Шипад као и 
Вашег брата, да бар мало заћелепири. (Алојз Па- 
влич: Увск свештенике вређа), 

Потпретссдиик др. Коста nonoBuh: Молим вас 
да завриште. 

Ристо Ђокић (наставл>а): Кад нарастеш каза 
ће ти  се  само. -- Оида, господо, ja имам да при- 
говорим     г. Министру унутрашњих дела и Мнии- 
старству i-beroBOM na разним утицајима који се чи- 
ие било личио па њега било na његове подређене. 
To je случај ca г. Крамером и ту се n ja и Павлич 
потпуно слажемо. Инжињер Карл врши две функ- 
ције, он  je директор железаре у Варешу н дирек- 
тор железаре у Зеиици и он je баш ради увреда 
полицијски кажњен са 20 дана затвора непретво- 
риво у  глобу.    On je осуђен што je уиредио др- 
жавну уираву. И молим вас, on се налази у Бео- 
граду три  месеца    и под заштитом    г. Мнппстра 
боравио  je овде док nnje дошло опет писмо јед- 
ног мипистра   без занимања   и другог министра 
без занимања Крамера н Kojnlia, те je Бап сарајев- 
ски учинио пеко незаконито помиловање са одо- 
брењем  r.  Мпппстра унутрашњих послова. (Алојз 
Павлпч: Увек напада Хрвате). 

Потпретссдиик др, Коста Поповић: Опоми- 
њем вас  na ред, немојте вређати. 

Ристо Ђокм!! (наставља): Није патријарх Хр- 
ват, na си га лањске године бранио. Tn што бра- 
пиш ja нападам. 

Пс хпретседиик др. Коста nonoBuli: Молим Pć<C 
да заврл1ите. 

Ристо Ђокић (паставља обраћајући се г. Алој- 
зу Павличу): Ja ne знам да ли je Карло Тпболт, 
чији je отац Мађар a мајка Швабица, твој рођак, 
али шега je штитио n г. Министар шума и руд- 
ника. И поред увреде коју je учиппо г, Бану и 
Банској уирави и Министарству унутрашњих дела 
ово му je дало помиловање. Извиди су провеле- 
ии испод  жита и on nnje одлежао 20 дана. 

Ha крају крајева, Марнја Рајбер, швабица, учп- 
гељица коју je затекла српска војска n ослобођење. 
Њеио i)oi,eiio дете у.њеноЈ школп и њепа сва школ- 
ска деца измучили су слике и Крал>а и целе родбине 
Крал.евске и ona je ради тога cai\io благо кажње- 
na премештајем. Господин Крамер се заузео <а 
iby и повратио je натраг, a тиме показао н дао 
примера да ове власти нису у стању да раде ono 
што т[)еба. 

Господо, xohy да говорим овде и o овој ства- 
ри. Xoliy да нагласим да се ми замљорадници nn- 
смо пикада истакли ни за ово пи за ono. као mro 
го други раде. Ипак се догаћа да се честити до- 
иаћшш кажњавају полицијским затвором као na 
пример Раде Вучетић, Владимир Поповнћ и Вла- 
димир Луки!] n поред тога кажњавају се no 5000 
динара новчано. Међутим допелн смо Закон o за- 
штити земл.орадпика од бапака. Излази да сада н 
полици ja кажњава, a Господпп Мппистар није ов- 
де ништа  учинио да ту ствар нзвнди. 

Затим, господо, једпа начелна замерка, коју 
сада треба учинити. Ми смо добилн o6eliaibe и 
престоном   Беседом  и изјавама бпвших претсед- 

ника владе и r. Петра Живковића n г. Марппковн- 
ha и г. Сршкића, да he се прошнрити компетенцн- 
ја за баповине, јер no досадашњем раду чак и no 
изјави једпог бнвшег претседпнка, паше баповине 
no снојој функцији n пемају Beiie важности него 
што имају среска пачелства н срескн пачелпик. Mu 
смо рчекивали да iie се na томе нешто урадити, 
да бановине добију ширу власт. Ми ne тежимо 
никаквој анархији, него тражимо да се коптрола 
рада и власти подели и на one мање и na one ви- 
me oprane и да свако понесе одговорпост за свој 
рад. Надам се да he г. бпвти бап n садашњи Мн- 
нистар унутратњих послова са резервисапнм по- 
ложајем бапа — и ту je nponao nam друг Toimli 
mro nuje постао бап — порадити да тај закоп до- 
ђе mro upe na дпевпи ред и да бановине добију 
тто ширу самоуправу како one то заслужују прс- 
ма економском, 11р1ШЈ)едпом   и саобраћа.јном п.)- 
гледу. И поред свнх замерака које сам учинио, и 
обзнром на личност г. Лазаћа и као чпповпика и 
као доброг адмппистратора n Министра ja hy гла- 
сати за овај предлог буџета. (Одобравање и пље- 
скање). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Reč ima narod- 
ni poslanik g. Pavao Matica radi ličnog objašnjenja. 

Pavao Matica: Gospodo, opet moram da konsta- 
tnjem da gospodin predgovornik hotimice govori 
neistinu i mogu reći da laže. Radi čega? Kod mene 
g. Frković nikada nije bio šef kabineta, nego je za 
celo vreme moga ministrovanja od 8 novembra 1932 
g. do 27 januara 1933 g. bio šef kabineta g. inžinjer 
Petrak. Izvolite, gospodo, videti sada, kako su nje- 
govi podaci tačni i neistiniti i to kako u ovoj stvari 
tako i za druge stvari. 

Zatim je, gospodo, takode neistina da je g. in- 
ženjer Kralj povredio državnu vlast. Konstatovalo se 
zvanično da gospodin toga nije učinio. To je dakle 
druga neistina, koju je izneo g. predgovornik. 

Gospodo moja, vidite kako se hotimice i prora- 
čunato ovde hoće da vredaju i napadaju svi oni ko- 
ji neće dati gospodinu predgovorniku da on tamo 
gospodari po državnim rudama u Bosni! (Uzvici: Ta- 
ko je!). On to radi proračunato. Isto tako g. Tibolt 
kojeg on u svome govoru ovde napada, roden je 
Bosanac, rodio se u Bosni, svršio sve škole u Bosni, 
školovao se potporom društva »Napredak« i sada 
celo vreme služi kao činovnik u Bosni. 1 sada izvo- 
lite po tome presuditi u koliko su navodi g. Riste 
Dokića istiniti. (Pljeskanje. — Risto Đokić: Molim za 
reč!). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ne možete go- 
voriti, vi ste izazvali g. Maticu i prema tome nemate 
prava da govorite. 

Ima reč g. .Mita Dimitrijević. (Glasovi: Nije ov- 
de!). Ima reč g. Dušan Živojinović. 

Душап Живојиновић: Господо пародпи по- 
сланици! Како je г. Мипистар унутрашших дела 
нагласио у своме експозеу да ће после изгласаног 
државног буџета подпети Народној скупштини 
пррјекат закона o градским и варотким оптги- 
нама, TO je мени онимогућено да учествујем у cne- 
цијалној дебати буџета Мшшстарства унутраш- 
њих дела, јер ме je г. Мипистар предухитрио. Ja 
сам тражио реч од Претседпиштва Скупштипе да 
бих могао критиковати рад г. Министра унутра- 
шњих дела no питању, што до сада пије донет за- 
кон o градским и варошким општипама. Сад чи- 
пим одустапак од речи, што сам добио од Прс:- 
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седништва Скупштине нз простог разлога, што 
сам задовољан, датим обећањем г. Миннстра уну- 
трашњих дела, да iie поднети пројекат закона o 
градским li варошким општинама, са пуннм увере- 
н.см да lic гшсле изгласапог закона наредити поие 
изборе, те да се једанпут курталишемо општии- 
ских управа које 8 годипа влада.ју без народног 
noBepeiba. Дапаиш.а јавна безбедпост стоји на до- 
стојној висини, благодарећи енергичном заузимв- 
њу г, Жике ЛазиКа, Министра унутрашњих дела и 
његових сарадника, и ja смело и отворено изја- 
вл.ујем да hy гласати за буџет Мнпистарства уну- 
трашњих дела (Пљескање), 

Potpretseđnik dr. Košta Popović: Reč ima g. Jo- 
žo Bć>tinic. 

Jožo Batinić: Gospodo narodni poslanici, ja ni- 
sam naučen da se zadržavam du^o na obašnjenju. Ja 
ću samo da napomenem neke činjenice kad je go- 
vor o Ministarstvu unutrašnjih dela. Ja mislim, da 
bih imao i ja razloga tla zamolim g. Ministra unu- 
trašnjih dela, da neke nedostatke i nepravde popra- 
vi i u mome srezu u onoj meri u koliko je moguće. 

Gospodo narodni poslanici, od osnutka seoskih 
opština u Bosni i Hercegovini, to jest od 1928 godi- 
ne postoji namera i zahtev čitavog sreza, da se či- 
tav srez spoji u jednu opštinu, ali danas još nije ni- 
šta učinjeno. Zašto i kako se toj želji i tim zalitevi.- 
ma toga naroda nije izašlo u susret? Ja mislim, go- 
spodo, da će g. Ministar uvažiti ovo, ako kažem, 
već iz političkih razloga, jer je to čisto hrvatski 
srez i hoće da se likvidira. Ja mislim iako je ovo 
politička osveta, da nikakva politička osveta ne bi 
trebalo da se primenjuje baš na moj srez. Bivši Ban 
primorske banovine Tartalja i današnji Ban g. Ja- 
blanović, upućeni su u čitavu ovu stvar. Gospodin 
Ban otpremio je dva načelnika banske uprave na 
lice mesta da se uvere i podnesu referat o tome, da 
li je moguće, da se čitav srez spoji u jednu opštinu. 
Oba ova načelnika Boncl i Matulović bili su na licu 
mesta u mome srezu i podneli ovakav izveštaj: da 
narod zahteva i da može da spoji čitav srez u op- 
štinu, jer mu opštine ne daju ništa nego oduzimaju. 
Ja neznani zašto Ban nije to proslijedio g. Ministru 
i ja mislim da gospodin Ministar treba da to za- 
traži od čitavog sreza. Kad jedan narod traži da se 
spoji, to nije nikakvo zlo, jer narod ne traži da se 
izluči iz države, i kad ovo traži, ja ne znam zašto 
mu se onda ovo jedino zadovljstvo ne učini. 

Gospodo narodni poslanici," gospoda pominju ne- 
što o prošlim opštinskim izborima. Ja sam u načel- 
noj debati rekao, a kažem i sada, da se nikako i ni 
u kom slučaju ne može nikakva krivica baciti na onaj 
miran svet, što nije, moguće, došao na izbore, ne zato 
što nije hteo da glasa, nego zato što nije hteo da 
glasa za ljude postavljene od gospodina' Andelino- 
vića. Ja sam to zadnji put rekao, a kažem i sada, 
da je ovo prvi i jedinstveni slučaj u državi, da su se 
prvi put asimilirali i Srbi i Hrvati i Muslimani. U 
mome srezu glasalo je 6% sa svima činovnicima i 
zato, jer ljudi neće da se nameću i neće da glasaju 
za ološ, koji je Andelinović stavio tamo. Andelino- 
viC je rekao svojim ljudima: ako dobijete jedan glas, 
đobićete opštinu. (Ante MastrOvić: To je "baš dokaz 
da to nije istina!) Neka g. Andelinović pokuša da 
ovo  suzbije.   (Ante MUstrOvić:  Zašto  svesno  tvrdite 
nct0\rP nijc istini,?! — Ko,ik" ste vi dobili glaso- va?). Vise nego vi! 

Potpretseđnik dr. Košta Popović;    Nemojte od- 

SUšM  ■ 
govarati na upadice. 

Jozo Batinić (nastavlja): Ja mislim kad čovek sa 
ovakvim   namerama  govori  sa  ovoga  mesta,  da  ni 
jedan  objektivan čovek  ne bi  imao ništa protiv,  i 
budite uvereni da nemam ništa protiv nikoga,    mti 
mi je tendencija, da bilo koga vredam, nego iznosim 
jedno da vas upoznam, kako stoji moj srez. Ja cu 
vam reći nešto iz prošlosti, jer niste u to upućeni. L 
oblasnim  izborima  1927 godine, bivša Hrvatska Se- 
ljačka Stranka postavila je svoju listu. Ja sam bio 
nosilac te liste. Nije se mogla niti jedna druga bsta 
postaviti, jer je razumljivo to hrvatski srez. AH sta 
je bilo?    Ondašnji Veliki župan naredio je sreskom 
načelniku, da se pošto poto ima postaviti jedna pro- 
tivna lista, i da se uradi sve što se može da bi even- 
tualno dobili  poslanika.  Da vam kažem kako stop 
sa mojim srezom  i šta se događa. Sreski  načelnik 
postavio je listu. Na ovoj tako zvanoj šarenoj listi, bi- 
li su zastupljeni i radikali, i demokrati, i zemljoradnici, 
i samostalni demokrati, i pučkaši, i separatiste, a na 
drugoj strani bila je lista Hrvatske Seljačke Stranke. 
Gospodo, ja sam ovo izneo u dobroj nameri i mislim 
kada sam Ministra unutrašnjih poslova umolio    da 
učini sve što je u njegovoj nadležnosti, da će bar 
učiniti ovo ovome narodu da se ne kaže da je anti- 
državni elemenat. Ne treba, gospodo,  izazivati,  jer 
vi svi dobro znate, da smo mi mentaliteta Kraljevi- 
ća Marka: »Pošto bi se poturčio Marko? — Za inat«. 
Nemojte nas izazivati. Mislim da mi to ne zaslužu- 
jemo i da vi treba da prema svakome jednako  po- 
stupate. Vi ste čuli strašne stvari  iz onih krajeva i 
mislim da je o tome dosta rečeno. Neću da iznosim 
nove momente da se ne bi reklo da imam neku ten- 
denciju. 

