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родни посланик Добривоје Гер. Поповић, који je још 
колико до јуче сарађивао заједничкиЈса нама у ово- 
ме дому преминуо je јуче у 8 часова пре подне. 
(Сви народни посланици^устају са својих места и 
кличу: Слава му!) 

Покојни Добривоје Гер. Поповић биран je за 
народног посланика још од 1925 године na непре- 
кидно до последњих дана. Биран je у своме родном 
месту, у Жупи, Срез жупски. 

Покојни Гер. Поповић''рођен je у Жупи 1875 
године и припадао je једној честитој породици. О- 
тац му je био дугогодишњи народни посланик пок. 
Герасим Поповић. 

По завршетку својих"'школских студија у Кру- 
шевцу и Крагујевцу, где je завршио своје средњо- 
школско образовање, пок. Добривоје Гер. Поповић 
одлази у Беч где взвршава своје студије на меди- 
цинском факултету. 

Kao лекар одао се својој струци, у којој je 
био врло савестан и вредан. Сарађивао je на многим 
хигијенским реформама. Писао je много и радио je 
много у својој струци. Kao помоћник Министра на- 
родног здравља a и доцније као Министар народног 
здравља радио je много на подизању хигијенских 
прилика у селу, и као такав написао je једно вели- 
ко дело „Народни лекар", које je специјално посве- 
ћено селу и сељаку. 

Kao политички човек пок. Гер. Поповић при- 
падао je бившој Радикалној странци и бно je врло 
омиљен и популаран у своме крају. Радио je не 
само зз свој крај, радио je не само за село и сеља- 
ка, него je радио уопште на подизање села и сељака 
у свима крајевима наше отаџбине. Био je врло тихе 
природе, благе нарави, добар друг, пријателЈ и ис- 
крен, одан сарадник у овоме дому. Његов губитак 
осетиће како овај дом тако и ми његови другови и 
пријатељи. 

У великим ратовима пок. Гер. Поповић учес- 
твовао je активно, прво као пуковски лекар, a доц- 
није као рефзрент у Моравској дивизији. Свуда у 
ратовима истакао се као искрен, одан и велики рад- 
ник. И ако болестан, увек je на дужности био први, 
и исто онако као што je овде у овоме дому до по- 
следљег дана свога живота сарађивао са нама, исто 
тако je на свима пословима био одан, искрен и до- 
бар сарадник. 

У име Иародне скупштине ja вас молим да по- 
којнику одамо славу и да му одамо заслужено при- 
знање за његов неуморни рад. Слава му! (Сви на- 
родни посланици кличу: Слава му1) 

Прелазимо на дневни ред, Ha дневном je реду: 
Продужење претреса извештаја Верификационог од- 
бора o верификацији посланичких мандата под III. 
Има реч народни посланик r. Миливоје Исаковић. 

Миливоје Исаковић: Господо народни посла- 
н^ци, и оштрином и начином и сретствима изборни 
терор, вршен од стране опозиције у Дринској бано- 
нини, ни мало не изостаје иза онога, који je ова 
исга опозиција спроводила у другим бановинама. 

Код муслиманског живља с оне стране Дрине, 
опозиција je као најмоћније сретство имала веру. 
Преко појединих мудериза, хома и софта, од првога 
дана, бачена je крилатица „Дин je у опасности". У 
Сарајеву су јавно агитовали: „Треба бирати између 

поповог и хоџиног сина", између г. Веље Поповића 
и г. др. Спахе. Г. др. Спахо проглашен je за чувара 
Ислама. Националисти муслимани, као на пр. r. др. 
Авдо Хасанбеговић оглашени су за отпаднике, из- 
дајнике вере, Влахе, у чијим жилама нема ни капи 
муслиманске крви. Дељене су фотографије, једна 
како г. др. Спахо под фесом излази из џамије, a 
друга, како г. др. Хасанбеговић под шеширом излази 
из православне цркве. Ha сам дан гласања, на свима 
биралиштима, где je било муслиманског живља, аги- 
товало се овако; „Чујте, људи, сви до једнога да 
гласате за Спаху, јер они други хоће да нам веру 
преврнЈ." Било je и органа шеријатских судова, ко- 
ји се нису устручавали да на ведозвољен начин по- 
иогву опозииији. Неки Хзџић Абдулах, шеријатски 
судија и претседник врховног повереништва, пре 
избора, обишао je све мектебе и џаммје и имамима 
матричарима саопштио да не смеју радити за владину 
листу, јер je такво наређење добио од старешина. 
Специјални агитатори, одмах no расписивању избора, 
размилели су се no тузланском крају, носећи селам 
од тузланског муфтије, да je Ислам у опасносги и 
да за то треба да гласају за опозици)у, за коју ће 
и муфтија гласати, што се, заиста, на сам дан гла- 
сања и обистинило. 

Хоџа Бејсил Хаџић, јавно je говорио да неће 
никога сахранити од оних који he гласати за влади- 
ну листу. OKO Жепча агитатори су за г. Спаху твр- 
дили да je други Мухамед и да he после избора 
Счахо бити Султан Босне, a др. Мачек Краљ Хр- 
ватске. 

O програму опозиције г. Спахо je био веома 
шкрт у својим изјавама, али je ипак приликом бо- 
равка у Тузли својим кортешима, између осталог, 
казао и ово: ,,Ја сам онај стари Спахо и остајем 
код свога старог програма, гласајте за листу r. Ма- 
чека, на којој сам ja кандидат, јер ћемо само тако 
остварити свој програм," 

Онако како су код Муслимана агитовали хоџе 
и софте, тако и слично, у много случајева, радили 
су и поједини жупници. Они су агигацију спроводи- 
ли у црквама. У траваичком срезу на дан 5 маја 
готово сви жупници су повели бираче после сврше- 
не мисе из цркве на биралиште, рекавши им да мо- 
рају гласати за лисгу r. Мачекл. Какву су улогу 
играли католички свештеници најбоље вам илустру- 
je случај у Озчареву. У присусгву жупника Нерко- 
вића одржан je овакав говор: „Драга браћо, немојте 
гласати за листу r. Јевтића, него за листу r. Маче- 
ка. Ja сам био у Бглгији, Немачкој и у Француској 
тамо су израђене „куне", хрватски ноиац, који he 
изијж у течај ако на ивборима г. Мачек победи. У 
Немачкој има 30 до 40 000 Хрвага, наоружапих вој- 
ника, a међу њима доста професорз, инжињера и 
других виших стручи.ака. Ова he нојска притеЈЈи у 
noMoh Хрватима само да у Југосдавији и:1бије рево- 
луција и да се Хрватска од Србије оцепи." Жупиик 
IlepKOBHh je слушао овај говор са великим задонол.- 
ством и mro je најжалосније учинио je cue да се 
говорник прикрије. 

Где год су владиие присталице закавивале збо- 
рове, поједини католички свештеници проналазили 
су пуга и начииа, да се у то време одрже иекакви 
верски обреди  Онога дапа када je био заказан   ве- 
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лики манифестациони збор у Тузли саопштено je 
вернима да иду у цркву у Хусине и Брешке. Исто 
се то догодило у Брешкама и Лисовићу. Жупник 
из Новошехерске жупе ноћу je сазивао састанке 
у свом жупском стану, a они из Завидовића и Жеп- 
ча са црквене проповедаонице наређивали су својим 
вернима да морају гласати за листу г. др. Мачека. 
Стзрешина самостана у Крешеву, Мзмчиновић Mia- 
ден, покушао je да у самостану одржи непријављен 
договор, a на дан избпра на биралишту рекао je 
Хасану Фдзмебашићу из Мративића да he му глава 
са рамена полетети. У истом самосгану, на дан из- 
бора, фратар Аугустин Кришто, одржао je кратку 
мису за победу г. др. Мачека. Из свега овога из- 
лази да je било и муслиманског и католичког све- 
штенства, које je изборну борбу тумачило као борбу 
si права Муслимана и Католика, која су им ускра- 
ћена од стране режима. У том своме раду, распа- 
љујући верску и племенску мржњу, и муслиманско 
и католичко свештенство, које je тако радило, по- 
вредило je несумњиво позитивне прописеуУстава и 
Кривичног законз. 

Опозиција у Дринској бановини, нарочито она 
са оне стране Дриве, наводила je и подбадала на 
отпор против власги. Заковске санкције против ono- 
зиције она je претстављала као терор власти. Они 
су јшно проповедали да je хапс за људе, да треба 
бити јунзк, да неколико месеци затвора ништа не 
значи кад су у питању идеје. У критичним тренуг- 
Цима главни иницијатори, главни творци тих и так- 
вих изгреаа, нашли су пуга и начина да се склопе, 
a у рукама власги остала je она раја зг коју су 
можда баш ти веровали и верују да je раја зато да 
трпи, a колевовићи да бегују. Шпасти, премлатити, 
то je било свакодневпо сретсгво опозиције, омести 
и растурити збор противвика, то je било правило, 
бојкот исто тако, соколска значка била je знак уз- 
буне, вовац je бацан нештедимице, претило се на 
cee стране чак и поједивн претсгавници филијала 
разних фирми које код нас уживају веома знЈтне 
олакшице, раде и зарађују, чинили су cee да омету 
изборни успех Владе. Тако je, HI пример Јосип Pa- 
кић, пословођа Батине фирме у Травнику, прогласио 
себе за старијгг од министарских iiapeljeibi, која су 
изцата на основу позитивних законских прописа; 
чиновпици једног великог но^чаног завода из Загре- 
ба усло»л>авали су новчане услуге cavio тако, ако 
се потиише листа капдидата r. др. Мачека. У измиш- 
љању весги које су имале за цил> да изашву забуну 
Да узбуне, да заведу, онозиција je била прзви ве- 
штак. Подједнако су измишљали и мали и већи и 
|1ајве11и. Сам r. др. Храсница, у очи избзра, тврдио 
je да je 140 лица позваго иа издржавање казне, иако 
У том тренутку у полициском затвору готово пиког 
"ије Оило. Из уста људи који себе зрло цене у на- 
шем крају муштана су тврђеи.а да r. Давидовић не 
може да до1)е у Шабац и у Мачву, јер да би се то 
спречило, раскоиани су, тобож, пугени и порушеии 
мостовн. Оном лажи цело једио upe подне држане 
СУ масе народа од неколико хилгЈда људи у у^бу- 
heu.y, те je могло свачега бити, да иије било органа 
Уфавне нласги, који су били na висини свога пози- 
ва и своје дужиосги. Сталио je проношена иесг аа 
До избора   nehe доћи.   Ha   сам   дан   избора   преко 

специјалних агитатора, међу којима je био и један 
благајник једне филијале Народне банке, убачена je 
ова измишљогина: да je Влада г. Јевтића у оставци 
a да je г. Мачеку поверен мандат за сасгав владе. 
Ta je лаж убачена свуда в у најдаља села, a шта 
значи убацити то у 3 сата после подне аа дан из- 
бора, осгављам да оцене они који су преживљавали 
и водили изборну борбу. Ове и сличне лажи нису 
претстале ни после избора. Ђурђевдан je освануо са 
вешћу да je Влада у оставци, јер, чујте, једну го- 
лему измишљотину њихову коју су онда бацили, јер 
веле, надлежви неће да потпишу указ o сазиву Скуп- 
штине! Чјк je то један адвокат питао, na се, при- 
родно, бгсмртно обрукао. И дан дањи измишљотине 
су честе, али на велику жалост свих њихових тво- 
раца, ми смо овде на раду и радићемо и тии фак- 
том најбоље демантовати све то. 