Izjavljujem da ću glasati protiv budžeta Mini- 
starstva unutrašnjih dela. (Odobravanje i pljeskanje 
na levici). 

Потпретседипк др. Коста ПоповпК: Има реч 
i. Коста Алексић. 

Коста Алексић: Господо народни посланици! 
Узео сам реч да проговорнм o буџету Министар« 
ства унутрашњих послова. Ja сам у своме говору 
прилпком пачелне дебатс рекао, да пма пзвестап 
део чиновника, који нису na onoj висини na којој 
треба да су. Како MU међутим имамо доста ue.iu- 
Kii кадар чиновника, то бп требало да се извршп 
једна озбиљна ревизија чинрвника u да се она 
што je добро задржи, a ono што je пеисправно, 
да се пајури пз службе. 

Ja мислим да je крајње време, да се окружни 
инспектори, избришу пз буџета, јер су апсолутно 
пепотребпп и с тога вас молим, господо пародна 
послаппцп, да ме у овоме предлогу потпомогнете, 

Верујем у дапашњег господина Министра v- 
нутрашњих дела да he on као дугогодиши.и чл- 
новник, као човек којп nnje партизан o свеМу о- 
воме водити рачуна н да he ово поправити. 

Сад xohy да се осврпем на г. др. Владу Стапп- 
uniha, иародпог послаппка, који je овде са овога 
места два пута пападао na личпост г. Bana Дрпи- 
ске бановине. Ja сам онда г. Станишићу рекао да 
то чини из личне мржње и нисам се преварио. A 
да je то тачпо, ево, господо, шта je r. Oraiiniiiii,i 
рекао прошле године приликом буџетске дебате 
протпву г. Bana. 

Господо народни посланици! v своме говору 
o буџету за 1933/34 год. г. др. Влада Станишић 
народни  послапик  поводом     једпог  његовог   nn- 
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сма, упућеног г. Бану Дринске бановине, говорио 
je o смепи неких претседника општина. Када je г. 
бан долазио у Београд, вели, одговорио му je да 
je имао срећу и upe писма да смени неке од npei- 
седника општина, за које je сматрао да no закону 
нису могли даље остати на то.ме положају. 

HamaFJ се лично увређен оваквим одговором 
г, Баиа, г. Станишић сматрао je да му посланички 
маидат допушта, да у сном говору који je v овом 
дому одржао, јавно истакне речи: „Да бап г. По- 
повић треба да зна да Дринска бановипа mije ње- 
гов пашалук!" 

Дозволићете господо, да je ово увреда за чо- 
века, који овакве увреде иије заслужио, a којн iic- 
ма иогућности да се у овоме дому огради од ова- 
квих испада. Кад би, господо, било допуштено 
народним посланнцима да се због лнчпих иптер- 
венција и жсља често и неоиравдапих бацају na 

[ед г. баиа, онда иебм не само страдао углсд 
бана дринске бановине, иего неби код оваквих и- 
спада поште1)еп бпо im једап бап у држави, na ini 
једаи министар од неумесних и неоправданих на- 
пада поједине господе народних посланика. Због 
личие uojuc, lie(|)OBa и амбиција нападати и вређа- 
ти r. бана није iiHKOi\ie na ии г. Станишићу допу- 
штено. 

Баи Дрипске бановине својнм дocaдaшIbим 
савесним радом пије пикоме дао повода за овакве 
иападе. Бана познајем, господо, одавна, као саве- 
сног, културног и исправног човека и политичара, 
и ои, iiii ћете се са миом у томе слржити, није за- 
служио да се на његов углед напада ни од кога, 
a пајмање  од народних посланика. 

("(^сподо, пет година има откада je г. ПоповиК 
иа положају бапа у Сарајеву. Његов светао и n- 
справан рад на свима пољима 11>егове делатиости, 
син поштени л^уди у бановини цене као пример са- 
веспости и поштеша. Ударати no угледу оваког 
човека и политичара, nn мало ne чппи част општој 
ствари и оиима који то чине. Господин Бап je np- 
ви похватао крпвце у Сарајевској афери и рбезбе- 
дио je државне интересе na je опда известио Кра- 
љевску владу o томе. Место захвалности. пакосне 
душе га нападају у овоме дому. 

Иако немам школе, господо, колико има др. 
Станишић, када сам му рекао да чита говоре као 

окат, он мије одговорио да nelie да лупета, 
вал.да мисле11И na мепе. Али ja вам оставлЈам да 
прочитате и мој и његов говор na ћете видетп да 
ОН лупета-, a ne ja (Смех). Ja господо тврднм да 
од nac 37 посланика дринске Бановине Нико није 
Гфотиву г.   Bana једппо г. Станишић. 

Имајући потпуно поверење у рад г. МинИстра 
ЈгНутрашњих дсла, ja изјављујем да hv гласати за 
овај буџет  (Одобравање n пЉескање). 

Потпрстседиик др. Коста nonoBiih: 11ма реч 
r, Министар унутрашњих послова. (Бурно пЛЈеска- 
и-е n одобравање). 

Министар уиутрашњих послова   Живоји}! Ла- 
зић: .Ja сам  господо пародпп послапипп са пажњом 
саслушао све говорпнке који су изиосили поједине 
опаске, ппсдлоге и сугестпје у погледу ресора Ми- 
иистарства унутрашњих послова, n ja те сугестпје 

lacKe примам na зпање и управллње у моме ре- 
сору. Али мо1)ам да се још једном осврпем na m- 
воре пекс господе послаппка који су поједине слу- 

ве  грешака, нарочито жаидармерије, уопшта- 
,i и прспстављалп као једап спстем. 

Јутрос je једап од г. посланика из Савске бапо- 
рине говорио o ojiiiM случајевима који су били no- 
знати и за које сам одговојзпо да су бпли преуве- 
личани и да ne стоје онако како су изнешеии. Алп 
.псхводом једпог иовога случаја којп се десио у Мет- 
,i<OBiiliy и како je он претсгавл.ао да je ту једап ми- 
i)aii и паинап грађанин прстучсп од страпе жапдар- 
мерије низашта, добио сам обавештсп>е; да je то 

.било једно лице које je суд тражио да му га жан- 
дармерија приведе за то што je једпоме лицу, које 
je било осуђено na годипу дана затвора no Закопу 
o зашгпти државе, помогао да побсгпе у ппострап- 
ство, na га je због тога требало привести суду. To 
дажле није бпо папиап и пенпи човек како се овде 
11|)етставпло, пего je био човек који je нобегао из 
Метковпћа n крио се у једпоме селу, na га je жап- 
дариерија ухватила и спровела у жапдармеријску 
стапнцу. Ja сам паредио да се пзвидп, да ли je жап- 
дармерпја npn томе извршила нешто што no закопу 
кије смела. И ако то буде, дотични жапдарми ио<у- 
cnhe зако.теке последице. 

Исто rako једап од г. говорника   данас после 
подпе павео je један нов случај из свога граппч- 
нога краја, како je један младић, како on каже до- 

.бар младић, умро у Задру, na се његовом оцу није 
дало да оде n да ra впди за живота. И то господо 
mije тако папван случај. Taj младић био je у mio- 

.странству једап од познатих агената Перчеца и Па- 
велића, који je врбовао раднике и упућивао их у т. 
зване »усташке логоре«. Дошао je у Задар, ко зна 
у каквој намери, и raMomiue name властп, када je 
n.croB отац тражно дозволу да пде у Задар, оце- 
ниле су и нашле за умесно да му не даду дозволу 
обзиром na такву акгпвпост његовога сина, Тако je 
било и у погледу пзпошеп.а   истог г. послаппка o 
зверствима жапдарма, из pamije, т. ј. пре годину 
n впше дапа. Бнло je претстављепо као да je жан- 
дармерија радила без пкаква повода, да се тицало 
само шверца оружја, a ви свп знате,   шга je гамо 
било, шта je бнло у Лици. Тамо je прстпрошле ro- 
дине упала једпа бапда са оружјем, n гим je пово- 
дом micano у иносграпој штампн, која mije распо' 
ложена према пама, као да je тамо букпула бупа, 
како се цео парод днгао на устанак, како су ди- 
визије отишле и бориле се, али ne могу да са 
владају устанак, мада су ти упалп бапдпти в[)Л() 
брзо   од само тамошње жандармерије   били су- 
збијени: једап Bol^a убпјеп, a остали прогпани и 
побегли, одакле су н дошлп. To показује зашто je 
та банда послата и шта се од ше очекивало. 

C друге страпе знате и то, да су тамо npona- 
ђеии поред оружја разпи експлозиви, паклене ма' 
шине, којпма се онамо разорпо један споменик, no- 
дигнут пок. Крал>у Петру, које су експлодирале у 
тамошњпм варошпма n код извесних падлештава. 
Тим поводом je жандармерпја вршила своју дуж- 
nocr, ишла je, трагала je, na у томе — ja nehy да 
шорпм — n негде претерала, прешла дозвол>епу ме- 
ру. За позпата тежа orpemema која су дошла ДО 
сазпања, одпоспи су подвргнути закопској одго- 
норностп. Морамо пматн поверењб у падлежие nii- 
стапце, које ће то расправпти, као што рашравља- 
ју и мпоге друге кривице које су ое дешавале iiin 
се десе, али молим да се има у виду n то, под ка- 
квпм су околпостима ти л.уди тамо радилн. 

Tu л.уди, KOJU без одмора патролирају И 
пстражују и дању n nol.y, впде шта се догађа, ипде, 
како се из ииостранства пребацује оружјс,   мупп- 
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mija, експлознви, како oe врши агитација н npocii- 
иају се nape, да се то становпиштво, које je сиро- 
машио, и живи под тешким прнликама, заведе и 
окрене протнв своје сопствеие Отаџбиие. Оии тра- 
гају, иду да ухвате копце и кривце, onaj ne призна- 
је, n тако ту сада код тих преморепих људи и који 
се не могу да савладају, до1)е и до претсрпвања n 
ексцеса. 

Али, господо, зато што je тамо то тако, и што 
су то сељаци, то сам n ja деловао, да тн сел>ацн лак- 
ше прођу, јер су заведепп од других свесних и 
кривљих лпца. (Одобравап,е). A крпва су no мало и 
господа која учпњене грешке експлоатишу и под- 
храп.ују ii3 паше тешке прошлостп још заостале 
сепаратистпчке тепдспције у тнм крајевпма. (Бур- 
no одобравап>е). Место господа да томс народу 
кажу: »Браћо, пемојте, пазпте, ова je држава ство- 
pena ca тешкпм n велпкп.м жртвама, не дпрајте у 
државну целину и пародпо јсдипство, и опрљићете 
се ако дпрпете у њу, јер je то једна непрпкоснове- 
nocr, светпња.« Hel Господа, тако не раде и ne ro- 
воре, него за1)у n no туђим срезовима, којп нмају 
iCBoje послаппке n као да пису пародпп пр11јател.и, 
пабирче, шта je где бнло, шта се деспло. И ако je 
жандармерија штогод и погрешпла, вешају то na 
велика звопа na општу штету и народа и државе a, 
држпм, n na п>ихову сопствепу штету. .lep подхра- 
њујућп то, парод he уверити, да то није добар пут, 
којпм му тобож помажу и ja мислпм, да onu ne мо- 
гу рачуната na поверење парода, кога тако упућују 
na страипутицу, можда n несвеспо. 

Ви сте, господо, јутрос чули, да господа парод- 
ни послапицп из Јужне Србпје пзпосе, каква je та- 
мо жапдармерпја, шта oma радп. Впделп ere, како 
je једап господин изнео једпу песумп.пву 4nn.enii- 
цу, да су тамо жапдармерпјске стапице свратиште 
за парод. Сваки 1сељак кад тамо про^г поред ста- 
кице , свраћа у њу, пријател>ски разговара са жан- 
дармима, запита за савет, тражи упутства и жапдар- 
ми тамо, господо, ynyiiyjy тај свет сада у сваком 
погледу, како да боље ору и саде, како да унапре- 
де сточарство, воћарство, жпвипарство и т. д. To 
жељено узајампо noBepeibe стечепо je лојалпошћу 
грађана и помрћу жандармерије na случај сличнпх 
акција из ипострапства. 

Зато што пема опога, што нма у овим крајевп- 
ма o којима je реч, због тпх остатака из прошло- 
CTii које треба отстрап>пвати n због акција из ино- 
странства које ваља сузбпјатп. Taj се парод још mi- 
je оргаппзовао, пптелигепцпја mije ушла у парод 
да ra обавести n поведе правнм путем док овамо 
доле у Јужној Србији свп позванп фактори na и 
пародни послаппци снлазе у парод и упућују га na 
111)ави пут. (Чује се: Тако je ! — Један глас: Има и 
тамо, само пису свп!). 

Господо, ja мнслим да бп се томе пароду naj- 
бол.е помогло запста na тај начип, ако и чпповпп- 
niTBO и остала шпелигспцпја буду у интимном кон- 
такту са пародом n упућпвали га na добар пут. Ни- 
ко, господо, ne жели ексцесе, које учине поједппи 
opranu и мп чинимо ове, што нам je могуће да се ти 
ексцеси избегпу. Код управпе струке то се ради на 
raj начин, што се na упражњена места поставл>ају 
пробрапи дипломирани правници на места оних, 
старих чппотшка, који су без школе n којп пемају 
шпрокп впднк, због чега се опи могу лакше и да за- 
бораве. Исто се тако, господо пародпн посланици, 
и код жапдармерије гледа да се ona усавршп обра- 

зовањем, провођењем кроз мпоге школе, и течаје- 
ве, почевши од припрешшх курсева и школа за во- 
ђе патрола na свпма путевима na до жандармерИЈ- 
оке школе за подофицире у Каменици, кроз кој\ 
npoljc сваке годппе no 600 подофпцпра,   који се 
спремају за комапдпре стаппце. Свуда се omi по\- 
чавају да се сшлађују да се не огреше o за« 
да пмају потребпо стрплЈење    приликом    вршељ 
службе. Алп код 18000 људп нарочито тамо где су 
службепе прплпке ррло тешке, могуће je да се дс- 
се пежел^епп пспадп, mro треба код изложених те- 
шких прплика разуметн.ц ако се ne сме толерира- 
Tii. Господо, кад би загледалп само податке у ко> 
мапди  жаидармерпје,  колнко жапдарма  умре го- 
Aumihe само од туберкулозе, колнко пх изгуое no- 
re од реуматизма,    колико њнх пуне бате гдс 
лече, зато што су у непрекидној и тешкој служби, 
готово без одмора, у сталпом борбеном ставу пре- 
ма парушпоцима јавпе и државне безбедпости и no- 
ретка у земљи, — вп бп се морали зачудитп. 

Господа, која преувелпчавају грешке, треба да 
пмају na уму и то да жандарми ппсу mi назарени 
nn мплосрдне сестре, већ чврстп цзвршпоци зако- 
na, кој ивојнички паступају и које не треба im o- 
маловажавати, mi изазивати, како се то често чпни. 

Морам се обазрети и na говор једног пародног 
послаппка, који je износпо   јутрос   прплпке свога 
краја na Косову и претставио као да o чпповнпци- 
ма пико не водп рачупа, na je изнео како je je 
чиповппк, којн je бпо у iberonoM срезу,  пачииио 
чуда и покоре и да ппко' пишта nnje урадио протнв 
тога. Taj je чпповппк, го1Сподо, оптужеп и стављен 
je под надлежни суд, на чије се npecyl)eme чека. Ои 
je ме1)утим суспепдовап од дужпости, и шта се онда 
даље ту може очекпвати? Ja не могу да га пензно- 
ппшем, јср je пепзпја паграда-за саиестап дугого- 
дишњи рад, a ne за рад оваквнх људи који су под 
судом. Треба впдети, хоће ли no судској одлуцп из> 
губитн пепзију нли ne. (С)пште пљескап.е у сали). 

Па онда, г. послапик je павео и један случај за 
којн, право да вам кажем, мало се чудпм шго i, 
уопште и спомепуо, јер on пи мало ne пде њему у 
прплог. To je onaj случај како je једап срески на- 
челппк спловао једпу девојчпцу.    To, господо, 
стоји. Taj г. послаппк има код себе једно уверење 
потппсапо од пеколпко призренских лекара o де> 
флорисап.у једпе девојчпце — 'слушчета, n na <\ 
ву тога увереп>а тражио je у своје време да  i 
среског пачелпика одмах пајурпм из службе. Ja 
му затражпо    то    уверење j ep се мора cnpoi! 
пстрага да би неко био кажњеп. Поведепом истра. 
гом показало се n утврдпло, да ова тужба ne одго- 
вара стварпости. Лекари потписници na увереил q 
пзјавили, да палаз у уверењу као да je девој" 
дефлорисапа, ne одговара    пстипп и стању којс ; 
onu копстатовалп: да девојчпца напротив mije де- 
(jviopncana. 

Ствар се деспла тако, што je лекарски на 
узео дотнчпи пародпн послапик, којп je n сам ле- 
кар, да ra дактилографкиши издиктира, na то ура- 
дио како je њему требало, т. j. да je особа дее 
pneana, a колеге му то у брзипи и na веру потписа- 
ли, док je копцепта палаза пестало. Ja јако жалии, 
господо, што сам овај случај изазвап морао да из- 
песем, алп овај случај пајбоље илуструје, каосо 
господе, која се и оваквим средствпма служе да i 
постигпу и чиповппке обеде.   Г. послаппк има код 
себе и једап копцепт тужбе протпв овог среског 
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челника, потписан од оца девојчице и он ту тужбу 
носи стално са собом и показујс je појсдинцима, 
али никако не предаје суду, јер зна на шта би 
ствар изашла. (Милош uparoeiih: Све je озо истинл 
што г. Министар игводн!). (Ju ту тужбу собом носн 
и показује je свету, који, необавештен, мора се за- 
иста чудити, шта се све код нас може да деси, a да 
Министар ни остали органи властн нншта протиз 
тога не предузимају. Чак je из Босиљграда позвао 
оца исте девојчице и казао му je да му je срескм 
начслник кћер упропасгио и да треба да потпише 
спремљену тужбу. Ои je то и урадио због тога. Али 
кад je после чуо како ствар стоји и сам je жалио 
што je до овога дошло. 

ETO, господо, каквнх све случајева има. 
Допустите ми, господо, да поменем случај жал- 

бе једнога од господе народннх послаиика na ко- 
манданта жандармерије што je сувише крут да neiic 
да лако прими предлоге за премештај. Жандар.ме- 
рија je, господо, једна војничка устапова, ona чини 
саставпи део војске; ма да je орган управних власти. 
Она има своје војннчке форме no којима се скреће 
и мора у извесној мери да се држи далеко од поли- 
тике. Ми ие смемо у ту групу реда и мира уносити 
политичке утицаје. Али, разуме се, где се изнесу 
опрандаии приговори и објективни предлози, то се 
и тамо узима у поступак. Иавешћу баш случај са 
оним наредником за кога je г. посланнк тражио, да 
се премести. Он je на крају крајева н премештен, 
али су мпого зажалнли и протествовалп, usnocefiH 
зашто je до тога премештаја дошло, j ep je он био 
врло добар за народ. Видите, господо, како се мо- 
ра бити обазрив и предлози испитнвати. 

Овом приликом морам да изјавим своје жал>е- 
ње што се истом г. посланнку свакако случајно ома- 
кла, једна незгодна реч за једног нашег заслужног 
генерала и команданта који je комаидовао у рату 
и који je био и Министар војнн у тнм најтежим вре- 
менима, чије je име и поменуо пазвавши га расхо- 
довави 1;еиерал и да je због његове рођаке извршен 
преиештај. Ja морам, господо, да зажалим што je 
г. посланик ово казао, јер je дотичга! генерал један 
наш познати и заслужии стари генерал н коман- 
дант, један јупак из наших ратова за ослобо1)сње и 
уједињеже. 

Господо, ja опет поково изјављујем да стојим 
иа расположењу господи пародии.м посланицнма и 
бићу им захвалан за сва обавештења Koja МИ учине 
и o причишеним грешкама и o појавама и потреба- 
ма иарода, ja hy одмах предузимати све што треба 
да се то исправн пли учиии UITO се може и треба 
учиаити.   (Бурио пл>ескаље). 

Исто тако, господо, ja верујем да he господа 
банови и шихови иачелницн, као н срески начел- 
иици, сваку 1објек'гив1гу примедбу, напомепу и сва- 
ку сугестију примити Tai<ol>e ca захвалпош^у, јер 
и они сами не могу све видети и знати, те he до- 
бро доћи свака ваша помоћ у том правцу. Само 
вас молим, господо, да у томе будете објекшвки 
и да гледаге том приликом да чувате ауторитог 
среских и осгалих власти, који je по-пзебан и ва- 
ма и земл.и, као год што и оши морају да чувају 
ваш углед и ауторитет. (Буршо пл>ескаше и узвици: 
/Кивео!). 

Потпретссдиик др. Коста nonoBuh: Господо, 
завршен je у поједииостима претрес буџета VII 
— раздела Мииистарства упутрашиЈНХ послова. 
Прелазимо  на гласање.    (Гласовн: Примамо акла- 

мацијом! — Миловац ЛазарсппИ: Нигде у Закоиу 
o иословном реду нсма upornica да се веки закоа 
може примити акламацијзм. 1 [апротив, inero je про- 
mican начин како се пма гласати!). Гласаће се се- 
дењем и устајањем. Молим г. нзвестноца да изво- 
ли читати партију no партију овога раздела. 

Извсстилац др. Анте Куитари!! прочита парти- 
ју 328 буџета VII раздела — Микистарство упу- 
трашњих послова. 

Потпретссдиик др. Koda nonoBUh: Ирима лм 
Народпа скупштина прочитану 328 партију буџе- 
та VII раздсла — MuMH'CrapCTBio уиутрашњих no- 
слова? (Прима — ne прииа). Ona господа која при- 
мају пека изволе седетн, a који су против, нека из- 
воле устати, (Већина оеди). Већииа седи, црема то- 
ме објавлЈујем да je партија 328 примљена већином 
глаоова. Изволите чути даље. 

— За овпм je Иародна скупштипа, iviacaj>Ii.i 
седењем н устајањем, прнмнла у појединостима 
већином гласоза од паргије 329 до napinje 372 
закључно буџет VII раздела — Министарсиво у- 
нутрашњнх  послова.  (Пљескање). 

Потпретссдпик др. Коста Поповић.- Овим je 
примл.еш у појсдпиостима буџет расхода Минис- 
тарства унутрашњих послова. Прелазимо na буџет 
Министарства војске и морнарице. 

Има реч г. Министар BIUJCKC n морпарице. (Бур- 
но пл>ескање). 

Мпиистар војске и мориарицс, ариијски ђене- 
рал Драгсмир Ж. L'TojaHOBHii: Гисподо народаи по- 
сланпци,изпос војпог буџета иепосредпо и у nji- 
вом реду завпси од јачппе војне силе коју хоћсмо, 
одпосно коју сом припуђенн да држимо под за- 
ставом у миру. A oua јачина војне силе, опет, за- 
uncna je од географмот и гаолитичког положаја 
земл>е, јачине њепе популације и економсмо-фннаи 
сиског стања. 

Обично, за Maii.c-iiiune  средње прилике, узи 
ма се да јдчипа војпе спле у мпру изпоси  1% ве- 
личине популације, mro значи да бнсмо ми тре- 
балп да имамо буџетско стање војпе силе OKO 140 
хилзада људи. 

Дал.е, нзме1/у општега држашшга буџета и бу 
џета »ojirc силе треба да посгоји пзвеааа сразме- 
ра, утЕрђопа rra ошоои пскуства, a у зависшости 
no пајвпше од географсмо и полптпчког поло- 
жаја 3€МЛ>е. За средње, дакле мање-више 'пормал- 
<ie приликеу овом погледу, та je сразмерја као 4:1. 
чиме бп се рекло да буџет војне оиле трсба да из- 
HiO'cn око 1/4 величнне општега државнога бу- 
џета. 

Ова копстатаппја значи, дакле, да nam буџет 
војне силе треба да достипне цпфру од 2^ милп- 
ј|а.рде дипара пда ова цифра трсба да пр&ставл>а 
средњу, просечну суму војвога буџета, или, дру- 
гим речима, наш — да га тако шазовемо — нор- 
малки војни буџет. 

Ова сума од 2^ мгглпјарде дисгара за војни 
буџет одговарала би само теојтскпм шормама no 
којима се одређује величина војпог буџета, него 
би ona одговарала и пашој стварпој ситуацпјп n 
iiamrui правим потребама. Јер, господо, при оцепп 
величине војнога буџета морамо имати на уму 
факта: прво, да je nam војпи буџет заједнички 
n за сувоземпу војску и за ваздухопловство n 
за морпарицу — дакле једап за сва три внда војпе 
силе; друго да се војпа сила, no стварној потребп n 
no прироДи саме ствари, непрекидно n nocreneno 
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развија, као сваки живи организам, тј. постепено 
се повећавају iben лични састав и годишљи конти- 
генти регрута, a материјал идући за захтевима тех- 
нике, све то више усавршава; треће да v овоме по- 
гледу, дакле у погледу материјала, парочито вазду- 
хопловство и морнарица, као поглавито технички 
родови војнс силе, захтсвају, у односу na своју ја- 
чину, песразмерпо велика средства за своје наору- 
жање; и четврто, што je и од највећег значаја, да 
nam географско-политичкн положај захтева добро 
организовану и рпремљену војиу силу, као најбо- 
љу гаранцију иаше безбедиости н најјачи ослонац 
нашег мира. 

Према томе, госгиодо, не само да «ie би било 
миого за BiojiiM буџет тих 2И лпглијардс дннара, 
него би се могло казати, na и доказати да on та 
цифра — с погледом na nam положај, као и на 
војне буџете других држава око нас и у Европи — 
требала да буде пре нешто већа него ли мап.а. 

Међугим, господо, иаузетно тешке емономске- 
ijumaiicncKe прилие у којима се још налазимо :i 
потреба да се државии буџег одржи у равнотежи 
биле су и овога пута одлучујући фактор при од- 
меравању величваде вкзјног буџега за 1934/35 годи- 
ну. Te изузетне околности захтевале су, наиме, да 
и буџет војске н морнарице буде далеко испод сво- 
јих пормалпих потреба. И тако .je дошло до 'тога, 
да војни буџет буде изузетно сведен na 1 милијарду 
и 943 милнона дчиара округло, дакле, да будс за 
пуних 57 милиона дииара мањи и од авогодиш- 
њег буџета, који ни сам ни из далека није био 
довол>ан. 

Разлгме се да једаи оавако изузетно мннима- 
лан буџет ime може да кудговара свима зактевима 
и потребама војне силе; on ће уголико мање за 
то бити доволјз:;!, шпо je ово Beh rpcha годииа да 
се војни буџет, no сили неодољнвих прилика, та- 
ко знатно редуцира, паследица чега je била: да 
су утрошше реаерве у извесним мирнодопским nio- 
требама, који су у току читшог низа година ства- 
раие највећом штедњом у употреби. 

Оиај во.јии буџет, према томе, mije mi близу 
овога какав je па.ма иотребап и какав смо ми у- 
главном и имали у времену upe иастале кризе; on je 
само израз једне моменталне неопходности. na мо- 
лим да се и овде сматра и расматра као изузетан 
буџет војске и морпарице. 

Редукција кредита у предлогу буџета извр- 
шсна je no свима гранама и скоро no шима 6} ■ 
џетским партијама. 