Код нас опет са ове стране Дрине, друкче се 
тактизирало. Мачеково име прво се крило, na се 
после цедило кроз зубе, нарочито у почетку Г. Спахо 
je вешто прикриван. Кокетовало се са именом г. Да- 
видовића и тврдило се да je он посгигао потпун 
споразум са Хрватима. да je обезбедио пуну и ак- 
тивну сарадњу са њима. 

Од тсг тако подвлаченог споразума, од те кри- 
латице, помоћу које су завели наше гласаче са ове 
стране Дрине, данас су остале само резолуције, које 
целокупан наш народ, кад je видео шта се хоће 
њима, једнодушач осуђује и тражи и захтева најенер- 
гичније мере према њиховим творцима. Јер, господо, 
ja сам нарочито пазио и уочио једву чињеницу, која 
je наишла на буру негодоваљз, na сам очекивзо да 
he она бити уочена и овде од других, али како то 
још није учињено хоћу да je нарочито подвучем. 
У оној резолуцији, која носи пуну сагласност и 
потпис г. Д1видовића, има и то да се у њој говори 
o државној заједници, a не o држави. To je фатамор- 
гана, то je традиција г. Дчвидовића да у своме no- 
литичком дела11>у не уме да се помири са ствар- 
мошћу. Држава je вечност, сгварносг, држава je фа- 
кат, a све друго, a нарочито некаква заједница, то 
je оно што he наићи не на отлор и на борбу него 
на готовосг да се све жртвује. Ми лично можемо 
доћи у пигање, али држава посгоји и само са њом 
се има рачунати. (Узвици: Тако jel Пљескање) г. Да- 
видови!! je у почетку у нашем крају био означиван 
као носилац листе. To им je нарочито било потре- 
бно за нзше масе. Нарочито je било потребно са 
ове сгране Дрине да се покаже, да г. Давидовић 
ноди, и због тога je речено да he ом бити носилац 
листе. Необавештени људи пошли су за тим, a кад 
су се људи исполјили, кад се више није могло uhu 
натраг, онда je дошла истина, да je носилац лисге 
г. Мачек. Да би се ово загладило, прибегло се дру- 
гом лукавству. Г. Давидови!! he, речено je, бити кан- 
дчдат за Загреб. Хгело се мало сентименталиости, 
na ни толико колнко je можда било погребно за 
ефемерни изборни успех г. Даиидови11з, na се и то 
показало као лаж, јер r. Мачек није хтео ни толико 
да учини, ни ту најмању концесију он није учииио 
своме пријатељу, који му je дао један велики број 
гласова са ове наше сгране. Зз мисаоне људе, за 
л.уде који јасно гледају на ствари, било je несумњиво 
д i не само  споразуиз, него да ни   иајобичнијег до- 
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говора није било, сем прећуаног договора да се 
руши, никаквог другог споразума и договора није 
било међу првацима опозиције. Од капиталиста до 
дефетиста и комуниста све je било против режима 
и противу Владе. Чим се мало ушло у изборну борбу, 
одмах се јасно оцртало ово друштво. У нашем крају, 
господо и другови, у првим редовима опозиције из- 
били су чак и они, који су били и под ударом За- 
кона o заштити државе. 

У прве редове опозиције избили су и републи- 
канци који су то били и који he то остати; у прве 
редове опозиције у Мачви избио je и r. Божа Ма- 
нојловић, који he и сам, ако се буде питао, казати 
да je он био и да јесте републиканац. Исти je слу- 
чај са комунистима који су се такође трудили да 
буду у првим редовима опозиције. Ту се истакао 
г. Антонић и неки либелари који су у прошлости 
кокетирали са републиканцима и комунистима. Да 
ми се не каже да говорим напамет, ja hy вам про- 
читати оригинални циркулар комунистичке управе, 
који наређује од речи до речи ово: „За изборну па- 
сивност не можемо се опредељивати због тога што 
би то данас значило политичку бесмислицу. Поли- 
тички тренутак налаже политичку активност у овим 
политичким изборима, због чега ми позивамо све na- 
me пријатеље, и оне који су у својим срезовима били 
створили наше изборне среске листе да овога пута 
гласају за листу удружене грађанске опозиције која 
je, нажалост, остала у овим садашњим изборима и 
једина опозиција. Овај проглас потписали су r. г, Па- 
вле Павловић, Љуб. Радовановић, др. Саво Стругар 
и друге. 

И господо, кад јасно имамо пред очима ово 
и кад се овакве чињенице, које се ничим не дају 
иобити, доказују са доказима, које имамо у нашим 
рукама, кад се истина потпуно обелодањује на овај 
начин и утврђује да je готово све што руши у овој 
земљи било наклоњено да нас руши, да je све било 
наклоњено да укочи државни точак, да je све било 
против режима и гледало да се омети успех, онда 
изборни узпех г. Јевтића je већи него сви остзли 
изборни успеси који су се досад доживели од ра- 
зних влада за последших дваестак годииа на овамо 
(13урно пл.ескање). 

Смешно je, господо, било слушати славопојке 
o покојном Пашићу, Пачуу, Протићу и то од оних 
политичара из нашега краја који су их до скора, 
кроз цео живот, на сва усга грдили и клеветали. 
Још je смешннје било слушати банкаре и ноторне 
зеленаше како говоре o проблему дугова. Болно je 
било слушати, како се национална necpeha, марсељ- 
ска трагедија, злоупотребљује од стране   опозицнје. 

У целом вашем крају ти људи који су целога 
века клеветали и интригирали против погојног Па- 
шића, Пачуа и Протића, они су их сад уздизали за 
то што их иема, na би то и за нас говорили да и 
нас нема. Али, господо, ми смо ту и нећемо им дати 
да остваре цилЈене којима су пошли. И сам тај фа- 
кат за њих he бити најгори без обзира што he они 
o нама лоше мислити и што нас Hehe хвалити. 

Кад се посматра изборна тактика опозиције, 
онда се према ономе што се радило, према начину 
како се изводило, према срегствима која су употре- 
бљавана добија   утисак  организованог  терора   који 

носи и комунистичку карактерисгику. Из овога што 
сам до сада рекао, и што je овде речено, Hamehe 
се као општи закључак прво: да je оцозиција водила 
изборну борбу на верској, племенској и регионалној 
основн; друго; да се изборни терор од стране ono- 
зиције манифестовао са малим изузетком свугде, да 
су опозицију активно помагали комунисти, да су 
органи управве власти били на висини и у конкрет- 
ним случајевима посгупали у границама закона 
и тек онда кад су дошли у питање виши државни 
интереси. После овога и пред фактом апстиненције, 
и пред фактом да их нема озде, настаје питање: шта 
сада? Опортунизам можда би налагао какво погађање, 
међутим стварност чињеница то апсолутно искључује. 
Прво, пун je доказ да je аманет светиња, да je др- 
жава светиња, да je Југославија светиња. Они који 
још сањају o државној заједници a не o држави, 
битно се разликују од Александровског схватања, a 
оно je за нас овде и за оне наше на дому свето 
јеванђеље од кога нас не могу ни гробовима одво- 
јити, јер he из наших гробова и, кад се то догоди, 
Hahn нови и несаломљиви борци једне нове и неде- 
љиве Југославије. (Пљескање са узвицима: Тако je I) 
Југославија je вечност, a Опленац je жариште наше, 
жртва нашег самопрегорења, наше безграничне љу- 
бави и дивовске снаге да очувамо и унапредимо оно 
што су нам Карађорђе, Пегар и Александар стекли. 
(Општи повици: Слава им! — Бурно пљескање). 

Претседник Верификациоиог одбора: Драгиша 
Цветковић:Имаречнароднипосланикг.АртурМахник. 

Артур Махник: Господо народни посланици, 
мој говор у Парламенту Краљевине Југославије хтео 
би да наменим било једном проблему привредном 
или социјалном. Међутим за време дискуције вери- 
фикационе дебате изношени су такви моменти на 
које се ja морам осврнути. Морам одмах у почетку 
изјавити да je мој први говор добронамеран, да je но- 
шен великим оптимизмом за cpehy наше заједничке ота- 
џбине Краљевине Југославије. Kao у свима Парла- 
ментимл такои у овом нашем дискусија o верификацији 
не води се само o томе како су избори прошли 
него шта се за време избора збило. Господин Ми- 
нистар унутраш11>их дела у своме прегнантном говору 
и са пуно светла изложеним аргументима приказао 
нам je шта се све збило npe избора, за време избора 
и после петомајских избора. Из његовог исцрнног 
извештаја, кога морамо овде узети да je званичан, 
видели смо, да су се догодиле многе ствари машег 
и већег стила које морамо дубоко и искрено зажалити. 
Крал.евска влада показала je велику толеранцију аа 
време предизборне, изборне и после избарне борбе. 
na ми je као Хрвату жао да се са стране опозиције 
та толеранција na тако страшан начин употребила. 
Господин министар правде врло добро je учинио 
што je у свом недавном нзреченом говору овде no- 
казао структуру и компарацију изборног закон i. 
срав1ћују||и ra ca изборним законом демократскс 
1 мглеске. Ми смо H:t п.егопог говора могли разабрати, 
a добро je да je преко Парламента и читава опози- 
цнја Краљевине Југославије, која каже да je изборни 
закон реакционаран, — могла разабрати н видети да 
je демократска држава Енглеска са развијенот де- 
мократијом, која л.убоморно пази на све форме 
Усгава, да се тај изборнн   закон ни мало не разли- 
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кује од нашег изборног реда. Па ако je тај изборни 
ред довољан да je и у енглески Парламент ушло 
оно што je најбоље, ja држим да се Краљевина Ју- 
гославија не може потужити да je на темељу 
тога изборног реда дошло оно, што данас имамо 
овде. 