Ha првом месту редуцирани су лични расходи 
MOJIH су у одаосу на OBoroAiunihii буџет маи.и за 2 
шмша дитара округло. При овоме ipe6a имати 
у в:иду, да смо у буџетској 1932/33 годиии реду- 
цирали личне расходе за 45 милиона н 533 хиљаде 
динзра, a у буџетској 1933/34 годтш за 26 мили- 
1,'(И.? /'.}'1Hii1)a- Го значи' Аа смо личне расходе од 
iMZićd буџетске године na до дашас редуци.рали 
за пуних /3 милиовш и 500 хиљада динара. Ово 
jaoHo испоља-ва нашу тежњу, да се ови расходи све 
ДУ na >;iajMaii,y могуИу меру. 

Гро личних принадлежностн сачињавају tim- 
а.иежиости  ^сј.ицнра,   војних   ч.шовинка    подо- 

с   е   „о   o„7IHKa- У "Р^огу буиета поЛављујг 
пп ч    ^ 7   п ,.:,Ш,,е За 271 oll^"P^ 54 војиа-чимов. иика н 31/ подофицира, килико he се добнтт noo- 

u прошводсгвам подофицира, no испуи-оним зл- 

коноким условима, у чин официра, одиосио војннх 
чинониика. To, дакле, претставља прираштај, KOJU 
je међутим минималат, јер je једва довољан да n i- 
крије годишњи расход у особљу, чији формацискц 
број mije још достагиут. Због овога ми ћемо М0- 
рати наредних година да повеИамо овај прираштај 
до мере, моЈа одговара стварној потр-еби попуне и 
развоја «iauie војеке и морнарице. 

Кредити  на  материјалие  и  ванредне   расх 
распоре^бни су овако: на сувоземпу војску долази 

1 милпјарда « 22 милиона дннара; на ваздухоплов- 
ство 142 милиона и 170 хиљада; на мориарицу 12 
милиоша и 600 хиљада; и на граничну трупу 15 мц- 
лиона и 920 хилЈада динара. 

Поменуо сам, већ у почетку, да велнчиша кре- 
дита у првом реду зависи од величине ефектива, 
шпо иарочиго вреди за сувоземну војску. У nj . 
логу буџета за  1934/35 родину буџетскги  ефектив 
сувоземие  војске,  рачунајући   ту и  ваздухоплов- 
ство војске, нзноои 104 хиљаде и 916 л.уди и 
83.000 редова;   7.000  каплара;  9.594  подофицира; 
3.998  пиггомаца  разних  школа,  и   1.324  актив 
музичара. Међутим овај број од округлих  105.00t) 
л>уди ннје  довољан.  ()н  не  одговара ни   већ  iu 
меиутој норми  по којој  би nam  прооечне, даклс 
буџетскн ефектив, с обзиром na величину наше п • 
пулације, требао да износи око 140.000 људи, (pa- 
чунајући ту и морнаргацу), a me задовољава KII све 
потребе службе у доволлшј Niepin. Збг његове ие 
довољности ine би било могућно провести ни цео 
годишњи  моштипенагг регрута  кроз  кадар,   да  со 
ne прибегава једној особитој мери: пуштању ста 
ри-х војника, 'иарочито преко зиме, на дужа отсус- 
тва, mio je међутим, ca војничмога гледишта скоп* 
чано са миого iiie3ro;;a. 

Ulio се тиче расиоделе материјалних издата« 
ка за сувоземиу војску no гранама, na првоме :о 
месгту истичу раоооди no економској граии, којц 
обухватају трошкове na људску и сточту храку 
na одећиу и логорску спрему и na гариизоие п'■ 
требе. 

За последље две буџстске године кредигц no 
економсмој граши претрпели су златну редукцц^. 
Tako, од 683 милноша дишара округло, колико с\ 
изношли у буџетској  1931/32 годнни, сведеки  q 
они ов«м предлогом na 334 милиона динара. Ов;}- 
ко огромна редукција ових кредита имала  je, 
душе,   пзвеопу  оанову  н  у   паду  цена  артик UIMJ 
л.удске ;и сточтс храпе, али су поглавитп разлоан 
поме  биле  имономско-фтшаножке  тешкоће.   M 
тим, због овако песразмерпе редукције, која iip0. 
лазн стварпе могуНности, ми смо били npinm i 
да извеоне резерве у храни и оде^п, створене 
раиије, потрошимо, да би са недовољним кредиш. 
ма моглп изаћи na крај. У наредној буџетској го 
д№нп предвиђамо знатније тешкоће због претер,!. 
но скучених кредита с једне a утрошка резерава \ 
потреба.ма с друге стране. 

Одаосно начина иабавака истичем, да се m ■ 
бавка л,удс1<е  и  сточне  хране  врши   првеиств( 
непосредпо 'од произовађача, кад год има дов 
no повца na рашолокењу. Уколико се me расп 
же мометалио готовим новцем, набавка се вршц од 
земљорадаичких задруга.  При иоме  се  код o 
пабавака тежи, као економније и бол.е a за адмипи- 
страцију лакше m просгаје, да се кгстави нпто ca 
мосталности  комаидантима  армиских  и дивизис- 
ких области и командантима пукова, дакле, адми- 
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нистративним органима I, II и III степена, који овак- 
ве иабавке сами извршују. Тамо, опет, где je по- 

'iHo да интервенише цеиграла, обзиром IHH раз- 
ие приллкс и моменте који се појаве у току изов- 
ђења плана набавака, иабавке врши непосредио 
Мгинистарство војске и морнарнце и то само у ве- 
I.IIM колич.инама. 

Други no величшии били би кредити no арти- 
иско-техничкој праии, који су намењеии за n 

државанзе и израду убојне спреме. Они износс I2J 
иилисхн 652.196 дшшра, a у одно^су на овогодииш.и 
буџет мањи су за 11,581.531 дииар. 

Прошли  ратови, марсучито, услед своје дугп- 
грајности   и обима, доказали су судбсшосну важ- 
ност аовол ии\ количина муМициЈе и другог рат- 
ног матери1ала. Земље, KO'\Q су располагале вели- 
ким и за •самосталну (|)абрикацију муниције и ос- 
7алога   материјала онабдсвеиим фабрикама, могле 
су стално  да се адазивају сиима могућкм ратним 
ситуацијама. док земље које иису имале у својој 
земл>и таквих фабрика, доживл.авале су најКритич 
виЈе тлрвнутке због недеостатака муииције и оста- 
лих средстава за вођење para. C тога ie прнрздно 
што и ми настојавамо, да у погледу снабдевања \ • 
бојком   спремом.из сопсгвсних (|)абрижа у земл^г 
^чивимо што je v границама нацгих могућноСти. 

У овоме гтогледу, a с обзиром на наиге прили- 
ко и могућЈгостп, мч би смо могли бити релатиино 
задоволлш. Јер наши ааиоди у Крагујевцу и Оби- 
ићеву,   са   својим одељцима у Сарајеву, Загребу. 
Скопљу  <и   Чачку, уређеии су као гтаве фабрике 
и v стању су да H3.pahy.iV олговарајуће артикле v- 

!f   спреме,   na  и  ла   ирпизводњу-усанршавају. 
Оми дакле располажу са довољним стручпим особ- 
љем и сретствима за израду и сва испитивања тс 
потпуио схправдају ивдатке ко!и су иа њихову im- 

[ацију учињени, али Cm, миђутом, било потреб- 
но да  им  сс ставл>ају и довол^ни кредитт! Tia рас- 

oKcir-e за рад, те ла сс v пушој мери искористи 
њихов     клпацитет a тиме уједно    запослн и већи 

i радмика, mro сада. иа жалост, због иедооолЈ- 
чих кг>ед1ита, кије случај. 

Зати.м долазе   кредитп за инжиљерско-технич- 
грошкове. Овч кредити чзпосе 57,650.000 дина- 

na, a v односу на овогодшпп.и    буџет   мап.м су за 
3,750.000 лииара. 

Да би сс одређени број војника могао држати 
v кадру, потрсбио ie да има н потребних    зграда, 
где he се тај број војника сместитн и још зграда где 
he се сместити и ^све што припада и што иде уз тај 

oj војника: болнице, слагалишта, магацшш,   pa- 
дионице ит. д.   Уз то, све то треба одржавати и с 
времена  na време поправљати,    јер ако се зградс 
запусте, онда, после извесног времена, тоеба дво- 
губо више сретстава за п.ихову оправку. Сем тога, 

газе авде у обзир и сретства за иабавку инжи- 
њсрске спреме, na je очигледпо да се у смањпвању 
И ових крелита ne може ићи преко пзвесиих rpann- 
ца, ако се хоће да избегну штетне последпце. C no- 

цом на ово, може се казати да ни кредити no ин- 
жип.ерско-техппчкој  rpann    ne    задппо.-г.авају све 
потребе у довољној мери. 

По саиитетској rpann предаиђени кредити за- 
>.i>nhe најважније санитетске потребс, али би и 

OttH морл.ги бити већп с обзчром na потребпо уса- 
вршавање  службе,    као n ira обезбе^епуе    сапптет- 
ским материјалом. 

Кредцти за ваздухопловство војске, као што je 

папред поменута, изпосе округло 142 милиона n 170 
хиљада динара, a у одпосу na овогодишњи буџет 
мањи су за нопуних 12 мплиона динара. 

Haine je ваздухоплпнпвп, господо, пов род 
војске, којп се у току минулих година пз оспова из- 
грађивао, Ово Je најсложенији део војне органи- 
зацпје у погледу технике и материјала. 

Ваздухопловпа техника, иеђупим, учинила je за 
последње две годипе велике прогресе у кон-струк- 
цији аеропланских мотора и аероплана, чије су по- 
следице: компликованија конструкција, утроша« 
већих количина материјала, прецизнија пзрада и 
Helm утрошак радпе enare, што je опет сое v крај- 
п.oj линији изазвало sirarno поскупљење аеропла- 
на и аеропланских MOToiia, поскупл.авап.е које код 
појсдиппх апарата иде и преко 70', њихове до- 
CKopaunbe вредности. 

Имајући све ово у виду, као и потребу за раз- 
војем ггаше младе вАздухопловне индустрјије, која 
je ne само важап фактор iraiue земаЛ)Ске одбране, 
Beh, допекле, n пародпе привреде, јасно се може 
да увиди да ваздухопловсгву треба дати веће кре- 
дите, — јер са овим кредитпма, који су предложе- 
ini, мпИн he се да изиђе na крај само уз крајње na- 
презап.е особ.ч.а n маторијала, уопште уз једну 
крајп.у екоиомпју у режпјп, која, може се pehu, и 
прелазп грапице могућности. 

Кредити за морпарппу, која мма своју засебпу 
главу у предлогу буиста, износе укупио 167 милио- 
na ч 821 хил>аду динара оклугло. Од ове суме спа- 
да na личие расходе, o којима смо напред већ гово- 
рпли, 47 милпопа и 222 хиљада динара, a на мате- 
ријалпе расходе 120 милиона и 600 хиљада динара. 
У одпосу na овогодишпјИ буџет, кредити на мате- 
ријалне расходе морнарице мањи су sa преко 4 
милиопа дипара. 

Господо, ова сума такође mije nn близу до- 
вол:,па за подмирење многобројних материјалних 
потреба морпарице, која je СЛИЧНО ваздухоплов- 
ству, поглавито техпички род оружане спле, те због 
тога и врло скуп. 

O важности name иорнарице Beh je било по- 
вора у овоме дому. Jacno je, да морнарицу треба 
развити и успособити тако, да може у случају   пр- 
требе 'c успехом да брапи нашу дугачку и разграна- 
ту обалу. У томе циљу постоји нарочитп, утврђеии 
програм изградп>е,    no коме бп nama морпарпца у 
TOKv пзвеспог броја година дошла до оног ступња 
pasBHha, којп je пама потребап. Али за изво1)ење 
овога програма требају иам већи кредити, које смо 
ми сваке годнпе и уносили у буџет, у једном сраз- 
мерпом делу, To смо били учипплп и у овом пред- 
логу,   алп,   као и pannje,   финавоијско-економске 
прилпке пису пам лате могућносги да тражене кре- 
дпте добијемо.   Због тога je, посподо развој наше 
морнарице, који je гек пг)чео да се изводи, морао да 
буде заустављен, потто се neo војни буџет, и тако 
педовоЛ)ап, морао да троши na одржање Bnjire силе 
у обпму КОЈИ ona сада пма, то се nnie могло радитп 
n na продужењу развоја морпарице еа овако недо- 
ио i.mi.M сретствпма. Али за то се мора утолико јачс 
да пагласп потреба да се морпарппи пруже обплпи- 
ја сретства за n.eno одржавап.е n развој, чим се 
колико — толико садашње   финаисиско стање no- 
прави. 

Најзал да ггапомепемо и кредпте за rpamrinv 
трупу, која, као n морнарица, пма зас^бну r.ianv у 
предлогу буиета. 
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Кредити за граничиу трупу укупно износе 110 
милиона и 223 хнљаде дннара округло, од које суме 
на личие расходе долази 94 милиоиа и 303 хиљадг 
дииара округло, a на материјалне расходе 15 мили- 
она и 920 хиљада динара. 

У односу на овогодашњи буџет и кредити за 
граничну трупу, узевши укупно, смањени су за 2 
милиона и 18 хиљада дннара округло. 

Од свога поновног Формирања у 1923 годиии 
гранична се трупа постепеио развијала, према ве- 
личиин буџетских кредита, тако да у буџетску 1934 
и 1935 годину улазимо са 8.381 граничаром, у који 
се број оачуна и старешински кадар. — Међутим и 
ако je бројно стање граничне трупе оволико пове- 
ћаио, ouo још није доволјНо за сфикасно обезбе1)е- 
ч.е наше врло дугачке границе која износи преко 
2.600 киломстара. Биће потребно с тога да се гра- 
нична трупа привремено и дал^е појачава војмиии- 
ма сталнога кадра, што je и у овом буџетском про- 
јекту предвиђеио. 

Материјалки расходи граничне трупе, као mro 
je иаттред речено, износе свега 15 милиона и 920 хи- 
љада динара и они су иеопходно потребни за под- 
мирење одећних, гариизоннх, грађешнских и оста- 
лих матернјалиих потреба. Ови су кредити предви- 
ђени у мии11мал;1ом изиосу, a велики део грађевин- 
ских радова и полизање телефонских линија врши 
се у режијн, помоћу радне спаге самнх гранЈГчара, 
те се у томе погледу постиже знатне уштеде. 

Ha закључку овога 11злага1ћа морам господо 
посланици; да још јелном истакнем, да cv кредити 
у предложеном пројекту буџета за 1934/35 годину 
редуцирани не само до највећих могућих граница, 
него и преко ових. Они дакле тшсу довољни за тгор- 
мала« живот и деловањс name војне снле. C тога, 
амо cv изузетио тешке финансијске околности и 
диктовале дп се са оваквим буџетом, макар и тешка 
срца, тренутно помиримо, мн не смемо губити из 
внла да се овакво стање војнога буџета ие може 
подносити за дуже време без штетних последица 
no вал^аност и спрему name војске и морнарице. 

Само уз одтоварајуће материјалие жртве п- 
безбеђује се држави доволдао Јака н паљаиа војна 
сила, какву ми пастпјар.амо да имамо и какв заисп 
имамо, али за чтеје одржавање ii далс развијање 
треба да располажемо и одговпрајућим крелит!!- 
ма. који he се, увеоен сам. и стављати војчо) vnna- 
ш на пппппложеи.е, чии ф-ииаисиске прнлике иоле 
6VJIV гспвЋОЛИИе; Jeo тсппдо. ако би се 'ОЋако ста- 
ње неловољитс буиетских срестава "лстапито за 
л\оке воеме. оила би .ono морало на.1аац ^лвестп 
гмп,.,р.Њу иаше гкаге. na прома томе и наше без- 
бКдноРТИ. A Ha тп. лржчш, иико од нас не би МО- 
грјо тоистати v доба. када нрм повкчљио ima воша 
<-H"'i може гвакшц-п часа усшебати за оабоаету на- 
n№rq мипа и чатиших интрпргп Отапбиие. (Опште 
fn-nn,0 Пл.рпкпн.р и поииц1и: Живела вотска). 

_ Ja с тпга. госполо послаипин, молим, та ср n- 
Bai птедлог буиета тадјске и морнариие за 1934/35 
годинУ П0ИШ без икаквог смаи.ета, јер ои ппе- 
стр..чља Moajibv гррницу штелље и vnmno }е мнни- 
малан ГЛедаодуидао ^добрараље и оч^иепљтн по^ 
кл1пи: Живела војока, - - Поклици: Примамо без 
л KVCH.P! — Глаоови ma левкци: Само Једну из- 
ii п^/.Гм?"" И3 Ве.^Ине: Ни'е потребна! - Без 

г  CT^Zr^T' лп- Коста Поповић: Реч има г. Стјепан Бачић, да да једау изјаву у име Jvro- 

словеиског народпог клуба. 
Др. Стјепан Бачић: Југословеиску војску смл- 

тра Југословенска иародиа странка V прво.м реду 
гаранцијом мира на Балкапу и југоисточној пв- 
ропи. 

У часу кад се са извесннх страна жели пости- 
liii иово устројство средње Европе повредом, мн- 
ровииским уговорнма осигураних граница наше 
државе, тој војсци морамо посветити иашу na-- 
већу пажњу и бригу. 

Сматрамо, да тој узданицн народа, кода нам 
омогућује миран рад и развитак, како би на тај 
начнп постигли onaj ступањ    духовпе    и матери- 
јалпе  културе,  који   заслужујемо,   морамо   осигу. 
рати сва морална и материјалпа сретства, да тај 
свој задатак може извртити. И ако би имали ри- 
ше разлога да na оспову    наших    и историјских 
права и етничких закона, да ревпидицирамо своје 
сматрамо да су мировпи уговори за нас светн1^;\ 
na пх се лојалпо придржавамо. Премда би дакле 
желели, да na основу таквог ме1)упародпог сгаи.а 
дођемо    у могућност постепепог    разоружања, a 
проведене на тај начин уштеде    приведемо у ко- 
рист народпе привреде, морамо пажалост v  часу 
кад се наши суседи и цео свет оружа и претн, да 
помоћу  оружја  руте  и  створепп  поредак.   и  мир 
— остати код досадатњег пута изградње наше о- 
ружапе снаге баш у сврху и заштиту нашег иа- 
родпог и државпог иптегритета. 

Hama je војска дио иарода и no својим мо- 
ралппм квалитетима, те no својој организацијц 
пајбоЛ)И дио. 

Ona je блиска и драга свима нашим племеии- 
ма, те je спажан и моћан фактор и унутарње кои- 
солидације, зближења свију делова namera нарб- 
да^ фактор југославизирања name младе геиер-.. 
ције, a уједпо и моћпа одбрапа наше државе на- 
прама вани. 

Стога ћемо гласати за буџет Миннстарства вој- 
ске. (Одобравање и пл^ескање na левици- — Бурнц 
поклицн: Примамо акламацијом буџет Министар- 
ства војске!). 

Потпретссдиик др, Коста Поповић: Господо, 
завртен je у појединостима претрес буџета IX p . 
здела — Минпстарства војске и морнарице. Пре. 
лазимо na гласање. (Бурни поклицн: Примамо a- 
кламацијом!). Гласаће се седењем и устајањем. Мо- 
лим господина известиоца да изволи читати пар. 
тпју no партију овога раздела. 

Изкестилац До. Анте Кунтарић прочита nap. 
тију 396 буџета IX раздела — Мнппстарство вој. 
ске и морпарице. 

Потпретседиик др. Коста Поповић; Поима ла 
Народпа скупштипа прочитапу партију 396 буцо. 
та IX раздела — Мппистарство војске и морпари- 
ue? (Примамо! — Пл.ескање.). Опа"гоС11ода која 
примају пека изволе седети, a која cv против, не- 
ка пзволе устати. (Свн седе. — Бурпо пљескаље) 
Сви седе, према томе објављујем да je партија 
примљена једпогласпо. Изволите чути даље. 

— За овим je Народпа скупштина, гласајхКч 
ce/ieiheM и устајањем, примила једногласно vno- 
јсдппостима од партнје 397 до партије 479 ад. 
кл.учпо буџет IX раздела — Мниистарство војске 
и морнарице. (Бурно одобравање и повици: Жн- 
вела  југословепска војска!). — 

Потпретседццк др. Коста Поповић: Објавл,у. 
јем да je буџст Мнпистарства војске и  морнари- 
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ue примљен једмогласио. 
у Прелазимо у појединостима иа претрес буџе- 

та X раздела — Мпиистарства грађевина. 
Има   реч Министар грађевина    г. др. Стјепап 

Сркул>. 
Ministar građevina dr. Stjepan Srkulj: Gospodo 

narodni poslanici, ovogodišnji se budžet u konačnoj 
sumi vrlo  malo razlikuje od prošlogodišnjeg budže- 
ta. Na  oko   izgleda dapače kao da je porastao    za 
609.029 din.,     jer je prošloirodišnji    budžet    iznosio 
164,570.900.--" a   ovogodišnji   iznosi   165,179.929.—. 
Ali ako od sume ovogodišnjeg budžeta odbijemo a- 
nuitete za   izgradnju mosta preko rijeke Save i pri- 
stupno.e puta Bosut—Raca, kao i isplata vodnoj za- 
druzi  Bid—Bosut  za  režijske poslove  na bosutskoj 
ustavi u  iznosu od 8,227.230 (partija 496) pa isplate 
poslednje   rate za izradu savremenop   kolovoza    na 
putu    Gospodarska Mehana—Topčider u iznosu od 
649.523.— dinara (partija 499), onda je u istini ovo- 
godišnji   budžet manji za 8,876.757.—. 

Odakle to? Zašto se budžet građevina smanjio 
za tu sumu umjesto da se znatno povisio, kako bi 
se upotrebio bilo naročito za vodogradnje, ceste, 
mostove i bunare na kojima silno trpe zemlje u Pri- 
morju,  a da   ne pominjem druge potrebe? 

Odgovor na to znadete i sami: potreba štednje, 
koja je rezidtat teških ekonomskih, a naročito finan- 
sijskih prilika u zemlji. 

Mi se danas, gospodo, moramo ograničiti da 
uzdržimo ono što smo godinama i godinama tekli. 
Vi vidite da smo u redukciji rashoda doterali do 
krajnjih mogućih granica. 

Ali. gospodo, i štednja ima krajnju granicu pre- 
ko koje se ne može i ne smije, jer bi šteta, koja bi 
nastala od štednje, poplavama, uništavanjem gra- 

đevnih objekata od bujica i bolesti od pomanjkanja 
zdrave pitke vode, pa nerodice, usled opšteg pomanj- 
kanja vode, bila za državu veća nevolja, nego li onaj 
novac što bi se uštedio. Ako bismo pokušali da pre- 
đemo i tu granicu, rizikovali bi da za kratko vreme 
izgubimo ono, što smo do sada podigli i teško us- 
hivali. 

Iz samocra budžeta ćete, cospodo poslanici, vidjeti 
su stavke povećane, a koje umanjene. Ali kako 

^е danas traži smanjivanje ličnih rashoda, a ja imam 
u budžetu  povećanje tih rashoda za 1,511.000.— di- 
nara, moram da vam kažem odakle je ta razlika. 

Ta je razlika nastala otale, što je u prošlogodi- 
šnjem budžetu za personalne izdatke brisana veća su 
ma. nego što je bilo pravo stanje personala. Tu smo 
razliku za isplatu činovničkih prinadležnosti morali 
nadoknaditi time. što smo otpustili namještenike, 
naročito putare, da uzmognemo vezati kraj sa kra- 
jem. Sto je smanjivanje putara značilo za naše ceste, 
ne trebam napose isticati. Premda je ova suma veća, 
ipak je u osoblju smanjeno 50 lica, dakle će ove go- 
dine biti u službi 50 lica manje, nego što je bilo pro- 
kle budžetske godine. U ostalom iznose lični izdaci 
.Ministarstva građevina svega 70.747.501 din., dok 
materijalni izdaci iznose 94.432.428 din., što u pro- 
centima znači 43% ličnih izdataka prema 57% mate- 
rijalnih izdataka. Kako vidimo na osoblju se u Mini- 
larstvu građevina štedi do krajnosti 

i u tom pitanju postupilo po želji narodnih poslanika. 
Od velikih objekata gradi se put Savnik—Lever- 

tara—Plevlje. Od strane Šavnika, odnosno Žabljaka 
približujemo se već Levertari, a sada se počinje iz- 
gradnjom puta od druge tačke, od Plevalja, prema Le- 
vertari. To je potrebno radi lakšega i jeftinijega do- 
voza materijala za izgradnju mosta preko Tare, koja 
onde naliči pravome američkom kanjonu. Taj će 
most biti jedan od najlepših mostova u zemlji, biće 
visok 100 metara iznad lica vode, a dug će biti 120 
metara. 

Danas zadaju    Ministarstvu    građevina    najviše 
briga poplave, a prema tome i hidrotehnička služba. 

Prema svojim geo- i hidrografskim prilikama na- 
ša država ima velike potrebe za izvršenjem razno- 
vrsnih hidrotehničkih radova, kojima je svrha: da se 
regulacijom vodnih tokova otklone ogromne štete, 
koje svake godine velike vode nanose narodnoj pri- 
vredi odronjavanjem ili poplavama podvodnog zem- 
ljišta; da odvodnjavanjem podvodnog i neproduktiv- 
nog zemljišta osposobe isto za intenzivnu poljopri- 
vrednu kulturu; da se iskoriste vodene snage i na 
taj način narodnoj privredi stavi na raspolaganje naj- 
jeftinija pogonska snaga; da se podizanjem postro- 
jenja za snabdevanje vodom za piće i asanacionim 
radovima stvore povoljniji uslovi za život i poboljša 
zdravstveno   stanje   našeg   stanovništva — naročito 
onog u bezvodnim krajevima države. A šta vidimo? 

Vidimo da se materijalni krediti za hidrotehničke 
radove, predvideni u državnim budžetima, stalno re- 
duciraju tako da su od sume od preko 66,000.000.—■ 
dinara, koliko je bilo odobreno li budžetu za 1926/27, 
smanjeni u ovom predlogu budžeta na 13,000.000.— 
dinara. 

Međutim svake godine obične velike vode u ne- 
regulisanim vodotocima nanose ogromne štete ne- 
obezbedenim naseljima, državnim objektima i pri- 
obalnom kultivisanom zemljištu. Poplave iz 1932 i 
1933 godine počinile su štete od više miliona dinara. 
Posledice tih šteta padaju na državu, pošto se opti- 
sivanjem poreza smanjuju i državni prihodi, a padaju 
i na narod, pošto mu se raznosi njegova imovina i 
uništavaju tekovine njegovog kulturnog i ekonom- 
skog rada. 

Na ukupnoj dužini naših reka od 20 000 km., od 
kojih su 2100 km. plovne, a 2300 km splavne, svega 
imamo oko 520 km. regulacionih građevina, za koje 
bi s obzirom na njihovu investicionu vrednost od 
preko jedne milijarde današniih dinara, bilo potrebno 
trošiti godišnje barem 30 000.000 dinara na ime nji- 
hove opravke i održavanja. Međutim jedva da se do- 
bije 7—8 000.000 din. i to iz doprinosa države, bano- 
vina i interesenata. Posledica je toga da izrađene vo- 
dogradevine stalno propadaju i da poplave pričinja- 
vaju štete sve većih razmera. 

U poslednjim godinama zbog nedovoljno sre- 
stava radi se jedino na održavanju regulacionih gra- 
đevina na Dunavu, Tisi, Savi, Dravi i Muri, i to samo 
ondje, gde su ugrožena naselja, gradovi, saobraćajni 
objekti i odbranbeni nasipi vodnih zadruga. 