Г. Министар правде, као ресорни Министар, 
под кога спада и вера, посветио je једно веће по- 
главље свога говора једном чешће овде спомињаном 
меморандуму г. надбискупа Бауера, 

Господо народви посланици, пре но што пре- 
ђем на ову ствар, морам овде јасно и гласно да 
изјавим, ако прем стојим према особи надбискупа г. 
Бауера јако близу, да за време читаве дебате o 
верификацији мандата, ja намерно нисам дошао у 
посету њему, да се не каже, да имам инструкције 
од љега, поводом говора који хоћу овде да изре- 
чем. Ja у том предмету не бих примио никакве ин- 
струкције ни од кога, већ говорим овде оно, што 
мени моја савест диктира и моје уверење. (Пљескаље) 

Господо народни посланици, меморЈ1ндум јед- 
нога нашег црквеног веродостојника, кога хрватски 
део нашег народа гледа као једнога од својих нај- 
бзљих синова, дошао je у жељи ако je оно истина 
што у меморандуму стоји, да се одстрани све оно 
што се догодило. Морам овде да изречем јасно и 
гласно, да никад господин Бауер није држао и по- 
сумњао да би се такви догађаји могли збити са 
знањем Краљевске владе. Ja морам овде да изјавим 
још и то, да господин надбискуп Бауер, кзд je ме- 
морандум предао у нашој престоници на сва она 
места, за која je држао да имају уплива, да je Mo- 
rao предмшевати да би се тако што могло дого- 
дити у изборној борби. Ta борба није била нормална 
борба, и ту су се унашале многе ствари са стране 
опозиције. Наш добри архипастир, код кога су от- 
ворена врата свакоме просјаку и сваком који тражи 
noMoh, не може се неодазвати молби. И он се, го- 
сподо народни посланици, заузео. И само je то била 
тенденција његовог меморандума. Ако je тај мемо- 
рандум израђен у другом духу, он није био у ње- 
говој тенденцији. Жалити je, да je опозиција овај 
меморандум употребила у своје послије изборне 
политичке циљеве. Кад се господин надбискуп Бауер 
после своје посете ирестоници повратио у Загреб, 
ja Вас уверавам, господо, да je дошао у Загреб пун 
оптимизма, јер je црпео увере11>е на самоме врелу, 
да lie се од стране КралЈввске владе спе подузети, 
и да he се закону дати потпуно поштова11)е. Он je 
дошао у Загреб пун таквог уверења и ванредно 
добре вол>е| јер je црпао у искустну Краљевске 
владе још нешто више, црпао je то, да he Краљев- 
ска влада бити верна своме изборном прогласу и 
СВоЈој и:<јави, коју je дала кад je преузела управу 
посла у земл.и и да he удесити такве смерниие 
Рада, да he репарирати све оно у чему су у краје- 
нима, који запремају хрватски део пашег народа, и 
што су мало ne све владе од године 1918 овамо 
грешиле. 

Пе може се pelm да je r. 15ауер овај корлк у- 
чинио у корист неке политичке страпке. 1 le сме се 
мислити да je он хтео тиме учинити ма коме услу- 
ГУ- To не иожс стајати. I bera ne воде никакни 
анимозитети   према   Крал>евској влади и за то нека 

буде   доказ  то, да се моја  маленкост  данас броји 
међу посланицима Краљевске владе. 

Из тога, господо моја, у вези са г. Бауером, 
који je осиједио у борби и у раду за народ, који 
je у својој домовини од народа гледан са једним 
великим нимбусом, ja морам жалити, да су овде па- 
ле оштре изјаве колико од стране господина мини- 
стра правде толико од стране посланика. Ja вам ка- 
жем отворено, ja хоћу да носим једну маслину ми- 
ра и ja не би желео, да се из ове епизоде изроде 
некаква средства за верско нерасположење. Верска 
толеранција мора бити наш искреви водитељ и наш 
искрени вођа у народу око консолидације државе. 

Господо вародни посланици, Верификациона 
дебата сада би требала да расправи и грећи део ве- 
рификациовог извештаја и ja мораи овде да се из- 
јасним да се ja прикључујем предлогу Верификацно- 
ног одбора. После мога пута у Загреб ja сам добио 
утисак, констатовао сам извесне појаве на основу 
којих могу да закључим, да у погледу судбине мав- 
дата за које нису предата пуномоћија није наступио 
дванаесги час. Ja имам тај оптимизам и оправдати. 
Ми смо ево скоро при крају дебате no верифика- 
цији, после које heMo тек добити законску легити- 
мацију Народног претставништва. Сада долази оно 
доба које je r. Претседник владе најавио као доба 
рада, позивајући на сарадњу све људе добре воље. 
Па када смо, господо народни посланици, на прагу 
новога доба, нашега новога рада, ja сам слободан и 
дужност ми je ca ове говорничке трибине нашег 
Парламенга учиним апел на Краљевску владу, да 
први корак који се мора у нашем раду у заједници 
са Парламентом повести, јесте потпуна једнакост и 
потпуна правичвост у свима вадлежностима од горе 
до доле за гве крајеве наше државе. Овај ocehaj 
праведвости мора да осети свак одозго na до доле 
na и онај сиромашни сељак у својој сиромашвој ко- 
либи. Ja сам носим добру вољу, носим једно искре- 
но југословенско срце. Ja долазим овамо као Хрват 
и Југословен. Једно друго не искључује, eeh даје 
Behy садржину цјелини. Moje je уверење, да je Кра- 
љевина Југославија једна таква државна творевива, 
која има све атрибуте за свој природни напредак у 
овој државној форми, у којој и Срби и Хрвати и 
Словенци морају и могу HahH све увете за свој кул- 
турви, привредни и нациовални развој. Па, господо 
моја, радимо тако отворено, вођеви једним заједнич- 
ким духом и припремимо иашу државу за доцнија 
покољења, како би она имала више него што има 
данашња генерација, и ако heuo радити у заједни- 
ци наших погледа на потребе цијеле државе, онда 
ja мислим да he у оно доба које Устав предвиђа, 
наш млади Краљ Њ. В. Петар П BahH онакву Ју- 
гославију, какву je Витешки Краљ Александар Ује- 
дииитељ вазда у своме срцу носио. (Одобравање). 

Прешседник Верификацинног одоора Драгиша 
Цветковић: Има реч г, Минисгар  правде. 

Mimuciaap прапде др. Драгутин Koju h: Го- 
сподо наридни посланици, наш уважени друг г, 
Махник, који je no своме службеном положају вр- 
ло близак највишем претставнику католичке цркве 
у нашој земљи, уваженом г. Бауеру, дао je малочас 
пеке изјаве поводом мога последњег говора. Ja сма- 
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трам да ми je дужносг да учиним извесне корекци- 
је на изјаве г. Махника. 

Високи патриотизш и велики аугоритег, којн 
највиии претставник католичке цркве у Југославији 
ужива не само у крилу свзје пастве, него целој Ha- 
rnoj земљи, никада није био у питању. У моме го- 
вору, у ономе делу мога говора, који се односио 
на меморандум уважевог г. Бауера, та питања нису 
била нн додирнута. Она су изван онога, o чему сам 
ja говорио. 

Ja сам, господо, говорио o једноме акту r. 
Бауера; говорио сам o томе: како Краљевска влада 
сматра да je дужност не само католичке цркве, но 
свих цркава и свих верских заједница у нашој зем- 
љи, да у моментима, који носе у себи ону заоштре- 
ност, коју саи избори, a поготову последњи пето- 
мајски, носе у себи, да je у таквим моментима дуж- 
ност свештенства, дужност свих оних, који требз дз 
носе ону гранчицу мира, o којој je малопре r. Мах- 
ник говорио, да уносе што више благости у народ. 
(Одобравање и пљескање). 

Казао сам, да je дужност свештенства била дз 
уносе мирноћу, да блаже оне оштрине, које избори 
но:е у себи, кад већ у изборе улазе. (Одобравање 
и пљескаше). O томе сам ja говорио и изразио бо- 
јазан таца, и данас je, господо, изражавш: да акг 
r. Бчуера није могао имати супротна дејства; да ни- 
је још једном на терену, који личи на борбгни те- 
рен, јер су избори били тек свршени, није донео 
маслинову гранчицу, aeh заоштрење. (Пљескање и 
узвици: Тако jel) To je и смисао мога говора, 

Још нешто сам ja мислио, кад сам говорио o 
томе предмету. 

Из прегледа, казао сам ja, који нам je дао г. 
Министар унутрашњих послова o томе како je тек- 
ла изборна борба видело се: да je било свештеника, 
припадника не само католичке цркве, него и при. 
падаика православне цркве и припадиика исламске 
верске заједнице, који се у изборно време нису no- 
јављивали са маслиновом гранчицом, већ су у избор- 
ну борбу уносили оно што не сме свештеник да 
да уноси: мржњу, братски раздор и заоупотребу 
свога положаја. Тим поводом осврнуо сам се на ону 
наредбу, коју je католичка црква, ваљда — ja за- 
кл.учујем — из бојазни од свих ових момената Ko- 
je сам напоменуо, издала пре из^ора, наређујући сво- 
ме свештенству да не улази у избориу борбу, да се 
не кандидује, да се не експонира у изборну кампа- 
њу, na сам се запитао: да ли није била преча дуж- 
ност оних, који воде рачуна o интересима велике и 
Moline црквене заједнице, као што je католичка црк- 
ва, да се прво и првенствено посгави питање o то- 
ме: како je та нарелба, коју je уважепи г, Бауер у- 
путио своме свештенству, извршен:? (Одобраваи>е). 
Запитао сам се да није била дужност или потреОа, 
ако хоћете да се болзе изразим, велике католичке 
иркве, чија je снага првенствено у дчсцлплини ње- 
них чланова, да увзжени r. Бауер пре акта o исту- 
мима жандармерије, o непровереним иступима жан- 
дармерије, како г. Бауер у своме акгу тврди, upe- 
дузме све мере против онога свештенства, које ни- 
је послушало ону заповесг и Koje je у изборној 
борби ишло тако далеко, да се такви иступи ни у 
једној   земљи,   где се има   обзира   где се има   по- 

штовање, где се има признања према верским зајед- 
ницама, не могу толерирати. (Одобравање и пљескање.) 

To je био смисао мога говора и ja нећу да 
погрешим ако вам опет у име Краљевске владе из- 
јавим да никаквих злоупотреба спиритуалног по- 
ложаја и угицаја свештенсгва у нашем народу 
Краљевска Влада неће толерирати. (Одобравање и 
бурно пљескање). 

Претседник Верификационог одбора Драгиша 
Цветковић: Има реч народни посланик r. Војислав 
Ђорђевић. 