Stanje na snabdevanju vodom za piće i ostale 
potrebe nalazi se sa malim izuzetkom u nepovoljnim 
рпикаша, a naročito u karsnim predelima Zetske ba- 

Taj postupak bi bio svakako manji, kad se ne bi     novine. Vrlo je čest slučaj da stanovništvo u tim kra- 
materijalni   izdaci  toliko snizivali, jer čime se više    jevima mora izgubiti veći deo dana da donese naj- 
nizuju materijalni izdaci, skaču već po sebi i perso-     nužniju količinu vode, prelazeći pri tome često 10 i 

nalni izdaci. Putni se troškovi smanjili za 15%, te se    više kilometara.   U tim krajevima   najvećim   delom 
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snabdevanje se vrši ti cisternama i lokvama prikuplje- 
nom kišnicom. Nedovoljno i nehigijensko snabdeva- 
nje vodom jedan je od plavnih uzroka raznim epi- 
demijama i znatnom procentu mortaliteta u tim kra- 
jevima. Potrebe u ovoj vrsti su ogromne, a zahtevi 
i molbe u tom pogledu su svakodnevne. Samo za 
snabdevanje vodom najoskudnijih naselja u karsnim 
predelima, bilo bi potrebno preko 60,000.000 dinara. 
Banovine, u čiju su nadležnost preneti ovi poslovi i 
kojima se dodeljuju državne dotacije za ove radove 
po njihovim banovinskim budžetima, nisu u stanju 
da u današnjim prilikama zadovolje ove potrebe u 
znatnijoj meri, pa je stopa potrebno da samo sta- 
novništvo učestvuje u većim doprinosima u izvođenju 
ovih radova uz pomoć banovina. 

Najplodnija zemljišta u našoj državi nalaze se ti 
dolinama i nizinama pored plovnih i-splavnih reka U 
površini od preko 2,500.000 hektara. Od topa je 
970.000 hektara odbranjeno od poplave i isušeno, na 
Sta je utrošeno preko jedne i po milijarde dinara, 
sadanje vrednosti. Još ima da se meliorira oko 
530.000 hektara, zašto bi bilo potrebno preko dve 
milijarde dinara. Međutim na ovakve investicije ne 
može se za sada ni misliti, naročito s obzirom na 
sadanju krizu naše poljoprivrede. 

Clavniji radovi, koji se sada izvode jesu: melio- 
racija pančevačkih ritova u površini od 35.000 hekta- 
ra i u vrednosti od 200,000.000 dinara; melioracija 
područja Rid-Rostit u površini od 240 hiljada hektara 
u vrednosti od 90 milijona dinara; melioracija Go- 
domina kod Smedercva u površini od 5R00 hektara 
u vrednosti od 20 milijona dinara, i navodnjavanja 
u Metohiji za koja se i ove podine vrše radovi u 
vrednosti od 2 i po milijona dinara iz državnih sre- 
stava. Inače su ostali melioracioni radovi skoncen- 
trisani na održavanju i poboljšavanju postojećih od- 
branbehih objekata i kanalizacija. 

Održavanje kao i većim delom samo izvođenje 
melioracionih radova, uglavnom se vrši privatnim sre- 
stvima preko vodnih zadrupa, kojih danas ima u dr- 
žavi 120 sa ukupnom površinom od 1.300.000 hektara 
sa preko dve hiljade km. odbranbenih nasipa, R400 
km. kanala, 120 pumpne stanice u vrednosti od oko 
jedne milijarde dinara. 

Neosporno je da u današnjoj poljoprivrednoj 
krizi ove vodne zadrtipe prolaze kroz jednu fazu naj- 
većih finansiiskih teškoća, koje rezultiraju iz tocra, 
što treba održavati zadružne objekte i plaćati osoblje, 
koje se ima brinuti za rad i funkcionisanje zadruge. 

Opterećenje koje danas postoji u nekim zadru- 
gama zaista je veliko i teško, a za male posednike i 
agrarne interesente skoro nepodnosivo. Naročito je 
teško u vodnim zadrugama, koje su pretrpele kata- 
strofalne posledice poplava 1924 i 1920 podine, kada 
su se zadužile pod veoma nepovoljnim uslovima radi 
obnove svojih porušenih objekata. 

Ministarstvo građevina već je dobilo pristanak 
Državne hipotekarne banke, kod koje su te vodne 
zadrtipe u plavnom zadužene, da se neisplaćeni zaj- 
movi pretvore u duporočne zajmove sa smanjenom 
kamatom. Resritlisanjit ovih pitanja za pojedine za- 
drtipe pristtipiće se odmah po završetku budž.etskc 
debate u Narodnom pretstavništvu. 

Vrlo žalim, gospodo poslanici, Sto vam ne mopti 
predložiti bolji i savršeniji budžet, onakav, kakav bi 
ja htio i kakav biste i vi htjeli, jer bi onda mosrao 
voditi računa o svim vašim stipestijama i željama, 
koje ste iznijeli i koje biste iznosili onda, kad bi nam 

bile veće sume na raspolapanju. Ali šta ćemo, ultra 
posse nemo vetur. 

Da  ipak  ne svršim  tako pesimističkini   izpedinu ' 
na Ministarstvo pradevina moram da istaknem još i 
jednu činjenicu, koja će razveseliti sve nas a ta je da 
-o iznosi amandman, kojim me ovlašćujete da mogu 
sklopiti  zajam  kod Državne hipotekarne  banke za 
dovršenje novopa doma Narodne skupštine, koji već 
dupo čeka na svoj dovršetak. Ja se nadam, gospi 
poslanici, da ćemo u skorom vremenu dobiti  dosti- 
jan Dom, onakav kako to odgovara veličini  i jako 
sti Kraljevine Jugoslavije. (Živo odobravanje i pljes- 
kanje.). 

Na posletktt, gospodo, molim vas za jedno dr- 
puštenje, da ispravim nešto, što se je o pradu Zagre* 
btt iznijelo za diskusije o izručenju narodnog posL 
nika Huseina Kadića. Kod diskusije po tom predmetu 
rekao je p. narodni poslanik dr. Metiko.š ovo: 

»Vi ste mopli da čitate pre neki dan da su u Za- 
prebti kod poreskog ureda pronašli da se kradu p 
hodi prada Zagreba još od 1924 pod. na ovamo. S 
su to tek pronašli, a razume se, u pitanju stt teški mi- 
lioni koje siroti narod, siroto varoško pučanstvo te- 
ško slaže da dade državi, dn dade svome pradu, a o 
se tek sad posle toliko godina otkriva i sad se tek 
dolazi do konstatacije korupcije«. 

Žalim što p. narodni poslanik Metikoš nije či 
tao komunike gradske opštine zagrebačke, jer bi on 
iz njepa vidio da nema povora o tome, da bi se te 
malverzacije ili krađa provodile od podine 1924 na 
ovamo i da nema povora o kakvim teškim milijunima 
koji bi bili defraudirani. 

Niti se kralo od 1924 podine, niti su u pitanju 
teški milioni nego, pospodo, kralo se na ubiranju 
poreza za motorna voziva i to 1933 podine sve i 
28.703 dinara; kralo se na račun privatnih stranaka" 
nije se plaćalo na šalterima same blasrajne gradske 
nesro su to obavljali privatnici sa dotičnim Cinovni' 
cima. Dakle to su privatnici oštećeni sa 28.703 dina- 
ra. Opština je oštećena kod kuluka, ali i to još niio 
sigurno da li neće dobiti, u svemu za 990 dinara ■ 
Banovina za 345 dinara. 

Dakle, кгх) što vidte, ona informacija novina, ko- 
ju  je pročitao p. dr. Metikoš, ne stoji. 

Јд mislim, fospodo. da je bila dužnost da оуп 
ovde ispravim, da ne bi kakva ljapa ostala na tipri. 
vi prada Zagreba. 

Nn krnju, sfosnodo, ja bih vas molio da ovaj Il10: 
skromni budžet, kakav je takav je, primite. (Živo o. 
dobravanje  i  pljeskati je). 

Poipretseđnlk dr. Košta Popović: Ima ro-. 
narodni poslanik »r. Alojzii Pavlič. 

Aloizi.i Pavlič: Gospodo narodni poslanici, пабе 
Ministarstvo pradevina nije samo Ministarstvo za ]?. 
pradivanje cesta, iavnih Zgrada, već po mom misijo 
nju Ministarstvo likovne umetnosti. Smatram za po- 
trebno, da, nešto napomenem o umetnosti, zbog 
en što ie jedan PPS uvaženi drutr, koii isooveda n». 
tcriinlistički svetski nazor, izneo neke netaCne pp- 
metbo na naše akademike, na mše umetnike, vajarc 
arhitekte i slikare. 

Njepove izjave nisu plod dubokih studija, nisu 
plod poznavanja literature i umetnosti, već samo nje- 
pove mašte. Pa niko mu neće zameriti, bo je novinar 
i misli da sve razume. 

Smatram za dužnost da blapodarim našem pt. 
Ministru pradevina zbop topa, kad je bila kod пк 
velika katastrofa ove  podine, velika  poplavo d( 



STENOGRAFSKE BELESKE 521 

,је naš ^. Ministar baš u moj kraj u Celje, i tako lju- 
bazno pomiro čitav narod koji je nastradao od po- 
plave u Celju i bio je u Strugama, bio je u Dobrom 
Polju, bio je svuda tako kako zna g. Ministar i ne- 
kadašnji gradonačelnik zagrebački g. Srkulj. Kra 
Ijevska vlada učinila je sve što je moguće i hvala Bo- 
gu katastrofa je prošla i zato na tom mestu u ime 
onih koji su nastradali od poplave, u ime seljaka, u 
ime onih iz Dobrog Polja, iz Struga, zahvaljujem g. 
Ministru,  zahvaljujem čitavoj Kraljevskoj vladi. 

Da Je  tu g. Ante Kovač napadao naše akademike, 
članove   čestitog srpskog društva »Nauk«, napao na- 

še   umetnike  Strossmayerove  jugoslovenske   akade- 
mije,   koja   je  bila  uvek zenica  jugoslovenske  misli, 
i našim     stručnjacima i naučnicima    prebacio, da su 
plemenski  orientisani, a on nema nikakvog pojma ni 
o literaturi   ni o umetnosti. Niko mu neće zameriti, 
novinar je  i  misli da sve razume. Gospodo poslanici, 
hvala Во.ц-ц  mi u Jugoslaviji možemo biti ponosni da 
imamo  umetnika, baš sada u ovo doba svetskog sti 
la da  imademo  jednog Meštrovića, jednoga Plečnika 
koji  su   prosi val i naše ime širom celog sveta. Danas 
Englezi i Amerikanci ne stavljaju u red »koloride po- 
eple« nas Balkance, to se kaže »zamorci, kitajci i ma- 
iajci«.   koji    bi  zaostali  u  kulturi.   Dolazio je  veliki 
.lu^osloven  Meštrović u Vašington i na izložbi mogli 
su da vide   naše umotvorine i šta se sniva u juuroslo 
venskoj  stvaralačkoj duši. Time je proslavio naše ve- 
liko  jugoslovensko  ime naš Meštrović, drugi Mike! 
Andelo.   Mi   smo ponosni da imamo takvog vajara i 
umetnika. 

Imamo kulturu i umetnost i uvek ćemo imati, 
ako gajimo veliki ideal i u srcu imamo velike ideje. 
Gospodo narodni poslanici, greška političara posto- 
ji više puta u tome, da misle, kako misli i integralac 
g. Ante Kovač, da mogu zapovedati pesnicama. Sta 
da pevaju, vajarima šta da oblikuju, slikarima kakve 
boje da upotrebljavaju i kakve ideje da prikazuju. 

O, koliko nesmisleno je to mišljenje! Kakvo ne- 
poznavanje umetničkog stvaranja! Svak umtvor je 
nlod patnje umetnikove duše, po umotrvoru pravi 
božji umetnik razodeva šta narod oseća, kako voli, 
kako misli, hoće, kako pati i umire. U umotvorima 
realizuju se ideje, koje spavaju u dušama, čitavog 
ni roda', dura stoleća i pronađu u genijalnim duho- 
vima svoj   duhovni porođaj. 

Gospodo narodni poslanici, pravog umetnika, pa 
bilo od reči. bilo od čekića, bilo od kiste paleta, prost 
narod, mali čovek, uvek razume, dok školovanima, 
koji ne misle vlastitom glavom, te ne osećaju svo- 
jim srcem,   više je puta umetnik neshvatljiv. 

Svaki pravi umetnik s^oii na vlastitim nogama, 
nikada se ne da komandovati od autokracije, a još 
manje od lažne demokratije, i takode ne od lažne i 
doktrinarne   religioznosti. 

[Jmetnik se nikada ne odriče svojecr ja i zato 
niie istina, kako je kazao naš uvaženi drue i veliki 
teoretičar, da su naučnjaci i umetnici plemenski ori- 
ientisani. ako iz svojih duša, iz svojih ideja oosraa- 
fraiii svet i vječnost, te žive sa narodom i rade za 
narod i državu. Lepa je pesma slovenska .a peva 
ie Srbin. LftPa je pesma srpska, a peva ie slovenačka 
omladina. Liubav, kulturo, umetnost. rebVioznost ne 
'•me se komandovati. Gledaite. kako je len pocled 
na nravo jucroslovepstvo i kako n^kogrudi su jntP 
oralni Jueoslovenj. Zato s^m se i javio za reč kod 
svih ministarstava da pobijem integralce. koji se na 
Ketu naše  države, i koji se na štetu naroda Srba, Hr- 

vata i Slovenaca, prikazuju kao Jugosloveni. 
Umetnici stvaraju kako im je Bog dao. Bog još 

danas stvara i nema odmora. Bog stvara preko ge- 
nija, umetnika. 