Војислав Ђорђевић: Господо народни посла- 
ници. Верификациони одбор у своме трећем одељку 
јављује нам, дч није могао да овери пуномоћија 
једног дела иззбраних посланика, јер изгбрани исга 
нису поднели. Сви овакви случајеви јесу са листе г. 
др. Влатка Мачека. 

Минисгар унуграшљчх послова г. Велимир По- 
повић у своме великом и документованом говору 
изнео нам je, који су принципи слободе, избсрзе 
толерзнције и добре воље били примењени од Кра- 
љевске владе, да би избори свима били омогућеви, 
и како су све те принципе злоупотребљавали они 
који су себе назвали опозицијом. 

Други говорници допунили су ову аргумента- 
цију конкретним примерима, износећи да се ових 
избора десило оно што ниадд до сада није било, a 
то je да не само речи него и методи и дела удру- 
жене опозиције не одговарају ономе, што она данас 
тражи и изјављује и шго je моралз да чини. 

Остављајући на страну анализу изборног зако- 
на, који истинз није донела опозиција, али ra нисмо 
донели ни ми, ми морамо да подвучемо само један 
непобиган фзкт дз јавно гласање предвиђено у из- 
борном закону овога пута са највећом дрскошћу у- 
казало на терор. који je вршила опозиција. Довољ- 
но je била ова чињеница да се види да je опозици- 
ја користила све оно што je њој било погодно и за 
њену борбу no њепом мишље11>у допуштено. 

Чињеница да je изборе вршила Крзл.евска вла- 
да, која значи нову политичку груплцију у нашој 
земл>и, да je изборе вршила Краљевска илада у крат- 
ком времену после свога образовања и у најтежем 
иремену no нашу државу, после велике трагедије у 
Марсељу и смрти нашег Великог Краља. (Узвици: 
Слава му!)... још више подвлачи тешкоће објектив- 
них услова, које je имала за изборе сама Краљевска 
влада. AKO овоме додамо тешке економске прилике, 
које владзју у нашој земл^и, непогодно време иза- 
брано за изборе, тј. време изме1)у два хлеба, кад je 
сељаку нестало сгарога хлеба a још није добио нов, 
и при том да се избори врше са старим управним 
апаратима, који у већини случајева није био пакло- 
њен nelinnH овде изабраних народних посланика..,, 
(Пљескање и повици: Тако jel) jačao показује коли- 
ко je велики пораз опозиције, a колика je сјајна 
победа коју смо ми извојевали 5 маја. ОставЛ)ајући 
на страпу све те моменте, ми ипак морамо приликом 
ове верификације да расмотримо које су и какве 
појаве биле 5 маја и уколико су оне утицзле на 
државом организам, како би знали да их у будуће 
уклонимо јер ондз када се ради o опсганку државе 
не могу се дозполити радње, које су учи11,ене 5 
маја, Није овде обична политичк? борба између дне 
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групације, које теже једна другој да отму бираче, 
него je овде борба између два схватања, две велике 
групе, једне, која сматра дз њиховим политичким 
интересима и њиховим партијским интересима могу 
бити подређени ивтереси Отаџбине, и друге групе, 
наше, која сматра да су интереси Огаџбине над 
свима другим интересима и да су сви поједини па- 
ртијски интереси ограничени тим високим интереси- 
ма, које тражи држава. И целокупна борба 5 маја 
била je у томе знаку и зато je важно да иодвучемо 
те чињенице. Ja нећу да се задржавам на томе, јер 
су остали предговорници доста тога изнели, али hy 
ипак да подвучем неколико радњи, које јасно карак- 
теришу и морални и политички став и нац-шнални 
рад целокупне олозиције, na било да je учествовала 
или отсуствовала у току ових избора. 

Избори од 5 маја показују да je опозиција из- 
вршила најнеморалнију превару према  својни  бира- 
чима. Одмах у свом почетку удружена опозиција je 
изјавила да посгоји један споразум између   група г. 
Давидовића, г. Јовановића и  г. Мачекз,ја у сгвари 
тај споразум имао je само једиу чишеницу, једну де- 
визу, a то   je:   они   су се  споразумели' да   се   не 
могу   споразумети.   И   да би   добили   бираче  они 
су разнолике методе и разнолике тактике примењи- 
вали, од парола које су ишле ка неззвисној и ауто- 
номној Хрватској до   ценгралистичке   пароле   којом 
су у Србији  агитовали,   онако   како   je   где   било 
згдоно или према крају, према селу или према KćH- 
дидату. Никакав принцип, никакво  оснозно   начело, 
никакав заједнички спорззум   није имала  опозиција, 
те je према томе јасво зашто je народ то осетио и 
зашто народ није хтео да  им поклони оно   повере- 
ii.e које  су они  очекивали. Али   има извесних  чи- 
п.еница за које и ми носимо  кривицу и због  којих 
смо и ми допринели да опозиција ипак добије   онај 
број гласова који je добила.   Цензура   штампе била 
je таква да ни једна   од  оаих   појава   које   нам  je 
изнео г. Министар   унутрашњих послова није могла 
бити изнета у јавносг и није се могло на време оба- 
вестити бирзче. Најфантастичније вести  кружиле су 
за време избора не само o Влади него и o највишим 
фзкторимз, и те весги нису сузбијане. И  ово* пута 
се показало да несузбијање  оваквих  вести,  управо 
сузбијање и  цензурнсаље слободне   штампе  до  те 
мере само користи  противнику,  јер се сгвара једна 
усмена штампа,  a шапат од уста до  усга  бржи   je 
од  сваке  бежичне   теле-рафије,  (ОдобравапЈе)...   и 
онако исго као шго  cvio  ми   данас  после  изборз, 
као и целокупна јавност, могли да дознамо o оиим 
страхотама које су биле вршене било у погледу na- 
рола, било у погледу  терора  који je  вршен,  тако 
исто, ja верујем, могли смо то да сазнамо и пре из- 
бора и будите   уперени да не само   што   не   би   г. 
Влатко Мачек у Хрватској добио onaj број   гласова 
који je добио, него  не би  добили im г. Љуба  Да- 
"идовиН im r. Јоца Јонанови!!, јер су na сасвим јед- 
ном другом и лажном   програму   и   паролама ишли 
на изборе од оних које су у ствари били. (Одобра- 
вап.е). И зато ja не из нашег иптерсса, него у инте- 
ресу смирења у пашој аемл.и мислим да треба дати 
што npe слободу штампе. a не да се иза неслобод- 
не штампе join увек   крију појединци који не  раде 
ни У духу програма one Владе, ни у духу који тра- 

жи наша   заједиица,   ни   у   духу   онога   што   ми 
желимо. 

Али нијг само тај једини грех опозицнје који 
je иззршила на овим изборима, вршећи вајвеће и 
вечувене преваре над бирачима, вего посто,и још 
грехова који су тежи од овог првог греха преваре 
бирача. 

Други тежак и неопростив грех опозиције 
био je тај, што je она у ствари изневерила демо- 
кратију, коју она тражи и за коју се залаже. На- 
чела демократије јесу слобопно опредељивање гра- 
ђана и никакво ометање изражавања њихове сло- 
бодне воље. Све оно што je радила опозиција 
говори супротно томе. Несамо да je она извршила 
обману са паролама, негоје организованим терором 
спречавала бираче да изађу на биралиште или им 
својим претњама онемогућавала да слободно изразе 
своју вол>у. Нарочито je био тај случај у Хрватској 
да многи бирачи нису смели слободно да изађу на 
биралиште и да се слободно определе, али je такав 
случај 6иј и у Србији, где су организовани Хође- 
ровци спргчавали приступ на биралиште појединим 
бирачима и тукли оне, који су гласали за листу г. 
Богољуба Јевтића. Они који гражеда буду зашти- 
ћени и опи који траже демократију, не смеју се 
служити тим методама, јер ти методи одводе народ 
ка самоодбрани, одводе га ка ономе што се зове 
болЈшевизам и разрачупавање народа између себе. 
И ja кажем: не дај Боже још једне овакве изборе 
јер ми који смо у ствари бирани, као да смо би- 
рапи из опозиције, морали бисмо да бранимо себе, 
кад овога пута поједине управне власти нису биле 
у стању да нас одбране. 

Највећи грех за удружену опозицију био je 
можда тај, што je она издала сељаштво. Ако ра- 
смотримо састав удружене опозиције, видећемо да 
њу сачнњапају у прзом реду г. др. Мачек са бив- 
шом Сел>ач1<ом странком и r. Јован Јовановић са 
бившом Земл.орадничком странком. Али шта je 
урадила ona удружена опозиција и ако je ona 
претсгавила себе селзаштву и зашто je она овога 
пуга изневерила сељаипво. Оно што je радио r. 
др. Влатко Мачек, удружујући се са клерикалцима 
и са фрапковштипом, тражећи независну и само- 
стадну Хрватску, у основи je супротно његовом 
великом учител>у Стјепану Ради11у (Узвици. Слава 
му!) Иикад Стјепан Радић није желео нити тражио 
ono, што дапас г. др. Влатко Мачек захтева. Ja hy 
Вам навесги само неколико цитата из онога, што 
je noK. Стјепан Радић писао или говорио у Народ- 
ној скупштини, те да видите у коликој je мери r. 
др. Мачек изд^о сељаштво и колико je садашњи 
п.егоп рад у супротпости са опим, чему ra je учио 
Стјепан Радић. У „Народном Валу" од 1917 године, 
Стјепан Радић дословно каже ово: „Ми смо један 
иарод са Србима, ми смо једна душа, ми можемо 
и имати конфликата и сукоба, али ми ћемо те су- 
кобе и копфликте сами заједиички решити. У „Дому" 
од 1925 годино пише Ради11 ово: „Исус je казао: 
1 [ehe упиНи у пебо тко пепрестапо виче Господине, 
Господипе, nero тко врши вољу оца мојег". Тако и 
у политици викад више код иас у Хрвагској nehe 
лобпгп повереае сељачког парода господа, која 
дрл.ају o   федерализму   и   o  хрватском државпом 
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праву, a мирне би душе оставили милионе сељачког 
народа на политичкој калварији." 

У „Народноме Дому" од 1920 године казао 
je пок. Радић ово: „Потпуно je суверен само курјак 
у шуми. Не може ни један народ на свету бити 
потпуно суверен". 

Ово je на адресу оне суверености, o којој г. 
др. Мачек говори и коју захтева. 

У „Народном Валу" од 1927 год, каже пок. 
Радић каже: „Ми смо један народ са Србима и ми 
смо једна душа. Ми можемо имати конфликата са 
Србима, али   ме ћемо те конфликте сами решити." 

1928 год. пок. Радић у Народној скупштини 
казао je: „Ja могу оптуживати владу, али не др- 
жаву као целину". 

Дакле супротно ономе што данас r. Влатко 
Мачек приповеда. 

У „Народном Валу" 1924 г. у Загребу пок. 
Радић казао je „Сваког онога међу Хрватима који 
мрзи Србина треба гурнути на страну, a исто тако 
сваког Србина који мрзи Хрвата". 

Дакле, све супротно од овога ради r. др. 
Влатко Мачек, што јасно показује да je он издао 
сељачку политику Стјепана Радића, и да нема права 
да апелира више на његове људе. Тако исто из- 
гледа друга политичка групација која претставља 
сељака, то je бив. Земљорадничка странка r. Јоце 
Јовановића, чије су маловарошке вође овога пута 
радиле у сељачком народу. Срећом народ није био 
уз њих. Док je бивша земљорадничка странка 
истипала у своме програму економске и привредне 
моменте, догле су они сада истицали развијаље и 
распаљивање племенских момената и стварање пле- 
мена у нашој земљи. Овога пута сељачке масе јасно 
су разумеле да њима нема места тамо, и зато су 
овога пута и гласале за листу r. Богољуба Јевтића, 
јер су они видели да je то група која no идеалима 
и методама води нову политичку групацију и у 
свој програм уноси оно што треба народу Југо- 
славије и што он мора да добије. Са тих разлога 
овога пута уместо да пусте сељачки народ да по- 
могне политику r. Богољуба Јевтића, који je у 
првом реду подвукао баш те проблеме и изнео 
свв оно што сматра да треба за село да дође пред 
Народну скупштину, те да се на тај начии реши 
привредна криза, они тога тренутка скрећу читану 
политику у нашем селу и xohc да спрече решавање 
мука сел.ачког народа. To je велики грех бивших 
сел.ачких вођа који им одузима право за навек да 
се називају сеЛ)ачким вођама. Највећи je несумп.иво 
грех то што су они издали велику југославепску 
мисао коју je пок. Стјепан Радић заступао као 
п.ихом учитељ и за коју су се сел.ачкс масе увек 
увек и на бојном и на полигичком пољу бориле. 
Подвлачим да свако задржавање на политичком 
или племенским питањима или повратак na почстиу 
годину значи одвраћање и задржавање да се не 
реши најактуелнија најтежа питаЈва, принредиа и 
економска, која владају ne само код нас него и у 
целом свету, a то je грех јер ne води ка копсоли- 
дацији наше земл>е и потпуном једипству, јер пот- 
пупо јединство само може донети решсп.е прииред- 
них и економских моменага из програма r. Јевтића. 
(Пљескап.е). Колико  je   гожак   п.ихоп i рсх у оиом 

погледу види се и no томе, што су они користили 
најнезгоднији трепутак да развију племенску мржњу. 
У обичној кући, господо, кад умре старешина куће, 
завађена се браћа мире, a они су над одром мртвога 
Краља хтели одмах да сеју мржњу. 

Избори од 5 маја показали су да нам je ју- 
словенска идеја добро дошла и да je мртав Крал> 
исто тако јак као кад je био жив, и да југосло- 
венска идеја не може ничим да се поколеба. (Бурно 
пљескање) 

Сем опозиције која je хтела да омете изборе 
и са којом смо имали да се боримо свим могућим 
начинима, имали смо ми и других непријатеља. Hthy 
да наводим one који су већ наведени, али морам 
да их наведем хронолошким редом како су наступзли. 

Много je говорено o злоупотреби цркве и 
црквених поглавара. Ja баш за то што сам правосла- 
вац хоћу да подвучем да ни ми нисмо боље cpehe 
од њих, Један епископ шабачки онако je исто радио 
као што je радио и католички. И сви свештеници у 
томе крају били су против листе г. Бошка Јевтића, 
a они који су били за у немилосги су код тога по- 
главара. Није било случајно да на опозиционим лис- 
тама велики број свештеника фигурирају као канди- 
дати, али кад мало боље погледате видећете да 
црква није имала ништа заједничко са тим, јер оно 
што je најгоре, што можда није требало да буде 
свештеник, оно je билото које се кандидовало и нај- 
активније радило. У моме срезу на једној опозици- 
оној листи има свештеника који je за 24 дела cyljeH 
и осу1)ен и онда несумњиво je грех таквих поглавара 
што су дозволили кандидацију неисправним свеште- 
ницима, јер они су били ти који су вршили na овај 
начин злоупотребу цркве. Али има нешто дубље, 
господо, у овоме, a то je да ми у место да сузби- 
јамо римо—католички клерикализам, ми смо створи- 
ли православни клерикализам. Све оне прерогативе 
које je имала вера у средњем веку, које су имали 
часници у средњем веку, ми смо хтели да повратимо 
свима вероисповестима. Још данас једини феудалии 
господар, једини господар који држи земљу добивену 
no средњевековним законима као феуд, то je цр- 
ква, што никако не одговара оним високим теж- 
њама, оној високој науци коју je Христос проповедао. 

И поштујући веру, ми ne смемо да дозволимо 
ни католички ни православни клерикализам, не смемо 
дозволити подпојеносг ни римокатоличког Хрвата ни 
православног Србина. Грех долази баш од право- 
славних, који су своју цркву прогласили српском 
онда кад je КралЈевина Србија остварила и ушла у 
велику заједницу Југославију. Ma колико да су ова 
питап.а била осетљива, ми видимо, да она угичу на 
расположење народно и ми морамо o томе да ми- 
слимо и o томе да отворемо говоримо. 

Али сем тога непријатеља, ми имамо још једног 
великог непријатеља, a то je државпи апарат. 

Meliy чиновницима држанним, који су уживали 
све привилегије, ми смо имали великих пепријатеља, 
не само зато што су они гласали за листу r. др. 
Мачека у великом броју него што иеђу чипонпнцима 
има велики број, можда 10.000, оних који пемају 
права no својим моралним и школским квалифика- 
цијама na место које заузимају. И видећи у пама 
нову политичку  групацију,  која   xolie   да чисги са 
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старим и рђавим навикама, они су били груписани 
против нас и ми смо у њима имали отворене ono- 
зиционаре или пасивну резистенцију, коју смо сгра- 
ховито тешко на себи осећали. Ja бих још додао, 
кад се један политички режим мења, није довољно 
да се само политички измени него je потребно да 
се и привредно измени, Не могу све привредне opra. 
низације државом повлашћене остати са оним мето- 
дом и оним радом којим су радили у старом режиму. 

Све то остало народу није давало  могућности 
да види, да je овде  збиља нешто промењено и да 
зато треба да   буде   јасно   и   куражно  за  то ново 
стање. Несумњиво je оно што je подвукао једав од 
посланика,  да  су  више од  свих,  сви   анационални 
елементи,  сви  ксмунистички   елементи  овога   пута 
били на страни  опозиције, и кад  проучите методе 
терора и агитаније које су они вршили и прочитате 
једну књигу нашег земљака  и великог комунистич- 
ког вође у Русији „О терору  и позадини у војсци 
и политици", видећете да су они зналачки ту поли- 
тику проучили и зналачки  те методе примењивали. 
Несумњиво je да ми можемо да дамо довољно кри- 
тике на рад који je опозиција овога пута имала, али 
важно je за нас којим ћемо путем  да идемо и шта 
сада треба да чинимо? Наш пут верујем да je јасан, 
али ипак ми морамо да га  подвучемо. Ми смо од- 
лучно против старог. У својој декларацији и у сво- 
јим говорима Претседник владе и наш носилац листе 
г. Богољуб  Јевтић јасно je подвукао, да смо  ми 
одлучно против старог, и ако међу нама има и оних 
који су били у тим старим политичким групацијама, 
сви скупа ипак престављамо нову политичку група- 
цију која иде  новим   путевима,   a   не   старим.  Још 
једну чињеницу коју ми морамо  да имамо  на уму, 
ми морамо да будемо одлучно  против керенштине. 
HeMorylie je дозволити  оне појаве  које су биле за 
време избора, немогуНе je дозволити оне појаве које 
су биле после ивбора. И државни ауторитет и држа- 
вна власт мора да прекину сатим и да јасно покажу 
да ми нисмо носиоци керенштине, него једног здравог, 
новог југословенског покрета, који хоће да економ- 
ску демократију   сагласи   са   политичком   демокра- 
тијом. (Пљескање и повици: Тако je!) Ако ми радимо 
у том духу ja нерујем  да се нама никада неће no- 
новити оно што je било 5  маја и  што може да ре- 
мети темел>е наше земље. (Пљеска11.е) Из тих раалога 
нама je   јасно  да   морамо да   наступимо  у погледу 
верификације оспорених мандата онако како у зако- 
ну каже, a то je чекати 3 месеца,  a после  тога ни 
једна политичка  толераиција   или политичка комби- 
нација не сме да нас омете, да  те мандате или ос- 
нажимо, ако  поднесу  пуномоћија,  или  поништимо, 
ако ne буду дошли овде. (Пљескање   са узвицима: 
Тако je!) 

Ирешссдник Иерификациоиог олбора Драгиша 
Цветковић: Има реч народви посланик г. Фра- 
ii>o Млркић. 

Фрањо Маркић: Господо народни послаиици, 
наком исцрпног гопора и докумеитонапог експозеа 
r. Министра упуф.тт.пх деда, након ирло инте- 
ресантних података од стране остале господе на- 
родпих посданика, есојн су обухватнлн читаву из- 
борну ради.у, Mciiii скоро ВИЈВ остало иишта друго, 

него да, приликом ове верификационе дебате, дам 
само још неколико напомена. 

Сви смо ми, господо народни посланици, пре- 
живели и видели и удубили се у методе и рад при- 
ликом изборне борбе са стране опозициовара. Ме- 
ђутим, мислим, господо, да je моја дужност у пр- 
вом реду, да укажем прстом на рђав, на проту- 
народни, ако хоћете и на протудржаван рад т. зв. 
хрватске опозиције. 

Господо народни пославици, ви сте сви све- 
доци тога, да се са стране т.зв. хрватске опозиције 
водила борба, као да се ради o томе, да ли he ове 
државе бити или неће бити. Остављајући на страну 
г.г. опозиционаре са српске стране и како je било 
могуће да се нађу у томе друштву, мени je главво 
то, да велики део, да озбиљан део хрватског на- 
рода није ипак пришао онако, како су се они на- 
дали, њима и њиховом политичком правцу. Драга 
браћо, хрватском делу народа постаје већ јасно, да 
нема и не може бити плебисцита у погледу уређе- 
ња државног, у погледу народног јединства, (Пље- 
скање). Државно уређење и народно јединство вису 
плод, нису последица рада неколицине људи, нису 
плод и последица рада неколико година или деце- 
нија. To je последица вековве борбе и напора na- 
mer целокупног и најсвеснијег дела народа. Гос- 
пода из опозиције, која мисле да je потребно да 
се поврате истом сада na 1 децембар 1918 годипе 
и да попово претресамо na који ћемо пачип да у- 
редимо државу, та се господа љуто варају. Добро 
je поменуо уважени г. Министар правде, да 1 де- 
цембар пије почетна тачка, nero финале у раду за 
наше народпо ослобођеше и државну самосталпост. 