Prava umetnost služila je uvek narodu, bila je 
uvek narodna i služi uvek državi. Kako malo umet 
nosti ima moderno čovečanstvo! Po gradovima vidi- 
mo moderne zgrade, vidimo da imadu građani, oso- 
bito imućniji sve, što im olakšava život i što im po- 
jačava udobnost. 

Krasan je naš Beograd, sa jedinstvenim položa- 
jem u Južnoj Evropi, a nažalost u Beogradu je ma- 
lo umetnosti. Zagreb ima više umetnosti, više ima 
bela Ljubljana, pa više ima i Južna Srbija u svojim 
manastirima. Ja mnogo volim Beograd. U Beogradu 
sam i ja Beograđanin, jer Beograd sada nije srpsko 
mesto, nego jugoslovensko. Ja samo žalim, što Beo- 
trrad nema kipove naših velikih vojskovođa i drugih 
ljudi, umetničkih velikana. Beograd treba da ima spo- 
menike koji pretstavjjaju patnje srpskoga naroda, 

tu gde su ginuli i Srbi i Hrvati i Slovenci za slobodu 
naše domovine. 

Pozivam omladinu da ljubi umetnost, original- 
nost, da traži nov stil života i rada, da pjeva svoje 
pesme i da stvara likovnu umetnost. Svi stvaraju po 
svome smislu, po svojim osećanjima, a ne po ko- 
mandi, kako je to tražio naš poslanički drug Ante 
Kovač. 

Gospodo narodni poslanici, naše Ministarstvo 
građevina trebalo bi zajedno sa Ministarstvom pro- 
svete da podupire naše mlade i nadobudne umetnike. 
Treba ih podupirati da idu u Pariz, u Italiju, u Firen- 
cu, u Rim, u Milano, u Veneciju da vide tamo umet- 
nost, treba da idu u Egipat, kraj stare umetnosti i 
da onde pretstavljaju naše sveto jugoslovensko ime 
po čitavom svetu. 

Po tom izlaganju, prelazim na izgradnju naših 
cesta. Ja bih želeo i molio da bi se ispravila cesta 
do Podgorice i Cetinja, jer u Zetskoj banovini izerra- 
dena je samo cesta od Cetinja za Budvu. Potrebna 
nam je gradnja ceste iz Prijepolja do Bijelog Po- 
lja. Naša država Izgradila je 283 Km. cesta i utro- 
šila oko 782 miliona dinara. Naša Zetska banovina 
pretstavlja onaj kraj naše domovine koii treba na- 
ročito podupreti. Crnu Goru kao kraj treba podići 
izgradnjom ovih cesta, kako bi i oni saobraćajem do- 
šli do kore hleba. Isti je slučaj i sa Sandžakom. 

Ima preko 3000 besposlenih i može mi opozicija 
da prebaci honorare koje sam primio. Ali ja se po- 
nosim da sam honorarna opozicija, pošto svakom ne 
mogu da pokažem da sam u Trbovlju nabavio 90 va- 
irona životnih namirnica. Naročito ja mogu irosno- 
dnu Anti Kovaču pokazati statistiku o tome, koliko 
ie prilikom izbora za Ustavotvornu skupštinu bilo 
komunista u Trbovlju i Hrastniku, a koliko ih je sa- 
da. Pre ih ie bilo 2500. a neka sada ide crospodin 
Kovač п Trbovlje i Hrastnik i tieće tamo pronaći ni 
jednog komunistu. Ja sam tamo suzbio komunizam 
svojim   karitativnim   radom. 

Ja bih ovde pledirao za jednu cestu i to cestu 
od Beograda do Radeče—Zidani Most, onda od Zi- 
danog Mosta do Litiie pored Save. gde nema ceste. 
Лко Beoerad hoće da bude srce Jugoslavije, i ako 
smo mi pravi .lufosloveni treba da imamo cestu do 
Jascnice i Bleda, do Devdeliie i Cetinia, i ia bih že- 
leo da Ministar trradevina izradi jedan plan. o iz- 
BTadnji ovih puteva. Jer. gosoodo, i nama Jtifoslo- 
veninia je potrebna i ovde jedna pjatiljetka. Koliko 
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bi no ovome polju bili učinili više za ovih 15 godina 
da smo radili po jednom planu. Ла bih cestu koja 
košta 40 miliona, sagradio sa deset miliona.  A evo 
kako: Ta  bi  se velika ušteda« mogla  postići  na  taj 
način ako bi Ministar finansija naredio da se ne vrše 
egzekucije  nego da se porez plaća u naturi, u pše- 
nici, kukuruzu itd. Osem toga mi imamo razne tvor- 
nice, razna jugo-društva, pa i samo    Trbovlje mada 
priznajem  da  mi je Trbovlje mnogo    pomoglo  i u 
prošloj godini, ja sam obukao potpuno od glave do 
pete preko ПОО dece. Tim radnicima u tim tovrnicama 
koji su sada besnosleui, treba izdati naređenje da se 
pozovu na vojničku vežbu i kazati inr Imaš hleba, 
imaš  hrane,   treba da   radiš.  Zatim,  gospodo,   trbov 
Ijansko ugljcnokopno društvo ima imanja za 1,200.000 
dinara.  Gospoda  direktori   primaju  platu  po  40.000 
dinara mesečno, ;> gospodin Ministar ne prima toli- 
ku platu. Zatim  imamo tvornicu cementa koja može 

. svakotra  dana da  producira  no 50 vagona  Naši su 
radnici, gospodo, kolegijalni i oni bi svi besplatno ra- 
dili po dva sata za opšte  radničke  interese.  Na taj 
način sa ovim srestvima koje sam ja izneo, ja sam u- 
veren da bismo  podigli   i  dobre  ceste  i  da  nećemo 
imati  komuniste,  nećemo  imati  proletarijata;  i  tako 
bi  dobili  najbolje ceste,  i  onda  bi se uvek Pavliču 
kazalo   da je honorarna   opozicija!   (Odobravanje  i 
smeli). 

Sad, gospodo, još jednu stvar. Vi znate da je ve- 
liki Napoleon ustanovio Iliriju. Veliki Napoleon znao 
je veliku vrednost naše Jadranske obale i znao je da 
je naša Slovenija, i sagradio lepe ceste. Ali, gospo- 
do, potrebno je izraditi još neke ceste u Sloveniji da 
bi se postigle pravilne veze i koristi u narodu. Ja 
molim da se primi i da se uvaži moj predlog da se 
cesta od Celia do Zidanoga Mosta proglasi kao dr- 
žavna cesta. Sreski odbor ili Banovina baš sada pro- 
širuje cestu od Maribora do Celja na S metara, pa 
bi bilo potrebno da se i ova cesta, koju ja predla- 
žem nroširi i proglasi za državnu. 

Molim da g. Ministar građevina o tome vodi 
računa mi ćemo sve da izgradimo i da damo, samo da 
on odobri, pa da imamo vezu sa Beogradom i da bu- 
demo prava Jugoslavija. 

G. Ministar kazao je, koliko je Ministarstvo 
učinilo za regulaciju naših reka Save. Dunava, Drave 
itd. i ja imam jednu molbu, a to je da se poradi na 
tome da se sprovede i regulacija Savinje, te da ne 
dođe više do onakvih poplava i katastrofa kao što je 
bilo u Celju. Svako mesto je naše mesto, osobito Ce- 
lie, grad naših grofova koji su ioš ti XV stoleću hteli 
da osnuiu Slavonsku državu. Celje je tako divno me- 
sto da je naš današnji Pretsednik Kraljevske vlade 
kazao da mu se najviše posle Rogaške Slatine dopada 
Celje. Ako se to Celje ne obezbedi od novih poplava, 
onda mu preti smrt i potpuno će propasti. 

Hlagodarim Sto je g. Ministar uneo u proračun, 
mislim, 1 milion za reeulaciju Save, te tako i naš 
beli Zagreb neće biti više plavljen. 1 ako nisam inži- 
njer, ja sam studirao filozofiiu i teologiju i zato sam 
polemisao sa g. Antom Kovačem, ali molim g. Mini- 
stra građevina da se donese zakon o inžinjerima. nov 
zakon, ali da se unese jedan paragraf da niko, koji 
nije državljanin Jugoslavije, nema prava da radi kod 
nas ni ceste ni željeznice. Jer mi znamo da dođu tu- 
dinci koji su špijuni, a naši inžinjeri bez posla gla- 
duju. Zato predlažem i Kraljevskoj vladi i čestitom 
ST. Ministru građevina da istera iz naše zemlje sve 
inžinjere tudince. Blagodarim g. Ministru građevina. 

Sto je rekao da ćemo skoro doći u naš novi Dom, u 
novi Parlament, a veliki će trenutak doći kad Zennin 
i Beograd budu vezani novini mostom našeg uzvi§e- 
nog Kralja Aleksandra 1, onda će prestati razlike iz- 
među Zemuna i Beograda, neće biti više Srba ni Pre- 
čana, biće samo Jugoslovana. (Odobravanje). 

To sam imao da kažem gospodinu Ministru gra- 
đevina i da mu još jedanput zablagodarim. (Pljeska- 
li je na levici). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. dr. 
Đuro Leušić. 

Dr. Đuro Leušić: Gospodo narodni poslanici, go- 
voreći 0 budžetu Ministarstva građevina, želeo bih 
ovom zgodom uputiti na problem regulacije rijeke 
Save, te bez obzira na njenu važnost kao riječne veze 
za zapadni dio naše države, i to kao ogranka velike 
projektovane međunarodne riječne veze, Rajna—Du- 
nav—Morava—Vardar na Solun kao jedan krak, a 
Sušak, rijekom Kupom kao drugi krak — i ujedno 
ukazati na samu važnost njezine regulacije po obalno 
žiteljstvo, navlastito seljaštvo, koje je neprestano iz- 
vrgnuto velikim i teškim poplavama, a time i šteta- 
ma za ljude, te ljudsku i stočnu hranu. 

Iz budžeta Ministarstva građevina doduše vidim, 
da u partijama hidrotehničkih radova nema predvide- 
nih nikakvih izdataka osim u part. 508 glava LXX 
ministarstvo, »radovi na regulaciji i podubljivanju re- 
ke Save« iznos od jedan milion dinara, ali podrobni- 
jim listanjem budžeta istog Ministarstva po samim 
banovinama, odnosno hidrotehničkim radovima u isti- 
ma opažamo, da o jednoj stvarnoj regulaciji, a niti 
o popravku postojećeg stanja i nasipa, odnosno o o- 
čuvanju istih, nema ni govora. 

Tamo vidimo samo manje izdatke za hidrograf- 
sku službu, radove i izradu projekata i slično, dok 
kredita za radove same regulacije odnosno poprava- 
ka uopće u državnom budžetu Ministarstva građe- 
vina nema. Po Kraljevskoj banskoj upravi u Zagre- 
bu odobreni krediti za popravak i utvrđenje obala za 
STodinu 1934 i to od mede Dravske banovine do 
Rugvice, iznose u svemu 1,000.000 dinara, od koje 
svote bi mogao biti utrošen samo iznos od GCK; da- 
kle GOO.OOO dinara. 

Na sam pak potez samoborskog sreza, koji sežo 
po prilici od slovenske mede do Podsusjeda, predvi- 
deno je u banovinskom budžetu za popravak regu- 
lat ornih građevina kod Jasenice i Medsava GO.3S0 
dinara, a za osiguranje ruševne obale u samoborskom 
otoku 62.620. 

Uzmemo li u obzir, da bi ivnesticije za regtili:1. 
čiju cijeloga poteza od Jasenice do Podsusjeda izi- 
skivale najmanje iznos od 30 miliona, od čega na sa- 
moborski srez otpada najmanje jedna polovica, lako 
je shvatiti da od predvidenih iznosa po banskoj upra- 
vi od ukupnih cirka 120.000 dinara, ne dolazi ciieli 
stvar uopće u rešavanje u nikojem pravcu, naročito 
kad se uzme u obzir činjenica, da za samo redovito 
godišnje održavanje i popravak dijelova toga poteza 
treba 1.100.000. —dinara, nego se, gospodo, i dalje 
ljudi i blago i veliki kompleksi velikih hiljada hek- 
tara zemlje izvrgavaju daljnjim opasnostima od po- 
plava, što sve ima za posljedicu velike materijalne 
štete za tamošnji narod. 

Gospodo, poznato je da su lanjske poplave u 
Savskoj banovini, naročito one rijeke Save, nanijele 
ogromne materijalne štete za obalne vlasnike, po- 
мпепсе u samoborskom srezu    selima:    Klokočevac, 
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Otok, Medsave, Savrašćak, Strmec i Orešje. Tako je 
jedne kasne noći nabujala voda navalila u takovim di- 
menzijama, da su seljaci gornjih sela morali bježati 
iz svojih kuća samo da spasu živu glavu, prepuštajući 
sudbini i blago i celokupne zalihe ljudske i stočne 
hrane. 

Na jednom terenu od cirka 10.000 jutara, voda 
je uništila cjelokupni prirod kukuruza, tako da je 
narod tih sela bio lišen svake hrane, pošto se je voda 
zadržavala dulje vremena na poljima, te usled toga 
sav prirod kukuruza bio uništen. 

Most u Podsusjedu, koji vodi preko Save, došao 
je prigodom rečene poplave u pogibelj da bude odne- 
sen i uništen, jer su obalni nasipi bili mjestimice i do 
7 metara pod vodom, pak neće biti na odmet i jedan 
temeljit pregled i opravka samoga mosta, kojim se 
razvija ne samo kolski promet državne ceste Zagreb— 
Samohor, nego i promet vicinalne železnice Zagreb— 
Samohor. 