Драга браћо, господа с ове стране много су у 
овој изборној борби, у овој изборној агитацији 
пледирали и приговарали нама, што нисмо присташе 
потпуне демократије, приговарали су, да наш про- 
грам рада не дозвољава њима да развију пуну 
своју активпост и снагу. Међутим, браћо, све мрач- 
не силе, које још постоје у нашем народу, ишле 
су њима у руку. A што се тиче политичких права. 
ja знам, господо народни посланици, да баш тих 
ЛјУди, у доба, кад je требало да се боре за поли- 
тичка права на делу Краљевипе Југославије, који 
je пекад припадао бившој Аустроугарској монар- 
хији, да баш те господе није било у тим борбевим 
редовима. (Пл>ескање). 

Господо народпи посланици, ja знам мпоге од 
пас који још и сада noće ожиљак аустријских бајо- 
ntra na себи, ради тога што су се борили за по- 
литичка права југословенског народа. Међутим, та 
господа су мирно и пасивно посматрала ту борбу. 

Bpaho, ствар je у овоме. Ми смо се онда и 
пекада борили за политичка права у Аустро-Угар- 
ској мопархији да би npeko тих политичких права 
рушили земл>у и државу, која je била туђинска и 
пама паметнута. (Пљескање и повици: тако je!) Ме- 
1)утим опи би дапас хтели супердемократију, хтели 
би политичка права онаква каква ни данас у Ев- 
ропи ne постоје, да би рушили ово што je муком 
и-криљу стечено. (Повици: тако je!) 

Bpaho, ne трсба опи да заборавл^ају чињеиицу 
да су политичка права na територији данашње Кра- 
љевине последица  народног   ослобођеша  југосло' 
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венског, да су последице ствараља ове државе. И, 
не може се никако ићи затим да се толеришу, да 
се дозвољавају, да им се иде у толикој мери на 
руку да могу вршљарити у овој земљи као што 
хоће и како xohe ради тобожњих светих принципа 
демократских права, ако они те свете принципе 
xohe да искористе да руше ову земљу, да разједи- 
љују овај народ. (Узвици: Тако je!) 

Драга браћо, нисам био намеран, али, изазван 
изводима у говору нашег посланичког друга r. Ма- 
хника, сматрам за дужност да као син као син ка- 
толичке цркве и ja проговорим неколино речи o 
улози католичког свештенства у данашњој нашој 
држави и народном  животу. 

Драга браћо, ja мислим да je та тачка најте- 
жа, да je та тачка најосетљивија и да од правил- 
ног решења тих питања, овиси и решење српско- 
хрватског питања. Драга браћо, господа са оне стра- 
не, опозиционе стране, a тако се може схватити 
углавном скоро све католичко свештенство, злоу- 
потреблзују свој привилеговани положај у цркви, 
да би провели и побеаили са својим политич- 
ким концепцијама. Драга бррћо, није потребно 
да вам наводим за ово примере. Има их и чули 
ere их безброј у самој овој изборној борби, a 
чули сте и познат вам je безброј примера из пређа- 
шњих борби које смо имали са њима. 

Сам случај високопоштованиг господина над- 
бискупа и хрватског митрсполита г. Бауера и његов 
меморандум, који je неки дан предао на Највишем 
месту, најбољи je доказ у коликој мери су ти кру- 
гови безобзирни. Господин митрополит у познатом 
меморандуму сам напомиње „у колико су тачни ови 
моји наводи", a наводи безброј случајева малтреги- 
рања католичксг света и католичког свештенства, 
како пре изборне борбетако и завремеизборне борбе 
и после изборне борбе. Драга браћо, зар доликује 
достојанству једног овако високололоженог госпо- 
дина да на Највишем месту у меморандуму саоп- 
штавз ствари за које сам каже: ,,ја их проверио ни- 
сам". Драга браћо, ja мислим и сигуран сам, да у 
предратној Аустро-Угарској монархији не би ни је- 
дан католички жупник написао претставку пи обич- 
иом среском начелнику, ако не би претходно утвр- 
дио да ли су наводи или чињенице писани у тој 
претставци   истините   или не. (Повици: Тако je!) 

Ja сам, господо народни посланици, у своме 
изборном срезу, пре непуву годину дана, имаоједан 
врло тежак случај. Тежак случај и no томе што се 
радило o прикривању атентатора на Блажевопочив- 
шег Краља Витеза (Узвици: Жалосно!). Ти свеште- 
пици, господо народни посланици, огдоварају суду и 
ствар je правде и закона да они приме своју заслу- 
жену казну. Ме^утим, господо народви посланици, 
ja овде са ове говорнице јавнопитам r. митрополита 
Бауера као и остгле квезове католичке цркве, шта су 
ови подузели поводом тога случаја?Да лису послали 
неку посланицу своие подређеном клиру да не раде 
ствари које не смеју да раде ни као грађани оне 
земље a ни као католички свешгеници. (Повици: 
Тако je!) Питање je, господо, да ли je таква noc- 
ланица отишла клиру. Ja cau убе1)ен| ja сгм сигуран, 
да није. Биће ми иеобичио мило, биће ми необично 
драго, ако ue господа демантују. 

Господо народни посланици, ми у Босви имамо 
нарочито зао удес у погледу католичког свештен- 
ства, зао удес у првом реду ради тога што на челу 
тога католичког свештенства стоји надбискуп др. 
Иван Шарић. Taj je господин зздњих неколико го- 
дива направио у толикој мери злочива против земље 
и народа, 'не само злочиаа у политичком погледу 
него злочина које би требало подвести под прописе 
Казненог законика, и тај господин несметано и да- 
нас ради и вршљари. (Пљескање). Ja држим, госпо- 
до народни посланици, да je једино млитавосг и мло- 
хавосг бивших влада и омогућила овом господину 
и њему сличнима да раде ове и овакве ствари. 

Господо народни посланици, колеге православне 
вере исто тако су говорили o рђавом утицају снога 
клира на бираче за време ове изборве борбе. Ja 
мислим, господо народни посланици, да he бити ко- 
начно време да се ми решимо да подузмемо озбиљну 
акцију у народу за уједињење цркава. Јер, браћо, 
будите сигурнн, тако дуго док не будемо имали 
јединствену југословенску цркву, тако дуго већемо 
прећи преко разних племенских, разних државно — 
правних и разних сличних питања, која фактички не 
би требало да посгоје. 

Господо народни посланици, ви сте и сами били 
сведоци, ви сте и чули за време ове дебате o вери- 
фицирању мавдата у коликој су се мери у из5орној 
борби употребљавале пароле, употребљавали методи, 
употребљавали рђави начини да je просточудо како je 
то могуће да се дога1ја 17 година после вашег на- 
родног ослобођења и самосгалности државе. Драга 
браћо, поставд>зти пароле у изборној борби да ли 
смо један народ или нисмо, постављати пароле да 
ли хоћемо једну јединств.ну државу или шћемо, 
постављати пароле у изборној борби на верској, na 
регионалној, на племенској основи, значи једну ужас- 
ву, једну страшну заосталост. Toj заосталости, roc- 
подо народни посланици, држим да je узрок баш у 
томе што су до јуче годинама и годинама владали 
овом земљом људи, који нису били дорасли своме поло- 
жају. И ja држим, господо народни посланици, да 
je влада, коју имамо част да помажемо, дужна у 
своме булућем раду да свој будујји рад псдеси на 
тај начин да се више никада и ни у коме случају 
не догоди да се провађају у овој землЈИ избори под 
условима под којима су провођени избори који су 
вам иза ле^а. 

Народ како од нас тако и од Краљевске владе 
тражи врло мало, управо минимум. Народ тражи у 
првом реду да се једанпуг и за увек скине с днев- 
ног реда то несрећно питаше српско—хрватско, A 
знате ли како народ o томе мисли? To сам ja чуо 
за време изборне борбе. On каже: Па кога 1)авола 
ви, који чувате народно јединство, говорите o томе 
фзкту, o коме не треба говорити. Један ми je шта 
више папоемнуо и ово: Господипе, овде постоји 
ваздух, ми сви знамо да не бисмо могли жинети без 
п.ега, a међутим нико ne помиње тај ваздух. Гово- 
римо да морамо јести и пити, a ваздух нико ne 
noMHibe. Тако je и ca пародпим једипством. To je 
као ваздух, без кога не можемо бити. Народно је- 
динство je господо, ствар без које пема живота овој 
нацији и држави. Према томе потребио je да га и 
ми сами, који га бранимо и чуиамо, не помињемо, a 
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што се тиче оних, који га нападају и који га оме- 
тају, треба узнастојати да се коначно и дефинитивно 
или поклоне или уклоне. Они he се, господо, или 
поклонити или уклонити, ако ми будемо на овоке 
месту свесни свога положаја, ако ми будемо са овога 
места свесни својих дужности, a дужности су те да 
омогућимо у овој благословеној земљи свима чести- 
тим радним и исправним грађанима да могу доћи до 
посла, да могу доћи до зараде и према томе до 
поштене сгзистенције. Кад ми, господо народни пос- 
ланици, то учинимо, ми смо извршили свој задатак, 
a извршујући тај свој задатак у погледу народа ми 
смо ликвидирали н питање опсииције, једне, друге, 
ipehe и четврте групе, колико их све има. Наша je 
дужност, господо посланици, да што пре легнемо 
на посао, да уђемо у народ, да ra соколимо и бод- 
римо, да га добијемо за наше циљеве и да у раду 
у овоме Дому помажемо искрено и поштено Краљев- 
ску владу, за коју држим да je у стању и да хоће 
спровађтги  оно што   нгрод од  нас и од ње тражи. 