Ne mogfu s toga dovoljno da ukazem na ovo ve- 
levažno ekonomsko i socijalno pitanje uređenja sav- 
skih obala, odnosno popravak regulatornih građevina 
i bar prema današnjem našem finansijskom stanju 
mofirućih investicija, kako bi tamošnji narod ipak o- 
sjetio i uvidio, da državna uprava, ako već nije u sta- 
nju da namakne potrebite svote za potpuno uređenje 
savske obale, a ono bar da postojeće obalno stanje 
osigura od daljnjih poplava i šteta, koje svake godine 
bivaju teže i katastrofalnije. 

"Neophodna je stoga potreba da se u državnom 
budžetu Ministarstva građevina predvide preko po- 
trebne mjere i krediti za jednu sistematsku regulaciju 
i za utvrđivanje obala rijeke Save, naročito na pote- 
zu sreza samoborskoga, jer je regulacija rijeke Save 
centralni problem pomoći tamošnjem seljačkom na- 
rodu. 

Nije li pak moguće, da se rečeni krediti osigu- 
raju iz budžeta Ministarstva građevina, to je bez- 
uvjetna potreba i prijeki narodni interes, da se iz 
kredita za javne radove uputi prvenstvena briga i 
obzri sistematskom utvrđivanju i regulisanju obala 
reke Save na eksponiranim mestima, kako je to slu- 
čaj kod samoborskoga sreza. 

Sve dotle dok Ministarstvo građevina ne pokaže 
nužne pažnje za navedene vitalne narodne potrebe i 
bar djelimično, istima ne pode u susret, ne mogu ni 
ja glasovati za predloženi budžet Ministarstva gra- 
đevina. ("Odobravanje i pljeskanje na levici). 

Prefsednik dr. Košta Kumanndi: Ima reč g. 
Vojko Kurtović. 

Војко Куртовић; Господо паролни посланпии, 
само са савременим саобраћајним везама могућан 
ie културни и економскп напредак једнога народа, 
једнога краја. Без путева илузорно je чак и прет- 
постављати да један крај може бити напредан и 
развијати се упоредо са осталим крајевима. Лс- 
,I,-III једини крај наше отаџбине који je до савртеп- 
ства лишен овог основног услова јесте Новопазар- 
ски Санџак или. како би га правилнс требало зпа- 
ти, стари Рас. До ослобоНења onaj крај играо je 
важну v.-iorv v меНународној политици, налазећи 
се као језимак HŠiuehv две српске држапе, преко 
кога се лако могло доћи до сједии.ења. Али иако 
je био у поседу rvpcKe империје, Аустрија je била 
главна запрека. јер je имала намеру да преко Саи- 
џака допре v Co.nvn, због чега je и отпочела са из- 
градшом npvre Сарајево—Увац—Косопска Митро- 
вица, по анексијом Босне и Херцегопипе v овоме ie 

била спречена т. ј. овај свој плап одгодила je, a 
убрзо je дошао и балкански рат који je све ове 
планове осујетио. 

Ослобођењем од туђина Санџак je опет у сво- 
joj властитој држави добио велики привредпо-па- 
циопалпи значај, јер са суседним деловима пред- 
ратне Србије, Босне и Херцегопине n Црне Горе 
чини једну јединствепу географску пларганску no- 
лину, a при томе и централпу област наше Краље- 
вине, која у погледу безбедиости и одбране наше 
домовнне има прворазредну националну важнос 

Поред овога Санџак има и велику ппивредк^* 
важност, јер преко њега иду путеви из Срби.;" ч^ 
Јадрапско Море као и Bočne према Јужној Србијн. 
Из овога нзлази да Санџак треба да буде глагша 
спопа између предратне Србнје, Јужне Србије, Bo- 
čne и Црне Горе. Када се буду имале савремепе 
комуникационе незе, тек тада знаће се његова 
права вредност no државну заједпицу. Да би Сан- 
џак могао доћи до спога изражаја и ппестао бити 
један од најзаосталијих крајева наше отаџбине из- 
градља сарбраћајних веза јесте један од првих 
И иајглаппијнх услова. Господо народни послапи- 
цн, изглелаће вам невероватпо ако кажем да v ве- 
личини 37.000 кв. км. скоро колико двс бановипе 
укупно, такорећи, пема уредпих путева, прсма че- 
му je лако закључити, господо посланици, да у о- 
воме запемарепом Kpajv пема пикакве припредпс 
активности, због пемап.а саобраћајних неза, које 
би га довеле у везу са потрошачкнм центрнма. Из 
овога излагања лако je извести закључак, господо 
послапици, a ои je у томе: постепено али сигурпо 
нзумирање тога нашег дичног Paca. 

AKO, господо посланпци, желимо да чнтав Сан- 
џак, стари Рас, ne буде пасторче name државие за- 
једпице и да ne пропадпе у чамртињи и бедн, a без 
своје кривице, потребпо je тим пре nahn потребна 
сретства и отпочети са изградњом путева, и то: 
Прпјепол.е—Вијело Пол>е; Вијело ПоЛ)е—Кола- 
шин, чиме би Санџак добио главну nvruy артерију, 
a осим тога овај би пут био проходан v свако до- 
ба годппе. Затим Сјепица—Иома Rapom; Сјепица-- 
Пријепоље, Сјепица—Бијело Полјс; Homi Пазар— 
Тутин—Рожаје: Сјепипа—Janon—Ивањица n Ужи- 
це—Златибор—Кокип Врод—Нова Bapom; оппм пу- 
тем добили би везу са Шумадијом и Морапом, a 
исти je изгрдћен до Краљеве Воде, тако да још не- 
достаје око 30 км. 

Господо посланици, iseli je ш^шло 15 година 
од ослобођења, и ja мислнм да je крајње време, по- 
слсднјИ трепутак, када овоме напаћеном крају. a 
насељеном најчистијим елемептом, треба притећи 
у noMoli и дати му могућности да n on учествује 
у културној n привредној изградњн name лепе о- 
таџбине. 

Kao mro сте чули, господо посланици, из екс- 
позеа господниа Мипистра грађевина, a видели из 
буџетског предлога, готово и ne постоји v однос- 
noM буџету позицИја за изградњу путева, али ипак 
ja верујем да Крал^евска влада може наћи сред- 
стапа да помогпе опоме свету и спасе га неминовне 
пропасти. Краљевској влади позпат je мучан и те- 
жак положај жИвља у Санџаку, иоготову послс до- 
ласка депутације сачињене из претседпика општи- 
na, која je молила да се чим пре отпочие изград- 
ња пута Пријспол.е—Бијело Пол^е, na верујући да 
he нарочито г. Мппистар грађевипа учипнтн све да 
и Краљевску владу приволи у оправдапост молбе 
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поменуте депутације, ja нзјављујем да liv гласати 
за буџет. (Одобравање и пљескање). 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Алојзнј Дрмељ. 

Alojzij Drmelj: Gospodje narodni poslanci! Že 
več let pred svetovno vojno so smatrale one občine, 
katere so zainteresovane na graditvi ceste po dolini 
reke Save med Ljubljano in Zidanim mostom, to vpra- 
šanje za najvažnejši in najtehtnejši problem. Značaj 
te ceste je pa postal po svetovni vojni, odnosno po 
Ujedinjenju še mnogo večji. On ne predstavlja velike 
važnosti samo za zainteresirane občine, temveč je 
tudi vitalnega interesa za celokupno našo državo. 
V tem oziru ima g. tovariš Pavlic popolnoma prav 
da se je zavzel za to stvar. 

Prirodna zveza med Zagrebom in Ljubljano je 
dolina Save. Glavna železniška zveza med Ljubljano in 
Zagrebom teče celo pot po levi strani reke Save, a je 
brez prirodnega pandana u paralelni cestni zvezi na 
desni strani Save. Od Ljubljane do vasi Laze, obstoja 
občinske cesta, od tu dalje pa do Zidanega mosta ni 
nikakve zveze niti ceste niti pota, ponekod pa ni niti 
kozje steze več. Šele od Radeč preko Krškega in 
Sombora nadaljuje cesta do Zagreba. 

Zgraditev onega dela ceste po desnem bregu Sa- 
ve od Laz do Zidanega mosta v dolžini 53 km, je 
od ogromne važnosti in brez pretiranja najvažnej- 
ši problem ne samo Dravske banovine, temveč ce- 
lega severno zapadnega dela naše države. 

Važnost v zgraditvi manjkajočega dela ceste od 
Laz do Zidanega mosta, ne leži samo v prometnem, 
gospodarskem in turističnem pogledu, temveč pred- 
vsem tudi v strategičnem. Saj bi tvorila ta cesta po- 
glavitno etapno linijo od zaledja proti zapadncmu 
delu naše države. 

Vsled tega bi se morala ta cesta čim-prej zgra- 
diti in to na tak način, da bi odgovarjala vsem za- 
htevam modernega prometa. 

Pa tudi iz socialnega vidika je potreba, da vlada 
stori potrebne ukrepe, da omeji brezposelnost, ki je 
v vsej državi največja v Dravski banovini in ravno 
v območju projektirane ceste, t.j. v rudarskih revir- 
jih Trbovljah, Zagorju, Hrastniku itd. 

Vlada ne sme gledati, da bi delavci gladu umi- 
rali, pa tudi ne sme prepustiti, da bi isti prešli v 
boljševiški tabor. 

Ubi bene, ibi patria — kjer mi gre dobro — tam 
je domovina. Ta pregovor naj ima vlada pred očmi, 
ter naj dela s podvojeno silo na tem, da se naše 
težke gospodarske prilike ublaže, narod zadovolji in 
vzgoji v dobre patrijote. 

Delavcu se mora dati zaslužek, da lahko pre- 
življa sebe in svojo družino. To je prvi pogoj o- 
zdravljenja današnjega slabega gospodarskega sta- 
nja. Če ima delavec denar, ga ima tudi obrtnik, 
kmet itd. in od teh ga dobi v obliki davka nazaj, 
da zamore kriti svoje obveznosti. 

Ni dobro in ni pametno ,ako vlada pri napravi 
gradbenih javnih del preveč štedi. To se zna Se brid- 
ko maščevati. Naj nam služijo za vzgled sosedne dr- 
žave. Ogromne svote so se investirale v taka javna 
in gradbena dela. s tem dosegel velikanski gospodar- 
ski napredak in kar je najvažnejše delavstvo in dru- 
ge stanove zadovoljili. 

Gospodje narodni poslanci! Jaz mislim da se 
tako važno vprašanje, kakor je omenjena zasavska 

cesta ne more od nikogar omalovaževati in da se 
morajo z vso resnotjo zanj zavzeti v prvi vrsti oni 
ki so na odgovornih mestih in jaz prosim gospoda 
ministra za gradjevine da to vprašanje vzame v pre- 
tres in da čimpreje donese potrebne odločbe v tem 
pogledu in za proračun pripravi potrebna denarna 
sredstva za zgraditev zasavske ceste (Milan Mravlje; 
Tako je!). 

V tem prepričanju in v tej nadi izjavljam da bom 
glasoval za proračun ministarstva građevina. (Plo- 
skanje in odobravanje). 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Ima reč g. 
Albin Koman. 

Albin Koman: Gospodo narodni poslanici! U spe- 
cijalnoj debati kod Ministarstva građevina želeo bi 
da iznesem naročito hitnu potrebu, regulacije reke. 
Save, Drave i Mure. Periodično se pojavljuju u Drav- 
skoj banovini poplave koje nanose narodu ogromne 
štete. Jednako nanose poplave štete i državi na jav- 
nim napravama. Voda kad izide iz korita, uništava 
poljoprivredne proizvode, odnaša plodnu zemlju, ru- 
ši ceste i mostove, a isto tako kuće i kućišta. 

Samo prošle godine nanela je poplava štete u 
Dravskoj banovini preko 30 miliona dinara. Država 
i samouprave su morale baciti teške pare za popra- 
vil i obnovu cesta i mostova, kao i za pripomoć bed- 
nome narodu, da je mogao popraviti kuće i kupiti 
potrebitu hranu. U Dravskoj banovini postoji osku- 
dici plodne zemlje, a neregulisane reke odnašaju naj- 
bolju i najplodniju zemlju i poplave je pa nanaJaju 
i ostalu zemlju kamenje i pesak, te ju naprave bes- 
plodnom. 

Uzduž pomenutih reka imaju seljaci i radnici 
svoje domove, gospodarske zgrade, mlinove i tako 
dalje. Tim ljudima neprestano preti pogibelj od po- 
plave. 

Da bi se spasao seljak uzduž reka, treba što hit- 
nije pristupiti regulaciji i izvoditi barem najnužnije 
radove. Znam da nije moguće zbog pomanjkanja fi- 
nansijskih sretstava regulaciju izvršiti u celini, ali 
ipak potrebno je po svaku cenu dobiti toliko sret- 
stava, da se obezbede najopasnija i najvažnija me- 
sta odbranbenim nasipima i rampama. 

Kako za javne radove, zbog uposlenja nezapo- 
slenih radnika, isto taok treba dobiti novac i za one 
radove kod regulacije pomenutih reka, koji ne trpe 
nikakvo odlaganje. 

Štediti u tom slučaju značilo bi prouzrokovati 
mnoiro više štete nego koristi. Zbog toga molim go- 
spodina Ministra građevina, da izvoli obratiti najve- 
ću pažnju tom problemu i osigurati potrebna s'ret- 
stva za izvođenje tih neodložiivh radova. 

Pošto imam puno poverenja u Kraljevsku vladu, 
glasaču za budžet. (Odobravanje i pljeskanje). 

Pretsednik dr. Kosta Knmanudi: Gospodo, sa 
vašim pristankom, ja ću današnju sadnicu zaključiti. 
Kao dnevni red za narednu sednicu predlažem vani 
isti dnevni red: Nastavak pretresa u pojedinostima 
predloga budžeta državnih rashodai i prihoda хл 
1934/35 godinu zajedno sa Finansijskim zakonom. 

Prima li Narodna skupština ovako predloženi 
dnevni red? (Prima). Narednu sednicu zakazujem za 
sutra, u 8 časova pre podne, a ovu sednicu zaklju- 
čujem. 

Sednica je zaključena u 19,45 časova 