Претседиик Верификационог олоо/^Драгиша 
Цветковић: Има ре.ч народни посланик г. Сава Микић 

Сава Микић: Господо народни посланици, За- 
кон o избор«ма народних посланика има доста 
својих празнина, a такође и Закон o пословном ре- 
ду у Народној скупштини и налазим да je извештај 
Верификационог одбора с обзиром на ове празнине 
у потпуности удовољио nocTOJeliHM законским про- 
писима и да je одбор правилно протумачио нејасне 
одредбе ових закона и најцелисходнији предлог под- 
иео за оснажење ових мандата. Улазити у детаље 
свега оиога, што je дошло од Верификационога 
одбора, сматрам да овде нема места o томе гово- 
рнти, јер je први и други део извештаја Верифи- 
кационог одбора Beli примљен. Али, ja сматрам за 
своју дужност да констатујем и кажем да има из- 
весиих ствари, којима je Верификациони одбор тре- 
бао поспетити више пажње и којима бисмо се тре- 
бали и ми мало позабавити из првог a наро- 
рочито из другог дела. lio при свем том ja се сла- 
жем и гласа11у за извешта] Верификационог од- 
Gopa. Цео наш народ одушевл>ено je поздравио до- 
лазак на власт Владе r. Боголзуба Јефтића и веро- 
вао je да je дошао час да се из табања крене на- 
пред. У том моменту све патриоте били су оду- 
шевл)ени, јер су мислили, a то, драга господо, ве- 
рујем да je било и ваше иишљење, да je дошао 
један момент и једпо ново доба које треба да да 
нове путене и иов полет за рад у овој земл.и. Првн 
потези Краљевске владе били су корисни и много 
су допринели успеху на изборима од 5 маја. Ja 
сматрам да je 90"/,, становпика у овој земл.и са 
одушевлл-п.ем то прнхватлло и да су пошли нашим 
"утеиима, односно путеиима Крал.евске владе. На- 
Род и данас живи у пупој пади да lie све оно што 
je речево у декдарацији Крал>енске владе, и то не 
У једиој него у више ibHX, битн оствареио. Изборна 
борба која се водила два три месеца, морала je, на- 
ранно мало да омете пут шавођења свих оних смер- 
Ница које je Крал.енска влада у снојим деклараци- 
јама изисла и ja опде поиоио истичем и кажем да 
народ и данас жиии у нери и пади да he Крал.ев- 
ска влада то све осгварити. Од оие со Скупштннс 

много очекује. Народ тражи нове путеве и зато je 
у Скупштину упутио нове људе. 

Говорећи o раду опозиције ja сматрам за дуж- 
ност да кажем да се опозициони бич снажно осе- 
тио у Зетској бановини и o раду опозиције у Зет- 
ској бановини ja овде xohy да кажем неколико ре- 
чи. Опозиционари су у цело] Зетској бановини про- 
турали фантастичне вести o свему ономе што he 
бити после 5 маја. Опозиционари су очекивали да 
ће у целој Зетској бановини имати преко 750/о би- 
рача, али као што сте видели, они су се јако пре- 
варили, јер висока национална свест у Зетској ба- 
новинн није се ни једног секунда дала поколебати 
и Зећани су и овог пута ведра чела подигли на- 
ционални стег и гласали за одређене и јасне линије 
Краљевске владе. (Одобравање), Црна Гора у ми- 
нулим ратовима положила je све што je имала на 
жртвеник Отаџбине и никада од нашег ослобођења 
и уједињења није се поколебала за све оно што je 
добро. У најтежим националним искушењима Црно- 
горци су увек давали доказа o својој пожртвова- 
ности и несебичности и увек се жртвовали за cee 
потхвате за величину народа. Велика Народна скуп- 
штина у Подгорици 1918, на којој je донета одлу- 
ка o уједињењу са Србијом, и то без икаквих услова, 
највећи je доказ o томе са каквом су се пожртво- 
ваношћу Црногорци заложили за наше народно 
ослобођење и уједињење. У свима политичким при- 
ликама од 1918 na на овамо Црногорци су имали 
пред очима само једно, a то je: no сваку цену очу- 
вати државно и национално јединство. За нас у 
оним крајевима не постоји хрватско питање, као што 
не постоји никакво друго слично питање. Ja лично 
верујем да су хрватско питање изнашли они људи 
који не желе да се у овом Дому говори o ономе o 
чему треба говорити. Таквих питаља о- којима тре- 
ба говорити овде постоји данас врло много. Зетска 
бановина дала je опозиционој листи око 30.000 гла- 
сова. Али ja не верујем да нанас у Зетској бано- 
вини, a нарочито у предратној Црној Гори, има 
иједног човека који мисли као r. Мачек, a нарочи- 
то сада после ових загребачких декларација. Црно- 
горци никад не могу бити Мачековци или бар све 
дотле док он и људи око њега не изиђу јасно и 
чисто са оним што мисле, a не овако увијено, што 
нико не може да разуме. Оних 30.000 гласова пали 
су за опозициоиу листу зато шго je било тамо врло 
подесних кандидата и они су те људе вешто иско- 
ристили. Такође, ову тешку финансиску кризу они 
су врло вешто искористили, много вештије и боље 
него ми који смо били на владиној листи. Ja hy 
овде да вам наведем само ]едан пример како су и 
на који начин они агитовали. Ja имам један избор- 
ни проглас, штампан, молим вас имајте стрпљелЈа 
да ra чујете, na hy врло брзо завршити свој говор. 
Само да  чујете  како гласи овај   изборни проглас: 

„Петога маја решавате своју судбину и од ва- 
ше савести зависи да ли he нам 5 мај донети спас 
или npoiiacr..." 

„Борнли сте се за слободу — a влада Јефти- 
liena одузела вам je; борили сте се против харача 
и намета — a влада ова навалила je на ваша ле1)а 
још теже и несносиије намете: порезе, прирезе, ку- 
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луке и друга пљачкања. Борили сте се да живите 
у слободи, a они су нас бацили у окове." 

„Влада г. Јевтића и он лично одвела je нашег 
Витешког Краља на кланицу у Марсељ. Крв Ње- 
гова тражи освету, a то се може постићи само ако 
гласате за опозицију, која he судити злочинцу Јев- 
тићу и његовој пљачкашкој банди". 

„Министри Јевтићеви и пре љега покрали су 
стотине милиона народног новца — сам Радивоје- 
вић украо je 800 милиона динара. Влада коју ће 
после избора образовати опозиција похапсиће ове 
лупеже и повратити народне nape. Зато боримо се 
против Јевтићеве пљачкашке банде, и сви на избо- 
ре за опозицију која he донети правду, слободу, 
једнакост и јединство Отаџбине, јер Отаџбина мора 
и треба да остане недељива, јер смо je својим жи- 
вотима платили. Лаже влада кад проноси гласове 
преко жандарма и других плаћеника да je опози- 
ција протнв државе и против Краља. Влатко Мачек, 
носиоц земаљске листе опозиције, тражи да дође 
на хаџилук на Опленац и да ту пред сени Велико- 
га Краља одржи програмски говор, али му влада 
то не дозвољава, јер после не би могла лагати би- 
раче. Јевтић je одузео грађарске слободе, na и сло- 
боду штампе те за то не да опозицији да каже на- 
роду истину путем штампе, јер Јевтић се боји и 
кукавички бежи од истине. Влаци постављамо ова 
два питања: Ko поведе Краља на кланицу; и ко 
мртвог Краља опљачка у Марсељу?" 

Фантастичне ствари пронашане су кроз Зетску 
бановину и ми нисмо имали могућносги да реаги- 
рамо на све ово што je опозиција радила. Међутим 
национални осећаји народа у тим крајевима као и 
одређена линија Краљевске владе дали су ипак у 
огромном великом броју повереље Влади г. Бого- 
љуба Јевтића. 

Ja овде морам да напоменем неколико ствари 
из Санџака, одакле сам и ja посланик и да вас 
cauo ca једним актои, господо народни посланици, 
уверии да оно што je пало гласова у 18 изборном 
округу, a то je у Санџаку, ниједан глас није огишао 
за Мачека због мачековштине, него због домаће 
беде која народ у Санџаку сналази. У срезу Бијело- 
пољском 1928 године извршен je разрез порезе no 
новом закону. Он je иззршен тако несретно да 
имате данас општина где све живо што општина 
има, и сва летина коју гра1јани уберу, не може пла- 
тити ову порезу, бановииски прирез и општински 
буџет. Ja константујем oso, јер o овоме имам акта 
у руци, која вам овде могу показати. Овом несре- 
тном и тешком разрезом порезе нарочито je потреф' 
љена општина Недакуси. Безброј пута жалила се 
Министарсгву финансија и молила да изађе комнсија 
иа лице места, али Министарство није ништа учинило. 
У својој последњој претставци упућено] Министру 
финансија изложили су низ конкретних случајева 
o очитој неправди и незаконитости која je према 
гра()анима те општине учињема приликом разреза 
порезе и класирања земл>ишта. Они су навели да 
уопште порез више не могу плаћати под оваквим 
условима и принорани су да сва своја имања напу- 
сте и оставе их држави на слободно располагање. 
У свима скоро општинамл Среза бјелопол>ског овако 
je рђаво изиршен разрез порезе, a нарочито je скан- 

далозно извршено класирање земљишта, јер скоро 
у свима општинама има љива које стоје једна поред 
друге, na je једна класирава у прву или другу класу, 
a друга у четврту или седму. Ми нисмо могли на- 
роду да докажемо да ћемо то повратити a, 
међугим, опозиционари се им то доказивали. И зато 
je један велики број због тих великих невоља оти- 
шао да гласа за њих, Сада, пак, после ових загре- 
бачких резолуција, ja верујем, и ако je у томе наро- 
ду велика беда, кад би се сада поново извршили 
избори, да вема тога човека који би гласао за г. 
др. Мачека. 

Ja сам само хтео овим да истакнем да у Зет- 
ској бановини, a специјално у Црној Гори, нема 
људи који се заносе тим хрватскии илн којим дру- 
гим сличним питањем. Народу тамошњем стало je 
до тога и он то жели и тражи, да се једанпут њи- 
ховој бановини посвети мало више пажње и да joj 
се да оно што je неминовно потребно, a то су пу- 
теви и железнице. O томе ћемо ми имати прилике 
да o овом још доцније мало више поразговарамо 
и да тим питањима поклонимо сву своју пажњу. 

Сададакажем нешго o загребачким резолуцијама. 
O томе je овде довољно говорено и ja мислим да 
им je поклоњено много више пажње него што треба. 
AKO они, који су ове резолуције донели, искрено 
желе да се боре за народна права и да остваре нешго 
од онога шго желе, ови су требали доћи овде у 
Народву скупштину и ту заступати своја гледишта. 
Али они су желели да избегну ову дебату. Ja веру- 
јем да Meljy изабрчним посланицииа на листи г. 
Мачека има и добрих људи и великих патриота и ja 
верујем да he они правилно разумети свој позив и 
доћи овде у Народну скупштину да заједно са нама 
capaljyjy. У противном случају има досга пута и 
начина да се против шиховог поступка реагира, a 
ми сами треба да насгавимо свој рад, јер ћемо 
само тако оправдати повереше које нам je народ 
дао. Ja лично сгојим на гледишту да ова Народна 
скупштина има пред собом читав један низ закона 
које треба донети a који не би оптере11ивали народ 
и привреду и који 6и политички корисно деловали 
и o којима треба да мало више иромислимо. У првом 
реду ry долази: Закон o слободи штампе, затим 
Закон o зборовима и договорима, na Закон o избо- 
ру народних посланика, као и закон o народном 
раздужењу. Cee те законе треба што npe овде до- 
нети, na потом прећи на измену и осталих закона, 
јер ми само својим радом можемо оправдати пове- 
рење народа који нас je овамо послао. (Одобрава11>е 
и пљескање). 

ПреШседшш перификациоиог одборп Драгиша 
Цветконић: Има рем народни посланик г. Тодор 
Живковић. 

Тодор Живковић: Господо народни посланици, 
мпога je ueli добронамерна реч пала са овога места и 
многа je објектиина критика дата поводом апстинснције 
групе посланика изабраиих na листи г. др. Влатка Маче- 
ка и резолуција коју je та група издала у цилјУ оправдв- 
ina снога става. И шира паша јаиност пропратила je те 
резолуције коментаром који не би ишао у прилог 
њихових твораца. Па и поред тога рекао бих да још 
није довол.но и све речено што би требало pehH na 
да се има пуна светлосг na посгупак наше 6pahe нл 
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опозиције. Kao један од претставника нашег класич- 
ног Југа, као посланик Среза велешког, у коме je 
опозиција на тешко разумљив начин, скоро издајни- 
чки, бацала обмањујуће вести и пароле да je Влада 
r. Богољубз Јевтића на врло несигурним ногама, да 
he се стање одмах након избора промениш, да he 
Македонија бити независаа, да се неће плаћати ни- 
какав порез, нити самоуправни прирез, да неће бити 
пензионера и томе слично. 

He могу a да са овгга места не укажем иа 
овакав штетан рад наше браће из опозиције и да 
не дам израза свог критичког погледа на епилог 
овакове опозиционе изборне кампање, на апстиненцију 
којој су после избора од 5 маја пришли опозициони 
народаи посланици са г. др, Мачеком на челу и на 
загребачке резолуције. Te су резолуције многоструко 
карактерисгичне. Прво no томе што их има две, 
што их све опозиционе групе нису потписале, што 
су оне позитивне једино у смислу деструктивне 
акције, што не кажу јзсно, шта њихови потписници 
хоће, шго се не зна ни платформа са које те пишу, 
нити се зна програм њихозе делатности на случај 
да на њихова плећа падне терет управљања др- 
жавом. Посве дефетистичне, те резолуције су 
верно сведочанство колики je узан политич;<и хори- 
зонт њихових твораца, колико je та групација уско- 
грудног локалног партикуларизма паланачких адво- 
ката и сићушне пакости немоћних сгараца, и јадно 
јединствеаа само у једном: у исгоријској мржњи 
својих противника којима je народ дао право да и 
даље воде крму ове државе, и да у име државе, и 
У име народа безкомпромисно спроводе политику 
пуног државног и народног јединствз. Te резолуције 
СУ уједпо и докуменат хетерогености те опозчције 
која сем једне листе за изборе није ни у чем дпу- 
гом једно исто. J ep док je у резолуцији бивше Се- 
љачкодемократске коалицнје главно питаље хрват- 
ско питап.е, слобода и суверенитет хрватског народа, 
дск се у тој резолуцији свесно обмап.ује светска 
јавносг и наш иарод o некој измишљеној тежњи да 
се желело и жели стварање велике Србије. дотле 
се у другој реЈолуцији, као уступак г. др. Мачека 
помлгачима из Србије, говори само o избооном 
терору, o слободним ијборима и споразуму Срба, 
Хрвата и Словенаца. 

Шта зпачи та подвојеност на дзе резолуције, 
шта значи та апсолутна различитост ових двеју ре- 
3олуција? Значи то да ова удружена опозиција пема 
Ви једио исто гледиште, да иема ни једзн јединствен 
"Poi рам ни за једно основно iiHraii>e наше унутрашње 
»олитике. Значи то, да та опозиција неморално шме- 
кулише са развим крилатицамл, и да сва у знаку 
"артикуларистичког менталитета за разне крајеве има 
Разне погледе, разне програме и разне изјаве, које се 
У^ајамво искључују. Значи то, да r. лр. Мачек у Хр- 
ватској заводи сељачке масе неистином o самостал- 
,10J Хрватско], слмозвано називају!)« себе во1)Ом хр- 
В;1тског народа, иаглашујући да je оистанак ове др- 
^iae MOiyli само ако се удовол.и оправдапим захте- 
Вима хрватског народа, док се истовремено за Србију 
и Друге покрајине задовољава да неолређено указује 
На неки споразум Срба, Хрвата и Словенаца, као 
пРедуслов нашег државног и народног једииства, 

Разуме се,  дв   нигд- ни г. др. Мачек, ни ifee« 

гови помагачи не кажу ни речи o томе: који су 
оправдани захтеви хрватског народа, шта значн то 
да хрваттки народ жели бити свој господар у својој 
кући, на којим би принципима, нарочито у погледу 
државног уређења, почивао тај споразум Срба, Хр- 
вата и Словенаца, и ко су ти из опозиционог шаре- 
ног табора, што могу рећи да претстављају Србе и 
Словенце. 

He кажу ништа јер не знају шта би рекли, јер 
не смеју да призвају пред лицем целог народа, да 
je њихова политика у погледу државног уређења 
јалово тапкање у месту, и злочиначко враћање за 15 
година уназад. 

Духовни физички старци желели би да заусгаве 
победнички ход живота, да прескоче период плодвих 
15 година заједвице, да утабане границе, које je 
некад поставила душманска рука између рођене браће, 
да непосредни додир народа замене погађањем крат- 
ковидих политичара, и да сноп увезан братством и 
зздружним животом, тако својственим нашем народу, 
разреше насреа олујине међународне ветрометин1е, 
и у часу кад нам je чврсгина наших уза најпоузда- 
нији браник и насушна потреба. 

He дели се, браћо, кућни камен темељац, и не 
погађа се o светињи домаћег огњишта. (Бурно 
пљескање). 

Нема споразума ни између кога, којим' би се 
кућа раскуИила. Нема споразума, којима би се за- 
друга делила na штету целине. Нема и не сме бити 
споразума, којим би се недељива и једна Југославија 
делила v ситне државице. (Бурво одобравање и по- 
вици:  Тако je!). 

Нема ничега од тога, јер je то бакцил одбаче- 
них предрасуда, које могу само да се газе, али ни- 
како да се пуштају у здраву кућу. 

Разочарани у своме очекивању, да на изборима 
од 5 маја дођу до власги, r. др. Мачек и компанија 
сав одијум ради свог изборног неуспеха бацају на 
тобожњи терористички рад владе, и на Изборни 
закон, који je скандалозно почашћен најнеукуснијим 
епитетима. 

Зашто поменута господа узмичу и то баш данас, 
када им je народ благодарећи баш поменутом из- 
борном закону, на пле^а бацио дужност са одговор- 
iiomliy посланика и потребног консгруктиваог рада у 
Парламенту? Када нису имали смелости ни мушкости, 
да упркос евентуалним тешкоћама, наставе започети, 
посао, нису га требали ни почињати. Зауставити се 
на пола пута и бежати од одговорности, није особина, 
која припада одважним и правим   народним  вођама. 

Када je пак реч o терору, нарочито je смешно 
говорити o терору у Србији. Србија од свију no- 
крајина има најразвијенији политички живот. Ta Ср- 
бија je знала и за изборне тероре, али љена свест 
je давала већину опд.ипп.им радикалима и онда, када 
je тај терор прелазио све мере. 

Правдати крзх г. Љубе Давидовића у Србији 
терором, може само да изазове осмех сажаљења и 
иишта више. Јер та Србија, која je, себе прегорев, 
узидала свој државни сувереиитет у темеље Југо- 
славије, и све своје приложила за откуп слободе свој 
својој браћи, та Србија, која од Немап.ића носи, као 
крст, идеју слободе и неће вичије робоваи.е и уни- 
штеност, алн nehe ни погађања ни нагађања o ономе 
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што je одлучено и запечаћено крвљу, најбољих међу 
најбољимз, најсвеснијих међу најсвеснијим Србима, 
Хрватима и Словенцима, та Србија неће да прљавом 
шпекулантском речју обесвесги аманет њеног највећег 
мученика, који крваво ззпали земљу од Сплита до 
Опленца светом аманетном мишљу: „Чувајте Југо- 
славију!" 

Јесте, Србија xohe да чува Југославију, и зато 
неће да гласа за оне, који не виде даље од плота 
својих паланачких авлија, неће да иде за краткови- 
дим паланачким адвокатима и старцима, који немају 
ни воље ни способности да разумеју захтеве новог 
времена. Јесте, Србија хоће да раме уз раме, са 
свесном браћом из Словеначке и Хрватске буде прва 
и у духовној борби за Југославију, и као што ннје 
знала за узмицање и издајство ни онда, када je своју 
идеју ваљало осведочити под оловном кишом непри- 
јатељских зрна, неће узмакнути ни данасу овој ништа 
мање славној борби. И пред том гранитном фалан- 
гом свесне Југославије, иза које се диже у пролећ- 
њем процвату младост југословенска, која не зна за 

окове беспугних трздиција, и која није отрована за- 
дахом туђинштине и туђинских смутњи, која je по- 
никла из снаге југословенске стварности, пашће у 
прах све сепаратистичке акције, свесних и несвесних 
грешника и некад he резолуције г. др. Мачекаиње- 
гових другова бити само мизерне епизоде свих који 
су хгели историју да грзде у натраг и који су Дон- 
кихотски налетали на снажан бедем домаћинске po- 
дољубиве и радне Југославије. Живела Југославија! 
(Бурно пљескање). 

Претседнш верификационог одбора Драгиша 
Цветковић: Господо народни посланици предлажем 
да данашњу седницу закључимо, a да наредну зака- 
жемо за сутра, 19 јуна, са дневним редом: 

Продужење претреса извештаја Верифакационог 
одбора o верификацији посланичких мандата под III. 
Прима ли Скупштина? (Прима!) Са вашим пристанком 
закључујем данашњу седницу, a наредну заказујем за 
сутра, 19 јуна, у 9 сати пре upe подне, ca помену- 
тим дпевним редом. 

Седница јеЈзакључена у 12,15 часова. 


